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Finlandiya' da Muharebe Bu Sabah Durdu 
Her iki taraf kuvvetleri yedişer kilometre geriye çekiliyor 

Yeni 
vaziyet 
Sov) et - Fin harhinin bit
lllrsi Avrupa harbine nasıl 
bir istik hal ,.<.. inki~af , ·ere
t<k'! ------------~n: l;TEM İZZET BENİCE 

1\, tııpa 1 b" · · "kb ı· S l·e1 ~· ıar nıın ı~tı a ı ov-
'•kd: 1'ın sulhu tahakkuk ettiği 

ırdc b .. d . "b "e . ugun en ıtı arcn yep-
nı hir ı·ı . d llltktir sa ıa~·a intikal cdı~·or. c-

llıı ,. . 
rlkl·· JC!lı ~afha iki ihtimali göz

Unc k 1- o~-u.Yoı·: 

tlıt\' llarhin taınaınil c n1e\·ziilc!;i
l•rİ 1' ~ aııi, Alınanların miittcfik-

2 e. aı·~ı kar~ı~ a kal nıa~ı. 
llaı";- llaı·hin bii,·ümc;i !"arka ye 

.ıo..anı ·' \ · 
~ __ ara intikal ctn1c~i. 

kii·;'ıcı Rus)·a . Fin harbinin 104 
~ii:c ·~ıııdr cereyan eden snfhalan 
,. •ııund d" · . b" .,, ı e ır. Sovycllerın ır (en· 

••re•·er 'b· ı· ı d ki b llıııh· ' ı gı ı "" a ı · arı u 
laııı.~•hc~c ııclic.eyi bir sulha_ ba~
ihta ıktıza etını~tı.ı., Hu nc(ıcc.vı 
nııık~ eden sebepler ara ... ınd;l Fin 
~ad a\eınelinin tesiri bulunrlui:u_ 
tin ar hıı harbe karsı müt1cfikle-

nldıkl· . b'll \a arı \ -azt\"l't. de ı ıiıls~a 
•dır s . . . .. 

tqikı · . O\ )'eller bu sulh ıle mut-
·•tııı I"" 1 1 &\t)ır 'ın antli~·ada hir cep ıc 
•larııı· . . 'b" Al ttıaiıl a 111anı oldukları gı ı -

t,, arın da ekmeğine bilhassa 
e~ cı•rı . .. .. 

di ı ı-, suı-n~ınlis \"C Silnaldr 1.en-
1 ı,,allhr · · · ··k · ar1... ~ ına cınnıvct ye ~u ·un-

·•1 tcı · v, s· nın c:vlcıui ... Ier. ~<frktan 

htr~_ınıalden vurulnıak endi~~!!.İni 
•ita! 1 . ili c ınıslcrdir. 

ltı;n~aenaleyh, artık Ballık sahil
keuet~ \cya lskaudiııa\ya ıncınle
larilk b~ılc. nıiillı•!iklerlc birlik o
bl'\'ı . ır So,·,·et. Alnıan n1uhare-

ı11n 1 lhh.; b 3l'J ınası t.chiikt.>si kalına-
t•k'h· 11 tehlike, i da\ d edebile -
'"'"' ır l•in . . . 1 ~•ıaı111 "it ~ıstın1dadına ınahal ka -
h'ttj" ır. l ransız Ba!'ivekilinin tc-
' ı •1. t!tiı·ıı·'. "b' . 1 rl" 0 ll Jı ı,r.:;ı u:: 1 ener Fın an ı'-"a 

l°f.'r' "" t't J 
ttı1\j~ 

1 
ınc harbe dc\· anıı tercih 

tı. ~ >uluıısa~:dı 50 bin Fransız 
ı ••i ilk . . . . • . . 
"' l ı . · ~ ardınıa O"ıdebılccl'•tı o-ı-

·gıJi· l . " '"' rot 
lt1l·J z erın hazırladıkları sÖ)"-

1 <!n 2· . 
lola . k "" hın kis'Jik bir ordu da 

1., " •rılacal<tı. 
!'hı-,~1kt1\t, Finliler bu yola gihnc • 

· er · ı · •ir11 d, tı l t.•tınh:ılC'rdir. O halde, 
~'ncık· lıd01. 0 ata ?. J~t.{' . asıl daya 
~''•İn h. ı\lıııanhır Fin . So\) et har-
'• ıtı11e . ·ı k ı1· ... '' 1 sı ı c en ılcrı ırın t.a-
' •• •llikl · s· ı s· l' .ark_· erı .. ınıa ve ... : ına ı-

~"'.ı1e~c~ıl.ik~sini . atlaUıkhı.rı gibi 
l.tt; 11 i h ltkuıneti de Fin n1csguli
t~in; k·crtara( C) lt•ıııis 'c serbest-
'· '11 ·· nı · b' l ";ıı·hla .. '· nı~ \'C ınaenale~· 1 ~· n-

~\tttıı:~~rct.tiğ-iıniz ik_i ihtiınal ile 
l'tiııj larbı tekrar dunya nıillet-
tt il gü .. . . 

'11i'lir ıu üııiinde ı•arzı endaın .. 
~iıııd.' 

~"l de' ı\vı·upa harbini bii) iilt -
.'°•ı, .ı\l• ıtıl'\ ı.iı olarak tutınak da 

tıt tnanı 1 .. . · l')itıd ... arın, 1C111 ınuttcfıkle-
<\J ouır. 

'. ı11H11la 
· •. l!aı . rııı So\Iel Rmya. İlal-
ttıı\ılı· kanların bitarafh~ından 
tıf •lhııı ··ı.· 
1
. •·tl'k _ ~il ·unctinden istifade 
~.. ' e bt ı I · il «·ııhc .1 )o !ardan be>lcncrck 
'
1t '' sınde ınuka, eınetc hazır 

k· ''"il· h 
1

11 <1, h' '. cklonıclcri 'e bu şe-
1~1ikıe:~ \ınir Ye bilnıukahclt.\ nılit· 
1 111 ~ltc;> 1l1 ~ 11 :rat ı~a h;ı r_hi .. ;\ a pına ları 
~ ıl,. 1. lılııı:u ı: • hı So\ Hl Rus
'n , 11 rlikı, ı 1 . .. .. · . 

r 'l<tt·ef- t' ıaı· lı hu\· ttltınek 1-
l ıtı \l'{c •Tt.• 1 • ı 1 • l'ld · ,.... <"ınc erı < c nıu ı-

"· h· ır. Fak· \ ıtiıltj c1t, nıantık d~ha zi_ya-
' r!ııı,. sıkka u.v~un hükiiınler 

';ı,· · e nıiif<' , . . ''•:tt, .. 11.a~ ıldır. 1' inC' hu 
'°l'ı·.ı ( llltı(t f'kl . 
, ... lt·~ İıııl. f' 1 · l'l'ln harbi garp 
. ' c ba"ır k 1 . 

1 l't'ı ·)~ nıa Yo una ·~ıt-
. llHıl t , ~ 

1
11 

hilir 
1 

t'tllC') oldu~u gibi har-
öıt Hıe) - · · 

ı o.l ıe-.. · \ ~~ın ;\eni hazı • ilanı 
•:tiıj \ ı lu1.uıulu g()rn1i, e \ ·e 

'111\ 'ay lll•tk ' 
ı. 11 : a dtı >r 1, ' ·• 111 C<'hurısetinde kal-

•t, "" u g ıtı nell'ri de uınula • 
~.k. 

·~ 1
• lıtrh · ~tt had;,. •_nııı_ bi'.· hiikiimden 

h~ h•kl 1•rın ınkl'almı biraz 
•ıntk ~ erind• ul<1t3J..tır. 

Yeni hudutları tayin için bugün iki taraf erkô.nı 
harbiyesinden bir komisyon teşkil edilecek 

1

Sulh muahedesi Moskovada bu sa 
• 
1 sa at 2,30 da imza edil 

Milli Şef 
Fon Ribbentrop 
Almanya'ya eli 
boş dönmüş 

Fin meclisi muahedeyi 200 azadan 168 inin ehseriyetile tasdik etti 

Müttefik kumandanları 
ve elçileri kabul etti 1 

An'c..ra l~(A.A. ) - Re >.CLI 

huı İs!n_,t inOnü buQU1ı sa.,.:t 16,~~0 
d .• in~'· er :ıir O: ta Şa_ k I-lava or
duları Ba~"'k 11andar ı Org{'\ıere::l 
S-r \\~_i,lliarn ~vlitchelf'i Yt? 'l4ill ta
k• ben Oc ~·:ı.nı 11 d•~ F ·;_,nsan•!l Şilr 
kı Ak len:, .1uı·a ku\'\·E'tl<ri ku -
m3r 1. cıı Gene:;ıl Jouneııud'ı !<a -
bu. bu ;u:'mus!ardır. 

İngiliz mehafili Roma 
seyahatinin neticesini 

böyle görüyor Londra 13 (Hususi) - Sovyet 
hüklıımeti ile inlandrva arasında 
sufü muaıhfrlesi bu sal:>ah saat 2,30 
da Mütikovada imzalarıımuıtır. Mu
aılıedeye Sovyetler namına Molotof, 

Cidanof, General Va.zJ.evSk.i, Finlan
diva namına da Başvekil Riti, Pa
asavi, General Voldı:n Ye profe .. 
sör Vrutoma imza koymuşlardır. 

l\luaıhedenin !o:ııbul ve imzası ic;m 
Fin milletinin, yani Fin diyebı>in 
revi in~ima.ın elırnek lazım geldij!ıi 
cıl'ılele şu !'su! ta:kip edimi.,tir: 

),lo,'koyada Fin murah~as he -
yeti SoYycc tekılı!fkrini kabule şa-
Y<>n gömıü~ \'e bunu deıfual Fin 
hüı~ÜmC'tine bild•irmi.$tiı·. 

Fin kabincsı ft,·Gı.alfı<le bir txıplanıtı 
Y&paraık, Soı·yet ~nl'tlarını ka:bul 
etı"T'i~t:.r . B~iı1un Ü-zerine d·!yt·t mec
lis; reyi a·lınıııak ÜL<·re derh"l iç
't.imaa dav... olunnıu. ~uır. a~·ıce ya
rısına kadar toplantıya de -
,.a,n eden d:,·et meclis~ re,~inı ver
ııı:s ve n1~t~hede l\lo.-..ko\·.ada im -
za.ar;.mıo:;t:>.. D:yet n1 ... ~:Usinin bugün 
te.\:ra:r tcp]:..;narak ınuahedcy.i tas
ci.ik etmesi nıu:ı:t.cn~Pldir. 

i\Iuaht"dcnın k&bu~ünc tarafta~ 
o.mıpn Fin Milli :\1üdafaa ye Ma
ru f ~azır1arı istita ct,mişl'. ı.·dir. 

JllUAHEDENİN :\lETNl 
HAKKINDA ?ıfALÜMAT 

r" ,' )" .... 

l 

Helsinki:de Fin Diyet meclisi binası 

ne mü<ldeLl~ kiı-alıyacal<ıtır. 6 - j tatlrasında. harp geımiJeri, den zaltı 
Finlandiya Şimal atli>ntiği mm - gemileri ,.e ha\'a kuv\'eUk:ı'< bu -

lundurmıyacaıkıt11·. 7 - So\·, ~Jcr 
Petsamo'dan ~·ki lece.< 't . 8 - Sı,v
yeıt.Jer, Petsamo"dan Kon·eçe gii"
r.üık kontro~ıü o.lının.dan s .. :: orıs: t ,. ı:-f 
şjıt ha'k.kını haiz o~acal'.la>dıı. 9 
19.JO senesinde Kandal<ıkc·a c Ke
m~jaı:u:vi aırasında bu· clE: ıı: ·\olu 
vapılaca.kılır. 10 - i\1tuhedc uc ~un 
~a,rfın:da tas:iik e-dj]ec ı:- ,.~ n:ıı "" ı
daık nli•halar 111.ookovücla t:,at. , • 
dLlectıkrtir. 11 --- 13 mart saa. 12 (1\~ 
harıp hart:ık3ı:ı büttir.ı c.:;plıc ('T 1 
duraca·k ve l 5 n1artta iki tar"" t.. ,._ 
vetleri yeni hudutların arkos:n3 
çekJJmiş olacaktır. 12 - B: ~ v
ye,t - Fin t1"aıı1tıt nıL~ahe· 1 ~n n 

İn~Jız büy~k el~isı Sıı· H. Hna.tch
bıılJ Ifogt»C'1 \"e !-'-ansız büvük 
el• . R n. :ııa:;ı,igli kabul esna -
:-.; 1 .ıı;ı;nt.»J.:a·ıf."" rt•f \at e\"lt -
Plt. .~ ,- Cun:~ reı im r_.n ) a -
nmrl !Lıric"·• \·e' ii Sü.kru Sa -
ra~ Ct' .. !tı bulu. m.:_1kt1.... iı1L 

~~~;~erelePine de11Jıal ba>bra - Toptan ve yarı 
İMZADAN EVVEL VAZİYET 
Londra 13 (Hususi) Fip - ' t optan ticarette j 

Sov:9y I! su'h ımuzal<. ··dor· • :-ı ' 

seyıi ha,lokında dün ak-<al'U?. k"d ·ı, fatura verı"lecek 
sari!h lıi\fuir malümat edı ilr" 
misti . ... .ı\nct::k ak~:an~da1 s . rh. 1 

rnu;ht~/'jf kaynaklardan _grlrr ~t.: Tit:a.·et \""c.iıl 1 .Nazm; Topçı.: c .. ~1-...ıı 
m 'l: koru~ma kanunu talb:ka~ nın 1 

·bash''r"an lıaberlcr, n·üzs.~(r rl rin T:tare• v~e~~ılı·tinc taallük ede" kı
mÜ~·bet biır nstice'i. -e ulactı~ r ı t.. l- sım lar: hak~.inda bevanat!~t bu!u-
dıir·mekte \'e bu h=ıoe-ı • ır nr,n. · '111 na:aK b"lha:-.::ırı demistn· ki: 
tef'ı<zip ediJmekıte idi. • \:'rk31t-: il<.ıt kontı:o1 ü bakımın-

En n:havet Jı""in oarl5.ınenıt.o:::ıunun da . tr~kilfıt kadrosunu gcnişlet
gecenin g_~ s.aat.indr toplanmı:-. ol- I nıei\.t~dir. B~svek.3.Jc4 e vapt;ğım z 
duğ'u ve sullı şartla·:·ını .e:ö:-ü...;.tiiğ"li tek :flc·. arasındd top~an Ye >·arı 
ha·bcr alınn1ıs, bu haber alınır n- top~a~ı Lca:·ettr faturrı. \'errnl'k \'e 

Londra 13 (Hususi)- Ber!i. :ıa
zeteler;, Romadan a\·det eden Al
man Har'c ve Nazırı Fon R ibbent· 
ropun 11.tler tarafından kabul e
dilerek, uzun uzun görüşüldü.~ünü 
V€ bu zi,·aret dolayısi'e m - yer 
devletleri arasındaki sıkı te:ııa>ın 
daha ziyade kuvve!lendii(ni tl' i
de çalısır.aktadır 

İngiliz mehaf:I nde ise, Ribbent
ropun bilhassa İtalyayı harpte Al
manya safına çekmek maksadile 
Roma\'a gitti.i;., fakat muvaffak o-

<Dev•mı 3 uncü saJ.dfede) 

Münakale vekili 
yeni beyanatta 

bulundu 
Mtlnakale Vekili Alı Çeı ,;:an

nın bugünlerde şehriırıize gelmesi 
beklenmektedir. Vekil dün muh -
telif işler hakkında beyana~ta bu
lunmus ve ezcümle İstanbul fer:' 
botunun Haydarpaşadaki kı>lT'I -
nın Hay darpasa ile Kadıköy afo
sındaki koyda, Sirkecide de Dn
let Demiryolları iskt>lesi yer:nde 
yapılacağını ve kömtirle iş]ey;n, 

(Dr,·arxu 3 uncu ~ahlr'"dt) 

Londra 13 (Hususi) - l\fo,ıko . 
\'adan gekn haberlere göre, Sov
yet - Fin ~ulh muahedesinin esas
ları h<rkkında şu lT'alümat veril -
m.ılucdir: 

(De\"aını 3 iinfli ~ahifl'de) J n1tıhaf<:ız~ etmek met"buriYetinin 
konulmasına dair bir kararname ID h ·ı · t }' k ·ı • de bu"tmmaktadır. , a l iye Ye l l f Bir ıl'üdadtcnber. p;ya,<ıda fa-

cirlere doğru yolu ııösterecek. ak;i 
yola sapanlara cezasını \'&rEcekt· r, 

1 - Viborg da dahil olı1ı'ak ü- D • 
zere blit.ün Kareli berzahı. 2 - Llı- l yet 
<foga gölünu.·n bütün sahilleri, 3 -
BJJı.kçıla-r ,·an!ııactcsı. 4 - $öd<l 

muahedeyi 
Fi?landiyanın b~l?.ı ktsın1:arı So\·- l 
ve.lcre l!''I" cc·ktır. 5 Sovy: a, •. r 
B.rligi be;:; mi1yon Fin markı n1u
kaıbiıliirudc bir deniz üssü tesisi icin 
1-lan.!!o limanını ve arazisini :~o .. s ı-

.\lualıedeyi inııalıı·a nlar: So\ yl't 
Bn~rnkili Molotof' r Fin Ba~' ekili 

Rili 

tastik etti 
konı_is_Yon te~hi\ olunacnk Ye der
hal ·~c bdşlıyacaktır. 

1 

Roma 13 (Hususi)- Moskovada 
akdolunan Sovyet - Fin anlaşrr.,,sı 
üzerine bu sabah saat 10 dan it'
baren bütün cephelerde muhasa -
mata niha,vel >erilmistir. Her iki 
taraf kU\'\'etleri ş'mdiJik yediscr 

1 
kilometre geriye alınmaktadır. Ye- 1 

ni hudut1arın tayini icin tarafevn t 
murahhıı.>larından mürekkep bir 

Hcls;nk;den aLnan malümata gö- J 

re Fin D;,·et mecEsi pek hararetli 
müııakaşa'aıdan sonra So\·_yet -
Fin muahl'desin tasdik etıni7t'r. 

Ji'in n1cclitiİ 200 azasındCltı 168 inin 
re-yil!' muahedeyi e:\seri,~ntlc tas
d etnıis'ir. 

(Diğer Telgraflar 3 Üncü Sayfamızdadır) 

======== .. =======-, 
Fatih tefrika mızın en meraklı 1 

safhaları: Oörrlüncü Kısım 1 
• 

yenı 

Cen1 Sultan ve _Beyazıtl ı Veli 

1 

Bu tcfrika111171 takip et1nc>n1i ş 
tarihin'n hu en kanJı \C ht·~·tcan lı 

halinde ihreflc oku,\ ~1rakh.<rdır. 

Tefrikamızd :ı;; ı 

ofaıı ok11Y11cuJ a r1111ız d3hİ. Ü!-1111:ınlı 
ı-rhi((•]C'l'İni .'eni bir tarihi roıuan 

parçalar 

},utih <Hdiiktcn sonr~;. İstanh uld:1 İs,\·aıı - Ceın Sultaıı \ "C' He,vazıdı 
Veli al'a~uıc.la taht ka\grı~ı \ ·ez rler 3r1,sındı\ knıılı boğ'nsn1al::1r -
Ceın ve Bf.:~ a:t..ıi arasınd a ınc:\'dan :ıı uh;.ırt.·htl cri - Ceın'hı ~ö,·alyell·r 
elinde acıklı e~::trcti - Ccnı'in feC'İ iıkıhC'ti \"t' (iıiirnii ... 

ı Cumaya ba'-)lı~;oruz ı ı 
\ı------ ··- -·- .. - ., · ·~ . ,, 1 

tur~ı vcı·mek <ldt·tl kcıybolnıustu. 

b b h idi• Megc. ki yanlı.-; malümatı ih.tlva 
USQ Q ge edM faturala; \·erihıis ulsu:c. Ye

ni kar~ırnanıc· kötü niveti o]Jıı t3-

Muhik ticari sebeplere istinat f!• 
miyen fiat yükselmeleri kanun na. 
zarında ihtikar savılır n ceza teh- ı 
didı altnı<ladır • -Vekil 

hafta 
şehrimizde bir 
kadar kalacak ' 

Dahıl '" Vekil Faik Öztra bu 
sabahk ekspre,le Ankaradan MJ1-
rimıze grlı1ıistir. Dahi 1 iyC' \ 712k lı 
P!'ndikte trenden inmiş \'e burada 
Va!' namına Emni\'C'l müdürü Mu
zaffer Aknlıı'l«. Kartal Jia_ymaka
n ı Balı r \'l' dost:c::rı tarafııırli.:l ı 
kar~!lunm1ştır. 

Dört 
•• •• 

şeker muhtekiri 
mahkum oldu suraune _,, 

\~ek l; ra.hat.'iıZ bulunan ka.\"ın -
Y~lidcsiı11 ziYart.'t ~tn1ek üzC-l'l dog

ruca Pendıkten Kaı~tala biraderi Ba 
hirin e\·inr gi t m'stir. ŞC'lırinıizdc 

biı hafla kadar kalacak olaıı Faik 
Öztrak burada bazı letkik erdr bu
lunacak ve C'ZCÜtnlc imar, pa.s.f ko~ 
runnıa işleri ılc de nıesgul olacak
tır. 

Şehrimizde busabah da üç şeker muhtekiri ya.: 
kalandı, iki şekercinin malları müsadere edildi 

(l."uıst ! Cncô sahifrde) 

ÇERÇEVE 

Sivilceden çıbana 
NAFIA VEKİLİ TARSUSTA 
Ceı uo "liıvet'erındr bır tetrl. k 

sernhatne ç;ktıi(ını dün haber \'H· 

dığimiz Nafıa Vekil' General Ali 
Fua'. Cebeso\' bugün bir hentle 
Adanadan Tarsusa hareket etm',. 
tır. 

Paskalyada 60 
günlük mütareke 
Amerika ha.~ciye nazırıl 
Ruzvelt'in böyle bir tek-

1 

lifinden haberdar değil 
Ne,·.ıo:•k 13 (Radynl - H;,rieıy<oj 

Nacı · Kurdel Hı>hl, matbu • mii
m(s;illerir kabul "tmi,. Ro.<lı·d

\it. paskalyada bir-0tuz veva altmısı 
günü"< bir sulh t.«klifincl' bultı•,;-

c.:ı.~ı claı- • malUmatı olm~dıi.•ı, , 
S(}y .l~JYI .:-:;V·f ' 

Bıı gazet.e~·i elinize aldı~H ·ı ;ı 
şu anda. artık Sov~ et. Fin h;ır
bi di:-,·<" Lıirsey kalrnanu~tu· . So\ • 
yetlcrJe l'inler ara~ındaki killllı 
boğusnuı, bugün ~aat 12 den iti
baren. nıuayyen hir daldknda 
iistüne perde inen tiyatro :-,~ılı· 
nesi !{ibi, kapanını~ buluıuı~·or. 

O çetin boğusnıalarla bu ko -
la:v anla~ına arasındaki nisbct
>izliği, Iinc 193!) . 1940 diin) a
sın111, hi<: bir ölc.:iiyt• sığını;\ an 
yuzuh vr seci~·c diiskiinliikiin -
de araınak 13zını. 

104 rriinlük harµ. 1001 giiıı 'e 
ıuoı ,{°cc:l· efsanelec...tiı·ilen Sov
yet ordu<.,u hakkında. nr :\"a -
;nan vesikalar ,-erd i! Kı1ılordu
nun ilk kanlı 111anc\ rasıuı teın
sil eden Finlancli~ a har(•kct i. hn 
O'rdunun 111alzcn1r \ 'C' keınıni~ ('( 
kı~· nH.!' tlcriııe nazaraıı. bu ordu
:ya \·erilıni~ bir dtthili in11-
bat vazifesi kadar basiı olınak 
l3.11n1dı. Nitckinı So\Yel rt: .ii111İ 
işin bu basitliğine.• inann1;u111~ 

olsa.\ dı, hi(' unını~clu.;ı Fiıı tllll

ka\ e111etini, nıe\ ıii hir J.{H\t' H(
rnnd<t siJiıhla kırını~ :ı it•'t'bhii~ 

ehnez; ~ erh.\ erinde nturına-yı 
\e asli gayesini kollanıayı ter
cih ederdi. 

Bir fiskede ) ıkılacak. i'kanı
bil kiiğıtlarından bir kult' te -
13kki edilen Fin i i. ya So\ .'et 
bal,Yozunıın fh•keden haf il , a 
Fin n111ka, eınetinin b;ıl~ uı<l~ır .. 
kll\\"etli olınası \ ii:ıiiıh:.l•~n 10-1 
giin siirdii. Ve az.aıni haı.ıılt·' le 
~:apılan :::.on hiic11nıu11 da kı~·ıl
dıği bir hengiıınedc. b.rdt·nhire 
göıt• g-öriinınez bir {c,irin ınii
dahale ... i ,\·ii zlindt•ıı. ı..:ulha 'e 
anla~nıı_ya inkıliip l'ttL 

Alınaııyanın t;un bıı t.''-tı:ııla, 
dcni:taltı preskopu gi.,i nıe.' rla
na t•ıkn1ası '(' ll'.rt•ddi.:_ c ~'.th.•n 

bir i~i hö.\ lt>(' l' ü11ff'ı11 i\ (' l:i:rına 
!{Örnı t·.,i. hakil-iaıtt• 111i nh·iJ. lıir 

~ulh:ı dl'l;il. ktu.:aın4tll bir h:.ırhe 
3111il trlak~.i ediieL ilir. 1\111 t"d
hirl('rh· <·ahurak kapat ıI :ın ku
ciik F~in ... j,iltt:~i. hii\ü\... ,~ 
c:-;;ı..,Jı ('ıb3nın ha ... 't•r n~t .. i 0 j·in 
di r . 

SHkahnu hatırla~ Hlll"~. 

NECİP FALll, Kl~!I /.. L t,t;K 

• 
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Korunma 
·işleri 

YiLDIRI. 1 ADLI 

YF:. 'İ TiCARET LSULÜ 

Br~azetn-n, b:r kıöşeciğin.de o
k ·aU'11' Almanlar bu sefer de, bir 
~' .ld.nm !ic~r~..i· UGU!ü çıkar ~ 
m r. Yakında tatbike baı;lıya -
c b rm ·_,. Bu ..sulc göre, h;ırp ba
ş. ot;!en t'earet va-ıxm;adık'an 
n: .. rtlere. bınb.r çe:;H ma.ga
z. Kahı rulet\, se)·yar panayır -
!ar "onderoc..,.kler, bu selı:ikle mal
lar ... ı teşhir edecekler. sözüm ona, 
herkesin ağzının suyu akacak; 
mallar da ka.pcş( a.cakmı~!. . . 

Gazete müvez.zilerinin kıya!® 
na.kaşa edilirl<l!Il, bir de sarı:oodıe
ler çıktı. 

Her n.e ıse, bu. zat, sarende"lerm 
bugünkü halden kurtanlmıı.larm& 
ve l>epem' Snıok.n ~ iıı
ttwr 

Verilen vazifeyi maze
retsiz yapmıyanlar 6 ay 

·hapisle cezalandırılacak 

Arlca.daş, sen, ı;ıaliha. memleke
tin acamisiwı!. Yahu, biz .balo
lara ) azlık elb~ iıe gelenleri bi.
liriz. 

ESKİ KÜP 

Pasif lımuama ~'QllU dün 
v.iJiiı;yeıllbe vali. muavini B. HalUk 
1'."ıilhat Peoeyenin ~inde tap
ı~. 

Bu :tlıptantıOa uımmıi meydan -
ıaro:ı, kazı.!acak alıatı ı:ıiiımune !!i -

Ayol, bu usule •yıld:nm• ı.smıru 
d· ' ,la ve eoerek yeni bW.ev ıanne
a-.• r'arsa, ş~ım onlar n ak.ına .. 

ŞEKERİ NEKEDE~. ı pcr:!ert insası. mümseselerd.1' alı.n

malcta olan irorunma terti>atının 
konım-allacı üzerw.de görüışü.Iırıü, -

Şeker saklıyanlacla miicadele • ' 
nın hayli wr bir '.ş oldu~ anl.aşıb
yor. Çünkü, doğlu, ('UVal c;uvaJ., 

.:>eııelerce evvel, biz bu sulü tat
lık ettik. .s~yyar sergi. adile, Av
rc:,xJara. bi.r v pur ddlll6u ~'}·a 
ı?<>r roi.k. 

Avruoa bızinı vapanm e;yru;ını 
gimnedi aımma, vapurd&k:iıicr, bol 
ooı A'\-naııayı gördü!. 

K , Dl~ V Zİ.\l:\IEI'E 

GEÇEN PARA ------
ı • c hıkmettir, biiin.mez, kadm -

L .,. o;eırşeyı, biz. orkııkk!riıı :zQzü
m~.zc ba. :ır. Mesela, şu küçük 
m3lıkeme ha,·adi3i.ne iba:kın: Fııiaıı. 
ım ·, eserle çalışan bayaı f.liın 
z mm<•tine para geçiT'dij!i i<;in mah
k meye venlmi.ş!. 

Z ınme e para ııeçiren kadın!. 
1~-:mın ı:;ar bıne gid~or .. Hi><; duy
a..nuz mn idı?. Şm:djye km:iar bu 
i.';. ~iz sedasız olurdu: Bütün ka
z_ ;aı.ğunzı za'ten onların z>mmett
ne ı:eı;miyor mu?. 

ŞİilDİSAZENDELE&~ 

.l::LBİSE LAzıl.I 

ndlk sandık ekeri ardiye'.ere, 
ambarlara. depolara istif eımiyor, 
ku.;ük küdı r: paketler halinde, ay
r: ayn ellere dağıtıvormuş' Brna
enaleyh, ne kadar arasanız, top
lu bir ha:.le, ton ton seker bulamı
yorsunuz'.. 

En iy ·i. o ~k. 1.amanın kiip oe
kerlerını yeniden ihya etmeli! Mü
b:ırek, karlı Erdyas tepesıı gilbi, tiı 
uz kta ~zükür. 

A!;IKLAR ÇEŞİTLEr.E 

AYRIL1YOR,1U!)!. 

Her iıQtimai hadısey. bir !Qklm 
derece ve sınıflara ay; rraak mera
kına kapı ı an bir muh.ru'rir, 5ştk ve 
aşkı. da çeşitlere ,kısmılaıra 311·ın
yoc. Kimi iışık varmış bu:yalı <>
!urmuş, kim'6i r~alı ... Bazısı var
mu, iç çekcrm -, .barzısı. da panU. 
Biır kısıru \'ru'ffil.Ş ~ kai"a 
sevda bi.irnr; dünyayı ı;ı<rmea, 
~·u h:;tbi,aden, siy.ıs! nı.ıt.uada;ı-
d:ı.n, d.i:ploma.t seyahatlerinden, su&. 
ümitlenııden Jıa.bersi,z ~. 

Bazısı da, aııgı.n ~ ııın:, i.ns&
na saidır .rmıı; .. 

tür Ih""°' tıınıtftan ı,ıelırimi:ıden 
muhtelif rorunma kursları pey -
derpev faalivıetlerim ıkına.! etmek
be<:lir;.,,.. BımlaTın yerlerine yell'i
:le~i a ı acaı.tır. 

Mii""9SC.SC ve rıı..ınallelerde P3 -
sif korunma ~kil.:itı için ayrılan 
ek...µ1er efradına da lüzumlu ma

lUnı .?ıt \'eritmesine de-.mn ôhıno • 
mak:W:<l !r. 

Gerek ıbu ekıİJ>C'rde ve zerek ha
va t:ıa rr u zlıı.rından oruı-.ma tefi • 
kilatında kencLs1ne \le!I'ilen vaaıi

feyi makul bir mazeret ohnaıdan 
yıı.pınıy.aınlann 15 günrlc:n 6 a.ya 
k.'.ldaır l>arımlıe ~ılaoaWara 

mkadıırlıara tebliğ a1uıımuŞbur. 

Pasif koıuıııma ~tmda .,,. -
:ılif e aJıan her şaıluıs, ikameıl~ahcn 

deği.~ ta."<rliri.ıı.00 hemen -
SUD olkfuıi1u kayo:mıikamlı.~ b.aibar 
\'•e'l'!lee&ıl:a'. Bwnu y.aıım&}'lP yeni 

~~enlerde• 
~ ldbre& kııınuıııunun 68 md 
~f)Öre~

ıamır. Ve !bu mad:fe 50 1im para 
cezawıı iianirWr. 

~ irisi, y'3h<ıt da egen.; - ih ti
\" U• müptedi bir rrrulral'l'iir, çal -
~üı ıg"'2inolarda-ki sa-zendelerin kJ.>o 
lık kıyafetinden şiliyet edi;yo.ı:. 
Bugünlerde biZ!ere ne oldu. bl
me'!l... Kııyg!ete me.-ıık sardık. 

Gatibe., •saldıran.> nevi madeni 
cemrvet . ·inde bii~ Avrupa.
da yaşamış, 1940 modeli 8.ş~ 
dan olacak:!. 

------ 'l~ÇÜK HABERLERi 

Hakimi d va eden kapıcı 
Dövmek ,.e sövmek •ı.ıçlarile suçlunun sa.bit olan k>bu mı ve 

mahkemeye veı:ilom Şile sc:ıı;..ıtu h • - ı hareketi; Türl< ceza kanununun 482 
k mi Ramtzm muhakcrr nine dün nci maddesinin 2 inci ükrasına u
akşam 2 inci A.ı:tın:ezıı.da b:ıı;bM.!- ,yar. Cemland:nlmasını istiyorum.. 

tır. de~. 
Sile Halkevi kapıcısı Mehmet J:>?vme cihati ~in de ~ıınlan söy-

tarafından aç>lan bu davanın dün- leın:ş~ _ . . . 
k. celsesine ma,ırınım ~~- ·Gerçi 2'1./~19~ t~.ı;apocda, 
.Bu eelsede müddeıumumi muımni c!avacınm sol kalıı;Kı üstünde ve 
'l'urgut. esas bekkwıda;ti ,,,,:peıe,._ yanında 10 santim tulüode brr be;re 
ı;-nı F(jylıe~ ve geçeoaene ınıaıyıs mevcut oJduliu t~ ~Jııtoe.ı-: 
avırun beşinci ~Ü. so~ hikimi se de, raı:ıocun !ıili ~östeıip fa;Ji 
Ramizin küıçilık oğlu Yılınaz111, ş;... .l(ÖSİenneme,;ine ve davacı Meh-
le Haikevi ba~elti fidanları rnBiiıı teshil EdiJ<n ~ ıisanrun 
kırmıısı üzeriıw> a}'lli yerde karı>i- munwı. tarafın.dan döv<illme netl
cı Mebmed'n ııı;;..gu bikimbı.in e- cesi husule ııeldiıQne kanuni del.il 
"""' ~ttikffil, ojılunun bu hareke- mevocut omıe.ma.ına mebni, mıı2-
li.rri menetmesi hususunda ricada 1 n.un Rarrürz:in bu cilıetıte ~ ben.eti 
bulunmak üzece kapo:vı çaldığını, lazım ııe.ır>. Bunu takiben bazt 
bu sırada marznun Rami&in babı;e- 1 evrak_ okurunu.:, ve davacı Meh -
den ııeterek «ne isl..V<JC'SIHl ~. dedi- ' met ııorz a1m~~. . . 
kıni. dnaCl coıJ:lunuz ~t ~n- Mehmet Mlıve Vek.iletıne ele 
larınm dallarını kır.yor• deyince, 1 b r aı:zuhal verrnış olduğunu ve 
Rıı:ınaln, Joeıımsimn yüııüne !<arşı aorgu hAki~i _Ra:nllzin şahit!eti de 
siiı;iügilnü sabit gördü, de•:aınla ı tehd.t cbtıgını soy!e~trr. 
•söğme amme şahitfer Evüp oğlu '5:!'t.cede Ramizin bir mahkı'.ı • 
:Mehmet ve Adem oj!lu Hüscyinin mıyetioluP-Ol~m sorulması 
bırbi.rim teyit eden eehadetleri ve için mooa.keme 4 nisan perşembe 

ı 
1 

* l "' · l:ıUlru· ıeti t!e aca!ltmıda 
i<:leı;ing a;n)aşm;ası ın.."VICUt ohna -
sına ratıne<ı 'kı\1CÇ :foı;brik~ be-- 1 

delleri sı: rbest dövizle üd<..omediği 1 

raı.ömle .ı=I vcmwyece~i bil-' 
clirmİr;l':xdi'r. * Belcd.l:ye fen- ve hanta şubesi 
m!Mar.ltrlle ıı.rf!ı.a baş miMmedtııi J 

Bedri 'Mıododaki ht:tJel.a.ı yeıindo 
tıc1fidkleor ;~r. Nef'f.Ct!de 
k~ önlscı:dt :iciıı sür'ar.ıe bir 
ist'inalt d\Mıırı inşası ~ 
pu.-ıtır. 

*• ÜClı:üdıır trmııva.yl.ı.cımn v:;,,
ziıye'lı'.:ııi gö!'.iişiiıp k:.'.rt'I bıır karar 
, :rmdk ii:zıere Aı>karııda kurulan 
i<OOı.is;"ona i')'..ir..lk etmek Üllt'lre be
kdi,ye reis mu:ı.v~eın B. Ri
bi~ va Üd:ti.idar t<-=w.ay lan ınü -
düırü B. Feridun ?o.~ bu ak
şam A4!k.a.raya ~1eırdir. * Üskıüda.rda Fıztıbgacı.nda 
inşaatı.na başl•nıp yarala kalır.ıı; 
olan orta mıılıılep bia;:ıısmın hemen 
taıııamCınması kin Maarif v eık:a
J:e!ıinıos 10 -bin fu'a ıı'>nd~. 

* F ka,)ırrı..'!ik:mıı Reb~ m<!İll-ı 
tep ~tındaki meı:ıa.islnden. E-
umıönü kaymakamı A;:iiılı, Be)'* 
kı kayrna!11aınv. Alıını:tt, Ü.slııüdar 
.kaymcıkamı :tbsan, Kant:.! ltayıına
kanm B~. Be<ıilııtaş a)l!IIl'il.1<aını 

Ali Rıza '"" Bıikıd<öv ka vrnak=ı 
Gafur da zelrele f"'1.irkebzeclelerinıe 
Wvük yar<l•mlarmd:ın Dmlıiliye 
V!kalilıinct\ takxluname ile taltif <>-

di'(er delil ve emarelerle sıııbittır; saat 10 a talik olunmuştur. • lunınlJ"11aroır. 

Yazan; İskendc.r F. SERTELLi 

BA 
Maviş: 

Aıbla ! diywdu. Kanyı Kaçwıı
t k ll!l'.lrna, ağıj)eyin aksıı.ma ~ -
L ne -.,lfrecek>ıin• 

- Aıd.:mı sen de. Y <ilan aıı ''ci<.? 
E -- ~!..: im· şey uvdunorı.ım. 

- Senm arl<:anda.n esya.o<.n. al
d Ben o adolimla otın-u. .! di -
y :cık .!(i.1lti deı:sm! 

- Fena dıeiiil. Zaten b.n de 
l:K>yle düru;"Urudum. Art · ışler 
' una ~-dl demdlatir. ~bevi.rn 
g 1 ~ t:ibıa ·r .. Onu çabuk u
nutur. Bll;l'Ün sem ht.rrada gör -
mesin-. Faık:ııt y~nn s;:.balı frmme-

1 l e:r;ımıza -~ •. Sakin bir ta
"~· a özür dl!em<: e ııclm' g bi ya
n .ıv.a sokul' O .oluh>:ıkkaik kl seııi 
s .,, . an ,fa!ıa ç0k O..ğe~~ckitir. 1 
Ondan öt~ı ben va:o:ı.rıaı Nas 
olsa, sen günün birinde ağahcyı
rt'-'11 k~ısı ola-:<..k.sın! BNı bu IŞ!n 
ru) :ısını ro~< an .,.ördum 

:M:avi• biraz sonra :l<Ollaı .r ka
b:ull.arak köşkten rı kıp giıtt,, 

* Selma nereye gidiyor?. 
Kızııatoµraga . :.ldiği zaman bey

nı uııı;l.ciuyor, ıııe yapııcağıru, ne -
re ~ ~dcı:eıtın: lıilınuyoı:Uu. B;.o 

LE 
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kac d k 'ka cadde uzerind. dolaş
tı. S nra .lıroen, v11ntb:ışı ~ 
çıen ki.i uk tek a hır ara.bava hın.-

- Kadtkoy ı kc ine ... 
A&al>acıya burııu söylcmi~ti .m- , 

ma, c İö!an'bula g~• k niy'('i,ir..de 
ıg '. D.ı.şüıımek fı.r~atını a11cak 

adbada buldu ve Kad öy iske -
1 · v:rınadan - Altı;·ol ağzın

da. - arabacı~'Q se:>lcndi: 
- Bana okuıı.lJll1, vapııru ıka-

çıni . f"1<elel • gitmek ten vaz j 
W1Qt!:ın. Sen beni Kutınğahya ~ 
tür. 

A abacı haY\ anının d:Z,,'inle -
nr çekti ... >..!'al:ıa.yı Ku.-;diline çe
\'H'dıi. Sc.\ma köPM~ varmadan, 
san boyalı. ir e\in önünde dur -
du. 

- Son boru dur bakalım burada. 
Ve arabadan inerdt, kapıyı ı;al

c ı. Yanı.Amıyurdu. Burası, e51lci 
melk;ı..p arık .nd;ın Fikrıyıe

ni.n cvi)'ldi. O bu eve çocUkluğuo
da bmtaç k.cıre ı:id p g:Orniştıi~ 

KaptV> bir yaşlı hh:melıçi açQ; 
- Kimi a.rıyors.ınuz! 
- Fikrıye hanım <""de mi~ 
- B;.oaz saka.b çı.liı, yavnım.! 

Bu}'U?Wluız, N~'Se gclix. 
&l1ıua .;~ b;r nıcics alara:k, a.-

raib~ının parasını \"el'dikıtıen 90fr- 1 
ra, valizi.le brrfiklıe içerıye girdı. 

Aı.t kal!ta bir m1;afir odası. 
Evde derin bir seıEİ:'Tlik vaI'dı. 

& l.ma hızınetQ.i)1et soırdu: 
- F.iık:rh'e'nUI aımıeei e\<de de -

ğil mi? 
- Hayll' ya'\vuın. Oı:ılıa.r Dızyüık 

beyi<! beraber İ:ıırnı"' ~\.tiler. 
- Fikriye yalınız "''de demek? 
- Havır. Pak de yalnız drlğil. 

K:ıca.sı, ~u onu oYa.llyor. 
- Ne diyorsınmz .. Fi 've ev -

lcr.ımis de rocuitıı bflt' "> mu< dıe
ın{jk?! .. 

- E ... ~ yavırueu.iium! Üç ya;;.ında 
btr <rl<ek OODUİ!'u var. Y .a.rarnaz mı 
yaramaz .. ~n havayı ~\ gö
ıünce rokağ'ı tueturdu. 

Se ima miöer00...ü1ı!J. A aiba F">k
ri ·enin k°"ıısı ne biçnn adamdı. 

Se1nıa. bu 0 ım;mi rreokl»p a.ııka

da llU hay~ zaır OC>d>r ı;.i~rr.emi~. 
Flikri •e ,irkin d<'n('oek kadM 
j!OÖ6!eı'iş9iz. ufak tef<!'.!< fllikal, kıo
nusk:m \'e <ffi:~TIJb bir kızıdı. Hiz-

1 
Jll'.ltci kadın: 

- Bizim beyefendi, Filai.ı' •vi 
me]<!t.,oten c>ka.r çı'!omaz evlendir
di. Kccaiiızı.rıı kımneUi de a('tkııruş. 
Damadımız n'lk iyıi ııdamdı.r. AD.an 
ııaaııieıl!lcr.ini aı1ttırsın.. Çok iYi ~ 
Qiıınlar. 

Diyordu. Se1ma dakikaları iple 
çeki~ vıe Mbırsrzla.ruyordıı: N:a
ba, bu etdl<i ve sam'imi a.rl""'<iaşı ta
rafın dan nasıl k """"'1 arı aeıııkıtı ? 

Hi2ım.eiıQi kadın ıwyak;ta dıırru • 
yordu. 

Bi<- aralık: 
- Bjq.iım hanım1anın aıkrabasın

dan ınımıuz? 

MOhim bir 
emir 

Her 3000 kişi için bir 
kapalı spor salonu inşa 

olunacak 
Dalıihye Vekfileti Wlı vilaye~ 

mrı.e ırıiihlm bi:r 1ıı>mim eö•oo=.ış.-j 
iıiır. Ayni zamanda lelımll vilayel. 
':e bel'ed.i~lere dıe yoilammş olan 
bu emirde beden terl>iyesi kıınu -
nunun be:edıyelerce nasıl ta1ıbl<: <>
lunaca4?1 izah oluıımakt.a ve heo: 
ııelhir ve kaı&3tbaıda QOOUk babıre -
lıeri, jiınn..Stlk salıoolan, yüzme 
h&V'Uzları, at>Ş ı:ıoUgonları, oyun 
yenwn, .;,por sahal..rı yaµıJmıısı. ve' 
buınlanı:ı yerlerinin OOınen ayrıl
ması biJıdirlhnektıOOir. 

1rna:r plaru :raoıhnış veya yapı). 
maıınış ohın tekmil lbeled]yeller bu. 
kıAfH .tesisleri süt" aıtıle viiıcuıde g~ 
tireoelclıerdit ve hı t&ıiaattan han
gilerinin daha evvel inşa ol~ı 
da. önümü.Waki giin.le:.de yoni biır 
emirle her beledryeya 'bil'ttir:ilıe -
ookıf:ir. 

Dütikiü toomme göre spor saıhaıla-
n, 12 biın 500 nüfus itibarile 
200xıoo eb'admda olacaktır. 

Nüfusu daha fazlıa olıanı y•ır1"1.'de 
itse müteaddit semtlerde w bü -
yüktiikte spor salha ve meydanlaın 
yaprbcaiktı.r. Kapalı jimrcasl:ik ıı> 
lool~ da 1000 mebre m.urail::ibabAı: 
bir salıa üııariı:rde ku.ru.la:caoktır. 

Bu lbiruılaroa dm; ve soyınıma 
~l""i lle diğoıır müşterrıHat da 
mooburen~. 

Her sakın 8000 Gıi iıçin oloacak 
w illiifus mi!klıanınoa l{Öı1e ıı.,,. 3000 
kk,i. içkı 'bir kamili jjımıastlk sa
bmı ID'!Q olunacakıtır. 

---<flOO~-

Diyarbakır - İran 
demiryolu 

l>Oyaı'bakrr - İran deıniryoluıuıı 
siiır'ale inşası '!Qin, 75 bin Jiraljk 

bir 'k.ıı!ıının etUt ıiı;irıi.ıı münakasaya 
ç:jkıanklığmı hıibeı- veıııniıııtik. 

Ezeli Bilmece 
Geçen gün yağdığım bir fıkra 

ile, me,ier, yine birçoklarını kır
mışım. Gazete ıniivezzileriııiıı va
purlara sokulmaması meselesini 
mevzuu bahsederken, bizde, kerli 
ferli birçok kimselerin, gıızete alıp 
okumak ihtiyaç ve itiyadını, henüz 
benimsemediklerine teessürle işa· 
ret etmiştim. 

Dün, bir dostwn bana .,;;yle bir 
snal sonlu: 

- B'ziın gazeteler tam ınükem· 
meliyctte nıidir?. 

:\oluhatabımla uzun borlu görüş· 
tük. l\leseley i soğukkanlılıkla mü
nakaşa ettik. Kısaca burada hulasa 
edecej!im: Bizim gazeteler, birçok 
bakımlardan, ekseri Balkan gaze· 
telerinden iistündiir. Baskı adedı
ne gelince: Bir, bir buruk ınil~·on 
nüsha basan Avrupa gazetelerini 
1nrakın; yiız, ~·üz ellı hın adet ba
san, Balkan gazetelerinden dahi a
şağıdayız. 

Pariste çıkıp da, Istanhula ge -
len ve burad.ı, bazı ıı;azetelerimiz
den daha çok satıs yapan Fransız 
gazeteleri , -ar. 

O halde dnva nedir?. 
- Bizim gozeteler. kalite iti -

barHe onlar dercc~indc o1nıadığı 
için nıi. vüksek baskı yapmıyor'!. 

Bu suali soran biraz evvel; ken
disi He miinaka'i:a ettiği sö~·!cdi · 
tim dostuma.tor. 

Avrupa 
garı 

Sandık burnu 
civarında inşa 

olunacak 
Yeni İstanıbul garının nerede y.ap-

t.ırı.lacağı hak!kındıa icra ohman 
lıe<t.kilkler neılıice Iemni:ştiıı:. 

Gann Yenıkanı ile Sandııl<bunı.u 
araslll'dr.ılci sahada ı.ru;;ıısı .ka.iyctle 
lcaral'laştınlnuŞtı:r. Bu karar ii?.e
rme bcloofve imar müıtürlıüğlli bu 
civarın tafuildıt pfilıtbnru hazırla
mağa baslanıt;ıtır. 

Yeni ,:ı:ı.r iQin ıs'Jnılt.k ol urıaca.k 
sahanın mühnn bir kıımıını!l boş 
arazi, bir kısmının da ın.:anlar 
ve ......alardan ibaret oldugu gö -
rülıdügünden bUKsının istimliıki 
apantum,.nl::.."<i:ı.ıı daha ucuza ka
b'l C'' abilecEll,für. 

--000--

Sümer Bank fabrika
larında çalışmalar 
S ooa1'dilasyoıı , . ., Süme bank 

fabrtl;.al:xrmd.,kt ıma • şL min 
d h1I mj:m1. r bır ""kıl<le or -
ganize olunnı .... .-..ı e't:rafınd:.ı ka -
rar -1.· \ Lrır K üzere bir komi.9yon 
1ıeŞk l olı.mm~'.ıt.ur. 

Süm._rr .bamok umum müdüı'ü B. 
s,ü!.:ın Zi.':ı.n.i Sansusu reıslıc;'{in- ı 
de İiht11S31: \''Eilı.:.fıl~ti sana_y·i tctklk. 
hev~t:f \"e sa.nıa·vi umum müdür -

tüğü ~ Süıır.cr ban_k fabnKal-arı 1 

müıd.ü derin.den m iiııdkkep olan bu 
kıorn'9)"0!1 bir rnı:ıor hazı.rlıyarroc 

Ayni istiflıom i0arcti, b:,.çokla
rınmn zihninde, ihtimal ki vakit 
vakit yeralııw,tır. Beğenmediği i· 
çin. gazete almadığını si;yliye. ıı tip- ı 
lcre de rasl:rrsınız. Fakat, bu hi
di.e, bir ti'rlü halledilcmemi~ ıneli 
bilmeceye benzer: iıkıt sat Vekalı:<ilirce vc:ırr:i~. Bu 

Tavuk mu yumurtadan, )'Umur- l rapor ÜT.erinde ilktrsat VekMe<t.i 
ta mı tavuktan çıkmıshr!!. 1 t;,,:lcl.ltlı:>r yapaca.k , Sümer o:mık 

Londra, Paris rotatiflerinin bas· fatb~ının :bu.günkü dün.Y<ı va-
tığı gazeteler kalitesinde olabil -
mek için \'ÜZ binler ifade eden sa- j zi~bne ~ <;alışına şeklini tıesb1t 
tıs yapmak lazım ı:-eldiğini ;!eri 

1 

eıvl.iwcek!tiı· 
silrer.ıiek ne buyuruJur?. ---000-

RESAT I·'EYzi Defterdar Üniversitede 

( 
• 

Hoşa giden vn gitılll' 
yen haberler . 

. Vl'~ı.\' 
Yazan: ALI KE:\IAL S , .. 

. li d cer<. ' Avrupanın şıma n e us•' 
eden muharebe birbirine ~i c.r 
olınıyan iki kuvvet arasıı~d~ndifl 
pışma demekti~. Fakat Fııı di,iol 
r."' ~ala delik göst .. rdi. . K~;~,Dd> 
ustun olan tarafa kar~ı · ;;aıı' 
İkinciteşrin ayının 30 un~ 11 • it' 
taarruza uğnyan Finlandi~" ıad' 
aydan fazladır hep bu fe•kİıı,ıll 
lik içinde döğüşüyor. Son s• J• l 
aörüldü ki Karelya berı~bıll • 
İerin müdafaası müskülfıta ·~, 
dı. Uzaktan, yakından, _fak:1

1 
11' 

halde büyük bir alaka ık 1 ,d 
harebenin inki afını takıP ~l~ 
dünya efki.rına karşı ise 11iu " 
me~balardan türlü· .haber •

1
1 

1 
\ 'a-D ı. 

rildi. Bu. haberler mıiba •~ d 
ı-ine göre türlü akisler uyııJI il 
cak mahiyettedir. Bun~ dD Iı 
görmek iktiza ediyor. Ilır ııı~-tll 
bede bir tarafın nun·affakı~ · . 
bekliyenler bunu teyit eder bil 
ögrcnince derhal sevinerek. b 
vinci ~')lyarlar ,.e herke>J t 
inandırmak isterler. Zafer \ 111' 
zimet haberleri ya luzn•_"j d<' 
fazla sevindirir, yahut nı.a.~U 
ceden ziyade yeise diişürı~: i~ 

Bu bö:; le olunt'a bir lıarilı 
etmek mevkimde bıılıınafl ~ 
kumandan için vazl)·ctin ne.ı:ı '! 
n:ızik olacağı koloyca tahıtı• 10,,ı 
lebilir. Ordularııı ha ıııd.t b\,f 
bir kumandan fe:zla se~iııcf \İl' 
waktann ıl, derin yel:;c ıliioın~i 
de kendini koru~·ahilecek g 
rin kanlı olmalı. b< I 

Garp cephe,iııde ımılıııf\ı f 
nıadtğı. için dünyanın nıer~ ıııı • 
maideki harekata dikildi. oo ıııl 
ç;n Rus - Fin m"harcbe~ııio V 
telif safbalarıııda şimdıye rf>~ 
birbirine uyn11yan nice ri'''ııb 
hitildi. Bu vesile ile A yrııPd,~ 
ken müteha.-ıslarıu naıa"..,ıır· 
eelbettikleri hir menu va ~ ı Bu llrere. Elitıtı: - İran lıo.ıdııt. ha~ 

tının takri>en 100 knaındlreden 
ibaııd2; om !bir kısmının da eıtüdil
ne başbnUmıası k;ı.rarlaştrrılnuır 
Ur. 

••••••••••••••••••••••••••• ders veriyor Enel~ kaide olauk şun.~~iıll 
etmeli, diyo~br, 'erilen JJ1U r• 
haber hü~hi'tün ba•ka bir~ 
dan teyit cdilınedıkçe İ_111 b'ııt" 
malıdır. Bugün İ) i, kahır Şe"1bvıran denesi - DuQına.lan ve 

Oc ~ lkımundqn ~ ol&ll 
bu eWd ve ~n aınel;;y..tına 
95 !mı. lirn· sarfohıneca1<rtrr. 

hıe bh'kaıı; ~ içmde baş}arıılıa-
c 

Meraklılardan Vakıt 
Kalmıyor 

Şehir tiyatrosunun dram kıs • 
nunda ,o kadın• isimli piyes he· 
men hemen iki ay oynandL Hal • 
huki, n.ormal piyes verişl<ı, bu 
müddet içinde, tiyano. dört yeni 
eser çıkarabilirdi. İstanbul şehir 
tiyallo&u, halka tiyatro zevki ve 
nümu11esi veren bir mektep hann
dedir. 

Bizde hakiki tiyatro .eyircilori, 
bir piTesl nihayet on bes gün için
de g;dip görürler. Üst t..ra(ı, me
rak saik.as'le k""8J>lanlır. Mesela, 
lıu >efcr, öınrfuıde ilk defa ti~at
roya g;dcnlere çok rasladık. 

Meraklılar mü~aade ederler .. ~ 
ba.•ka bir pives görelim!. 

. B'ÜKBAN CEVAT 

Di} e sordu. Se1ın.a: 
-- Haoyı.r, dtıdi, ben küçük hanı

mın ını:ıktep aıllodaşıymı. Çdotan
beri kıındisilli gönn.:mi,:;t.iın de. 

- Uzaık.tıan genyomunuz gaı(jjba? 
- ~. İımnitııen ~1iyoruın .. 
Aradan yarım saat geçtiği hal

de, Filkriye evir.e dönm<ımisti. ~ 
manın sallıorı tükeııımei\te b:ış1.runışt.ı.. 

Bir arahk pen cc-re<hı dışarlc)"a 1 
bakıt.ı .. Ku.';'dili çayırında vık ruk 
do!a.şan yolcu !arı gördıü. Ve i.Qini 
o !kerede 

- Hey giıdi giink.r .. 

Diyoe mm1darxh. 
Sehnaıwı bu e\~ unutu!!maz 1 

bir ~ıı<;l.ık hat.ı.rası vardı. Bia' ~ün 
Fikriye, elııı.aVl mf1kiepc ın çrkar-
1". n rol la eıir.c gö.ü.r.ın(4 Selma 
o geceyi burada ~çımı ti. G\tt.'e 
Ku.şdil:i çayırı o kadJ.r kalaba!ı.kb. 
ki.. tki al'ka<la;; çayırda geziyor -
lardl. Selın.amıı aı:J...--asına iri boylu1 
kibar tavırlı bir delik.ın.lı takLl -
ımştı. Fikriye bunu görünce: Hay
di evıe g;dclim'. dive but1ıurıınu.,"itu. 
Fik<i}~mn lı:ı.kıkl vardL Her gece 
çayıra ı::e-ıımt'ğe çıktıi(ı halde y!\i
züıııe hiç ;,imse bakmıyor, ~<ne 
'ki.rn5e taokıl:ınn rdu. 

Selnna çavıı-a çıktığına bin kere 
pışman ol~. Cü.nıkü Filıi-ye 
çdk kıskanç lıiı: lruıdı, bu hiıdieed...'ll 
miiıteemir olmu:ı w Selma iıle o 
gece bir sa.at karlar loonuşmamışt.. 

Fikri)'e her zaman Selmaya hiç 
b>r erl<eiıin kımıdi peşİTl':' takılırna
~ı sövlerd:i. Zıkn fik:rıiyemn 
yooiı e m"k;t;~ gitl!n ~:lirken de 
'kimse h:ın<mazıdı. 

lDevamı var) 

Defterdar muavini 
Ankara ya de! t erdar 

oldu 
Şahrimız defterdar oıuıav:iın:i B. 

Blchçet ıtcrllfan Aıı:ikara dctferda:!'
hi!>nı:t tayin oluımıw;'.ur. 

B. Bobçet y alkmd:ı. )O:>lld vazııfesi 
bJı,;ma hırro'keıt aiec<M.Jr. 

Ölçü ve tartı aletleri 
muayene edilecek 

Terazi, metre, litre ve emsali her 
ıııevıi ö]ıQü ve tartı iılıetleriniııı cu· 
marlesi günii<ıden itibaren umumi 
~ başlanılac:ığı tek
mil şıılbelıere t.anü:ın olunmuştu:r. 

Bu emre göre, 934 - 939 yılı dam
ga:lanını ~yan ölr,:üllarlıe da.m n 

gası siJ;'mI14 veya ôkunamlyacak 
.,... hale ge}ınjş ol:ım tıartı alefileri 
meıdbtıırl mu:a.~ ve drongaıya ta
tımr. 

Bu ~tJe her 90ll1lfil !tafi 
ııtiktarda o.yar n:.emuru göndıeril .. 
mi11!i'r. Damı?2 işi a~sa kadar 
devam edıeeelkt!iır V'e ıh.er ııemt i.çilı:ı 
ayın günler ayrıhmştır. 

P..a.t:ı.:ı!sr~la.'lan Ünivcrs:ıe, huku.k 
vı~ ikl.ısat fakı' teleri maliye pro

reoorü B. Lbtahi:ın Fazı':n bütQe 
""' Tüıı<kiye vergileri .:lerslf':İnİ!n 

şe'hrimi.z defterdarı B. Şeı:flt\:it A- 1 
dalan tarafından Vt.'Til:mesi karar
la$tırıılmı.Şlı. B. ~el h11gü00en, 
itıib..ll'C!!ı d; nılerırre başlamıştır, 

Silivri limanı 
Sibv.-i Emnrunm fualivetine de

vam olımmıı.klıadıT. Burada mca.r:l 

vesait:i.nriz jçin 160 bin lira sa.rf:lie 

~"<ırr.i 'hıİ<r ifıke.le dıe ,iru,11 ol!tmaeak
otı!'. 

16 Mart ihtifali 
He.r yıl okluğu ~bi bu se<ıe de 

16 mart selı!i1ıleri iQiırı· Elyüptc 00.. 
yiilk bir futi:fal ~calk!tır. 

Bu illı.1i'i.fale cınr.:aırt.esi ~ıırü saıırb 
Hi cleı başlamtacalkltır. Mer..sime 
ııSkırt kılt'alaı:, resmi ve huıııı.ısi 

milElS9€00lerden hcyetlıe!r """' Eyüp 
i:lk, ooıtıa me'k!b<ıPleı-i tıı.&fueleri ;ıe 
haı1k iştıirak edeoelkerdir. 

yayılması için elde hircok ;ı 
\'ardır ki daha evvelki %a"'./oıı
buolar yoktu. Telgraf, tel . 
ha.sa radyo gibi. Onun i(t~ıi' 
>ÔZÜn bu kadar çahu'- yayı 

. . ·n• 
zamanda yeni lıarbın ınuh• ki 
ıııeselcsi de ceııhe geri~inde h 
kın her işittiğine inanın•\~ı 
sunda son derece ihti~_.th 
masıdır. ~ 
- Geçen umumi harbin :Ik l 
larında Almanlar kafi z,.Jrt 
edeceklerine o kadar inuntıı',1ı 
ki e\'velii çabul< bircok nı11,~,, 
kiyetler de kazanmca bu en ı> 
ve kanaat onlarda daha arltıl 1, 
rekatı idare eden kuınand~~ 
daha yüksek makama birb~t' 
dınca verdikleri rapor!"! .

1
, 

m11vaifakiyetlerin laisilatı 1., 
olunca nihayet en basta bil~' 
lar da saşınnış, tatlı za{er · 
!erinin cazibesine kapılıınıl' ıı' 
yet Fransadan arlık hiçbifbil 
vemet göriileıniyeceğine 
dilmiş: il• 

- Üç haftada hersey teJll 
cek!. ~ 

1 Avrupa Harbinin Yeni Meseleleri 
Diye düşiinülınü~. I!~~ 

ak.si olmuştur. Çünkü ' D~ 
l\larn muzaffrriyetini ka•ş 
lıır, artık ondan sonra ~· ~;ı 
mukavemetini kınnağa ıll' 

Almanyanın ithalatı ne merkezde? ınamı~tır. ı 

Uzak. nkın bu ıııisollı:r. )ı~ 
tılarak billıassa btıgiink~ 0 
- ki bir :ıdı da •sinir harbıj~ 
tur - pek mühim bir meseııer'. 
giden ve gitmiyen her ha .. .J1 
~ı çok ihtiyatlı olmanın lii" 1,~ 
gösterdii:'i anlatılmak iste~· 

ek•ik. Şimal 4evletlerinden Nor -
veçin eskldcn Almanya ile ticareti 
iyi gidiyordıL Fakat bugün Norveç 
hemen hemen büsbütün müttefik
lerin kontrolü altındadır. 

Erbablllln he:ı:ıp ettiğine ı:öre 

Almanya harpten evvelki iıha!A
tının şimdi % 52 miktannı ka.v -
betıniştir. Harpten evvel a~H·ciş 
ettiği İngiltere ile Fransa ve bun
ların idaresinde bulunan ınemle -

ketlerle eyliıldmberi artık: her 
türlü iktısadi ve ticari münasebet 
ke>ildi. Uzaktaki bitaraflarla olan 
alışveris ise fog:liz ve Fransız ab
lukasının neticesi ol:trak kesilmiş 
bulunuyor. Lakin diğer btr kı"m 
bitaraflar daha \'ardır ki bunhrr 
;\lınanvamu koı:tfsularıdır. Bu 
nıemlcketlcrle olan alış\'eri~ kara· 
dan cereyan ediyor, yahut da Bal
tık denizinden oluyor ki bu deniz 
ruüıtdiklerin ablukası . haricinde
dir. İşte bn memleketlerdir ki Al
manyaya ithalatının % 42 mikta
ruu temin edebiliyorlar. Alman
yanın ithal;ituun ancak % 6 mik
tarını <la s<ı ıki senedenberi ele ge
ciı·m'' oldugu yerlerdeıı tedarik 

Balkanlarda Yugo. ... Javya öteden-
' beri Almanya ile alı, vcriı;i pek i' '_ ... ..,.,......,..,....,.. .... ,....--=. 

yolunda_ giden bir memlekettir. 1 
Harp çıktıktan sonra da Almanya - · 
Yugosla\•ya ticareti ehemmiyetli · 
olarak devam etmektedir. Fakat 
Yuı;oslavyanın oraya olan ihracalt 
son znınaularda % 35 azaldığı he· 
sap edilmektedir. Yugoslavyadan 
Alınanyaya en ziyade zirai mah
suller gönderilmektedir. Bilhası;a 
mısır gibi hububat 'evkiyah aza
lıyormuş. Sonra ban madeni ipti
dai maddeler de Almanyaya yolla· 
nıyordu. Şimdi gitgide bu ihraca
tm a:ıalması karşısında Almanlar 
Yugoslavyanın istibsaliıtıuı arttı
rarak kendilerine mal gö•derme· 
sini istiyorlar. Bu hususta Alman 

...ı lmektedir. ı 
Asıl şa~·anı dikkat olan cihet bu

dur: Almany·a demek ki ithalatının 1 

% 42 miktannı temin edebileceği ı 
nıeıoleketl<"rle bugün münasebet
tedir. B:ı memleketlerin bazısı ise 
Alman~·a ile iktısadi ve ticari mü
nasebatı hem ·-üksek, hem de sabit 
bir mertebede tutmağa muvaffak 
olmuşlardır. Buna mukabil meselA 
komşu Dolanda ise Almanyeya 
harpten ev\'elki ihracatının harp 
çıktı rıkalı % 49 azaldığından şi
kiıvetcidir. Bel~ika da Almanya ile 
ol~n alısver' $İnin bozulduğunu göl'
mcktedir. İsviçrenin de Almanya 
ilo alış.verişi bozulm~tur. % 65 

sermayesi faaliyette bulunuyorsa 
da istihsalatın artması ve Alnıan
yaya çok mal göıulerilebilmesi ay
rı bir mesele halinde duruyor. Er
babının yeni yaptığı hesaplara gO· 
re Romanya ile de alışverişte Al-
manlar ltarpten evvelkinden da· 
ha 'li7ad<! petrol alaınıyacaldardır. 
Diğer maddeler, bilha~ hububat 
alınması ise artmaımştır. Roman- 1 
ıradan hey s:y Alınanyaya 100 hin 
ton petrol gönderilecekti. Fakat 
vesaiti nakliye temin edilememek-

1'1'~' 
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tedir. Hulasa Almanyanm komsusu I 
bitarallarm ona ihracat yapabil
meleri büyük bir mikyasta vesaiti 1 S i n of! m a s ı ıı d ıı: 
nakliyeye tabi kalıyor demektir. iİılilıiırıİıırıiiıım•••-...-•. 



-
Finlandiyada muharebe 

busabah durdu 
Avusturyada harp aleyhine (1 ın.ı ••hl!•d•U d••am) I ma.hiyetinden çrk.mıs olduğunu, 

b ı lınmaz tıelefon mıihabereıleri ke - miWl.eofi!klarin askeri muavenete 
ll eyanname er sil.mi.Ştir. geçıme'k üııere yaottkları ltazırhk-
0lıırat 13 tu f · t · B ··- '- L '-·- F" ı d- !arın bu neticevi tacil ei'tij\'ini yaz-ee~esi A. \nUSusi)- Pazartesi 1 •Harp istemiyoruz, za er ıs emı • un-.ı""' ueravc•, ııı an >yanın 

l •rıııd~ vusturyanın birçok şehir- . yoruz, Hitleri istemiyoruz. Müsta• mütttefi'kilerden vardmı talebinde maktadır. 
lsılıııışlırduvarlara beyannameler ] kil bir Avusturya istiyoruz• cüm- bulıınmaısının p0k az muhtemel MÜTTEFİKLER FİNL.-\:'iDİYA -
b · Bu beyannamelerde: leleri yazılı idi. olduğu anlaıs>lımştır. NIN ARAZİ STATÜSÜNÜ ARTIK 
l\Ont h • •• •• Fin ra<ly-oru ise, geç valote kadar . ~.+-.. 

ı>., a me afili memnun görunuyor ~:ıi%,:;:~~'Z::a~~eu~ P~~~m::~xoR~:sız 
ler n::: ifn<A.A.)-R?':'a mahfel- İtalyada hakim Q).an kanaate gö- ,itini ve her neferin Finland:ya için Başvekili Dabıdive dün parlamcn-
ntııı;y6tl ka - Sovyet itılafı mem- re Finler kahramanlıklarına rağ- kanının son daırJa.ını akrtmağe. roda Fransanm Finland .. ya kar~•ı 
~-1'.i, h:rb· rşılanmı tır. Çünkü bu men kendi vasıtalarilı:. uzunklmüd- hazır o'.duğunu bildiriyord:.ı. oiaı:ı vaziyeti hab:!cında m:ihim bir 
r"Yeı - , . tn Iskandinavyaya si- det ınukavemet ederniyece · er ve MÜTAREJKES!Z SULH nutuk ooylemişti.r. Da~adiye şim-
?alt!aş;ırıKaularını kat'i şekilde ı:..- o zaman va faik kuvvetler karşı - Londra 13 (Hu-su.si) _ Fin ceı>- ti.iye kadar Fransanın Fınhn&iya- ı 
~dıy~:ı~tır. Müttefiklerin l'ln- sında ezi!ecekler, yahut müttefik- belerin.de mlihasamat bu sabahtan ~·a 145 t:rvyare. 496 ton. 5000 mıt-
t. b.ıtti~· Yardımlarının sarahat !erin tavassutunu istiyccekler idi. itiharen dum1uş ır:.b"dir. Öğ'le fız.,._ .,,,,J.yöz, 200 bin el bombası, ~O rril- • 
killtıdi~nı gören İtalya harbin Fakat o zaman da bu müracaat Al- ri her taraft1 sil.ih ""sleri ke-siimiş yon r,şenk göndı:mmıs olduğunu I 

tt~n kork "Yaya sirayet etmesin- manyanın müdahalesini intaç ede- ' kt s 'I ·· ~ k · da siWl~-Tı'kıtA" s--~ra deı...ı~ıır· kı· ·. 
t ın·'-ı . . 1 ··"' ~aca - ır. ov,-e. er mu":ıı-e rem 1 ""J ......... ~ ...,....... ... ...... 
•-ıv. a.ı< a ıdi. cekti. Ita <_ ·a her ne P<U•asına o- b Lh ._ y ks lk k , ı -

la '" ,wnın b • ir su yanuıııa•uu is•cdikleri iain - ü e as erı rnec is ~şu - ı 
Odiyay . a.,ıangıcındanberi Fin- !ursa olsun Avrupa ihti~fıfının et- - ı b 

Yare ""nda \alnız manen de<>il, tay- rafa sirayet etmemesine u_i:(raş- dün de billıa-ssa VLborg rnın1~~a- at:"a Finla.ndivaya a!J:eri kıt'alar 
d 'v e " sır.da Sov,·0tler şidde~ji hücum - ı;ön-derillmesine karar venrnişti. 26 
.~ Yaftiı rrnek suretile maddeten maktadır. !arda ·bulu~ınu<lar ,.,, Lu hu"'cı•~- ouL ,,, d .. d ·ı k , 1 1 
"•lırlatıf1 etti~i ayni mahfellerde Aynl mah!ellerde ilave edildi - '" ' u ~·~ ~ 0

""'
3 a gon .·rı ece a.;;.;er er 

ı\yııı ınrnaktadır, ğine göre harbin do_ğurduğu feca- !ar püskürtümü~tür. ve gemiler Fraı.saıun iki büyük 
lnaıj "·'·•alıfel!eregöre İtalya, Al- at ve felaket~ere maruz kalmak- Finler 15 So\-yet ta\")"aresinb dil- limanında hazır bu]unuya:<lu. İn-
ııı t~~F aı.naza~ına iştirak etme- tansa henüz kurtarılmas: ırümküıı, şürüldüi!.ünü bıldiımek!edirler. g.iliz hü.kUırıcti de ayni vaziyctıe 
& tııat n t&iıet dtplomasisi muha- olanı kıırtarmak F'nlar.dh·a için Sm"Vetler bugün muhar<;})e,iz Vi- bulunuyordu. fütara.f devletler J-

1
• aı.ıı ~- çalışmışiır. daha hav :rlı olmu tur. bor~ şehrine gireceklerd'.r. 7.erinde g,~ ı:ür.düz d,pl ma.t:~c 

•ı BUNDA.'f Sül'."l'tA NE OLACAK? teş"obüsler yapıldı. • 

l\gı iz ordusunun 941 blançOSU Londra 13 (Hususi) - Gazzteler, 50 bin kim h~zırdT. Fs:kat m -
ı~ ;- Sovyet - Fin sulhunun imzasını bü- r,anca yardım. Finlanc!iya hükil -
-=--~ 13 ( yük maruıeLrle bildiır.;ektedir. · ı -1?• ln•ı AA.) - Hamiye zenginlklerinln sefeı1br edilmesi H metinm ta eıbine ba,;lrdır. Bu ta-

lh. .. ' .,.. _" • enüz bu hususta yi.irutüJm;;. mü- [e'!i · ı b ı l" • ç·· -'· · ı· i."'IWlıı ,,,,,_ _ _...,.,~min ordu bi-lAnı- lılzım geldipi:ni söylemişfar. ...., ı nıç n <.lK ıyorın. '-'"'"" sv<>ç 
"'-~ ·-..rn ~~rmeden avam H "-" ,_ d -"-· . 1 . talea l?ilriilmeımekle lı<>r<ı.'ber, ba:n \•,; NOI"\'eç rnfrttefik kU\T tkrin 
lııo.ıı.~na _ bilıdil1Ini~. aruın uasangıcın a ... ,.,n ngı- _gazmeler F'in hırrlbi bf!rtlkten. sonra kendi topr:tklar•c:fan P."Q!ı-teı;ne 

"1ı~~'""1'1!1lin aınniy1ıtii Fransııruu liz oırd:ıı:;una 200.000 i gönüllü ka:y- SOl\''l"<ıt Rusyanın nasıl biT hattı ha,. l>i.itün kuv,·•tlo:ile muhalif bu _ 
. ne bağlı bulu.nduğujıdan dedi.lmi:ştir. Fraıııısı.z cef]hesindek!i relket t:ıltip edecefıjni soruyorlar I=..ı~·oc:ar. Finlanc3iyaıııı1 t.ı.ıe'oini 

Ya ~Ye kadar tamamie Fiıuır İn;giliz. asilı:er.lıe-rinin _ ~t~n geçen ve Sovyeıt!erin yerJ bir h<ltll n;ıa - bakfo;,~;ıniz b~rnelrriilel h•.,,l,,LıJm 
';~~ eıdiitrlJıı olan yükert ilkıtel\lrıne nazaran ık.i mis1ine çı- cerasına atılmryarak, ahvale seyirci! çi)tnemcmt-0< içiru:L. 
-.... _""_tızc-re ıneımeoketin bütün kar~ır. olaraJı: briklemelf'ri mulhtcmel ol- Finhndiya bu taleu~ bulun -

., _ _ ___ -.... dui!unu tahmin ediyorlar. Diğer bir mazsa, ha.!')11.eıı sonra mü~t;efiedcr 
- --lt.~ kı.sııın gıızete:!er de MoSkova mü - 1! Finla.n<liyarpn arazi statüsünü g'l-

Münakale Bir talebe grupu İzmireı=zmc=er=e-=ıe=r=hrı.n=· =h=i·r =h=u=d="m~,;;tam;;;;;ih;;1:;,,· ~r;;ım;;;t~i ,,;od;;;c~ın-~.;y~-ec~o~k~le~rd:;;ır~.~=== 

V k gidecek Şeker ı"htı"ka" rı 'YEı ·ı 1'"EŞR1YAT: 
C ilinin İıımir ıbelediye reisi B. Behçet 

b Uz şehrimiz üttiyeırflitelilerini İz - <\ehriniliıde olduğu g!.oi ~ 19 3 9 
eyanatı miri ııiyarete da\ :ıt efmj·tir. Bu yeı:lıe:ı"de de şek.er saklıyanlar Slkl ANADOLU Zf.LZELI si 

mü.na00bet1e 23 nisan bayra.mmdıa :bir SU1"e~te t'a:kip ed'Jip ceuııkın -

ot (1 lneı 5ahlfeden devam) 
bir talobe ıırupu tzmire g!decektir. .ciıırı.lmail<!t:ıdırkır. :&ıcihııJ.e izır..'r!.n 

Urla kaz3'iınd.-ı 300 M!o şeker sa.k
Jıyan baıldkal Ragtbın milli korun
~~ kanunu aı"Hkamu:a uy 1arak, 
ı"'-' sene Aydına sürgün edilme -
sıne, 500 lira para cezaslle tecziye
slne ve şeılrork>rin müs:ıdercsine 

oııı<ıbiı -
k ıı ııövı· · k~rnyon da nakledece -
ll eını.+· 

U.Yiik ' ~·ır. 
~ J eden b.r ter~Jne i~sı içi:'. f,.. 
'• ~·-·ı teşebbuslere geçildigınl 
<1t -.uı er hn. . 
\ \aıı 1 1;b.Ieızın bu suretle dahil
'eltiı .ı\n ı ce/(ni de beyan eden 

Milli müdafaa kara 

müsteşarlığı 
Milli Müd::ıiaa Vekılleti Kara 

MüsteşarLğına General Hayrullah 
Fi,.enk tayin olunmuştur. 

Zelzele mıntakasında 
~ ıı laı11ıı~ radyo3u uC~riyatıf h&yeti Uldan da venlmcı>ı için 

1 neı~~ 11
1
tetkikler yapttğm.ı ve 

1 ~-uıı da a ıııırsa lstanbul ljldyo- icra takipleri 

~~ed, Ya~lıştırıla<:ağını ve Inı?il- ı Zelzele mıntakasındaki icra ta -
<~n bır ks1:lacak ve. 1 11 gemi- kipleriııin 6 av müddetle durdurul-

lları ı n Karadeniz, Ay- ması kararlaşlınlmıstır. Karar bu-
'•tueoc _uı, Bandırma ha1larmda _((ün Resmi Gazete ile de ne.ıı-ro!un-
~iştlr, ınaktadır 

lstarıbuJ Hava Aktarma Anbarı 
ı Direktörlüğünden: 

1lıkıır:- lra,-,l lı .. dJk!eri eratı .ihl!;1yacı için 145 çllt d•.ınJr karyola alına-
'ftşı~ ~~1:ar:;kı.a c&atm~i 16/3/940 cumartesi günü saat 10.30 da 
~ 3 ..... ~ ~tarır.a a.'li>arı satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
_ a : ~ce ek krln ~aTtname ve numune1eri göııme<k üz.eı~ her gün pa
........__ illa rıı~ lenıı wezıkür gün ve saatl>;ı muvakkat taninatlarile ko-

--..:_,_<teaa.tları .1959, 

De\'let Limanları işletme Umum 

~ n-· Müdürlüğünden : 

~~1ıit4 !a~~lyez.:ıde biriken cl300> ~_an' açı1mı.ş boş ~iflt tenek,si pa
- ~ i~ a.r-<tlktır. İsteklilerin 14/3/940 taırfüin<! raııtlıyan perşembe 
' "ı.k ol,oı ~ .. Gala.ta rıhtımındaki Unwıml Müdü.dü:k b.inusında top-

n -.b~vaa komisyonuna llIJÜI'acaat etrıeleri. cl894. 

~an: Rahmi Y AGIZ No: 58 

Donanın; Geliyor 
liöltp 

''bıı d zengini Davust'u uşağına göstererek: 

">tı1t a arnı bir yere koyuvermiyeceksin., dedi 
~ i · ne Ya 
"1,%ı fark Plıfanuı ,ne de ;öyle
b~ih ı a,1ııı~da de.~ildi. Arka>1m 
~ı~ lal arak ıki tarafa yal
ıqlı~lıı lıir":!;la elindeki. ~işeden 
d,~ te,,lat ıa doldurdu. Kadeh 
~.., •t•lt 0 ;;,ıuı ~-akasından asa~ı 

~ern~ı:~ı~a hu oltnıai:a çalı•Iı. 
d•' lfev ~ ıaykırdı: 

, - <>an b (, a ak kim 'ar ora-
tn ' ı ç bir u . . 

, ·>nr;
11

• &ak kapıı·o geldı: 
d,.

1 
fie11 

12 be, efendi? 
• •· >ııı ın ı·-11 · · urteıa .. Beni iyi 

ı--•tı ~rn ıl•n,.· . 
1 ıtı' 3P•ar ~ı 11.'. k<ı!tui:a gömülü du

r·ı ı \"uz"" 
~nd 1 

• haı · u •~ korkmuş ta
''aıı }) ıuıınıııdııu b" b b •. ....._ c- av ır e egı 

'•d "U b Ustu UŞ•b .• • d" ~ it "Yi .. .. ·~a go.,er ı: 
ı-ıı,.. Q}atak g~.u~·or'1ııı la ... Bıı-
tı'ııı-,rıtıiı·cceİ.si •hn~~ !.•t~r.e ko

' 4~a! Anı. dn .. (,ozıınıi patla-
""lllad a uı ını? 

•fıı';' ~ le~ııı be~ im!:. 
ı. " !ii • lçerid, · · oı:ı ı..:··01·11 n n Pııanıa \·er-
>~l ~~ b•n"sıın, di>kün>iin! Soıı-

d Ula 'Vat •ın °daına götıir kar-
0.ı ••n ne • -a ~: . n, ınndamın ya-

lı~ ltşııstuı 1 t.ran ıe 1cy:nı' 
lZude ) ulpalı> a yalpalı· 

ya iki adım attı. 
bir revuansla •·e 
selamladı: 

Da.-ustu tuhaf 
alaylı bir dille 

- Geceniz hayırlar olsun kü
çiikbev. Ben sana inadın ne de -
mek olduğunu göstereceğim. Bir 
harta için dışarı gitmeyi unut.. Bu 
konağın misafirisin ..• 

Delikanlı hiç sesini çıkarmadı .• 
Harp zengini çekildi, Kordi Milo
•·için beklediği oda_ra gitti .. 

Davust. başına gelen bu garip 
hadisenin içyüzünü kcstirmcğe ça
lışarak bulunduğu koltuğa büziil
müs kalmıstı. 

Bayramzade n;cin böyle bir hadi
aya saparak kendisini kaçırmıştı?. 
Delikanlıdan ne isti~·ordu? Ken -
disile müşterek hiçbir hadiseyi ha
tırlamıyordu.. Bir hafta burada 
kapalı kalmak, cok me\"Simsiz bir 
hapis tarzı olacaktı. 

Tam Lcırn Bartley gibi çok işine 
yarıyacak bir Alman artistle ta
nışlıi:'ı, randcnı aldığı günde or
taya çıko_ıı bu piir!iz her işini bo
zacak, altiist edecekti. 

Bir taraftan, günlerce gaipl~re 
karı.·ıııanm ıUldadesi Ane Sul -
tanı nasıl bir hiddet tufanına ı:ar-

.karar \'erilmi~.ıir. 
Bergama.da da '!clre: sak~ıyan ı 

baıkıkal Adil, sahwıcu Ş ıkip ve 
.lromb;ı"ODCU Terl!k tevicif edilmiş
lerdir. 
Bunhı·dan ba:ika Çarşamba ka

zasında bir bakkal ~eker saklarken 
cürmü meShllit haılinde ' k l:ımp 
iki s."e müddei le sürp:lin \'t! 500 
Iiıra paııa cez;ı.sına, kr.ışC'!lirde iki 
bakkal 500 lira para cezasile ik"şer 
yıl ıtıüddetle Ç?ruın -:e ~masyaya 1 sur~ne mıılıkum edılm·!:f.' m·r. 
ÜÇ ::\IUHTEKİR ŞEKERCİ DAHA 

Diğer taraıftan şehrimizde şeker 
fiallannı 1 veya 2 kuruş vükselt
tikleri hakkında dün birkaç kişi
nın yakalandıi{ını yazmış.tık. 
Kadıköyünde bu suretle tutulan 

üç bakka'.dan .-;onra kaçakçılık bü
rosu memurlarından Cevatla si\·il 
polis Aziz ve Fuat bu sabah da üç 
muhtekir şekerciyi cürmümeşhut 
la yakalamı;;Iardır. 
MÜSADERE DiU."N ŞEKERLER 

Mahkemeve veri!en Liyon - .Mel
ba müessesesinde bulunan 102 bin 
!do Ve Seferoğlunda tutulan 32 
bin kilo şeker de Sultanahmet 1 in
sullı ceza mahkemesi karari'.e mü
sadere olunmuştur. 

kedeceğini. öbür taraftan ~farma
raya giren n faaliyetlerine de -
vam eden tabtelbahirlerin ihllyaç
lar1nı temi11 edenıiyeccğini diişün
dük(e delikanlının eansıkıntısı son 
haddini bnlu:vor, 

- Ne yapayım? Buradan nosıl 
kurtula yun?. 

Diyerek derin hesaplara dalı -
yordu .• 

Yorgunluk, alkol •·e bunlara in
zimam eden eansıkıntısı ile Da -
vust oturduğu koltukta yavaş ya
vaş kenıliııden geçti.. Derin bir 
uykuya daldı. .. 

U3IULl\UYAN BİR llADiSE 

- Çok dikkatli danannıalısın 
kı~ım!. 

- Elimden geldiği kadar Şef!. 
- Bu nıiilıiııı işi başarmanın ,.e. 

receği hazıı düsüııdükçe seni bıın
daıı mahrum etmeğe bir türlii kail 
olamıyorum. Yalnız, Papasın ııe
kadar tehlikeli olduğunu anlat -
ınnk icin şinıdiJe kadar takip eki
pi11ıizde11 t ki!?inin tatlı canların .. 
dan olduğunu söylemek kafidir 
zannederim. 

Genç kadın. karşısında sigarası
nı düşünceli bir tavırla çekistire 
rek ilıtil·at tavsiye eden '4'fin'e a
zimkar bir eda ile son cevabı verdi: 

- Ben; bu işin ucunda her za
man icin bir ölüm tehlikesi mev
cut bulunduğunu bilerek teşkilata 
intisap ettim .. Faalivetine dernm 
eden Papas çok diretli ve hatta 
çok kudretli olabilir. Yalnız, her 
ne pahasına olursa olsuıı zafere 

(Devamı var) 

ı 1el.Jıa Al-ni i~ Lkend Fah-
reH ~ tıırclında.n Er21L"'" zeJ,e-
lesine .ait t.ın::ıımı1 muh r.ı·ir'ı:rı•ı 
yazuıarını bir arav·1 .. cr,.>lıj~aro;..k 

En ıönu Hahltevi braf• :.fan :.O 1-.ıp 
lı nde r.e.<rod 'on bu escrın bll- 1 
bi1t--n h~Jlwtı zelz ... !c ft:.ı.~.:k • ~e
delcrme terk ve kberrü edk.'11Ş -
tir. Butün ıtapçtla:ru:ı -"im ,. 
tadır Okuyuculanır 'l tavıs·· e e
deriz. 

is ~bı.!l 5 ınc: "'er ~- l11U ı.ı -
~unda1c: 

oo"e.ro Koc·mu.,t,,ı p öa 
CerrJ;.ıazı ru ıalles'..: '" Yen , şıı~~ 
sc:Jk~ı:ında !5 u.ına:ada ı:;,.ıı lı,Jcı 
ik~etgaıhı meçhu~ Kt'mlılt.; 

İsltanbul il>c1ediy<'sinc 3 l /7 /939 
tarihli .bir ktl'a kira mukavelesilc 
iı>lemi~ 7 a,vlık kira borcu olan 26 
llra 24 ku.ru~ masraf ve avukat
lı'.k ücretihc birl"ktc ö&ııırnesi hak
kı.ıla ?ka.--netg~hınıza gönder~en 
ooeme emrinin ikameto:fıh:nızın 
rnechul olduğundan iade edilmesi 
üz rine aiaca.lclı.nın icra hak>mli -
j?ir.ce selbıkcden t1ldh.i ile tt:lbli,ga
tm bir ay müddeotle iüııen yapıl -
ma:,1na icra halcimlijjmce kaı:ar 
\"erilan:i~ olduğundan işbu ı:lnm 
ııeşri ~ari:hinclen itibar<ın yukarda 
gösterilen boreu maa m:ısraf 30 
~ün ıiçiınıde ödemeniz boo-cu-n tamw
mına veya bir klı91l1ına vevıhut 
t;lkibe -bir itirazınız vaT>a y.ir.c 00 
müdcl.lt kinde .şifah<!n veya yazı 
ile bildirmeniz bir itirazınız 
olmadıitı takdirde 30 ,:ıün miiddet 
içir..de !. !. K nunun 74 üncü mad
desi .mucibince mal •OOyanında bu
lumn.amz aksi takdirde hapis ile 
t:ı.zı•ik cdilıcıcel\'iniz ve hakikate 
muhalif ·lıevanda buLu.nu:rsanız 
ha,.,;s ile cezalandırıacağınız ve 
borcu ödeımedim'liz takdirde cebri 
icra -~lıle taluıil edi}Qc(>ğl ödeme 
emri- makamına kaim ohnak üzere 
tebliğ olunur. 937/5260 

İst..nbul 5 inci icra rnemı.ıu:u -
aunda.n: 

2/'.l/940 .tarihinrde yaıpıhn o:ı "ncil 
anttırmooa ıte.klif Nlilon bOO<>I tak
dir edilen kıymetin ', 75 in; buJ
mıadıiiından ikinci aı.ı.t>:unaya bı
rak :,.n :ffi19H numaralı a}·ııklı 
Nauroan dik[· maklne:,i 16/:ı/940 
eum:ır'::esi saat l~ de Barı.'kalar cad
desi 132/134 numara.dan :kinci 
arUtırma sureLile sıı.tılacıiktıır. Ta -
linler'.n gün ve saatinde mahal -
Einde hazır bu1unacaıic .s...ıt•ş "llc

munı.rıa müracaatları rica oluJıur. 
(252"2:3) 

Umumi certahi (dimağ sinir, 1 
estetik) ve kaduı d.oRuın mü- , 
tehassısı. Birinci sınıf operatör 

1 Dr.Cafer Tayyar Kankat 
ŞİŞLİ: Cerrahi Kliniği 

(Hususi hastane). Sa:baJıları 
8 - 9 da muayene M~ccanen ' 

$işli .Mevdanı No. 20 Te1• 80093 

.'l- S O N T E L G R A F - J ·~ MART t9t0 

Fon Ribbentrop ~ 
eli boş dönmüş! 

SO:'li ~TELGRAF'ın tarihi tefrikuı: 7 

Reşit f aıanın Hatıratı 
(1 iDC:J sahifeden dev.ım) 

lamadan avdet ettiği tebarüz etti
rilmektedir. 
Diğer taraftan Ribl;,entrop Fin 

ihtilafında .Musolininın tavassu -
tunu istemekle, İtalya ile $..ovyet
ler arasında bir yakınlık teminine 
çalışmu;tır. Fakat artık buna da 
lüzum kalıram!.ilır. 

İngi 1 iz hükümetınııı İtalyan kö
m~rlerin; serbc~t b'rai<ması. Rib
beııtropun büyük hır silahını da 
elmden alm:ştır. 

Alman gazeteleri, Rbbentro -
PU" Papava yaptığı zivaretten ba
l- ; dah etmemi -!erdir. 

MAKEDO-NYA ATEŞLER. İÇİNDE 
\azanlar: 

lakender F. SERTELLi C.ndel Retit YULARKIRAN ~ 

' Donka'nın elde edilmesi ve çetele· 
• 

rın meyd na çıkarılmasına 
himm~t olunması •.. 

RİBBE~TROP PAPA İLE 
• "ELER GÖRÜŞTÜ? 

Londra 13 (Radyo)-A!lıa" Ha
ric.ye Nazırı Fon Rlbbentroµun 
Papay> "'' aretine dair Rcmadan 
al:ııan mall:!l'at cıJde , ct.kkate 
değer. 

Bu ınektuplardA gö,lcriyor ki, ı 

1 
bt~dutlarımızda fa~liyete ge~en ko- 1 
nııtacrlar heuıen henıen biiltin 
cephelerde harekete geçmek Juzu
nn1nn hissetıni~lcr, hatta lıu ha
reketi o kad~r siir'atle )'3pmıslar
dı ki, kendilcTine ;vartiı•nı doku -
nan Bulgarları bile öldiirmü,Jcrdi. 

liıffuz edilirken, insanın h. rnuna 
barut kokusu, kulaklarına s liıh ve 
bomba sesleri getiren bir l • liıue 
\'ardı: l\Iakedoııya ... 

Osnıanlı iu1paralorluğu ı:an1a • 
nında •Rumelii şahane• nan11 al
tındaki Sclfrnik, Kos. a ve , lanas
tır «El,·iJei selftse .. sinin frenkçe 
isnıi de (:.'\I:ıkedonya} idi. Fon Rı]j_'ıentrop, P.,padan, Al -

m nyanm dost bir de\ !et \'asıta-. 
sile y·apac:ı.~. sulh tekl.fıni .. tiza."'t 
e!mes: ricas'.ı.da bulur.mustur. 

Papa. yapılan hak ızhklar tami,r 
edı!medikçe, bü\ L k \'e küçük n:i'.
letler n ıs.ık:a lcri, • ıkları tem.'1 
olunmadıkça bn•a ınL-m t.:·madıg, 
cc\·&bmı v r!:l! ·tir. 

Fon R·'.>ben Mp Va .. kan radro
suı:un P~;orvadakı k~t 1 :,.Je n T!'e 
zaLm YaJıld , l•akk·r.ctai<.. "eşri
)-ata nihayet ver 'me ..... ı ısteı" • :- tır. 

Pt.1.p i:-L a la şu ce\ ""bı 't:. ,..,, İ$-
ır: _Yalnız kab!i'·Je o dcği', el ğP.r 

d:r, er? ıı.er:sup olanlara yapılan 
mezalır-ı de•:arn E·tt kce b" nPsr ; ~t 
<la de\·am edecektir. 

Frın Rı!- entrop. PJps!lln huzu
rnndan ç kt klan sonra haf f ir 
bay;ı.nlık ııeçirm!s ve bir iki da
Ic-ka bır lıa:-da ·e iızer"ıde ot.-ı-
?r.~tur 

Bu deh. Romada, A!nıa'l Hı.rı
Cİ\. e .ı..' azırına ·apilan n~eru..:ı~n1 lı,1-
~da::e .'' u r. H 1k ke. cısını a'- i 
k .a;.nanıı.;,tu-. 

Bu zivaretter b"n Pdcn cMes&
Jt'ro Dital~a· ı::azelesı •lta 3 ~. 1 
"... .ı. e~. ~e~e,, f;:" ıl ic ta l\ ) · 1 
e;m ">Lr, I a \'3~ n ısted ~ sulhtur.

1 
\ e zamtnı gelınce sut ısasın -
dakı ver•~i !~_c;a! ed <>el • r.• 

oo-- 1 

Acı bir ölüm 
1 

Be;·azıtta 3ahaflar carı .~ınd en 
e,ki ktt1!'.>Çılard2n o. Haber ~a

zv s, b :ırüre•t ::ı: Bav İhsanın 

aınc sı H f ı A met S<-\"Ki Tüt n-
e·• ~1,. ,, ' t o m: tir. ı 
AıJ •• ın ı~h.nctıni d 1 • a'' - ·e 

tazıuetl'°!rirniz ... bı Ci.ı.rir ~ .. 

lstanbul Komutanlığı 
Safmalma Komi•yonu İlih1ları 

Kuınisyonuınu2da nıevcut ke~if 
~artnanıesine göre harp nkadt.•mi -
si manzıınıesindeki binalarda ye
niden ka;>alı zarf uoulü ile elcklrik 
tesisatı yaptırılacaktır. l\Iiinaka,a
sma 15/3/940 Cuma giinü 'aat on
da ba !anacaktır. Zarflar komis
yona mezkfır saatten bir saat ev
veline kadar .. ·crilınis olac:ıktır. 
Muhammen bedeli on iki bin \'ıİZ 
firıni altı lira elli dört kuruşİur. 
Dk teminat parası dokuz yüz do
kuz lira elli kunıştur. i,bu tesisata 
talip olanlar bu gibi işleri yaptı
ğına dair vesika ibraz etmekle be
raber kendisi elektrik mühendisi 
olmadığı takdirde bu işin nıes'u _ 
!iyeli fennh·esini bir elektrik mü
hendisiniıı derulıde etmesi mecbu-
ridir. •lGOG· 

Jr 

Sandar.skiniıı öldiirdiij:ii ıı den 
bahoed. lcn (Uonb) nın babasııım 
da bu arada adı g<'(i}ordu. (Don
kn) bu ,·aziyettt•ıı cok ıni.itcı.•s.;;ır 
oln1u~ \"e ıne.ıısııJ> olduiiu '\'f't ... • rei
sine ~ikilyeile bulunnıu~tu. 

li.idi~e i~taıı ula hiidirilıni'i ,.e 
Dal.ili,e ... ezarctinden Srlftu)k ya
lisinc ğeıcn hir s.~fredc· 

• ...... D')nka, n. bu '~z:\et C"l 

.st "'' ed ;erek eldEO ed •. nıe,.ne 1 
\"e bu suretle hucftı• b)v lar.ndJkı 
c• te'er ~ saklar.c'. ki rı yer:erin 
me)·dana ç,karılrras• J g"' tl. ve 
1' mmet oluı:ınası ... • 

Bildiriliyordu. Rc;it Pa,a bu 
~uıri alr..lu~ı zaınan gı,)rİİltti,_)ari o
la·rak giilınii~tü. Zira, l.udutlarda
ki .'.\Iakedonya (etcleriniıı nerl'le
rc sakla11dıkları. 'l' lı.ır.qi ki)yll'r
dcn ~ ardıın gördükleri az çok bel
li} di. Bunu öğrennlel\le ne k:ıza
nılını" olacaktı. Biıiıu i ndarnıala
rınnz tertibat ahp baskına l.!'itıne -
den. onlar bunu daha önceden ha
ber alarak } erleriıti (art·• bıık dc-
gi-:;tirıniyorlar ll'rydı?. . 

Rt>sit Paşa ger(i bu emri alır al-
m:?z, e!deki vesaitle sür':ıtli ted • 
birle-r aın1am1~ d ğih!ı. F:ıkat o l'n 
ziyaılc (Donka) ~ı clıle ctme~i dü
şiir.iiycrdu. 

Hırsove.lı Donka y.aa,.Hı l>ir ce
tecj:,di'. llırso\·ada \"Urucoluğu, dü
ğü .ı:tiJGifli :ıc nıesiıur bir Bnigar
d . ~f:.k••don:nnın islikla ı tı"rtın-
da t..ütün mülkünü, tarlnsıntsatıp 
ıkfJsaden nıalıvo?l!ukt ı:.ı sonra fl"-
tecıl ·~·.! ba,Jnnıı,tJ. · 

Bö.rle bi~ adaının bohasıoı Ynn
h~lıkla iiidıir(eıı Saııdanski, kolay 
kolaı tamir edilmc1. bir gaf ~ ap
nu~tı. 

İşte se~it Paşa hu va2iyrttr11 is
tifade; i dii•iinerek, (Donka) yı 
jandarma Ila~an '\ ttsıtasile avla
mağ'a karar verınişti. 

Bıı l~i, Bulgar •etccileriniıı iç.ne 
giren, adetlerini, parolalarını öğ
reneıı, Bulgar köylerini karı~ ka
ı·ış gezen Hasaudan b~ka kiıu!-te 
yapaınazdı. 

Reşit Pa~a. jandarına kuınnnda
nile görüşt,ii ve Hasanı bu işle ta\·· 
zil ederek ,altı ay sonra tekrar hu-
duda göndcrd i. 1 

rv.aked'onya .. 
}leı_,rufi)'etin Hanından önce. tr-

Vaktile bir ::\fakedonya krallığı 
da ,-ardı. Tarihe göı·e, Ural ve Ha
zer dcni7.hıden göç edip Avrupa ve 
kü~llk As) aya yerlc•en ve Akde
nizin şin1al ,.c şark kıyılarının en 
e,ki sekenesini te~kil eden Palaor;• 
!ardan ('Uakedon)a) kabilc>i bu 
kraliı~ı ıni12ttan on dört aSJr önce 
'.'·ani :lJOü !\ene e\-\"el kurnıu~tu. 

llon1erin bahsetti~i •Tro\ a• n1u
harebcleriııde !llake.lon kralı •Pe
Jagonn Peryan11n tat;.afına geçerek 
silahlarını Yunanlılara çevirmi&Iİ. 

faki çağ'ııı büyük imparator_lu -
A-unu kuran tıPer~· feri ıııağli1p e· 
derek, ordularını hir tera(lan I.\lı· 

sıra, d:ğcr taraftan da İndus• ,-3 .. 
diler ine gö!iiretı cihangir "Bii~ iik 
iskcııder .. de :\la1<edoıı} nlı idi. 
Makedonyalı İskenderin gene -

ralleri, kendi ölünninden sonra 
ıniras hıraktı~ı inıparatorluk üzr .. 
rinde Üç büyük dedet kurmu:,br
dı. 

Makcdonyaı.lar ıAn.bal) in t!a
\·asın1 ınüdafaa ederek. Roına inı
paratorlu~t'il~t da az ını ;yornıu~ ... 
lardı'! 

lla ılı J\lakedmı_ıaıılıır, tarıh •a
lıifelerinde kalan btiklal ve ihıi
~~111 de,·irlerine ait şerefli batıra .. 

fara b:ıktıl:: a, bugiın de b·r a\uÇ 
toprak i~indc \"C bir a\ ı:ç !\lake -
doııyah yurtt.>şlarilc istıklal teıııi
ııinc calışı;1 orlardı. Bu sebepledir 
ki, l\lakLdon• adan b.Jıwd •rken, 
~Iaketiod.\alıl:ırnı tarıhtc )·a :ıdığı 
günkrı de ka)dedıloruz. 

Halbuki. me~Tuli} etten c ı:elki 
lakrdon_ya. Türkler İçin iki tar flı 

bir ınadal) C'} e bt."nz<.~rdi. Bu uıa -
dalyenin bir tarafına hnktıi:ımı·c 
zaınan: 

•imarı iciu Anadolu.rnıı bütün 
Yaridatını )--:utan; nıuhafazası iç!11 
bütün anavatan e,·ıatları...wun kanı
nı i~·cn; devletler nıü,·azencsinde, 
daiıua devletimizin ınüvazcnesini 
bozau, garbın o zan1anki en1pcr
yal:st siya~('fine iınparatorluğu 
zftfct dii~ü·rn1ek \"C parça:atın<.ık \.'e
sileJerini hazırlıyan \·e sık ı;;1k ec
nebi müdahalelerin<: sebebiyet 'e
ren• bir ülk.,~-i acı acı hatırlarız. 

(OC\·amı var) 

Devlel Limanları işletme Umum 

Müdürlüğünden: 
h' ı;nıe i!ıli.yacı içın pazarlıkla b'r kısım de!L~1· Ye s:.ire basılacak

tır. isteklilerin 14/3/9.\-0 ta.rilıifl<! raS!ılıyan perşerno<' güıııı saat cl5. de 
Galata rıhtımı,;ı.dAı Un.tan Müdüdilk bl.n.a..ında toplanacak olan Sııııın 
alma komis\-.onuna müı·.:ıcaat "irı. 4;1893. 

İdanbul Hava aktarma Anbarı 

Direktörlüğünden: 
:\Iünakasa günü talibi ~ıkmıyan 

komisyonumuzda nıenut ke,'.fna- ı 1 - Hlava brrild ri thth·acı icm aııa.~ıda cins ve mı:. 
mesine göre Ayazağ-3 •iiuri bini- k:ıleın' esya s:ıtm a!ınaca1.-tır. 
eilik okulunda dePo olarak kulla- 35000 metre a. ~rlık !bez .mavi• 
nılıııak üzere pazarlıkla bir tamirat ~000 ad,,t ma ·arn ipl·J< siya~. 

yazuı 3 

yaptınlacaktır. l\lünakasasına 20/ 2500 m.ıtre patid<a 
3/940 Çarsanıba ıı-ünii saat onda 

1 

2 - Pazarlık~ e1'9llhnesi 16/3/94-0 cum.ı.rtı:~ı ı!ÜnÜ >:ııı>t 11 d Y<~ 
başlanacaktır. isteklilerin belli gün •ilköy hava 3kı.arr-a anbarı satın aana komis}-nnunda yaµılacB1ktır 
ve ı.aatte Fındıklıda Komutanlık 3 - İsteklilerin ş:ırtn:ıane \"e numuneleri ~dk ÜZ\ re her giın 
.atınalma komisyonuna gelmeleri. • pa.zarlı;(a gi>'ec lklccin mezkı'.ır gün ve sa:aMe mm•akkat teITWla11arU.. 

(1912) koıni.oyoııa müracaa,tları. .1968. 

BU AKŞAM 

MELEK 
Sinemasında 

Arneri!rooa en çcı.c dodikodu çeken ve romanı bütün 
dün~;ada 5 m!Jyon nüsha SMılan 

HATA 
FraD.'!ızca sözlü 

Baş ro\bmxfo: 

ROSALİND RUSSEL 
ROBER T DONAT 

Ha1"ikulade ~a.rıll ~ mfu1"slla lıir mc\'\Z\'U olıaın 
bu !ihn sinemactlığıın şMescridir. 
İl'Avtıtıın METRO JURNAL 

Dikkat: Bu okş:ı.m ıç-J1 LOCA kaılmamı$!ır. Numara'lı 
kıol'lıu'k1aır1 evvclden aldmruz. Tel: 40868 
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ESKi '"' YEM ROMATfzMA, 
- stYA Tik - OlltJZ -

ARKA - BEL - Diz - KA.i:CA 
.-e SojU. algmlıldanndııuı Dm 

gelen pddetli ağnlar1nı 

Emilillilıı:::o::ııı:mm TESKiN "e İZALE EDER.-----' 

ı_ Selimiyt> Aıılı:eri 
Ci ,,; M.kdarı 

Yerli Alf. 
ldremiı 

170. lliO Ad. 

Çivi 
ınulı!eli( 

• 6341.960 Kğ. 

Tul muhtelif :J31.600 • 
Çinko 10499. 30 • 
1"'him 164. ıs • 
Bilerik kep-
çelik ,iJm~ 

Satıonlma Komisyonu ilanları-, 
Tıhnıi ' lik ihale ln;ıle ihaleni o 
bedeli le!TI\llalı giınü aaati nevi 
Li. Kş. Li. K~. 

14465.3 lb84.90 14/3/940 10 kapalı zarf 

1586.23 

116.06 
4199.72 
574.87 

118.97 15/3,19>10 10 

li. 7{1 
314.9 

43.12 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• • 

• • 
• 
• • 

..ö. 

.. 
Sabah, Oğle ve 

akşamları 
Yemekten sonra gün

de 3 defa dişlerinizi 
muntazaman 

RADYOLiN 
Diş Macunu ile Fırça/ayınız 

HASA~ 
~ Traş BıçaA1 

JOODefa 

Traş Eder 
• b 

Diiııya çelik fabrikalarını ~" tır~~ · 
nıiiesscS-ele't'ini hayran eden Jlı\S'~·, 
BI('AGI insanı z~~k, hurnr ,., ~ • 

Bırakır. 10 ADEDİ 40 Kr. . 1, .. 1'. ı~ 
Kolnlılda u"·kle hra' ,.ıııı• 

H.A ~AN Traş ı<reıı1 
ihmal Etmeyiniz 

BA H~:EK APi 
Kullanmasını 
HASA~ DEPOSU 
Bt·~·oğluna giden lran1'\.·ay durnj'{ı kar~ısında ).tı' 

ŞUBELERi; Galata; Karaköy. Be~ oı;lu; İstiklal l'adde•i. f{•'1: ~ 
)·olaj';:ZJ, tl,I<iidar; Hakimiyeti l'llilli~ e radde,;, İzmir Kenıe~ 

demir 
Menteşe is-

usa. o~ • &12.60 fi.117 • • • ~~~~~~~~~~~~~~~~:=:~==~~~~~~~~~~~~~~~::~~~~~~~~~~~1 ,,,, • ı ;: • o Jf•r:C 

. · .. , s_elimiye ~sk~_ril Gayrim .::nkul Satış·llanı İstanbul Levazım Amirliğinden 'erilen 
panyolet 811. 8 :'1 2 • • • 
Knha ii<tüb~ 32. 0(1 Kg. 

İner • 51 ~08 • 
Bezir 44.8~8 • 

eft 12.~tıo • 

68.0ll 
144 
3.f.S 

24.64 
9.6r 

12.00 
114.40 

• 
• 
• 

~ Aakeri K.ıtulı iliuiar:;,;•;.. __ _.< 
•• , Sabnoima h.onus· ~· İstanbul Eınuiyet SanaıQ:ı Direktörlüg~ ünden: 

1 
- Cinsi Kiıo Tahmin !iı.tı ilk teınin 3 t 

• YOftU ifiıınl rl ı' . M:.ınıre, S .,.,r \'e Llııf, -.-.rt.o 1106 h<o<>p ?\c,, S; "''• d<Jı LR-a Kr. Lıra 
• .. . . iildıgı (400) lı>ı.aya <kJrşı bi:rıncı dcıe~ede <1pvl.;k fdip \"'rlnesıııo~ be<·-

• • 
• • 
• • 

• • • 
• . Hay~arpa~a suel ~asta.?esı ıh- cuııu \"trmeılı~i.n<lt•ıı hak'k.nci.ı ,vapıla11 takip üzerıne :J202 , ·o. ~u ikanu- Arpa 600.0UO 39.000 2925 

it~· acı ırrn •artuam..,.ıne gore Y_•P: fnun 46 cı. madclesinın matufu 40 cı ma:irle_,;n·~ ı;öH: S<.~ıunası icabeden Sıj:m:ti 490.000 30 ~ııoıı 
Macun 40. 00 • 
C:ım 88. 00 M 2 

• • • 
• • • • 

7314.64 hrılatnk (508) _atlet ~a•ta ~taıerı 1 Kıadrköyunde (~r«.z eer.edi.nde H~dm'P şa) .tapu kaydında Has.tııpaı;a Yukarıda ~aıılı olan sıj:ır eti "e arpa kapalı zarfla ı"r1: 

Kereste A. lJ:i.850 M3 
B. 11.800 • 
c. S.2811 • 

6249.UJ 
590.00 
211.211 

kapalı zarf u~nl.1.leeksıltmeın 18/3/ eski Al1tu.ruı:>.ade yeni lkbal:iye mahalle~:nin Kutra sakağırnla ff>ki 18 lme)·e konmustur. ihslderi 25/3/94.0 g\inü lıızalarında 'aı'. '1 i~' 
14/3/940 14 kapalı zarf 94.0 Paz~rtesı gunu sa?t 14 le ~eh- ly!('11lı 34. 34 No. iu ·bı.hreli <d>.,a,p bi.- evin ,tamamı bir buçı>k aı· müddetle llJIP>lacaktrr. i.teklilcrin kanuni vesaik ,.e leminatlarile bı~·ıl'I 

• • • • mı~·e Tumen satınalmo komısyo- Ja.çııK aııntırmayıa kor:.mu~ur. · saatinden bir saat ev,·eline kadar fen1inat ,.e teklif mı·ktı.tP' 
nunda )·apılauktır. Tahmin be - 1 Sat.$ tapu sicil kaydına ııöre yapılmak1""1U". Arlt.ırmaya l(irmek nede s .. ,,.,.i kıslasıodaki salınnlma lwnıisrnnıına \er"1deri. • • • • 

1058.30 528.82. 

Çimento 44.769 Tnn 761.02 57.08 15/3/940 14.30 A~ık ek. 

Kum HS.228 :\13 417.50 J5.81 • 15 • • -'------ --- - ~------ ------
Kömiir 2617.50 Ki;. 130.87 9.82 15.30 • • 

Kom.İFı)"ODllmuzda ~rtnaıu"'-İ mevcut Selimi~·e kışla~nııı: tamiratına 
ait )Ukanda nevi ve miktarı ~• tahmin brdellerile teminatı nomakkate 
miktarları yazılı (11) kalem in~aat m.lz<-m""i hizalarında gösterilen 
gün ,.c saatlerde ihaleleri SelimiyeTüın satınaJma komisyon~nda )apı
Iacaktır. Şartnamesi her pn kum.isyonummda görülebilir. 1'teklilt-rin 
belli ı;ün \'e saatte ilk teın:inat paraları ve kanunı vesikalsrile birlikle 
Selimiıedeki Tümea "81ınalma komi~yon,.na gelmeleri \e k~palı zarf
larla ihalesi yapılacak islcıe talip olanların kapalı zarflarını belli saat-
ten bir saal evveline kadar konıisınna vermeleri. (15G2) , 

RADYO MERAKLILARINA J'\ll.1JDE : '' 
Bütün cıhanda tabi ,.., tem· 

KÔRTİNG 
RADYOLARI Gelmiştir 

-·~· 

1 
Devlet llemiryoll rı ve Liman••rı 

işletme u. idaresi ilanları ----

beli (5500) liradır. İlk temilllll ti1'wen (75) ~.r• pey ak.<>tııi V'l'""""*tir. Milli bankalarımızdan birmin . ' . (13141 

(412) lira (50) ktıruştur. İstekli - teminat mektul.ıu d& k.;cbul olw.ur. fürikıniş bü'.ün verııilerle belediye * * f . ·~ıtt 
!erin teklif mektuplarile belli resimleri ve vakıf ic:>xesi ve taviz bedf.li ve tellaliyc nisumu borçluya İptidai maddesi Yekiıkttt"n n- 14 adet ordu tipi bı>I. 
edilen ihale saatinden bir saal n- atilWJır, Aırlt.rrıma Şart.!n'1J"l'l"6i 20/3/940 tarihinden itiberan tetkik etmek rilmek iiz•rc 16,060 adet istihkom !ıkla 16/3/940 CımıaJ'l~~{ıl 
veline kadar koınisyon baskanlı- lstiyenlere SHıdık Hukuk ışleıı savııml<l.e açık bulundurulacaktır. modeli kii~iik balta pazarlık!: ek- at 12.31• da E.dirnr'flt' e• ~· 
ğına 'ermPleri. (1560) Tapu sicil kaydı ve sair mzu..11Ju iz .. hırtııa şıırtnamedt ve taki dosyasın· siltme.ı t konmu~tur. İl>.ııles.i 18/3/ ~·et dairt>Sôndc satın•h1~ 1 ıeı 

da vardır. Arttunuva ,ııirmi<; olanlar, bunları tetkik ederek sat>iıi?-a 940 Pazarl«si giinii saat 14 dedir nunda alınaraktır. l•t" ~ b 
,, - , cıkarUaıı ııavrimenkul hakkında he1 şeyi öj!renmiş ad ve itibar olunur. Kat'i te111 inatı 3(100 liradır. Şart . tireceklcri niiımıııclrrd~tıl· 

Deniz Lev•zım aalıRal• Briııcıi aı:ı1it.ı.mıa 17/5/94/J tari.l:ıiııe mösadi<f turna ~nü Cai\'aloı;:h.nda namesi komis~rmda göriiliir. blek- 1......,1; paLarlığı ) apıla<~;,Jtı' 
1 Komi• onu ltAnlar· kain Sand;ğım>Zda saat 10 dan 12 ve Y.adar yapılacaktır. Muvakkat ihale lilerin belli •aallc Anlumııla M. M. namesi komi,)•onda ı:0 q' 

ma y ' yapılabilme:ıı için teklif edi~~ bedelin tercihan alınması icabed"'1 v. rnlınalma komis_yonuna gelme· (1415) (l· 
f be~~ Jj olan ııayrimenkul mtikelleflyetile Sarı<iık alacağını tamamen l(eçmiş olması !eri. Beher adedine iki lirA Hat 

. 1- Ke,,ı. " 1
• • ra . şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartile tahmin cılilnıi,tir. (1::89) (1X27) r * ı 

~ı_r ad<! etm· ınakinesı. v_e monCaJ 116/94-0 ta.-.iruııe mtİısııi<Lİ:f cu.mal1tooı Rfuıü ayni mahalde '' a'V'!1i saatıt.e -\'- Ke~andan ı.:di.mr~" çl 
ısının 14/Mart/9.46 .. tarıhıne raslı- IOll arttı:rmaııı vaınla-::alrtır. Bu ıırl'Unnada ııayripıenkul en çok arttı- ı As:ıiiı.da )azılı nıalıonıeler Edir- muhtelif ~·i)rtek '" ! "'İı; 

1 ?'an Per.emı,., ~n.u saat 15 de pa- raının üstünde bırakılacaktır. Hakl:ttı tapu sicillerile sabit olmıyan nede c>ki :\liisiriyet d••ir.,,,inıle sa- Japılacaklır. Kap:ıl.' ,ı<·~ Jı 
· zarlık ek~!ltme;u )apılacaktır. aliıkad&rlar v.. irti!ak hakkı sahiplerinin lru haklarını ve hususile faiz tınolma lwnıisyonuod:ı lb/3/940 Edirncde e<ki .tlii''"~~ 1ı 2-Kat ı tcmınalı (61~ lira (75) ·····" d . ,~~· 1 ·ı· tarih. .... ·t·'-·- · · ,, · · d ı 1/4/'"fi p t · .. ııP ı rt . ve m-..;,u,e aır ;.uula arını 1 an lnu"n 1 ıoou en yırmı !(un ıçın e Cunıarte,i giinii sa3t 11.30 da is- ( e ,~.. ;1Lar .,, r ( 

kuru.~ olnp şa naın~~· her gün evrakı müsbneleı:ile beı:aber dairemize bildinneleri IAzımdır. Bu suret- tekl'lrri !:.rafından getirilecek nii- de ~ apılatakhr. Tutarı ı;;~ 
komı6yondan alınabılır. le haklarını bildiınıem~ olanlarJ.a hakları tapu siclllerile sabit olmıYan- nıundNden bc/:'cnilnwk suretile ilk ~emiııa.~ı 975 l_inı<l;'.iı.I"' 

3 - hteklilerin. 2490 .•a.yılı ka: .lar tatlı> bedelinin paylaşmanndan hariç kalırlar. Daha fazla malı'.ı:mat al- pa~"rlıkl:ı ,atrn alınacaktır. Şarl- mcsı lıt-r gıın konııs.ıQI d<~ t 
n~nda yanlı vesaıkle bırlıkte beOı ma)k ;stiy....ıeriın 938/1148 dı:,,va No. sile S&nd>ı'.rmırz hulkırk ışleo-ı ..-n•ı- ı nanıderi komi'~ onda g<iriilfü. 1'tel-lılerin ilıalc •~•f•ı;.f ı• 
gon ve s3atte Kasımpa~ııda lıulu- &UIE miıracaaı etıııfilerıJ.üzumu ilAn ohmur. (1403) (1942) at eneliııc k•dar ıı·k '1,. 
nan konıis~·onn miiracaatları. Cin .... j ~liktaı-ı larını l\on1i~, on•\ 'er1'': 1~ 

"" (1776) • • 'Sarı sal:ıımlıı ko•cl~ 4tl00 kilo ( 1411') 
...,.. OİX KAT; Su. \alı kam·;ı 4500 adet 

1- 'l"ahmiu edilt'n bedeli •:U151i• • . .. Suı diiğnıc l'>eınıl 9(11111 • , * 
1
. ılı~' 

lira olMı ,75. ton benzinin U/ ! Emnıyet Sa.na'>Jf•; :san<lıkt~n alıuan gavnm~nkulu rpotek ı<u>1erme_k 10 No. adı toko 220 paket lki lıin be,er IÜL '" ' I~ 
;ı.ıart/940 tarihine raslı;van Cuma 

1 
ıstıyenlere_. muhammınlerımızın lroymu~ oldul(u kıymetin 9140 nı tecavuz ı Turk. Biiyiik ho~ 50 kutu 1;;,oon lira lık ,;d<' af!·,:~~ 

, n~ , 3at J& da paııarlıkla eksilt-
1 
etmeme~ u•ere ihale bed<!lının yarJSIDa kadar borç vermek suretıle ko- 12 katlı ketc_n ipi;~ 88ll pake! karna, 4 toıı ~t-hri~<-. 5» 111. 

ınesı )·.apJlacaktır. I laylıir ııesternıelctedır. (1963) 1. t kı.tlı bolıın kl!cn 50 kilo rıı iiLiiın, 6 ton toL ,,~er ~ı' 1 
,. "/) " 

2- Jlk (C'rnİnatJ •İ~• lir.~ •25• e e \J ıBalı:ıum~: 4 n gaz~ H;_:'J pazarlıkla ,.!u '~il" 
k~ru· olup 'l"rtn~··" hu gım lı.o- Istanbuı Emnıyet Sandıgı il mıl.nıc.rn k•lmlıkta giinii 'aat 14 tlcn ]fi Y\p, 
ınıs;vondan alınabılır. 1 levha "->ac; 10 ad~t pılac:aktır. \·erıncj:c til 

1 iıı' 
3- İsteklilerin 2490 sayılı kn • M •• d •• } •• v •• d 1 Pt>r<:in i~in ,.;, i 3~000 n belli ~iin \'{' ~aattc fet1::ı1· 

Mııhanım<'r ıbt..ıt,J. 16-00 hra olaıı 20W xilo ,,ogu.k !u'!.\:a.; 22/3/9'40 nunda yazılı »esaik ile lrirlikte U ur ugun en: 1 ın arlak halka 3.500 • biriktc Vizede askefl. 
cuma gürıu sa:ıt (11) <•n birde Hay darpa.ş~da Gnr bina;;. daiıilındeki Kasımpasada bulunan koıuhcyona 1 * komis) onuna gelıneler 1 ". 1 ı 

lı.oınıs•yon .ıaralrn<lıım acık eks:.lıtımt u.'<lll>1t• s>i!t. alınacaktır !telli giin Ye saatte müracaatları. ».~lce Üıikli.darcla TahııJ<l.,. rı:ı,ahaJl-e<>ind• ı:sl: e>rta )'<111t Şaır 1 333;; çift fotine talip \ıkmaılığm- (1412) (19·' 
Bu i~e 1(1l'm<1<: istii.v.,nJerin 120 l'rrnlıı;.. muvhkf.a.t torn:n<ıf. n: konu- •1875• I Zaıb solkagmda 5 N. lu evde oturmakta ikcı. ha.~11 ııkam.,tgiıhı mcı:- dan pawrlıkla 15/3/940 Cuma gii-

oon tuV'İn eıtij.'.! V<S'••kle bırhk1e .. : .. s:itTn<' l'ıınu Saa1ın~ kadar ,ıtııu.ı oi'.a<> sandıgu" 00..~arı:nda.n Bayan &~Clr i.le dığ<·r bo1-çhi olup 1 nii ;aal 15 de İzmir L, .. amirlii;i 
1 · 00 .Mıiıft l' mirasçlıl.anna ilin ın ,; b]'" saiınaln1a kon1isyoııun.da ,yapıla· 

k<ını!S\vna rot.mıcaat .• 1 lazvııdır. ~ Ço4-uk Hekimi ,., a a yo e son "" ıp;: caktır. Tahmin bedeli 19.977 lira 
Bu i"<' a.ı şal'l.rıaanl"l<:r komıs,, on<Wn µ;11·asız •~<ırak dııııi'ı•tılmakta- Or. Ahmed Akk ~ , Setler üe Muoı!aftı, )'.ei«l. i.gerirıelwtil:i m.ımes<>kül ve mü,..ı~, .... O< oor<;.lu kat'i teminatı 299; liradır.Şarlnn-

ıLr (1749) . . oyun U ol.aa-olk 6606 '--- No. "11" Sa.Ddı"'ınuul<>ll aldıkları 650 )J,ra'"0 karSi. T k.s T ) "~ f"'t ''U me~i her giirı koıni"'~;\ onda ı:öriHür. 
S b ıl "'"" h . . - ı • ım · • ımlıane PalM No. 4 yul<nıda a,dresı yaızılı l"ll'l Sandıi{ınlJllJa l:>ırinci derecede ıpoı.dk dmı>;- (l"ı4 ) ( 194,.) a ip \.'e neşiryafı iuaıe e en ~mu a:rrın '1'1 .... 

ETEM iZZET BENicE Pazardan maada her gün saat ;a..· ıiili. v..desinrle ödlerıımi:-n borç 19/'l /:!B tari:hlirı<le 1184 tıra :ı:ı ku- ,._ 
Basıldığı yer; SON TELGRAr :Waıba;<Sı l5 den sonra. Tel: 4-0121 I'U(<ll v.aıım,.,.tır 25.flıMI adt 1 p;ımukhı ınin!aua 

===============================,==============-' Bııı .,abeple ve 3202 N<>. 1u kanun mucil>ın<.-e ya.pılan talip \'E' açık \erilen 1.iat pohalı gilriildii~iin . 
1. 3'J11ıi>.nrna ru:ıllicesi.nıle •~z'\;nr ga•nımerlkul 300 Jıinı belde.}lt· ıııındık na- I den pa73rJıkhı •k• ilım._i 16/3/!MO 

ı\o. 241 

Fatihin ömrü vefa etmiş olsaydı, şarki Roma 
gibi garbi Roma da fethedilecekti 

Yt-niçt:rilerin ilk işleri '\'ez.iri .. 
;n•;1m Nisanrı Mehmet Pas.anın sa· 
ra' 1n1 ba,arak ~·ağma etmek \·e 
ktnr!isini katle)· )emek oldu. 

\"rnıçr-riler ~·ıgrıod'*n çık.1111~1. 
f;,'ı(•ri. maga:ı.aları ~·aj;nıa edi~or
lnr,:ı. KanL.ır dOkilliiyoı·. ranlar te· 
Jı·1 ı•lu~·ordu. 

i .. buounhı da kahnadı. Gizlice 
) ,.ııi(·tr~ hühiklerini fe~ad&1 da,·et 
(·~lln 'üıcra 'e \:ült.elil da zuhur 
et t • 

ı .. h~ık l,a~anuı \'eziriazan1lıkta 
a..;o~ t. \·ardı. _:\lani~a ("elt"bisi zatlc
n.ıı (le 'cz<ıtrcttc ~oı.i..i \'ardı. llcr 
B ... ı i \czir olnıak irin )·eni~·erİl-'İ 
t.!, ık cdi.' orlardı. 

ı;a. iki ) iUlü hareket etmiııtir. Fa
tih \·efat eder etmez, , ·arihi saltae 
nat olan Şehzade BeJazıda Keklik 
.l\ıtustala, ı göndernıekle beraber 
Ce111 Sultana da a~·rıca ve gizlice 
biı· C3\'US 'o'Ollamıştı. 

Y~iriaLaını katil ve İstanbul 
mahallelerini yağma eden asi )·c
niçeriler fesatbası olan İshak Pa
ı;a)·ı dedetin basına getirdiler. He
niiz gene bulunan Kıırkut Sultanı 
da me) dana çıkardılar ve \'ekili 
saltanat olarak yeni padi~ah ııe
lin<İ) e kadar ~ekil e)lediler. 

Filh:ıkika. Auupanın bu mem- mıına mu.V<rlokat.en ihaie ed~hl'. Iş'bıı dan t&ıilhindErı hır av içinde Cıımart"'i gllnü 'aal il de Etlir-
r.nni, et'ni haklı gösterec<>k •ebep- 38/1383 nıumara ile sandtj'Jımı.uı. miır~kı boreu ödmnedi.i(!irı-iz t.a.ı<- nedt ..,ki ;\lt.s rİ)et dairt·\inde 
ler de \'ardı. Gedik Ahmet Pasa, dink .ka!l:i :ihale :kararı wrillmek ü1.ere dosva.nın icra hfık.>ml.~nt• le\'- satınalma komi,\01111nthı )"pıla-
Adri)·atik denizini germişti. . di <ılunaeat:ı son p}ı~a.rrıa<mc makamına kaiım olma<k üzere iliın olunur. caklır. Tutan 2;1.7.itı füa teminatı 

'.l'iirl.ler ilk defa olarak itaha (1966) 1782 liraılır. Sartname n niiınu-
sahillt"r,ne oa3,anmı~ ~ İtaJ~·a ne~i her ~-ün koıniı;,,.'·onria gilri.iliir. 
lopraklarına biıkim olmuşlardı.' ı• b ı Def d } d (1405) (t944) 

Türkler İtalyan topraklarında Stan U ter ar iğin an: .,. 
lJara nuıharebeleri ,yapıyorlardı. 86 ıon pirince i~tckli çıhn1adı 
(Pol~e) Tiirl. ida...,,.ine geçmişti. •enelik icar muvakkal jtıııdan kkı';ır pazarlıf:ı 16/:l/»IO 

bedeli tem:oat ı Cumartesi giinii '""' 10 da Edir· 
Büıtin bunlar. İtalyayı Şarki Ro- JJ. a lira müdd~t n..de ""ki MHşiriret dairesiıııle 

ma gibi Ttirklcrin zaptedeceğine V"-d-ı.·· ·· __ ..] '7..:~ a • F • h -~-· d~'" F ı t;atınaJına koıni~'. onunda '. ·,-1,,J.,1• 
alime! idi. ""' '"OY'"'"'e "''"~'"" '" enr.-oa çıı. m. • .,,nn .... 1 e- , .. 

nerıbailıQe mesı<re rn<ıtıaJJ\·nıirı s.....ıeliılt :icarı 569 lW 3 uktır. Tutarı 25.8011 lirn temiııalı 
Bu sebeple Fatihin, az zaına.n j. Kıocamutitefapaşada AT:Abacı &··v~.ı1maıhaıLlesiın ln Koca- 193:> Jiradır. Şartnan1~·~i kuıni"ı 

ciude biivük bir donanma vücude ınu&ıaioap~ caclidesinde 2ıtJ4 numanılı E'\ıin icarı 60 3 1 Y<ında göriiliır. İ>teklilerin temi • 
getirerek garbi Roma sahillerine I IJoı:ıa:ııiçin<U> Ba.l'tahmıanında Pir< suyu me<vlki.fode Dui,. natlarile komis)·oııa ~elnıeler;, 
dogru akın yapması o sene de İ!al· Lıık "'"""'l:emaruıf 4 .ıı.oktar 47 at'. 45 meılıremıır:ıb'baı araz• ı:n 35 3 ,.!1407) (1946) 
yan topraklarına ayak ba•arak ya- i'ııtııh Talk!keciler mooanm Beyranıpasa sokagırı<la on 
vas yavaş dahile doğru nüfuz ey- f bir d6<ıüm aıra2i 60 3 3 
lemesi İtal~a Cumhuriyetforini Yuluı.nda mevkileri y8'<ılı g2<)'1Unerı:kııl&ı: hUaWınd«kı muham
ba~to Paua olmak ti.ere endi~eJe ll'l<.'n ioru· lıedlilleri üzeri.ndan !kiraya vedlımek üzere aç.ık arttıııma\·a 
dii~ürmüştü. l lroı>ullmu'1t.ur. · 

Fatihin ömrü vefa etm~ olşayd>, , Senelilk kira i:kdelleri üoçeı,· a;v fa;;ıla >le dört ta.k.slLte V<' peşindir. 
arki Roma gibi Garbi X..manın ı ihalc 14/3/94-0 1ıari'hınc mü.sadi:f peı~ günü sa.at 14" de mtlli •mlilk 

da fethini yapacaktı. miid'iio'lıüğünde müleşUlclcli komis)•orıda yapılacııktır. Talıpleruı rt'<'minat 
Papanın Ye İtal~·an C11mhuri - ımakll:>uzla·r~ı., m• ~ı'.u· gü11 ve saaılıte •komis.ıromı mü.-aca<ıtlan. •l 429 1 

yetleriniu fer)·at ettikleri kadar 
vardı. Papa, ehlisalip t()plı,varak ı Belediye Sular idaresinden 
rniitcaddit kereler Fatihin üzerine 

208 tWct t'"r eğer takunı ı>az~ır
lıkla J~/3/94U Cuma giinü •aat il 
dt> Konyada L\'. 3ınirli,;{i ıotatınal
nıa kon1is~·onunda satın al1nacak
iır. Şartnamı°!'ii kooııi~.yonda g(j _ 1 

riiliir. llluhamınen tuları 12,1100 li-
ra kat'i leminalı 1800 liradır. • 1 

• (1408) (1947) 

* . ,.; 
Bt.•her fiftinc tnlıu• 011 v : 

atı 225 kurus olan ı ı.l ·,, 
it''" ıncı;i M:aı>alı zar(I" ih~ j\fl, 

Cunıo• giinii !>.a<ııt lti tf;ı • ,r 
' k 11tl!-· 

3"'h.t'rı ~•1hıı;ıln1;ı o J~ 
. . .ıı 

~yapılacaklJr. llh teıntJI ... i j\ 
81 kun1 ... t11r. Sarfn;.ırJlf. ,,· 
istanhul i..,. ~nıirhkl'-'l'' 1 ~' 

. k . l k•11 
' scı·ı as crı sahna ntrr . ilr 

th1 ~Cirlıliir. İ:-,tekliicrırl .. 1 • 
ı rıı· 

nal 't' tckLf nıektllP''.1 ıe .. 
YC!otjkal~ırilc her<:ıhe.r ~ı·;.:ıd' 
llen hir ~aal e\ 'p)u1c 

14
tr4' 

ınİS'.\ on;ı 'crıneleri. ( 
Jıf ,,,r' 

35110 lirn 4200 çifl k''.~ı 
. f •"'" raıı \' ı• ~,·sa ın a g(ırt' " .,(," 

tır. :\1uhaınnıen,heMl 'ı•ı' 
dıı. Puarlıj,{ı 18/3/941' .1 ,ıl " ı«· l gliuii 5ıaaı J.ı dt• B•• '" .l·ı , 

rıtı• ' 
.ı,atınahu:ı kunıi'' 11rılt l· 
caktır. (ll(l6) 

1 

... ·' ı ıılıı-:,,, 
Ka~ narca ' c lla' r•1 1

11r F, 
sarlilc İİl' vlizer ton ' 11

• • ~c 
la aiın;ıcakfır. 1':1~' 111 ~(,:1 1 

24,1100 er liradır. 11\ ~Jr- 1 . 

180U er liradır. P:ı1ur 1 ti' 
910 Pazartesi "Ünİİ ~;ı:ıf ,lı . ... ıııı• 
lelıurg~ızd;.ı a~keri .. ;ı r. 

. ~ı· 
ın.~~ onunda 'apıhu·il ~· 

(1413) ~ 

·----"lm!'ı-1-.:-:~" t:l59 !lirri · · .. 

St•fcr 1 

·-----·--=--:. ~ .. ~. 
1940. A.Y 3. Gün 1:14 lif'' 

t hak J>,ı,a, Karaınani :\Iehnıct 
1 ... .ın 'a. i j lll('~ru ,aıtanatı bı
r~ nlJJ C<'ın Sultcını tahta getirınek 
filıı.ndt• 0Jduğu11tı iddia edi~·ordu. 
l.J.:.l r, kentlj .. j ,·eıiriazaın olur\a ye .. 
ni~·t-rilcrin \'e\.·n1i~ elerini arttıra
c••J!ını taahhüt t'\ (i, ordu. Bu fi
kı rrr n tahtı tr,jri~dt" kalan \e· 
nitt-ri Mthn1ct 1,a\a~ ı L.atJcyl~· .. 
ıni~ıi. 

:\lenılekel )rnideıı tehlikeye gir
mi~ti. Fatihin vefotile ortahk bi.l
.nik bir karga,alığa uğramıştı. la
aıallah, bu karga alıktan düşman
lar i;tıfade ederek İstanbul ve Rll
meli.' i zapledebilirlerdi. 

Sultan :\lehınedin \'dalı Avru
pada derin bir memnuniye-tj mu -
cip oldu. HıTistiyanlıi(ın biltün ki
li,elerinde halas duuları okundu. 
Fatih Sultan lllehmedin vefatı Al
lahtan bilindi. Battiı, İtalyanın ve 
diğer garp memleketlerinin fethini 
dunlu.....,ak yegane çare olacajiı 
trlalılı.i olundu. 

:.,~~;:1~;.ı,L!1:i~ad~.içbir k.....,sind• Kapalı zarfla münakasa ilanı 
~'aühin »<>ı:ilne mu,~ffak olama-

1 İdw mız ihtı.:;acı ı.:ı.n (138000) yüz oluz sekL7 bin :kilo 15 ·4-0 m/ım 
dıı:ı ~~r.R~.ı~. M"'ıh Paı<a kuv- ııı..,tırıı,.,,da ıkım,ı.m boru Jcaıpa<ı zarll.a ntünakasava korı.ulımustu,r 

As~ğıda yazılı l•i(lar Edirnede 
et1ki :\lüşiriyet dJıirt-sinde salı.n
alına komisyonunda 16/3/940 Cu
martesi giinii saat 12 de \'ekiıll't 
e' safında oln1ak üzere isteklilerin 
ıetireceklcri nüınuneleı·i üzerin· 
den pazarhkla satın alınacaktır. 
Şartnamesi her gi.in kon1İ"i_yonda 

13:\J,~ 

I 
·----.- \ Jl~;ıil "" 
Vakıtler ~ ı 
-- ~ ıı 

1 

Güne~ .,~ vetlerinın ıvı idare olunmaına>ı 1 B Ilı . · "·- ~'l · 'et · . · 
Jru da lar . . h k • - u UMl'S 1ç:ın _,zırn eu .. en ->'lrtın&l'l1(' ı ar"'11'lz Je'\'azım ser-
~an .. nlveluı ıv~ t~• .cı etme- Wı;wı.cl.-n para5ı:z o1&r<lk illlm.aoilir. v., nümuıne en ayn -""ıt"Vt!"l· ~ 

mesı sova . e-re n ~ en mnha - lıeibilrr · 
fazına me)'don verdi. ., · . . . . . , * 

Rodot>vn her tıuau :u.p!olund • • - Talı.pııer şar>IIDame,}t- ROH ha.z>rllıyaoeık.ran kapol zarf.l<ırını 
iv lıaı.le i< kale mukavemet et~ ~k· günü °'~"' 27 mııı-ı. 194-0 Çd<"şa.'l>ba :'?ÜOO saat. 15 e kadar 'I'~SJmdrki 

~ w..r-,, ım1'>1k<·:t.:nıde rnüdiİ'l'Jiüge vıtırmeli.di"l"'" & sııaııt.e.ı sonra ,l.'lell:J.rilecri;. 
(Dcvanıı ur) :.arını.- Jca.bul edlrnoy~T. (1938) J'.ıkc..l; l ...-~ir.i•:ı..4tn :\lehmtt 1,a .. 
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