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1 Ş_LAN Y l="i -· --------- -
Simdi ne 
olacak? 
---·----
rn.landiy a hfillc' ;~in per • 
tsı kapandıktan sonra dün

Yaııuı ve Avrupa harbiniıı 

Finlandiya' n n Kabul Ettiğ · Sulh Şartları, isiıeç' in 
Tavassut Ettiği Eski Şartlardan Daha Ağırİnış 

• 
--~ 

y ~~ı:~:~~~~~~~;,?~:.ok: ıSovyet üsleriııin lsveçhudutlarına yak aşması 
~ ETEM iZZET BENİC" 

~S.-:a;~~.:E şimdi Stokholm' de büyük _bir endişe uyandırdı 
lavv~ 1 bı~ miilahaza ,.e üıbet ta· . • • • 

~~,~~~~;~~~1t:n°~~r:~~~::ı Fin 1 an d i ya 1 s ve ç ve Norveç , ı B SULH 
t:ıtken b~e dunyayı akıslerıne bo· ' 
iı4diseJ ır taraftan da hayat ve 

~~~:~:·ı~:~:~:l~:~;~~~d~i~~:=~- arasında tedaüfi bir ittifak akdi için 
t:~l~ç~:n;:n~~~~~ö:;ın!:~:.~ derhal mu'"zakerelere başlanacak 
it ,~f .;~ı;~İı.~:;~~i ve bundan böy· 

Müdafaa hazırlığını tamamlamak 
için bir fırsat olacaktır 

Londra H (Hususi)- f'inl2n- 1 ı 
diya llaricivc Nazırı Tnnner, 1 
m:ıthnat tni.iınc~sil1cı_inr ho • 

kmdak: >a)ialar yalandır. ls. 
,·er, Fiıılandh-.wa hC"r hüku· 

• ınutten dal.a fn;ı)a ynrdını et· 
n1istir. İJcrid t~al1a ~ıkı tef'iriki 
ınc·~ai~ c de !ınzır bu?uııı:nak· 

• • 
~:tııı~~~Ya, , ovyct • Fin harbinin 
lab11ı8 1.~e şimdiki halde kendi he-,\.._ l l ey temin etınİ. oluyor: 
lala,111 ktı$adl rabıta 'e mııvasa-

11.._: tanzimi 
1Eıııeı 1.htlıe uzun müddet muka

• hnkanı 
'>4l\'3'• .... 

l!">kov • Fın lıarbinin devamı 
bıııdeıı ~Yı ınuJ ak:..ıık ki, tahmi· 
llıaıı>aıı ••la ıne~gııl ediyor, Al 
~tıiı t 'l_l lıeklediği iktll'adi yu
ıı.ı~.~j111n edilemiyordu Şimdi 
lıı ~sıı,:;1' ~ •ni bir ınacera:ta atıl
tt e _bıtaraflıklarmı muhafan 
lııah,~ ~:·n~ ettikleri tnkdlrdc Al· 
llıiıı •d' ~~len nıuvasal;ılarnu te
tıda ıııa'J•kl~r ve oı; !ar,, madeu, 
~lıı, d desı, petrol ve saire ver
l av<ası •varıı edeceklerdir, Baltık 
~~!lerj ;e ~k~ndinll\-y uıcmle • 
..._.ı.. .• ukune kavu""'ll ol • 
.... ,~ l • ·-· ' • -:"'eııl çın Almanya buralardan 
tıı ede~~ tPdai ihtiya ·lannı te
~ llıirJeri ~ceği gibi hillıassa İsveç 

Ve İt~· alabiletektir. Balkan
!!'~ bııı 8 Ya Yolları da kendisine 
L:~ )oll ıınduğu c:hctle bu muva
i!"t iç~rından da istediğini mem· 
~) Valjy ": •oknuya çalı~acaktır. 
11ı' <it~~ nazariyede olduğu ı;ibi 
~.~~Ya v tam ettii:i takdirde Al· 
'ııtlid' 8 1112 garıl cPpht!Wnde ve 

!t~ ıı:ı aı-Jı: d h . . 
•ı· Ve ita asın a arbı hıssede-
~ ın lalcd· l"şılıkh muharebe olm:ı
ıı' ııı,,11~r~ de mü~kiilıih mamul 
ı.:• ÇıJ.a aç maddelerini dıııa-

la bııı •anıanıakta ,e mali dar
llıı •taktır, 

lıı, •. Vaziy tt 
İar ... bıı1 e e Almanya istilası al· 
l 1 llıar e:indurduğu mıntakalan 
~lıı.11118, ecek, ark, ~imal, cenup 
~ a. ıııdallldan ~slenecek ve harp 
~ ~İiltefda mudafaa da kalacak 
~· <ıh ed •kler karşısında intizarı 
.:'1de ·11..eeek demektir. ki bu tak· ... _. 'tl t , 
<1.11' harL' •raf arasında yeni bir 
b;~•tı~·a j başlıyaeaktır. O halde, 
~ lııhııı· aarı·uz < tmez veya zayıf 
~t lllle 1·ıe · ·· .. 1 S 

~~- · ı\lın rıye suru eıı ov· '-t'll teJif_aıı •. İtah·an menfaatle
,,~ ı\vrı.,U:, ~ıırctilc yeni hır hare
)' tıııa, • ~ 1 ••rsmazsa Alnıan~a
~~ı tıııtıi~~· Yol kaTsısında Ahnan
itatııle~i ttı11."!' etnıek icin taarruz ve 
De~, U!tefiklerden Jıekleınek 
~- -••kti.r 
~ ~ttef'k • 
ıt,J ~ • ._,a~ler bö~·le bir taarruza 
l\ı ~il ı.8 ar n11, kalkı ırlarsa ne-
~ ede:•;:• ed_eccklerdir, ne zat" lerdır, taarruz Zi;<fri 

Devamı_ 3 fıncü sahif~rte) 1 

1 _ .. 
· Fiıı Hariciye Nazın Ta n v 

Lcmdra H (H ııcl} - Helsin• 
kiden gelen haberlr.!rc göre, dün. 
.ııece yarısından sonra, Mııskcvarla 
imza dilen ı.uTh hiiiki>mltnnın taıt: 

brkına geçi1mŞ bulun:ulmakla<il'I'. 
Fink:ı· harap V>borg şdırin> 

t;ıınamiJ,:, tahliye etmişler ve So"ll'
yet kuvvetleri. şclm: ghımt;Jerdir. 
Bü-tün ceçbelerde dün saııı. 11 deni 
i1tbaa>:n ate; kesilmi.,tiı'. \ 

Finler Ladoganm sim~ mrn.ta- 1 
kasınd:ın guive c kilıneklcdır. 
Ka:rel: berzahında yem hudu• hat
tı ~bit cdilinci~ kadar üçüncü 
müdafaa hatıtında ka!acakla:dıı-. 

Bi.r .kıısmı efradın bugür.<im iti~ 
barım 1crhis1rıeı.ba>lanaca-kt.ır. Fin 
mılhlti, bu ka<lll'r f,-dnkii.rlık1an 

sonra, ya~ılan sulhu ml'llllek~tin 
ba>= çöken en mallunli bir hadiı;e 
telakki eıl.ınekWdir. Yarrya indiril-

F . -L-..., -, 
atıh ·tefrikamızın en meraklı 1

1 

ı,, h. ltfri k 
h,1 .'ıı ıı h amızı taklp etmemi~ olan okuyucularımız dahi, O>manlı 

nde yıı en kMlı \e f:c,·~cJnlı ~•bifolcrini )CDi bir tar.hi romJl'ıl 
atında,. itibar n' ibretle okumağa ba~lıyacaklardır. 
-~ . 

l' f i:~ mızda.ı bazı , 1 parçalar 
-\, "'8(iL .. 

1 ... '
1 od "k 

ı:e' nrQsın~' en onr~ İslanbulda isyan ...!. Cem Sultan ve Beyandı 
tlitıı Ve ı.: I& t kavg~sı - Vez"rler arasında kanlı boğuşınnbr -: 

ıı.ıe Q •ki azıt 1r.ı ında meydanmııharebcleri - Ccm'in şöval)elerl 
t "aretı - Cem'in feci iıkıbcti ''C öİi.iınü ... 

n başlıyoruz· ı 
-...;;.;.:~:::::=:::;.=====--··,==============~ 

• • 

annth~ bnh.tnPrak. Fınfanrliva, 
j~,·ct• ,,.e Norvcı· ar, <ında tc.. ı 
da{lii bir iıt~fa!ı:: nkti i 1n tler
h<ll h'ı- kon t:r~u~ın •' ıinıa~ t·a-
gırılarrı~uıı hiltHtıui~tiı 

j...,\·er lfari··i.' e ~aıu·ı ''unter ı 1 
dl.· üc.: nH.•tı ılt ll:ı:l Hre·»nd.~ ti•11ıa 
~ıkı tc.~riki ıne~nh.tt.' .bu1unuJa .. 
caı!ıilı tclnıih €'den heyanatla 
hulunınn~icr. 

. c;uuter radyoda :-Ül lt•digi 
ı,lr mılnkt ı da deııı· ·tir l'i: 

·Finlandi)·anin i11)z·1 ctii•;i 1 
!-ulh n1 ruh~' nh~ PJ:•r aı·f .. 

taoır. 

srı.ııu=-- TE.\1L.c ı::oı:cı:.i'.•i 
HltSAT 

• f..ondra 11 tJiıı ı"i)- İs\~C 
hiiklnnetinin organı o1aıı Sos~ 
yal Denıokratcıı ı:uzcte,i, Sov
yct - Fin ~ulhunuu oı ti ctra -
tında ıniitalca yiiriitiirkf:'u tt: .. 
yor- k;: 

Bu sulh, f>jıl·, ıniidafaa hn· 
ı.ırJ1kların111.ı t?.n1u111lan1ak j .. 
rin kı'ıa hir fırsal tcn1in ede .. 

Tarı kar ... ı.,rı<f't nıii,("hJyyİr hu.. ı 1 • . 
lunulorun1. Halbuki İ·:' ~ .. in S\Ct1!'\ka T(t~~·bhıdct, Is\ p .. 

tav&.sutn il,· le\ di t·d 'lıı:i~ ·o- çiu, ~rdn,di)e kcular taki)l etti~i 

c~ktir.» 

lan sıılh 'artları daha lıufiiti. ı pa• 'f >iı ase>c dulıa mü, bet bir 
İsvel'in, FinlNııdi~·a) ı lıo~ un ~ekil vcrıne,i Jfımn geldigini Bu günkü nutkunda ilin halkına sabır ve sükllıı tav<İJ~ eden 

· 1 , tc:rr lkiı~e~·;;,;;,;ıc~·~i i.iiilil:;ı ~'"if'~'~i ~··~tı~i.,~·'ı~· ~lı~a~k~-~:x:::~'i"i~"ii;'aiik~t~a;;,ıl~ıı·;;ı· ır.!miiıiil:iiiİiiiiiiiillc''ı~~~ Finl1tııdiy., Crunllurrei. Kallie "' . '-~~~~~ ~-~~- -~~~-

=~:n bcir~ak:U 'an yW<arıy:ıı M 1 . '· Koordinasyon 1 

Şeker 11aklıyan 
Suhın iinza:;.na ,...,... h - areşa Manner ım ın h , .. . b J h kfur.ı ı erkfrm, mllfdin• bu deı-m 1 ey eti uç yenı irisi aa a 

~tırabını bildiği için, bunu anüm- , 

~~~t:ll;a::·;:::~:.i~a1;~ orduya emriyevmisi karar verdi mah·k~~ edildi 
radyuda söykdiği hc.okı:s1 aglatan· 
çek hazin n;~lkundaı:ı sonra, :ın.n 
Cumhu::relsi Kalfü> da bu sabah 
radvOO.a ;ni.llcte 'labcn bh- nutuk 
söylemi.<, füikıiım 4i bu acı sulhu 
irr uya mce'bıu· bırnkan SC!>be.p -
lcri anla~ml$ Vt! Fin milletinin i&
tikbaldc daha miitey:rlokız v~ tal
birli bülwıacagını, trısanlı;:t .. ve 
kentlı reialım1 hizmete rlcvam e
dc::c)fini söyl•mbtir 

Dü.n ve btıgüıı 'bül..in g:ı:ı.cteleır 
"iyaıh çerçeveler içinde ~ıkmışiır. 

(Devamı 3 iincii &ahi!tdel 

liJ..:\·04.,111 3 uncu ~aıaifede) 

Jfol ·nk~ 1~ L Fin oırdu.sıı has· 1 
kumnnd· • ı '.\fon> ıl ;\Iaıın<'.'.ıcinı 
Fhı ordıısuıfa hıtabuı ~ ... < nr; ·e\·j 
mi) i l1~~rl"1.ı1.1:..'i~ ir. 

Şanlı F n rr.chısumın askerleri, 1 

Sulh ak.'c<lilnıi~t· . Ag,r bir ı 

sufu ... Kan!-Oı mızl~ sulanan he -
men bütün harp sahncelcri yabancı 
elde kaıyor. iç"nfzdcıı. harbetıntjic 

giden 15 bin kj!jiden fazlası 

hayatlarını feda ctw,llr. Yuvala
rını giifeıniı'ıcrckti.r. Finl;ı ıdiyıı. 
h...-n istemedi. :Mı.itcaı n?. oı:dudım 

200 bin kioıi t.JDı;aklanıııwla kıı -
Jıyor ve feı'siz .gö.llcrilc yıldızlı se
ıııalanmıza bakıyor'.,rsa kabahat 
s'z1n dt'/(ildir, harbin ölmemek kin 
ölt!ürın<·" lii.wmunu ıımn'Cl~n ajj,ır 
ıneebcı-ı iy~ni netice.>idir. 

Bh-.;ok haro ~ahneleriııdc bulun
dum. Sizin kadar mükemmel aı;ker 
görrnedm. Sizinle müft.O>iı-i.m. 
.fü;ı;-laTca mfırlıl<'t bicim olan vcr
leri } aba>ıcı bii· millet.: bıraJ<.;:,,ak 
acıdır. Tar'.hi vaıifemiz olan gaı·p 
mcd,•niye-tini nıfrda1a:ı. y:;.zifc.si.ne 
devam edeceğiz. 

---- ------- - ---

lraıı Şehinsahı aı~\hazrc.·ti 
Hi.inıa~·,uı ltiıa P~Jıle\'i 

• 

İngilizler de 
birkaç köy 
yaptıracak 

Dünden itibaren fatura 
vermek mecburiyeti . 

kondu 
Kovrcin.t.,voıı heyet üç yerj· 

karar ikab~ etım!ııt• • Vekiller he
) tine~ kabul ed:lcn bu karın·Jar 
hulasatan <ıınları!u·: 

1 - l){'v· t ıhnııc,-01ları ve li
manları.n-da fazla :mt>Sa! yapıl"rla
sırıa mi\saade ~Ji>mişıir. 2 - Ta
cid.er arasında ilı.racai hlı•liiklcti 

kurulm~H kin Ticau et ve :tktı ·at. 
Vel<illerine sal:ıhn~t vc•rilmi;·:\ir. 
3 - Yüz ku•uşt3n fazla al·· vC<ri,. 
!erde fatuı·.ı veriJm,.sıe :m<:bmiyc.ti 
konımuştıır. Bu kar • diiP<len ftı
baxcn mrı t nıM."k 1 c ı. • ."m1ist . 

ÇERÇEVE 

ynı 
in~an idr.;lkinin atal)ih'ceı:-i 

cu uzun adınt tc akkı cıtiıcint 
\'C bütün kıynıtt hilkünıl, rih.~ 
yiı;ıd..: ;yuı.. ınensub .. ı oldnğtun 
islfl.nl li.l~fl'\'\'Uftıı i Hi<.H1 SC·t'İ~l.''ıİ 
iizcrinde ne l.alikularl~ hil· ht1~ 
kiinı \.CtİJ~r. llii' iiın ~,. 

htidat birdir! 
Bllnıcnı ki ht·nıt•n anlu ... 1tdı 

1nı?. • 
Yani i:yili~c \'t'.\ a fcnahi.a 

karşi bütlin istida t}ar1 tt r:-.inı.• 
dönmti." tek Yt ~a lıit hir c<"\ he· 
.rin ba,ka ha~ka tı•cdlilcri... Ay
ni ısık huzıne"iniu ıınuhtcli( J>t!r· 
deler iizeriudcki muhtelif ak:.
leri gibi, a~·ni se~·iu ba~ha ba!'ı,
ka tezahilr ıılıinlarıııda baska 
ba-.ka cil,t:lt"ri ... 

İyilikle fenalık ara,ııula, .tI· 
nl.yetleri nisbetiııde tam bir Lıd
diyct de bulııııdui:n iı;in, hiz bu 
hiıkmii biı'aı daha ba~ite irca 
edebilir, onıı iki böliiınc ayırıı> 
söyle hir hiikmc okabiliriz: 

İyi adanı, hanı:i kılık ~c kı~a
it:tte olursa ol~un, hangi \'esile~ 
nin dı$ -.;izgiltrine lıiiriinü:-~c 
biirünı;ün, daiına iyi adaındır. 
Kötü adanı da, hangi kılık ve 
kıyafette olursa ol!-.tun, hangi 
'C'siJeoin dııs ri7gilcrinc biirii -

, 

500 lira para· ceza!I, 
iki sene sürgün 

Hükümleri veriliyor 
Şeker •aklıyaıılar- tıakkınd:ı ~

çılan muha:kemele r pryd~rp 'Y ili(> 

tlcecımıekt.dir. D;; ıı d ·' E-.:d lr
d.ki oir rnulıa•k~ e l>itırilıni~'lir. 
Bu da'OQdaki 5Uç'ul rdaıı Mô -
met R ı.a Derici M ili Korunma ka.
nununuı1 59 uncu ınn:rlde~\ muci ... 
bincc ~ ::;. ne sıi~ne '-'E' 500 lira 
paıc. cczas.na ve 110 san ık :f<• 
kernı mü<aüercsm~ k,_':nli tcmviz 
ollJ)ak Üz.en• markıi,n E\dil;mi~'tir, 
!\.fahkfı:iYl süt"gü:1 '- z .. ,,ını :\1tni .. 
Sddı:l çokr<:c'kt~·. 

• >. r~ Dı er m u 
t;.r 

niiY. t· bi.-. iinı,,üu. clainıa kötli a• 
tlarn ..• 

Son baltalar !.ıaııhvld• ~;; 
~cci\elf·rin ctinılıiı"ti la~ı 
d:ın. ıniith' \t.:-;'}; 1· 

ü!iu, fikriıni hıı '~ 1knlitrla s;. ~· 
t.-ıııla~tırurn,.. '."tL· ... 111. , .. a 
kiıtu ',., a~d~ hk ad !ii:"tı~~ r..,nıi 
t•lc alafrın~ 

ııu adanı tiic,·nrı,,; .. _ h;inrh.' a• 
~adıı":tınuı: bUJ.."lınit.:rdt.• na,.ıl h ... 
rc-kt't t'rll'r''. 

. Iuh~.t·' • • · r .toki.trtnı 
giLler. xa:--tık altına :•ak: 
akrt>p g.. , ıı .. ~ .al"- 11: bir ihti· 
k:ira h ... zıt1.ın°ır. 

(ll ıhıa!i) ılt• kiıo 1ıu!ık "" ı>\· 
hiiik t n.i~ or .l nt.. nµar~'. 

Bir t'"Prit. ka ... a. tlıi:ı un'ı alii· 
ka ~ liıüspyu hiir11ıt.·tıı,t. ~ ı'aıı<' .. 
rini pi~ H .... ~a ~"'iir ı·. 

B:tna ıı··h?- f;1zJa nı~ al ~a.\ chr· 
ın2yın'. \ alnıt. ıııt'oıfa~ıt tt·phc .. 
ter.le ımıl.od:ler rollı•rnıi hdirt
ınck İ~!rdlğı 1 lın a~<.t .l(İllıh. Tuh, 
ht'r nH.~h lr. l.c.·r i:c. hl"r laaL.)·r.t 
tılatfu .au::~ınıln. daitna '1l ni 
ıuaktaı te !ür 4..'l

1ccr.ktir. 
Kıynıel n '"l 1 luk hiıı tc-

4.:t.·Jli jt.;in<~c B) ni ~ey olduğu ~'· 
hi. kı)ınl'l<izlik 'c "') sıııll'k ta 
a) ui ~"~ !. 
:">ECİP FAZIT. lil~.'!!URFK 

• 

• 
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KARNAVAL l\U.-VSınıi 
NİTIAY~Jo..'RDİ 

Karna.va! mevsimi bitti. Evve'ki 
akşam, maskarclaı:, son marıfetle
rin' de gosterdilcr Eski .smile 
Tatavla, buı:ıünku adiyle Kurlulu.ş 
5emti, geceleri, epeyce eğlendi. İn
sanlar, ne tuhattır. Maskara kl • 
yafetine giri:p, sokak sokak !('."" -
mekten, ac~ba, ne zevk duyar· ar? 

!Başkalan:ıın maskaralıi!uıa gü
leriz. Fakat, bizzat kendimiz°, bi
lerek maskara yapmak garip değil 

"? mı .. 
Zaten dünya, o hale geldi ki, ki

ıni.n maskara' ık yaptı;:;. kimi! yap
madığı pek belli de değil.· f 

Karn:ı.val mevs:İnı bittL Fakat, 
maskaralar her zam:ın var!. ı 
E..'\liNÖNÜ, 'DEKİ 
YÜKSJ:;K KALDllUM 

Eminöı:ıü mcydanmda, bilmem 
kaçın<:ı defa bozu uo yapılan bir 
kaldırınıın, gittikçe vılkseltildiğini 
geçenlerde bu sutunlarda kaydet
miştim. 

Yüksele yüksele bir tahta benzi
yen bu kaldırım, Eminönünde sa
atin bulunduğu mahaldir. 

Bu yazımda, yaptıiım espri şu 
idi: Kaldırım bu ~de yüksel -
m~te devam ederse, bir gün ge
lecek, saat, toııraltın ir;lııe gömü
lecek. .. 

•Enıin Diler- isminde bir oku
yucum, benim y~tığım espriye 
taşçıkartan bir nükte bulmuş ... Di
yor ki: 

- Tahta benziyen kaldırım, bi
nız dııha yükselirse memnun ola
lım. H'ç olmaW<, sabah akşam, o
radan geço:rken, saati kendi elimiz
le ayar ederiz. 
ÇALINAN FİLM 

tu. Bu filmin başına yeru b'-r ma-
cera gelmiş... . _ 

1 Anadolunun bir şehrtnde ae ~ 
terilen bu f i:n. ııccen gün vapurla 
İstanbula ı!Clirilirken, bınielı, or
tadan ka\ tıclmuş ... B~r telıiş, bır 
huecan... Uzun araııtırmalaı·dan 
sonra, nihayet fılmi çalan deLkan
L bulunmus .. Bu ge"ç, filı'Qe oka
dar Aşık :-rış kı aylardır, ))eiıni ko
valıyormuş .. 

Ben, şill".c.L bu deli.kaıı:ı.ni'n hali
ni dilşünüyorum: Askma rnı yan
sın. filmi elde rdemcdi~e n:; yok
sa, ·akaJandi\ır.a mı?. 

KADL'O - ERKEK 

Ü AVATI !ff.REDE?. 

A\Tt.oada renı b r kadın ~ı 
icat edilm.ş: Geceler. z; a ar bir 
hal a'ıyor, yeş:l bir re,;k veriye;· 
m !. Hava tehlilı. · ne karşı şehır 
ışıkları söndüriildiiğ\ı ıçin, bu ço
rapl~r savesillde, kad,nlar, karan
lık sokaklarda emniyetle yürü.ye
b'liyor,arını.ş .. 

Fena bir icat değil!. Demek bu 
işte de e\'Vela kadınların caru du
şünülmüş! . T;yatrova g deriz, ka
'Pıdan evveli kadın girer, kahve 
e\'Vda kadına ikram edı'lr, tram
vayda evyeJa kad.na yer bulunur. 

Yahu. nedir bu kadınlar:n imti
yazı?. Hani müsa\-at va;dJ.?. Buse
fer zavallı biz erltekler hiuni.;iz 
ka!dık. 
BAYGil'oLIK GEÇi&E.l ' 

NAZIRA NE OU>U? 

Gazete havadisleri ara6ında ne 
tuhafları göze çar.pıyor: Şu .~n • 
lerde mühim siya.si haberler ara -
sında Alman Hariciye Nazın Rib· 1 
bentropun Romayı ziyareti de var. 

B r refiılamizin yazdı!\'ma göre, 
Nazir, Papanın ziyaretinden çıkar-

VE J.şIK DELİKANLI • Jı:en baygın ık ı:eçirnı~. Filvaki 
Bestelı:ar Strausun en gü,zı;! par- Papanın, Alman Nazırile hayli sert 

çalarm.ı toplıyaı:ı .'Büyük Va.ıs. is- kon~ söy'en.yordu.. Fakat, 
mindeki filmi ı:eçen sene ı:örmüş- bav~lık ııer;umesIDe sebep ne?. 
tük. Çok tutulan bu !illin ı;iıılerce Bi:r arlaıdaş şövle tefsir etti: 
ı;:öster'Jdi O zamanlar, bu filim- - Pa;ıa, Nazın efsunlamıştrrbel.-

1 aeki kadın ve erkek artistlere bir ki. dedi ... 

~ kimseler gıyaben iı.şık olmuşr-zii:i~=::~;;;Al;Hı;iMEi:=!!!•'I!l!i' iı;R~A~U~JFij 

Sehpadan kur 
tulan katil kadın 

Pannı>i<.k3')>Cla olüran ve gay
ri meşru irJruflllflU ~ 
~ bu .ıın an Elrooı-fıya iı!ınıııı.d->Jtl 

.iMiyar mr ~ bu ciirmündro 
dola>yı idamının ıta:lw oluııduf:uıru 
y arıımışllk. 

Enıorfj.ya ılıaildtmdaı!ı:i anuhaltcme 
taıınamla.nımış, kararı, <lün, /birincil 
~ ma.'!C<a:noesinıde veril -
miştir. 

Satıcı kisvesi 
altında .. 

t 
orunma 

birleri 
Evlenme 

leri • 
1 

Herkesin bilmesı icap Şeh rimizde en çok Etıbba odasına cevap 
eden cezaı hangi aylarda akit Üçüncü mıntakıİ ctibba odası re-

Üii doktor Balıxi İsmet imznsile, ga-
hüküm 1 er yapılıyor!.. zeteye bir mektup geldi. Galiba, e-

Şehrimizde pasif korunma ted - o>.ı..~-•·-' di< .,,.ı.,;~ıeroe tibba odası da, balediye iktısat mü· 
iu"''~ı e v~.. ger ;>"-';:__ 0~ düdüğünden her hoşn gitnıiy<ın 

bideıı'i .,t:Llı.uına. vaıın olun~ V1Jt:ua ~- en ev"'nımJ ve ~.ma • . t k . k h 
k • h-''-k __ , · t t'"'"" dogru ne~rıyatı e .ıp etme o-tadır. Bu llıusuııta!ki cezai mad - va: 'a.ıı:rı """ ıuua ısa """'" u--"·-' . l"'·. •-atında yunu kapmış .. 

delerin d: herkesçe ibiAımıesi iç.in mum """"'ur ~u. wrı. . n şa - Geçenlerde, ralıatsı;clığun esna-
<ıe"Zayı icnıbelıtit:~ tıailler aliııka- :ııam dJduıit hlr 16!,atb_d~k tı.itıul - sında, bir iki sayın doktorla ah -
dlirlara ·t.l~.ığ olu~r. muştur. Bu ıstatlstw.~ ~re l9"l7 yı- haplık etmek zaruretinde kaldıf:ım 

Bu maddelerden 'bır kısmın; dün lınd:" ~rnuıde 2900 ev:lemne zaman, çektiğim üzüntüyü, hafif 
vak ası o1m~ur. . bir seı-Leniş kılıklı bu sütunda yaz-

yaz:n .ık. B~ 'bazılarını ka.y- 1828 de sehrimuode ~ıvieneni<:r mıştım. Hatta, 0 yazılarım, bazı o-
dechyoruz. 3931 e, 193' de 4818 e çıJ;ımııışt.a-. kuyııculnrın hislerine de tercüman 

P hava Jrnrımma teş.1<ilatı Geçen vıl :Se şehrimizde 5898 kişi olmus olacak ki müteaddit mek· 
taraıftınıdan cmrol · it.alim'""= evlenip yL -~ kumnuş.ur. tııpl~~ aldım. ' 
ve ıtQı:dan.tılara istir.ak. etıır:"""ek 1. Te'Jc.ım!i m~l~~timb.de _ise 1927 Meğer. ben, hata. etmi~m. :Kı_Y: 
veya er'.:rolurımuş tJclbı crı al - de 21 b.n 3 ı2 « ·ı evltınını~. 1938 metli ve sayın heltlmlenn hıçbırı 
marmya 1ıa· ı te •;lik hl.enler 3 ay· de de 29 hın 251 nikah kıy)lmışl.ıll". hakkında söylenecek tek söz yok-
d'an 1 seıııye ıı<:a.tlar Jıaıpsec.Elir. E- EviMlll' e vak'alları Çoruh, Ela- muş._ O?lar, Allahın kusursuz kul· 
~1t'r bu yüzd-en tal'm vey;ı ~hın- zlk, Gaı:on ep. Ka&taınonu, Urfa, !arı ımış. 
"1 ,_ al ı runuş Sı:ı'l, Tc ;cwt. Mu' ı·<" Urf:ıda 1927 Halbuki, ben, basımdan geçen.-

><-l veya mması o111ro u ;·ı.,na nazaran 19;l8 de aza1mıst..-. !eri yazmış, intıbalanmı ollluğu gi-
tıeclbiı•ler t;k,nı Ka ır-a ~- Diller Yerlerde hep teza~·üt 'et- bi tesbit etmiştim. İddialarım ya-
nac >< ceza 3 vıla kadar hapistı:r. miştir. lan mıydı?. 
D~ taTıı&n ,pasif !la.va ko - Elvleııme~.,1.n en ook olduğu ay Etibba odası reisliği gönderdiği 

ruımwı v:M:iyeü itibanle 'ha.lıkı te- te<,rıniew ir. G ren yıl yalaıız mektubunda, bana akıl öj'ıretiyor. 
ıaş ve bt>)·ecana düsünmck veya- tıe tnit>\"\"elde 2947 kişi evlenırrıiş- l\tcktubun en garibime giden ci

tiır. En az ev ırıme iıse kanunusani beti, sonundaki ihtar cümlesidir. 
but yanbs 'l.edOir almıya S(l\l'ket- aylar a ı:fuÜlme'lili:dir. Hıa1buki· Bu gibi yazıları yumaktan h a· 
mı!k euı'Otilt> tclilikeye ma.-ırz kı- 1 d" · 1927 yılında ve onu tak.ip eden zere ıniz, denıyor. 
laocak oc!k~ kooden asılsız veya.- birka-ç yıl içinde en wk evlenme Benim bildiğim hirkçeye göre, 
lmt mübalağalı hal>.Tler· yayaıı>lar v:ı:,•.ısı hep kiı.ııunıı.>ani ay !a.rında hazeretm , ~ekinnıek manasına 
veya nakM:len1cr de 3 aydan 1 yı1a görULiiTken nlJ-ax ı:~-çtlkcıtt çift - gelir. Hazeret, diye, birisine hitap 
la kad.ır hapwle cezaJ.aıııdM:Jla - lerin 1;.ıkseTiyetle ~inievvcl a ederken. bu lıitabunızda, bir ih-
cı:.kl dil'. vmda evlendikleri görülımekte• - tar \C hatta tehdit manası da mün-

---r' dır. denıiçtil'. 

1
,-- -..,..---- --- --., -oo Şu ba~ınııza gelenlere bakınız. 
K.ÜÇÜK HABERLER .kğer, etiblıa odası mathuatkanu-

Balye l(araaydın mıııdan ayrı, neşriyat aleminin * İngfüz eaet:>iı> .,iı tarmi pro
fesorü Halde Eldıi:o Ad:nan açı.l1Ş 
dersini 18 maırt 194<l pa-zaıı.11 si gü
nü saat 17 deı hUkuık faıkü] ı 'bi
rinci sını:f dreh~ vereoelı:
tir 

şirketinin feshi ~~-mer'i \'c fa\ıri bir kontrolörü 

Uzım yillamaı1beri Balıkesir ha
v.ıliill.~i odk zeJ$ simli kur· 

* Bıı:rsarlan "e1en .lıab:l'lere 
gıöıı.ı UAl.da~ kann irtifaı 4 
metreye ba:;.; olmııo,-tur. Kar.; ha
valiısiııde de şiddetli lıi.r kıııı 
\"3.l'dır. 

, şun madenl.eırinl ~ \1! :mam-
1.iootimi>ıd~ en eski maden mü
eııseaelerinıdEn biri olan .'Balya ı 

* Elsnalf .haStanesrnn p;ızar gün
leri aÇik kalması için Beltdioye hu
susi ıhast-ıı:nc<}.r E(Cm ruhsa.tiye pa
racı ismm±ş..;.r. El9nrl cerni'.)'t'!.a-Pi 
müŞ°:.erek bürosu ıhlr dEtf.a içi.n bu 
par~ı v<>rcıcak; :talm:: Şüraıyı Dw
eı~~ de mUr-.ıcaat edecekttr. -* KB:radniııde dün de KeJlkeııı 
adası açılklannda bir ımı>yn görü.1.
mürıtıür. * Kız ~leıri ııırasmda yıa -
'Pibıııl' dünıkü \-ol<eJ'llıol ımaçlaruıd.a 
~ ::lise100ri İstild8:J. l:ise-1 
smi yeomi~lerdic lnıöıı.ü UsdHler 
de Boi;.ırziçlillıri ancak üç s~ 
hill' mü.ca:k-ledec sonra yıcncl>iıl. -
,;..· !erdir. Kız mua!Him taleılıeleri 
de K.aınıd i.l ı lı.su li i eri maj'(lı'ı.p eıt
m · ~.ırdır. 

Ka'l'& A)"dın m:ıdenılıer; aınıoıııim 
şirketti> meclisi idaresi, faaliyetini 
taıı.i1 ec!i>p şiTke>tiln fEOOi.ıııi kaı'a<" -
lıııŞtı ıım !$1. il'. 

Bu maks9!tla şinlc,(. lh,.ycti, umu
mi;yesi !e1ılcaılude ulırak nmnn 
5 inci ~ü şe!ırimi'2Xklk.i merae -
zinde toplanacaktıc. Bu toplantı ~ 
da kiramma kuntı-aıtmın feshıni 
iıcaıbcı:Mren ve binaenalqyh şirkeı
tiırı imt~vazları.ru terke mecbur 
bırakan sebepler umwni lıeye<te 
l:ıHd'iT'.1,ı::Ek ve 't.a9fiye meırn!l'f'la -
nıun tayini i9tıe>necektir. 

Sürgün edilenler .. 
l\lilli korunma kanununun ye

riude tatbikini gördük: Kırşehir· · 
de, şeker ihtikii'n J·apan iki bak
kalın ikişer sene sürgün ve 500 
lira af(ır para cezasına çarpılma • 
sına karar vcrilnıi~tir. 

Bizce •hazeret!.• diye hitap eden 
etibba odası reisliğinin satırları 
kar ısında doğrusu ürktük. Yahu, 
ben, etibbıı odasının hademesi -
miyim?. TecrüLesiz postacı gibi, 
yanlış kapı çalan bu acayip hitabı 
"'cldiğ"i yere iade ediyorum. 

Maamaifh sayın etibba oda. ının 
arnısunu yerine getiriyoruz. Neş
rini istedikleri mektubu gazeteye 
koyduk. nana kalırsa bu mektubu 
neşretmeınek etibba odasının lehi
ne olurdu. Çünkü, bu 20 satırlık 
tezköeredo tamam 15 tane imla 
yanlışı var. 

Daha geçenlerde imla ıınarşisin· 
den şikayet etmiştim. Hiç olmazsa, 
böyle ağır başlt müesseseler anar
şinin dışında kalmalıdır. 

RESAT FEYZİ 

·-···-···-· ·-···-···-···-
Üsküdar - Bahçe yo

lundaki h_eyelan 
Üsıküdıor - P111 ab&hçe yo1'mun 

Vaıııilköy kısmı üzerCı<cle bil' heye
ıaın göriiliüğıüonü vazmıştık. 

B dlooiye :rı: "sliği ibu ıheyellQnı ta• 
mamile önlıeıınek !çin 3000 li'l'a tah
ş.isat ayaımı,,ıtı.r. 

Pazartesi ~ iş ıru;. ımüteaıh
hide verilccdk ve )'l'.ll ile meyıilli 
arazi düızclt:r~. 

Kapa ma 
5 6: a 1i 

fstihsalatın azalrııa 
Tekmil dükkanlar ak

şamları daha geç 
kapanacaklar 

Şahrimizdeki dü~kiınların ak -
şam[arı kapanma saatlerinde> ıbaıza. 
niılb:1ısizlmtlel' göriiı!ctüığü haıkkm
da yaıpılan şikay-etlar üzerine bu 
iş.in esaslı lbir ~ureıt:te te'tıklk ol-un
ması için Bekdıiy e i:ıir .tromis -
yon ıtıeşkil ol~ur. ' 

Billi:ıssa Bevoğluııdaki <bazı 
~ar .geceleri saat 24 e ve 
hatta 2 ye kadar açE..: ud<en; 
d~ea- ıte<-iı~tan İstanbul ,,eımtLndeı 
saat 21 elen soru-a acık tütüncü 
düklkfınınırı bile hemen lıkmen 
nadir bulurun:ı.sı bilhassa bu şi
kaydtle..i ckıaurmakıtadır. Komis
·yon; umı.ımi.y .ttle dükkiıırıların ka· 
panım'a saatle.-IDi yeı>iden t~ 
eda•.Jdir. 

Bu<tlld•an /bir mıüdıdct e'V'vel de 
Bell:.ldiye reisliği •bu mese~.yi tıeıt
kik i.çiın bir kc_mıisyon ~eŞkil eıtımiş
se de o vakt hir ikar3'lla vanlama
mı.ş, fakat şiımdi bu ;,;_;n sür'atle 
oorn muvafık <törülmüstür. 

Kuvvctl.eı sanıklıj!ı.na göre, sa<ıt 
19 ve 21 ol.arak :teSb\t edilen dük
kiml:ırın kap:mma saalll.cri saat 
20.30 • 22,3() olarak dği'!tirih.>cek • 
t''f. Çünkü; .ham varı: mevsiminin 
yalklaşm:ısı ·ve hem de dükkanla
rın . ııken kapanma.;ı yüzündm. 
Belediye elektriık idaresi varida
tının azalımas19 sebcplorile '8,ile -
div reisliği düık.karuaı:ın açık kal
ma sa ıtl.erini uzı.ıinıak kararında· 
dır. 

KonıiG\ıon ıı::anav, berber, pas-
1.'.ıılııane ve kahve!lıamr ııibi dük • 
kiuüann ~'1n.nı.a saa4!!erini de_ 
ayorı.a ayrı tesbi t edre.kt1r. ___ ...,..,___ 

Lokantalarda- yemek 
fiatları 

&:ılOOiyeııin, IOkanl.alarda fiat
ları ucuzlalıına'.k içm şimdiye ka
dar aldığı ıtedbirleritıl hiç de müs
bet netice '\1.Tm«diği anlaı:;ıhnış -
tır. Oürlkü >tarifelerinde fiaı'Jl:ın 
i'l'l.dirilen Jıokantacılar •hu sefer de 
~:rn azalıtıınışlar V'ı: mal -
a:mıeyi llıoıınuışl.ardr. Bu seıbeıple 
Belediye ikıt>Sat ımüdürlüğü tara
:fı.OOan daimi encümene veıri en 
:reni l.fiaıt listlüerinde esıl!;!ı h iQbk 
tenzilfıt yapılmamıştır. r. ıimi en
aümen bu liı>--teleri W'Jk:ke dün -
den ~= başimnı:;ıtır. 

Üniversitede doktora 
imtihanları 

Üniversitede doktora mUhan -
laxıııı.a sah güınünden fhba""ııı baş-
1a.ııılması kaxarla<Jtırıhnıştır. 

Bu ımeya.nda 19 v<e 20 mart sah 
ve ça.rşaımıba günleri hıukuk !aküıl
tesi da.lctnra ımtihanla.rı yapıla -
c~ır. 

· karşı .. ıı.1' 
' Sl·' Yazan: ALİ KE:\iAL ~ 

İstihsalatın mjimkün old~,;,ı
dar sekteye uğranıak~"~o 
edebilmesi harbe girnıtŞ de dÜ 
leketlerin birinci derc<"ıedİf· ~ 
dükleri büyük bir .,.ese .~,,. 
rupı>nın mütehnssısların~~ı& ~ 
gul eden bu mevzu h.Ul(l~eJ •· 
bin inkişafında gOzotltl 
ayrılmamahtadır. et P 

Müttefikler arosında ~ı&- l 
ta te~r~ki ~.e~i teııun e s1'.S 
sa ile Iııgıl!crc artık b~'ıeriJJl 
ketlerle alışverişte lıirb ıi ·ckd 
kip olmak şöyle dur. un ~ 1ııl' 
1-inin isini kolnvlaşfırtıı:':t btr.., 
inde bulunuyorl.lr. fa dİ pl"· 
memeket de dahilde lı.~~ oiJ 
ku.vetlerinin. . mil11ık~~e bı1 
kadar harp gıbı fcvkala . ,. d 

• ., ., 1 ·~ 
lın devaıı1ına ragınen. .fı ~' 
bilınesini tcnıinc ayrı a~ tJ.!'1 
yorlar. Fiatlarııı ar t rn•~ir # 
ne lazım?. Harı>lc ola~ ,,ı:ı 
leketin en birinci dii~U."';ı,,l 
oluyor .. Fransanın esk ı ~~ 
Blum fiatların arttırıl11ı•~1 # 
bahatli olanlara karsı ·~ ,a 
kanunlarm tatbikini iJer~d 
tedir. Bugün Frans:ıda b•.,ııf 
karşı herhalde hiç yıırn 1·ref':,ı 
ııılnuyor. İngilterede de ıfl' ~ 
kat herşeyi~ fialı arlıU"" 6J"'J 
bir taraftan dıı istib,alatı 1~ i'I' 
olduğu kadar eksiltnıeııı~·d il· 
olduğu cevabı ver.Jnıek~. {ıS' 
Alnıanyada •çifte satış Jf 

ce ıl almısatım g'inilı1l"~ ,.,,~ 
Lir kihlüdcu bir inek alı'~ V: 
neğin resmi fialı 500 ıı~~\~jl" 
köylü inel:iııi satmak n~ı< ~it 
madığ"ını sO)lü)·or. "tr,:rr $ 
d. · J b" 1 .... c" şl.ı>' 1 ı;:;ın · en ıı c: c r.op ·' .. fLi.' 11 ~ğin fiatı ı~o ı ,.,-:1.. ıco~ ~Y, 
mark verilıncc inekle l•0 pe ıJI" 

L "k" d -•·lal yoT. a -ı!l ora nn uz;.ı»_ 1 ., ~· 
' •• , 1 • 

kadan b · r ıslık "'si ışı ' İ 
pek bunu du~·unca dcrb~ bil' 
lııhine ko. uyor, NcticedelıPpıl 
işte altı Iiiz elli ına~!"'. \ıı/.~" 
İuyor. Alman:l'ada huktl~ 

. 1 c rıP ·,ı 
bı dobmbaç ı alışver (ıl"'. 
farkına vararak önüne ı:~pt ~ 
temiştir. Lfıkin b ugüa )

1 ~ r
teri ile satıcı arasında uı ~ ,I' 
zımni bir anlaşıuauın kll lh).,r· 
önüne ~eçilen1cditTi aptnŞıyoıı J 

Bugün Fransada 5 1111 
. ..,çif" 

silah altındadır. Çif(i ,·e-~~i' 
re gidlnce istihs ... ıatı ı•11 ıbiİI 
dui;u kadar yüksek tul• 11ı~· 
çi!1 m~'"'i.sa~.ıı-;_ri arttıcıl~:, ~ 
kin ş·ındı hukumt!ı'1 d (<ıİ 
bir tedbire mürat·aat et ı', ı · 
lüJ or. Silah allına alırı~11! ,, 
da ileride olan çiftç;fcr> 6 'g!b' 
dctle meıun sa3 ılınal;;.t: 0~ 
mezuniyet daha <!a ta«·',ın' 

l\tütehas5'slann bu rnt"!' ~ 
k ik ederek yaıdıklarıuJ 'r/ 
nız ziran t dc.ğ'il, sanayi ' ·re~ 

f' sahalarının da insan k~ ~ · 
t:yacı vardır. Onun içıll ı 11,,ıı, 
de olan sınıfllirrn ziraal ' ,ııl 
ticaret sıihi her üç s~Md~ 1, ,ıı' 
kün oldu~ kadar faaJı)C dill'1 
min edebılnıek çareler' 
m ektcdir. ' l~I 

Malııkems, Errtttiyaırun, toru -
nllllil ~ijtıni mtılıtelif deii.1- 1 
l<rle sdbit görerel: TUrl: ceoza ka - 1 
nununun 450 inci madcksiron bıi- 1 
linci fil:-rası.ıa J?(>re ölüm rezasileı 

1 Ce:>"ııılarıdtrUınaısına kara<r vemriıı

tir. Anc:.!1<, mk.ihsız babadan olan 1 

Beyv-..Oluoda Oilimirken yaka -
!:nan Sıhııııou isi.mli ihtiyar lıi!r 
adam 

0

d;iier.cilrği san'at halme gE'
l.~-n mıiı:kam1>.:yıe v•er.1ımiş
tir. 45 - 50 'YU-"1arıncia bulun.an Sa.
laanon kibıit ve rotıinbaf!ı sa<taı
_giM f(Ö'riin<!!'cl< dfü"!ıımcl< su<;ile 
bundillll eı-vel k.i <i fo y::ıkal .. r.ımış 
,~ vircır h:ı::Ltıa Beleruy>e hizınEitin
dc çalışma.,!(a maılıkılm odfilınıjfŞti. 
Fa.ut ihtiyar Musevi; bu cezalara~ 
ra,ı:mı..n yine eski huı·unıd.ar vıız 
11eçrmtnus ve ıbu sefer de iple boy
nıına g~d!ği kutusile .beraber 
y:ı.l<alımmıQ!.ır. 

* Llm~ n •tM°lie !..'UO'li.;;yonu dün 
meısaİ.>İiı.i .Oi ti:rmiıı:ıııiır. K.omiı>) 'qt1' 
ne Şiı:ketihay,-ıye, ne Ha:hiç ve ne 
de D:lı:Uı2l)~~ları vapurl.annda bi
let ooı ıtkril?İın •ooirfunesine ve 
mo1nrlerin ucuzlatiiın:ı.sına i'!Tlkan 
lrulaıınıımıs ve bu ıhususta Anka
rava br 'fa.por göndeıımişir. 

Halkın sıkınt ı ve tereddüdü.nü 
istismar ederek, ııalısi menfaatleri 
için bir tilki gibi hareket eden bu 
adamlar, nıuhakkak ki, en kötü 
niyetli insanlardır . 

Fakat söylemel:c har•1 "'ili 
,••••••m••••••m•c:aıs:m::mıli:llillllm::S:=ı:a•a.. D.un icin karar \'erillrkeı~ 1~b -w . . . t ~ k,Jt! 

!i>Ier.rsir..:ıı!1 zıı!&..-ini :kazı:ıamı.ş ve büy.üık bior r:>ı(bet göımüo olan dalaanın ıcap eltırt>;;.ı ~; 

QOCı!k dir:ıi 'lılıssiyat g~-tt\iııe 
dokund~dan dolayı bu işi işle-I 
etiği ika.bul ,ldilcre_\ lıu ceza 30 se
ne ılnm , mıi cfubedt'n hümatı 1 

ilnwnedcn memnu i; t ve kaıınıni 1 
mıbcu:riyef. rozasına çevrikniştir. 

Sabmon içinde y:ı;!;nız iki ku.t:u 
k !:ıriu. d&1:;. c..ft fat1:ıııbağı ıwıu
nan /bu kııtuvu ~a:nu iştfumta 
hakime gt(istermiş ve yeımnJEr e
derek: 

c- Allatı .,.;;zlariıni kör eıt..sirı ki 
a.ııt.lk dileııııuyon.ll!!l. Gü.n<ie 50 ku-
1ıu kibrit satıp ekıırf.:k pacasıru 

• Yazc..:-ı t kskendcr F. SERTELLi l 

B 
Sema :bunları düşiiıı.eıdt Jaııncli 

kend 'n • .E(iilüyurdu. • 
Ve: 
- Mademkı ev'lenın4.. Çoculk 

sat.mr olmuş, diyordu. He= halde I 
~ır!.ru,ııruş ve eski huyl~u.ı:ıdan vıız 

~-
:,,_ 

Ka;pının zili çalıyordu 
H12r • :t.çi ka<lın. 
- İşte geldikr 
Di~-erlk odadan ç~ 
Sek k kapısı açıldı. 
Hizmetçi kadın gtillcıı>"k: 
- Uz:a.t n bir mis.rfüiniz gel

di, Iruçük ha...ırı! 
D<d 

"~..,.,itr;n. 'l I; , rın - i el_, 'U:ıiU: 
KD:rr. • 

safi-?• .. 
o ' g~l~n mi-

Ve sır.. bir tavırla c;xlC\.i ~~'lun 
Ü7.er ne yıiriidu: 

- Hınzır kiıfu .. Kapıva P"'.'"'na
jiı: ıkd.ırchıı! Ben sıına ı:oste -
r.rırı eimıL. 

Kfu;iiı.k Ahll nül'erok kaçıyocdu. 
8'1crive odanın kapısında durdu 

...., . ;ışça bJ •ını İCETive uzattı: 
Selma ycriıııif.'11 fl!I" lıııdı: 

- Benim. F kr,.·ec.;!•m.. Sen: ~l 
Ö7.; tliın .:!\>. 

}lkı;ıiyc ~U'dı: 

.. 
I 

- Hoş ~n. cici k..z! Sen .biı:Sm 
l"-in kapısını unuı1.madm mı~ 

Selma., mekk'p arlı;ac}aş;run lıo!Y

nuna sarıliı '. Yarı:ıklanr..dan öıptii: 
- rokt<ınberi onneın hasta iôi, 

F~ıiyecij";ım! Babam da ökhl .. Bair 
çok fel:...\.-e'Uor geçirdik. Kusuruma 
bakma. &ni hlı; bir ı:aınan un\Jt
maıdun ve un ııta.maırn. 

P.:;Jrnye paltosunu cıka.ni. · 
~ YoK \')J{ Bunlaı- benı sra • 

mı>ı!:"an ıçin .ua.1<ul bir aebsp de -
i!iJdir. B;;l>:, ben e-J'-"Cntlim.. Uç ya-1 
<;oda "OC\...,;un var.. Bu ımUddet 
za..-fırda ın:;.ın, l'IX!kıtep arkada~ırn 
arnyn >m>aZ mı? 

B-.mları soykrken Selma•vı da 
gi.ız uc- '- .ızü ·ordu. 

s ~a. Fiknvedc ei· sammıi
yet \ c muh.ı!boot.. gıörem€>y>r c a
yııık.t.;ı .durdu: 

- B:ılıarrun o -mi}niı, antıemm 
t! ruıı =nd · nb~ı hast.ı ~ .ı.tı.şını 
'l1 1 b·r zerot ~ kabul 
dt.mivors 'l, ii. »ecck bir söziiım yok 
s:: .ı. F' iy<'! Ha ıcl, ..:ıkııyı bıra
k:ıılr-- asıl, rnes\ıt nnısun? Se
nı böı. le Y'lll\Ttml:ı bC'raber gön,.nre 
ne..'aıdQI" vindı:m hl:sen. Haniya, 
~:tl.nıe misaf ıırlik oynadığımız 1 
=ıa-:ı sen anne olurdun! O vruaıt
teıııberi ana olanakita hevff;:iı:ı. vaalıı. 
~ ne gli'Lel ,Ylll'3ŞllllŞ yıa!_ 

dıoğruhuynrımh demi>:ıir. 
Fakıtt keıxlisini dr.enir.ken ya -

kaltyııcn zabıta memul'W'lw1 seha
detı üzerine lbu ifadenin yailım ol
duğu aırlaı:şılanış!ır . .N'eti:c (-l. ih
tiyar dilencinin üç gün hausine 
karar verilmL~tir. 

F.iJ.:ıi~"e d:ş:ar·~·"" ;;:·blendıi: 
- Atiliı .. G<c~ ıne! Nerdesiın? 
Ve &>lmava don rek: 
- Evtıl, dl idıi. rookıteı:;te St!'V'<lıi • 

ı!mı analık lıeyatııa da baışııma gel
ıL. F-at. bunwı ndk~aır güç ol
dugunu anlıataımam sa.na! Hete 
böv te ale'1 P«r"llSI ll'ibi yaramaz bLr 
QOCUİla "'1lalı.k yapmak o kadaıı: güç 
ki. .. 

Bir("\" lrolWloa o~. 
'KorJUfıtıVUl'bniı: 
Fiıl'rive eoırdıı: 
-Sen~mi7 
- Hayır. 

- Nıi}'t"(!in yok m!ı? 
- BİılkaC' 1ıaljp var amrmı., an-

oomln ootı>clW lbunJaro.an bi -
rmi " r' at intl hı>!> etmeme mani 
.o_tll\ or. 

- Ncd.'t· 2 ~ rabaıtsı.ılıl! ı? 
- Kütii.r.üırı oldu. 
- Ne Ko1ıü.ıüm ı:r-.J oldu?: 
- D,ııe!. Ham•·a onur ~id.ıetlı 

rom:;..:.lZll13 a lr.ı vard• Bu a~
r ,i.ır Rıac:ıık ~ ı ŞMd:. Ve n'Wıavet 
'u. · ıırez bl'I' hale geldi .. Y~a 
dü$J. 

- Ya b:ı:ban? •• 
O, ben Kollei&'m çık\ :t.ırt 

altı av soma !>"11ıiş'.u. Cok yırlnız 
kaklı" ,Plkrivre >! 

- Aydı, böyle scnJn g'Jı.l güzel 
brr zır JL '\ .h.o;.1-&L. IO U kal
ınası ~ l!' .>el ur? Ne yapp Yaı:>
mali talip' ''x!Cn birilc tıv~ • 
mıdin' Bu suretle yalruzıJctan ckıı 
'k!J11tuhm olurdunu:z!-

....! Do<(ru ama .. Bu .işlenn pe -
siıı>den koş:ibilmek için. insamn 
salim biT fikirle düşünmek fı.rs.a
tı;no. bıihnası J.aznndı.r. a~'nse lını-

Devletin. illi ve umumi meıı· 
faatleri koruma hU5Usunda ne ka
dar hassas davrandığını hata id
rak etmemiş bulunan bu ndamlarm 
akıbeti . herkesin gözü önünde can
lı bir ibret dersid İT. 

BÜRHAN CEVAT 

~ :µl~n uıtı.rubını du3ın:ı.ak -
tan. onu !ıooelli etımekten J; enx:llmi 
<iüşürutıC>ğe vaıkiıt bulilimı~oru:ın. 
Neyse. ibımlan 90llra lronuşınuz. 
B1.ıaz da scındeın bıııhoodellin .. Raı
hat nnsm? Annen neıede-? BatOO.ı 
h.a.,·a.tıt.a mt? 

- H<"P9i 00ya14a lıamdolsun. 
P..nııem. babaomın vanına gi1'ti. Ya.
kında dönroek. Çdk rahatız. Çoık 
mes\ıduım, 8elma! 

- Kocan ne ti.ş yapar? . 
- iyi bir~. 
- Nlı; i}'i .. Ne iV'i .. Sen zaten es-

kiıder>beıri (ah bir dcıl®or a var -
sam..) derdin. 

- Hem de iyi bir d:ıhi lı ·e mü
tSheesısı. Bir :kı.ısuru var: Çok 
ge . Ve bunun i<.~ıı .de mili;rte:Jsi 
aııdıır Ma:una!ı'iı btikıba'J (ırn!.nim 

ki oo'k oJN:laık olac;.:.lotı.r, ç~ r .. 
D" · = _ Har gii! A \'nı.pa&.n 
o· . kıtaplar. ııneskğl.nc aıt ga

• bro.;ıür' getir >'Y\'.l<" •• Mü
lt>ı1'1.< ~d.ı , . .,n dku yw. 

- O ılıald ' ;mr m<Şıur hk 
d::.hilı)e müteh= ol:ac·~ de -

ktı.r. ıct>r!.k edcrı.ın sen Fik
r·'ire ~ 

F1'l 1ye bir - :il k sordu 
-- Bugün öı<~. ogın<le bu-

ra .:ı mısın, Sekna? 
Selma bu su.ıl. g ı'ip buJımakla 

lberalber menfi ~ vermek is
tıornedı 

- Şey .. Eıt.lt .. Eğer rabaılsız el
ınez:sem, b!..ra:z b:ıŞOOşa mlır dert
le;iriz ohnaz mı? 

'' rı\-e '.il bir misafrpa:,,..,,. -
l:i.k l!'ÖS\.creto.1-: 

(Denını var) 
• 

ha ne noktalar ·varlhr 11011 

J E AH HE T T E MA C O ONA L O ve l E w A Y RE S'in ~ı''r!~;.~~a"ı.~~:." dikk•le ~(t, 
Bundan çıkanlan nd' ~ 

yor ki buı:ıünkü harpte ;.rıi-,1 
ce phe ~er isi arası nJakı ~i•~ 
münıısebK geçerı h~rpte fil 
ha z~vade k"-rl;ni göster ı.ı 

Hııırıkulade bir tanıda rar::o1ıtıkları 

AŞKIN SESİ 
Şarkı lı ve muzikli sinema harikası 

Yalnız SARAY Sinemasında 
Bir Hafta Daha gösterilecektir . 

' 
Henüz E(övmiyenlerle tekrar ~mıvk is!.i.venler ıçin sen frrsattır. 

Mutlaka gid!p görünüz. 
İ'lfore<ten: Y~i FO.l(S JURNAL Son Haba-kr. 

.P.ötü.rı <i~nıyaıd.a şimdiye kadao: ç<tvrilruı fümlerin 
Yarın ma1inele-rdıen >tiibaıren 

en muam:ama 

TAKSİM Sinemasında 
300,000 J<işilı.k ordı.:! .. ı · Mat'h.iş ımı: y<lc.n mııilıarebel.,ri -

Görüıım.,mis deniz carpışm-:ıları 

MUHAREBESİ 

~ :-.....: r 
Etıbba oda!. ııııJJ 

1 tezkeresi vl1 
B'1- y.azımrz inün~ I' 

-Odasıııd™1 aldığımız l ~..il 
harfine dokurımafüm B'f'" 

rooıyoruz: ,.ş, 
Son Tdlgraf gazeıtesl · 

Müd.üriüf!Ül'c O ~ 
G.>zeknizin 17 /2/94 ,/ı 

nfuıOOsında Re;ad F evı' ,ıf' 
cİstanbulda dak1ıor aı~;;,I 
lığı altında yazılmıoş olsl' et' 
kılıklı taloo ve 6uallcr<' eP',f 
mak üzere göndcrren t elf-.'ı 

1 

ga:ıt.~enize n-eşrin.i cıc3 ~ 
lliiioarun l.oplu ol ıt!~ pı . 

• buld.a nı:ietçe fazla ll>Uill l 
muha.k.kak t:;;bipıik 'V •• .ır: ·ı> 
lcncırniy ıoeiıi gmi he"" • 
diğnl ·niıı de ı:""""' 
de ve gerekse muayc~c 1 
muavyen ve tedavi 1: ~ 
tiklc.ri . kıt ,.e s;: "er'. 
ğu.ndan ik · vaziyette 'J, 
sa.a.t1cnl :n K.ı. ... ç z1-:U.l 
tı.-.. a.sıslara ihtiyacı o wl· 
J<ı l;ı:n<li ımiı<l vı 'I. ':ı J' 
b'1f'tl<e1"inı_ 'VC)..:.!lU\ d3 
haıt mÜ'.\SSCSC'lC'rinin t • J' 
le '.kapılarınu;ııki Je,•b i; 
zıh l" '.e·lcl\ müracaııt ~tt 
ti:-o·a~lar;nı temin etn;:d~' _

1 
: !arı ccUnl.nin ma lÜIJ'.l ~iJl'ıc 

aleyh halkımızla he,ııııe' 
yekdi~.ırine i<arşı aıı ~ 
yet ve itimadını selbi? Jı 
yazılar la her iıki tar & ' 

Ddli Petro' nun so'tıu 1 e!ımclcten hl12Xr e<]'J.ıı1, O 

TÜRKÇE SÖZLÜ ı ruıuza terdilen tÜ~~a6 :~ J 
lıııllll• .... H .. e•rk•<'S•·•i •lıa .. yuı. .. t::Jıer•· 11111e9c•'•" •,ü•r•ecıek-•'hlEl'r•ş•a•h•emserllllllllllllı:ıml•mııiiı Ewb;ı~r 



Finlandiya' nın 1 veçe 
kalbi- kırıldı 

Mütareke ilan edildiği halde Sovyet 
sıok"höıııı bataryaları daha susmamıştı 

'l'<1,ı 'lı!e 14 (AA.)~ Stokholm lanndan dolayı h:C~ 1-tmek-
lt:lllı;,t n ııazeteı;inin Heloinlti tedirler. 
t.. ~~~~ F nlandiya41ar:n bu.gün Diı'!er ta.raftan aı:vnl muhabir, 

6.: Ve~~ e!rııita alakalan kesil- Fin!andlyı>daki son muh"'°"mat ha-
:"lllı Yaz:Uk hissetmekte olduk- reketlerinde,., hahsedeı-ek Sovyet -
~ 4.:ec:ı, kakla ve Fınla.'1diyalıla- Fin cephesinde ateş kesildikten bir 
!eııl d .illll duvmalı:ta bulun- kaç saat sonra ,büyük b·r -· detle 
llıek~eı-.ıı, ıneraretten b;ıhsey - gürlemeğe ~laınış olan 3ovyet 
tıliiı :r. 
~ ... ~,',r d. ·Yor ki·. bataryalarını."! bu ha.reket'cnni tak 

lıc .., -.... bih etmektedir. Fin \'e İsveç si-
~"'Y•li~· nuannda iti.bar ve perlerinde bir acılık ve a.:iz hıssi 
~ e •·· 1.1n, •tarmak iıçın ye- rdı b h. t b" b . ı 
'"'.ı:ıe;:"e, Fın H.ır:ciye Nazırı va ve u ıs a ıı u sıpcr.er -
~ h-".1aınatbuat mümcssille. rine deki insanları harekc:e ~eçrr:eğe 
~ ~ı natınd teşvik edecek mah:yettc ael[ildi. 
a ... F"ııı:.ıı,d · a tekli! etL,iıı veç- Mütarekeden 11 dakıka sonra Sov-;-.,~ ' ıya, İsveç ve Naı·veç 
~ llrnj •ki.edilecek tedafüi m:- yet batan·aları hala gürluı rtlu. 
(<tır.ıı, uıke derhal cevap ver. İsveç ı;ıö~üllüleri, bu \Üzcien 6 
~ llıılıa..ı.," aç gwı iÇinde bu vadi- •maktul venni<Jerdir. Hava b<im • 
dı.. t 'a erelere baş!anıla:btlecek- bardı.mar.ları, Kem;j ervı iıurirt -
;:;,::~~~~ki İsvtı1;Ller, Sl..aiı.- de fasıla= devam etrniştir. Sov -
)o~ · , Utnet!ennin kend 'le- yet tayyareleri sa&t 11 de birkaç 
~ildi <enen müessir yardımı daltika bu ı;elrrın üzerinde ~uş-

İ Yaya Yapamamış olduk - /ardır. 

talyan - Alman kömür itilafı 
~~ <:>ı-A>- İtalyan - Al- İtalya, bu lııömürlerln cel.bini Al-
;ııı~ı:r 'f ıtiJMı buııün imza e- man sevk.yatının ahJuka edilmesi 
~~ talya bu itılıif mactbm- üzerine de.roi.q etmişti. AlınGa'ı kö-
~~r ı!~Öen 12 milyon ton mürü, İtalyaya. .şnru,ndiferle ve ay-
~ et, i· n etınekted"r. Bu kö- da b'.r milyon tan miktarında fl:Ön-
~ ıle b~ Vanı!l d:ı:lıih istı sa - deriiecektir. 
ı;ııı'tl ed kte .stihlak ihtiy.,,mı Sevk.iyatın bu suretle tezayüdü 
'6..~ı ecı:_lttı~'. İtalya, bu suret- İtalya i'e Almanya arasındaki de-
~d k.öınu.nz ~e Amerikan miryolu münaka!Bt:nı dört misli-

~ ~;~kŞ~;i~c;;·ın;ili;a~hiukası 
llrııı 14 

,., ~Uf w:ıi)- Uzak şa.k- [ ve ~ı gi.ttikçe fazlalaşan bu 
"41 ' ,,.. -kamları, v~ 1 mıillıır bitaraf hm.ımlardan, J Q -

~~: ·Y~ .~ Aımaınyırva mal porıya ve Amerlk'1rlln Vlilrliıyw
~ ~r~ı <)]m ık iızeı·e bi~ tdk'a ihraç odilmııkl>) \'e oral.an 

-""l:._, h •1.adır. paıhalı daıh, oJ.sa, Slberya yolu ile 
~ sa:::ayfü>e yarıyan Almanya.ya sevlkahuıoın:ı:k\a idi 

~vyet üsle.ri İsveçe yaklaştı 
~ ~ 14 (A.A.) - Öğ:renH- raı21İsi ara.;ı.ıı.dm mesafenin lkıs41-
~i\.ı. ' Fın mı.ırahhaısı B. · mıış o.lma.ı;ı dıo)a•"lSile Stoldı.ol:mde 

tı...: ııı ic 11.ı.\!ı :nuaııı üesi aıhld - endişe. ru.ırum rumndktedir. Fii -
~ ~ı Sıır1ll9ında Kir>..m.lin ı.le 
~~ ı..~ elmıd< içle ıM-0&- vaki İsveç hutlu.du ile> Sm',Yet <»'-. 
~..,.,et ~· Bunc!.ın böyle ciooı.ı a•:asmda anc:ık 200 kilomet-

--....ıareik>; kın.le İS\·aç a- re mesafe varoır. 

İtan' d b. .. ..k 
b. a uyu 
lt Yıl önümü 

ıl.: Cl ' ~· ~esil lnri >ahlfeden tl•nm) 

ııo v,~~· uzıy:ı.rı kol Şenına
n: '-ılo "· M:e~cde kadar olan 
-..:ı llıetr ı • 1: ıe~ e ıı< ınesafode ıu~at 
~~.r. 

1 1ııı ıcı:;an leazvinc kadar ooan 
~·ıq, t aı::ı:ııı: .ışLr, Kazvınden 

d~ ııi'«r ; 44 klliımet dili kıs
ı...'· ı~ı.. i;' 1arı hazırlanmı.ş ,.e ' 
~-~~nra ~ <>nmı.ştır. Bu b1t üç 
,~1 .. ,:•uluraya \aracak ,.e 

'l' !!lt.ır _...,Ye "Cll1J''ı'Ollarile b!r
~iltıtan', 
vlı-ıtı 1t,,,11uan 'Yczde kııd:ır 12aı:ı.an 
'i; 'ıtır Şehnnı aşnuş ve Kaı;;ana 
~~a!'ktl;.~t vakında iıılet-

Velles Bugün 
Parise döndü 

--·-
Akş~ma trenle Rom<1.

ya har~kct edecek 
Laııdra 14 (Husw;i) - .""1-ıY.ırika 

harıcı 'e muscşmı Sıınuıer Vell.es 
bug-ım ta'.YYl\P ile Paı-ise ha.roket 
~'lı'. G .L.J. nıdıe olduğu gi<bi 
ıay.,--ar.,,;iıne dört ~ik 't.aıyyır 
r~ refaıkat cıtmiştir. V t·lleo; bu 
a!kş:ım trenle R.omava h ket e
decek, Murolitl·İ ve Koıı:t Cıyano 
lle yeni bu .mülSkatta buJAınacak
t?r. 

Di.in Loyid Corçla yarım sa~ 
kıt>Ga;r ııörüışmu; ve A.rnenkan se
faıratlıant!6indc · nıüst.akil amele 
parüsi azasından COW'!IB Makston 
ile i;injşmiif;rtür. 

Öğiltxlen sanıra. Ameri:ka sefiri 
iliı ôraber Dcr.'IOin Strit'e gelerek 

3- S O fıf T B L G a .& P -•4 HAJtT it.at 

F·n ordusu u r tngilizıer de 
· I birkaç köy 

erhisi aşlıy r 1 yaptıracak 
• (1 mel oahlfedeJı devam) ı b.i.rroJı: c:Wfala:r İr..gi'fterooen insancal • • j 

va nı.a!Züınecc ya..ıım dt.emış eı- Romanya kralı yenı hır_ Di,\it.T 't:aN!füuı M.ı:rşal Maımer-
d~nu, fa!ka.i hülkünıetin sırf tek- fk • d h 

heim biır fttnı:i yewnı .-ıeşredereik, ı ni,k sebepler ~'(i-.ürııden iltıl dav - ıe at eserı a a 
onl.U'llun, Fınlandıyar.ın ıstiıkl.iılini 

SON TELGRAF'ıa taribi tefrikaaı : 8 

Reşit Paıanı"n Hatır_atı 

MAKEDONYA ATEŞLER İÇİ O ... 
Yazaalar: 

lıkender F. SERTELLi Cevdet ~etit.YULARKIRAN kocumak için gcbte'"<''pi cans4>ır ranıchğını ı;övl'yerok ten!!ddıde bu- gösterdi 
lurumuş. Çaın'ln·layn ct'Valbcın de- • 

rarıe fed.tkarlıı7ı seııa :dtrc•k, bun- f '"- tz-' 1 ı d ml:ıtiır ·Jti: <Fin hiü1"Woetinittı biz - Erzincan """"""' eue. :ırme yar- M k d M k d l ) 
~,ı.:'~aaı: ~.vn: ~tn~~ı:~= den ibiırÇQk defalar yaırdııın ,tale - dt."Il içiırı dost devletlerin goster_ - r(( a e onya a e onya 1 arın ır ) 

"- b;nde ·bıliıındıı-•u <locrru değilıdir. dekleri yardım deY&nl etmektedir. • , • ~ 
lışı:laııasmı •beyan et.miştir. Bi:zıden sadce ;;.alz. -~'tl .. istl."Illiş - R:mı:ı.n~ıı, Kral_~ llf.lajl'>J:C K~l'u.ın so""zu•• bugu .. 0 tahakkuk etffilŞ ffilC.lr f 

Moskovaıda.lıci mu. hııaslar bu- tıır ve b.lz de burı.,,,,.ı gondertltk.> gös+..erdiklen lbi.tyük on: !1'.,'f'ka, e::;e-
pjin tayyare hlt~ Helsirfıdye dön - Aımcle meıb'ııslardan Hcınder • ri claA"ak, Rumen hükumıltınm 
mü.şl,,,-dir. san: cİngi!ioz hükumetinin İ.'!\·eç ze'=le ımıntakaı;ı.nda, •bütün ma!-

AV 10.l KA.11ARASTNDA ve Nornçın bitaraflıklarını ihıal zomesi R manya hl?kıimeti tara-
ÇE. IBERLA YN'E SUALLER tefrııd!cLl'.de bulunup bulur.ın:ııdı- I fuııdan .temin ııdilm.tk ~'Zere R~. - 1 
LGtıdra 14 (Hususi) - Başveki:l ğı.nı. S<'l'muş. Ba:)'\'\.lkl de cev~bcn: 1 mendba .ıısmınde lbiı- -~WllU'\e koyü 

Çoot>crlayn avaım kamarasında cBu ıhükıimt" inlerin ib'1ar:llll!kla~ına ınşasına karar verdıgını yazm,!fhk. 
Smw"'t - Fir sulhu ıı..kKı.nda ken- dokıu1maı?ı :ıı.: ıb:r zamaın aklı:ı:ız- Ayırıca llı:lmanya Kralı da şalh-
d.iısinden soruhn su~llere cC'\•ap dan geçirmedik> demiştir. -ııa.n a.vxı _bir köy yaptırmağıa, ka-
\"Cl1!?1İ'<l!ir. So\·reterin LonıdTa el- HOT B~l~a Başvek;l iPn şu suali rar ~~erm:ş bulunmakt.adır: • . 
ç;,,i Mairl<i d~ sü!era locasında ha- sormu<Jtur: cFransız Ba;vckili Da- Dı,ger taraftan İngilız htikumetı 
zır !nrlıınuyordu. larlİve ·F.ransız ve İ·ogil~ kı\'alan- de Jb[i~ün maısraf ve t&;.ıaıtı kendi-

Çerr.bPr}a'Yn hulOO:ı.!en demiş - nıın talep \"l.rkuunda Finlaındiyay~ ~ııe aıt olmak uzere, z~!zele ını~-
tir '1<.i: • ~eıriılın<'Sine •hazırlanmış oklu- takasında bırkaç mahal_ e veya kay 

1 · ı· ıh'"-· ...: b k...._ - · 1 " , · F k t F' ...:: ınşasına karar vernıışbr. •- ngı 12 .... ıııne-., ı u ..-ı - g-unu roy em1~<ır. a a ın uu. - H"k. t.iıı . d" .. te 
raırnan m.illete her türlü yardımda kıiunt'nin nihai zafer için ibu ka- muı"'-~ ~'".'.:e mıız,b'"~'2.., ~rt1v0ı0a00yEıt: .. n 
b,.,.,,..,.,,...,,. '---'· G ""- . d '- ,. k" r· .. -"'" """'" ""''Y"'~ına ..,.,.""' 1 ~'1 o-~~-,._a ,.,.,=..,,_ aru.. ııru;a.n- a<r .... m"'""'ı a ı RJGmn=ıgı ...,,;· ...... f • ~eo. · ,_ .. 

1
.. 'te . 

-'- lız F' ı ·"·· dur" .t\.U:ZU l ~ eıı~ e ..rr..ov uye v-zıe ca, ııer=. ma e>meceı ın anuıvır ru mu: . • b ı ıı.;ı · 
run isted~ kadar vardı.ır.da lb

0

t1 - Ba:5\'t'kil bu suale C6"9P vamıe-; .. ;:::11':
0:::""=="":·=========: 

lunacaktık. Bugüne kadar da Fin- meği tercih etmiştir. \' ı' 
.landivaya malrzamoce mühim yac- MÜTI'EJ.o~İKLERİN YAPTIÔI .... elim iye Ask ri 
domda bulunduk. HAZIRLIK 

Pazartesi günkü •beyarıatmxia da Lon-dra H (HU3t15i) _ Frans"' Satınalm Xomİ3· ı 
bunları ıırzdtmiŞt.irn. Ancmk Fin- Baş\'.klli .la.diyenin Finlandi - y "I ~ 1 
landivaımn yardım talebini bek- 1 yaya gönj"'·ilmck üzcrt 50 bin onu 1 an arı 
liediiıiın*zi söylleım;,ıtim. Fa.kat şizn- k~in iki Fransız J.ioııaııında va-
di Flıı. h~in Sovvet.lerleı pınlara irl<ap edilmek üzere hır Haydarpaşa süel hastanesi ihti-

Madalyenin öbür tarafına ba -
kınca: 

•Türk milletinin (Mehdi hürri
yet) diye andığı; Büyük ve Eb'edi 
Kurtarıcımız Atatürklın dojdui,'ll, ; 
büyüdüi:ü, okudui'u; batti. şimdiki 
neslin saadetle ic!r-.ik ettiği isı:kJiıl 
""Cumhuriyet mcy,·asınm, Atn'nın 
dünkü mesai n bugünkü ideal ar
kadaşlariıe ilk tohunılarını attığı 
yerleri• görür ve yadederiz. 

Görüliiyor ki, siyı:!J ,.e çoğı-afi 
bakımd3ıı Lluı ve maddeten uzak
laşan (:Y.akedon~a), tarihi ve ~a
ncviı rabıtaınıza · u)·rılırken bıle • 
b1r dtiaüın vılrmuştur. 

O düi:ümdc Alalurlı.ün ve bir • 
çok Türk inkılapçılannın imzası 
vardır. 

Eskiden, Bulgar, Sırp, Yunan 
ia.maline ve Rus, A\ hsturya \·e di
ğer A\'rupa Si.'·:.isetlcr;ııe dokun· 
madaıı ~lakcdonJadan babsedile· 
mezkcn. ~imdi herhangi bir uzak 
ve bize yabaııcı üikeden bahsuler 
r.ibi. Makedon~ anın da yakın tari
hinden bahsetmeyi mahzıırlu de-

müsaıleh.a adelım€Sİlli kendi me!l- zrrlandığı haıl;Jcmdaki lbeyaııah yacı için fenni şartnam~sine göre 
faııtlerine daffıa muvnfı'k 'bulmuş Londrada he;•ecmı!a kaqılanrnı'>" bir atlet bulaşık yıkama makircsi 1 
o.du.ğ"unu görü~.z. Bumı.nla be- ;tır. Roytttin siyasi muhaırriri, açık chiltmc ile alınacaktır. İhn-
ı·ıM!>er kalhıramaıı Fi.n ınille1ıinin MUt'tditiderin Finlandivava yıır - lesi 19/3/940 Salı günü •~at 10 da 
~''~i destani ı{arioka bUtün dıımlarının lbu kı:ı.dar ilcı 1!mrr.:;; ol- yapıl.caktır. Tahmin bedeli (1000) \ 

g.ı, balta memleket için faydalı 
buluyoruz. Zira, artık l\'iakcdcnya 
ne h.owitacılar1n ftbat ocağı, ne de 
üzerlndt.• siyasi ihtira.;ların bi rhi· 
l"ü.11 At..'.ınirdi~i 'l.'ürkün postndur. 

millelıleırin hafızasıiıdını. çıkımıya- duğunu:n DaJad"·cıün if'Saaıtmilan J;radrr. İ'.k tc:?•.~at (30?) lirııdrr. 
cakıtır.• 53ma mdı'.ıım oll:luğunu, 0 ,·alete Şar~a~esı. ~er.gun ~o~ısyon~rn~~-

•l\'lakedon.va, ı Iaı-..edoıl,\ alı1arıı1· 
c1ır: .. 

Bundan ııoırra eski Haricüve kıı<I · ~ k=~nô:ı !YJ J ,. ,.,.,,.a Lix sey da gonılebı~ır. Iste~lıler·n bellı gun 
Nazırı Hor Belısa Firı.landi-)·a~ın bikneıd.iğlni y.:;;,mak'..adır ve saatte ılk tcnl'nPI µaraları ve 

Sö<ii l:ıugıin tahakkuk elmiş mi
dir? Bn nokta üzerındc duracak 
dci:iliz. i\I ~ akbk olan birşey 
, .... r~a, :\ - n;ya konıita,·uarı, 

Şimdi 
olaca 

ne 
? 
• 

(Caşmakalcden devaaj 

de mi tevcih edilecektir, yaksa her 
b~ngi bir istikamette yeni bir cep
he mi açacaklardır?. Buolann hep
si bugünkü vaziyette birer meç -
huldrn ibarettir. 

Müıteifklerin Zigfrit hattı hari
rinde .ı\lmanyaya doğrudan doğ
ruya taatTDz edeceklen hiçbir bo~
ka nokta voktur. Almanlar için de 
keza M.aı•.no haricinde vasıtnsız 
bir temas ve telaki noktası mev
cut değildir. 

O halde bu başU.Vnn A.-rupa har
bi nerede, nasıl ve c.e zaınan yapı· 
lacaktır? Bunun da '2:cvabını vere
bilmek belki de sııı dakikalarda 
muharipler için dahi mümkün de
ğildir. Bir sulh tesisi mümkiin ol
madı{!ı ve Almanlar taarruza geç
medildcri takdirde 'belki mütte
fikler de bcklemey i ve siniı lıaı-· 
bini kazanmayı. aı·ni zaınand~ da 
Almanyayı hiçbir bitarafın vaz;. 
yetini bozmamak surotile ha•adal' 1 

m~ğliip etrn~k için '.stedikleri mik 
tarda tayyare ,.e tayyareci hazır ı 
Ian1ayı tercih edecekler \.·e o zan1a11 
bel.ki de gelecek ~-ıı karada değil, 
havada olacak ve Almiıııya hava· 
farında mağlup edilmiye çalı ıla
cakhr. 

: kanuni ,·csikalnriie birlikt~ Seli
mi) ede ki Tümen satına ima ko 
misyonuna gelmeleri. (1561) 

n ıı Kom!syo;ıu U"!ll ,, 

....... ~cdo ) .... ... kün el nde kal -
dıi:_rı mti:ddett'c ortahgı karı~tırıuış. 
fcl.a! Türk nufuz 'e hakimi,cti 
~ckıldiktcıı sonra, . takedon> aİılıır 
İ.~>Lık!.iJ cn1cllerinin kısmen olsun 

İstanbul mebus
ları dün valiyi 

inlediler 
ıJ ~eniz: L;"Yaiu s_ıstı;,;ıJ. 

1
1 1- Tahmin edilen.~eli (8979) I 

lira olan 876 lO kilo clmıcg ıı 30/ 
l\lPTt/940 tarıh"'e rashyau Cıımar- ' 
te.i wünii saat 11 de kapalı zarfla 
eksil:aıcsi ) apılacaktır. 

Şehrımmn tckrr:.1 kazalarında 
tetkikler yaparak halkın d'lek'e -
rini tesb t eden htanbul rr:cb'us
ları dün Partide toplanıp Va!. ye 
Beledi~·e Reısi Liıtfi K.riarın iza-j 
halım din'cmi<l<'r ve bu dilek! r , 

taJ.akkııkann görerek sükiına ka
' ustukiarına ıı•anmı~lanlır. Sant
raiı.tlcr .Makedon) anın başlı ba
şına müstakil b:r dcvıeı olmastnı 
ı.:;.cü. ·ıcri halde. Bulgaristaruı i
lı::ıkını i:tti~·cn Virhovistlerin •bi-
z ı.1 aeJJg;miz oJdu!• dilerek gö
ğiis kabartmaları. bugün tarihe in
ti:.ai c en aleliı e bi' hftdıscden 
lı~a l>ir mana ifade etnıenwk.e-

etrafında .ı?iirüşmüşlerdir. 

Saat 14,30 da: 19.30 o kadar 5 sa
at de,·a.m eden bu toplantıya b:r 
aralık Dahiliye Yek!li de iı,tirak 
etmiş ve iki saat miUak nıtı ta
kip etnıistir. 132 madde üzerinrle 
toplanan bu dileklere ı.;eçimeden 
evvel Vali belediye faal:vetinı izah 
etmiştir. 

Müteak,ben de d!'eklere geçıl -
mıştir. Bu mcvaııdı> S.)kaklarcia do
laşarı serseri çocuklJrın Darülace
zeye yerlest ri!d'k.leri, yeniden t;eh
rimizde il ilk mektep açılacağı, 
Kara\:lük !abrikı.sından yrni demir 
borular gelir.ce bir~ok mahalle -
!erde va bu meyancta Heybcliada
da yeniden çesmeler açı'.aca1";ı, ek
mek faiırikas: kurulmak stın:hlc 
ekmeçilerle olan mü acelen n ni
hayef endirileceği Va!. tarafından 
söy lerunistir. 

Halkalı ve Kırkçcşme sufarının 
ıslah olunup tekrar şehre 'er•l
mesi hakkınd~kı d>'ckle Dahili ·e 

2- İlk teminat (673) lira ( 13) 
kuruş oluıı sartname:.i her gün ko-
misyondan •lınabil;r, 

ı 
:l,.- İsteklilerin 2490 sa) ılı kanu

nun tari!atı dahilinde tanı:inı ede· 
cekleri kapalı teklif mektuplarını 
en 'eç belli gün ve sa tten bir s at 
evveline kauar K:mm1>aşada bulu-
nan kom 'syon başkanLi:ına makLuz 
mukabilinde vcnueleri. '.1955• 

1- Tahmin edilen bedeli •2282• 
lira olan cl401l• kilo tire ~oı·ap ip
J,ğ•nin, 14/i\b.rt/946 tarihine rai
Jı~·an Per•ı;>ube giinii sııat 14.30 da 
pazarlık eksiltmesi yapılacaktır. 

2- Kat'i teminatı •342• lir:\ «30• 
kun1ş oluP ~artnamcsi her gün ko· 
nıisy·ondan alınabilir. 

3-- İsteklilerin 219J sayılı ka ' 
nunda yazılı \'C'. ikalarb birlikle 
belli ı;in , . ., saatte Kasımpoşada 
bu1unan koınisyon:.:ı müra~aat1an. 

·181!!· 

1 d;r, • . , 
1 Uün ka.) .o~ şan Makl·donya iJe 

bugim sftkuıı İ{indc yaş.ıyaıı Ia
kcdonya bir ,·ücut üıcrinde 'ek
nig~r1ne d. gırırdatan iki çcltre 
g'.bi, ne ;prip bir tezat teskil eder. 

\Iakedunya, sarp kayaİıklar ve 
1 dağl<!r1a c-evrilınl~tir. Tefrikaa11z

da geçen vak'aiarın birçoğw13 bu 
dag1ar \.'4! ka,·alıklap !i\Bhne olınus
tıır. Bu münasebetle, :\lakeJony~
nın hudutları, gölıcri, dto~:arı ve 
içiudc ya~ıy·aıı muhtelif milletler 
hakkında kısa<a izahat YCl'dikten 
sonra, tekrar ('P(Pcllerin ve sivasi 
zümreler:n faaliyetlerine geç~e
ğiz. 

Makedonyanın iki milyona va -
kın niifıı.undan anuk yedi y-üi: bin 
kadarı müslürnandır. Ru kes:fl"t ~
('İnde elli bine yakın Yahudi var
dır. :\Iütebakisi bıristiyandır. 
~lüslihnanlarınuı garp ,.e şin1al 

cihetlerinde bulıınanlan Arnnııt, 
cenup •·e şark tar:ı.fiannda sakin 
olanları da Tür ·tür. Hıristi~1 ar.lar
dan 'cenup c·h ti::ıdc .e s. h 1 ile 
şehir ve k_asabadakilerin ~nğu Rı• :ı 
,karada bulunanların bir lı.ısmı B.ıı· 
g~r, daj:'lnrda \·c pıtr'aları ç ~ 3 er
lerde ,.e bilha : a garp 9\ıci.ndc
kiicrın bir lıavlisl Lıah ve mühim 
b'.r kısını da Çir.,;;ent:rlir. 

l\Iakcdorıyada c.u iı et ilil.:ır le 
beş ınillet \"&.:.rdır: -1.urk, A!"na\·ut, 
Bulgar, Rurn \'C lJluh. 
Şimal ve g--.u·p ci.L..cti A.rn~., ut ve 

Bulgôlr!aı-la, orta cite!i Tu'"İ•, Uul· 
gar ve az ınil~t:ıııJu ı·ı~' \·c Ruın· 
la. cenubu garh• tamiı T tr1· .um 
ve ulahla, srhil ',-rafı yalnıı Türk 
ve Rumla, şark c l.et' ılc 1,i az da- ' 
ha karısık olarclc Türk, llunı ve 
Eulgarla mcskündur. Yahutl,Jcr en 
~ok Seliınikte ve kı•mcn 11!:,,:ı., -
İırıla bulunnrlar. Diğ~r T'lllht lif 
milletler de Selanik ba.~I, ciıaak 
iizere büvük schırl,.rde otururlar. 

Makedonyalılar germi. dr\.'İr ~ 
!erde kabile reislerinin · dart~i al
tında münferiden yaşarlardı. O 
vakitler medeniyetten mahrun1 \'e 
beuni bir halde iılıler. Huı:ün, Ja. 
kedon~·ada sokin ın!lletleroen İs
la\·larla Bulgarların nıilitt;:tn sour~ 
)"ed nci a~ır ortal~rın \'C Tür?~· 
lerin fütuhatı sıralarında orar..rn 
geldik'~ri nıalümdur. l.1ıa1ılanu ''a 
Romalıların ha inı·yeti :r:a, ;lnın· 
da İtalyadan ::-eldi.ki ·ri muhok· 

kal tır. (Oc,aını ''ar) 

rlazin bir·iı"ôl 
.t. iınoka:.at "e Mu.tıa.berat Ve

ok;ifoti Llman..ar Umum Müdür
lü 'ü İstaınibul Loman İşl.e'lıın\"si 
Palanı.aır iıımiri Bay Saliıh3ttin 
Gcbaık refikasr \'e tüccaİ-dan 
merhum Bay mehımot · ertmes1 
Banm Suad G i1n~ dili. kısa bir 
!hastalığı müteakip hayata gözle
r . yummuştur. 

MCThu:menin ctna::r.si bufıün 
F1ndıklıda, Dereiç:ndelti hanesirı. 
den jkailidmlarak aile maıkberaiiı
ne deinedı'kcodctir . 

He<nüz gene yaşında üfiıi eden 
ım0ıtıwneye Tanndan :m.aığfin.'4:, 
ailesi -efraclıruı da snJ>ır \'it' meta. 
net dileriz. Mevla gadkı ırai:ııınat 
ey'!iye. 

Anadoluhisarındaki 
bataklık 

Şehriın:ıi.zin ımu!ıtelif .kazalarıtıda 

s1tma mücaıde,esıne devam ~
mslkıt.a:d.ır. Bu aneyanda Beyıkm: • 
kaytma!k.Mlllığı, Anadoluh.isannd 
d"'11iz k:m:ıxmda 'bıuhınan ooyillı: 
biı:takl!!k sahanın kuruıt.ulrnaısıru 
k ac.:ı:r laşt ırnı.ı.ş'l;ı.r. 

Ancak !burası dlni:ı: a:viyesindeıı 
aşağı cikkı.,.1;und;ın irurı.ttma İşilıe 

' re ·anda baelarulacci<'tır. O v.ık:te 
kadar dıa sivrislıMjklerin im!ı3sı 

' icin mazot do'kıiil<'<."O.'<tir. 

Herhalde görülüyor ki, mucize 
kabilinden bir sulh yapılmadığı 
takd'rdc diinyanın hali daha çok 
karışık ve karanlık bir istikbale 
gebedir ve sinir harbi hemen he
men bütün hızı ile şimdi başla-

Vek'li de alakadar olmı.ış \'.!! T:Et.- '·ı:;:~•:;ııı;;.;;:ııac:511Ram:aı:ımaı::-ıa:=:a;;;ıııeo::ı:ı::ıaQ:lmmıa::aımm.ımmm•••••••••• 
cede bu işin esruıh b!r tetkikten ge
çirilmesi kararlaştırılmıştır BİR iHAFTADANBERİ 10 BİNLERCE HALKI KAH.KARA-

LARLA GÜT.DÜRE."'< 

mQtır, . 
L'TEM İZZET BENİCE LOREL-HARDİ 

tiS<m haşka lraı. n muhtelli 
"""""1-ı ta~~ ver yer san&yi 
~11, t '"il> ediJnektedir. Ge
~""'1rn ~ fenni nüfus sayımı 
lt il\ "'bışıır. Tahranda ve d:iler 
(il~ di~ •tlı-ı-ııe sayım ıbitirilmiş
~""'ttte<ııer Yerlerde de devam e
'1.. ~İitıısll rk ~-~ ~ın Sa-

Başvekil Çeınberlayn ile tekrar ~ ,. __ , ... ,.., ______ , __ , ____ 
1

,,., .. _____ , 

~. Loro. Hal.mks da mü- 1 

Bi'filıare kimsesiz asker ailele -
rine e;aslı yardım 'apılacağı; ka
palı çarşınm belediye tarafında.n l 
yakında taın.r olunacağı, toprak
sız köylüye hükıimct ç.ftlik>erinın 
dağıUacaj(ı, şehrim!z Halkevlerine 
bu yıl 245 bin lira be'ediye tara -
fından verileceği Lıit!i Kırdar ta
rafından beyan olunmuştur, • 

nin t"l'l son } ar atitıldarı 

~ııt. atı alarak malum ola-

l <lı~ • 
b,,~~~~ hiı1t ~lnıllel vuiyette 
'ıı.~1 bu{t'~ın.n takip ettiği 
~"'lllıı:ııu ı_ ~-oruz. İran harpte 
lıiii:':· Şeı, ilin Mmış bu'unmak
~?'1ıı~tiııtıışah liazretlerinin ve 

liikatta ha.zır bulımmuş!U!f. . 1 

........................... ! 
&.orumakı .. n ı.barettır. . 

Memleketine bu kadar yüksek 
es.,.-.er kazandıran Şehınş8'h Haz
retlerin'.n doğum yılclönümler. mü
ruısebetile İran millctini tebrik e
d~r ve mu\'affa.k.iyetlerin.tn teva
lisini diler'z. 

'il tıı ıı? bütürıı emel., memle
ı~r:ni ve kendisini 

it. hi 1 u . ]""d"" .-~ğ"" d ı r ar, • !. ur u un en: 
... l\. 

t,lııcı;; :a Saazer nevmoon olmak üzere 10.000 kilo hüblon 
1 ' ....., l>· >n alınaca:kill'. • 
~ -~a:arh'k 19/Ill/94-0 sah ~ sa.ııt 14 ~ Kalı~ l<avazım 

l , 1 ~ :ônd · N:ım Komis) onu"'1a yaµ:ılacaktır. 
"~· fi: : ' ~. in pazarlık iÇ'.:!l tızy-.ıı edilen ıı'.ın '"'-' saıttte teklif 
~ tıı..:., t uz rind n "I, 7.~ gin""'1lme pa.rashle birlikte kiır ko-

l' ·· a !arı. .1994, 

··~\_~k Hava' Kurumu İstanbul Şubesinden: 
11 ~~· tan,; ,,;z y._-.:hnx-ı ü\-cleri için ma.'ıfuz nfuııun&"i.ne göre 
~ ~ %) it y . Jac<:::ı::t.r. Muhaımm n bctleli '.8750_. liradır. 

P · ~ . s;.ıat an beşte fiaıt - .ıvafık gorulurse a.le-
~ı"ctQ,, t !er yfu.de yedi buçuk muv.a:kkw!. l>.kninatla 

lıuj; · "1?d d şu :ıe ~m' z'L>ıe mili o.ca&t la.rı c l 970 • 

Devle! Limanları işletme Umum 

Tıbbiyelilerin ' 
bayramı 

(1 ı...ı ııalılleclea de.--) 

Rolıılü\in nuıblı:ı.-ııdan SO'lll'a f~ 
te dekanı ve talebeler konferanslar 

vereceklerdiT. Gece de Tokıwtdiyanda 
cllll balosu• veriılecekt:ir. 
1872 yıhndıa 2 inci Maı t ıt.aıra
fmıdan a~ '1.ıı]:jıiya ın:ıekıtebi, 
askeri tı.lıbiyı..• okulu ile bera.'l:ıer 
191l8 de Haydaııpaşaıd.a .tıp fa -
kültesi, ünvanile biırleştirilımi;; -
ür. En büyilk terakkisine ancaJc: 
C ~dt 00\lrinde nail ol<:ın 
tıp fakültesi her yıl gittlkçe artan 
bir tekamülle i!eremC"ktcdir. 

Bu ilerleyişi , . ., 1.>w;ın,kü bay
rıııını t.ebarüz ı ~thıınek üze-re :nro
fesör Sü:ıeyl Ünver ·ıe K'.~ım İs
mr:l bi 'ur 'l>rosür cıkacrrnslard.ır. 

Valı meb'uslanmrı:a dün gece 
Toka!lıyan otelinde bir ziya.fet 
vermiı;tir. ------

Öğle üzeri 
Şişhanede bir 

tramvay tutuştu 
l3ugün saat 12,30 ra.ıdeterinde · 1 

Şi~hane yokuşundan irunekte 
olan 175 Dumaralı tramvay e'ek
trik kontağından tutuşmuştur. 
Tramvaydaki yolcular ,·a.ktinde in· 
diklcrrnden nüfusça b r kaza ol -
mamıştır. Gdcn itfaiye ateşi sön
dürnıüs ise de, traın,·ay işe yara
.ı11ı:vaCak bir 'ı.a'.e .[?eLniştir. 

ADEMİ İKTİDAR 
va BEL•IEVOCKL;(!l;NE -

Fil rrıi 1 PE K 
• 

En g'iilünç - En ~wl '"' D.\Y A~1AZ dt'recedı; kah'lrnhalı 
Sahnelerfr. dolu 

DÖ·NÜŞU 
sinemasında daha bir kaç rün temdit edilm iştir 

P.rQf.>ı-amda ayrıca zengin ilive!ıe;r \'e Yen. FOKS JURNAL 
w 

Y aıra tılan s 'art e.o 'I' mı in en p:rr'b:' gfr 

Bu aKşam L • 
~iııen.ıısıııda 

cfo;..uJor 
%' ''n d"invanın kudrehııe ba~ tj!diği ... 

Gii:zdll:)!lııe C'~:r olduğu ..• 
B!..'lılr :ses!n.den ha Y~ a~ığı... İ"h 

, DAN 1 ELLE- DAR R 1 E U X 
Senenm k4ı: süµ ~ Fikrni a1ııııı 

. KALB A GRi Si' nr 
Kudretile bır harika ... $ar.ıı:ıı....ııe bır terane ... Giizcll >ı.J, 
bir fantazi ... Nilbayet aşk vı.;ı · tırasilP ~ıcı ıWır 'V vaptı. 
Bu :ocıvk fırl.ınasın.ı &iz de rut...i!IUnu:z. 
Bu akşamki fe\·karadıc s:u~ jçı- nunıara.l1 k.o 'ıtklar gışe 

ımizde giind ıııden satıbnakta.dır. 
\ ıt . Müdürıtiğündcn. 
~ lai;;lı:j~ ~ >"111 pazarlıkla bi.r kısmı cid~ \'C s:..ire baııılaca.k

t;ı ru,1 '? .4/3/940 t.ırihı.rıe rastlıyan perışeınıbe gılrtu sa;>t • ,5, dıe 
le,,:'.'""' afakı U1-r, n ~fodllı'lük bLna..nda top .. aııacak olan Satın 
~'US>\>nıuıa mtiracaat.la.rı. cl393. 

Tabletleri her eczanede bulunu~ 
Pnot~ kutuou t255) Galata. l.unbuı 

••olı9 •9Ç-• _ ... 

l'lroı?ı-ama ilave: 1 - Dün vanm ~ ve kulağı en oon 
Para.mum Jurnal 
2 - Renk!l!i M İ K İ WALT Dİ&'JEY. 
Telebı.: ~ 

• 
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BAŞ 

DİŞ 
NEZLE 

Romatizma 
Nevralji 
Kırıkhk 

Kapaiı zarfla münakasa ilanı 
Belediye: Sular idaresinde~: 
~ 1iCumlı olan ~ m 

1 ueo;i kapah ,zarf ~ mlbııılr.ar 
~ J,ı:,mılnwıştaır. 

1 - Bu is içiın toanziıın ecl*n pıtlıame .ıaı emlz levazım servlisln.
Jen pa.r8612 ~ almabili:r. ~ ıünune.ler ayni ll!1rViste ııöriiJebili.-. 

2 - Talipla: şart.rıaıneye gör'E! hamfıyacaılr!an kapaılol zart1anru 
hale ~ ol«Jı 25 ınaN 940 pazarCaıi günl.i saat (15) ~kadar Tabim
leki idare merık~ ~ V'e'l"meliilirlıer. Bu .ıaatten sonra ge,. 
*il .cek 2'lli"flaı- kabul edilmez. (1915) 

Nafıa Vekaletinden: 
Elhıli - İran hududu batılının takriben yüz otuz bes kilom$-eden l 

:.baret 'bukınan Orih kan,lsı - M\14 - Şakir k'' ' - Ra.lıov·. klliııııllllll etüdü 
;;e Orih ka<"ı;ısı - Muş - Şaıltirköy - Raiiova - Tui! kısmının a.plikasyoın 
.wıel yatı kapalı zarf usulile , münakasaya loornıılrnu.ştur. 

1 - Münakasa 18/3/94-0 tarilıiııe tes.ıdüf eden paz.utesi g-i.inü saat 
l!D ~ VekMetimiz demi.ryoll;ır U.,a~t daire&indekı 'mfiruıb6a ko
misyonu odasında vaıı>lacaktır. 

2 - Bu iŞin muhammen bedıo-U yl"lmiş ibeı; bin liradır. 
3 - Muvakki'• tro>ina:tı beş bi:rı tk:i yüz elli ·hnıdır. 
4 - M.ı'la. ele ""'l'Clİ"fii, eksiltme ,.ı.rtnameei, bayındırlık f.ş:eri ge,. 

ıeJ şertnameı;i, etüt umumi fenni şarlnamesı, lııat'ı müka!illttin he
;apiarıoo aid 4 A numaralı tip. istik.sat haritası ka.lar sür'ablerirıi ve 
.ren mesa!eleriıİi ııöstttir diyagramdaır. ;!bcıret bir takım müna.kasa ~ıv
:aıkı dört yüz ,ıruru,; mukal>i.:iııde dEmrl!Qllar inşaat daiıuin.den te
darii< olııınabilir. 

5 - Münak86aya girmek i.;t!ye!ll!er bu lıııBuslaki her türlü refe.
.-anslanııı ve diğer vesilı:a'.arını b·r Ui.dav• ba~ıvarak münakasa ta
ihinden en az sekiz gün evvd Vek&lEtimize !l>İiıraeaat ederek bu mü 
ıa«aııaya girebilmek win 'l'hiiyet ves k;ısı oiBt~ ve bu vesi.kal.-.nnı 
·el<JU zarfı.na ~ıııs btı~unaealdill'dır. 

6 - Tek'if Vl<~eceık olaı:ılar ıeiWf zaırf.lannı 2490 numara 'ı kanu
nm ve eıbilltmc şart.namesinin tari!atı da'resinde hazırlıyarak müna
'<asanın yapılac~ saatten bir saat eV\/'eline kadaT numaralı makbuz 
nukabilinde in(ıaiııt dıW~ arltırma elısiltme ve ihale komisyonu ba&-
;anhltırıa vereo:!ı:lenlir. cl494. c849. 

Kapalı zarfla münakasa ilanı 
Belediye Sular İdar~inden: 
~ lüzumu olan mat.bu evrak ve deJ!terler kapalı zarfla ınfuıa

'aaaya ~. 
1 - Bu husus için ta'nzim edilen şaıilna1nc ida:remiz levazım şefl:iğin

len ıww;ız alarak alınabilir. Ve ııumuındler ayni servisde görulebim. 
2 - Taliı>lier ~ ııöre hazırlıvacak:arı kapalı zarfiar;nı 

hale J!'ilrıii olan 25 marıt 194-0 pezartesi ıriinü şaat 16 va kadar Taksim
leki idare meritezinde müdürlüğe ~l:idirler. Bu saatııım SOlll"a ~ 
lrilECE!k zarflar kabu.l edikııiyecelrtli. 

"alıiıı. ve neşiryatı idare eden Başmuharriri 
ETEM İZZET BENlCE 

B.ısıldığı yer: SON TELGRAF Matbuııı 

l\o. 242 Yazan: 11L SAJ\ll KAl\AYEL 

Akdeniz genişti, maazallah fena bir hava 
eıerse düşman eline düşmek mukadderc:!i 

Kale burclarından içeri girildiği 
halde sonradan hücumlar ı:ev~edi. 

Fatih, eıi<"r ordunun basuıda ol· 
mu' o:sa~dı Rodosun fethi yiizde 
yiU müvesscr olurdu. 

Fakat; Padişahların deniz sefer
lrrine çık.malan muvafık değıldi. 
Her nasıJ,a Fatih, KaradeııUdcn 
Roınanva üzerine donanma ile git· 
misti. 

Lakin, AkJeniz geni;; bir deniz· 
di. :\la:ızallah, mu~afık bir hava 
e>mcdiği takdirde düşman eline e
sir düşmek muharrer olurdu. Bü -
tün bu gıbi ahvaıi gözöniinc alan 
Padişahlar kat'iyyen derıiz harp • 
!er ne serdarlık etıne?lerdi. 

Rodos kalesinin tamamile zaptı· 
na cnı:rel olan adam li1esih Paşa idi. 
Bu adam. karaya asker çıkanp ka· 
leyi muhasara altına aldığı zaman 
en emri üan ve tebliğ evlemişti. 

- Kaide bulunan bilcümle em-
~al mir~nindir.. • 

Yani, esir almayı, yağmayı me
aey !iyonlu. Bu emir yeni(erilerin 
lıi..um hızını kesti. 

Yeniçeriler, esir ve mala sahip 
elamıyaeaklarını bildikleri iciıı 

canla bJsla hiicum evlememi~lerdi. 
ı..::,a~l·Ll; ruhan ve aslen ('Dpulcıı 

nesle mensup olan bu devşirme a
la\·ı a'kerliklerini bile yağmaya, 
mala, e;ire göre icra eyliyorlardı. 

Mesih Pasa, bu ciheti iyice kav
rıyaınadı. Askeri )'ağmadan me -
ne~·ledi ve bu 'ebeııle övalyeler 
Fatihin elinden kıırtuıınu, oldu. 

Namavlüp olan Fatih, Rodosdan 
ordunun muvaffak olmadan dön -
mesiııe tahammiil edemezdi. 

Papa. İtalya Cumhuriyetleri ve 
diğe devletler Rodos sövalyeleri 
hükumetine yardım eyliyorlardı. 

Fatih; Rodos acısını rıkarmak, 
şövalvelere bir dersi ibl'l!t vermek 
üzere bütün kı~ dnrmadan hazır - 1 
lanmıştı. Donanmasını tanzim e
dip ordu noksanlanna germi ver -
misti. 

Padirıal,ıın, ne tarafa sefer yap
tığı maliıın değildi. Papa ve 
İtal~·an Cumhuriyetleri, l'llısır Sul
tanı, merkezi Avrupa titriyordu: 
Herhalde Osmanlı PadKahının bu 
azim seferi biriı inin üzerine olma!< 1 
gerekti. 

Bahar eelip ordu tisküdara top-

Ve bUtüg 

Çoeıık H~kimi ~ 
~!;;.~~~.?~h!~~~u~~-~ 

Pazardan maada her gün saat 
-15 den sonra. Tel: 40127 1 

1---DOKTOR 
Feyzi Ahmet Onaran 

Cildiye ve zühreviye mütehassısı 
Pa:ıar barj<: her gün sabahtan 

ak!r}ma k:ıdar 
Adres: Babıali Cajialoğlu yo

ku~u )fôşesinde No. 43. Tel. 23899 
u....e'C ......... 

Hıe-r türlü yanıkları 
Kan c>banlar ın. , 
Koltuk altı çıbanlarını, 
Dolama, aknelff, 
Erl(enliklcr, 
Traş y.aralaxını, 
~eme lllihaplarını ve 
Çatlak lan, 

Çocukların ve büyüklerin he<ı' türlü deri Ht>haplarını 
EN ERKEN VE EN EMİN TEDAVİ EDER 

aQnlannızı 
derhal 

V1ROZA PATI, mikropların yaşamasına man._i _o_lur_. _____ -::91' 'I[ RAğı,z, DhoğazAiltihahlaln ... IŞ_ iş eti. k auuamyaııın. dau· ....... , 1 I lstanbul Komutanlığı Satı nal· 

J ma Komisyonu ilanları - . ..~ 
'- ..:4 •-'- ~"'er K·•ını'•yonumuzda mevcut ev - habere alayının ahırlar•"; ..;;• .:.un ıl>lı: calll!l'ak ga'l(arnsı, bu iltiihap ... rm ""asını "'"~' ~u' ı v ~ Ilı 5".',, 

saf ve seraitine göre Komutanlık lclır gübreyi görerek be .... ~: 

keser. 
lüzumunda 
g-iinde 3 ka-
ıe alınabilir 

lataubuf Asliye Birinci 
Ticaret Mahkemeııindeo: 

Allmanyada Francfı:ııtıt'da Fisciıet" 
~ası nam fab:ilk:adan iştiu 
v-e Ada vaıpurunun 61 llllmat-..lı. 
seıferile İstııu:bııla )!'e'tiriluı iM. P. 
ına.ıka 2950 - 2957 nwnarah 8 san
dııi< tııbalbutıte ıist:ima:ıl. eıdj len iastik 
'Y'e cam ıeo;ıııtisı için DoyÇ(1 Lev.ımt 
Lleye vaıpu;nl ıltumpanıyası tarn!m
dan- verilaniş olan 16/1/939 tarih 
w 8080 nuınarah o.dino ile Gehe 
ve kuımparryası nam falbri'kaıdaı:ı 
lı;ltira Palis!;iııa vap-.ırıınun 22 nu
maralı aeo:ferile ktaıııbu la gelen M. 
P. marita w 1556 - 1557 numaralı 
iki san.dı!k eczayı t>hb!yeye ait A<l- ı 
riıvaıt.ilka kumpıı.ny8"lndan verilen 
13/6/9319 tarilh ve 148 nııımaralı 
ko11Qİ.lnııeto ?.a"{ı o1'dıı!!unda'1 ipta-

1

1 

hne !karar ve.-üınesi '.\1oJz PaTali 
.ı ım.ka., 1fur loo N aı.ıın tar af ında.ıı 
tal;: 'D edilmiş alımıık!l..>ı mtız!kür kmı
ı;ınıeıı.ıo Y<ı otdlııon un hı.ıkın tara
fından 46 gün .içi.nde ma:bkeıınıeye 
lbrası w- .ibr112 eıcliLmediği ta.kıdirde 
:ip1.aıline lkaraır ver.üıcı:ı.~ i!.an olu· 1 
nur. (25254' 

Manifatura• füccarl.ırı 
Birliği Riymıetioden: 

N"ı.zaannaırnr.:'l"ll.İ2ıin 9 ur.eu ~ ... 
· sine 1ıemilcim ıbi<•ltk h<ıyeti umu

roiyesi Bruyıen senelik ooplaııııtısı 
30 mart 940 ctımat'!.esi günü saaıt 

11) da Gala.tada Ömer A:bit hanının 
3 üncü ikaıtı.ndalki lbi1'tlli·k -menke!1lin-
de yapılacağın.dan azaının tılfırif -
lt:ri rip olıını.ır. 

Ruzname: 

1 - Murakıp ve idan- meclisi 
ra:ı:.onımın okwıınası. 

• 2 - idare meclisinin 1939 se
nesi ırnuaım.eM:tından ib.: ası. 

3 - 00!.çenin taııciiki. 
4 - İntiıhaıbaıt. 

ZAYİ 

~ İs1wıbul 'üohoersAE&i lıoıri<uık f• 
idil lesinden aıld>jtım hıü vlıyy.t vara.
kaımı lkaıyJbe.tıtim. Yenisini ailııııca -
ğımdan eskisinin lm1ıımii yoktur. 

1 i:nci sıRıf 6653 No. u 
C3vidan Toker 

Iandıbrı ve Padi~ahu1 çadırları yani 
otağı hfi;payun Ü~ki.Jrlı...ra geçtiği 
halde daha hala cıra( bir~cy bil-
m yordu. • 
Padişahın maksadı tama'ııilc a

dabrı elde etmek 1tıı,·a suhillerine ı 
külliyetli sıırettc va11acağı ::kına ı 
bu adaları mesnet ol rak kullan • 
maldı. 

Fatih, zaten adaların ekserisini 
zapte.v lemi~ti. Y alııız Türk deniz 
kuvvetler nin hattı ricati iizerine 
diisen Rodos ~iövalycleriniıı Ana
doıu kıv.larındaıı a~ aklannı kes
n.ek istiyodu. 

Fakat; Fat: h, bu emeline mu -
va!fak otamadı. Otuz bu kadar se .. 
ne hükiitnraıı oluıı en sou nef~inc 
kadar seferden geri durmıyan bu 
azometli Türk Padişahı Rodos se
ferine ~ iirüt'keu llünkıirçayırında 
birdt'ııh're sancılanarak terki dün
ya ve 'altanat eyledi. 

İşte; bu vefat dahili ve harici 
keşmckeslere yol açnııs bulunu -
yordu. }'atihin sarayları sultan -
!arla dolu idi. 

Edirne ve İstanbul saraylarında 
nadide sultanlar vardı. Bunlardan 
başka 'evcesi Gülbahar Sul<an, 
Çiçek Hatun, halesi ve Kaa:acapa
şanın zevcesi Selçuk.hatun sarayın 
en mühim simalarıydı. 

Fatihin sultanlarından bazıları 
İstanbnl, bazılan da Edirııe sara
yında otururlardı. 

Fatih öldükten sonra ilci şehzade 
hırakmıstı. Sultan Beyazıt, Sultan 
Cem, Cemin anası Çiçekhatnn E
dirne sarayında otururdu. 

Cem Sultan Ed;rnede dünya)·a 
geldi. Cem, anası Çiçek Hatunun , 
terbiyeslle-yetişti. (>ört yaşına ka-

1 
1 - d · ı li · ~, motörlii birliklerinin ihtiyacı i~in saatte Fındıklıda Konıul e]ıl' ıtanbul Levazım Amirliği"n en ven en arıcı lıkl ıınalma kom."sv. -"ft" -1111•1..ıı altınıs be~ ton benzın pazar a _, - .. - ,, • 

.A.keri Kıtaatı iliolar;;ı;.._______ satın alınacaktır. Münakasasına 
2.o/3/~4~ Çar-;amba günü saat on * J 

Aşağıda yazılı maddeler Edirnede l\llü~iriyet. d~ires.i.n~e satına~ı:n• be~te baslnnacaktır. i\luhammen cul ı · 
Ko. da kaoah zarfla ihaleleri yapılacaktır. tstekliler.n sozu ge(en gun- 1 beW,li on dört bin iir yiiz liradır. Kom.isyonumuLda ıııe' d•~ _,., 

d · kt 1 Ko na ve şeraitine göre Be~ koı •·• ı:. de ihale saatinden en geç bir saat evv teınınat me tıp annı · ı ilı.. teminat parası bin yel.mi~ iki sen birinci alayın ihliyatı ~';'"İJl 'ol 
vermL• olmalnn Iwmdır. lira elli kurustur. İsteklilerin belli 111 ı • .w 
Şutnamc ve evsafları her .cün Ko. da g;ö e ı r. - · .n;n ve sıtııl•- Fındıklıda Komu - "Jı;w rliı lı'li (1411) (19H) mi bi.u kilo saman ve y.r ... ~,., 

1 .. - .., ot pa7.arlıkla satın ahnac • Tutarı Teırııııatı M kJ.rı Cınıi l11ale •Hl•, &ünu 1 tanlık sahnalma konıisyonnna aakasasma 2213/!MO '""'tııP~ 
Lira Li a Ton mliraeaatları. "1913• 5aat onda baslanacaktır. O uı !il' 
4800 360 80 Arpa 3/4/948 Çarşamba saat 11 · * Jaammen obedeli bin uört .Y, ııd t 
7200 540 120 • • • • 16 Komisyonumuzda mevcut <'Vsaf dır. ilk temınat paran U• j,t4'; 
7200 540 l20 • 4/4j94e Perşembe 11 ve ~eraitine göre nakli:ve ve mo- radır. Samanın ~uhaın~ıcP1 ,,.el 
7200 540 ı.iO • • • 16 törlü birlikler okulu iht:yacı için hes yüz liradır. llk teının• 'j;ııl' 

13050 979 261 Kuru o• 5/4/940 Cuma 11 otuz ton benzin pazarlıkla satm otuz yedi lira elli kuru•tur· "' 
K f u1 8/4/o•A p rtes' ıı alınscaktır. l\liinakasasına 20/3/940 tte v 13400 1005 67 . as ye ;n,, aza 1 lllerin belli gün ve s•a , )1 

26000 1950 20 Sade yağı • • 16 Çar~amba günü saat 011 dörtte baş- bda Komutanlık satınalııı ,ıf' 
11340 B51 30 Toz şeker 9/4/940 Salı 11 1 lanacaktır, Muhammen bedeli altı misyonuna mjiracaatJarı. 

Jf.. .lf. bin altı vüz liraı!ır. İlk teminat pa- .!f- ( 
°'"" lira 4200 .:6' kundura •e- komisyonda görülür. İsteklilerin rası dört yiiz doksan bes liradır. . t•·tııl~ ...,,,., ,..., • ı isteklilerin b<>lli gu··n ve saatte Fın- Koınısyonunıında ın 1 rait ve evsafına göre yaptırılacak- kat'i teminat .ve kanuni belgeleri e IJ 

1 dıklıda Komutanlık sntmalına ko- saf ve şeraitine göre fen ·iıı' tır. Muhammen bedeli 21,000 lh·a- komisyonda bnlunma 3rı. ese> 4 
1402) (lg08) misyonımn ~üracaatları. 1914• okulundaki köpek miiess 

1 
~!• 

dır. Puarlığı 18/3/940 Pazartesi ( 1f. çift haberci köpeği pazar 1ııı• 
günü saat 15 de Balıkesirde Kor. + Miiıınkasa !ı'iinü talibi ~ıkmıyan tın alınacaktır. M.ünaka>•5·_.w 
satınalma komisvonunda yapıla - Beher adeıJine tahmin edilen birinci muhabere alayı nharlarında 4/940 Salı günü saat unda ııı;:;' 
caktır. (1406) (11145) fiatı 8 lira olan 2000 adet sıhlıi ec- mevcut iki yüz elli uaba gübre a-· caktır. Şartname konıisy~PP I>' * za \'e ınalzenie sandığı 15/:/940 cık arttırma ile &atıla(·aktır. l\lüna- [ giin göriilcbiUr. i'tekJilcr;,011"' 

B..hkesirde askeri hast..hane da- Cuma günü saat 11 de Ankarada ka!>asına 18/3/940 Pazart<-'i .. iinü 

1 

ıriin 'e saatte r ındıklıcfa "0ıf biliye pavyonu yaptırıiacaktır. M. iU. V. satınalnıa komısyunun- saat on beste baslanacaktır. Satın tunlık ·atınalma ko111is> 011:91ı~ 
Keşif b<-<leli 16,557 lira m11\·akkat da pazarlıkla satın alınac&ktır. İ•- almak istiyenlerin "Yıldızda ınn- racııatl rı. ~ ./ 
teminatı 124!.! liradır. Şartname, teldilerin 2480 liralık kal'i temi- ~ 
keşif ve planlan İstanbul ve An- natlarile belli gün ve saatte komis- ı 1 
kara Lv. amiriiklt"l'i satınalma ko- ;vonıla bulunmaları. (1372) (1728) 
misyonlannda gürülür, İhale<i 26/ Jf. 

3/940 Salı günü S&•t 15 de Balıke- 1061 adet cephaoo tevhit ı.eıneri 
sir Kolordu satınalma komisyo - satın alınacaktır. İhalesi 20/1\tart/ 

lst nbul Vakıfl.ıtr Direktörlügü f anları / 

Binbirdirek'te Satılık Kıymetli Ars~ 
nunda kaoalı zarfla yapuacaktır. , . 

940 Çar:;amba günü saat 15 de iz. İ;;t,mbul Valıfla Hn. mıid ' rlü~ ık,.. .c(J 
Taliplerin yedinde kanuni vesika- mir Lv. amitliği satınalma Ko. da 1 - Sultanahm<·tıt Binbirdın:·k ımaGıalılesindc e: ·ı E'cznnc) ... ı!' 
JaruıJ beraber bulundurm•lan ve ,.. 
ihale gününden !.İT saat evvel ko- yapı'acaktır. Tahmin edilen tu • sokağında eski 14 ycnı 20/22 Nı>. lu çap nı.nc,bınce 71>1 nı;' 

0 
W 

misyona tesı:m etmeleri şarttır. tan 25994 lira 50 ktıruş kat'i temi- baındackı vakıf ar-sa -ta.namı sa.tı~ı kapalı z~ri tısul• e 2/:l/94 
(139l) (1829) natı 39_00 lira.~ır. 'artna~~- ve .n~- ı d0n itıl>areıı on ~.s gun m1idd le arttırmaya c:ıkaı. '1.nı1' tı . ·e * muncsı her gun Ko. da gorulebılır. 2 _ Maataviz mwıamm • hedeJı (93741 lira 97 - kuı tLŞ ' 

300~ adet battaniye pazarlıkla sa- İstekl ler ticar_ct od~smd.? kayıtlı . ıınina~ (708) hra 12 - kuruştur. . :>' 
tın alınacaktır. Muhammen hedeli oldukla~ınıı: daır ."esıka gostermek 3 - Mıalcsi; 18/3/940 tarih.in> ımüsadif pauı~· si gfiınAı ,.,,Jll 
27,600 Ura kat'i teminatı 4140 lira- ınecburı:vctındcwıier. (Hl5) <1980) b<.Şe ÇemberH~ta Vakıı'>ar Ba~üdfu·lıüğü bina ıııda !oJ'.l""" 
dO". İhalesi 16/3/940 Cumartesi gü- lıl-- ı rr.i.-;yorda y~ılaea!k.tıı'. . ' 
nü saat 10 da Ankarada M. M. V. Kütahyadıı kışla tamiri işi yap- • 4 - İstclkli-le·rin 2490 sayılı a:Unıına ve eks;ıtmc kanuıı:ı ~ 
Bava S:atınalma komisyonunda ya- tırılacaktır. Keşif bedeli 15,810 lira 1 J.exi dain."Sindc hazırlıyacalcları 1ılıklif ımektuıı:ıla'l"lnı lhale sa<>1~ 
pılacaktır. Evsaf ve şarlnPmesi 138 93 ku111$tıır. ilk teminatı 1185 1 ra saat evveline kadar komisyon rei91i,$mı ~mel eri lazrrmdır.. itil~ 
kuruşa komisyondan olınır. lstek- 82 kurustm. Ş.utname, keşif ve 1('Önderileeek tekl.i.i m-ktııırila.rının <la yine bu saate lkadat ıı.e 
lilerin belJi günde komisyonda bu- pli'inlan lstanbul, Ankara Lv. amir- lunnna>ı ırneı;ırulıtur. ti'ie#' 
lurunaları. (1400) (1906) likleri ve Balıkeslrde Kor. satına!- 1 i\ - Şartn::Mesinı gfüunr.k dah.afazla ıın.alfmıat almak ''ıô.!6l 

* ma komisyonlıırında görülür. lha- mc7.kUr Ba.,'-'Inlixfürhik maıh1UJ3ıt ka!·mtne müraca:rtl:ırı. ( 
5000 metre kışlık elbiselik ku- Ie:.i 30/3/940 Cnmartesi günü saat 

mas pazarlıkla satın alınacaktır. 11 de Balıke!lirde Kor. salınalma 
Muhommen bedeli 17,500 lira kat'i koınisyonunda kapalı zarfla yupı-
teminatı 2625 liradır. İhalesi 19/3/ l•caktır. Taliplerin yed"nde ka • 
940 Salı günü saat 10 da Ankarada nunl veı<ikalannı lıeraber bulun -

lstanhul Sıhhi Miıesseseler Arthrnıa 'le 

Eksiltme Komisyonundan: 
M. M. V. liava satınalma komisyo- durmaları ve ihale saatinden bir Leyli t>p .talebe yurdunun 1000 çift yazlJk tak-bt. isk~rpirıi 
nunda yapılauktır. Şartnamesi ı saat evveline kadar Balıkesirde :ıarl ~le elcsi1tııneye k'onnlanu~tı;r. . ,,as 1. 
komisyonda görülür. Taliplerill Kor. satınalma komisyonuna ver- 1 _ Fkb-i.11ım~ 2ti/::!9·10 pazar!c:;igüııü saat 15 ek caga!oğı.~ ~ 
kat'i teminat ve kanuni hdgelerile 1 melcri. (1392) (1859) j ve iQl.imai onuaverr •: ırıüdiiı · üğü bmasında kumlu 1ronıı:.'.1 
komisyona gelmeleri. (1401) (19417) ,1---------------~ ı.taeakbır 

.1f. "" H k. . ·1 P . ,_,_ · · · 60(} k ... ,,r. '7VZ e ımı 2 _ :Muhammen .fiyat oeher ,....arpın ıçın uru,.. 
50,000 metre siyah w;tarlık bez D M f R A d · 450 r dır .;.tf 

Pazarlıkla satın alınacaktır. Mu • r. ura ami y ın 3 - 1'!fuvaldı.3Jl 1ıomınııJ. ır~ · . . ,._;. 
4 - Tuıteklik·r \IOO'tname ve nıunwıesmı iı<;ı-gün -" hammen bedeli 18,000 lira olup Beyojtlu - Parnuıkkapı, İmam .. 'EbliriPr 

kat'i teminat 2700 liradır. Pazarlı- sokak No. 2 Tel 41553 ' _l(<ır 5 _ ~leı· 1940 ~ı.lı ticarret ~a51 ves:ilaı&lc 2fJ:1 ~.) '~s 
~ 18/3/948 Paıı:art..i ıtünü ..at Muayene ve her tiirfü göz ' 'kıl< ıt; · t ı b ız "'"' i! 
10 da Ankorada M. M. V. Hava sa- ameliyatı fıkara için parasız- yazı;lı vesika.lnr ve lbu i"'. yeter muva' - a.t oınına mı>.<. 1 

• iı 
tmalma komisyonunda yapılacak- j '"'· 1 mekıtubu ile <birl;!k.1e teklifi ham zarJ!!annı iha.!e

1 
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tır. Evsaf ve şartnamesi her gün •İiıİİİl••••••••••ı.. evvıe-füıe kadar mırltbu"' ;ınu.ka>bili !miıU<>[Yorıa verın,.; n 

dar anasının ağuşuııda büyüdü. 
Dokuz yaşına kadar tahsiline iti

na edildi. O zamanfar şehzadeler 
v' !il kle Anadoluya gönderilirdi. 

Her biri bir yerde valilik yapar
dı. Küçük yaştan d'evlet umurile 
mesgul olmağa alışırlardL Yanla
rın;ı idarede ve muharebelerde pi~
ın s tecri;.;- edide vezirler verilirdi. : 

Fatih, şehzade Sultan Cemi kü
çük yaşta Kastamonu sanca/;,'lna 
göndermişti. Validesi Çi(ekhatun 
da beraberdi. 

Sultan Cem, dört sene Kaslamo
nuda kaJ.dı. O vakitler Kastamonu 
ulema ve şuara yeri idi. 

Sultan Beyazıt da Amasyada va
li idi. Sultan Cem, kardeşi şehzade 
l\lustafa öldükten sonra, Karama
na vali ,plmuştu. 

Fatihin vefatı hırbtiyan devlet
leri ayaklandırmıştı. Çünkü; .İs • 
tanbulun zaptı Türklerin yiiz elli 
sene devam eden zaferlerinin en 
mühimmi idi. Avrupanın, Asya • 
nın bütün gözleri Sultan Mehme
dın üzerinde idi. Onun vefatı ha
beri Avrupa ve As\·ayı harekete 
getirmi~ti. 

Fatih, otuz bu kadar sene saltanatı. 
esnasında azmi ve mctunetile bü~ 
tün felaketlerden sıyrıldı ve ciha
na hakim bir Tiirk imparatorlu . 
ğunun esaslarını kurdu. 
Şimdi bu koca Tiirk imparato -

nıııun vefatile dı~arıda dü~m"n • 
lar iizerimjze ~ullanmağa f'OlL~ır -
ken, dahilde, İstanbulda isyanlar, 
yağmalar, ricali devleti katil ve 
iılaın ... Fatihin oğulları arasında 
saltanat kavga" ve nuıharehf'leri 
oluyordu. (Dcrnmı 'ar) 

• 
Dc-ydşiııde mu.hakk<ık kl kaJrbi ' 

:;Ökten ve har şeye ra~en yürt'ği 
ya.rıo çıkaıı bir aJrem< va:rdı. An· 
W;ılı "'r iki, iru;an}ar yadn12 dimağ
ları ille değil, en ziyade kalp!Jzıri ve 
bioı!crik :va>>y.oırlaır. Vi.id.ıtlerini 
wreıl>ltiyodar, dimaglanrı.ı VC<lll" -

billyoı~aT, büıtün v<ıJ1lıklanrıı ve
rebili;'Qrlar fakat kal?1C?-"iıı-i a.;.la!. 
Ve .. Gene 8<11laı;ılıvıor ki, her dü-

- :,ünc•bt:en msan kafa ı içinde ya -
:;.van, ona ideal olan bU- kadın ve 
onun S<'l\11(isi var. Zaıman her,şeyi 
öldürebili'VOl", faikat o ık.adın ve o 
s"w>ivi öld'ümıcltıte aciz kaleyor, 
:ı:M duıyuyor!. 

Cahidin. yimri be; O>e!ie ı;onra 
dahi: 

- Be>'k11> ... 
Dcrıken sıe-sınd.dki l.dtın1ıplı tıı.ı.r ... -

yi,;, aötl .~nıdoki dolıı1uık bundan 
başka ne mana i1dde edebiliyb.-? .• 
EvdenJnıs, ~'OeUk1>rı vıaıı:, gönlün -
d~ki al"lsi ıkü~>n ııenıder var, 
ütko.t, Beliki.; bu kafa ıçiındc y&şzya-
biiiynr hil:la diri halfı ~imi' • ' • , 1 

ooıa Cırui.t · çm: 
..- Dünyanın 1.6>< kadını.. 
Hayat ve tabi.alt Jnmun:la"ı h~ 

bwrn isaıı'<'lt ~ldiyor: Kadın ~ 
l'!l ~-ok 'se-vrlilkJeri ile, idealleri ile 
<l<•ğll hk ılfu.ıüıımedll'ırleı~. a~ıa h -

ıırlamaJııkları yfu ve _g-ünülJrcrl' 
karı;ılaşıyor, ıbulu.~uyorlar. H~ı
evli kadın veya eı'keğin muhak -
kıd< ki iı;'lcrinde ıztl!'aph biı· sızı 

duydukları gün mutlaıka biı: ba~
ka hayalin, asıl ıhaya-lin, saadeti 
onun uııı&tan acı.lan kollarında 
bı.raıktılk:l.:İnnı fanıeıttkleı·i bil" 
hayalin göz kapaklan alıtıııda bt
lirdii(i, ib3li kaJ:dmiı,({ı görülüyor. 

Vı: .. Arada bir derinden i.; çe:-
'1ı:l')lcr, yaralı enlnler hep buna 
işarottiır. 

* Camiyi dol"""ıı tekrar avluya 
Qlikıtığımı.z° ~ Cahiıt: 

- Çok .iflt;iradıeJi bi~ gezini': ol
Gı.> ınonııeır ... 

Dedi. 
- Sahi' .tıen de .iStll.ô.dE ettim, 

Şimdiye kadar hiç 'bu kadar clik
Jmtıle b:itr camiyi do~ırn. 

iDediırn. Arıtık yürii;yıor ve mıih;ık-
kJk ki rk:iınmin- de aldı·ndan 

- Sianx!:i nerevc gideceğiz , 
Diy1< • .bir düsümıe geı;-iyonlu. Ca-

hide ooı.-durn: 
- Ne y.ı~ın?'.. 
Dalgın, Jnri11.ered:diıt ce\-ap \'!.'O'di: 
- Hiç lbilmiıyaruın. 
Ve.. Devam e!ıij 

- &.n Si."keeıye in 
ğil mi? 

- Eve!.. :V!a'thaaya '. ,., ;:pi' 
- Ül"ilya kat!lrr ser.' I''. 
- Sonra nf· yapa<'1< r' '~ 
- &n de b1lmiyc ;J.'11' 

lım?.. r. ıı1 
- İ .t.ı.-rsen gece bul · J 

ncmay~ fil!ın <!d • z ... 
- Nasılı olursa.. ı'· 
- Hiç tivatı·ova >? t ıı 111 • 
- Hayır.. . ıJ 
- Dariilllıcd"\ ı fena <l 

onu bilmez>;in. 
- Nc:ı.·<.'<leı'ı blleyiın,. .,ı, 

.. f~P. 
- Oy le hakkın var· r • 

fı<:;na dci!il. Gli.zd (emsılle, 1 
'biıPiyodar. ~tl a,ksarrı orJ'.\ , 
d b·ı· . ' e r ırız... 

1 
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Y'lirü.ye yürü.ve ılı- k:ıP 
gelmiştik, Cahit: 

- Hay hav .. Gıdeı ı .. ~ ~ 
Dedi. ·Kaı,p;,ıarı çaın;afııl tı'. 

mü· Nü büklüm, adıl'll~ CI 
:.tan bir kadın geçiyor<!•'· 

- Zavrulı kadıncal!Jlı< ~ .;1 
Dedi. Sesi biri>Z vLikst" vır'.ı.i 

Kadın bunu <lm-d~. Kaf cıı; 1 
dırdı, dik dTI< ifk öııC': b# 11 
SOl1T a da benııın vüzüıne wl r 
vücudün bütün drkksP .,.. ı 
Jıerde vardı. K:ıtlıncauız· 
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