
,-------s-~-\-ı~-.~~~-; 

j u ş 1 
~ -------~~~~~~~~~l 

( 1 .\ 

MAR ' 1940 

r 
1 --------· 

~-- ==========~================"";'~==-~~=====.,,,,...==-=======~====,,..========================-=======================~=========c.~""'==-....................... ====::=:=:=========::===~ 
b 'lelef"ı:ı', BA•-uhanir: 20111 İdare Mildüril: IS30I A Sahip ve ~muharriri: A. \ I ı ıoa ~ v ..... En Son Telgraflan Ve Haberleri Veren kşam Gazetesi ı YIL : .ı. ~ * 1.tıuıbul NuruoamuiJ'e Ne. SC ET EM Z Z E T B J; N İ C E 
~"'='"'=========~~==========.,===<=-----------==--==-=-============================-================-=====-====""""'===-"'""'==================~==-====~ 

Bi y • 
1 

~
OŞA 

Anıerika Kızıihaçı hu bedbahtlarııı bütün nakil ve iskan işlerini üzerine a dı, 
İsveç hükumeti Finlandiya'ya 18 milyon İngiliz lirası Kredi açtı 

Sovyet 
Rusya 
Ve harp 
s ' . 
k 0v:vetluin Avrupa hublne 

1 Üı':malan ihtimali varit 
~ki edilebilir mi?, 

t . ' 
~ El.'EM İZZET BENİCI 

llarhi 
D•ttaı. 11 Polonya hudutlarında 
Itri i, ~etdiii gündenberi zihin· 
oıun/a eden ve ikldebir istismar 
IUdıır~ nıevzu ve tereddiit sorusu 

~;,~0"l ~t Rusya ile Almanya 
~ksirıı 8 lt·•li bh: 1&skeri ittifak ve 

,_ Jıliıu, var , ·"' ... rııa ~ .. 
tt\'ap 1n ·~ bu suale müsbet 
hnıtnı ~~ıl edebil.,oek neşriyat 
idel!\i ~ la beraL~r o.-taya malfun 
~~ndan ~caviiz vr ''""""+ ı •.Ltlr • 
q1~hir t aşkt he lı · ~ . ..r;.ı~ı;.. Ja 

S()v tsnıj \ıcsiu., 14 .... )~.~~fi1·rr. 
b;ırtkr~ı llusya Poloıı~ .&uı !:.ori 
deq,0 "'.ı .. "e Fin harbi ile ha~tık 
bııdııtı:" Uzcrinde vaptığı tazyiki 
lıaııe tının emniyetini temin şek· 
>iae 'OqL.r., lt.!sir •yl •miş ve bu 
ıt;ı,•uır· • b leriu· t sır< ıi&:ını.uak ve isle· 
''hin; 1 opar,;ı,ı, bulunarak Fin 
~inıd· n-;ue~«:cti>'Dliştir. 

t ı.;ı .~!":~ Kii.niin ı::.~vzuun11 bu 
' So e,. tC<!ır: 

bia· h \/\et l 'ns F' 1. "' h ~ 1 ititd·~·"' ·1~ •• &uı:r• a:r· 
- . i<uı.ıuı:gıne göre acaba b:r baş-

1•1 ••ek •~le Yeni bir harekete 
Ve b nııdir?, 

~nb;ri u •naı harp başladığı gün- ı 
tıı~'hl'aıı~:~Y.n atılan meseli Be-
\· ar da b 11~.ıkı gibi bazı mev· 
ıt• ilik 11lunn1a,1 dolayısile ciddi 
ı. %y~ bı,11Y.andırmaktadır. Sovyet 
) 'lleriud gune kader bütün hare
~ &Urdu:U h.n~uı emniyetini ileri· 
b)' atıı ·~•n şinıiliy~ kad.•r or
li'.~~lt han nıcvaı;J~ .cinde daha 
, "<111 nduı · b, •reı. . cmn ıyetı• ileriye 
' def Ve ~a. edilebilecek hareket 
, 

1"ıdan . ıUeri \•ardır. Bu ba-
4~'Ya !'•n harbi biter b.itmez 
, '· " "onan 1 d ••ı. •ikaı sua yer.n e -
ı kıucıa ' M:oskova dA kendi 
ı'•iude llınhtcli( dünya merkez-
'*u• "hnau bu tereddüdün 
laı avda. varın_ı_ş olmalıdır ki, 
lıı •.hu Iıu'::;' du? nesrettiği ma· 
11'

1•u; t" •la hır nevi temin hiz
~)ltın hu!~llıek~ ve Sovyet Rus· 
ı,,as..ı; ay:

1
boyle takip edeceği 

biıı, n.ıu hiııı atnıaktadır. •Prav· 
~·~: assa şu climleleri mü· 

ıeı ltllti.uei e 
ieı,1 Us}·a ;."Pe?"Yalist harbi Sov· 
llıiu •t huctııtı·ukumetinin öniine 
ieq Vaq••ir/~ıun <'ntniyetini te
llıi, 'ller,r 1 oydu Emperyalist 
ltiut'•k ııı~arpı~nıasına istirak et
lıı •den s •lakiı siyaset takibini 
ı.,,hsız llı.u '.'"Yet tnilleti, milletlere 

'İiıi; Slbetı . 
ıı ltlcnın· er getıren bir har· 

teı u •iiıııı 1 •Yecektir .• 
~~u "•r · ~•t ıa 'oYtıak v ·~~r tnoda haline 

'de Ilı.an laıt e •tıınada gelmez, 
~tı. ıı detiJ Yire nıiisait• teınin
h8,1'•ııın ı. •e Pravda Sovyet 
•. ·~- "eııd. ' 'ni ~~,.i b. ıı.,n; müdafaadan 
lıt;}e Ve har~r hedef gütıniyece· 
~il~etini leb s~_rüklennıek iste
lı,,, a •a •ııı.. aruz ettirmekte ve 
ı,, l 111 ile d~S~kil siyaset takibi• 
~, ra,llıd ı.· ov:vellerle Alman· 
~ ~!. a ır g· ı· 
''- !!ti ittlf •z ı taksim planı 

lib .~~daki id~k mevcut olduğu 
~a tnı•kte alar . zımnen tek

•~u. ~haıa S hulunıııaktadır. 
1 ·~d' ovy 'k811

8 ar A.vr et Rusyanın so· 
ı.,,d~ ıı katanı upa harbinin dışın· 
~-,~ 1 "llıııiy,/Yacatı ve l'Cni bir 
,'a~da cı1<ını:,oa'c~csclesinin ortaya 

1!'1ıd·ı· nııı b1c t R •• da ninırcsmi 
lı 1 •k eııu · lıde kat" ı,· nıııc rağmen 

,, •le 1 •r h" ''ih alııı,,,n utcet ınahiye-
lar \~~et nqı..-, ~ll~k lazımdır. 
~~ı.,d' 0 d;, 1 :1

'
1 
hır hakikat daha 

• de,. tı Ht· ~a "J • 
•diaeı , Blııı,1 k : . tnı letlerın 
~hi] ••ııı d 'ndıleri kadar 

••e~· c hal,.' 1 •• l<•tı" h ~ın o duğu ve 
it l~'Uli-

~~~~~~- -~~-

F·n ordusu bu muharebede 60 bin N~kliye vergisi 
1 yuzde 5 olarak 
ağır yaralı !S bi~ ölü vermiş arttırılıyor 

Sovyetler artık yeni bir harbe girişmiyecekler 
Yeni layihalar birkaç 

güne kadar Meclise 
verilecek 

Bn Fin gençleri daha silah altına 

Paris 15 (Husus!)- Helsinki -
den gelen ma!umata göre, Viborg 
ahaEsinden ilk kafile ı:.u şehre git
mişlerdir. Harap evlerinde ne ka
dar eşya bn!abilirlerse, bunları 
kurtarmağa çalışacaklardır. Bu 
şehir 19 martta, Hangö 23 martta 
ve ci:ğer şehirler de 26 martta tah
livo edilmiş olacak'ardır. Herkes 
yedi günlük yiyeceğini beraber gö-

çağır;lmadıın l'i:ııü!liı .ı>azılnıışlu 

türmek mecburiyetindedir. Bu şe• 
hirleril tahliye edecek o~an halk 
intihap edecekleri yerlerde ika • 
mette serbest bırakılacaktır. 

Harbin tahribatı yüzünden 400 
bin kisi açıkta kalmıştır. 

HELSiNKİDE LAMB~ 
YANDI 

Paris 15 (Hususi)- He~siınkide 
pasif müdafaa tedbirleri kaldınJ.... 

ve Hclsinkiılen cepheJ e ı::itnıi ,lerd. 

m~tır. Dün gece şehir mµbare -
beden evvelki zamanlarda olduğu 
)!i.bi tenvir edilm~tl. Bütün oto
mobillerin lambaları yanıyordu. 

FİNLANDİYANIN ONDA 
BİRİNİ ALDILAR 

Paris 15 (Hususi)- Sovyet Rus
ya isııal edeceği arazi a~e 30 bin 
kilometre murabl:.aı tutan top -

(De\'Bmı 3 iincü sahifede) 

Maliye Velcik.<tinin bazı vergi 
ni:;l:ıetıeırine va;pıl;ıc.ı:k zamlar hak-1 
kınııda ıhazı:rla<lığı liiıyidxılar birkaç 
güne lkatl.aT Büvük Millet 'Mccliı;i
ne veırileceklir. 

Bu lavihıııl:ara ırö:re, yolcu nak
ijv~ t ii.c~etlerinden alıııınnkta ır 
lan vc~giye yüzde beşten ~ğ.ı 
ollmamak iiu'n.c ZiLffi yapılacağı 
söyl.enme.k.it'dir. Eşya ı:ı<ıkil üc -
r 1Jt'l'ine de a0}11i nisbe'.te- zam 
icrası mu.Tı:°J.antldir. Nakled:Jeceık 
eşyadan, C'Vvclcc <le bll<lidldiği 
gibi, lhububat, ~eker ıpaJ,carı ve 
un istisna e<lil..,_r;.tir. 

Alanya'da gizli 
bir tarikat 

Zabıta on dokuz kişiyi 
tevkif etti 

Ala~vacla baa.ı ı<:er düsünceli ra· 
hısların •Knratakkelıler• ismi a!
tında l.>ir tari.kat ku , ıya te oo. ~s 
ederken vakalandrklnn •Yeni '>a· 
balı• l'azetcsi tar.ıinWa"l haber ve· 
r "rneklcdir. 

I. ı ıh 'be:e göre C rpanlı Kc -
r;.m 1'r "tara ia'l'linıde 326 do
ğun.:u bir şahsı ekst:'rısi pek 
gen~ olan Alanyada 12 ve Gazi pa
sa nahivesinde de 7 ki~·iyi .~fal e.
derek ortaya çıkaı·dıf(ı bir tarikate 
sokmustur. 

Bu şeyhlik ve müritlik düşkünü 
kara ruhlu adamın; bu bahçenin 
oı"tasında rub6atsr,, yaıptırdı.ğı bil' 
binayı garip tarilrntine rrı:t>kcz vap 
mak istedif{ini de haber alan ma
halli zabıtası derhal hadise\ i mey
dana cıkarml$ ve merkezdeki 12 
kisi ile Gazipasa nah )'esindeki 7 
kisiyi te\'kif etmiştir. 

İsviçre, Belçika ve Holan .a 
hudutları bugün kapat ldı 

~Iuhakemeleri mevkufen gorü
lecektir. Bunlardan Rifat namı'lda 
24 yaşında bir şahıs komiser Kad
riye 600 faa rüşvet teklif etnı · se 
de bir eürmümeşhutla bu sunın
dan do'av. da hakkında takibata 
geçilmistiı 

Fransız Hava 
Kumandanı 

şehrimize geldi Almanların garp cephesinde pek ya tın da büyük 
bir taarruza geçecel<:leri haberi 

Londra 15 (Hususi) - Fin ha?1bl 
biW;"'.' ve IJJ<.bahar da lyi<kn ivlv<> 
y:ıkla$tığı icın, Atmanyanm bu
günıleor'Cle s1yasi "~ aııkeri 'bal'll 

tekrar tazelendi Fransız .h;;va ·umarıdanfan 1dan 
Amiral ~foran bu sabn•hk A\Ttı· 

faali\1::1.lerc S: rişeceği hakkındaki pa ekmreslle Pari<+en şrhrinıizri' 
ha:bır.kT tekraı' la?elemnek~e<iır. g l.mi$ir. 
Bu hııberlere l;'Üre, Almanya, garp 

(Devamı 3 üncü sahifede) Ami.ral :ıioron St..k~ci Ltasyo-
- nunda Fransız konsıoloshaııesı er

Londra 15 (HU6u·i) - Ams1Y.r
damdan bur:rva gC>len haberlae 
göre, İsviQie. Belçika ve Holaııda 
hudutları kanatı1mıştır. Alıınan· 
yanın bu üç kü~'1ik memleloct hu
dutlarında büv ... k tahşidat yap -
tıj'n anlaşılımı~tır. 

Sovvci - Fin har.bi bittikten Perakendeşekersatan
kanı ve ata~emili~crleri tarafın . 
dan kar~ıhnmış \'e dogruca kon
soloshaney" e;iıtmi"lir. Amiral bu· 
radan Ankarayu g:decekti.r .~~ra, Alananyanm Belçika ve 

bilhassa Holanda üzerinde taz - l 
yiklerini arltırmasından kovkul- ar 
makıtadır. Gar" cophesind<~ Alıınaın 
taarruzunun pek .. akında başlı · 

takip edilmiyecek Vapurlarda~ satışı 
Gazete müvf.Ya;J,•rinin D~n,,yol-

yaca.j(ı söv1enıvor. Adliye Vekaletinden 
AL.'ILA.NYA BÜTÜN ENERJİSİLE 

HAREKETE GEÇECEK l 
Be;lli.1 15 (A.A.) ;-- Fin.· S...v~,,.t 

sulhiınun akıslerını 1etkık <.>den 
N adlııtausgade gazel<!si İSk;uıdi -
na,-yanın yeni vaziyetılen iJı rdc 
hru:ici siyaııetinin ilham aıl<ıcağıı 
neticeleri çıkarması lazım gel<ii· 
ğini yamıaktadır. 

Bu sabah şe1ıı,,. sakl.ıyanlar hak-
1.;ında Adliye Vekfilminden müd
deiuıınu.milii!e ı;u emir gönderil -
mişti:r: 

cMilli konınına kanunu hü • 
'k.funlerınin ve 6 sayılı kararın 
perakende satıcılar hö\.1<kında ta
kllıat icrasına mli~ait bulunma -

b h b• • ld• lan vapurlarına soknlmaması hak· 
USaOa ır emır ge 1 kında Denizvollan id· c>i t..raftn· 

dığı \"C perakende satıcılar hak . 
kında Yeriı:o ~emyiz mahkemesi 
teıklkinden g.C!rt:ksizin kal'iles
miş !ıükiimlrr Yanıa <looyulannın 
Vekiılet.e gönderiJ.m i. 

Bazı yerlerrlı lX'l'akendccıleı·in 1 
dı. para ve ndi vecazlaırına çaııptı

tDcvaını 3 Uncü sahifede) 

dan veden kararVrJ:iılet~ de U}· 

ııun görülmi!mİ!;lir. 
Ezcüm!e Uünakal" Vekaleti, her 

vapura üstü bası temiz ve basııı 
birliğinıin vesikasını !Wmil iki mü
vezziin serbestçe ı.(irmeleri hak • 
kında belcd'vedeki komisyo:ıu•1 
mukarreratını tasdik ederek De
nizyollarına tebligat y;ıpmı,t:r. 

Bu .oazete. İskandinav devlıeUe-

rini haI'bc $Ül'Üklemek için inııH- ,.-.. Fatı0h tefrı"kamızın do""rdu"'ncü kısmı 
tere ile ı<ıransanın yeniden :tı,:,eb· 
büslerde bulunduklarınn iddia et-

:~~~t~~ ~~i;&~~s aiı~~::~n,.,~~ C m Sultan ve eyazıdı 
bulunmvyan Afilıaıryanın şimdi' 
bütün enerjisini kullanarnk h"re· 1 

~~~rg~':~!~h~:;~ bulunduğunu "--... --ımı .. Bugün 4 üncü sahifemizde başladık 
eli 

Velles J"aristcıı geı:crkeıı Polonya Başvekili 
görüştü 

Generaı Skor.ki ile M 

Velles'in avdetinden sonra 
~--------~----~ 

Ruz ve l t'i n bir sulh 
teşelibüsil bekleniyÖr 

Am rika hariciye murahhası t fu olini ile 
bugün te rar görüşüyor 

Re na 15 (Husu<ı) - Amcıri.ka 
h~:ri..::iyc müst ·-.:ırı Sumne:r Vel -
lc-s'i }-ıftn' 1 bu~üna~ tren bugün 
ö~l-~·e doıvtı vasıl ofoca'ktn-. 

VC'lks Parish.n ~eçcrken, Baı;
vekil D, 1a<liyc ile ılıir buçırk ı;aat 
devam ed~n bh· mülakatta bulun
mu-; '~ D:ıladh·cye Ruz" itin biı· 
bin· meoo iını ·te,·di etmiştir. Si· 
yasi meh3!ilde bu ımesajın mah
rem bir " sik-. olduğu i~·!n ne~re
dilmiyece~i Ö\ knrrı.ktedir. 

Yelles bugün Musolini ~arafın
dan tekr:ır kabul edJecek ve pa
zar cünü Kon il' di Sa ,·oi transat -
lanti.&i ile .ı. ... {?, "rka h.a.rçkct ede
cektir. 

RUZVELT YEJl.1 BİR 
TEŞEBBUfJTE BULUNACAK 

Londra !~ (Hususi) - Velles'in 
Rll2JVal't'e verccei(i raporların çok 
mufassal ve <:<t.aflı olacağı an • 
lasıılıy "" Siyasi nı«hafile nazaran. 
bu raoc •a,nn 'Ilı mütebariz v.asfıl 

bir Urraftan mıı·teü.< • \'e di-
ğer ta:aftan Alın~'> n . u' , 
,artlaı ını kın-sılast.ırm k \·e bur.
tarın ~!.'illi ire:kiınlarmı ar:ı.malt: 
olacaktır. !tayanın sul1t·e1 ron;ra.
ki sivasi \'e l~ ısadi ~.tlcpkri de 
raportla '. r tutmak ad r 

Ruz,.,,Jt'in Veı:·esin a\·dclınden 
sonra "' kendisinin de iştiraki!& 
mü~\·irl~rile b.!'aber bu rapor
ları uzun uzadıya tetk k E";\ kten 
SO?"".ra, su!11 fr, ü2ak€" e}( rini baş

]amna.;ı khine yeni b:. te<ebbüS:.~ 
bulunacağı zannedi.l'llektedir. 

ÇEMBERLAYN' SALI GÜNÜ 
BEYAı~AITA BULUNACAK 
Lorulra 15 (Hu.su.oi) - Çooı • 

berlayn, avam kaanaras,nm pcr
şem'be günü pa$kalya :ati.\lı.;r:ine 
ba;ılıyacal!ını sövJcıni~>r. Kamar; 
2 nisaın.da te.krar topla•acaktır. 
. Qemb.,rlayn. h<>:,•ııe Jel vazir 

yetin ink'~aflarE 11akkında salt 
ırüııü kamarada be) anatta •bulu
nacaktı -. 

Şehinşah hazretlerinin yıldönümleri 

lran Konsoloshanesinde 
bu sabahki • 

merasım 

Konsolos Vekili Şehinşahın şu sözünü hatırlattı: 
ufranlılar Türkiyeyi ikinci bir vatan bilsinler,, 

(Yuısı 3 Uncii sahifede> 

İngiliz kralının yeni teftişleri 
Paris 15 (Radvo) - İngiltere len asKerlerin muvasal:..ında h:ı

Kralı 6 ıncı Jorj, dün refakatleı~n- zır buunmuşlardır. 
de Kralice olduğu halde, denizaltı Kral Ye Kral:ce zabilier ve ne-
.ıı;emi'erini avlamak icın yapıhn ferlere choı; geldiniz!• dediktçn 
mo•örieıi. gezmis ve bilahare ıs- sonra kendilcrile uzun müddet gö-
tas)'on;ı ~ıderek c<.>pheden izinli ııe- rüşınüs!erdir. 

Lord Halifaks'ın Çeklere mesajı 
Londra 16 (Hususi)- Hariciye 

Nazın Lord Halifaks Çekoslovak 
wllctine radyo ile bir mesaj gön
dermiı;tir. Bu mesaida ezcümle 
şunlan söylemektedir: •H:tıerin 
meml~kelinizi hima 'e idaresi al
tına aldıi(ı .ıı;ünden bugüne kadaı· 
fam bir sene ı;eçmiş oluyor. Hit -
lcrin, kı 'alarmı hükumet me,.ke-

zin 1ize ~okma~ •. ondan sonra tesis 
ettiği tedh's idaresinden dal" kor
kuru; dciı'lrlir. Bu haksızhk'arı:ı ta-
mırinc azmetrniş olan mü~tcf;kle:·. 
böyle fenalıkların bir daha :n•dct 
etmesini imkônsız kılacak ve!1ı bir 
Avrupa vücude getirmek ic'n s.
l5hı ele alınış bulunmak arlır.• 

( Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır) 

• 
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BALU<.PAZAJUNDA 

KONFERANS VEltECEK 

Bak.ı;anı.za, Bı>büılıde lef1'3.t dolu.. f 'f. k f t 
Hem de an.z avaza... l OQI iZ OOSO osunun e-

Yeşilay cemiyeLi mensup~, 
~en~ aralarında bır çaylı 1nt>
lantı ı>tı.lar. Bu meşhur l!çkı d~ 
.rıı.ıı;ıılarının elebaşısı aayın dostu
m~ doktor Flıhrettin Kerim, o 
tıünlı;ü ~ıd.a b.r gazeteciye 
şunla:n söyle.ıniş: 

•hr:vat. dert. manasına da gel:r. bb" .. 'I 12 b' I' Zaten, .düny:lda: derts:.z ltim var ki? Şe USU I e şer IO ıra-
y: 1 • b~ öyle dertler v~ ~ dan belediyeye satılacak 
feryat klinde deı'til y-. l!iilı: A!l
rültusü <ekl.nde ifade F'tseniz yine 
nafle.. En iyisi feryat etmemek; 
çünkü feryat edenin başına eberi
va derdı ııideren1rr deftil, bir ta
kım mer&klılar tqplaruı: - :lıı:ap ederse, Balılqıa.zan O<' -

tamda bile konierans vereccğcrn. • 
l!'aJ<et. Balı.kpazann&. muhterem 

dok1or n-1 gidecek. bi\miyorıa. 
Çünkü. yolların >bozukluğu. etra
fın lıııkusu o haldedir k~ oraya a
tvık kafa ile zor gidı!ir? 

Birk.ac tane çetn. ıcten _.. git
~ ·e ~ktın. &mZD&. 

bz:zai YeşUay cenuyet, re:sı de bil. 
işi dnhar yapmaz'. 

BABIALiDE 

ACI BİR t'ERYAT 

ı EY\'f ece ya.noı. Babıali cad-
deslıırc. ri:ııdcn ~ en. acı bir: 

- Caıakıırtann yok mu feryadı 
~. 

BOL BOL şhlA_ 

İÇEMİYORUZ ----"'-
Bır ı;ıazetenln csaj(lık• sütu

nı;.Wı.aniri okuyucularına şu tavsi
yede bulunuyor: 

- Bol bol şıra içirıh .. 
Bmr.ı. matbaanın k~a 1ıtt 

şıracı "ar. Fakat, bd bol değil ya, 
a.ril.S!l'a bile içemiyoruz. 

Allah sel!met versin, b 'Wn. ha
demelere: 

- Bir sira get;r, deı;ek, bu ma
sum maddeyi şarap hahne sokacak: 
bir uzun zaman i&sılasmı mütea • 
kip ancak l?<'Urebillyorlu. 

BU ZAMANDA İKl 

GÖZ YETişiR MI?. 
Maı ebri- basit bir zabite hidi

pw!ndrn lhıınt oldulunu. bu h• -
vaı1id veren "'Wze!e>in uzun tafsi.. 
W.Umıı ~anladım. Amerik&run bil' eyaletinde, iıç 
~ ~ım ~ ~; ~ü tılT çocuk dünyaya gelni~ 

ümNmiıştilzn Çiinkii, •Be.b.al.i de dokloclar, zavallı yavrunun etra-
bldım ı;azeteci. •kadet'•r ar.... rıru almıGlar: 
da, fil ııünJerde. burnundan 90ı..- - Vah \'ah ... Bu acayip mahltı
~ 0 bder çok iri... Ben.ket kun hali ne olacak, dıye d\lş(İ'nü.p 
~ edıen biz.im ~rdan de- duruyorlannış!. 
~- Ameri.ltalı doktorlar da tuhaf in-

&an'aml1'! Ayol, bu QOCuk ıııca:N> 
ncllYA-T BULAMIYAN mahl.ük ~ğ'l, bilA.k:S, tam bu deY-
ma ŞAİ! rin adamı... İki ~zürnüzü birden 

fa.ltaşı gibi açıMınrzın kiti gel -
Şu mesbw .S..:lanma alı: ~ ~ bittecrübe ııören tabiat 

w. ~ •bir fer?vat bulama- kanunları, demek artık, insanları 
dm. diye bir 1m&l'll wrr. Onu ha- i.ic; ~ ...tınr,a baı?adı .. 
~~ ....... feryat bula- l.ıe tam~!. 

~r~':"t..7:'.':.nedea.;.;:.::.-''°'.:_&y~ortıç3<~:;_·~~ ir..;,? ·~:;;;:;;::;:;::.;;::;;;;;,;;~Afili~ IET BA UF 

Şc:hriın.lK dabibııde işl.e<f.iJecclt 
olan otabi.t11.or icin ırçıl:ı.rı mü.na
k11911ıie. tmlrann QOi< :v1ilmek ııö -
rilldiiğünü, bu selbepll< işin yeni
den tıellldk. ohmarcağıni haıber V'l!fr'

"""'4'.ik. 
leBeıe ile bi:aaıt meşguJ. ol.alı 

Vaıl ve ı&lt!d.iıyle reisi. B. Lıitti 
Kırd:ı.r ek4d.rik. :ıımvay ve tünei 
itd:u:esine firmaların tekliflterini 
t.e:!ltrk ERnistır. İki 1nıı>l.iz ve bi:r 
hm: ikan fi.mı4ısı Lva.fından tıelfı.. 
lif y~cltl!'. 

Bior İ~ rz fa\xılka.s.ı sMm ah -
.ıııaoca:k oılan 35 otobüsün her ıhiri 
iQ!n 7!200 tn:guiz lirası ıis'..emişti!'. 
~ye rc"1, 'her otobüs başına 
200 İlllfl'l'l!z J.lrası .ıcnz>llt yapılarak: 
bu fiaıtıaı bciıer dlıobüıı başına 2000 
İtwrlliz licasına lndirilmesı ıçin 
f:bıika neaiiııde t.ava5suıt.ta ıbukı
ouitııasııu hımlirz >konrokıstugun
cbn ı-ka etmiştiır. 

Y apılıan bu tavll39Ut naticesıin

dıe "~'fuı:ı '}'eni ~ o~dbiW.,.. 
ri. 'n nezkur İl\!{iJn fa.brLkasın -
~ temin umırcatı al'llaşı~
dı.r. 

Af>caic her ~ün ezıımi 10 
b;n liraya m&! ol.'.ırcaığı hesaplana
rak ona göre ;tahsisat aynlrnıışlır .. 
Bu vnzivctıe ise tbdı« Old:ıii6 ircin 
2000 liıra bır fada t:hsisata yani 
ceıman 70 bin .:ııray.a daha i'lıtiyarc; 
l{iirülmii$ür. 

Bu taılısiııa.t yoo.i tıülıçe iJe $emİll 
olU1N1tC:ı~ır. 
~tiz fılbc.lk:ırsı >le mubvelc. 

iım2alaodılı:ıtatı 6 fl'f sonra da otı>
lıfuılec şehrimize ~ !<; ve işl&-
rneke ııııruıı ~ır. 

IKüÇÜKHABE LERI 
I~;);~·~ 1 * Şidtetiliayri<o; vapıo;lannda 

yazın da.hl ratlvo çı!lmırnmrıa.sı Be
locl!yece ö.:acııı-Ja$U'~t.r. * Şclmmrz ticaret od:ısı kii~i 
umumisi B. Ce\•at Düzenliınıin ye-

GizJİ zehir yapan k d r:ne ölçü ve_ ayarlar ı~üfettlşi a I l • Nizamo~~in Alinin tayin olunııca-
Gizlj eraııı falııcikası is'etmek su- .şebbils etmis, fakat, muvai.fak ola- Kı en!.aş1lmekladır. 

elle dı1n yakalınıanl.ar haldnnda. oıanuştır. * Kıı.racaahmet ınezarhğının 
polis tahldka':.ına bu sabah da d&- Evde vapı' an araştırmııda, ma- etrafına ?l !bin ~tre u211ınluğıın-

Tasnif edilip hakimler 
kanununa tabi 

tutulacaklar 
Aı:l.liıye V • atinin hôlt.imhır 

kanı.rumda !t&diılat va.pan yeni pro
. . .......... ......,. Büıvük Mil'ltet Meo.. )0!ft UUOO""~~ • 

l~ vcrilecı:.kıtir. 

Bu projeye gİ:itt cb:b&tro hi,
iltimlerl. de lb:ırlı!ım.a .hak.imler 
kam.auı • a:hkfiın.ına tM>i. olacalk -
tır. Bunia.rın sınıf w der~ • 
l&-i Uılıldarı lnlUIL\m te:kaıbül elitifli. 
sınıf ve d.:rercede olacaktır. 

Y oıı.i q:>roj()llİ.n ını riyı4te ,gir -
mc:;ile -he ııer k:ıdast.ro ıhıiknt " 
leri €63:Slı bir ta:sruJlten geçiTiıle -
cckıti~. SiC!lılcri .itlbaıı~ vazitfele
rinde .lı:ııhınaJarına cevaz göııüle -
m k :ul tro h&ki:mleı inin va
ııiıfelerin • n.hayat veri.leO':ktir. 
Bun,J,,,.,ın lıak.aa:ında 1683 nuana -
ralı kıınunım 13 üncü madd<!<>i tat
biık oılwıacaktır. 

Etıliıye'lısi.L" ri hascbile çı.<a
nl.aca.k olanl:ra d.'.ı hizmet mıld
dcolj]ai 15 yıl \1 cWıa fazla oldUJ,'ll 
tımiirde wk:ıüt oma.aşı verikce!ı:
ti.r. Bu ,tcokaıö.itl.ük miiıdıdetini dol.
duııımyru>lnr da .isterlerse h.'rkim
lilc vey1ılhu1 mü.d:de>wnınnil' ha
rieir.dı:iti d!iler adli iı;l«de istih
dam ol.un 'l@ceklı.rdir. 

--000>---

Yeni Istanbul - An
kara demiryolu 

İst.aııııbul ille .Anka:ıa ar.'ltiında 
ya+Mlaca'k yeni. domiıryolu irı;m 
Axınpaza.rı - Dilııce .. Bolu .. G«ede 
aralarında ailen elıiid postal.a
n ç.'.llıııma')ta iOOıılarnıslardır. 

Pootabr mu r>tazııım ha:ritalM ı 
vücude i?(.'tİl1mi$lezdiır. Yeni hıit 
_y::ı~dC~.an ııonra le nhul .. An
kca .n 'yolcu! wı.un 8 saate 
ineoxiri kıtt'i ııuret aııılaşıtmı.şlır. 

DJ.ı?e-r tar:ı&n Erzurum .. San
itamıs d3I' h ltıntn n :ı1 rırybıra 
ta:ıwı.li i "hı d<.> müh>; ndis ~E'.)'e'tlari 

ma.l;allj;nde taf..J:lıkkroe bulun -
znalo:ıtadır. 

varo olurunuştur. m ul morfin Ye eroinlerden b&;ka, Wı O..W.a:r Qf'kiJ<!.ce1.-tl.r .. ŞiımCilLk bu. 
Öjtleden 80ııra adliyeye verilme- tanı teşkil&t ve tefenı.ıatlı alıit ve dı.ıva:rın 8000 metresi irışa olun - ı [~:!:~~~5~~~~ 

leri beklenen =nunluın yaka - 1 ooevatla külliye!li miktarda mor.. muş ur. l ·\ 
lanma!Mı şu şekilde o~: faı ve eroin isUısaline yanyan kim.. * Paça 'Ta fis:tla:rı ~ yi.lo!t:lcl-
Fatıhte Hırl:.aişeri:fte Hocaüveyı; yevi maddeler bulunmuştur. Bun- ıniştir. Bıma s'.:bop, har•'°'-En ~ <: 

ma.hale6inde Karamuk sokağında hı.r alınmış. Naime yakalanmı.ştır. !>"Ca\Ta isterımc-s:dir. Ba mevan-
H nwııaralı evde oturan lrundu - E,· bası'dığı s rada evde bulun - da eski < rap1 rın kilosu 36 .!cu-
racı Arap Kiızımm eroin imal etti- 1 m.va.n Kazım da aranmaktadır. ru.sa a:lımnıtkt·rur. 
kinden zabıtaca şüphe edi'miş, em- Bilhassa bu kadın ile çocugu - * Tekmil :partmım. h:ın o-
n'yet memurları, b:r müddett;c nll!I U2Un müddettcn~cri bevnz t ! ikilP>eiları'.'l.tn türkte ok"Yllp 
nzmun J)eŞ!ne düşe ek >tltı su - zehir' satıeıl~ı ile u~astıkları ·ve ~ ı rı için ven· n ,., el.ün ıi-
rclte tak.i>e ba.:;loiım '.ırdır. Me- o civardaki ı::el1'Çler·e bım k mse- t•., mü!ı.L •t m:rr.; 'SC'l'.r~na kadar 
mıaiar. nilıayet bu şi.ıı>ııenın ye .. lerı enine alıştırdıkları anla<ıl .. • .. z<' 'ıru_<rtır. ı 
rinde okluiu kanaatine varmış - ımılttadır. Kaça~1lık şubesi ".ne- * Gilmrü't ba•müd:i~ü J\fo1!ıi 
lar 'e Kazımın evinde ka!"s.r::;n mur'arı dün gece buradan beyaz dii:n An ·:rrad:m dönmü":ür. 
eroin imal et~i tesbıt et.m:..ş - zeh~ alm~ ı:: len üç k" · '1 de * Dü., gece s.:'t 21 d2 v.-. """ l 
leı-dir. Dlln, emoiye1. memlU'ları, \akalamışlardır. "ı:ı ı_.,·n 10 d.ı Konvad3. <! ın de 
K§zimin eviniı:ı etraf " 1Nt b:ıt Anı• 'li<> L'ikisıır1rde PasiI ko-
akl.ıktan sonra b:rcicnb:rc e\ b36- Mı'llAı k' · mışlıı.rdır. Ev b:ıs:Idığı zaır.an, Kıi- a 1mtyet Ve rwınıa tec.rüb lerı yc.pı~llr. 
~ın kansı Na.tme, pa~tler içen- çocuk hayranlı • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • 1 

ııınae bu;unan bazı morfınlerlc e- ele ve t rlerodk; erasim-
wtnleri yedi sekiz ya ndak' ço - Şehri.ınlııde 23 nban QOCUk ve de ((lCU'k .muz veni ~1< "Tlar-
cuğuna vererek kaçırtmak iste"lliş- 'lTl i Mlki:ıniyct 'bavr:ıaru ha..ırlık- şı. nı SÖY' ıyectklerdir. Ç,X,uik E
tlf'. Ç.Xuk k~arken memurlan gör- larır...ı başlanı!mıştıl' Bayr:ı:mm her sıı-q ~ ırrumu :?t'rıel merke2li 
mi.ış, geri dönmüş, paketleri tek- vılktrrl n dMuı iy, olımasına c;a- ' tııraf•ı:rdan !hazırlanan bu ımaırsın 
rarann~ne verıni$1ıi!r. Naime, bun.- lı ılrn~ktadır. · ııüf'"c ve nolal:n-ı her tarafa yol -
:hlrı heJ.8.ya atı:p ımlıa etmeğe de le- O ııun i dı fa olarak şefu;_-,,iz.. lanacdttır. 

Yazan: lskender f. SERTELLi 1 ' 

B LE i 
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- Hoy IM.y, dMi, sana ikram 
ıdeoeik lvi bir y<.'flle;limiz oı.ına -
~La Jx.ralber, ruıınk etme.. Aç 
bnllımaın! 

- .. Ca:ıı:ım. lx?n V"4Yl~k ymncge 1 
ıı,dmeod"ı:n Seııi:ııı ~. 
kcmu.,<Jm3,ğa, scn.i ~ gc!d'im. 

SelaM bu ı•aıziY<ıt kaırı;ısı:nda eski 
a:~ açUm:r,yı OOğru bulmtr 
wrou. 

Bq:mç kızın üç dört sene zar-
ünd.ı b>J <k"'l'e<ıe .. i gıoren 
Sclırnarun Qellcleri ~utu!\'nnı:; u. 
E~r l.."!bl ılk omı-:.sa.. lbir k !1\-e iç
ti!C::no SCllll'a hommı kalluıı gide -
ııdk:1!i. 

K.ırlıve i.c;iıvorlardl.. 
Fiıkrıye tcltraı sordu: 
- 00.> le çama !le nerden geıi

yorsıın, & 1:ma? 
- K~ ııroc<>m n VM'lna gi:t,. 

ml:stiıın. İki gun orarda Mlıciım. Dö
nru'ken lbura\-a u :r;ndı'l!. 

- Amcan s '( l!'ı? 
- EM"t .. 
-- ~:ıi sev! .. Benir' h·•ınmda 

k:ı:J,dığ :ı göre, !>-"n nı-elıtıepte en 
Cınıü$ü o. 

- H&yµ-. Yaz.lış hat.rında kal
mış. O zaman Olen amcam dcj'!i.I, 
d.ıvımdı. 

Aım.;00ı Kart.alda mı otıuru -

'°'' 

- ENet. Onun hiç QOCUı(u yck
tur. Karısı c:;ı 'Oçen yıl ö>nıü~.ü. 
i3o:t'lı çağmr.: ı.ş.. Hayırlı bir i."; ıctn 

.11itıniştım. 

- Ne o .. Ev'lenc'<!eik mi? 
- Yok canım. Evlenec'<ic >hal-

de dcfıil. B:ıb::ımın biiyüğüdıir o. 
Ye.11ıni$tk. hastalıklı b;r ada..'Il. 
F&ı1Ye sm; uştu. 

Selma v~ ooylüyoııdu. Onun 
nr. t'S1 vardı. Ne d Ka~a 
g m< ı. Fe.'\rn:t o, pa.; .ı c !ısı 
oları Flkriy~ v:ılan söykımc-ğe 1 
rne<.W:du. Sözüne devam ettı ı 

- Aımcam -çok zen 'ndir. Ser- 1 
\"Eltin n ıhlr kısm..'ll hayı:.tta ıkr.n 
bana \'ellllley. dilşt=üs. Bir.kaç ı 
gün sonra bır no!er geıtuiı;ı L\ıi res-ı 
mi .ş.eJLkie Ntn-c<:cf:im. 

- Ne diyorsun, ~ma0 B\iyilk 
b r pıvanııo iGa":ı ıt eUıi.-, dttr<ık 
sana. 

- V ııllla:ln 'benim pa.-a, pulda 
gozil.:: w..k ~ ısr· l:ıme -
~ reli, Km ı:ird-x · dcf;.1d 'lt. 

- CıldırJ.ın mı .1? Bö> bir 
p.ıyıuıgo; a salup o.lına:k için, msar:ı 
Kurtala dl , Cine ibile ~. E
wvce bır S'!Y mi bari verecej\i 
Sll<".'Ct? .. 

- Bana verdi:ğj r Balı:kpa-
zarında k>.-d< odalı lbir haııı, Gü -
ınüaııwuıırda ibeş ıkatJ.ı biır aı>ar -

lııman ve Beyoğlu caddesinde üç 
büyük di.lk:kAn. Burı<bn haşka B-:'" 
bekteki ıbüyüık valısllllıL da !bana 
veriyor. Orİısını 'kiraya ve!>'ceğim. 
Şimdiden bir Mısırlı preııres ya
lıya ta.li+Jl.iı:. 

Flkrtye: 
- Şiımdıi neredews aklı.mı oy

natac~ım, Selıma! dedi. Ben sizin 
aü:nizin ee~ rudu~u ibiliıdim 
a.mma, :mıcanıın ·bu derece zmg>n 
olıdul,'Unu du)1lDllllUSltm. H:ıoydi, 

AJJ.alı verain. Harnen !İşl'el'ini blıti:r 
de ıbize ~ yardım Elt. 

S:. •bna ~ü1i.imsodi: 
- Ne o'! Par!M!a slkınt.ıııı:ı .rru 

var? 
- Haıvır sınma.. Kocam bir 

tür ll l\'ı bir rmuaV'61'lohrutt? aça -
rr ıdı. n; i.vorsun okı. bız.i.m ıbu ev
den hııı,ka hic; b' seryimiz vok. 
Kocam d9 övle Yıtlnız maaşla ge
çuıiovoru.z. Bab::ır"~ ı . ..:t de ırti
ta"'dkoo n ııoma bmu 'u.. Ko • 
cama y lmı romıtvur. EP<l"' .ko
c= ırnC _' f bir mua~·enchane 
B{llTltS d!sa, ÇOk para k=n cak. 

- S"n tıiç crak etme, Fiknyc. 
P,,c>n ·er rıi lbi; ır r tıilt.rnnez, der
hol sıze y.ı.rd,..:,n <'Cl:lri:m.. Bin lira 
w-;cım, bir muii'yer.alıarıe açabi
L. mlsiniz? 

J\ h, sen ne i'li vürckli lbir krz-ı 
sın, Sclma' K<ıc :bu · · lbcş al
tı '..z lira ile mukctTrıımc1 eur..tb!" 
:v<:;!:>ık:Dl!'. e ,.ni ~ "r' 'O\ı 'l n 
l-,aıyı duy ,a. sevincır.d,n çıldı

ru. 
- O halde bu sürı:m.zi ~İrr'd .en 

h.azıclıyabilirs.in ! 
- J3t<S on gün kın<İ'.' bu işin 

biieceHi.ni umll.'Var musı 

fatura 
vermiyorlardı? 

İhtil<ara kat'i olarak •et çekmek 
i in, hı.Jı.öm~fn alııı~k !lzere bu· 
lundugu l" ni tedbir, halkın ıııen
faııtini koruyac"k ı:üzel b>r fikir
dir. Piyasada, her nevi alışveri .. an
cak fatura 'le ınümkiin ol:ıcaktır. 
Bu huoudn, bü!ctllrıet b 'r ar:ır -
nan c çık:ırlm k 'ıcrcdir. 

S n %amanla •. hayli ~ ii •elen 
tiatl:ırı YRzUı ıısik haline koy -
:ananıak istiycn bazı tüccaı·. fatura 
vermekten ıideta vugeçm4lerdi. 

Yeni tedbir, her malın kaça alı
nıp . atıldıf:ını mU•lıet olarak or • 
ta~·a koyacai{ı ic'n, bir takım ih· 
tlkar teşebbüslerini akim bıraka • 
caktır. 

BÜltHAN CEVAT 

- On· iblŞ ~nden fazJ.a 9i.itece
ğlni zanM•lım?vorum. ~r bundan 
dama çaıbu.k lb1tmesini istersen, s~ 
nin icin lbir Jl..dakiirlık yapııbi -
lirim. 

- Ne gibi? .. 
- Annem bana: •Bu işi lbitlır .. 

meden· dönme!• d<.ımiŞti. Onu ü:rr 
maındk · in eve gi1ımek isbni -
yorum dql:'rusu. Amcam da bana. 
ancak boo 1'tin soMa lı"lrn<lmi sö-y
lom~. El\'e'r !leni rahaıtsız ut.mez
sem. bicr'kaı<' gün 'bunda kalayım. 

Fi·krivc sevincinden ne ya;pa -
caıtmıı, ne söyliyeceğinıi •b1lıın.iıyo;r
du. 

- Aıh tkaıtl:şim, •ba.,ıın<a bera
ber, dedi, döııt beş 1'tin d ~!, dü:ıt 
«ş.;,::; :l:ı'lc lca.Wııb\l~n! Z&ten ben 1 
d;; 1.ünızmı. Annem ibw-ada yoık .. 
B' de Jnlırs:ın hoş v:ılk\t gc'Çiririz, 
olmaz anı ? 

S !ilna döııt bt l{iin - lbu \'\'sile 
ile - Fikırioywin E.'V:ll"ıcie ka-lımayı 
temin cbmişt.. 

S lmanın zekası iş]ioyordu. 1 
Fikriye bskand: n l unutrn'lll't" 

tu. 
Sclma krnıdi k>:nd:ıne: 
- İn<::nbr n-~nra ı !er ka.roı -

sın"" ıı · ·! hcılerin<le'I fooakarhık 
yapı~hr!.. 

Di r ve ictnd~n ~vordu. 
""i' ve sofrayı h ztrladı. 

fı le )'f m"ı. ,i bir~k.11:- Yecniıı
l rdı 

Küçük Atil5., St'lma'.Yı QOk sev
mi-;t.i: 

- T e .. Cici teyze .. 
ll)evaını var) 

stablı 
mir Roııı1 

-·- Ribbentrop'un 
A kara konuı:acak Yeni stat dün ihale d" ·· u·· 

't! on uş V ı;s 
Devlet, mühim bir mevzua el- edildiğinden 15 güne Yuaa: AHMET 51)I{ft •.• ,,V 

koymuı; ve yıllardır hallll\i istedi- k d k lacak v !;ili"' ğim.iz bir davayı ön pi.ana aiınıf a ar YI 1 Alınan Hariciye e ~ 
bulunmaktadır. Muhtelif vesile • i.i:oek ma 21iyoroılti nihayetle · d Dolma.lııı!hçeci'1 inşa ed o- Ribbentroı> Berline ı:~r!,,ı~ 
terle, şahsan, ısmrla üzerinde dur- Jaııı ııtarlyomuın mü:nakasası dün b ııf• ·11-
dıığum bu mesele, •propaganda- nelirceleımıosi üzedrııe mukavel;o~ olmakla beraber, u ;liı 11' ~ 
teşkilatıdır. lırn .L b-·Lt pılnıa.ındalı.i mııksal 1ıat oP~ 

n..n hazuılanı asına .,u sa "'" an hışılaınamıştır. Ril,b•D r ,ıııı 
Ankaradan verilen haberleı:ıe it:rıbar , baelanılmı.ştll". Muk:wele mayı ziyareti, her zanıaPd• f 

ı:ilre, halen, Dahiliye Vekaletine bu ibafta ir<·~ im:za.!ıınacaık:tıır. yandıracak bir hadiscf~ıı.Jl.ı' 
bağlı bnlun:uı l\latlı;ıat Umum Mü- Düııllı:ü münakasaya dört finna Soı-yetlcr ıarafıısdan 1~ 
dürliiğU, Münah: t Vekaletine ıı;tiırad< etm~eir. BUnlardanı Tra.b- ile sulh akti için yapılslaJI bO 
bağlı radyo müdlırlüğ"ü ve Ticaret .ron niirnune hastmıesı ile İ=ir sırasına tesadüf etnı• .'.eti~· 
Vekaletine bağlı turizm bilrosu, tütün ·bakım evi gibi ~·iiık in - retin şümul ve ehenıın•) •' 
cpropaganda umum müdürlüğü• şaatı yı:pmıs olan B. Aıbdiılikııdir tırdı. Ribbcntropun ~o:: ,o 
ismi altında birlcşti.rilerek, Baş " T•ıranın teklifi d•tha uygun bu-ı hat indeki maksaUarı '! ~ııil 
•·ckilcte bağlanacak, genis ve da- hmınuştur. 1 zılan •·azılar söyle 1tul85' 0 
ha müsmir bir teşekkül haline ge· Çünkü bu teklif ile. 755 bin lira 1- Bazı g'llzetcler. Rbb~d> 
tirilecektir. olan> insaa.t •beck~n n 68 bin liraj İtalya ile Sovyctler ara5

1
,,,.-

Bütün dünya milletlerinin en tenzil <»unıtbll"Ceği biJıci,irilıın;-tir. mukarenet tesisine çat~a ııı 
ba,tn gelen silah saydıkları propa- Bu sıı:ret!oe · , 686 ·bin lıiraya. Roma .. Berlin .. :\'lo~ ·o 
~·nda, inkar kabul etmez ki, iyi ve fil.tlc olunmuştur. Eski ve maruf rini kuracağıuı yazdıl•r· r. ,ı 
usta nisancı elinde, hakikaten he .. bi'r ver olan Establı iıımiıre bması. 1 2- Diiier bazı gazete' pııı•'' 
defini b•lan yaman bir vasıta ol· ile buradaki duvarl:ınn yıkıkna- arada Fransanın c:~, ~ı 
ı,nu tur. sına 15 goüne kııdar başlanılacaok ) Temps e:nzeteııi de var 

1 ti~dl 
biillıarc de . sta>dyomun lru;ası için Hariciye N a:ııruıın :oir•.<1 ~" 'fürkiyenin sesi kuvvetli ve tok- b' lh h l · zd• < ı ~V\:dlı arazımn .esvivcsı faalive- ır su aın esı se ,·<ı!ıt 

tur. Ankara, bir erkek hançeresi- üne gcçiıl:ccoktir. · nn idd.iala~ına g~re, I> b•r 
nin adıdır. Ve herseyin üstünde Vali vı ... Befod>ye Teirsi B. L(ltfi Wcllesın zı~arctıııdcnttN';ll 
beyııelmilel politika m'üvazene, Kı..-dar bir anuhaorti:rımıze ihalenin Papayı da kandırarak .... ( 
Ankaranın ağırlığını yüklenme • ·.i.ıceleıınd:nden QOk ımomT1U!ı:I 1 ~ilcte .bir sulh teşebbu•" ~ 
den asla ayarını bulamamaktadır. olıdlJ+.TJIDU &Uylem;,, ve MeC'idive ısteıru,tır. . . d< ır, 
Düsıynnın buctinkü naıik \·azi .. ~yü 'h.a8"..anesinin de yakında mu-' 3- ÜçUncil bir tel ır tıi~ııf 

yeti, dhıliyenlere kih htyrmıhk, n • asa va çık ılacaı,!tını mi.jdele- Finlandiya ile sulh akdJ k ~ 
kiıh Lağlıhk, kiıh ürkeklik veren m~ır. · J ra Sovvetlcrin hitan> .

1 
i ı• 

Türkiyenin sesini, daha yeni, daha wo 1 kasına ıı-erl döneceklcrın"'. 
insicamlı, dah:ı planlı bir ton sa- • raat memurları eden Alman\ a, cslti Jto~,~ i" Un mihverini canlnndır,.· 
hilıi yapıuak htiyacını ortııya koy- • • k l · · ·' maktadır. lÇIO Urs ar mıştır. I<i ,..: 

d 
V"'"·-"m'-'•kı' ·- di"er vı·1a·- • R""ıni teb_liğiıı dı~ınd• ~• 

Matbuatı, ra yosu ve her türlU '""""~"' """' ·~ " d çll'" 
duyurma, yayma vasıtalarle, TUr· yctlcrddki zl.raat momurlaorırun Ribbenlropuıı Runıa. • l•tı' 
kiye, cihan efkarı umunı.b·esinin m leki hi!ııile-ıini arfüııma:k ü:zt~ bir kabul ı:örda;:ünli "'İin. 
h 

re umlar açıl.m kararı.aştın! " dır. Görülüyor ki :1ı11;0 ·~ ·~ 
akiluıten merakla takip ettiği bir st yet • Alman paktının ııt'• ~l 

kuv\·et mihrakıdır. mı.;1 ır. ınilınri n'·an Alınan ~0 1 
llekestcn gidi ne kı.nk öbüril- !k lkı:rs ayın 25 ,nde YÜıklie'k zi- sıfutile RibbcntroplaJJ ınb 

i:fl.müz, ne peltekleşen dilimiz, ne rn&t enstJt.üsiinde fa liydte ge.;e- nlnııştır. Billndif:i gibi, Rı ıfJ;ıl 
sıı ·lanon e(kiırımız \'8r. Bili duy- coktir. Alman . Snvvct pakunın1 m:ık, daha yakından bilmek :-ti .. ı Bu kum bir ay de\"alll cdıcoeek- dır. Ve Rihbentropı:n !< ~ 
yenler: 1ıir. Mille- lben de yenisi açıla - da t('llkfde ui!"t'ıyan btl J(.,,ı 

B'r, scslmiz!n daima 8 ır baı;an c rr. llnlyayı gllceııdirm tir. ıtl 
o yaman sıkletini ezelden bilenler- E K ııo, İtalyanın aldatıldı!' ııl' 
dir; bir de henllz sesimizi duymı- yüp - ercsteciler 1 ey enel irat ettlj!i u•ı;:,.ıı 
;vaıılar... I E\..;i,p _ Kerestı:cilur yolull.U!lı çdk tnkta acık olarak izah."·~ il'~ 
Ankaranın sesi, yerine göre nasıl il:ıoı':ıı.k olfüıı'tu \'<' buıııııda'll gçen f nıadaki kab1'1 MıısoluııııtııııVı 

ılık bir balınr rüzgarıdır; er:ııe otobüslerle vcsal'li nakliyenın bar.zı ropu ufCetmediğini ııııla tt~•' 
" Dlğe-r taraftan Rıbbell 

ı;?re •. nasıl korknııç bir ı:ökgürle· 1 ktsıınlıN'da QOok müıjkul'ıllta maruz d• ; ., 
yı !dır... kddıkı ıı;örü\!Tek bu )'>Olun e,;ash pa tarafııu~n kab.u~Ü vatill"" 

İk . k 1 b k'"' ~-· L. ,_ muştur. Zıyoret ıçın 1.1 
1 utnp lll'UMnda tek bir nok- lJ' ı;(j "'" """'"r ommn- '"ar.aır- rayına giderken, otoDl,ob rı~ 

byı, bu, efsane kadar ~el sesi 1 l.aııtırı.!ım!St " Bok'tlıve <' Jısl'ğoi naıi bavrağı. çekilm~n•,.rıı 
d.nleınekten mahrum etmlYl>c:e .. bu lsldk ve büvük cadd<!nın • rafından ınü<aade edılıt>V•~ 
fiz. · sUr'~e tııım.&ri için k itruıme ha- ı ziyaretten bir gün onr• atoı:: 

Anlcarıı konu<acak. ~ =1aıın~a lb 11mtJlır Bu rnak- nısınl ı>r"•nı olan Os.o•'~no· • 
sat! lbir ht'\1.ll. tarafından ıma!ı.al-1 mana gn>.etcslnde kab•1• 

1

011ı REŞAT FEYZi l.inıdc tct'kiıklcr ya:pıhmttl!ı.r. ' bcnlrop tarafından va~'·oıl 

' 

Avrupa Harbinin Yeni Meseleleri { , ____ _ ilzerine vuku bulduğu ılC•1,rı1 
da k1'aca ve •erlevha ·ıı ;:.,P;,;ı 
sıhnı;-tır. Esasen Ribbe~ ı~ll", 
iken Inı:iltere ile kö~ 0pı 
nın hallinde İta\ a tn - ~ .. ~ 
terilen isticol lıanıci ıtıa; O"~ 
tııf olunu olsun, ılyarrı P~ 
k~lacaj(ını anlııtını lıll ;~ 
Bu ıiyarctteıı çıkarılabl ·e'f'. ı'
netice Almanyomn h~ dt ~ 
men, siyasi yalm&lık i\"~yı ~ 
masıdır. Alm~nyanw 11 i!1J 
ittifakı \'ordır. Fakat. bnilı""• 
şümul ve elıenınıiy ctı ab',~ 
pıın ziyor.-tilc bir dc:fıı d fiP'. 
şılınışhr. Dii<'r tarafıa~rıı'tl 
ya harbini nihaw•ıknd 1 ;;ı; 
~·aptıkları teşehbU Un ;ı ıl( 
bıkılacak olursa, So,.)c 
nıanva ar sınd ki nıUns!' ;;.tı 
de Alman politikacıları ~ıjt 
gösterilnırk istenil<'n ıı<'~ f.~ 
dıl:tı anlaRılır. Sovretle[ r' .L 

nın kendilerini ınaccra ~' "iı 
Jeınek lstcdli\"lni anlaını.ııPI'· 
ını~ olacaklardır. Bu sclı_, '1!ı 
son ıamanlarda Alın••0 pi" 
nascbetlerinde iiyle bir ~ı/jı 
dır ki •U dnrbııne.sell aP c'.J 

A111erikalılar ne düşünüyor ? 
Amerika Hnrici;ve Plü•t~rı Av

rupada tett iklcrine devam eder • 'ı 
keıı ı:ünü:ı ınesolesi ol&rnk merak 
cd:':.>ı bir me\'Zu da Ama la ef- 1 
i.irı u~nuınjy sinin ·ne d.ü~ilndfi .. 
j!üdiir. Harp Lnşlndıi;:ı zııı~ıan Kine· 
rik lılar ne diişüoüyurdu. altı :.ı)" • 
danbcri ne üıi Unn1l' .. ,.C' başladılar?. 

İn;:iliz malbualt ~ıı sıral.ırda bu
nunla pek n.eşgul ohıyor. Aıner:
kadaki lııı;il.z muhabirlerı ctro(lı 
:vazılarile ıncvzuu tenvir ediyor .. 
lnr. Bu ya~ıfordan bir hulasa çı .. 
karmak faydasız olmıyaı oktırı 

1- llitler Almanyım mağlup e· 
diliverecck diye Amerikalılar altı 
ay evvel İngiltere ile Fransayı al
kışlıyorlardı. Şimdi öyle değil. 

2- lngiltcreyi sevmiyen Ameri
kalılar o zaman sükUt etmeyi da
ha doğru buluyorlardı. Şimdi öyle 
değil. 

3-- Harp başladıktan biraz son
ra Alnıanyada ihtilil çıkarak Hit
ler idaresi al!Ust olacak diye dü
~ünerek memnun olan Amerika
War pek çoktu. Şimdi öyle değil. 
4-Avnıpa harbine dair havadis

lere Amerika gazeteleri ~ok ehem
miyet veriyorlardı. Şimdi öyle de
ğil. Son haftalarda Amerika gaze· 
telerinin ancak % 8 kadarı b.rinci 
sahifesinde Avrupa harbinden bah
sediyom1us. Halbuki bundan üç 
ay evvel 'ıo 100 Amerika gazeteleri 
~üttefiklerle Almanya arasındaki ' 
harbe cheınıniyet vereyorlardı. 1 

Yalnız Rus .. Fin muharebesi 
bn•ka ttirliidür. Gazetelerin /{, 29 
kadarı birinci salılfclerin~ bu ınu
lıarcbeye dair tafsiliıta yer aym • 
yorlar. 

Bııııilnkü Alıuany nın b~ında 
bulunanları Amerikalılar Iı:ç sev .. 
nıiyorlar. Onun için İngili;r; \'C Fran. 
sız tıınıfına korşı alaka ve se\'gl 
duyulmaktadır. Lakin bunu faıla 
derecede göstermek istemedikleri 
de nnla<ılıyor. Çünkü Aıncrikalıkr 
kend,Jcrinin hnrbe sürlildenmele
rind~n korkuyorlar. 
Almanvaııın lıiilıi kuvvetli ol .. 

dufıunu ileri sür n bir kısım Ame
rlknlılar da söyle diyorlll!'nıı~: 

- Alnıanyanın ihtiyat mevaddı 
iplldaiyesi olduğu gibi İtalyadan 
Alınanyava isliyen trenler de hep 

1 

mal taşımaktadır ... ve saire. 
Avrupa harbi Amerikalı bir M- ' 

nıl zenginlerin seyahat proğram
larını bozmuştur. lllesela kış mev-

!-İlil ni hu ıcno Avrup nm cenubu .. 
na gelerek l(cçirmcl.; i ti yenler bun- 1 
dan aıg çıu:~ oldukları gibi Ho· ' 
1h llduu sincnıacılnrı da harbin 1 
keııdi ticar tlcr'ne ekte ,·urdu • 
ğundan i -ıiyelçidirler. 
Ameri.kalılnr ,im j harp [ilim • 

leri scytctn1cyi de ı;,evmiyorlar • 
mı . llarlıi perde de hile gönnck 
i~lcıniyorlar, ~ alnız uıtimkU.n ol
dııihı kadar bol bol gülmeyi dil • 
şJnü~·orlarınış. 

Amcl'ikolılar kendi aleminde ls
tcdij{i gibi düşlinüp va~ıyabilir. A· 
muika Hariciye Müste,arınııı Av
rupad.-.ki temasları ve~ilesile İn
giliz matbuatının serinkanlı bir 
lisanla anlaUıkları noktai nazar ise 
şudnr: 

Almanya bir giin Avrupava ha
kim olmak sevdasından vaıgeçme
dikce herhangi bir sulh mev:ıuu 
~absolmıyacaktır. Eğer Almanya 
ile Rus;va bir ııün Norvue elat • 
mak isterlerse nıUttefikler de der· 
hal Baltıkta ve İskandinavvacla 
giirünııcelderdir. · 

r 

Şeytan ile bir tn~u.:, 
çerken, ka,ıtın sapı uJ 
dır.• 

Haldlı.aten bo aralılı !10 ~ 
çok uzun saplı bir (Orb

8 

zıındır, 
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ENso DAKiKA 

Finl ndiya'da son vaziyet 
&""~ 

V ~ 15 (A.A.) - Tidni.n- cııbiw:e 600 ihlıı. ıkJıŞıniıı tabliyesi 
ı-ilıv~ ' Tı.lEinki muhabiri iocah tımektedir. Sovıyet hakiımi -

llııtı • . }&mi isttımlven kö.>rclüler yüz bin-
~~ ı:n. arazi pm;ııia.rmın lerce ayvam önlerine siiır'arek 
-:'.'IQiov~ eline ~esi Fin - şimdiden yola çıkım~lanm. Bun
d~ mü~iil btr \"3Ziyet.e kır elli ikil\mleh>c uzunluğunda 
~tik-. Kao:-.ti mıntak86ı sa.- hazın .bir alay .teşkil et.ınQ.tedi;r
t:.ııl<ika.ya 4S ~ıcı ki.sinin başka ler. Tahliye edilen ohruka vaniım 
~ "iltc·llaltli loa:zım gelmek - iç;n şimdıyc kadar gunıd-e faık.ri.ben 
~e :il:~= orman mnel<ısi dört mil•-on mll'l1k sa:rfedih:neide-

1 t bir k. r~ı.ı:rilecak ise de bü- dir. Rus ekal~etlerinin bilhassa 
~ı ...,. lllını ıııneıe, ıkijç(i,k S&fl'aıt Finkınd.iyadaki manastırlania a -
~, v lll<ıınur olan Soı;;tavala, s1r.lıaniıırıb.>Ti ~-~ıyan oııtodola> 

b.ıı ~ I<~m'oo cıt.uı-an 86 ııapazlarının da tehliyesi icaıbtcıt -
dı.ıııiı~Ye verleştılilecEj!; lll6ktecti<'. Ficlanıdiyanın meııke-
1> i e ed'1 ir. Şimdiye kadar zine ~itmek üııere H~ yııınm.&-
~en halk 500 hln ıkişiyi dasman iki bın k.i.:;i yola çıkaı-S · Sulh ım,,uaılıOOesi mu- calk.t.ır. 

't~Yet - Iran ticaret muahedesi 
~•ıı ~115 (.A..A.)- Sovyet - İ- · bir ı ;caret hareketinin temel-
4ıı.:.~ lnuahedesi sivas! mah- le.rini atmL'i ve son zamanlarda do-
llıııııtırın~ bir şek d~ kacşı- lat;a.n hcyeeaıı uyandıncı şayiaları 

· '-ıuıkü bu muahede ge- tekzip etmiştir. 

lran konsoloshane inde 
busabahki 

)>."Ol;( Ye in" 

• 
merasım 

~~ l>tı1ııe uttefik İran $ehinşaru 
~ınii ~Ilı doğum.laruı.ın yıl-
r,~d sebetile bu sabah 

b:~lrn e lran scfaretlwmesinde 
t. Aıel"ag· Y~bn14tır. 
-O~~ -.Chrınuzdekı İran 
~ bııi1nı,,_~;areı1ı.ıme erldnı ha-
~-uı;1ar~. 
lıi. ~ •D<ııııst.aru. İTan\y&n rna
~ 16 beaı taralından lian milli 
~ !~lıınııti; ve müteakiben de 
lılıı:;uı larafuıdan h:~belertle 

il.o tur 
A~~ OLOSUN NUTKU 
;...:ı bit sonra da .kooııolos vew 

~~'.':".-ll<la assa ıııuıı -
• ...... ~ı.ıştır: 
~ r~ 4Sırla.rca şa'.şaalı devir
~l~tind fa.kat bu debdebe de-
~~ aonra !randa bir inhi

:ııııı::reıs~ etınlştır. İran yo su~, 
~ d • Sıhhatsiz b:.r şekilde 
~ - r 11. :Su Yük.ek İranı ya-

ttakende şeker 
d satıcılarına 
0kunulmıyacak 

tıı.ı.. .. (1 lııcl nlılteden d•nm) 
t~~"
"1 v~;:;,~ı üzer.ille oo eın-
tı~--ııi ~r. 
~ ~&.tt.ı:ı :hriın~e şeker 1. l!ıcı 6Cl ~~ı N .ikı>laki a&llye 
lir. o::eıa tnliıkeın ine veırilım~ 

lıyotı 

ratan Allah elbet de o ha.ide bırak
mıvaca:k ve bir kuvvet göndere -
cekti ve iı;te l>u kuvvet de l')ehin
şahımız Ri;ıa Pehlevi oLınuş ve 1-
ranı kurtaTip yeni bir havat ve 
saadete kavuşturmuştur. Yaşasın 
İran \'e yaşasın eh!ıışahıınız!• 

Konsol°" bundan sonra Şehin
ş::.hın İst:ınbula gcldiğ: vakit: •İ
ranlıla.r Türk'yeyi ikinci bir va
tan bilsinler• şckllndekı nutkuna 
i~aret ctm"ş ve: 

•-Biz Türlciyeıın kardeşklik ka
nat) arı altında yaşıyoİ-uz. Yaşasın 

· Türkye Cumhuriyet !.• sl)zlerile 
nutkunu bitirm~tir. 

Bilahare küçiik yavrular btr maq 
daha söv lemi.şler ve misafirlere şe
ker ikram olunmuştur. 

Bu ~am da sa.at 17 de konso
J.oshanede kord~lomatiıke bir zi
y.aiet verilecektir. 

İsviçre, Belçika, 
Holanda hududu 

kapandı 
(1 inci l&hif-• •••-> 

cea!ıl<sinde ya,pılııcak hc.rhangıi 
bir taa.ı:xuz ııçm şi:ındi ta.mami!e 
ha.zınl.anrnliŞ ıbulı.rnııook!tarlır. BU,.. 
türı nıııkil vasıtaları ;ki aydanberi 
A.lma.-ıı.yanın her taraıCıııdan eep
heye ne J.aızı.msa ~rdır. 

İtli - 1te1ba fabı .:cası.tım şe
~ ~ .~ Va.kıt :tldığıru teSbit 
~l ~ ven! bır ehli vukuf 

~ll\1it~R~HA İKİ sFJ<E 1 
~~\,;_, MAHKO'M OliDU 

• ....,'<le 110 sandık •ı. ker 

Di,ltar t.:ıraftıın Kopenh~a cı.
loan Pl>Lôltiıken ~azetesmin .Beırl.iın. 
mu:ıaibıri, Ahrıımyanlrı öıı.ürnfuı
ddkı ·yas! faaliyetini nalı edeT
kcrı, ş:n:di Alınany a ile &:lvyellcr 
arll6lıllia llıiır ticaret an1 asının 
yaıpı.lıınasına rli:ı?er \aroflan OOY'
v c.Ucrle :ıı.:.ınaıwa ve ayrıca Tür
kiye arl!firnı:la da ıbircr itiliıI vü -
cude ~t.iriı!ncsine intizar edil -
dijiiru bitdircrek şu.ıı.la.rı iLWe e
diyor: 

\~ Y&ko:landıgını 'ha -
~~ .,_ rz. deııı tucca:rı Meh
ın::.•~ "" dün 2 sene Mauıs:ıya 

l!ııı veı:oo lira p.:11l c-.:zası.ııa 
~ 0 tunı.ı tur. qttik ......___-(>O,<>--~ 

~~hane heyeti döndü 
S ~U:ın Patrllkfuane.>l tara
~~ ~ıı.va göndeı1iıdiğini 
. ~· ~'>eıt azası ~ırnl2ıe 
~ ; kiiiıekrle d~ r va -
~~ tnüteveUile' tarafın-

ltıa ı...:_hakkmdaki 6\i<a.fın 
t... ,.~- ~tir. Eııc~ 
~ ~ Y6ŞlyM1 itiliae1enle 
........: ~ltı. a ıtayi,n o'hınııcak rnA.i
~ 1I11.ilııı'lıında halkın re-

.Süt.ün mMai Tüı:ıkiyeyi İıı.g>. 
li!z - Fransız iUt.üaık sisteminden .a,. 
yı.rrnaita ımatu.ftur. Finlandlyaya 
~. mecburi ola~ ikltısadi 
baikııın<lan Rusva ve Almano/&nın 
!.ardını iltizam edeook ve diğer 
İı;lkand:inavya m.ıınlekE!Uerinin si>
yııaet.ltti tbu yeni va:dyetıten tıılbQ 
olaa'ak mütıeesstr olacakt'lr ... 

yiBn alınıması, ikadınlardan tek 
müteW:lii tayin olunrnaırnası ve tıo.ı 
kmwın tadil olunması iaterınıiştir. 

~•n: Rahmi Y ACilZ No: 59 -Do nma eliyor 
lgt·~lll!aıı::~==rı:::z;:::~:maıı::aırm~===.,.., 

"nbuida ille defa kurulan sivil istihbarat 
teşkilatı Babıali caddesinde ••• 

~ıı, . 'h ı:a 
•çiıı, b 

1 
e cd miş bir Türk 

•ı, &:eıı.ç "ı-c b nim ibi çok •ev
l 1 U~ ın, oca ı ı, <,, anaklrnl de 
• d'rtitlr. Yn nıcrnıi ile kaybetmiş 

lıı, • liıdr:~ı'us~ için ııc tUr'et:n, 
~o to hıçb r nn ı yok-
(> r bey• 

' k? •r-,y8 : 
•lıtı~ acın '°ı:: mı Me· 

•1t -il~\ il' 
~~ 1ı4t:· llonı maksada vardı· ı 

~. ir.' ~ raın 'ıır 
Q_ .. ıae:ı . . 1 
-.''Qıı b n ınrı o veriyorum. 

4•k; lle:ıu ukaraya ugrıyaraksın? 
10~1 •ıı.cy ı t'i ceup "cnnnem ı 
'ı~~~a,1;.~~ıa, ·ık sık tele- ı 
~1-..ıat 1 ·,. •tnı, elde edeceğim 

1,llı!, •ıe hildlrmef:e çalıı;a-
~~ı ek~]·' 

tt" ·1 ... ... •• , d ki "· 
" ' •til .. a ··~ o c v ıa&y-1t 

tıu oldu~u vakit en 

yakın polis veya inııbat daires'no 
ı: tcrip 'ardını lemin edersin!. 
Ilnyd! ktzı..11 .. Yolun açık olsun .. 
Cabıık nıu\'affokiyct müjdeni dört 
ı:ö,le bekliyorum. 

- Allalıu ı. ınarladık doktorbey. 
- Güle ı:lile yavrum .. 
Genç kadın, ç:u.:afının pelerini· 

ni rüzgi.rt!an uçurtan bir h.ızla ka
bineden ayrıldı. Cabuk adımlarla 
sckerce.Uııe merdivenleri indı. Ka
labaWı: caddede gi;zdcn silindi .. 

L.taııbulda, ilk defa tesis edilen 
Türk s:vil istihbarat t kilatı, Ba
bıllli caddesinde 47 numaralı bi
nada doktor Ruhinin elinde faali
yete geçmiş; düşman hesabına mu
zır faaliyeti &öze çarpım sefaret
lerden hirine mcn•up lıir papasın 
takibi i ile utraşıyOl'd.u 

;_ 8 O K T E L G .il A P -15 MART 1Ht 

600bin Fin yerini 
yurdunu bırakıyor ,Ş i FA 

BULMUŞ 1 

TEt:GRAF'ıa tarttır tefrikuı: 

Reşit Pa,anın Hatıratı 

MAKEDONYA ATEŞLER i E (1 inci ıahlte4en devMll) 
raıkları, yani F'inlandiyanın umu
mi mesaha.i sathiyeııinin onda b.ic 
.rirıi ilhak etmi~ olacaktır. 
İSVEÇ FİNLERİN GÖNLÜNÜ 

ALMAf,;A ÇALIŞIYOR 
Londra 15 (Hususi)- Finlandıiı

ya, Isveç ve Norveç arasında as -
keri bir tedafüi ittifak akdi müza
kerelerine yakında bıışlan.acaktır. 
İsveç, Norveç ittifakı esas .tibarile 
kabul etınişlecdir. 
Danimarkanın itLfaka şimdilik 

girmiyeceıti anlaşılmaktadır. Fin -
landiya, Sovyet Rusya aleyhine 
herha~i bir b'oka ııırmemeyi ta
ahhüt ettiği cihcUe ittıi:fak tedafüi 
olacaktır. 

1 

Şimdi İsvec . Finlandiyaıun ııön
lünü almak için el nden ııeldiği 
kadar çalışmaktadır. Nitekim F .n
landiliyaya 18 milyon İngi iz lira!.k 
kredi acmıştır. 

Finlandiya şimdi' iklısadiıyatını 
Yehıi baştan düzeltmek n1ecburiye
tndedir. Evvelce Finlandiya ih
racatının ,b te biri Vıborg lima
nından, yüzde onu Han~en gc
çıy.:>rdu. Şimdi buraiarı Sovyet1erc 
bırakılacaktır. 
Diğer taraftan Kare'ide Sovyet

lere bırakılan yerlerden 400,000 ki
şi an ava tının diger kısımlarına yer
leşmek üzere hicret edec<'klerdir. 
Bu setepten l!'mlıı.ndıyadak; he -
men bütün nakil vasıtalanna el -
konmuııtur. D.ij!er taraftan askerin 
tcrhisi de llzıın geltlil(I clhetle, 
ııa.k.il vıı.tııtaJan uzun mü<idet hü • 
kümetin eınri:nde çalışacaktır. 

HÜKÜJllET'l'E DE(ll iı<LİK 
Landu 15 ~Hu.au&i)- Başvekil 

Rit.iııl:n htiJdlmette deği,µlik ya
paca,i(ı tahmin edı.:ılmekted!.r. Mu -
rahhas Paasıikivi muahedenin tat
bikatı bitmcive k:ıdar ırlıb:ı.tı tc- ' 
min etmek üzere !\fuskovada ka
l41ca.k tır. 
AHKL"Rİ BİR KIYA~I İUTİ.MALI 

DE VAUDI 
Paı"s 15 (Husuı;i)- 1''in'andiya 

ordusundaki b irWk y üri.sck rü t -
beli zabitler değlqtirl'mlşti.r. Bu 
tedbirin, Svvyet - F'in sulhunu im-
zalı yan hükumet aleyhine bir 
k,yaroın önüne geçilmek üzere ii
tlhaz edildi.iti za.nned;illyor. 
SOVYETLEll YENİ BİR HARBE 

SÜRÜKLENMEK İSTEMİYOR 
Londra 15 (Hususi)- l:<'in harbi 

bittikten sonra, IM! olacaj(ı hakkın
daki sual z!.hin.Jeri meşgul etmek
tedtr. İnır:m mehafil.i, ~tle -
rin bundan sonre. Almaınyaya da
ha geniş J.k.tısadt yardımda bulu -
nabllecakini zannetmem~ktedio-. 
Çü.nkü SovyeUer, şlmdi <bu muha
rebenin rahnele.rini tamir ile meş-
~ o1acaklardır. , 

Moskovada çıkan •Pravda• ga
zetesi.nen <iün neşrettiği makale 
bilha.>Sa wvanı dikkattir. Bu ga
zete, sayısız işçi ve sana~ mer -
kezi olan Leııil>$(l'adm şlın<i1 em
niyet altına aılındığı.nı ve kendi 
proj(ramı.nı tekbaşma te.tl:.ik eden 
Sovyet hüluimetinin, m·ııetıere 
sayu;ız musib<ıtle.- gettren yeni bir 
harbe sü.rükleruııı.yeccğini yaz -
maktadır. 

Yine lngiLz meha!ili, SovyeUcr 
Hangöve yerleştikten sonra, Al -
manlann Isvoçten eskisi gibi ser
best kömür nalı.ledemiyec~ mü -
ta.leasın<ladır. 

HELSİNI{İRADYOSUNDA 

milleti elinde kalan yerleri mu -
hafaza irin her zaman mücadeleye 
hazırdır.> 

Spiker hundan sonra Mamıal 
Manncrheimm emri~vınisı ile 
Cumhurreisinin dünkü nutkunu 
tekrarlamıştır. 
AMERİKA KIZILBAÇININ 

YARDIMI 
Helsinki 15 (Radyo)- Burada 

bu!unan Amerika Sahbiahmet' he
yeti re:Si. hükümetine müracaatla., 
Sovyet isgali altına gecen yerler -
den hicret edecek Finlerin Ameri
kan .SaJib;ahmcri tarafından ıs -
kiın, iase ve i'ba.s edilecejl'i.ni bild;r
m~tir. Bu yerlerde bulunan F'in -
!er, .kabili nakil eşyalannı alarak 
h'crete b~lamışlardır. 
MÜITEFİlC ASKERLERİ NEDEN 

GEÇİRl'ltEMİŞLER? 
Londra 15 (Hususi)- Gazeteler, 

İsveç n Norveçin müttefik asker
ler'.n bu memleketler toprakların
dan geçmelerine muhaliıf partile -
rinin şiddetli itiraeları dolayısile 
müsaade edilmedil(lni yazmışlardı. 

Norvec Har:C:ye Nazırı Koht ıse 
beyanatta bulunarak, İsveç.in 
kat'i red cevabı üzerine, Norveçın 
de müttefik orduların geçmele -
rine müsaade etmediğini ,beyan et
miştfr. 

YÜKSEK SOVYET SOBASI 
TOPLANIYOR 

Moskova 15 (Radyo)- Yüks~ 
Sı'.ıra 27 maı·tta fevkalade bir top
lantı vapa.rak Sovı-e~ - Fin nrua
hudesini tetkik edeeektlr. 

Bu toplantı da, Haric!ve Komi
ser:'. Molotof muahede hakkında i
zahat verecektir. 

Roma 15 (Radyo)- Hel*ıkiden. 
alınan hıtbe.rlere lıÖre. Fmler, üç 
av silTen celin mücadelede 15,000 
ölü ve 50,000 ağır ya.ı-alı venniş -
!erdir. 

F:n Cumhurreisi, dün ıı;eee rad
yoda i.radettJH hitabenin sonunda 
F n ordu.sunun ve kuma dam Ma
reşal Mannerheimin h'.ızmetlcrici 
takdk"'e vadetmiştir. 

Fethi Okyar'a 
Lejiyon Donör 
nişanı verildi 
Fransız Cuınhurreisi ta.rafından 

evvelce uzun müddet Paris sefirli
ğ~ yaµmış olan Adliye Vekilımiız 
Fe'.Dıi Okvara Lejfvon Donör ni
şanının Gran Krova rü~s·, verı!
m.i.ş ve nı.an Frnnaız elç'si Mass' l!li 
tarafuıdıı.n sade merasım~ Adliye 
Veillınlıe teV'Cli olunmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti nişan t:ı -
şınrnasını ~lga etmiş olduAu ci -
b 4ı!e, Adli ve V "kil\miz 'bu nişanı 
bir hatıra olai'!lk saklıyacaktır. 

---000---

İngiliz generalini öl· 
düren katil yakalandı 
lımrlra 15 (Hu. i) - Es.ki J>.en

ça,p vaılisi General O'dover'i öldü
ren Jliınıdli katil y ooka.lan.rn~ıT. 
Bu arlaın Mehmet Aut .isminde 
37 yaşmda ıbir mühM?diSl.ir, Q:ne-
ra kııı!ibil)den ilci kursun yediğı 
>ı;;n demal ölmiistü.r. 'K.end:sı ye1-
miş !beş yaşında idi. 

v 

A G R 1 Yazanlar: 

1 

Jıtkeude.- F. SERTELLi ,Cevdet Retit YULARKUtAN 

Bay J. O. C. Yazıyor : M k d l } R k 
Ekseriya okuyoruz. Te-davi gören / a e onya J ar UMCa OnUŞUyOr• 

~=~~ii~~ lardı, kendi dillerini kaybetmişlerdi 
tathlk ettiği bir ALI..COCK yai<J:M, Eski devirlerde Makedonya aha· 1 miş added;lebilinli. Zira, l\lakedon-
bır g.eee z.ıcrtında tesirini göııtıere- lisiıain hangi cinsiyete men up ol- yalıların ileri siirdiiJ;.Ieri istiklal 
rck ve devamlı 6'cak!Jk tevlid e- duğu kat'lyetle malum değildir. J davası, hakiki Jllak.,.jonyalınm ru-
derek ağrıyan mahalli teskin et- Kumlar, Makedonyanın ..,,ki Yu- hundan \"e \"İcdanından kopan bir 
ıru.ttt. nanistandan madut olduğunu ve arzu değildi. 

ALLOoCK luınbaRO ahalsinin Yunani bulundultl.rını Çünkü ·hakiki l'IIakedonynlı• ta-
siyat'Jt, <lelikh ~yakıla-' iddia ederler. Halbuki Avrupalı . , rihin malı olmus, onun ~·erine koz
rile şlfa~ olınuşlardrr. lar bu iddiayı ~ürüten bir çok t.ıri- mopolit bir un.ur gelmişti. Bun-

ALLCOCK yakı.iarını:n tıevlid et- hi vesikalar ileri sürnıü !erdir. Ez- lacdan bir kısmının i tiklıil. diğer 
tiıit>sıhh! sıcak'bk OTOiMATİX :atR cümle, o devrin - meşhuda ta miis· bir kısmının da Bulgaristana il-
ıMASAJ gibi ~ ·-·an yıeırin teait - tarihin yazmış olan Stra • lıak davasında senelerce düğü~-

..,. .. ,, bon (1): mel<'ri de bunu göstermivor muy-
etrafını kaplar. ALLOOCK yak:U&- •Yunani kadimin eski hududu, du?. · 
rındalk.; kırm= d:ıire ve kartal re- Tiulyada.ki Pinyos (yanı: Kos • Ve ailıayet bu ülkenin Bnlgaris-
simli marl<ası:na dikkat ediniz. Ec- tem) mecrasına kadar olup, mez- tana ilhak edildikten sonra, • Iake-
zanek!rdeo 27 buçuıtt kuruştur kür nehrin şimal•nde bir tek Yu- donya davasınıu aukut etmesi de 

~ , • •''> .,.,_ . . . 
_;J ;f\ ;!" .. ' 

nanlı mevcut olmadılt ve halk a- ı •hakiki Makedonyalı• nın menut 
rasıod.a yunan lisanı tekellüm e- t olmadığı iddiasıru isbat etıni · bu-
dilmediği• ni ,ö,·lemektedir. 1 lunuyorılu. 

Bey ~ u Lırıncı sulh 
hukuk hakimliğinden: 

Strııbonun iddiasına göre - ki on Böyle olmakla b raber, ınun yıl· 
doğrusunu da o söylem' .'i r . e kı lar, Osmanlı imparatorluğun.on 
Makedonyalılarm halis Arnavut ba.ıma beli kesilen 'e binhix fe-

Hazmeınıi:rı Bevotrıu Kwıtulusia 

Mıiıta.r ookaığında 10 - 12 :rfu. da 
~·a aJey>lıine aQt>ğı alacak 

olduklarıoda şüphe yoktur. liket sahnesi olan •. Iakedonya• 
Bilhassa Makedonyalı ikinci Fi- nın bilhaıısa (meşrutiyet) e tekad-

lip İneınalikini tevsi etmeğe ba.- düm eden dört yıllık hayatı i~in-

dıavasınm cari durusmaınnda mü<J,. 
doeia..eytı.in ik.aıme<ı<&hının ~
li)1:ıtine ımeıbni mahkemece 15 gün 
müddıet[e ilanen ·ıı>Ya.p ıkaran ,t:e'b- j 
liiiiııe brar verürrı4 o ldufıımclan 
ıruıllllroınıe günü olan 4/4/94() saa.t 

ladıktan sonra, Ma.kedonyalılar de, bir asıra bile güçlükle sığabi-
nıuhtel'f milletlerle temas etmek lt'cek hSdiseler, kanlı vak'alar ve 
yüziinden, lisanl:ınnı kaybetıni~- akılları durduran siyasi entrikalar 
!er ve Büyük lıkender devrinde geçmiştL 
ve ondan sonra Yuna.ta lisanını k~ İşte, Serez mut:ı.sarnfı Rc~dt Pa .. 
naşmab başlamı•lardı. şanıo bilhassa bu •dört :nl• içinde 
Makedonyalılar bıı yiiı:den milli toplo.dıkı vesikalardır ki, cl\fake-

bir edt!Liyat da yapamaıw$lardı. donya• run yakın tarilıini bugiin-
Btllkanlarda •milli e.ubh-atı olnn- kil Türk nesline bütün tefenüatih 9 ,30 da rnahkllml'ye bi:ı:z;rt veya 1 

bivekaleı eeJıneıı:irz tebliğ ımaka -
nuna 3caiin olrna:k ürere ilan ohı-

yan bir millet• dive anıl~n !\lake- bildirmemize vesile tcı;kil etmiştir. 
donyalılar • zaman geçtikçe • Yu- .......................... .. .. ..... . 

nuc. 940/464 
nan ruedeni .. eti:ıte tabi olmu•l•nlı. . ....... _ ............................. . 

On üçüncü asırda elıfüalip or - ı 
duları Rum imparatorluğunu zap

Fatih 2 i"1Ci su 1h hu'kuk rnahke-. teltiği :ıaman. Makedonynda da 
mesi s:ı.tı.ş mıamıu1ugtındaıı: (Selanik Krnllığı) namile bir dev-

:Elmine, Ma!ıınet, He.vva, Ayşe let tesis etuıişl~rdi. lllakedooyalı-
Bedia, 'l'a1ıit ve sııu<.:ren t~f- far o zcman bile runıca koııuşur-
1 bul Ç . !ardı. Kendi dillerini çoktan kay-
armda , unaın 8'pa • C:\'a~mda l b tın' 1 nli B"f'h b · 

Macuncularda Suyyit Hdife ma - e ış e · ı a are ''° eı;ınci a
sırda Y ıidırım Sultan Bevazıt ta-

halleıln1n fuıai ~i soka;!ın- rafından l1akedonya tanınnıile fet-
da eski 42, yeni 60 kaıpı No. sa.ğ hed'lerek Osmanlı imparatorluğu-
'Wa.fı bıW;iıvan kiııhva ı Uanbo na ilhak edilmişti. 
:hanesi sol taralfı Rasi.t \'e Aslıının Balkan harbi sıralarında bir 
.sıdtm aldik.ları a.rıra arkaaı Molla 1 Fransız muharririnin, Makedonya-
'Vet'Eı!l'sitııiırı. ıınukaddema ltooak dan bahsederken: •E>kı diileriei 
elye,ıın lıili arsası ce>Plıesi Fenai ve fıdetler;ni koyb dettk, kısmen 
mncu.f b.alı<'esi ve Meh.nY-ıt pa,a bulgarca ve kısmen .rumca ve 
vcrcsclerinın miikadcl.ma k .:ına:k tür.L.çe konu~an ufak bir zümrenin 
elye<vm hali daI'Sası ce:ph i f1. nai istiklal darnsınıı girişnw. i ne ka
çeşme ookajiı ile mrdlclu t ciet'terdaı- dar ı;:'.ilünctür! • sözü bilha""8 naı
iEllııuhekir paşa ve sa.'Tlan veit.ni l kanlarda siyasi bir fırtınanın kop
=i efenüi ve N~el:i !hacı Alı ağa masına ,ebebiyet v!"nndde be -
keriınesi hacı ha;tu-n ve Seyit ha- raber, bu söz cok verinde •öylen
life ma.halltsi im!Dnına tevlryl!ti -
meşruta v.akıı~atıd<ın 2065 l:iTa 
mub.aırrım?n kıymetli bot.1..an 
( 4126,68) metre murabbaı s:ı."ı.asıu
d.a!k.i boSt.aıı !zalci şuy.u zrmnında 
aç>k a.I1ıhrma surot.hle a.tıd..-ki şart
lar di:re;;indc 2/S/940 tariıhıne mü
.sadi.f pe~ giiniı saat 14 dl n 
16 ya kadar rnahkl"IIl1' tibinin 
od;ısıııda s:ıt.ılacaktıT. 

* istibdat devri ve Hüseyh 
Hilmi paşa 

lUakec!onya kom;~,lar;r.ıın c;ı 
çok faaliyet gö&terdiL.lcri 1319 ta· 
rihinden •meşrutiyet• in ili.nına 
tesadiü eden 1324 scnesicc kadar 
ge<:en dört, b"'i yıl iclnde1 S•ru 
kadar mühim hiıd;sata sahne olan 
hiçbir ~·er .Yoktu. 

btipdatla idare edilen Osmanlı 
inıparato~lıı~ o yıllar idnde her 
tarafı .n baltalanmak, ıı:.rcalan -
mak isteniyordu. Fakat, Mak1'don
Y!l kadar atesler İ<";nde 2'f'cmiş hiç 
bı~ memleket ~·oktu. 

(D.,\"8mı • r} 

(1) Garp uleması, eski devırd~ 
kendı:;ine (El:.üloografıvln) adını 
\'ermişlerdi 

Helsinki 15 ~Radyo)- F'Jı rad
yosu S"P:keıi bu sabahki ne;riya
tmda boıhık ve altlar gil>i bir sesle 
şunları söylemiı;tiır: cBiz, yalnız 
meml.eke1ıimizi deltil, garp mede
niyetinı müdafaa icin harbettik. 
Fakat bizden çok.kuvvetli bir düş
mana karşı uzun müddet muka
vemet edemezdik. Bu beşerin ik
tidan haricinde hirşeyd.ir. İsve<; ve 
Norveç hükfunetlerinin, ha.r'çıen 
yapılan varduna mini olmaları bi
zi sulh y.a.pmıya mecbur b.ı.raktı. 
Gerçi memleketimizin bi.r kum.mı 
düşmana terkettik. Fakat ş~ 
mizi., ist"klalimizi kurtardık. Fi-n 

DEVfillDİL:EJCEK 1.HTİıRA BERATI 

Mu:!ıııııııımen ktynıntm % 75 hıi 
ı.ılı:lugu tııkdi.!d. o giı Li ihllle e

di rec ·. aksi takdirdi: en eoııı arıt
tır:ının \aililıüdiı baki kahrıak ü
ııere 7 /5/940 t:ırıhine 111ir:ıarlif cu-

Panas. çok çetin bir hn•ıın çık
mıştı.. R!r buçuk aydır de,·am e
den takiplerde birhirini nakzcden 
malıimnt elde edillyOT, buna kar
~ılık dol.tor Ruhinin idaresindeki 
dar kadrclu koıitraspiyonaj bllro
sunun mahdut elemanları Tatavla. 
Sinenıköy, Ycn'şehir ,.e Ayasp~ş.ı 
Cİ\'arlurıoda birer birer meçhul Lir ' 
katil t:ırafından öldürillüyorlaı-dı. 

Doktor Ruhi bir taraftan mu -
vnfiakiyctsızllğin vcrdlJ:-i yei;, ö
bür taraftan da en güvendiği, zeki 
memurlarının teker teker kaybo • 
lıış:na çok i!ziilüyordu. Bu üztin
tüsünü, büroda •öylediği sırada, 
henüz .ki aylık bir intisap kıdemi 
bulunan l\1ekk şefine ~·alvarnıış: 

- Ne olur doktorbcy; bunu ta
kip ve tahkike beni memur ediniz!. 

Demişti. 

Doktor Ruhi, en becerikli me . 
murlarının hayatlarına nıalolan 
bu lıizmııte Meleğin talip olusunu 
hayretle karşılamı.ıı, bidayett<' şid
detle reddetıni~ti. Fal;at l'llekk bu 
ricasından bir tilrlü vazgeçmiyor, 
bu i~ kendisinin memur edilme
sini ısrarla yalvarıyordu. 

Melt-k; hentiz 24 yaslarında taze 
bir dnldıı. Kocasını ilk Çanakkale 
taarruzunda kaybetmisti. Bir bu-

• Yaiı; ve gaz kuyularınd:ı.ki ça
murların ıırtu,.ır.ı.lesine ait ıs.la -
h:ııt. lh~.k>knııda:ki iht:ka ~Ln alın
mı.ş alan 24 mart 192ô :tariılı ve 
407 Jfo. ihtira ·bcr.,tının i:htive. eıt-
tiltl hı..kuk bu kcI're başka.sına 
devir "'eY"hut .icadı Türkiyede 

ma günü ayni saııttc ve aycl ma
hallde satışa devmn eı:Li~. rek tn çcık 
~ana ihale edll~-tır 

1 - İ$ıu gayri :ncn!kulde mü -
scocd \•o ı;ayri .ıni.ioc'ocol hak s -
hiı:>lerinıi.n tarihi ilar.dan ~t>baren 
20 ~ün içinde mibacaa.Uarı Lıizım-

meV'kii fille lw,yıınak içiın icara da
hi verıill:ebaeo:ti 1ehlii ed:iıbmelıık 
olınaıkla lbu lıusuM fazJA mal~a1 
edinmek .iiıtryeM:ır.in G&!at.ıda 
As!ıan han 5 ınıcı kat l "3 nuımua~ 
la.ra roi.iTacaaıt eylemeleri ilQn o
lunur. 

~~ ~1!d!~.ı;ı:,~.L·~~1 I 1 lnhisa_r_ı_a_r __ u_. _M_u_· d_u_· r_ı_u_· ğ __ u_· n_d_e_n_: _ _.f 
k.alıTb.r. '------

1 - Pria:na Saa:zcr 11~ oknak üzere 10.000 ki o hi!blon 2 - Ar!ıtımıaya girecekler % 7,5 paıza.rhkla sartm aıhnat.aktır. 
n.iSbeltinde o:..y verooeklıerd:ir . 

3 _ .A..ıtt:mma bedelinin ııhale ta- II - Pazarlık 19/III/94-0 sah ııürıU saaıt 14 <it. K b tıışta l.l\-a2trn 
ve müıbayaat şu!J,'Sindı..Jti A:hm. Komısyonuıı.da y<ljlliaca.k.tır. 

Tillinıden ~tlbaren 7 gün iıQiııde '-e- III - fsıtekl;.lerm pazarlık iç:m ta""' edilen f~;in ''· saatle tek:lıf 
rilmesi lazımdır. ·' -· 

çuk senelik evliydi. Erkeği pivade 
mülazinıievveli Şükrü ile se~işe- 4 - Be<ic-Ji ib&le miadında ~-
relt evlenmiş, fakat bu saadeti kıs- ri.hmi:yecelk olı.mıa ilı&le fmhedHe-
kanan talih daha ilk adımda za _ rek gayri m'orkııJ yenıiıden, aı<tt.ır-
vallı j?enç ve &üze! kızı bir yaşın- mayı.ı. çık.arılacaJc vı en ÇOk art -
daki vııvrus:le kocasız bir ana va- tu·aoo ihale eıNoretk lliraıclaıki fark 
ziyetine koymuştu. ve zarar bili hfil.'Üm ~iden 

Bu gaiole cayır cayır yanan yli- alına<:ıık:tır. 
reji·inin acısını dindirmek, ayni za- 5 - İhale taı"h. e lc.ad."ı.r oQın 
ınaııda kocasınıo intıkanuaı da al- vergiler h • ;oaaı·Jara a:t oiuıı <O 
mak kıırarmı \'eren Melek cocu- 2,5 <teililivıe ile 20 senel k eviı::ıt 
ğunu akrabalarından yaşlı Wr ka- tav.z <!Kdeli • - teı:iye aittir. 
dıo;n ihtim, ııuna ücretle tevdj et- 6 - $arrt:naınıe ıbugtinden i:t.liba-
tiktcu >Onra bir ahbabının dela- l'<>'l t ııkcsin görebileceği urette 
lelile doktor Ruhiyi tnllııuış, dok- açılqı.r. F':ıtla ımalfımaj; lstiyıc:nle _ 
torun idarcsiodcki mukabil istih-

1 

rıı-, satış 139 No. ile sıııtı.ş ımemur
barat , .• casuslu/:u nıcn şebekesine !uğuna mü.-acaatlar: lmnmr. 
g'.rmişti. -------------

Mcl.-:":in l!k ve basit işlerdeki .. 
konpetansı ~arçabuk göze çarptL. USküdar iera ımemurluğundan: 
Az zaman içinde doktor Ruhinin Bir borçıtan dolayı he.czed.ilereic 
en giivendl)ti elemanları arasına paraya ~e kaıra;r verilan 
katıldı. iki atlet )'tn'Ii kmmaru .iınek iıle bi.r 
. Harbin ikicci yılı ortalanuken düve 19131940 salı "''~ü saet 9 dallı btanbulda Davustun i<tihbarat ,._, 
teskilfıtından ziyade umum! karar- 11_ .. e kadar ~crd~eı~ oa.
Palıın istihbarat şubesini ı,ı;:al e- 1, mı rneydwında bir!ncl art~ı 
dPn mesele bir papa510 faaliyet! yaıpı2.ac ik ve tekili eıdillen lbedei 
idi._(l). (De~-amı ,·ar) kıy:rr~ '1. 75 ini 'btllnlldlğı ıtaı:' 

(!) Bll.MıM"e mütareke zamanın.- d:irde 'l:l./3/940 cııma gilnli 'al}"al 

da artık sııJtlanmıva lüzum gör - ma:bal ve saa'ıte i.kinci ~ 
meden açıktan açıRa faalfyetıe ge- y.aptLmaac s:uretile .saı~ ilan 
çen papas .F'rov'du:ı:.. 'il.. Y. olunur. ll39/2&l8 

edıeçekleri fiat üzerıntlen r c 7,5 güv-cnme par-..scle biTl kte ezkiır ko-
m i!syon.a ırıııİ.İ4'3(' a atı arı. c 1994. 

NEPTUN 
Sadi Bahri levazımı 

' Türk Anonim Şirketinden: 

1939 sen.esi heyetı umumıye top
J.ımtısı 30 mart 1940 cırrnartesi gu· 
ıı.ü saat 11 d çlırlietin f;brikasınm 
~ bı.Uund\ltu Yedıkuk!de Ku
yulu kağmdıa 2'2 numaracb ya
pı.1aca.1Ghr. 

Ruznamei mfiz&kerat ; 
1 - Bilanço kır.aaL. 
2 - Muraılqp raporu. 
3 - M.ıraiap tayini. 
4 - M«i& idare raporu. 
5 - Moollsi iclıaıreye 2 aza ta -

yW. 
6 - Mur.ab!uısların i:nzaya sa

Uıhi(y~ 
Ş.irketiın ıı.iz:mına.mcalin 22 inci 

ını:ıd:ksi mırüım doplaııtı gü -
ıiindeıo evveikıl 10 ,gün zaııfmda 
bılssetlaranm h:ime 91!n~ ~
keıt vezneSifıe ıtııSMmi !.Le ~i-
liııde aJıııcalr1arın ~"' p. 
~ medlxri-Yelındedırb.:'. 

DEVREDİLECEJ:; !H'l1RA 130:RATI 

cFotıograf er ld;: 'en. hs' n... 
da.kı ilhti: içir ~Jı· ış ol r, 10 
mart 1934 tarih ve 1619 mın r ılı 
ii.~r.a. r.~ ın· ibn... t hu
~ bu. ' •:<>k ına dl!!\'tr V<l' 

ya;hut icadı Tiırk!'Vede me'\-idi fi;ı. 
1royımak ı.;·n e ..r.ı druı. \•eril i -
k>ceı'!i <teklif edi' ::te ~~kı. 
bu :llıb-usa fa:ola ~;lma ı dın -
meık ietiyenlmn Ga bda, A..fan 
han 5 inci kat t - 3 nuınar: ra 
mikac.ı.at e ieıncleri i!aıı nlunur. 

DEl\llREDİLECEK hrrıRA BERA'l1 

cAlbEış silöhların kcı•;;;ırıJ. ı ın• 
ç.ııka.r.mal:• rna:lısus tırnak. bakkm 
dalti ihtira !<;in alınmış uJ.an 2 ma
vıs 1932 -tarih ve l ti 72 -ı.ı.ımıı.ra;Iı 
ilıtira beratınrn ilitiva ~ ı l'u
kuk bu keıı:c b:ı.skasma ciev • " ~ 
velıut icadı TüTld..-ede mc ı f' ıle 
koµna:k i n ıc a dalı. v 1€ i
leceı'!i 1'eldit edt!r. ı ilde 0.."13k la 
bu h\ısaSa fa:z:l,a ıınaiüıoot edin -
mek iEtiıynlerin G la tarla· ~n 
han 5 · i kat 1 - 3 No. 1 mü-
r.ac.aat ıwı1amelıeri ilıiMı. ol"'11lC. 



• 

BAŞ, DİŞ, GRİP, NEZLE, ROMATiZMA 

Nevralji, lcırık-
lık ve bütün 
ağrılarınızı 

derhal keser 
fcabında günde 3 
ka~e alınabilir . 

Her yerde pullu kutulan 
ısrula isteyiniz ---- ..... 

lstanbul Komutanlığı Satınal-
ma Komisyonu ilanları 

Komİ9)'onamm:da meYCut evıılf V" eoraitiae uyıun olmak üz.ere 
Koı;ııutanıık bir~leriıaiıı ihtiyacı olan aşağıda yuıl.ı yedi kalem mu
tab.ye malzemesı puarlıkla satın alınacaktır. Müııak""•lln• 22/3/9'0 
Cuma güııü saat on birde başlanacaktır. İsteklilerin belli güıı ve 
11U1tte Fmdıkh.da Koımrtaulılr. aatmalma kAımisyouuna miirataatları. 

(1973) 
Adet Cin1i Mıılıommen bedeli ilk tcıaiad pArıı·ı 

2400 Büyük yem torbası 
2400 Küçük yem tcırbaııv 
2000 Mekire urgaıu 
2000 İp yular başlığı 
2000 Ziııdr yulıı.. sapı 
4000 Gebre 

20 Nalbant takımı 

* Komisyonumuzda mevcut evsaf 
ve eraitiııe göre Komutanlık bir-

1 
likleri ihtıya<ı için altı yüz adet 
kayıs yular başlığı ve yedi yüz a
det k<"e belleme pazarlıkla satın \ 
alınacakhr. Mönakasasına 22/3/949 
Cuma günü saı>t on dörtte başla
.,acaktır. Kayıs yular başlığının 
muhammen l,ıedeli biu altı yüz elli 
liradır. İlk temJıat parası yüz yir
mi üç lira yetm~ beş kunıştur. 
K~e bellemenin muJıaırunen be
deli biu dokuz yüz altmıs liradır. 
İlk teminat parası yüz kırk yedi 
liradır. İsteklilerin belli gün ve 
aaatte Fındıklıda Komutanlık sa
lınalma komisyonuna müracaat • 
lan (1975) .. 

Münakasa ftinü talllti eılmuyan 
Komutanlık birlikleri ihtiyacı için 
sekiz nakliye ve bir saka arabası
nın koşwnlarile beraber nümune
ılne uylfDJI olmak sllfttile pazar
lıkla satın alınacaktır. Münakasa
ıma 2%/3/94Q Cuma güııü saat on 
beste başlanacaktır. İsteltlilerin 

'lo. 243- ı 

Licr Kr. Lir· .ı.,r. 

2040 00 \153 00 
1920 00 144 00 
1700 00 '127 50 

600 00 45 00 
880 00 66 00 
803 00 GO 00 
360 uo ' • %7 00 

belli güıı ve saatte Fındıklıda Ko
mutanlık ıatınalma komisyonuna 
müracaattan. (1991) 

* Evvelce yapılan ilanda b~lli gün-
de taliplerin verdikleri teki.Heri 
kanunsuz görüldüğünden Komu • 
tanlı!{a baı(lı birlikler ihtiyacı için 
komıs:vonumuzda mevcu~ ev.:taf ve 
seraitine göre yirmi bin kutu çor
balık mercimek kompı·inıesinin 
tekrar kapalı zarf usulile münaka
sasına 29/3/9'0 Cunıa günü saat ı 
on birde başlanacaktır. tJcher ku. 
tunun muhammen bedeli yirıni altı J 
kuruııtur. İlk teminatı üc yıi2 dok· 
san liradır. İstekllerin · nıezklır 1 
saatten bir saat evveline kadar 
Fındıklıda Komutanlık satınaLrıa 
komisyonuna teldü mektuplarını 
vermeleri. • l99l• 

* Komisyonumuzda mevcut evsaf 
Ye şeraitine göre komutanlık bir- 1 
likleri ihtiyacı için yüz elli bin kilo 
sığır ve yüz elli bin kilo keçi eti 

Yazan: M. SAMİ KABAYEL 

Fatihin iki oğlu 
- DÖKDÖNCÜ KJSIM -

Şehzade Cem ve 
Sultan Beyazıt 

$ebzade Cemii; babası çok se • 
ver.di. Hatta, Kaınııınamei Sultan 
Mehmet Handa cıı{lun& kaqı şu 
yolda elkapta bulunulması mu • 
kay yetti: 

•OiilUIR '3hzadem ffanıullahı 
tmre lıüktim Yııaılmak li:ıım gelse 
böyle yazıla: Ferezend ereümeut 
es' at ve emcet, varisi milllril süley
mani, ıuını .luı4ekai sultıuol, rilsils
ııelitin sahibİliZ%ültemkiıı, malız 
lwfullahilkiram oiJırm Sultan 
Cem Adamullalıı bekalı.• 

Fatih, şelızade Beyaaıdı da se
•erdi. Cem, lıabaııile muharebeler

. de bulunmamıştı. Çünkü daha yaşı 
müsait dejiildi. 

Fakat; sehzade Beyazıt babaııile 
muharebelerde bulunmuştu. Hat
ta, Uzun Ilasan muborebeshı.de 
muvaffakiyetin en büyük imili ol· 
muştu. 

Cem Sultn. anası Çiçek Sultan
ılaa ve yaıw:ula lıuhuıaa Rum ve 

İlalyıuı miirebb!lenlen daha ser • 
best bir terbiye almıştı. 

Sultan Beyazıt ise tamamile bir 
Tiiriı: terbiyesile' biiyümİİ4Üİ. Daha 
ziyade mllta11SS1p ve muhafaza • 
kirdı. 

Beyazıt Sultan, lirtiııce, farsiee, 
arabea mükemmel bilirdi. Ayıü 
:ıaınauda fevkalide ceuı:8ver vo 
mahir ba sporcu idi. İyi ata biııtt 
iyi cirit oyaar, iyi ok atardı. ' 

Cem Saha• <la şair, edip ve li
uui~na, fi!MWCV bir gençti, her iki 
lıiraderiıı teniyelerine ve talısll
Jerine "'"a ohııunustu. 

Bev112&t, Amasyada beylerbeyi 
idi. Cem de Kanınıauda bo.J'lerbeyi 
bulnnuvonln. 

Her iki viliyet mühim merkez· 
!enli. Karaman evvel ihlr isyan 
muhiti olan yerlerdendi. Sonra, ce
nuba hWm bir ı:eçitti. 

Amasya da ııeıka, şimale doinı 
nrühim bir med<.e7.di. Be7urt Sul
"'? !dare ve harp işlerinde pi.~ • 
mışü. 

Fatih; vefat e4.inee, İstlınbulda 
bulunan Ve&iriaz11111 Nişancı llfeb
IM't P&şı1, Pa4iphıa ölimlinü sıık· 

F O 8 F A B 8 O L, Kanın en bayati kısmı •n kırniw yuvarlaeıklıırı tazeli Tatlı iştah temin eder. Vüeude devamlı gençlik, dinçlik veriT. Sinirleri cııJI~ 
cbrarak asabi buhranları, uykusuzluğu giderir. Muannit inkıbazlarda, barsak teml>"mğinde, Tifo, Grip, Zatlirrieye, Sıtma ael<abetlerine, Bel gevşekliği ve ademi iktidar"' 

kilo almakta .,ıyanı hayret faydalar temin eder. ı,;l 

FOS FAR s O L'ün diğer bütün Jravvet şuruplarından iilitünlüfii DEVAMLI BİR SURETTE KAN, KUVVET, İŞTİRA TE!\IİN ETMESİ ve ilk kullananlarda 

Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Her eczahanede bulunur. 

I.tanhul Levazım Amirliğinden verilen· Harici il Sellmiiye Askeri 1 
Aakeri Kıtaatı il=•;.;,• _____ _. Satınelma Komis· ı 

Bir kilosuna tahmin edilen fiatı satınalma komisyonunda yapıla • 1 yonu ilanları . 
18 kııruı; olan 1511 ton sığıreti ile cakhr. 
bir kilosuna tahmin edilen fiatı 3 Sartnemesi komisyonda göriilür. 1 
kuruş 50 santim olan 800 ton odun İsteklilerin kanuni vesikıı!r-Tile 
Kolordu evsafı dahilinde pazar • belli saatten bir saat evvelin~ ka
lıkla satm a4nacaktır. Sığır etinin dar teklif n1ektuplannı komisyon• 
şartnamesi 135 ve odunun 140 im- vermeleri. (1418) (2014) 
rnştur. Her gün komisyondım ve- * 
rilir. Sığır etinin ilk teminatı 2025 Bedeli keşfi 611 lira 68 kuruş o· 
ve odunun %100 liradır. Pazarlıi!:a lan :nşaat a~ eksiltmeye kon • 
qıirak edecek.ittin %490 sayılı ka· muştur. Ke.,;f ve şartlan her güıı 
nunun 2 ve 3 cii maddelerinde ya· komisyonda görülür. İlıal.-si 'J(J/3/ 
:ıılı vesaik ve teminatlarile birIJt- 940 Cumartesi giiflü saat 11,30 da 
te 28/3/940 Perşembe giinii soat Kırldareli askeri satınalma ko 
11 de Karsda müstahkem mevki misyonunda yapılacaktır. İstekli • 
satınalınıı komiayoaıuna gelmeleri. !erin bu işe ehliyetli oldukların:>. 

(1395) (1862) dair veııikalarile komisyona gel • * meleri. (Hl9) (!OlS) 
Keşif \edeli 286,808 lira olan 

benzin tanklan kapalı zarfla ek· 
ailtmeye koıımıı.ııtnr. İhalesi 27 /3/ 
940 c;ar.amba giiuü saat 11 dedir. 
İlk teminatı 14,4%3 lira eartnameai 
1335 kurııııa komisyondan alınır. 
Taliplerin ihale sut:nden bir saat 
evveline kadar zarflaruıı Ankarada 
M. M. V. aatmalma komisyonuna 
vermeleri. (1396) (1863) .. 

Bir beton uçuş pisti kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştut'. Ke.<ıü be
deli 200,335 lira ilk teminatı· 11,267 
liradır. İhalesi 25/3/9t0 Pazartesi 
günıt saat 11 de Ankarada l'tL M. 
V. Bava utınalm• komisyonunda 
yapılacaktır. Keşif evrakı ber ıriiıı 
10 lira 5 kuruşa komisyondan alı
nır. İsteklilerin kanunun 2 ve 3 cil 
meddelerinde yazılı vesaik ile bir
lik!<> ilk teminat ve teki· f mektup
Iarır.ı ihale '8•tinden bir saat ev
veline kadar J.omisyona vermeleri, 

• (1387) (1825) ... 
Kaynarca ve Hanabolızya teslim 

şartile iic yüzer ton yulaf pazarlık
la alınacaktır. Tahmin bedelleri 
24,000 er liradır. İlk teminatları 
1800 er liradır. Pazarlıklan 18/3/ 
9'0 Pazartesi günii saat 11 de Lü
leburgazda askeri satınalma ko • 
m:syonunda yapılacaktır. 

(!fl3) (1932) .. 
Beberine tahmin edilen fiatı 90 

kuruş olan 100,000 adet kar göz
lüğü kapalı zarfla eksiltmeye kon
muştur. İhalesi 18/3/940 pazartesi 
günü saat 10 dadır. nk teminatı 
5750 liradır. Evsaf ve sartnanıesi 
45U kuruşa komisyondan •lınır. 
İsteklilerin kanunun emrettiği bel· 
gelerle en az ihale saatinden bir 
saat evveline kadar Ankarada M. 
M. V. satmalma komisyonuna ver-
meleri. (1338) (1581) 

~ 
262,500 kilo sığır eti kapalı zarf

la eksiltmeye konmuştur. İhal""i 
1/4/940 Pazartesi güııü saat 15 de 
Edimede Sanayi kışlasıııdn a•keri 

kapalı zari usulile satın alınacak
tır. Münakasasm:ı 18/3/940 Pa
zartesi günü saat on birde başla
nacaktır. Zarflar komisyona mez
klir saatten bir saat evveline ka
dar verilmiş olacaktır. Sığır veya 

ladı. Lakin, çok gecmeden herkes 
haber aldı. İstanbul yağmaya uğ
radı. Veziriazam katlolundu. 

İstanbulun isyanını muhafız İs
hak Pasa, temine calısıvordn. Fa
kat; bütün emelleri fır;ldok çevi
rerek Veziriazam olmaktı. 

Nişancı Mehmet P3'Şa, katloluu
madan evvel Amasvada bulunan 
Beyazıt Sultana pedCTinin vefat 
ettiğini Ve bir an evvel İstanbııla 
gelip saltanatı ele almasını haber 
yollamL•lı. 

Ayni zamanda da elaltmdan ve 
kendi mahrem adamlarından birile 
Cem Sultana da haber yol~tı. 

V eziriazaunn maksadı kurnaz • 
lıktı. Şehzade Cem daha ziyade İs
tanbula vakın olduğundan bir an 
evvel gelip babasının tahtına çı
kabilirdi. Çünkii, Mehmet Paşa 
Cemi tutuyordu. 

Eğer, Cem İstaııbııla ı:elir tahta 
~arsa Beyazıttan evvel &elip sal
tanata sahip olacağı için Nişancı 
l'tlebmet Pasa bundan kendisini 
mes'ul görmiyeeekti. Bunun aksi
ne Cjjcr, Beyazıt Sultan gelirse 
kendisinin Cem Sultana haber 
yolladığının farkında olamıyaca • 
kından taltif görecekti. 

Veziriazam iki türlü bir siyaset 
kullaııı.makta idi. Fakat, daha zi
.Yade Cem Sultanm tahta geçme-
sine tanıftardı. 1 

N1şancı Mehmet Paşanın Cem 
Sultana gönderdiği mahrem adamı 
Anadelu beylerbeyi Sinan Paşa ba-1 
her aldı. Bu adamı Karamana ı:'İ· 
derken adamlan vasıtasile çevirt-
ti ve katleyledi. 1 

Tabii bu hWiseden ne Ceıniıı ve l --

Bedeli keşli 951 lira 33 kuru~ o
lan İnşaat tamiratı açık eksiltıneyo 
konmuştur. Şartname ve raporlan 
komisyoııda göriilü:r. ihalesi :IO/'J/ 
940 günü saat 12,30 da Kırklareli 
askeri satmalma komisyonunda 
yapılacaktır. isteklilerin bu i~c e
hil olduklanna dair vesikalorile 
komisyona gelmeleri. (1420) (2016) 

~ 

Beher metresine tahmin edilen 
fiatı 41 kurus olan 80,000 metre ya
tak kılıflı~ı bez 21/Mart/940 Ç•r
pmba günll saat 10 da Ankarada 
M. M. V. satınalma Ko~ da paıııır· 
lıkla satın alıııac•ğnıdau iırteklile· 
rin 4920 rralık kat'i temiuallarile 
birlikte pazarlık gün ve saatinde 
Ko. da bulunmaları. Şartname 16.ı 
kuruş karşılığında meıdı.6r Ko. dan 
alınır. (1416) <ıss1 ı._ 

Renkıi:ı: 

ve 

cansız 

ııaça elveda 

Petrol Nizam 
Saçlarınıza parlaklık ~'e 
güzellik verir. cazibenizi 

arttırır 

Sahibi ve neşrhıatı idare eden 
Baş muharriri 

ETElf İZZET BENİCıı: 
loe Te)&Taf Malbaua 

keçi etinin beher kilosunun mu • 
hammen bedeli kırk kuruştur. İlk 
teminat parası dokuz bin liradır. 
İsteklilerin belli gün ve saatte Fın
dıklıda Komutanlık satınalma ko
misyonuna müracaatları. •lC;ı5• 

ne de Veziriazamın haberi yok • 
tu. Eı(asen Vezir" azam da İshak 
Paşanın kışkırttığı ~·eni~riler ta
rafından katlolunmustu. 

Mehmet Paşanın Amasya~ a seh
zade Bcyazıda gönderdiği Keklik 
Mustafa arı gibi bir adamdı. Se
kiz günde Amasyaya "\'ardı. Beya
zıt Sultana pederinin vefatım bil
dirdi. 

Keklik Mustafarun haberi üze
rine Beyazıt Sultan derhal dört 
bin kişilik maiyetini atlıyarak yo
la çıktı. Dokuz günde hızla gide
rek Üsküdaro geldi. 

Amasya gibi yerden dürt bin atlı 
ile Ösküdara dokuz günde gelmek 
bü.vük birşeydi. İstanbul isyan j. 

çindeydi. Yalnız İshak Paşa biraz 
yeniçerilerin önünü alabılmişti, 
Beyazıt Sultan arkasına matem 

alameti olmak üzere siyllh bir eı. 
bise giymişti. Maiyeti ile ber~ber 
İstanbula geçti. 

İstanbul abalW yeni padişahı 
parlak bir surette istikbal etti. 
Herkes mesrurdu. Denizin yüzü 
kaclir&alardan ve gemilerden gö
riinmiiyordu. 
Meşhur Taciittevıırih iliyle ya

zıyor: 

• ... Ol gün Sultaıı Beya:Qt han 
hazretleri matem libasile ııelıre gi
rip amameleri ~emk idi. Ve bey
ler ve paşalar ve aj{elar şemle ku
şak sannıp mateıngirlikte sa • 
hı vahi cenaba mülabeat ettil~r.• 

Sultan Cem, kardeşinin İstan • 
bula ı:elin tahta ıreetiAini haber &!· 
m.ıı,tı. Bunun üzerine derhal ha • ı 
zırlarunaıta başladı. 

CDe.-amı var) 

Komis~onumuzda şartnamesi 
mevcut Selimiye kışlasının taınira· 
tına ait (152,930) metre milip ke
reste pazarlıkla satın alınacaktır. 
İhalesi 18/Mart/940 Pıı:ıartesi gii
nii saat 16 da yapılacaktır. Tah -
min bedeJi 7050 lira 30 kuru~tur. 

1 
İlk teminat 528 lira 82 kuruştur. 
Sartnamesi her giin komisyonu • 
muzda görülebilir. İsteklilerin belli 
gün ve saatte ilk teminat paraları 
ve kanuni vesikalarile b'.rlikte 
Selimiyedeki Tiimen satınalma ko-
misyonuna gclmeleri. (2031) ... 
Koınisyenunımda 411rtıramesi 

me~eut Sclinuye kışlasının tami
ratına ait (170.180) adet yerli a
lafraııgıı kiremit pazarlıkla satın 
alınacaktu. İhalesi 18/Ma.rt/9'0 
Pazartesi giinü saat 15 de yapıla.
eaktır. Tahmin bedeli 14465 linı 30 
kuruştıır. İlk teminat 1984 lira 90 
kuruştur. Şortnırnıesi her gün ko
misyonumuzda göriilebU:r. İstek· 
lilerin belli gün ve saat1e ilk te
minat par • .ıan ve kanuni vesika· 
Jarile birlikte Selimi:vedeki Tiimen 
aatınnlma komisyonuna gelmeleri. 

(%010) 

Deniz Levaıı:nw satınaı. 
ma Komleyonu lllnları 

SAHiBiNi 
A X 2222 Ayşe· Tango 

Gurbet - T!ill~o 

Okuyan : Birsen Alan Müzik: Fehmi f:ge 

A X 2221 

Türk Hava Kurumu lstanbul Vilayet 
Kıınımt .,....,,z yanlıım.cı üyeıl<;a,; ~ yapbnlııcaık (500,~) 

rnünakaoa ı:,iinü pe:"Ş"$lılbc olarak ilan edilıni.s ise cic nıii11 (. / 

18 mad 940 ~günü saaıt 15 .ı:e yapıi.aeaj\ı ilan oıı.nı:rr,4 

1 
Devlet D miryolları ve Limanl•'

1 

__ _.:;if!.;l::.;::e::.;::t:.;;m.;,,;e;...;;U;.. • ...;i..;;d;;,,;;a;;,,;;r..;;e..;;s,..i _i_la_n_ı_a_r_ı -::::,; 
IMu:h&mnln bca.ı!i 8950 lira olan 50000 Kg. petrol 1/4/194:e~ 

1- Talımin edilen bedeli (13962) tesi ~nü ~aat (15) on beşte Haydar peşada ııar binası dahiJİA' 
lira olan 1400 adet muhtelif boyda l rrJsyo1l t.ıı;ofmd:an k:ıpelı zarf usulile saıtın :ılınxa.kıtır. 1 ı#: 
boya patlağı l/N~sa~/~_40 tar.hine illu ise ııwı.1ck istiyenlerlıı 671 tlica .25 ~~u.şhk m1;1v~kk~ ı 
rashyan pazartesı gunu saat 15 de kanuruını tavin .eltt.iği "~:sikalarla teklülenııu mııhtevı zarf. ı 
Kasımpasnda bulunan J?eniz le • ~ün saaıt (14) Cln dön:1e karlar komisyon reisliğin.c vc;mclc~ 
vazım sa tınlama komısyonıında Bu iı;c ait ~m1tn:ı:mekr knroisyoo.dan parasıil olar~ 
kapalı zarfla eksiltmesi vamlacak· ıt&Lbr. (2028) llr. =:.:.._;__:_ _______________ :: 

2- İlk teminatı (1047.15) lira o
lup şartnameıı.i her g"'1 mesai saati 
dahilinde mezkur kom:syoudan 
bedelsiz alınabilir. 

1 İSTANBUL 
Taı noİll ilk 
be~e .i tcm:nat 

24011.00 180,00 

BELEDİYESİ 

3- İsteklilerin 2490 sayılı kanu· 
nun tarifatına uyarak bazırladık
lan teklif mektuplarını en geç ek
siltmenin yapılacağı gün ve saat

K:ıra"<'~ç buz fal:>rik~sı için yaıp'.ırıl<>".ıl< 200 rP"_ 
ikahbı. S33 .j}l· 

71,8.5 Sac üııuin<ı kabar.tana olaı:ak yaptırıil"1<:ak ten bir saat ev\'elinc l<ndar makbuz 957,9:> 
mukab:Iinde adı ge~cn komisyon 
ba'!kanhğına vemıeleri. (1986) 

ika.~ lcvhusı. zıh ııııf 
Ta.hınfo beılcllcri ile i.l'k temina•t ııniık.tarları yu~~rda ya !<ol"! 

11.p;lan il~ sok&k Je,malr.rı ımalı ay~ı ayrı aıçık eksıH..-:wyc .. 

ZAYİ - 1927 - 928 yrlında İs
tanıbuJ on ııl.tın~ı iJk okuldan al . 

mı.ş c.l.duj>u.ın şehadeıtınameyi kay
btıttiım. Yerı<.siru &laca,(pandan e<;

kisitım hükımü yokıtur. 

Rıuıhsıır oglu Ahmot 

I Umumi cetTalı! (dima~ sinir, 1 

estetik) ve kadın doğum mü
tehassısı. Birinci sınıf operatör ı 

Dr.Cafer Tayyar Kankat 
ŞİŞLİ: Cerrahi Kliniği 

(Hususi hastane). Sabahları 1 

1 
8 • 9 da muayene MeccPnen 

1 1 Şi~li Meydanı No. 20 Tel. 80093, · 

- E QOCIJ.llum. İ'hti"ya.rlıkla has
talık bir arnya ırelince iı;t.c insan 
böy1c acınaca'k •hak Ji(irer .. , 
Dedi. Catııit ona dilrkatlc b~kı • 

yordu: 
- Yok wılirle hamın. Haıtmnıu 

hi·r şey gelttnesm. Attinizi rica e'

de.-im. 
Diye, kadı.na biıraz daha Sdkuldu. 

Onu rnütcmiı· ~ıc:len endişe 
edievordu. Ve.. Şiıııdıi de gönlünü 
almak i~ çınnnıı.yordu. Fa.kat, 
her fi<İliİn.İn de bakıslarırıda ııraııh 
bir takiıp vardı. Siyah ç~ı sol
pun, iki Wıklüm, hasta kadın bir 
defa daha başını lıı&.ldmh. Cahide 
dtlclı:atli dik!kıııW, ODlll! yüzünde, 
sem.de, g(Y~ııde <lllid& brEl' ii!l 
ara~ ıı;i'bô bak1lı ba'lıı., eoniu: 

- Senin iıemin ne coou,,.öı.ım?. 
- C..bit!. 
Koom lbu andoa yaralı biır ikat'\-OJ 

gihi Ç>l'JlllllCh' teiır8l' \tltoi: 
- Cah:lt .. CahllU. 
Ve lkııybe1ıt:Wui ~l&ııierın se

vincile söy4endl: 
- Nıas•l da bildim aını:ma. .. G«a

leri<wien ıtMwhm. Cııh!.t.. Caba_ 
Benim CaNdım. Beloklııtn Cehiıdiı! 

Ve.. Cııtıit bu 1i1:»1 c~'İ. .işitir 
~ :l"ıldU'ım& ı;:.ııt.~ gibi 
o.kiwru y.,. .... ı,_. ~ki \arilfıwı ..ıruı..dı, 

ıt ur. Sartı:ıa.mekır z:ı:bıt ı,1. rmuameıat mü.düı'lüğü k:"'O-,;nin;clc ı1c '· 
'lir. :bİıale 18/3/940 pazaıttcsi günü saat 14 de daimi C'ZICÜJl'le~O ı' 
lacaıktır. Tı>t•plerin i1k t.Eıninact makbuz w.ıya md!dupları veııil',ı 
aiıt ticaret. odası vcsikalarile füale günü muay,yen saa~tc d 
meml' buluı11!rınla ı. 1641 

Belediye Sular idaresinden 

Kapalı zarfla münakasa IJaıı• ~ 
. ~ lıd...,;miz ihliyacı icin (138000) yüz at.uz sek.iz bin kilo 151" 

kul.ı:ı.ında ikm= lııom :kapalı zarlLa JJ]iiiıı:alrasaya konuJmuşlı$ ~ 
1 - Bu husus i(;ıjn tamim edilen şa:rtııame idaremiz J& ıP f 

visinden parası.z ola:mk alıruMl>iliir. Ve .nüımıı.meleri aym s.rrv 
'lebilü-. rl. 

2 - TahµlieT ı;aıılıruımeye ıOOrc h""""1ıyacaklan. kap:ılı ~ 
iliaıle ı<(inü oJ.ın 27 mart 1940 çarşamba güıı.ü saat 15 e kadar 'l' · 
İdaI( m> 111kx:-/.İ·rııde müdürlüğe vennelidiıılıeıt·. Bu saatten sonra 
zarflar kıaobul edilmiıyecekıti.-. (1938) 

d~yor sanillm, o."!luzlili'ınrlan ya
kaıladıım. Ve .. Ayn cümleyi ağzın
da tekrarİJtY'Ordlı: 

- &likisiın Catıidi !.. 
Bu cümle ~an ıbi.r alev sü~ 

ıt.'IUUl <'i:ııi çııldı, llıaıdi dudıtkların.ı, 
bizim ,ııüıılenmizi ve kivpikleri • 

llllİo2ıİ bvura:n ibr ~ ser<l'I'e&i i\:li. 
İikiııci sörz; obra'k: . 

- Siz dıe BE8kisin an-nesi öyle 
n»? .. 

Dedi. Kadmm bovnu.ııa sarıldı. 
Bu sanı.ta billıiirı lbİl" ~· 

'lıorıaıkJbııt v8l"d1 ! 
~·! 

* 
!Bir &aatııic. Silloe:vm~ yı

kık, Qiinik m -m lrliıQük bir o.ıar 
~. 
~aı: Bir Wlta iskımle, ı:ıişe& ya,. 

nm bir ııetıd 'ltımbası, :iiri ~ 
<ıiıılııo Wıııık, .. mtııder, bk. Mri 
ot ~. Kenarda penceı .. :.n.in 
d"üıdc lb" '.)'8tak 9'lr'Ö aı.i. ~f 
yer.ini 'llU.':ımı.ş ~ kağıttan 
~ ... 1sti, kirılıi., 'lrolwlo yor-
1(31tln a.tmda ceplte ~n bükillen 
bir ı.-a g:ııbi blabi1""ıibir insan, 
bir :lwM'.ll wı.tııh. Metl™: ix- ilısan. 

Odada göı.lerıntlcn 
mı,y;ın hiç kınıo , ,.,J<;tu!. :Jb1 

Anne a(!lıyordu, Belık15. 1 
du, ben aii"lı. ·ordum. ca!Jl !~ 
du. Cnh '· zaten kc.pırl•1ıı ~ 
adımlarilc -r:'Cğil. rüı~[ı ·Dtı:J 
mış ·hiT i1az-0.ı1 ya t\l·nJ!ı ,!.! • 

•.;9'6' 
tıttı.~ye S'imıi.şti. &,h.1<: <i tıl 
içiınde e/!l'i biifıı•ü :bi~· jSi'~e: 
J?'Öt'Ünce göııleri :oo,;and• ."/ 

- BeJ.kiı;cigoim sen y;ıı;•) 
niı;i:ıı ben biJm.i•"OrOU'f"ll ?.~,f 

Demesi ile o ya"1yan k ~·. 
ijz_~rin . k:1pamnrt.>.1 bı•' ~ 
ölli ııııbı, b•r kendinden · ,, 
biı ıbu i.!lkeletin üze.rmtlr (J'' 
lı.ınçkırdı. ai';ladı. sıııın '" ,/ 
ladı!. ' 

Ve .. Du.ımı.,dan ın}iyDtJı.I' 
«ly· 

rukbırını sıkıl o:·. }:ucıP f!i' 
.Y~H1 ke.mii(J. t.ırta';ııyi:>' 

1.an He ı&lah)"<Y."; 1 
• 

sesi.le ·Jı:a~-kırıymdu. / 
- Bcoıi <r.11cla1tılm·.. fi} 

fVt'' 


