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oskova Skandinav Devletlerin n 
edafiii ittifaka Liizum ördiiklerini Sorac 

• 

Sovyetler 
-------~-------: 

Yeni Bir Genişleme Hareketine mi Geçiyor? 
---------·----- -- -----· ---------

Sovyetler 
Almanya 

Yeni hudut komisyonu Yeni bir sulh teşebbüsü mü? 
vazifesine başladı 

~:ı.":va~a·~~~ !~:~: Mareşal Mannerhaym son emri yevmisinde diyor ki: 
Rusyanın Romanya, Orta "M h b d •• d, • • b d 

Roma mehafili, 
Musolini'nin 

Papalığın da müzahereti ile 
bir sulh teşebbüsünü bekliyor 

16 Mart •velles Musolini ile bugün _tv ... l'U .... P! ... ~~ .... n-ür_,u• .... ıe_•is_i ....... _ u are e e goster ığınız gayreti, un an sonra 
~·"' ETEM ızzET aENtc1: memleketin imar ve itilasına hasredeceksiniz. ,, 

dt Sovyet • Fin harbinin bitmesin· 
1ı&kı:nra Anupa harbine tekrar 
ba~a . olan zulmet yeni tahmin, 
Siıtı.ddıs ve mütalealara :ıool açtı. 
~•b 1 •n,_ıon çıkan ve i~a~ edilen 
'll'ı ere &oro Alman Haricıye Na· 
~~ l"oo, Rlbbentrop yakında Mos· 
ttt ~a ıldec:ektir. Bu defaki ziya· 
~Ve lnülikatta Sovyot • Alman 
~a~I nıesalııt daha .. aslı bir in· 
le 0 "• istikamete sevkedilccek 
Sol\.rta Avrupa ile Romanya da 
ıu • •l Rusya nüfuzu bahis mev· 
~ olacaktır. 

b•ıı ~ ha~crln nıenul<iycl ve isa· 
lıab ~· Şimdiye kadar çıkmış olan 
diJ. ~ er gibi meçhul ve ınilphem
•tıi .. ncak 939 - 940 harbinin ifr.de 
)aı:~ıli, luılleş, belir.ıiz ..e içten 
lıahe . lı taktiği karımnda hangi 
hrıı rın do~u, hanıri tahminin 
leltı.:~. ?ld.u~u iyiden iyiye kestlıi
)·iıı. b •l{ı ıçın muhakkak ki herşe
ltı.es; 8. ında biıdi•elerin patlak ver· 
lıeı· ~· 1 tetikte olarak beklemek 
lııUn .. 1 lete di14en bir nzife hük
bit1, u al~ış bulunuyor. Bu itibarla 
ıe .~• dusen de aklıselime, tabü
tind '.•kın olan ihtimaller üze· 
'lla • ~·urfiınek ve hadiseleri bu 
l. llıt·t \' !" 1 c! .. 
•Urı 1. . e ~· a•et yo un a munı-
nıekı0 .ıbıldıfi kadar mütalea et-

ır. 
Sade ar.,, dce, Almanya \"C so,·yetler 

lirıti rı n. l ukarıda ana hattını be
h;rı J:ıın,, hah~· şeklinde bir kom· 
'••ti,~~'1' \'İicııde geliril•bilmesi ~ok 
dir, 8~ık.<' galri1abii ı:örünnıekte
l~ tıct S ~Orta A\·rupa ı.:e Ron1an- 1 

lttifu, ~~~et Rusl aya terk h.aacak 
lıırııı,' ır bahşiş mahİJetinde bu
hilir ~~ Sovyetleri memnun ed~
Qijf1;2 •kat, e\'\·elemlrde böyle bir 
'••ııe u.n teeosü•llne Alman men
i•teı.;! ıııulıalif ve mü tezat olmak 
ıı-,., h ır. İstila, ı:enişleme, yayıl
de hu~ht sabası edinme hını için
lıu,,Ya tınan bir Almanya Sovyet 
lıUfuı l\Jn daha fazla kuvvet v• 
~•ı1 ol sahibi olmasına içten içe 
. "'l'a ~nııyacağı gibi bir Sovyet 
1titıde b eğer istikbalin hesaplan 
larş1 8 

. ~lunuyorsa Alnıanyaya 
ltı~lc lhlt~' duyguyu !"uhaf112a et· 
11nd,di ıl aç ve hatta meeburiye· 
l\ıh n ~· Bundan başka Orta Av
tı:•ı olduf!'zu .. diye bir men'ft kal
bı'aat uıı:u ~a.ş~phelidlr. Almanya 
~ltllıda kendl!ının istila ve İ§gali 
oııhs hulundurduiu cenup PQ· 
~t~·ay111 '·. Ç~koslovakyayı, Avıts· 

O!ıı. 8 ~t hnı kendi kendisini mi, 
fasııı~ 'l' •caristan, şimal Yugoslav
•tlceııııi unayı mı Sovyet nüfuzuna 
llll••·· le razı olacaktır?. 

~ · ""'1s Al le ltaıl. m•n>·anın Sovyetleri 
~-••ri,~nları atlatarak Romanya, 

11 l·und aıı, Yugoslavya ve Tuna 

1 •l~aııı~ ve d~ha aşağılara doğrn 
Ul sa1ı -~~da sıyasi ve iktısadi nil
:uıeb,ı·' 1 olınak istedikleri düşü
it "~larıır .. _Alınanlar, fırsat bul • 
~1tıı •ce:ıun. enö~ce bunu yapmak 
bi °'ko\aderın!: gore. na~!l olur da 
l \ v, ta ~ boy le hır nufuzu der
'~•resi S\ıp ~~·lemis olmanıo mü
! lıir ~tııe gırişebilirlcr?, 
~ 'a o;1.

0'ko,·a mülakatında olsa 
t •ıında b Anupanın Alman işgali 
l•nııb; , ııluııan kısımları ile şarkı 
eı ltu,ve cenup Auupasının Sov

t'da ı;.·ka_- Almanya - İtalya ara· 
)>t~\Ülnhs'ılı~ıi Plİ\ııı gibi bir mevzu •t•· ' ı ır k' b ••I L ı u da Jakll'dı ı'Je 
\ef' "•r ü · •ıı. b" .. ç de,J~tın ancak •ok 
t•ı.c utun d' ' "ıı bi, hatb' ~n~ayı atesc vere· 

nı3 rı 1 goze almaları ile ko-
~''•e •lı~ 1•.vzuu olalıUir. Böyle bir 
"e. de 1: •

1
se ne So,yet Rusyanın 

~'-ıt 8 Yanın · t' b ı ' , orıad . . ıs ı)·e i eceğine 
lııııı,,, a hıçbır kun·etli ve kat'i 

u,,letin \oktur. BilAkis, her iki 
ht ,.""rrı de ~eni ibtllitlara sebebi-

ek.'"•İn harbin Almanya • 
Wevamı 3 ü~cü sahifede) 

•• .. • • 

Bütün yollar mu~acir kafilelerile dolu ! Şehit Mehmetçiklerin 
aziz hatıraları anıldı 
Umı.ıwi ha:-p sor •;nd. :\fond:o.s 

mü·tareke~.;. ll",uc ... :0.nçc, İs"'ar~bula 
ginm~ş olan ınüt~t'fik kuvYeıtle:-, 
bundan 22 sene en•.! 16 mart sa· 
b2hı istanbulu rı.:.~mı:n i ~al al~ına 
al.mı -laıdı. Bu c<gal esnasında, Şch
zadcbaşındoki knrakc:da vazife 
ba'J:c:! 1 bekliyen :ile'• '!'let~ikleri -

tekrar goruşuyor 

Sabahleyin Kral tarafından kabul edildi ve 
Kont Ciyano ile görüştü Loodra 16 (l!usu.>il. - Helsin

k den biWi.ı;ld'ğine göre, yorgun 
\'e bitkin bin!crnc Fi.n askeri ya -
vas ''a\'aş garbe doğru yol almak-
tadır. _ 

V>borg öL'Tlüş bir <ohix halinde· 
dir. Selıri ı-galc cele'l ilk Sovyet 
miifP<z<-'erinı hi~ kimse karşıla • 
marn ıştır. 

FiN BAŞVEKİLİ SUl.JHUN NİÇİN 
KABUL EDİLDİ(°;İNİ 

ANLATIYOR 
Londra 16 (lluSu oı) - H€.~in

'kidoo gelen nıalunı•ta ııöre, Fin 
parl&rnentnı;u, So\'Y'<l - Fin sullı 
muahedes. metn , ., iki buçuk saat 
de\·a.ın edtn bır uzakereden 
S()JUa 3 1'."'.) e korşı 143 r!."vle tasdik 
etırn.işt;r. 

:Müzakerelerin en müteb:ıriz ta
rafı Ba vekil R:ti'nir soy!ediği 
nutuk ohıuştur. B<.~vekH nutkun
da ·billıa:...sa duml~fü ki: 

.-- Garp d«vlotleri bize kıymetli 
yardımlarda bulurıdular. Hatta 
normal nmanlarda bile bu yar -
dım bize ni5anın sonundan evvel 
vasıl o.lamazdı. Halbuki bize miit-ı 
tetik kıt'alarının gelebilmesi :ki 
mern1,ıırntin bir tek demiryolu ile 
mümkün olabilirıcli. Bu demiryo -
lu da tahrip edildikten sonra, bu 
clhettef!I de yarclım beklenem~2di. 
Vaziyet ·bu se'kilde olunca, müca-

ıuusala!ıanın niçin kabul eılildi!ıi.ni 
anlatan Fin Başvekili Riti 

del.:ıye daha faızla dev.anı edemi -
yeceğiımize kanaat hasıl ettik .. 

Riti sözlrin.i bitirirken, Finlan -
diyanın garantisiz hatibe girdiğ'in.i 
kiımseden yardım vad almadığını, 
bir başka devletin mııkavemt teş
vikinde bulunımadığını ilave et • 
mıişiir. 

İSVEÇ MOSKOVADAN 
İZAHAT İSTEDİ 

Londra 16 (Hususi) - İsveç hü
lk:ı'.lrneti, SovyeL - Fin sulJı muehe

(Devaını 3 üncü sahifede) 

1 

1 

-------""-l'!--- hn • 

Helsinkide Riyaseti 

r~-
1 

Cumhur s~rayı 

::ı ! • C!J · liibnüşlerdi. 
. i harpteki e::>ki düşrnan ... 

l.a.ı:ıımız, bugünkü yrni haı:-pte bi-
r · ,,+ -~,1eriırnlz bulunuyorlar. 

Cür.ah:!:~lede olsun, di)\er cephe -
!erde olsun, Melıamiciğin kahra
manlığı"a her zaman şa!hit olmuş 
olan ve bunu da her zıııman hay· 
raııiula tekTar ecien müttefikmi• 
mız de, b ·,, bülün Türk milleı! 
ile bera'bcr. 16 mart şclı'tkTınLn. ö
nünde hürr. etl~ eğileceklerdir. 

• 
Bıtııürık.; iJıtifa!e saat 15 d~ E· 

yür/..e başlaııılını. tir. Saat 14 de 
K&prüden haro'{et eden hu,usi bir 
vapur dantl:leri aara' Eyilbe 
J(Ötiil'll1~Lür. Bir bölük asker ve 
lıa. io ile ;''>l's kı\'ası ve Eyiip 
nı-t.-kl,~::.:.2.ı~.iJe k sjf ıbir halk me
'ıfa'f:.111. malıall!oıi dolduronus v.~ nu
tu:klar söylenmiştir. Nutuklardan 
sonra lıava--a atıs \'e \'.f'lenk ko ·ma -
rnera~bn. \ a.pı lnrak+-ır. 

Sunıncr Velles Cumhurreisi Ruz"eltin otomobilind~ ... 
(Tum 3 Uncu uhi!ede) 

Vergi kaçakçıları için 
ağır cezalar konuyor 

Muamele ve istihlak vergilerine iki misli 
zam yapıl.!!cağı anlaşılıyor 

Mebuslarımı~ hu'S o vy etlerin yeni bir 
sabah sular ıda-
resinde toplandı genişleme hareketi mi? Yeni yıl bütçesinde te,·aziin te· I mek!cd;I', 

min etır.r:k için alınacalk tedbu·- D:ge t.n a.ltan bütün Vekalet-
ler, Maliye Vokiı'leıtinde ibir ko J,;ı:in 'büt<;elerinden yüzde on ta -
m.iızyon tarafındaın• teS!>:ıt. olun • sarrui ed·clmesi icin faali.yete ge-
mıı!k.tadır. cilmi~ü·. Bu cüınılcden olmak Ü· 
MU.AM:E.LE VERGİSİNE ZA .. 1\1: 1 zere müdür muavinlikleri !ağ\""<' -
IMluaanele ve ı.,,i~ü-'.k -~ '\ı ,: erine dilmekte<lir. Bundan •başka 30 se-

2 misli zaım ya.;nla,1ğı v · navayici ı n: hİiZmeti tamamlamıs olan me· 
z="iye maıddelerinıin iı;tilhlak murlar medburl olarak t-:kaüde 
ver~iııdeıı muaf tutulacağı an - se,·ke<lilec!."h.lerolt 

Kırkçeşme ve Halkalı 
suları ihya edilecek mi? 

laşılln.aktıı.dır. Gümı·üklrin kadro ve büic;ele • 
Bundan başka y<"ni kanunda; l''ndc )iiı<de on niSbetinde tasarruf 

Kırkı;- şme ve Halkalı suL·ının 
kcsılmesı iizerine istanbulun muh
telif semtlerndeki ha k tarafıncan 
Beledi) ~·e ve Dahiliye Vckiıle -
tine müteaddit müracaat ve sika-
yetler yapılanı tır. · WTgi keçakçı.lıJ?ı ya,panları ağır ı t!."min edilemediği takdirde diğet 

cezalara çarptıran müeyyide ve memurlaıuaıı da açığa çıkarıla -
hiUdlrnler vazolunacağı söylen • ı caktır. 

İhtiyat yoklaması 
311ve312 doğumlular şubeye 

davet ediliyor 

Bu suların tekrar açılmasını is· 
tiy<"n halkını dileği ge,:. n gün İs -
tımbul meb'uslarile Vali araısnda 

1 

buvük toplantıda da mevzuu bah
~dimi9ti. Diğer taraftan şehri • 
mizde bulun.makta olan Dalhiliye 
Vekili de bu ınıevzu ile ehemınıi· -

1 
yeıtle. alakadar olımuştur. 
DAıHILİYE VEKİLİNİN SÖZLERİ 

Dahiliye Vekili bu işin dikkatl 
tetkik edilm<"si ·ca.bettiğini söy -
li>"eıe'k demiştir ki: 

(De\·amı 3 ün("Ü sahifede) 
1 - -

Fatih askerlik şubesinden: ed'lıni)eccktir. zı·raat vekaA letı• ne 
1- Her sene mutat olan ih· 5- Şubede izdihama nıe)· 

tiyat yoklamasına 20/l\tart/940 dan \"ermemek ye miikellef • 
Çarşapıba gününden itibaren !eri uzun müddet isinden ala- bir buçuk milyon 
başlanacaktır. koJ mamak için 'uku bulacak 

2-- Yoklamalar doğıını do- müracaatlar gazetelerdeki ila· J • k d • 
ium yapılacak ve her mlikellef na görr) apılaral.tır. 1 ıra re 1 
bizzat yoklamasını ,·o.:;tıracak· 6- İli\n olunan do.l:unılular-
txr. dan baskasının müracaatı ka· Ankaradan bildirildi~ine göre, 

3- Yoklama (haftanın Cu- bul cdilmincektir. koordinasyon heyeti iki yeni karar 
nıartesi güoli lıal'iç olmak ü- :ııı DOt'iUMLl'LAR daha vermiştir. B:rinci karara ı;ıö· 
zere) Pazartesi, Salı, Çar~an>- 20 :1-larl 940 Carşanıba. re, Zj,raat Vekaletinin doğrudaıı 
ba, Perşembe ve Cuma giln· 21 :\tart 940 Pcr~cnıbc. doğruya işleteceği araz;de kullan-

1 

leri sabah saat dokuzdan saat 22 :\tart 940 Cuma. 1 mak, icap eden istihsal vasıtaları 
on ikiye kadar devam edecek- 25 l\lart 940 Pazartesi. ve malzemeyi mübayaa etmek ii-
fü. 312 DOCU:\ILULAR '. zere bu Vekalet emrine blr buçuk 

1 

4-- Öğleden sonra şube kcn- 26 l\lart 910 Salı. I \: milyon liraya kadar kredi açıla • 
di i.şlerile mesıtul olacal!:ınd:m 27 Mart 940 Çarşamba eaktır. 
her ne 5ebeple olursa olsun 28 l\lart 940 Perşembe. İkinci karara göre, İnhisarlar i· 
yoklama için müracaat kabul- 29 :\tart 940 Cuma. daresine ait ~ yerler'nde günde 

'==========================~11'1 üç saate kadar fazla mesai yapılmasına müsaade verilmiştir 

J 

Londra 16 (A.A.) - Daıly T!."le· B,'1:'line P"•.decekLr. Pek yakı· da 
,ırraph gazetcsin)in Kopenhag mu- Sovvet empryaliıırninin Al:mam·a-
habiri ve.zıyor: yı iptidai madde.lerden m;ı: .ım 

Be:-lind n alınan haberler!." göre edec"k olan veni bir genişi 'll\e ha· 
A.manvanın Moskova sefiri Von reketitıe baslama•m<ian lıorKul -
Der Sclmle.,bcrg 17 martta Von maktadır. Diğ .. ".ihe-t!en SocJt'.ler 
Rlh'brntrop ile görü. <"mk üzere İskandina,·yada v1> ·a yakın ş. r"-'ta 
(Devamı ve diğer telgraflar 3 Ün€Ü sahifede ) 

ÇERÇEVE 

1 müşahede-3 mesele 
Ankara otobüslerine ait bir 

n1ii~ahedetlen üç nıesele ~ıJ,ara-
caO.u11. 

Birinci ıncscle: 
Ankara otobüslerinin hnli gö

rülecek şey ... Sırmalı ka\•aslar 
gibi bel' biri aini kılıkta H 

maktan ~ok giizel göriinen bu 
otobü~lcrin içyiizü, :yani n1aka· 
nizmaları bir facia ... 

Ankara garında indiın, Ta~
hana gitınek üzere bir otobüs.e 
bindiın. Ankara ~arıyla Gazı
ı11eydanı ara~ındaki geniş ve 
giizel cadd• malum: llofif !>ir 
n1cyille istasyonu '-Chrl' haglı
·yan genis ve güzel cadde ... 
· Otobü; tanı Ankara11alasın 
önünde kalb sckteleri ge~irnıe· 
"·n başladı ve bö~riine bir :yuın
ruk :renıi~ kof ~!şn1anlar gibi, 
yığıldı kaldı. Otobfüten inip yo· 
!una yaya dernın eden halk ... 

Bir gün sonra Ccbe~iye git
nıek i.izcre Gazinıel'danıııdan 
J·ine otobüse bindim. Tam mül· 
kiye mektebinin öniindc Jİne 
otobüsün damarları tuttu. Ha 
gayret, ha ga~-ret! Makine bir 
türlü işlemez. Kötü huylu bey· 
girlcr gibi dört a~·al,'1nı diken 

otobüs, tızun ihtiınaınlardan, 
(anan l·ahşi, baban ~alışi:) cı:)·e 
iltifatlardan sonl'a boğuk hırıltı
lar koparıp ilerleıni~-e razı oldu. 

İkinci ıııcsele: 

Ankaraya ait ve her Ankara
lının !•ızlandıip biı: ~ehir İ!--inin 
ancak İstanbul ı:aı.etelei inden 
b'rinde te,hir edilebilnı.-i ne 
tuhaf değil mi?. 

i.Tcünc:ii nH:\elc: 

Ayol, ben :-adecl" Ankara oto
büslerinden ~ikayet ctnıek ·ı:in 
bu yazı~ ı lı..aıalanu~ degıhnıa 
Kiieiik ve hnr,1a bir ınii!-.alıt de 
altında So"~·ct ınoıtcr~ elin(' ait 
bir tc~hisi belirtınC'k istiyurnın. 
Kapılarının a('ılıp kapannıa;;.ını, 
prolt·teı· :.ı.:adc ~ofi)r hazret}C'riııe 

1eslin1 edrcck surett~ bir ın~ .. 
kint" kon1hiırıt•ı.ontwndan ba"ka 
hi~hir kıyınrtı. dalın do.ı.:ru1ııu 

garabeti olmı)·an Ankara oto
bii,Jcri de ~ahittir ki Ru~ nıatcr
~ elinin n1aya-;1 ~Uriiktiir. 

Ankara belediyf'~İ, nıe\·.ı.nun 
kcndiı:ine ait cephe:-.inde en kii
çllk bir kabahat bile tasa, rnr 
edemileceğiınizi bilmdidir. 
NECİP FAZIL KISAKÜREK 
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D1i t.ı·ırı • aif :'4!1R iki yeni 
stad 

LAhey'de 
toplan ti 

Lokanta 
taı"ife eri 

BiR LOCA KİRAL.UIAK ·-· ~-----
LAZD1 GELSE... 
B;;;-~~a. PacıstekiO meş -
hw:- Comedı. Frarı.;;aise istanbula t 
:4eliyor. Blmıd.a uç temsil vere -
cl'k ... Bu güzel sahne zev~e.n 
m hrwn oiınamak ve hemen hır 
bit' tedarik etmek kaygısma dü.ş
•u '· hlei!t'r, b:zim gid;p gôrebıle -
ceg rrC2 nevinden bir tiyatro de
l!• :niş! Neden derseniz, izah ede· 
vım· Localar '.!O, ön k-0ltultlar 7,5, 
d:,..er koltuklar 5 lira imiş! 

aynldı.ğıru, bundan bir müddM 
evveJ. resmi ağ-ızl:ar ~ etmiş -
lerdıl. Fak.at, beP dfuıün{cyuıuım 
Acaba. bu .nesl.ek naaıl cazip ~ 
hale roirul c ' . Cidden ·vans 
merak bir.ıeY • · · 

DOn küç.Ok Langa ve 
Karagümrükte heyeU 
• tetktkat yaptı 

Beynelmilel ticaret 
odaları konferansına 

iştırak edeceğiı.: 

Mes'ut Erzincana 
doğru .. 

Dünkü kongrede tarife 
usulünden yana yakıla 

şikayet olundu 

Ta:bıi, ııönlümüzi:.n bu masum 
arzı.;sunu b~rımıza ha.si.ık ve o
•urduk asal!>'. Allah~ 
b,r loca kıralıyacak olsam, ertesi 
'1'.inu de Ccrrahp:ışada:n bir yatak 
lıin.lamak lazım!. 

KADIN J\l{ILSIZLIK 

ETMİS DOORUSU- • 
Gar:P bir aı;k hı.kayesinin taıtsi

l<it: nı okudum: Efendim., bir genç 
kı:. ,ının karşısına, genç bir adam 
çıkıyor. &\Ö.Siyorlar. ?"llkruılı Jı:eı>I 
d. ınin me"Cur oldugunu soylii -
yor. Tam evlcneoeltlcr, rene bilr * 
S.'.ldü!, kadın. müstakh!l eşini bir 1 
lokantada bulaşık yıkarken 11,önne
sııı mi?. Sevd'iij adamın sahte me-

1 

cur ve hakiki bıı]aşrlı:çı olduğımu 
anlayınca. tabii, ~ııç kadında aşk 
kalınıyor. 

Ik'll bu ~""· kadının aJrılıwhğm~ 
ş "t:ın. Buıa •• kı;ı deyip~ 
! t,kbalin muazzam b'k Jokanta
s nın pat.ronudur. Ve on binlıe.ree 
•ıra, ııpartıman, otomobil sahibi 
b r zat1 şeriftir. 
CAZiP ;\lESLEK 

IL\.Lİ. 'E SOKULACAK 

\ •kit n'ıkimiz ya:ayor-. ~ 
m~-Wk. yanı. nuallimldı: eazi.p ~ 
., lek haline sok..ııaca1t, hocalara 
bazı kı>lavlıltltt temin edilecek -
m İnşal:alı, dlye!im! San sene
le el~~ bin muallimin meslekten 

Haydi bak:alım, şu cazi;beyi ke.r 
fetsınler de ~relim. . .Fiz.k, teki 
aıe.,hnr caaibe kııKuı.ıı:uıı;.ı.n mucir 
w ıt.bi, bunu ke eden de "UCŞhu&" 
olur!. 
FİN-SOVYET 

IIA.RBİ VE ESPRİ 

Sovyet - Fin h.arbi bit.tikten sOn.
ra. ooıüı:ı. .mizah m Wıarrırlerl, ka
rikatiircii.lcr ayru espri)'\ ~ 
S· · (('fili niH<teTi savurmak tlçıD 
ııözl~ J(lbı ... Malfun ya, F•n
ler. meııhur Kareli berzahını ver
d ;Jer ve sulh oldu. 

.Müşt.ereken yapılan nükte Sil: 
Yorgan ııı.U.;, kavga bittı. 

Ark ad ıışl ar, . . J 
- Yahu, senin yerııi bır eı;ıınııı. 

yok mu. dive banıı da sordıılar. l 
Güldüm: 
- Kalmadı. ded m, bütün ası>- I 

rileri altı aydanberi garp cephesin
de sanedıyorum. 
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Fr'°"'ız akadem;si, taınau iq l 
yuz ene ev~el baış!adLıl;ı bü:riik Jll... 
11,at btablf>l hil.iı bitiremcmi:t. .. l
Pl it; rip taraf>. bugün yaı:ııı da 
bilecek deı't-1, ta, 2'.!00 ..,~ 
ta marn~ a.n.aca.k.mış!. 

Birçok şey~rde ~ırrpjılardan gır. 
riviz, diye, ~ kendimi%1 
üzi[yoruz. Baksarrruı, onlar hlr l~ 
.11..nı 5ôO senede Yı>IJlyGrlıır. Hal • 
buld biz.~ y~eni ke1inıeler, 
terimler dolu olan cilt1"rle lügat 
ikitahuu, her altı ayda bir yeniden 
yaT1>0 eıızan ulemaya· !&ebe ile 
talibatın istifadesine a.r:zccLyonız. 

Sür'ati ~raünüz mii?. 
AHMET RAUF 

Ayakkabıcıların !Hamile bırakılan 
davası 1 evlatlık 

Piy=ıd:ı eksilt derilt"r aörü1 • EUıkta bir doktor ve :refi1-
mesi üzerine a:ı-akkııif:ı,,.,lsr ve e&- aleyhine açtlan.ııaylllll. dJkbt bjr 

T»Jma!b:ıhçode yaıp1lacalı: ohm 
yeni şel!riı" 9tıııdlmıı evveld p 
miiıbeabhide i'h' 1 ocinden ~ 
diğer 30~ staxlllarnı d:a 
ııür'aı.lıt ~ ~ belıediye re -
illlij('} beldıen Wıijesi. J{eJ1fi di:IS-
1ıiir liiğü ~ ı"8.iliyetıe ııeç

ıırislaWl'. 
Bu IIl'"J"anda Küçü.kl:l<'.ııaıia ve 
Kar~te yeni, i:ki bü.yi!k 
at.ad V31ll:)nası karar ır.ııım.,..ıtır. 

Dıi.n LAngaı_ı.ıa ı:iden lbir he,.et 
şdri:rciliık mütehıııssıısı M. Prost'llll 
işaret e1ıti,ği veQlı.llıe r • ıı.m dı>kama.lı ı 
cıııcld.-ısi.nin 11,a:ııbindeki ara.ziyi stadı 
JıÇin muvafık ırönmu,,ı,ur. 

~ ya;pılac<>k olaı;ı. 
11\ooa ait belediye malı aısa.lar 26 
sooe )(,'•n ~"° tcrbiyeın u.ırı:u..'"l> 
miidüıılü~ t.<>ı'koluımııııştw:. Ba
radaıki dİl\'elr liznn yerlerin »;ı;ıım
İaki için de bir takdiri ln)1m~ 
'bevetı t..;;kil olwıın,."!:ıır. Heyt>t 
dün mesaisıne başlayı.p te.ı.ktlclleır 

~ır. 

:a.. m Y"1ll ı!ILadm ~ yrı m
hamıtme k.adw ikmıııl ediiıniış o-
\ac dtr. 

Be:rnelmlılel ticanııt: oda1'arı ilo
tıısadl ı;uılı l=ı.i:OOsinin ımrunıi he
yet tıJplıant.ı& aym 26 amd:& lb
land&nın Lab._y şehrinde ~ 
cmldır. 
~elımi.IS: ticari$ odaian bil:>- 1 

!iği.ne d:ı!bil ofta biikı'\ı 1 etiıai.z txı 1 

)Qtimaa da ııtnk edecektir. Tcıp
anlıda TÜl"kiye rn:fil.I:i korni"tesini 1 
ŞEhriımiz .ı;anıeyi ~ ti.caTet odası 
ırnuınt katlibl. B. Cevat Nlzami 
Diiızeol Wm&il edec&tiır. 

Bu ,,,~ ticaret odam 
lmllllnl ~ aynı. 28 - 22 si.ııde 
ş-;hrimiııcleııM hareket edllC'Sıtir. 

--00-0----

Hava Korumu azası 

için rozet 
Tünk ilıava ıkımımu azası iç.iıı 

yer»..., :ııa.rif ro.ı.tier yap<.ın:lrnası. 

karıol'l.aŞ\>rtlıruştır. 1hk pı:rti5e bu 
r<Y..et:Jıerıc:len yarım miJ.yon• tane 
yııµtın.LacaW..u-. 

9000 lira sarledileceık olıan yeni 
roz.atın. hamiıyatli .haı!kmnırlan 
yarıdmııcı aza:laruı yakalanruı. la
lalaıııı!<!tır. 

Eninan ad4 gilzel. Türk şehri
nin me..'ut ve mll$um yuvalan Ü· 
zerinde. iıısa&uı tabiat k:ı.ıı.ıınlnrı, 
müthiş bir facia yaratb. Simdi, ma
temli av.lardaB sonra, kafamızda, 
yeni kurulacak Türk 1'.'rziııcarun 
ılık hayali, cünlüınüzdc bu hayalin 
saadet sıtması var. 

Yeıti F.nincan, zımıaıı llll:fhu -
mmıun en çok kıskanac.ığı bir 
sür'atle vücude getirilecektir. O 
~:ı.lıit, yüreğimizde, yalnıs, zelzele
nlıı kahbelif;in.e uğnyan aziz va -
taııdaşlana hatırası ve ic yn•khjp 
kalacak. 

Hükilmet, bu güzel yurt kö~e -
sini yeaiden canlandırmak, hayata 
kavuşturmak içi1> faaliyc(e gc-: . 
miş bulunuyor. A. )llimizİ.. ıon ör
ncı(i, modern ve bah!ı~ar l!.rziucan 
olacak. 

Bütün bir .oillct vicdanıı..n it-
ude titredi'!:; lıu memleket da

vosına, vinc. 1.üluu bir millet fe. 
dakNthiı \e seferberliği ile sanı .. 
mı., oulunuyorUL~ 

Yedisinden yetm:. ine kadar ken-1 
disıni '.furk h eden herkes, Er • 
zinctın için \tt~·di, h.iilü veı·i)·or. ı 

Bu araJ~. \atan huJutlarını a-
l 4HD, Uir titi:ıya seınpat~si ile de 

Fransaya gidecek Deniz.yolları koopera- • hrşılaş~ tııılunduk. Bütün do>t 
d~>lctler, y:ısmıu.ı iştırak etti. Ya- J 

tütün hey' eti tifi kongresi ' ralarunızı sarmak huı.usunda, her · .,..,...__ .,.,,,_. ''--'-'- ..._,........___ ı biri a)rı ayrı, •anıimi eller lUllt!L ı 
de:~·.;;_~~ Dcmıpolları ıJııı.nı>er~ilt heyeti 11- llilhası;a ıniitteıik devletler;n ;:üs
hey-et göudeıBıııe& ikara.ıv~ - muımlye;i txıı:ılaııtı:sımm ""'-;vıe,7Jki terd.iği yakın alaka her tür:U ~uk· 
JlllSbr. ~~~~~ ~::.'.f:ıt,~ ran hislerini dar bulan bir gale. 

İılhiııl1ıriar ıımurıı mi.irlürlö.ğti liQ· ::'',':::::30' am:u ~.=;;;.;_ ~ yandadır. 

şehıiıır'..zden ba.reket oo.e.,...Jd\r. kıışılrrdttadır. yep eni ve başlıb~ına bir köy in-

Şehrimll lokantacılar cemiyet>
nin yıllık kongresi dün yapılıruştır. 

Kongre çok kalabalık olmuş ve 
lokııntacılardan başka malıallebl.
e:ler, işkembeci:er de :iştirak et
ın.işlerdır. İdare heyeti ve besırı> 
raporlarının okunup kabulünden 
sonra dileklere geçılmiştir. 

O vakit birçok aza, belediyenin 
lokantaları sınıı!lara ayı.mı.ası ve 
yemek fiatlarını tesb'.t edip taD
feler yap!I18Sı.nın aleyhlncle bu -
hınmuş'.ardır. 

Bu meyanda azalar; gıda mad
deler:niıı fi.atlan tesbit olunmad .. 
i!:ı halde, mamul m:ı:dde l)len ye
meklerin fiatkırının tesbi.t edil -
mcsinin h'ç de do~ru olmadı~ 
bu vaziyetin ziyanla rıru mucip ~ 
du~unu söylemişlerdir. 

Neticede bu mesel., hakkında ye
ni ıdare hevettn'.n belediye le te
masa geçerek t<-ş<'"bbüslerde bu
Iunm~sı ıruvafık göriilmfuıtür. 

Bıla~re b • ..zı mıiwkerat daha 
ceryan e<J;p münak~alar yapıl
mıştır. 

Bundan sonraki !dıre heyeti fil. 
tihabinda da yeni kllre lı<!y..t'.ne 

lokantacılardan Hikmet ~l{ÖZ, A-
ram Hıdır, Suphi Eq:;ül, Ad-Om 
}a~yaıı, maha1!ebicileroen Fe
rit N~dı, Ali Riza, Kadri Akaiit, 
ahçılardaıı Ethem Gök, Ömer Pu
k.t ve şkembecileroen de Yordan 
Çakır se.;ilmıı;Icrdı:r. 

---<100>---

Muamele vergisi ka
nununda tadi1at 

Qı ıırUlüırü B. Senan ~ ila ~ lle bı:raıkılıı:nı.;ıtll'. 0c-çeıı yıl Erzincanın imar i'inc başlandığı 
tUlıUn b~ haıııruıncı:ıııı B. ~ o!.du*'-1 giibi bu oofe:ıki. ıtopliantının şu günlerde, 111iittofik İngiltc~~ • 
darı mürekkep lıcyeı Ou,ııünl€2dıo da tısydi mfyııJkııııeb geçeceiti ..,.._ nin, kendi malzeme, . ., vasıtalarile, l 

--<>-- şasııı.a karar vermesi, ifode kalıp • 
Köy muallim nıektepler"I Tıcaret oku ilan için lanna S>iamıyacak kadar biiyiik 1 Mua..,,ele Yergisi k=un.uı ~, 

bir dostluk şaheseridir. d:l c..na.:q;'ııı vamuştık:. :'lfali.ye 
Köy muallim ı:nı.ktelJlerinin s.;r- kitaplar Ve yine ~yni ~ette. bir dos'- J ""' Cilr ":ıu u113ustnı faah. ~ 

atlı:> ' için Maari:f V~ - t"İf Vclciletı y.;ni dertıı kit:aı>- lnk $Rlıcsen olu, mütt~.ilı: ve ılost ı:kınal etm.:;; .,.., veni lblr k .,,.ı;n, 
mıı:e hazır.lık1e.r y~.U.tadır. ! . Romanyanın kararı, bı:rı, bnlun • f - · uıd r ..,.th ·"'ır 
Köy IIllUill.lm ~ 1 haıti - lan W;ilı peyderpey mü~ar duğumuz bahtiyarlık ht!yecaıu i- DI"OJ&l v~ e. "~ -.n..,. · 
ro=daı:ı ~ f!lalitva!>? ~ - l>Qlllalı:ıtaclı:r. Dün de orta ticarnt çlııde hayrau bırakmıştır. Sa ıııa- Bu yen> oOI'OJc ile .. "'.'~'Ctllt ka • 
cek.leıillr. akullaırınm 3 üncü, 4 üncü ve t;,.. jeste Kral KaTOl'un namına Erzin- nmmn ~a llbi!ka~ gocıulm blltl.l 

Bu ~ Malr.e vaı.-aw;. 1 carct ~ 5 voe 6 mıcı muf- canın vel!İl yamaçlarında Bom:ıııya IJJOk::'.,anlar dli2elülme'kı'W<'<Lir. 
~; .....,, ...,.,.,_ine 250 · m lira-43&- 1 lıaı1. için 4 cildt:k'D ~ ll:ılr devleti tarafından bir köy vütude 'fownı.Je ~J?.isirurı t.:ırlı, taıı ak-
~~. cma\ O;ıügô.st• ki!<ıh ymztkn= mi\.- getirilec.ektir. kuk ve Ulıcill iı;leri d{! bı>günAoa 

3"a kxmukın ur. Miiısaba- E~anın mcs'at Türk şclıirleri 1 !htıyaçl..ı.ra ®re ycn.ı ve ıkıolay '!:ılır 
:kaıya ~ eser.lel'i ılıeşrinisa- arasına katılması, asla, uzak bir ~ ooku,~taıdır Yaı.i proje 
zrln:in 14 ün:ü günü til<ısamı tıoıllkik r:amaa ,_,..r içinde dcğildlr. ı ım:ııxandaıı itibaren mev>lcli ta;t,. !KÜÇÜK HABERLERi 
olunacaktır. CEŞAT FEYZİ hlka «ronul.>calııbr. mıyetlert taraıtmdan müddehmı• da1;a:ya başJanmışlK". 

mil l!e müracaatlar yapıldığını ve tdd;a,-a gore Mdlse şudur: * Şe!ırm:Wıde y ~ olm 
neticede bir deri labriloasınm msh- Doktor KAzım, bir hastaııenm tahrui nüfus içın 15 bln lira talr 
kemeye verildiğini yazmıştık. başbekiıınidlr. M:ı!ıevi O'fiat olarak sisat !stemniştir. 

Bu davaya dün~. b.r ka ~ yeıqtirıniştir. G~ * Bic ay l:ı;inde ~imi:< bele-
Okwıan tahkjkat ew.aknıdan ~ tikçe .geliçen ve takriben 00 altı dıye .k.imyahıınt'.!illıde tatılil ohmaıı 
la~ ~re maznun Yedilm- J1'8Şlarında sXı!ıatli ve ~ oL:m 12 sh1k.cden ı<> u, ıro ekmekten 6'I 
ledcld Alcko Dueo fabr'.kası ~ J?eD<: kızıu. vaziyetinde bir müd- si. 7 Qll'Vdar ekm~:.ııden 6 sı, 24 
h!rin kenarından keııerok ~ ~"' helvadan 19 u, 5 nıçelden 4 li, 7!1 Bir vicdan meselesi da muavYen ve müteamil olan öl- det sama hiı;aedilir taha.vUu.er yaj!dan 16 sı bonlı: ve ~yrik:a.bili 
çüden satıh itibarile ki1çük, sıklet i:ı.asrl oluyor. Bir vakit :çin İstan- ekil dlııınışttt. Bir ak..<>m gazotesinin verdiği 
Jtibarile de fıafii olarak mai çıJuıır-. ıbula giden doktorun avdet edince * B"...._ ..,..-._ ve eğlence küçük bir h:ıbcr, içlıııi%i sızlattıı 
ını.ştır hTLıııetçi l<ızdaki vaziyet\ anlıyor ye~~~~de mütebae- Şehir içindeki kualardan bir.inin 

Dü.ıilii muhakemede, WlllUll a- ve niha'Yet karı koca bu çirkin ha- sıs olll'!l Yorgi: Mişel dün şehri- malmüılürlü&ünde, 20 bin lira ta
yakkabıcı saın'at.k.irları kooper.tifi d :seyi kapatmalı: kaı:ıırım veri - mize ı;ıe~ ve belediyede çapş . mİJl edilen mühimce bir suiistimal 
ıı.amıne müdahil olantk, <ryak:lıa- yarlar. mıya başlaııuştır. meydana çıkanlınış. Tabil, talıki-
bı.cılar ceıniy<!'ti reiııi Abdallah Hfım.:e oldukwıu da anladıi<lan * M.sır He IJlOOllelretirois aca- kat tonllllda suçluln te.bit eclilo-
ı...ar buluıımustur. Mııt.Jrenw,, ~ ~nç ve giael hizmetç) kı.zıru iliç ı sında bir mütelııabi! adli nıüzahe- cek ve eezalandırılauk. 
dullahm müdahil olarak salonda ve ftl"IDl(a.lara uyuşturduktan son- ret mukavelerıemes\ akdi· için ~ İı;iıı hazin tomfı, zimmete geç>. 
kalmasına ve mevzuu bab..iıı deri- Rlı bir otomobil lı:iralıya.ı:ak bir ıı<>- zaıkerelere başla:nılmıştır. rilen paraların, öhnöş bir takıaı 
er üzerinde tetkika~ bvhınınıı' ce vakti ı:ıehir kenarına götürü - * Tedavüle ~ 01an be.ilk dul, ve yetim vatandaşlua alt ol-

Bugün SA A Sinemasında 

Güoıd..,n J:Ün<! aıtan bir muv'.lffaıkı(Y"elle devam eden 

ş iN S 
Şaıııtk.ı. .,... mü.rildi si n<>ma ba tik.ao;ıru gixi~ ~rünüz. 
Baş rolleı-00: 

Billw sos, Güzel ve ~akrak Yıldız 
J E A N E T T E ~"" D O N A L D 

i 
ve LEW AYRES ""dünyanın en büyilk SE1''FON1K Orokestı·""ı 
İ'Ji.veten: roKS J:uRN AL uı oon d.ilny>a \'e harp hav ..ai&leri 
Bugün saat 12 ve 2 de ten.zl lMlı. halk maıt:icııel<:'1."r 

olan ehlih.brenln ç~ınlıp şahit o- yor!aır. Kız dok:tonnı kansının ko- ı:ıallanıruzın yek.Unu 306 mıiılıyıooı .U nuısıdır. Bu talilısiz yatanda~arı 
larak dinlenilmelerine karar vw- lunda ve ,ııezer bir vaziy.,tte ™-"" blıı. 16?1 liraya baliğ olmuştur. salt gitıi gllıılerip 111 t' ıoı al. H 
...;., m··'-·'·--> ..._ ... _ m;n 6 ta- h.r keıoarı.nda dolaşıyoc. Fakat mak?. ineana mütı.'- lıtr-....- s U.MER ..... ....., .Ul.l.i::lA ................ J ... ~ F......._. ı.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ -~ s· d 

~_:_~-~-=~y_J_r_~_l~~~l=~-~-~-~--~-:_._~_a_u __ g_:n==-~_a_~---~-~-~-~-~=cy=~=e=n=l=L=~-~-~---i--~-=-=-~-~-·-~-hl=~-~-~----~--~-·~-·-~--~~-v=u=e=n=~-~--v~ __ a_~_·_:_:_;_~_·_~=v=~-T-ıpl~~---=·=~ 
' ni mt1kıteplen çıık'tiktaın ooı:ra gir-\ Fikz:;,e lıknıa ~ ama.. teremıümatı altında çevri.len 

Yazan: isken-der F. SERTELLl' 
' 

BAR ÇİÇE LERİ 
\:oıaa:sıcıı=-ı::a;ımımıcı:ı::--ı:ımı:ıı::ıı:::m111:11 No 1 O'l -e.ı 
D;verek yanına sokuluyor, ku-

CJO( •kıyor, yaınal&armdan ö-
püyurdu.. 

!Ki ar~ o ı;in, aıki gün -
)rı ıms:rırk 3k:şaıma kadar :k.onuş
tular. .. 
Fikriyenin kocası 

gelince .. 
eve 

Flkri,>c PCI\C'eN'n.İ:n önünde du.
~rdu. 

Ve ıta.;lı:kta Selma ile brşıla • 
~a o'Jsbütii.ıı afa!J.adı. 

Misafınn mi va.ı:, Fikr.ye? 
- E<. :'t, canını.. Elskı melıaep 

arkddaşıan Selma. Bir kere ııana 
kenodısinden bahset.ıniştim saııııı.yo
rum. 

Ve Selrnaya döndu: 
- KDcaıııı, <i<*tar Cevaıt. 
Cevat ~ 'br mveraııısla 

Selmaınm &.ni sıılrtı.. 

~. dıaıpım ftlVilı6 Mneıvı da Amıal 
- 1l!tiniz de meki.eı*n Q>kah a!lıı H• dQI' C891± ~Y'& çıkar 

hızy li ohm.ıı,. O hakic, bh:Minizi 1 çıJaınaz, Se:Jm.ııa ıııcnrlu: · 
o 7Jl!lwıdıınben aramam.a.k garip - ıN...ı, &:ooamı 11'..jte'tldin mi.? 
~ 1"'? l.'bnı:. de vıef*5mnıçıııım - Aila1ı sııbil:ıine bağış1.asm_ 
doğrusu. Oolı: i<ı:lber, ve n.aıziJı: ib.ir erlrek. 

Selm:ı: - Saıc!ece bu kadar mı? Güz.t 
ve va.Jnşıklı buılıınad:ı:ıı mı? 

- DOO:ıım ya.. AUalı. ıiJtiıni2i. de 

- Bu. vef11813}ığ) Fllı:riye ilıe a
raınrıda paylaştık, beyefendi! 
Iloğruo.tm11 osövllıemek lazu.n gıelir
se, ne o vt:f;ı:;.12dl ne de 'ben. O, 
mıikıaııten ç.ıırtıktaın. sonra eviesı
m.ıı;. Ben de a ıJe gailesine kaı"IŞ -
t®,. Balıililil Olıdü. Annl!lll hasta
lanW. Bu yitaieın hif'b;,,.m,m ~ 
yamaıiik. 

mes'ut .,tsin. Haıytj.i.. bekle1ıme baK.
1 

, .... ~~·IJ!llljllr<J";ı~ Seni çağınV'Or. ı 
Dıışanda >ki c:ta!<ika 9Ü.r<!'ll bir 

fısıltıdan sonra, fikriyenin şen 
kahkalı= işl;!;;Jıd.i: 

F'lloıiyıe ı;ıevincindcn w;;u.ywciu. 

Selmay> onun ayağına Allah mı 
.l(Qoou~ıı;? Keneli irenıdine: 

İ-yi ki, gelir getnez k1<'.cağr 
zın kalibini kımıadmı.. 

ııııin Okuduğu ruı'.hdmıiı: İspaf\1'0lc& şa.rSrıla.- cana can kaıfımak
taıdıx. San jl!iııieTdeııı ista:faıde ederde görmek fırsatım lcııçınna

ymıı.. 

• 

d' a Sovyet - Finlan ıY 
sulhu ~ 

'nrll () t:!İ 
Ynım: AHMET ş.,~- ~' 

Sovyet • Finlandi~.•.; 5~ 
başlaması. ne kadar bu) fiı>laJl:..ıı 
uyandırmışsa, Sovyet :. sii~· 
sulha da o derece büyuk iı' 
karşılannw;tı:r. ı.Jif cd•

1 Geçen sonbaharda te ·e c4 
Sovyet şartlarilc mukaY( rı~ if 
cek clursa, ~u d~f~kl ~ed;c. ~ 
ba ni!ır oldn~• görulnıe .• 4e 

" .. - ckliflerıv ~ 
seliı sonbnhanlnki t r;or' 

1
, 

ııuri şehri yoktu. İsveç ve ~u '• 
ge~:t meıı<'losi bahis nıe• ..oltlll"ı 
mıuıııştı. Sonra Ladog:;bv * 
mukabil, SovyeUer, ~ili" toPr'~ 
kenarıncJ, istediklen 

1 
• J{&~ 

mukabil, Sevyetler, k81"· 0 ıre ~ 
dan Finlere iki bin kilon•~L t ;,ı 
rabbw toprak vcrece~ec oııııf• P 
l.ıındiya Hariciye Vekili .'t 11~ıııl 1. yo ile söyled:ı;.; u~un bıC 1<0bııl' 
Finla11diyayı, bu şartları . aC~ J 
ıncğe icbar eden sebepl~~ı 0Jjl,. 

)arak izah etnıiJıtir. ~ıu~~i: 
Hariciye Nazırı denı!l;tır 

1 
,o~~ 

_ Karşınıızdaki kuvve Jı. )1 
yüktü. Bu kuvvetle çarı>ı51 ~rY'.! 
lap olmadık. Fakat mul.ıar.• .,ı~. 
vam ettirmekle d_~h~. h\pı~P 
tem:n cdemiyccegını •• . !i d 
Dı ardan gelen yardııu k• • f 
di. Gerçi İngiltere ve I• t~~u ı'. 
dım teklif ettilu. I•'akot ~ •· 
dım vakt:nd~ yet4c~cı.l•~-~ 
yardımın gelnı_cslnc I.;vcÇ air... 
veç muva~akat ~tıne.di. ':'"f11 ı~ insan zayıatı, Fın mılletıll lı":ı 
srna kadar gidcbili rdi. ~de.~ 
sulh yapmak meclıuryetııtıf";; 
dık. Vatanda:;lanınız bıra . ,~ 
topraklardan çekilerek ycll~I< il 
hudutlar içinde yerlcse~\ııil; 
Derin bir acı içinde verd•:'~ r'ı r 
katar F:n milleti irin lı•' 1 

sun. b~ 'J • 
Fin Hariciye Nazırınııı r•·"· 

iminden de anl~lacağı ü:• · jC 

ııarlfannın kabulüne Finler.~ 
eden sebep. demokrat dcd& 
1-;ardım~n çekinmderı c4 . 
lsveçiıı topraklarındı;.n ~r- r•ı. 
ı,:eçıncsinc razı olmn~:>S! ıV ~ 
hakika muahede he'!uz .'~ JJ , 
ınadı.ğı bir zamanda I gıfıı: af!' f 
kili ('cmbcrlayıı avam 1:3"' p', 
d&. söylediği bir nutukta l"',..-ı 
pııratorluiruuun lıütiin ı.u c •' 
Finlandivaya \ardıma lın~ifİ ~ 
ğunu lıildinnişti. Ve 1,u te e, 
men Finlandiya hüküınctıllll ı 
IZ•nı da iHlw etti. Frnn~ız ıf 
Uli Dalııdye, dah:ı mühııı1 ~' 
bulundu: Elli bin Fraıı ıı ııs il I 
Fiıılancliynyo gitmek tııer~ f 
lardn beklediğini hild!cdı. ·~ 
bıı a kl"l"lerin nakline Is' e~,r 
Nor,·eçin ınuvafnknt ctdl.~(t 
zıınd.L isvc(, l\iillctler ccıı11 ıl< ~ 
sakının on altıncı nıadılcS01 
kcrleriıı gecmesiue razı .,.~· 
me.cb:ır olduğu halde bıııı• , ~ , 
fakat etmcıni~tir. llntta I<' ıı'(~ 
demokrat devletler asJ:tr .01:r meğe tesebb;.io ederlerse'. $; b~~ 
fer rayl.aru_u sök~cekte~ı~• b~' I 
ınişlerdir. işte Fınlanılı) • .,.ett 
içindir ki •ulh yapnııya ; 
kalmıştır. ,ıı I 
Finlandiyalılar sulh yaPıııd''I 

idilcrT ]{oksa mukaveınettf ~t .ı 
mı e.tmelilerdi?. Bu nıose tfı"'· 
söyliyecek YCJ:'ıine mHlrt rı' • i 
dir. Onlar da sözlerini ·oY:'rrv, 
dir. Finlandiyanın Sovyct •

1
,, .,/ 

mukavemete ge~nıek karar i"'.ı 
met edenler, şimdiki knr~Udil'" 
sında da hürmetle eğilme r ~ 
Fin orduları faik kuvvetle 1~f sıncla yüz dört gün çarpı~ın 
mağlilp olmamışlardır. / 

Hulasa Finlandiya bı• s~ İ 
zalanıakla şerefinden hl~Jr.lil 
kavbetmeıniş olu;or. IJıl· '-I 
fns itibarile kiidi !<, fa~adt ~ r 
büyük ve yirr.ti sene içın t

1
jd" 

fa ağır kan pahasına elde İJıı$ 
tiklale liıyık bir mUlcl: J 
lııbat etmi•tiT. / 

22 milyon liralı~ 
bir anlaşrrı• f. 

Almanya· ile hükfune~ 
sında yeni b'.r ticaret anl ;J.ıl'..J 
detm<ık için Ankarada yaP f' 
maslann nrhai bir safha},. 1 
öıtre~tir. &ı 

Gelen haberlere göre 1jff 
laşma muvakkat ve 22rrı·N ), 
Dalık olacaktır. /..JI 

Oııtalıık kar~ı. 
B ro<?dl!re şen ibir sesle: 

Knn uşarak mıısak od.ao;ı.n.a gi
ri:yodaroı. 

Cevat, Jc~ine Fikriyenm Sel
madaııı; b~i hala!aııuyw

du. ıMaamafih hatıııiaırıış oglbi gö
ı:ünıneA< u:zaketımı ı:ıösteıımeyi ib-

Daldtor Ca\..t sempatiık., Y'llk:ı -
ş;klı ve aynı zamanrla da konuş
kan ve simaca güzel i>ır g ~. 
Kaırıısm.a o1duğu kadar mesleğıne 
de f.şııktı. Bu.tün emeli liiks bir 
atel'fe aQ!l\8k, rWşlı.ur bir da.bili
yooı oiına.ktı. 

Dıyordu.. Qünık:ü., fiknye llro -
casını büt.ii.n ve oillhassa keoıl:is:io
den ıl/,Üatl .aırkadaşlaruıdan ılrıska
llı'.)'Dr, ~ evin seıııtiııe 
1'.ile tJttra41ırı-"" 

GÜLMIEKJ DOYA DOYA ve KATILliNCIYA KADAR 
G'ÖIJMEK İSTİY'ENLER, 

f$e_ Cevat geliyor, S>:J.ma • 
C •Ttın' 

Diyerek kap1ya koştu. 
St-!ma pencerenin kenarından 

ıu\<. l,1(11 g(yz al:tL. 

\ a.rka~wın k&ca.ım, cad -
.; orasında duran hava gazi ıışıb 
aitı · d;ı. f(oni:ııce, kendi :lreDdi:ııe: 

- - Genç.. Y akışrlin bir erkek .. 
Drve mırılıdandı. 
C'.evadı <karısı kaırşı.laymca, 1tiı: 

tıOzti: 
- Y.a.nnda, ıtas:ıvv.ur eı.t.iğin lüb, 

6. ·eyi açacağız_ 

Dcıneiı: oldu. Cevat >birooo:bl4"9 

mal elllıned i. . 
- Ne zy; olıınus, Filrı'~! dedi. 

Sen de evde yaln ı,:ı:dm. V aı1lahiı 
b~ün heıı a.-:ni d!işünd:iinı. .. A~ 
nen de OOııada yn'lı:. Kiıuıb.i!lir ka -
nınlil1 ne iri sAıhyw diyeı·k .. 

Flıkr.iye llaocasmııın siizün;ii keslliı: 

- Beni ne'J<ariar -.ıd:igi.n.i w -
lirim, CC'vatc:ığmı! 
v~ Piilerek ıW.ave et.ti: 
- Bu;jin AtilA i!.e sokağa ~ 

ınııd!ını. Biraz a:ınra döndüj\iiım za. 
m:ı.ıı, Se'hnavı evde buldum. Ne 
k;ı;d.ıc ıııevtııımn bU.en. Kendisi-

Cevat lll ~~ yaktı .. 
Sakak kapısırulan girerkeıı, ka

rJS1:D.ı.n: 

<- Aıtelıyeyi a;;ryoru.z ..• 

D~ oir.«l'CÜSini ~- -
run sabelııi. ne idi .acatııı ?! 

Cevat merakınıd:an ça1l1ı.yaıdu. 
~eye İ:ıııniroen annem pa

ra m,ı .~ti? Her haiıdıe 
!'lkriyeııııin ıbu h.ısusta xezrlisiııe 
mahrem sö~eği ~er van1ı. 

Cevat ibıı littaJı:m.ı }~nemıiJ'O"" 
du. Bü- aırahk odadan ~tı.. Ve 
ıbiraz sonra: 

- Fikri;ye.. Biraz bana baıltar j 
mısın yavrtJm... 

D',ıye sıeı;lendi_ 

E;:er Selma amcasının m.İ!ı:a6 hı.. 
k;(yaıini çan;ab<k <ııyldwunamış oJ.. 
sayrlı., ~urr. bel'k:i o da &dı:i.-
1er ııilbi !iı9t.iıiıkaJ. oo.iJere:k aynj 11.
kib<ıte ~ııy.aca ve ters yii>Jüne 
dö1JÜIP gideıridi 

F'ikri}'e ·bu delili,/;i yaıp.-ıı.ııdlğııııa 
sev.iırı.fyordu. Kocası:ıı.a kıısaca me
seil:evi an>ımırak: 

- Üç dört gim misafir iJn»ınW 
Bu kı blt!nıce bize beşyih lira 6-
d ll;(' veır.ooıc.. ~ ııçacaJ!ız, 
Demişti. 

(Devamı var} 

BUGÜN 

i PEK 
Siııeınıısmı:la d~a K.aıxmder 

Krala 

LOREL - HARDİ'nin 
TüRKÇE SÖZLÜ 

ZAFER DONOŞO 
füm im göm:ııelıi.dirleor_ 

.Aıy,nca: ~ 112.vele:ı:. 

DİKKAT: Do Eilı:a ~ çarşımba ıMkşaınına ıkaiar ~ektir. 

Bugün saat 1 ve 2.30 da tenzilatlı matineler vardır. 



'Us;;- -- --\L.. ro:ııw 

EN SON DAKiKA 
Garp cephesinde 

r.a taarruz hazırlığı 
~~ıs~'.8~6 ~)-Deyi.Telgraf/ sulh şartlan hakkın.da ta:fsiiit ve-
lııian ta ıp..,.natlk mahfellerde :recektir. Ahnanoyanm iki ta:ref

t~t Ve hi~arelerinizı. Ingiliz tiıeır smıia müzakerelerin !ıaşlam:ısm& 
~ .

1 
. 

1 .ııemUer:ne taarruz et- tavassutta bulunulmasını kabule 
~biı-~ tıarı> cephesinde ge- hazır olduğu söylenmektedir. Haı-
de•aıeı e~ı:. ~azırlığı yapıldı/ima bin yayı:lmamnı.n valnı.z müttefik
ıı: l!ıalı!cu soylenmektedir. Ay- Ier tarafındın arru edildi:ğir.e V elr 
2iite A.L"rıa erd.e

1 
hasıl olan ka:ıaate 

~'ilde ;;in .ar Sumner Vetles ü- lesi inandırmak ;-çin Berlin ve R<>-
ladlt ır.uıııa~ tesir bH"akroak mak- mada gayretler sarfedilmektediır. 
~Ylıiy cyhfıı Paris ve Lond- Fin. Rus sulhu, Avdupa lınrb'niıı. 
... !ııı>.sa :~~esnasında İngiltere ve sirayetine mani ol.mal< imi.tanlan
.,~! :nde hava nkml.ın yap- nın mevcu1!iyet:n,. bir misal !eş
te ltaıl'ııi'ırJ~. Zannedi!d1j:iı1e gö.. kil ettiğlı",e Yelles' i:kn.a için bir de-

F'Ukı:ıanct! Ve!lese Alman li! olarak ileri sürülmektedir. 

~ ransız kabinesinde tadilat 
~i ~ (!{~i) - Frarmz }unuvıordu~ Ba.şveJcilin mec& ha
tı;ı,...~ a ~'nin paska.lıya r)ciye erı.ciimenım!e w~'f(i iza

. ~ bü.ı· kalı~ tadilat ya - h...tı. mii'tt'a·kıp, lıariciıve ve isl'Jı -
''111~ ektedir. ibaret nezarotinin dl~ ilci zata 
~ fW)n zamanlarda bi.r verilecei(ı 1Hmrin ol'tL !ln"'1tadır. 

0a~~rv;~ ittifak~ girmiyor mu ? 
~ . .!ah!~>- Norveçin üç ta- mektedir. Norveçlıı bu itb.fuka gir
~~a lttülrnıa ıı<r- mesi tı&kkı.nda g1. c !. efkarı ımm
~ ~ bu 'ıZle ı:elince Oslo hü - miycde, ,J!ereks,> siya:;ı ınaMellerde 
tJ ti" İttilı husll6ta heniiz bir muhtelii kanaa.tler zlıaır edilmek
l\() ~ etmcd:ğ; haber veril- tedir. 

ı>lltislllanya ordusunda kısmi te1~his 
~ ~L<lluetııti)- Bükreşten ?U1 olmaJarını teWn '~. Ro-
•k """Un, .. Ro • ~.. . _, 

~,l:';"lleti 
0
..._.e ııore, man:yaı · manyada :ı:ira:ı ~=tın arttu:.r 

t:ı '"" @d • ....,,'Unun bır kısın.ı:ııl ması içi.ıı A' ınanyadan birçok zi,. 

ti~~~a~~~!e: ~~=~~~;endisi gön-

, ~erın bıı aktığı emlakin kıymeti 
ı.ı.._ "":' l 6 (Raci ~' . . t:;:ı. ıo.ı ı:iin YY>- Iııveç ~e.- nan Y6ierdeki stn<li müesseseler 
,~,.. ~evam ~harbin vıe eın],lJ::in l milyor kron, }-ani Hl 
t ı.tU~ 000 ıni:lyon lmma milyon ltalyan i.ın!ti kıymetinde 

l \'e So (30 milyon Türk U.. bukmdtWınu yazıyorlar. (600 mil
'"Yet Rus;aya terkol.u- yon Türk !.irası), 

'v alles MusoUni ile bugün 
~tekrar görüşüyor · 

~~·ısaı.a.ı,, . 
~ıaf";J;, ~ ~ - Roma siıya&i FON BIDBE. 'TROi' TEKRAR 
' <:ıı; :tıer Ve!~'in i1dnoo l\IOSKOVAYA GİDİYOR 
ııı.;_~ P3Yt - Londra 16 (Hususi)- Amster-
~. bı:r ehca,.n yct a1llle5- j damda,n geb malıima:ta Qiire, Al-
~ ~ man Haric\ve l-<ıı=ı Fon R!bbent-
•.~. .. • Dııçemo, P:ııpanın j rop yakında te.lcrıır l\ioslrovaya gi-
~'.itıcı Ou . Yeni i:r 9lı»t t... decek.tir. 

. - ~ kanaatin - Sovyet - Fin muah-Odcsi.nin ak-
ı< lloıııa 

16 
dinden v,. Alman Haric:ye Nazın-

clo 'le Lo CIIuııusi)- Ber!ın, Pır nın Romada Musoli.ni ile yaptığı 
~~ltt,; ~ seyahatlı!raı.den temislardan sonra, tekrar Mosko-
'1~ ~~.Amerika ~iı:iye Vl!ya y~ğı bu ziyaı-..t ~ 

Yeni muhtelit ·komisyon 
vazifesine başladı 

(1 ilıel aahıtcdea de•-> 

desiniıııo, ~~ hudutlarından baş
lzyaraık Bulıni Jı:örlez>ndc nillıayet 
bulacak ~ir demi:ryolu hıııttl iotışa
sı:ru htiva eden maddesi ha!Jııkm. 
da. ~ .bükUmet.inden iumaıl; 
ietamiçtir. 

iNlıor:veç hükilllıclirııi.n de- bazı 
.i:ı::ılhat taıe,:ılerinde bul l.lll acağı 
Ul!lınedilm~. 

YAıRliM MİLYOı.'f İNSANA 
YER TEMİN EDİLECEK 

I.onc!ra 16 (HusU5i) - Helsin
k:itltn bi.ldiıriLd i >iim göre, So.."Y et. 
lere ~ mıın'..!llkalaroan memle
ket içine doil'ru her !&raftan mu -
hacir a.'kmı devam <>tımeh~ ir. 
Yeniden yac-mı an>lyon kişiye yer 
temini l<i:z11n gelmektedir. Taıh -
liy • roilen hmka vardıırn için ~ 
de ta.kr!!bcn 4 mitvon ma.r.k earfı 
ica.lxıtııneık:tedir. H~ö yarmıadaı
smdan da 2000 ki<i •ncrnleket i<;i.ruı 
aılınaca:ktır. Hangi; ıbir har~ ha
linde bırakılımL-;tır. 

1'i0RVEC KABI 'ESİNDE 
TADİLAT 

.Şimdi. vazifeımü, uğradığımız, 
bu ağır felaketin ııcılanm uoui • 
mıya, vatandaşlanmızm yanı.kırılll. 
sarımy a, yakılan ve ytlaLan yer -
leri tamir ederek ~ ve eskisin. 
den daha kızvvetli bir F1.U:andiya 
vüeude getirmektir. Muharebede 
gösterdiğin.iz gayreti, bundan soo
ra memleketin refah ve itilasna 
sarlede<:eksiniz. Bu yeni vazifeni
zi de hakl<le başarac~ınıza kal- 1 

ben emm olarak siz!eri selamet le
r;m.• 

MüSKOVA İSKANDİNAVYA 
~EVLETLrntNDEN SORAOAK 

Paris 16 (Raıdvo) - :!\f.o&.1<ov-..dan 
aılman haıb<-rl~e ı;öre Sov>yet bü
kiınıeti, İı;kanıclinav devk~leri ara
sı<ıda yapılacağı söyieJY n Uıdaf"ui 
'pa:lctın a:kdine müanaıl(?ıd e>tımel< 
t:ısıwvunında değildir. Ya 1 nız bu 
paJotın aıkfüne neden lıüızuım görül
~ ve dciııne- .k&Tşı oldu@ll.u 
ııoracefıı.tu'. 

Helsinki'de Olimpiyat 
Hazırlığı 

I.oodra Hi (Hıısooi) - Norveç 
k<n:rinesinde tadilat y:l!pllmısııu Helsinki 16 (A.A.)- F.nlandi:ya 
MU-elliler çoıl"ıthııaliadrr. Ha.ttıa olimpiyat k<ımi!c:iinin sekreteri 
Haııdehı ı:azeocsi, İnıgiliz gazete _ ı P:r.l:ın.:i.iyar.ın iç·nde bulunuugu 
lerirıin hücumlıa.n k&rı,>Sınıda ka _ 1 milşkül vaziyete ve harbin ~-
binenin istifasını ~ektedır 1 dui(u zara&lara rai(men bu sene i-

B,.~ ıs· cinde Helsink'.de olimp;yatlar ter-
li.t\ VEC KADIN t· d'lm . k ,. MUHARRİRİNİN HALİ .P ı;_: .. es1~e at >ydle karar ve-

nldıgı.nı tevıt etmışt.i.r. 
Loııdra 16 (Hu<>u-si) - Maruf f& . ' 

'·eıç k•-' uıh . 1 . d ı··························· ı;a.ıı.n m a:rrır crın <"n w 
yaşının hlerlemi;ş olmasına rııı'( _ s tJ • • 
men, Finlanıd.iyaya yardrm L,,iınıie OVye erJU yeni 
bttyük ııııy.:etlcr ~ S ln:ı.a • } • • ? 
L<ıgcr~ So\•yet - Fın sulh mua - geflJŞ e.neSJ ffil o 
hedeiının ımzalı:mdıgını h "'ber a- 1 lmca, bir beyin ~JOrrajis -cı•: uğ _ (1 lllol aaltifede• denm) 
mın.ı,,-trr. Hay:ııtı tc'hHlrol!d T. 

HU'DUT KOMİSYONU İŞE 
BAŞL\DI 1 

Ifo!Siııki 16 lRaıeiy-0) - Yeni 
lıudııtlarm tayını 1'Çtl1 ""'ekkül eden 
kaır ;,.yon · se hı:sloıınıştır, Scvvt·t
kre ter.kolunan verlcr a1ıa.!ıs' da
hile naılcl::;Juıııır-.ak".ar:lır. Büıtiin voJ,. 
!ar, mıı!ıaciT <ilamoıbil!h:ri, kııan -
vıonl.ırı ve a:nııbalan!e dolıırlıır A
ıner1kan salibiahmcri ile İsveçten 
gelen 'bir he:>"'?! azami yan:lıında 

1 
buJ•HmıaJctadır. 

MAREŞAL MA.'I :Er.UF.İMİN 
EN SON E!URİYEVlllİSİ 

Helsmki 16 (Radyo) - F' 1 or
duları Baskuma.n<ian Mareşal 
M ıınerlıe m, OOll ordu e-rı'l<rfvcvmi
s nde terhis oluruuı efrada Şu tav
sıye ~rde bulun.mak•t iır 

•Bizden çok kuvvetli bir düş -
m~ kaışı mcmleketım.izi, şeref>
mızi kahrnrmı.nea müdafaa ettiniz. 
Muharebe meydanlarında göster _ 
dğ .. uiz fedakArlıY.ı tarih :ıltm harf
lerle yazacaktır. 

yeni !>i:r .lıanbe i!fJecek olurs.ı. bir 
Berl " - 't.:'lldrova - Rana cephesi 
k ..U"1!Ilalk i ;tiıye11> Alman laı: ın bu 
pMnı su. ·ad~ olacırktır. F.nıiıı 
hl:- mem!lıadan ö~tlıdiJ!Hıe göre 
A!mamat", ııSkeri bir ıımwaffıı1tiıe>t 
clde edeı! edikl.erl takrl'iroe pe.k 
1."UJV'.-eıti bir Avmpa bk&u vücude 
ı:at.i.nrııtk suretilc d.plaıııallk ı:ı;.. 
mu.va!fa:k vet kıızail!ll1aii lıl'erııek
t rler. Bu bl:ok sayesinde elde 
cc:.ilıx:ek olan ka.ramız bir ııulh 
J:ı va ve f"cla:ısJovaky anın Al
maıwadaı kaın=ı tero:n decekW:. 
.!.ngiliz aılı1:akll5ını yarmak ve ooa 1 
·dCŞI akle b ·r siltih bulundumı.aic 

ımaikaaıfle Aman diı:ılunatik mah
lfilleri Alın.mwnm himay s:nde 
S ~ meml ke !eri arilSlnda te
ti: .uı bil" • ifuk akdine yııniı.m 
etnıekıteıd.l.ıfor. hoi !ı:alıer alan ıınclı
f:ıtlıertle söyler.di<lfue gfüe İsveç ve 
N a.t"V&'" efkarı u:mumiyımin lıü -
rfü.k bir .Iasmı şimal meııı!eık&t -
leri anısında tedalül b.'T iıttiiaık air
kföıe mu.'U"lm!T. 

ı-~a;:-uuıner Velles dun ak- :la m.üı;terek bir Cermen - &,-.,-yet 
~· ıı.1~_-l'a Kelmişti poUwısınu9takıhi IDE6elesiııin gö- ı ~"al. ~buaabah~dolmzda rilşiil<l<X'ih bi.:dirilmeık.ted.ir. _ Selimiye Askeri Satınalma Komisyoııu ilaoları-ı 

• ~~ ~ lllda:n kabul edilmiştir. Almanvanın M06k.ova büyük el-
~ ~C~<llıra Hariciye Naızın çisi Fon Şuleıııburg da Sovycller Cinsi M,kt.rı Tahmin bedeli Jık teminat 
~' 'V~ll<:s ~ ;:ür~r. Sum- 'Birliğinin müstakbel siyasi faali- Lirl Kş. Lira Kş. 
f>~ ıro~ usk

1
olini ile öğleden Yeti hakkında rapor vermek üzere Çivi muhtelif 6:141.960 Kg. 1586.23 118 97 

~ n~e~ Berline ı;elecektir. Tel muhtelif :::ıt.GOO • 116.0i 8 80 
t le,, i sahain .nı.uralıhasını. Afıoon J!a-zeteleri, Murma.nak - Çinko 10!99. :ıo • 4lll9.72 214 98 

lllc•· Salı ı:· .. kabul edeeektir. dım Keradenize kadar ol&ıı mınta- Lehim 164. 2S • 574.87 43 12 
!ıı ~· :unu Nevyocıa. döne - kanın Sovv~ nüfuzu altında kal _ Bilezik kepçelik 
~~-LİI'ii , ması icap ettiiini ısrarla nı=k- Silme demir 1455. 00 • 612.60 45 97 

""! ~"'~LLi ::\ıilDAFAA tadır. Buna~. İskandinav mem- Menteşe ve İspanyolet 80. 00 M2 G0.00 4 50 

' 

•1uEN 8 MİLYAR leketJ.eri Sovyet ntiı'uzundan ha- K b ·· tüh 
lS'.l'EDi r'~ kalmakta, fakat Romanya sa- · a a ııs eç ;ız. OO Kg. l.44 11 

16 ~ Ince Ü>tübcç 51. 00 • 3 08 
~ lıı~ b (lI 1l'ru.;İ) - Ba<vekil rahatle &ıvyet nüfuzuna terke - · 

2
4 

~~ita~~a~ıye N1, rı sıfatUe, ' dHI™>ktedir. ~~~r ~~:~~~ : 2:·~: 1 s;; 
llıe,,~ Sarf ,dar 'n;fil>ren ihti - ~'1ERİKA YENİ TAYYARE Macun 40. 00 • 12.00 ;s 
lııiıt;"lfl(je~ ~.Im?k uz.ere. Faş;st ·VERMİYOR Cam . 88. 00 M2 ııi4o 8 ~~ 
J.!~~ nııly2r liret iste - Londra 16 (Hususi)- Amenka ' Komı>ynnumuzoa ••rinamesi mc\'cut Selir.ıiye kı_.Iasınm t·-· '···-
.~ a llıüst ayan ve meb'usan meclislerinde ·t ' d · "kt h · be - .. ıra......, l2ı l!_ŞaI-ı General Priklo, görülen muhalefet cereyanı üz~ aı. yu.•arı a nevı, mı arı ve ~a mın delleri!.e teminatı nıu\'akkate 
... ıtı.ılyon ,,_,.. 

1 
b . A rik ınıbklatrbla.rdı ~·az .. ıhlı 1 (12.) k:ıl1emkın.~.aat malzemesi taliplerine a~ ayrı "" 

,.., ~ rı. l""' m.-. o .an a...a. nne, ıre a hükürneli mütte - ~· • • t!J,~ "ltt .,..,, da 
260 

-" li fikl ya u ır rn l a <'>ı yapı ma uzere pazarlıkla satın alınacaktır p 
~::<lılh... ~ı.ııı .. - .,wyon - · ere en son model tayyare sa- lıf:ı lS/3/~10 Salı giinü saat 1~ te yapılacaktır. Şartnamesi lıer · .. azk:ır-
ıı..;_~ h tlöyleıruş \'C tayyare t~'ımnı k"rr etm ir. 1''akat şim- r.ı· thd ·· "'! b'lir Is idil · b guo o-~-''iiitıi ~te en kat'i amil ola-- d· ·e IO<lar vapıfan sr.ar;~ıe- tes- • ısvonum .. goru c ı . le erm elli ~n ve saotte teminat pa 

• "Ve 
1 

~ .., • ral_arı ve kanuni vesikalaı-ile b;rlikte Sclimiyedcki Tümen satınalma k:._ 
e ır~tir. hır: cdiJ.x:ektir. ı ~ nıısyonuna gc meleri. (2076) 

Sovyetler 
Almanya 

(Başmakaleden deva..V 

İngiltere - Fransa arasında cere
:ranına ft tahdidine taraftar ola· 
bilecelderiııi sezdiren deliller var
mr. Binaenaleyh, Fon Rilıbentrop'
ua l\loskııva ziyaret ve miilılıkatı
na ait olarak ertaY" konan mevzu 
hakikatin d.ısmda 'bulanmayı iktiza 
ettirea bir mevzn olmak ~erektir. 

B-S ON TELG R AF-16 MART ıMt 

SÖJ'fTUcRAF"ıo tarihi teCrikıuı: 10 

Reşit Paıanın Hatrratc 

MAKEDONYA ATEŞLER İÇİNDE 
Yuaalar: 

lıkeııdtt f, SERTELLi Cevdeı Reşit YULARKIRAN> 

istibdat zihniyetinin sembolik bir 
ifadesi olarak Hüseyin Hilmi paşa· 

bir tezkeresinden bazı satırlar 

Fon Rihbentrep, Moskovada ancak 
kendisini tecritten koruvacak ve 
bir teşriki mesaiyi kaz~yı ko· 
nuşabil:r ki, bu da z:ıten öteden· nın 
beri Alnıanyaruıı başannwa çalış· 1 

tığı iktısadi, siyasi, askeri ~·e hanti 
bir ı:ayedir. · 

• • • 
ETEM İZZET BE.,..ICE 

1 ••••• , • • •••• 1 •••••••• 

İstanbul mebusları 
Sular İdare•inde 

(1 inci ubi.ledeo devam) 

c- ÖğrcrıdiPimiz.· göre Belediye 
guJ.aı- id:ı:resi bu suların te.kra>r a
cılanası ıı.!.eyh.nd!."d.ır. Ve ihvahrı 
ı.çin ic.We:kn ı:r~ra ~r SUj;w na l 
saıifu!unursa daha fazla var:dat 
ııet-ı:tY.C(li{ini, haijca da daha na.fi ı 
olaca~nı iddia ~trnek'edır. Fakat, 
suJ.a.r lda.reı;i yandaıt>Hır Onun i~in 
lbu t,:. ... in sür'2:tle ~v'Il4l\"'l tetkik o.lu· 
nup k9\'i sureıbte halli 1.izı-n<lı::-.-

V' kil.n bu arzLsu .::ze• ' Is -
tanlml meb'usları bu s:ıoba!h saat 
lU ·buı;u.kıta Taıkshnd~lti Belediye 
ııuı..ı:r irlare.>"nd' topla mıı;Janlır 

Vali ve Beledi}'< reisi B. Lü.tfi 1 
Kırdarın ela iştirak e1lQi bu top-

1 
lantrd:ı su1ar idarem miilh.ı.ru B. 
Yusuf ZiYa Kırkceşrne Ye h:ı ' alı 
suıfarrnm ı..'ıvası aleyhindeki ida
:ren>n noktaı oozarınd;ı ısrar et -
mi<ıti!r. Bil:ihare bu humsta .eahe
den mas7aila.r tet.kiık 01i.ı:.nmu. ~ur. 
Ta;:ılantı devam elımEc'<.tedir. BilA
hııre k:ıt"i karar verib<:t"ek~i.r. 

Şirketi Hayriye 
vapurlarında 

Tarife kofui.syonunun son tc.µ -
lantısında Şirketllıayriy0 vapuı .a
nnda asker'cr n seyahat'cri çin 
venleıı bir kararın tatbil:ıne bu 
sal>a!lı tan i tibarcn b:ı:şl:ınılrLLştır. 

Bı. kaı.r mucibıncc Wyük ve 
küçük rütbeli subavlar s.vi! e'bise 
.le sey ıhat ettik! • ; vakit sadece ' 
fotoğraflı VA tasdiıkli huviyet va
ralml= lbrıı.z etmek surctlle 
Lnziliit ı;; r'tlekt..,d:rlcr 

ist:mbtıl ~ ıt.nnci tkare'b 
mabkerr~i.nden · 

'Ilürkiye iı; bankası tarafından 
Bıergman ele6ct:riık: şiclretloo i7.afu
tıen Galat.ada Adaldt hanında 22 -
25 numarada Talılt Enver a:by
biıne 939/468 nuanarah 00.Sya ~ 
açılan 4398 ıira 94 lrunış alaca.lr 
dm>aı;ır.da şl:ndilti yedi belli oJ -
mıyan miiddeialeyiı i1<1nen fıdhli
gata rağı:n<mı mahkemeye ı:olme -
qi.tııı:kn hllkkmda gı:yap .karan 
verilerek muıh::>keıne.n.in 3/5/940 
eurna saaıt H de 'brrakı.ldJ.ğı .tdbliğ 1 
yerine geçmek fux.re ilin olunur. 

• (25341) 

Ahdülhamit, hükfunet işlerinde 
- en küçük teferrüata kadar - her 
kesle ve herseyle meşgul olur ve 
siyasi hadiseler kaı-sısmda bir pire 
için yorganı yakacak kadar kor -
kaklık ve şiddet ;:öster:rdi. 

İşte, Reşit Paşa, böyle bir devir
de ve çok güç şartlar içinde Ser<rı 
nıutasarnflığında kalarak, menlle· 
kete bü,,ük tehlikeler ı:etırcbilecek 
olan birçok hadiseleri önlemei:e 
çn!ışllllŞ ve bilhassa saraya karşı 
bii~iik bir celadet ve cesaret gös· 
tcrınişti. 

O zamanın idare ve zih.ıı.iy teini 
t.ebarii"z ettiren bir iki vak' ayı zik
rcdelin1: 

Babıali, İlbasan mutasarrıfı Ne
ciplıe) ismindeki zatı (Jontürk -
!er) le münasebeti vardır diye a:z
letmek istiyor. Necipbey hakkında 
mabeyne ve Babıiıliye jurnallar 
ıtöndcrilmiştir. 

lllülettişi umunıi Hüseyin Hilmi 
P~ ;se bu zatın hizmetlerinden 
memnundur ve İlbasan mutasar
nflıiında ipkası için de ısrar et
mektedir. 

Bir ha"yli muhabere ve mücade
led~ sonra, İst nltul, noktai na
zarından dönmemiş, zavallının azli 
bir emri~alti olmuş ve keyfiyet ma
liımat kabilinden müfctfüi umu
mi! ,!c de bildlrilmiştir. 

Netin Beyin azli için Babıaliain l 
gostcrdıti esbabı mııdbe ve Hü.•e
'.\"in Hilmi Paşanın bunlara ver -
diği cevap, Selilnik efkarı umuıııi- . 
ye. inin biirriyct rn dcmrıkratlık his 
!erini o kadar okşaom;trr ki, bu se
ciyeye sahip olan vilayet crkfı • 

· nından birçoklan lıu cevabın bi
I"<"r suretini çıkartarak - hatıra ol
ıııak üzere- saklamı:ya lüxum gör
müşlerdir, 

İsiipdat zihniyetinin tam bir 
sembolik ifadesi olın•k itibarile 
ciddt>n o denin tarihine ı:eçmiye 
layık elan llüseyin Hilmi P~nın 
bu meşhur tezkeresinden ba:u par
çn!nn aynrn alıyoruz: 
....... İlbasan nıutnsarrtfı Necip 
Beym koo:k.b'r aileye mensup o'
dul!u ilave b~yuruluyor Hallbuki 
neslen bü;iik familya1ara mensup 
o'madığı halde, cümlemizın veli -
nimeti olan za<t:ı akı:lesi h!..ıafet • 
penabiye sadakat gi)steretek dev
lete ilmen, kalemen ve siya'seten 
pek büyük hizmetler .fa etm.iş bin
lerce bikes!cr ve aileleri meçhul 
kimseler vardır. Mabeyni hüma
yunda halen hlzmet ~enlerden 
pek çoğunun da bü:vfil: familya -
dan doğmadıklarını söylemeğ~ lü
zum ~m. Devlete sadakat ve 
merbutiyetle çalışan bir memurun 
küçük bir familyaya mensııı> ol • 
ması maddesinin azline esas teş
kil etınesi, Babıfilice ittihaz eıdil
miı; veni bir fikir ve kanaat malı.-

sulü ise, bu c:hetin de lütfen tavzih 
buyurulması iktıza eder. Aksi tak-
. rde böyle fedak1ı:r bir devlet me

... uruna manasız birçok mes'uli -
yetler tahmil cdilmeın muvafıl:J. 
insaf ve adalet ola.maı:. 

Mumai'eyhin, nüfuzu hüklımeti 
fanui:vaya Mensup olduğu nıese -
lesi üzerinde bir dakika ,b:le dur
mak caiz d~ıidir. z:ra, malılrnıı 
devlet:eri<iir k', büyiik veya kü -
ciık bır faniıı)>lad.an do~ 
nev'ibe.ı;erden hi.;ıbirferdin ye~ 
ihtiyarında dei\iltlir. 

Za:ı hazreti hlld:fetpcnahi nez -
dınde büe, asaleti nisb;yeye d~ 
ı;aclakat ve fcra-gat'e çalışmaj(a 
kıymet verilir ... • 

lüfettişi umumi Hüsey:n Hilmi 
3elanik - 4 Mayıs - 1320 

Vesika: No. l 
llü..eyin Hilmi Paşa'lın >adarete 

y:ızdığı bu tezkere •ureti çarçabuk 
elden de, dilden dile bütün Sda· 
niğe, hatta biraz sonra bütün Ru
ıneli:ve yayılnuştı. 

IWsevin Hilmi, İlba>an muta5ar
rıfı Necip Beyi yerinde alıkoya -
nuııruı;, fakat onun hakkında yaz
dı.~ mektup, bütün Rwnelide ken
di şahsiyetine karşı biiviik bir se
pati uyandırmı~tı. 

Babı8.l.inin iç yüzü, mabeyin ve 
~rayda dönen cntr;katar, post 
kapmak veıa l;aptığı postu mnha
faza etmek için, en yükse mcv
kil<0ri iga! eden kim' lcri , n ba
y:ı.~ı küçii.klüklerc te nı. tıne· 
!eri. nıımuslu kimı;elcri ümit•izli~ 
düşfrr;Jyordu. Daha yükseğine ya
ranmak maksadile birbirini pın • 
mazlıyan vezirler, birbirinin etra
fını hafiyelerle cevirip ta :p edi
yor milletin hukukunu gözeten • 
ler Yenıen çöllerine, Fizanlarn, A
kkıi kalelerine süriılü)·ordu. 

Böyle bir devirde. Kızıl Sulta• 
nıo .Sadrazamına yazılan bu tez
kere, bilhassa Sclıinik n havalw 
gibi eflci.rı ahrarane be•Iİ)en bir 
muhitten ı;öndcril:nis olması, ce
•sreti medeni) enin ı:ü:ul b 'r nü -
mıınesi sa}·ılnbilirdi. Hürriyet aş.
kile yanan Runıelide bu tarhitcn 
sonra, Hliseyin Hilmi Paşa lıerl,es 
tarafından sevilen bir şahsiyet ol-
mn~hı. (Devemı var) 

ŞEHiR 
TiYATROSU 

dram kısmında 
Bu akşam saat 20,30 da 

(O KADIN) 
İSTİKLAL CADDESİNDE 

KOMEDİ KISMI 
Bu akşam saat 20,30 da 

(Herkes Yerli Yerinde) 

Bugün TAKSİM Sinema&ında 

POL TAVA MUHA EBESİ 
( DELİ PETRO'nun SONU ) 

TÜRKÇE SÖZLÜ 
Muazzam .meydan ~ıaocılx-leri - En dehşetlı cleınlıı: çaıpışın&

ları - :J00,000 .ltişirun 1..<rtl:r ııkile çevril.en harilra!ar fi.m 
Bügiin:kü seanslar: 11,30 - 2 - 4,20 _ 6,40 ve 9 da 

YAGIZ No: 60 
\' 
~n: Ra' rui 

[) -
Cümlesi esefle dudaklarından 

dökülmüştii. 

Melek; ilk kararını şöyle tatbik 
mevkiine koyuyordu: Siyah bir 
çarş•fla voksul bir taze halini ala
cak, Yenişehirde bütün gün dola
şıp evvelce burada öldürülen ar· 
kadaşı Fuadıo e~cdini bulduklan 
yerde tahkikat yapacak, etrafı ta
ra-sut ede~elc, akşam üstü de Sıra
serviler, Ayaspaı;a civarında ta -
rassudunu sürdürecekti. 

geldi .. İngiliz sarayı önünde, Balık- j~~;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;~~~~~~~~~~~~; pazarı durağında indi. Ai{u- aksak 
1 

bir yürüyüş tutturarak sol taraf-
taki yokuştan tenha, şehir dahi • Ü<; S>:·n emek .. · 9 mH!)'on dolat- sarfi.l.e ... Büyü!k bir ordunun iılttra.kile ·· de tirilezı.. .. v, .· 

an a eliyor 
b()' ~~ı::=ıır.1:1~ı::s:m1111E=m:ııı-;;.. ... .J ·ttor 

l{~hinin gizli teşkilatı da bu 
~ ttttı. bır türlü izini bulamamıştı 

papasın 

ı,"' " ~ . 
~tt~li ._1~ ka~rgah istih ; 
~ te lıot;5 l Sey{ınuı mc aisl, 
~?L di~,_ .' ınerkez kunıandan .. 
b '•l" -. ıuz b 1~1, 1'1iıı fa .ı at şube ve tcşek-
>J), ı bqj alıyeıi bir t . ı·· b 
lı. , b"t UJ> ur 11 u 
""l\ı ı atat ıııeytidna çıLıramı -
~~,.it~ oldu·~·farellerdeo birisiııe 
1e "1,,~el'on~~~ t~sbit edil n pa • 
''~ıı. lutı. bl r!ue, hab,•r uçuruş 

~·l)•ı. erıne •et (ekilcnıi • 
•tı ı.ır ıı. 

ı..:· l)d tılıi,.j . 1. 
~i Ilı,, ır taı.· · n ıtız ı te~kilıltı da 
'li~i ~do.ııa ıp ettii{i bu papasın 

lıı~ 1 °•to;ı- kçıkaranıamıs, büvi
ı,... arı.ı. a "Yarak tc kifı 
t ··ı "' ol~ v ıne 
ı:;.~ı~~\Q(falti mı h. Birkaç defa 

lııı~ e ı:el.ınişi ete varılmak sı-
l'1.t~ren • en, tnkip ıncmur .. 

ı:ı2 bir ~:.:.-._ ft 

sokak ortalarıod~ öldürülüsü ha
' disenin korkunç ve kanlı tı'ir' saf. 

haJa girnıcsiııi intac etmişti. 
Doktor Ruhi, geni~ ölçüdeki sa

ilhiyetlerine rnğmen bu isi derin 
bir eza icinde ve ancak binbir ih
tirnt.la bati bir sev'r icinde takip 
eıtırıyor, papasın faaliyet eserle· 
rindeıı her giin ortaya cıkan yeni 
bir lıadise doktorun itaba uğra • 
masına sebep olııyordu. 

İste, nihayet l\1elei:in rica ve ıs
rarile bu vazifC)'i gene. güzel ve 
zeki kadına verilmesine muvafa
~at eden doktor Ruhi, Meleği u
ı;urlarken için için burkulan kal
bini eli'Vfe bastırmış: 

- 7' .._ bu da ötekileriıl ,.,._ 
1 

Bu karardan Meleğin beklediği 
netice su idi: Gündüz Y enişchirde 
görcccğ"i bir cenebi simasını, bil .. 
hassa bir papası; gece onu taltibe 
başlıyarak meçhul keşiı;i meydana 
çıkarmak! 

Krar, muvafık ve hassasiyetle 
takip ve tatbik edildiği takdirde 
müsbet netice verecek mahiyette 
idi. Yalnız Melek bunda muvaf • 
fa~ olacak mıydı?. 

~şte, ı:-cnç kadın .Aksaraydaki ço
cııgunu bıraktığı ihtiyar ak.·abası
nıo ~·anına giderek C\"Wdıı:s bir de
fa daha bağı-na bastıktan ve elbi
selerini değiştirdikten sonra işe 
baı;lıırkcn hunu düşünüvordu. 

::llelek, Fatihlt"ll lıind.ği bir 
llarblı-r ile Teııebaşına 

l'nd ki kır rl l t -"- . '-"--"'- . ,.ı..ı...---· ~ ge e •ınaına ı e · ımsı ye ere ge eli. Bu· aı-wıının en . .--...... ooen .............. ., büıtürıı san'at dün.y:ısı.nca kaıbııl edilen ... 
radao kestirme Yeoi~ire doğrul. 
du. Bir sm'=ma harikası ... ifür h~r harikası 

O zamanlar Ycn4;ehir İstruıbu -
!un batakhaııe vazifeoini tC!!kil e
derdi. Şehrin orta dereced~ki u
mumhaneleri buradaki sokaklarda 
bnlunurdu. 

Açık, saçık, çok boyalı kııdınlar 
sokaklara dökülmüşler; kapıları a'. 
ralık dnraıı evlerin önünde küçük 
arkalıksız hasır iskemlelere yasla· 
narak müstehcen şakalarla birbir
lerine söz atarlardı, 

Evlerin arasına yerleşınis ekse
risinde esrar kabakları tuttÜrülen 
kahvelerde; İstanbulun asker ka
çakları, hırsızlar, yankcsicüer, ~ 
ce soyguııruları, kamıanyolacılar 
HHarna çalarak kafa tütııiilüyorlar' 
palik:ırvalarm afili tavırlarla nıirı: 
ata ata n,mumhane kapılarına uğ
radıkları göriilüyordu. 

!\felek. omııdrmdaki rengi sol -
muş gron çarşaf pelerinlle hu so
kaklardan geçerken, alay mevzun 
olmustu .. Zaten onıın i•tcdiği df' 
a.. IA (Dc.-aını var) 

• 
ın 

FEDAiLER ALAYt 

GUN GA DİN 
(Fedai.!er alayı) 

İngili:z edibi BUD'YIARD KtPLlNG şölırcti alemşü
mul büyük e:bibi ~dıeseıı> ... Bicsineıııa şaheseri oia 

rak canlandınJıdı. 
~ lahramanlık. .. SavaŞ ... Ser giizeşt.. İn1rika 

Aşk Nrnı. 
Baş rolıleı.-de: GARY GRAN.D - - vdc:ruR ME LAG
iLEN - OOUOıLAS FAİRBANKS Jr. ve DilJer JOA 

FONTAİNE. 
l~ seneahrltı. tın t!!l bürJü'k tJ..lmini tam:nm :t.N:n 

ÜMER 
Sinemuı 19 Mart Salı akşamı saat 9 da 
~ ve husa.si ıbir GALA ITTıt.1p etmiştir. 
&* ~ için ye.-leıiniz! şlıındiden ıtmrllı ede 

ıbtrırınniz. Tel: 42851 



TES i R AN ... 
1 

BAŞ, Diş, NEZLE, GRİP 
ROMAT1Ztv1A SOGUK 

ALGINLIGI 

ve bütün ağrılarını derhal 
keser. Lüzumunda günde 

3 kaşe abllabitir. 

- ·-~ ... -- -·- · .. · .• - - -<+ .. · - .. 
• J ' ' 

1 u. MUdUrlüS)ünden: 1 

1 ISTANBUL BELEDiYESİ İLANLARI 1 

UEvmıntrJiO'!K tmJR.\ ~· 
Dorxı*'k ~ ıı:ilftlUıırm ka - ı 

pa,ğı.ıu l<aoalıı v aı:ljellc lı. 1 + ; 
mııhswm n-z ~ ç4 >•ıa ter - ~ 
.U,aıt;ı.. ~ h1ılnı iıı.*ı a -
lmrruş <ıtıı.ı ~ maym 1932 tarh ..... 1 
1686 No. lu htira tıeılllbnm lıU.. 
ett:ı(:i Wlruk bu t'eCle 1 J "'""" 
devV o;ıeyalı~. icadıı 'l'Dddoredıe 
mevkii fille kq)'mlM .içıi.n icaza da
hi vml~t'- tekbf cs:li:lmeıkte 

J)ıalJiıli h:u4uı u el Mı: ııdao- edım 

en gıü22i 'ft sik ııxtııayalırr ve 
.... yılbıjk, yemek, çahş -
ma ~ ve ll8km talı •ıılmı, 
Bı:iıı; OJWlU ~ Amenbo mo
~ , ı, her yeaien mjjısaid 

şıa.alıaır 'l"e llC\lZ fieUariıa 

BAKER(EskiHayden) 

al'ma«ia bu J:ruısuı;a f.ar&Ia maMlmat, ____________ I 
dilımıek istiyuılerin CalaıtOO!ı ı-

Asl:ı.n han 5 ılıı.ci kal. 1 - 3 mıma
nıııa.-a müracaa.t e..llıemelıeri liıllı 
olu:nw:. 

No. 244- 2 4•~;M.SAMIKARAYEL 

Beyazıdı Veli mükemmel Farsca, Arapça 
ve Latince bilirdi, şair ruhlu yaratılmıştı 
Sultan Cemiıı maıyetinıle bulu

nanlarııı hemen hep1i bqta vali • 
.ılcsi Çiçek ıultllll oldnlu Jı.alila şeh
~adenin Osmanlı imparatıorbıiu 
tahtına cülCls edetti:ine kanaat ha· 
.,1 c)· lemişkrcli 

Çünkü, lekmı1 Kar&JDJlll halkı 
ve Kastamonu ahalisi fChzatie Ce
mi seviyorlardı. 

l'akat; Sullllll Ceme tlU'aflar o
lanların birçoğu, Beyuıdm İstan
bula girip tahta çıkt.ıtım haber a· 
lınca $U volda aöylenmete ba,Ja
mı. lardı: 

- Taht. Sultan Beyuıduı hak· 
Judır .. 

- Her ne kadar şehzade Cem 
taht U.terse de hak onlJD olamaz .. 

Sultan Beyazıt tahta çılı:tıiı za
man tam otuz dört Y'W11da idi. 
6tlltan Cem de yirmi iki Y•31Dda 
bulunuyordu. 

Sultan Beyazıt, ortadan hinz 
uzunca boylu idi. Vücut itibarile 
babası Faİih ııibi metin, ıevken 
Jine pederi gibi illin ve marifete 
aıeel6ptu. Ulem"Yll Cıe.ıeedilıü 
vardı. Daima onlıula beraber dö· 
ter blluırdı. 

Be)'azıt Sultan siyah saçlı, ı;ahin 
burunlu ldl. Gayet :ı.eki idi. Yiizün
de bi:r mehabet olduğu gibi ıayet 
şerUi. 

Fakat; bütün Jıu sertlik içinde 
yüzünde biraz mağınıınıluk eseri 
vardL 

Valide& GWbahar Sultan, Be-
7ıı:udı eski Türk an'anesine göre 
yeti.ştinniş, gayct dindardı. 

Bey aııulı Veli, şeh:ıad.eliji zama
nında bile dill'üst hayat Y•$1lDll!lh. 
San\yında ecnebi kimse yoktu. Hep 
validesinm Türk nesltno meosup 
adamlar vardı. 

Bey.at, ı;aı'ap içmezdi Fena!ıia 
ılli4kün bir adam değjldJ. Sutisti
maldcn m:alt kaimıL O, dııiına dev
let YllZifeeüe meşgul olur_ Babasj. 
le harbe ıı:ider ve miintt1'iyaıuı bir 
hayat yasardı. 

BeJıaz,ıdı Veli, mükruıımd fan. 
ça, mülromnı.<ıl arabca, ınilkem -
mnl litince hi!lnli.. Şair ruhlu ya. 
ralJhm.<b. 
~ ~ bıılllDch$ı 

müddııtçe tl!r, fıelar.ıfe, edyım, lhni 
heyet, llnrl uümm ile meıı.,"111 oldu. 
Onun hlc l>GI vakti J'llktu. Dalına 

lstanbul Komutanlığı Satınal
ma Komisyonu ilanları ( 

Komıisyonmnll.lda mevcut evsa- l miktarları yazılı a1b kalem mo
fına uygun olmak üzere Komu - 1 tör işletme malzemesi pazarlıkJ:a 
tanlık birliklerinin ihtiyacı için ı aatm almacaktır. l\11lnalaısasına 

Buruşukluklor1 
ve lekeleri 

NAS 1 L 
Temizlemeli ? 

Şirketi Hayriyedetı: 
r 

" 1 
Tarife ~'OIMlD.unuti son i.ç!:ima.ında .karanJaştıl'd@ il, 

• büyüık ve lriiçü'k !"ii'tlbe1'i suD:ı ayların 6İ'V'il ellbise ile seı ;oP 
rinde futografu ve ·tasclrl<ili triMyet oü2ldanhınııa ibr;, "' yüz elli adet gemici feneri pazar- 20/3/940 (:a'.rf"Dlba günü saat on 

hkla satın alınacaktır. dört buçukta başlanacaktır. Mu • 
Münalrnsasma 25/3/940 Puar- hanımen bedeli itç bin .ıtı yOs ~-

eesi ııünil mt ondıı başlanacaktır. mış .il< lira on lıf!f Jwıwıt~. ı:tJı: 
Muhammen bedeli yös seksen ye- Cıenunat paran iki. yftz yotmiı dört 
dl lira elli Iı:aruştur. İlk teminat lira y~ .. beıı kuru.."1.ur. İstekli· 
para"' on dört lira altouş iJı:i bu- leııin belli gun ve saatte Fmdıklıda 
çok kuraştıu. İsteldiİerln belli gtm Komutllllhk ıatınahna komisyoııu- 1 
...., saatte Fmdıkbda Komutanlık Dil milraeaırtlan. (%070) · 
aatınalma komisyontına gelmeleri. :Miktan Cinsi 

czo.t4• Kilo 

* 
1%000 

100 
300 
4-00 
l?OO 
195 

&nziıı 
v akınn kışlık 

• yazlık 
Vıdvalin 
Gres 
Gezyıığı 

* 

' 

KomlsyoD'llDJUJlda meveot enaf 

Komisyonumuzda mevcut evsaf 
ve şeraitine gilre komutaıılık bir
lilderinin ihtiyacı olan aşağıda cins 
v,, miktarları ayzılı altı kalem if· 
lıecıne malzemesi pazarhkla satın 
•hn..,.\tır. Mlinakasaıuna 26/3/MO 
~b& gtlnU aaat on buçukta 
başlanacaktır. Muhammen bedeH 
~ bhı altı yüz altmış ÖÇ lira OD 

~ 1ronı,tur.. tık teminatı iki yüz 
yetızı4 dört lira yetmiş beş Jmruş
tur. İsteklilerin belli gtln ve BB<ltte 
Fındıklıda Komntımbk satı.nalına 
komisyonuna gelmeleri. (2069) 

ve şeraitine K6re Kooıutanbk bir· 
likleri ihtiyacı için yirmi bin lı:llo 
mğu-. eti ..puarhlda oatm alınacak· 
tır. Mlinakasasına 18/3/940 Paıı:ar· 
tem günü aaat on dörtte hoşlana
caktır. Sığıretini:n beher Jdlosuııım 
muhammen bedeli kırk lnı:nıştnr. 
İlk teminat parası altı yüz liradır. 
İsteklilerin belli gün ve saatte 
Fmdıldıda Komutanlık satınalma 
komisyonuna müracaatlun. {%071) 

'I 
1 

Miktarı Cinsi 
Kilo 

12000 
100 
300 
400 
200 
195 

Benzin 
Vakum .kı$hk 

• yazhk , 
V.aJvaJln · 
Gns 
Gazyağı 

.... 
M6ıtaJrasa cÜBÜ tıdtlııi ~an 

bmisıon-da me""ut evsaf ve 
f'!l'&ltine göre Komııtaıılık birlik· 
feri ihtiyacı tçin a,ağıda dns ve 

... Ba yeni rıe Cilt hüreyre
Cazip Gü- lerinden çıka-

Komisyonuınuzda Dle'9eut evsaf nhnış ve genç 
ve ~ne göre ordu ihtiyacı için :ır.ellilı R • • vıe sajtlam bir 
elli bın' "'-L•- b-"'- pa--'-'-'a • · cildin unsurla-..,..,.. ~-- x~ çete•ını 
satın alınacaktır. ıtünakasasma nna müşabih 
%0/3/940 Çıır"""ba giiıdi saat on Tecrübe •- yeni ve kıy-
birde başlanacaktır. İlk teminat Jl&- diıaiz. metli cevher 
:rası üç bin yedi yüz elli llndır. Is- 11'·------hülasam: cBİ-
teklilerin belli &i1n ve saatte Fm- OOElL• tıd:>ir edilen ve Viya.na 
dıklıda ~omutaııkk satınahna ko- ~ibesinüı. m~ biı-
m.iısyon"°a müracaatları. •2012• prıcxfiesörü ta.rafından !<eşit ve 

1 Askerlik işleri 1 SeHmiye Askeri 
gerıı; hayv.anl:ardan gayet_ iti
nalı bir ıta1'2da istiiısal edilen 
bu kı:ym<>tl i cx~·her. cilxlin 
unsur Ual.an pembe ı>enkt.e
ki Toka:Jon k:ronı ~ki."ıne 
karı,,tı rılımıriııı: . Bu kremi her 
akşam ~·atmaatan evvel kul
lerunız. Sız uy•w-ken, c iJri iıı;iz 
bu kıymecfli ce~ıe:i masse -
der. Her sııJba!ı uyandığınızda 
ciJdiruzi.n daha açık daha 
.taıze "' d.ııha )(en<' oldugu.rıu 
göre<:e-ksinr, . G ündüı.lcrı de 
ya,l(sl7 beyaz ııeııJ.."k·ki Toka
Jıcm kreıınin i kulUanımz. Bu 
ka1ay tarzı k~ avı ırnyesi.nde 
!Kır llradm 10 va- d;.ha ııe<ıc 
~ö,i.ı• <'biılu· ve genç kı.zlann 
bile (?>pl.a n<12arile sıeıyıredc -
oeği sa} onı hayre t bir ci.ld \'e 
bir 11el1"> malik olabillisi.niz . 
Tokalnn kroınini!ll m"r'!Tliı' 

neticeleri garantidir. 

~ -yım(ti .ııladt ~ Sahnelma Komis· ı 
dıe~~ ş.;,, .. ıireuıeıw .. 311 - 331 ı l yonu 118n.ları 
~ "*'t)wnlu Blı~'ımc ve sak~ 
~ """'". erbaşl'ıınn ~t1(yedı 
,ok 1ıaıııeeı :YHJ 1 ilııw si( ı.ıırloıw, teriıis 
~ ft ıııOOıs ~ ~ 

dıwiıırlle bzrfilk'te ~ mürıı-
ca4ırrı. 

2 -~ iSba:ıııbuıl dıı:şmıda 
bl<kınamlııann da 'lıün~e i!ka
~ adrai!eri:ıııi ~ bir lm'k

Qıplıı Q'l'°""1>i're ~ blaiimıe -
mt!hı. oimıur. 

• 

çalı~ırdı. Mc~gul oldugıı ilimlere 1 
ruhakkm vaküh. 

Beya:ı.ıt, son derecede ımıleassıp 
bir terbiye alnııı;tı. Bu taassubu da
ha zh ade dini idi. 

Fakat; makine fennini se,·erdi. 
Birçok veni icat olunmus olan şey· 
Jeri toplar, onlan tetkik eylerdi. 

Be~·azıt, bütün bunlarla roc~ -
ııı.ıi olmakıı beraber sporla da uğ· 
ra~ınlı. Beden terbiye.ine ihtimam 
eylerdi. İyi ata biner, iyi ci2it oy
nar, iyi kemank.eş idi. Kuvvetli, 
bileği kavi, cesur, muharip bir a
damdı. 

K~ şartıram.cai 
Dle'flent Setinıiye k1'1asıııın ı.ml· 
ratına alt (l'lG.lBO) adet yerli a
lııfranga kircnılt pazarlıkla sa tın 
alınacaktır. İhalesi 18/Marl/940 
Pazartesi günü ııaat 15 de y2pıh
ealttır. Tahınin bedeli 14465 lira 30 
lwrnştur. İlk temin at 1084 lir.:ı 9{J 

kuru$fur. Şartn r. ınt's i lıer @ n k"
mişyonumuzda görülebilir. hı.k
illerin b<>lli gun •e saatte ıl.!ı l4'
nıina t l;.aralan ve kanuni vesika
lar.ik birlik!<' Seliıniy edeki Tiimen 
aalınoılma kom;!yonuna g~lm e-Jeri. 

(2010) 

Çünkü, Falihin or1aya ko~dıığlı 
kard~ katli ınaddesi ga~riinsani 
birı;eydi . Buna en bü:;-ük deiil,kar
de,i Ct'm Sultan saltanat da\ asile 
•:!'•k• kalkbb h:::lde Cem Sullanın 
saravd:ı bulunan Oğıızbn nam 
şl"hz~d~ini muhafaza eimi.,C\ ve öl~ 
dürrn .. mi,li. Eğer, bıı:;k.a bir padi
şah olmus olsaydı. Ccm'in oğlunu 
derhal katlrıtirirdi. 

Sultan Beyazıt tab'llll bir insanı 
mütekamil idi. ŞiirlNi, nazımları 
şaheserdi. Meselfı: 

- Bt•l:kıs öldü .. Dediie.r!. 
- B<t na İst:mbula dönmeyi ha-

ram ettı.ltı .. 
- Serunle beraber ölı;ıcydlk .. 

- Allaiı.ım, !bana ne zulmfrn 

1 

1 

Beyazulın kadınlara zilfı baba • 
sından ve kardqi Ceroden daha 
azdı.Fatih şarap içerdi. 
Şehzade Cem Sultan şarap içer, 

kadınlara da mectubiyet ııöste:ri7-
di. Bu iki kardeş aras.ıııda terbıiye 
farkı idi. 

Çüıı.kü; Cem, muhiti, anası iti
barile bambaşka bir te.rhiye al -
mıı;tı. Cem, muhteris br şaılıKiyetti. 

Supbadek ber gece ey Hıuı;idi 
Ruşeni mahtan 

Nice hir fuJat idem 
Jwrkmu mısın Allahtan 

Diye feryat eden bir insan kalbi 
hiçbir vakit kndeş öldüremesdi. 
Çilnkü, Al.Wıtaıı korkusu büyüktü. 

Bey.;zıt, taJıtı salta..ata çıktığı 
zaman kıı:rdqi şehzade Cem Sulta
nın bi:r patırtı çıkAracağını bili • 
yordu. 

""4'dı.?. Niıçiıı !beni tekrar S!!'llındc 

~ınlı?. Ben senin öldüoğü
ue inaJıın.ıı;Jtııın. Saıi göcilerimd.e 
'Qı,raıkt.ığım gb 4ıasaıvvu~ eılıyıar -
duım. Neden ~imıd:iye l<Gdaır ölme
dim de seni bu ha.lıde tıöniiim? 

Fakat; Be:yazıtta kat'yyen ihti
ras yoktu. Tab'an halimdi. Kendisi 
iyi bir muharip olduğu halde kat
iyyen harpten hazzetmeı.di. 

Fatih Sııllan Mehmet, kıınllD -
namesinde: 

• .... Ve her kimesneye evla
dımdan aaJ.tanot müyesser ola ka
nnd~ların nizamı ilem için kat
lctme1' mü.nasiptir. Ekııerl ulema 
dahi tecviz etmiştir. Anınla imi! 
olalar-• 

Bu MObeple ou adamlarından 
biri.n.i yolladı ve şu tcltlifte bn -
lundu: 

- Kardeşim, oldu,ğun yerde 
kfunran oL DeT let ve millete be
mberce bizmel edelim.. Ben, baba
nuz Fatihin vazettiği kaınınnanıe
y; kat'tvyen tatbik etnrişeceiim-· 
Kal'deş laıilinden Jı.azer eylerim.. 
Allahtan korkanın .. Sakın ola iri 
kardeşinı beni öldürert)k diye müllr 
ve millete asi olayını deme!. 

- y~ lberum de canımı 
al.. 

Ve .. Zorluyordu: 
- Ha:yrlı bJlr.!. 
- Gı'dıEilim!. 

- Seru iyj etmlye ~L 
ve.. GOzreriııi deı1.l P.ibi aça aça 
~: 

- Söoole niçMı. böyle olıdwı ?. 
- Sem !cim bu bale ııetmi>? 
- Pa(öQ Y"""'°' mu? 
- O !DIU seni ~ Y6'Jtı?. 
- Anlat lbana neden böyiıeısi:ıı.? 

sarat.ile resmi elbiseyi J:§his sulbaydıırra Y""Pıhm tenzı 
lfleoclen :i&ti.fatle ederekleri ilan o.."unur. 

İatanbul Levazım Amirliğinden verilen 
A.ke.ri . Kıtaata ilinlar._.ı __ _.."': ._______________ ocf. 

semeri pazarlıkla 23/3/~,,; 
•~. .. .. t il de l>""' ..b .... ı gunıı san • onıll"'.. 

1061 adet cephane tevhit ııcıneri 
satın almacaktır. İhalesi ZO/Mıırt/ 
940 Çarşamba günii saat 15 de İz
mir Lv. amirliği satınabna Ko_ da 
yapılacaktır. Tahmln edilen tu • 
ta:o 25994 lira 50 kuruş kat'i temi
natı 3900 liradır. Şartname ve nü
ımınesi her gün Ko. da görülebilir. 
İstekliler ticaret mlasında kayıtlı 
olduklarına dair vcsikll göstermek 
mecburiyetindedirler. (1415) (1980) 

.... 
IU:şandan Edi:riıoye 1300 ton 

muhtelif yiyecek ve yem nakliyatı 
yapılacaktır. Kapah zarfla ihalesi 
Edirnede eski Müşiriyet dairesin· 
de 1/4/940 Pa~artesi günü saat ll 
de yapılacaktır. Tutıırı 11,000 fua 
ilk teminalJ g75 liradır. Şartna • 
mesi her gün komisyonda ;:örillür. 
İsteklilerin ihale saatinden bıir sa
at evveline kadar tekli{ mck.tup
Jannı komisyona vermeleri. 

(1410) (1949) • 
Tekirdağ ambanna teslim tar

tile 500 Uın yulaf "" 500 ton arpa 
ayrı ayrı satın alınacakt .... Yula
fın tutarı 40,000 lira tenıiııatı 3000 
liradır. Arpanın tutarı 37,500 lira 
ilk teminatı 2813 liradır. Kırklııreli 
civarında İnece ambarına teslim 
prtile 250 ton yulaf alınacaktır. 
Tutan 22.500 lira kat'i teminatı 
3375 liradır. Mallar yeni çuvallar 
içinde olacaktır. Şartnamesi her 
gün koıfiisyonda görülür. Pazarlık· 
Jarı 22/3/940 Cwna günü saat 10 da 
Tekirdiıj!'da Tümen satmalma ko
mi•yonunda yapılacaktır. 

. (1422) (20(8) 

430 • 530 ade7teferrüatlı tevhit l 
Deniz Levıızım aatın•I• 
mııı K omıe,onu iıAnları 

- HıtVQt mı, »Jtın·ap mı, kıtder 
mi? 

Ve.. Ziıhni cır saıııeye '11'llhaıkkaJ< 

iki. en feıı-a şeyleri ,ı;ıCrııler.irırn ö -
nünden geçirerek duırdu, şaışı;rdı, 

göııknrııdıeıki ~ .İCİ'1e çe'lıti .. Bu 
beyecarua ha:yİlr.ı.rru: 

- 9qy'l.e, !tim OO'J'}i böyılo> yıapı.? 
~ ~e mi yaıptm? 

- İstıedin mi lböyie o:lm.aıyı? 
- Vüctıdünü, h~--atıını, etirı.i, 

l:ıövıle oldun?. 
llİDltitu, llocaniğini her şeyini heş
lı:.eılıanıı.a '~ de 0nta1 iıçin mi 
~oldun?. 

Dili WılılU, Wcudümin yarısı 
ı, ~ mııılM, biQare. ~ deli, 

6'cElk BelllU!ı ıerı ııooı işl!yehlılın 
lrolunu açb, aııu kavnııd'ı, tq,ra.k
Jııışa.ıı yüzilne hfdif btr penıbemei 
:rerı.k ~. 

- Gel, -11rul. ınk beni .. 

Kor satuıalma koınıs~ t ,~ 
pılaeaktır. Şartna~eı:.•1:,. 1..ı; nesi komisyonda gor:; t1 tp;, 
bedeli 15,900 l iradır. ".0 

bP 
2385 liradır. İsteklilc: f~ 
alakalı olduklarına d _ı.ıal 
belli gün ve saatte te~,ııı' 
bıalarile komisyona (%050) 

(1'24) 

"'" ,;-
Balıkesir ve Susığırl~ 1 

Jarında 4 tavla ve 3 b• r 
rılauktır. Şartname~~ 9.t ııl, 
• -•·-- • · "'·ıerı ' '1DAHnl Lv. aJDJ1'Jl.I'-' ., 
sir Kor. satınalnuı koıtı\,• 
da görülür. Hangerı"P ırt'' 
bedeli Z7,873 lira 63 1 ıj.ll 
ilinin birden ilk teıniD80 
'3 kuruştur. TnlanıP ~~ 
tutan 11,343 lira 43 ~ ~ 
sinin birden ilk teınııı• ıı 
3 kuruştur. İhalesi ~.~1,ı · 

b ...:ınıı 3/4/940 Çarşaın a 11~alıı1' 
Balık:esinl~Kor. satııı t•t 
yonunda yapılaraktıxirJi~ıt 
kanuni vesikalarile b .• ~ 

ı;aııtı•· ' mektuplarını ihale ~o~ 
&eat ev\'eline kadar • 
vermel.;.i. (1423) 

.... 
İki bin beşer yüz l!_r~f I•~ 

15,000 lira lık snıleyaı!·5oo ~,., k~na, 4 ton şehriye. 5. ııi" 
ru üziinı, 6 ton toz şek•';;~ 
gazyağı paznrlıkla 26ı•~ 
günü saat 14 den 16 Y~;9 pılacaktır. Vernıc~e t J!lıo' 
belli gün ve saatle t• • ., 
birlikte Vizede asıı.crı. · 
.komisyonuna gelın•l•~~51) 

(1412) ( 

Dedii'i halde, Sultan Be;vuıt bu 
maddeden istif:adey 1 bt'iyyt>IJ dii· 
flinnıeml~. Ffl'kaUid.e dindar ve 
halim olan B.,,.asıt babaaınııı v .... 
:ırett(ğl kaıı.ıııınameye ria)'et etm~ 
miştl. 

Fıılıat: Cem Sultam, kardeşinin 
sözlerinll her nedense inanmadı. 
Anası Çiçek Sultımm ve yanında 
bulUJJan İtalyım ve Bmn nıiiıdı
bilerin tqviltlne kapılarak l9yan 
eyledi. 

B.i.r .,, Bl'i&isi bıırelk;tı, ....ucsluiıı> 
~ .,,.,.nth: 

!Dicfeıı 'bir eda i:le Oeıhide tı.dıtıı; 
~nrlen dumıadan boşan:an 
~ dilhrl ~ü!lo?e !nrnıldaQı kı
mı'kfat;ı giirllikle imtllıebilen bir 
setın.: 

- Kıııbrm eeoden i:Eşka i:ıaır.i ~ 
llİlle ~ için bu bale ge
dim. Caıbil .Aı1lıaha lnarıdıtm gibi 
barıa kJaııı. y alma 8eni ııevdiıııı, 

- Amııe liıerl eöyıle, ı:ıiı;iın Bıela.lıs 
~ olcru? 
-Onum~~ 


