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Başvekilin 
nutku 

~!Y•si vaziyetimiz en kii~ük 
ır lereddiidc mahal bırak

nııyaeak şekilde aydınlan -
ntıstır. 

-~ıı: ETEM İZZET BENİCE -
~l~ı. 

danı ta,;•1n. ~&Ş\'ekil Refik Say
bariei . gunundc Ye zamanında 
~iiıuı/1 • dahili siya,ctiıui2i bütiin 
· • 

1 c •"d J 11•nde . , ın alnıı tır. Son ay 
tdi!en ~·~•ınadiyen hariçten işaa 
'llıi. iz .a. ••!erle harp arifesinde 
lOtdukgı~ hır \'aziyette gösterili
t~ir; v'e k e .. hatta bu haberlerin 
hilt nı.evk"<ıruına kanununun tat
lıJe hilk. ııne konması münasebe
lıtland ~ınetin bir seferberliğe ha
linde k'1' tahrnini de memleket i
ve en g 

11 a~taıı kulağa fısılıiamyor 
&iıı haebç nıs~ıı ayı içinde Türkiye-
'-~~ re"'. ~ı leni . ırını~ olabileceği bile 
lıı,at d~.~rdu. Bu sütunlarda her 
l" I ııstükr b 'h · "' arın . ,e _ u ı tımal ve şa-
\e ne gib~sılsulıı:ına i'aret etmiş 
«lıt1 ;; 1 seheıılcde ortaya çıka-
! ,ını k-n d 1 • 
~tnıı~Ja bt · · CJ cıı11s h11h,nınak· 
hır he . trabeı· hrı·halde ı·p,.ıni 
du ~atııııizal ·ı · b ı;u da ıına ı ıtı) aç nlun· 
Aluhtcr. muhal,kal· bir Hizumdu. 
;tc.da ir:;~~~~~ckil, dün 1'~Cc ra<}· 
dış e[k' lıı.:ı ınılukla i~tc i< , c 
b urı Un · j , u JUluın ~uı~uyc {.>rJ. l..otrşı. lrıCa 
~al-ın lttri~ ~crı_nc J!.ctirnıis olti_H. 

llssa ile k Sa~ dam ııı nutku bıl
J\- () ~s~ınırlan ibarettir. 
" alıılı ,. 3 . · 1. 
Q- il . . l.lJC HUiZ 
C-.. arıcı si ı· . 

t • ~ialı · .. l.ase. u~ız. 
edbırler \ azı\'ehnıız ye yeni 
lıah·ı · 1 h . 1 i \•e . . .. 

~-r tki \'a . nt~lı vazı:\"ctıınızı ,.e 
nı tedbiri zı~·etııı icap ettirdiği ye
•d.cn Ba ::İ/~zu.n 'e in.ce. tahlil 
tlıııı de . •hınız harıcı sı:vaseti-
Jlt llahed ık · h 0 Paganda er er. en bilhassa 
balkı ikaı . ~•.erlerı kar~ı<ıııda 
~' ·.eliını.et~e ırşat ederek dürüst 
··~•o.ın a 1 nuıhakcrne~e sevket-
ı"· na ıt .r . 
d ' 1•okıa Üz •r.ıoı \'ermekte \'e 
d Utnıakıad jr•nde ehemmiyetle 
e lebaJ:ü ır a~. Bunları şu şekil-· 

ı. .\-.,. . z •th:rehilır' ı"z· 
"' <Lırk' · ~a harb ı;ı:e ne vakit \'ene ~art· 

....._ tr ;:.gırer?. 
11ıı:;batı ': ıjh·e - Sovyet Rusya mü· 
uuııy e aldedir• 

t a a· ·· 
~ 811da ser}8f\ ~adyo \'e propa
,,e •htinı.aı .'1• ~:rının biobir şayia "'•t' ı eı led··· b 1ı: 10.de ıgı u me'Ozular 
1 ••kiıı h' muhterem Bas\'ekil en 
•ti· 1•ed"' ) .•tiyJenı.· a ıçınde en kat'i söz· 
.. •.o.ııı an ış bulunuı·or ve Tiirki-
•Ut•· eak nı·ıı· 
••- "' Vata 1 ı menfaatine ,.e 
~na'- Dıoın s ı·· · 

Ve "'kayıt e amctıne uygun 
'<- tk•hileee - . ':e Şartilc harp kararı 

·1 " • ı:ını tebart" tt' · ,.._ ıfad , ız e ırıyor ve 
~ •-.... ı:ı· .. e edı)or: 
~ ·~ı, ,ne~"" siyıısetinuzin ne ivi -
ı?<1.r. 1:;~1. ve ınliphC>m ıarafı 
11 saı v,. a uUc~ımız sarıhtir. 
' · l::ırın 1· g Yelerıınız mua" ·en 
~·u Vet ·ah , -
~. «'<leleı" '. a "ızı açık ittifak 
q., «h~ ha~:zıe c~zınis, eınni
~ aca~"n "-"ı.ııın bızde ne vakit 
v tırııs bu1ı açıkça söv lem'~, .• gös 
·~ıy un U}"'Or 1 . . ~ h 11 •lınıiz . . uz. lnrp hancı 

bın llı<ıJı:ta ~~il ımasuniycte da
~~<OııJaı'.a .C angi e •• ildc kom
i ····~k ~ıet o'ncak · ı·d t ·· 

··• ted,, ve " 1 ıs ı . a gusk-
1! " € nuvece -

dı·n~ •~ık ifad . • 
~i ı'~ 'liııı 11 ı·· \"•}~ne bu açık ifa
harİ;~ ~on1b;~ ·durkı-' enin hcı han
ilın. ~ ııık;,ah •ıı H) a lt-,,ir ile 
t '•ti! \ıaıi~eı· Sırasında bir lıi<;se 
ı.~d h•kkıııda •n~ ~•çip gecınıl e
lı·ıı· <hıt İl( . dahıltle 'e lıaricte 
d1 1' .~•ri;, :•hr.cdcıı hatalı \'e •af-

'lt .ı a ıpfrr· . . ", ·r ucr~ . ı ıtın de 'erın-
;,:1\ lıthi~ .. n·'e ıkazdır. · 
,• 1 ··-ını 

tt'redıd ~arsı~nı~ark~ 'e ... ~ün~ a \ a
«·1 .1 ttt i>. 2 ı de·~ısıncz , e 

1\1 d ~z ı . IJ ,.. ı; 

ı-t·t,. e \'c b 111 1 siyasetini bu 
l. t~· d•Iıa 1~ ~;rce, e İtinde bir 
l.<J1. /l~ \·e Ss ıt ettıkten sonra 
~ti' ~'ll'l<ı ı: .. 1. 0 ''Ytl Rusya ınlina-

ıııtJ "' ınC'c b .. 
1 ı1t.ı.d:• e tle hi 1• u ınunast"h:ıt ü-
'"nı~ıo;Uıı Iia C' Ht. gayritabiilik ol

"'>d "•kıı k·r· l:ıa "•nıs · b 1 a ı üizulıla 
&tb '•kiı· · · 11 ııııu or .... ~tı . 1 1lııı, il . . . .. 
i:ı~ıni at.asında <ı dc,·Jet muua
*lıikt' hıı·ı,;,~e .nlıı al danhcri de-
lı ._ eıı l ol n • - . •l~ ~ Sutıra biz' - ~uı~nıı ta~rıh 
l"t~t'li dq takip .ı~ı So\·Jct Ru!!ıya 
tıı a~ıkde. şu cu~\·1:'.•n.iz hattı ha-

• hır ~-, <'Sı ılc bilhassa 
lı l3 .• '"•tı . 
erı..ın :z il' Sovc eanlc.ııdırıyor: 

Yl "- l(ı hır h . Yet.leı- aleyh ne 
b .;-'"~z y aı~kc,e ası 
~· ~en h~ o.~;ur E a tema-

<•r • ""Y'e lhi; lı ~tn k_ınıse de 
. l:'.u .. arcket ısteıııi • 

lıllid Cllıolr.11 ., 
e Ilı" n ı4,ı•1c· l 1 

tıltefilu ·. 1 
• 1 <rası daha 

( Uc:\'· eruııızden her • 
it.ın 1 3 .. .. 

llnru sahi(cde) 

' 
l!I 

1 o v 
SoQyet matbuatı Rus elkcirıumumiyesini siyasi ve 

asleri mühim bir hadiseye hazırlamaktadır 
~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- -

Yeni bütçe 28 milyon liralık Başvekil zelzele 
zamla denkleştirildi mıntakasını 

Sivil bütçelerde yüzde on tenzilat yapılarak Milli 
Müdafaa bütçesi 150.milyon liraya _çıkarıldı 

.-: 1 
Bi-lşvekilimizin 
c:iinkü mühim 

nutku 
Başvekıl D:·. Rt·Lk Saydam dün 

aksanı r ". ı.J de r•dyoda vatan
daşlara hitaben mühim •bir nutuk 
söyledi. 

Pa.,vek.l b'l nutuklarında şu 
mcseleıere temas ctmislerdir: Milli 
kor" ım:ı k .. t"",unu.ı . .ı.n t~tıbik mev· • 1 iinc Ll'~j',11ası, 'bunun tevlit et- İ 
tı~i ''anL , kisler. son haftalarda 
bizi afok· ı lt eden harici lıaberler 
,-e 1~49 ı,:,.··csi. 

iBaŞY::!kiı 1lu 'ıu .. ukları' ·u ··~l -
ha~o:;r şu nohialar~ tı::baı ilL. ct ... r -
mLc;o'trdlı: 

Z4.~ri i!ıtl\ OÇ hasıl oJmadtKÇa, 
valanda,Jarııı no.rnı~l 'liayatına ka-

1 
j 

• ~ 

tetkik edecek 
Baı;vekfümiz dok'..or Reii'k <; g:ı:· 

dam ibugi.iınJe<Vde Ankarndan nare
ke.1le zelzele mmlnlcasına gide • ~ 
ccl<ıtir. i:k ıneıiha'l.e olaırak Erzin
cana u~ıyacak olan RPfik Saydam 
alınsın kar:ırfaruı ta1oikatını göz,. 
den geçirip icabedeıı direklitıeı:i 

verece1'\lt ir. 
Diğer tarafitan mü.tcaddit Ame

rikan, Bt>-lçika1ı ve A~anan finnaı
ları hükünıetimize müracaat ede
rek zelzele mmtakalarında ı;ıe..--ıiş 
nUlk·yasta inşaaıta taHp olmu•'artlır. 
Amerikalılar; Yapacakları inşaatın j 
bedellerini 10 senede a!mağı bi'e 
~f etıniş'erdir. 

Ekspres tam vaktinde 
geldi 

Finler Viborg şehrini 
verdiler ateşe ' 

~~ ..... ~~~~~~~~~ 
Sovyetlerle şehrin dört mil mesafesinde 
görülmemiş şiddette muharebeler oluyor 

rışmak, JıükCmet için hic arzu e- Baş .. ekil Dr. Refik Say~laıu ve l\faliye Veklli Fuat Ağralı 
dilaniyen ıbidıarekettir. Fakat bu- \ 

Bu sabahki koıwansiyone~ treni 
li!ti buçuk aaıtlik ıro'tarle, ekspres 
i.se llıarbin ıbaşlangıcıcrırlaırı-beri i::k 
defa oı.1arnk va'ktinde yani 5'12.t 7.20 
de gelıntlşlir. Gelen Y(frular ara -
sında iki Polol'l'yah ,.e altı Çek mül
kc~i ile iki Alman tüccarı vaı·dır. Finlerin yeniilen aldıkları Rus esirleri 

günkü ıhatıbin n1emleketfoni2deki R •• • 
akislerine karşı 'royonak içiı~ milli umen gureşçı-/ 
korunma kanununun laLbık;nc ge-

çi1;:.',ş;,~·sefeı<berlik yapı'acağı, ne ler busabah ge~di 
haı:llıe karar verildiği manasını ta
zammun etmez. Eğer ıJıükümet 
ha11be karar verirse, hu gizli ol
maz, Büyük Millet Mechsiniıı ka
rarile apaçık verilir. 

Milli korunma kanununa uya• 
rak alınan \"e alınacak .kararlar, 
vatandaşların sıkıntı. çekmeıne<>ini 
temin jçindir. Kanunun tatbiki lbu
gü1>ün dünya şar.,lanna uyımak ve 
yarının emniyetini kazar.ınak için
dir. Yanlış sözlere, fena izahlara, 
ve telkinlere kapılmamalıdır. Hü
kümet. yapacağı llıcr i:;i ıkendi Ji
sanilc her zaıman vatandaşlara ar
zediyor. Bunun için ortaya atılan 
propagaı .dalara kıymet vermeme
lidir. 

SOVYETLERLE 
MÜNASEBAT1ıi'11Z 

Son zamaıılorda Sovyetlerle mü
< l>l'\'if1' :; Ün<'Ü ~ıhifedc) 

~=================!~ 

Yeni bütçe 
262,S.t2,000. 

1 i r a 
Maliye Vekili Fııa{ A!ralı -

nın Anadolu A.iansma verdiği 
beyanata nazaran. yeni biitçe
ınizin \'aZİ}"eti sudur: 

•Bütre 262.312,000 lira ola
rak tcsbit edilıııi~tir. Vergilere 
28 milyon liralık zam yapıla
caktır. Bu '-ene bazı vergilerde 
40 milyon Tiirk lirasına yakın 
tenakus görülınü~lür. Milli 
müdafaa için ihtiyati tedbirler 
aln1ak zarureti hasıl olduğun· 
dan, milli miidnfaa bütçesi 
150.000.000 liraya çıkarılmış, 
buna mukabil Sİ\'il biitçelerde 
yiizde 10 tenzilat yapılmıştır. 

Knzranç, ınuaınele, alkollii 
içkiler, islihliı'k ,.e diğer bazı 
vergilere hir n1iktar zanı ya • 
pılnııstır. Bu suretle 28 nıil}"on 
liralık mu\'akkat bir \ergi ih
d;ıs cdikrek adi biit~cmiz ge
cen scııcyc nazaran ı.2:;0,ooc 
lira fazla>ile 262,312,000 lira 
üzerinden denklestiril ıistir. 

11 

Fe\'kalftde masraflar kor~ılığı 

11 
icin de 100 milyon liralık bir 
fevkalade tahsisat progranu I 
haz1Tlann1iştır. 

& • 

Güreşçiler öğleden 
sonra abideye çelenk 

koyacaklar 
Balkan f(ilr.rs müsabakalarına iş

tirak edecek olan Rumen f(ilreş
çileıi bu sabah Transilvaııya va
purile Romaııyadan şehrimize gel· 
mi.şler ve Galata r1htıımında giireş 
çilerimiz tarafından 1<arşılanmış
lardır. 

ABİDEYE ÇELE.'<K 
6 ıncı Ballkan gürcs ımüsabaka

larına iştirak etmek üzere şehd
mize ı:;e'im.i.ş olan Yugos1av, YUlllan 
ve Rumen güre•çileri pehJivan -
la.ı:ımızın da i~tirakile hugün saat 
16 da Taksim Cumhuriyet abide
sine merasim?,e çelenk koyacak -
laı·dır. 

BUGÜNX.Ü KONGRE VE 
ZİYAFET 

Diğer tarafitan bugün saat 15 de 
{Devamı 3 üncü .'ahift:de) -

Boğaziçi bilet 
tarifesi 

Tarife komisyonun da 
bugün tetkik t:dilccek 

Liman tarife koımisyoınu bugün 
sa«t 15 de i.oplanıırnktadır. Bu iç
timada ilk oHıra!k Sit<ketihay•·iye 
Çilet tarifesi .tetn .. rk olunacakrtıı.r. 

Üsl<üdar - köprü bilet ü.creUea-inin 
indiu·iUmemesi ihak.kında'i:i Şirketi
hayıı,yenin arzuS"una liman reisi -
n.iıı de müzaheret ettiği anlaşıl -
mak.tadır. Koımisyoı1 azalarınm 

diğerleri ise tenzilat lehindedir -
reı-. 
Koımisyonun karan Münakale 

V ekfil etine gönderilccekliır. ---
SON DAKİKA 

Alman - Holanda 
r hududu 
La Haye 1 (A.A.) - Resmi Ho

.ıında nıahfülerinde beyan edildi
ğine göre l marttan fübarcn Al -
man - Ho?anda hududunun kapa
nacağına dair hariciye nezaretine 
hiı;·bi.c haber gelmeınİ..\'tir. 

(l)iğtr lıab~rter l ü.u, ti sahifcM) 

bu Müsteşar ;elles 
sabah Berlin' e vardı 

A!man Hariciye Nazırı kendisini 
karşıladı ve görüşmelere başlandı 

Roona 1 (Hu"usi) - }3~ !inden 1 

billcliri.'di{!ine göre, Ruııv.J.t'in Av
rupaya gönderdiği ·hususi murah
has Surr.ner Velles 'bu sabah 9,30 
da Bocline ı;:ehniştir. 

:istasyonda Hariciye Nazm Fon 
Jiihl:ıentrop kendisini karı;ılamış
tır. Bu~ün ı;örÜ.'j!Ilelere baş ana -
ca:ktır. Hitler'in Amerikan ha.ri
ciye ımüstesarını bu aksam veya
huıt yoırı.n kabul edeceği zannedil
mektedir. 

Vdles Berlinde iki gün kalacıı.k 
ve zarınedildi.~iırıe göre, pazar gü
nü İsdçre y<>l ile t'\·veıa Parise ve 
oradan Lofıdrava gidecektir. 

1 
Ve;,'Jc.s İsviçreden ayırılu,ken ıı.a:

1 n•tecilere llıı<; btr9heyanatta bu -
lunmamı.lı.r. 

A:m"'11 ı;azeteleri, Amc.·ıka ha
riciye müsteşarının Bt."l"lini z.iya
retinden ancak dün ba1ısetmeğc 
baslaınış;ardır. 
Fransız ve İngiliz gazc.t.e'.€'1'i ise 

Vellcs'in Berlini ziyaretinden a
Uı.~<a ile ba!ısetınıektcxlir. 

Pöti Juırnal B<'rliniıı Am«ikan 
m·ü.')lteşarının bu ziyaretinden bü
yük üanid.lcr be9ledigi·ni, Alman -
ların üçüncü 1bir su~h taarruzuna 
daha giriştiklerini, fakat bunun 
da e\•ve"kHer gibi akam<0te uğrı
v•cağını yazmal<Aadır. Bu .ı;a~te 
A~manyanın umı.rı bir muıharobeye 
da,-anarnı\'aca~nı bilm<'lci'e b 0 ra
ber. bir ·Alman sulhu is~ınel< 
fıı..'°'atıru da bu 'ımus olduğunu. Jf,. 
kin ıhunun da bir fo.-da ,·ermiy<>
ceğ'ni il;ke !tmeıMedir. 

~--mı:ıı----lllllllmDIDl!'•~------ıaı:ıı--·--~ YENİ T ARIHİ TEFRİKAMIZ 

Reşit Paşanın Hatıratı 

MAKEDONYA ATEŞLER iÇiNDE 
Yazanlar: 

iskenıler Fahretıin Cevdet Reşit 
SERTELLİ YULARKIRA."111 

Yeni tefrikamıza ait vesikalardan: 

N' 4< 

llncwo o~ı. Cı11,laııt0 1>11 9 YUJ 9<lfıı r_ 
- llpreor 1 ııa optıtoırrn ın or• raa .. 

r.i'nra ıne rrane aı. eAl!ı) on;1 t'liopo •p'tıııt: 
~ H11ca:ıııu: IA Croıo ,1a np e nw~o 

• : •. ·JJ-.;.. -
;ı_,.ı°"ı Ji' .;;.;ı ;ı, ..:ı; • .ı...ı.;, v,ı ~· .• 
<!~;.: :J:,.... ;"'-'~~.ı: et.:. • .ı.:• ~ 

' ... J~J\ ~Jt,:....ı Uı l 

Jllakedonya çetecilerinin saklandıkları bir kilise baskımİıda 
elde edilen bu ınühim \'esilrnlan ~eni tefrikaınızda sırasile oku
yacaksınız. 

7 MART SON TELGRAF'ı 
bekleyiniz 

Ruıııa 1 (llu>ı"i) - Amerikanın ?ıloskovadaki maslahatgüzarı ile 
l\Iolotof arasında dün iiç saat de,·am eden bir görüşme olmuştur. Ameri• 
kan ma,lah•tııüzarı l\Iolotofıın daveti üzerine Kreınline gitmiştir. Bu 
nıiilakatuı muhtemel bir sulh tek lifi ile aliikadar ohhıfu zannedi\ • 
mektedir. 

• • 
Lorı<lra 1 (Hu~'Usi) - Finlandi· 

yalı!Jr, Sovyetlerin şiddetli taz -
yiki karqsmda, Viborg nımhıka -
sında yeni mevzilere çekilmişler-
dir. 

Rus ku'''·etleri adedcn miMim 

• • • 
fa1kiyetlcrinc raWııcıı, son dere ~ 
ce yavas ilerlemektedir. Bu kuv
vetler V~borg kapı1anna dayan -
salar 'bile, orada da ciddi bit· mu
kanınıetle :karş:ıJa acaıklardrr. Fin· 

(Dc,·amı 3 üncü sahifede) 

elediye zabıtası 
polisten ayrılıyo 
Başka üniformalı 400 kişilik yeni bir Zabılai 

Belediye teşkilatı kurulacak 
Belediye rebliği; ~elırimızde 

R:da ınadcle!E.>ri satan esnafla di
ğer dükkancıların ve be~ediye 
kontrcllarının ist12ni:en ı:ı.üır~at ve 
eı-e-:,-ıiye!,;te '<ıı>ılamadığını fos-

ÇERÇEVE 

bit etmistir. Bunun üzerine, Vaei 
ve 'belediye nfai B. Lütfi K -d·nn 
reis1i.~inde belediye memı.ırir> •• 
dürü Tarık, mniyet 6 ıncı sube 

(Dernmı 3 iincii sahi(•dc) 

·uhal 
Jiclsefcde, bir (imkansız), bir 

d~ (muhal) ,·ar. 
Bir h.idisenin nıe)·dana gelişi, 

ne kadar zor, ne kadar ~etin, ne 
kadar ihtimal d•şında ohırsa 
olsuıı, u,.kıl esasına zıt bir tarafı 
bulunmadıkça ona muhal den· 
n1cz; iıııkansız denir. 

~leseliı, her giiıı iistiinden bir 
kürek topuk alarak Kop dağı
nı ltaldırn1ak İlnkinsızdır, mu· 
hal değil. Zira Kop dağı, krn
tirilyonlarca bile <ılsa, yine mu
aneıı ,.e mahdut miktarda kii
rel~ dolusu taş ,.e topraktan iba
rettir. Yalnız Kop daj;ının bu 
suretle yok edilmesine ne in
san. ne de de,·irlcrin öınrü mi.i
saade eder. Etseydi olurdu. O 
halde muhal değil, imkansız ..• 

Muhal, do/;>Tudan doğruya 
akıl csasıua zıt olan sey!. Fara
za bir mü•ellesin dört ~İzgili ol
nıası muhaldir. 

(İmkansız) la (muhal) ara
sıııda öyle bir merhale daha ,·ar 
ki. b~te onıt ancak bizint kö~·de 
müşahede kabil. Diinı·anın her 
tarafında kolaı·ca dicude gelen 
bazı nıcs'ut hildiseler, hizhıı 
kö)·de, fel<efl manada (muhal) 
ohı1a!l-a da auıeli bakundan (İıu· 
kamız) dan daha imkansızdır. 

Ulııorta birkaç örnek: 
Yazın zurnalı (Şirketihani

ye) "apıırlarındaki sen·ar ~a • 
malanın niçin çirkin olduğunu 
bu müesseseye ve bir kısmı hal
ka anlatabilmek ... 

Kendisini yeni ses ve ~·eni eda 
sahibi kabul eden bir takını •iir 
yoksullarını, bu i~ten "azac'ip 
mesela tephirhane katibi ~I~ı
ya ilmn etınek ... 

Saf fikir konuşulduğu zaman 
uykusu gclıniycn insanlardan, 
faraza 1914 harbindeki (:.\le\'le\'1 
taburu) kadar bir zümre ıe,ldl 
edebilme!t... · 

Hakiki bir san'at \'e fikir 
mecıımasını, (Clamİetle Col • 
bert) in nefis baraklarından is
tifade etmeden satabilmek .. 

Ham softayla öz dindor ara
sındaki farkı, hem softa)·n, hem 
dinsize, hcın de nıi.inckkit l'"ey ... 
zullah Topaç Ile)e anlataJ,il • 
ınek ... 

~[isalleri ne di}e c:oğui1a.~·ıın? 
Görüyorsunuz ki hep~: u~ ni 
noktaya dayanı, or. 

Ze\ k \ c idrak~ Bn b .. k ti :n 
biziııı köyde, (muhal) ılı·ıı ok
~lk ol~n da (İınknıı ızt ü ı . ra 
bir rnil~·on ~~y !-.t-\~ ahilirjııı. 

Kl:.C'İP FAZIL KIS.l\K In.K 



2- S O N T E L G it A 1' - 1 MABT iM 

Kızılay ı~=~~ll 
kongr leri ~~~ 

Tak 
imarı 

in 

VA 11$İ IIAYV &'ILJ\R 

V~. · IİBLER 

BOZAYI KAŞIKLA 

İÇMEK 1,-.;Tl:.:'ııiŞ 
Dün halka bitdirilen 
plana göre yapılacak 

yeni işler 

Emlak· Bankası ite 
Beleoiye arasında 

itilaf otınadı 

ı d .,Jet 
skandinavya e 

Yarım milyon lira Alemdar -nahiyesinin f aflSl rinin kon er .. 
İki Jıl evv.,ı, adcia bayr.ım eder- U ffi U ffi İ hey' et 1 Çtİ ffi a- Yaun: AHMET şi.if{J!C P, 

Bir Amerika ~rüx!e cık;uı yan
,,n -ne · · e, rk ) amnı.ı ,-e 
bulÜn .ehri v.. i h•yı.·:ml•r ' a 
etmış: lıer sokZ • ,a:ı bir anr-
1=, ı:..r kaplan ... ArUk kaçan b.
çan:ı. ~. F.:k:i', arslandan nereve 
bçac:>.k:sm ·z!. 

Gt...:en gür. Ney zen Tl"Vfilti, Ve
faya, 'bc:Eacrya ~·er ... Ne,
z.:n cllne ;l()Za dolu bard~ al -

Emi.nönu - Uı:Wo.paru arawım 
imar ıf.:»ıının ta6<lik olımdugmı.u 
~nı:jiik & pUn, aJ?Juııck:ı<'.a.ra 
ve halika ı\:ıUDiırilmdk U--e yaoi 
Y~' ve ;xıı ıcır :lı:oo.uı:ıunun 3 üocu 
maıid€6Ült' ı:öre dünden iül:ıaıren 
~ be'..eıli~ şılbe&i - .ırıı-

00 ı(ıimur ve uk...-.ur bi.ı: }ere 

ces;n.e, lti.iyük meradm ve tezahü· ? ,, 
ratl:ı ortaya atılan nıeşhuı: • et u- tnda neler görüşüldü· İskandinavya de"lctleri~~ 
cwıl .. ~u. hilliı,·-' kurulan bir f ,.,;;1ı l{oP Y 

Taıluıim laş!auı:uıı sb<i}unuıı. ""' ' - Kızı4y camiv"'!.lnin nahiye kooı- eran<ı geçen .. - ·· ,t 
•itkctte Beledtvenin 250 Lin lira· • ı k So e' t<• "JI 

Ye:ı A ::pa 1....-b ' ılir, ı.e 
k ~~ yar.ır'1tl.-rr Çlkarn - l 
caktor?. Halhuki, el:sci büyük AV"- 1 
rupa Uıirkrin<lc böyle vah>;ı haj• ı 
van'ıır ,,.rki v.ııu.r. N..,.ıl &"afi tank 
~ ı..:.ı.t edı.ih'(){S.>., ş."lldi.clen 
m< - - • odaılı anlan· da i
ca et=>eli; ne ol ur olmaz.. 

BEKARLIK DAİ.'.IA 

SLLTAl"LJX :\llDIR? 

·Bak:lrbk su nlıklı...~ siiaiine 
bmpk.la n inanmaz.. ald:rıı; e(mez. 
Fakat, b" ata~ar .:ıözune en çok i- ı 
m n e<kn, Amer.Juı!~ bir rr.al) oner 
ofludur. 

Bu zataı. ze :n bııbasr. - ım 
brr :iiriii ..-vlemnek ı:slemeyi:şfuden 
ş:kayetçi İmbi- Nihayet, zM~n pe
der şöyle · ns:iıyetname b ak - 1 

ıruş: 

- Öld~ ==. oi')um be
k.ir ise, iki m~onu bulıı.n r-ve
timi \erıdi:ım:e venneyirıir. 

Niıavet, ~ ııeçerıienie 
ömıii« .• Delikanlı da rr· • .,.. y~e 
akzını ha•-..,,.a açmış .. 

&mnu$ar: 
- Yahu, ba kadac miras bir inal 

yüziinden redde.iilir- miydi?. 
C.-vap -..ermi:ş: 

- Beürlıl< sutaı:ıhktır. FAoii ol
mydım. o ım~n lı:anınm tu -
w aidaıl:n mzn6arı 
ı:ıÇuıııo. ruıaıl ~ sarfemüyt'Ctt 
miydim?. 

d:k an sonra· , 
- Hani l<aışık. ·e somıou.ı,. ı 
- Yab u., demişler, ou. lı.ô.! 

içilir-. 
Neyzenm c:"abı ~u atmlllfi: 1 
- Ne~- be9\ ... :ıı ser.ıı var I 

ki bo lı;miywum. ttınn .. -&
-- bııırıc:ıı ,t;.."nmce ~ içııl ir 
ı:anr.ettim. 

YENİ BASIJ,A.N 

o,· PARAL ll 

Xilel OD pız:ra 'klar kalkıyor; 
yakında, bronz on par h:ı<lar cı -
kac~c .. lvı . e.. amma, on pi11'a
lıı ı ll'c. c<i n ıl 3'1l'!edccef(.<Z, d.
ye di""' ,....,. . .. On oa>ava 
tm alm:Jbı1en ne kaldı ki~. Bir, 
tı ..nw.a)11.ul' la lüzıın okıyor . Bu oo 
;>otr:ıhk kes·rı rı de ya:kında .kal -
du:ı.cakl rn:;ş'. 

On paı:.ya 
:w;ebllo;ek ! , 
•O KADI.·. A i)AlR 

BİR iıü SOZ 

Şelıır f.yııt, un dram kıı; • 
,mında oynan·n cO kadın• islınılıi 
p~·e; ne k<ı<l da tuttu!. Bir ay
dan fazla z:rn:an var !ti oynuyor. 
S..lon da. iı.cr lunc!IP Ln<; do
lu... Gltrtıeı< ;,; i cı •r, günlen...., 
eV'V<:l dahi boş yer bul:aıınıyodar. 
Meğer, Js'.a. ·' lıa!kı, •Ü kaıiın•l 

ne de re · !. ·Kadm· ı ts -
uabuliu!a: Seli ~wnı 'Miriz am
ma, bu k;ıd _ o?.c~ bmniyor
dıık 

Ba:; !"lıD Jı:o u!ı.lan iubın;ın, 
bavdt!. 

Arabe. - mni: .O erkek• 
olsaJ'liı. bu Jt: aır tıı:!u m:ydı?. 

ıısıtr:ıışt:rr. 1 
!llo!cdiyc reisi-~, planuı .. r'ıı-tle 

t.aıta:ı 1- c!ımınz•ı jçın - iıml.iık fa:ı
iy'l.>!krine hanı . c devııım e4meık-

y&l'41lll16l ışı l>u sabab'..an Wibaı'eA ~ ' Wtc~i <levan\ e4ımek.WWıı:. •0P anaTa • vy ' · ııb"""· 
- "--•-~··a ""'"=~·'--·-".ıT. Beledi- smı heba ettikten ve yılda, 51HI lria man. İngiliz, Frsııoız ın1 ti' mw_,.., ,,_....,,... liradan bir milyon lirasını da Alemdar nanivesm i .. yıllık top- lcri kar0ısındaki vaıiYe1

1 1• d' 
)e reiti> gr ' ayın 18 ir.vie bir mil- kaybettirdil<ten sonra tarihe ka • 1anrİsı da .~~~..; ~'<X'C rneb' ıs ve kik tmi ı di HakikO c ı 
teahhkie ~ec 'rtır $iındibk ac - nştı. dal<tıor Ger::e.ral Besıın Ömer Ak- kan~na~y": d;~·ldi ,·ard•';~r. 
'lı:ıı taı-~n yıılııma i.şine baııla - Bugün, ..ti on kıırus ııtuza de- a ın, Kı:ıııl.ay Elm:mönü k:ız~ rd.si Non eç, Danimarka ve f~l:ıl' 
n.5ıc-"cb:r· Bu kıs.mırı yıı.uı-ı ğıl, belki ~ren yıllardan daha pa- avtık, l:>t A.t. ıf_ Öclül, parti A_lcmdar. F_akat l,mıılanlan biri.,

11
1'J•,. bl 

rn ~-a.fı 1000 lira talıtr.>n oln.m - 1 a' ' F k ( f '· ' ı· t h lı - ı· uya yıyorıız. a a , ""'" s an- n:ı.hıre re.ı.sı ve esnaf ccmı}ıc:>tleT• So~yet~erle harµ d ~ ~oııl 
~=· bul bclcdiy;,si, bütçesinden, her mü urü K~z.m Yaru1ınuz t 2 mil-ı duı;u cıhetle Rop<;'ı~a~.,. 1 ;.~'° 

Yı.l<ıma d<>>"u!U ..derken futbol yıl 500 bin lira kny!ıetnıckte de - • ıına ı•"raketmemı•tır. l• ,_ .._,,_ h tea<:" •t bav ·e bayon ucelerin "'" .,.. .. .. ., d·" m..c=ı yınc ıçcr....,~ı s1 ada ya- ,. ın edilor. •'---"·" 0 
• J vaın eden goru<nıdcr, v· 0 d)ı 

Pılabilecektiı:. Bum111 i<;in kı;;".anın Eli, İstanbul halkına on kuru• ""'""'"'e y;ıpu.ımıştır. d'l t bl"' iır ıs~· 'JJ ·l • _ • neşre ı en l"' ıgue . 
1
,,,..., 

eıraf dm·:rları 2,5 me4re yüksek- daha ucıua yeı!irelıi!mck için, be- Kızılay ııwırye re1". Celal Ata- ya devleti, ınuharche J<a'\.r."' 
1$1: tıntakJ bibtiJ.t.en sonr.a da ıi.ğiruie: bı,r2lt.1J.aca·ktlıf. lediyc, o zanıan, n1czbaha res.n1iu~ SOJ tu1 uçtt.gı bu to1J2ıar tıda ko.."'1 - vaziyellerini ~(;)·le iıfih e 

y>kı.hp yeni ,Yl'.f41ıaırıin k ı!.m=a ve Biliharr b'.1 duvaı1 da yıık'a- den yüzde elli tenzilat yapmıştı. gre l'eie.;ij!ine Gffıor~ı. Ih ·,._ Ö - dir. . . . •. "!iP'' I 
iııx>r t:ıine -~ 'ı!.ııca& "'· caikıl.ır. Dif(er tôT'li.ftan Tı.k::,irnin Evvelce, ~nede bir rıilyon lira mff Aka!m ve katiplıkleıe de , 1- Fınlaııdıya ısı . .-l_a yel 
Emiınönü ile ..: -pan aras a mıar• ve bel~dilew irad gelir<eek me2b:ıha '·aridatı temin edilirken, Hııkkı ·Şahin ı.ıc Haik:kı Aker 1 r•)Dması şartile, Fin · :>0 \et! 

y-enıdC!l .<l )ıol .a .l::ca'.:<tır. Bun.- ol!rn b\nal:ıır va.1»:t"'1ası için :Elm"'<ik.J bugiın, bu paranın aııc~k yarısı çikliikıten ronra b r dalu.rn sukut bın;n bir hal suretine r".fdi' 
lanlan biri '~den, d.";1cri de barıikı'>• >le be'ediye re~iği aca- Belediy" kasusma giriyor. r<'o.ınmu'ltur. 'sine taraflar c.lduldarı bı 
ortası rcfo_ilu o'mak şa.rt'.e ı•· t"- smdaki cıtiılmız rrılli:akerele'!'i Belediyenin, lıalkm lehine F•ll· tir. , 1 ,ıı , ~ t., b f-~-•-· ı t' · d k M''~eaikııOC11 de i<ıare hey<.•tinm · arık · t'• rall= uzanro ı. suı: ile U apa- :müSbet bir netiıce veın'6tn~tiır. ıgı ıı .,....,.ar .. ne ıcesın c, ay. 2- Bıtar ı sıva~ 'tiJI 
ru.nda hl~. Çün.w bııoka yfude 7,5 Cs.izi belliği yuım milyo" lira, et fiat- faali~ı raporu okumnUŞtur.. teyit edilnı'ş "~ ını sıyD~''' 

Bu m """1i cOOde ~bze ve mey- iıı:.eınelsltedir. Bu ise. bP::edlvece farı ucuzlamadığıniı göre, halkın Bu rapord...-. anlaşıldığırn:ı göre ba:.-lıı_ d_e~l~t 2üm.rı:Jer\J!~d3 pi 
va hali önünde birl"5e<'ek~r ye fazLı. göriilmeı.ted\r. cebinde kalan bir para değildir. sa!bi.t Kızılay h.·urt>tılarıt'.cian 228 li- hanı:ı bmnııı tn2yıkı _altı. tit· 
ruı ~ arimsuıdıın bir c-~- Yarım milyon, bug-ün, maalesef ra, bayra..-ncla gewi:il"'n kutu:ı''aa:- edil :ıediği beyan edılıı_1 1

1 . ,.ı., 
üU üç bes byun tÜt'carının krsesiııe ..J- 110 ı· 18 ı •• ı ş h ld K 1 " ıc ıJl':i,. 

do> lı:aliıııı!e ~ı sor.ra yine B } d" • • •• ••k """"' ıra 'ıouruş, şh«~ pu - u a e opct>ua;: . ,.ıY· 
i!or,·e a~ın:aııak U.nkanonında nı - e e !yemJZlO gumrU girmektedir. W-ından 103 Jı.ra 30 kurıış, Sa.ray- kandinavJa dcdcticrıD1Dte ~ 

~ " Şimdi, belediyenin kar.;ı kan;ıya t' d b' d •· ·• l'k husu ı 
ha.' l>ul.acaQalercbr. hı·ssesı" b 1 d burnu parkındı>k:i sünnd düğü . . ın e ır eırı,,. ... ı •p ' .~~...., "'- u un ıığu şıı nazm ıııesele)·i t:.k- 111iş değihlir. Esı;..>en bu!("dl ~ 
~y;ıt.a uıuinocııü tarab::dan ""--'~"" ve 1.nh.,••'- "-'-"'"" dir ediyor nıru.unuz?. Yanın nıil _ nümien 1362 lira 50 kuı-ı.ış, zel - d d 1 1 . rast~ • 

b-'- - --'-tır. Bu mev• ""a Em._ vuu• - - "" ',,......,,.. " 1· J •. • 1 . . , ' 10 b' inavya ev et erı .a ·dı't·' """"""'''"" J•·~ ,- yonun üç h·'~ kiı;;yi ih~·a clmekie "" ;e t Jjktıczooe orı 11,0 .. 1 ae ın . . t' h ,.eth _. 
nönü - Unik:ıı.o;onı ar.ao;·___,_, , __ n . bı·r 2 inci kamm .a.yın<ia<ki güımrill< d "17 ı · ki b' l. , -~ 13 çın vazıye ı" eınmı. """" rıhtım"'· ~~,'---•~.:_= ~ '" resmi taiısiı..'1ımcian bf-edi!Ye:ler evamına mı göz ~·um.un; y;ık.,a, -. .ıı-a ceman ır yı ı.çııaıe de hariciye vekiliııi J{o~ S6 

= J-.- _,....,.~ mezbaha re'!.mini es\<i haddine mi bm 566 lrra hasıla.t e'de olunmuş- · d d 1 fJJI 1 
D>;:;C!' tarı;;!tan Emioönü-..J...n için yüzde 10 ~'b;lıe ayrılan 204 ibloit etsin?. tuı·. ginı eı-ınez en c1·vc • , . ~ı! 

'- - ,._"" b ı · 75 • D-'- · ~· V harbine karq \'aziyetıoı 14~ rıad,omak ""' ıvt:---- -~- Ba _ >n .,·a, .ımruşu oour.11ye e- z il "-•- b l b' '" ·ı ı· ' "" • -~,- - ,._... .-..· ava ı ..; ... n u, ın .. ır ı <tıs.· ı DOKTOR BES•M O .. 'iERIN. retl<ı tayin et.,ıi !mlunu.1,cr• 
M::::nxı v·--·~-n· _...,,.,__ t·ı-re k....,wıe veı:ır .... ır. s'·te t "b · b •· "' " ...- ,.....,..,. JÇ'._..,., ~ l • "'''""''--ı-..t.. -·'--' - m \'e e~ru enııı yazar onr veli hariciye r.a·•ırı GUJ' dJI 
~ Jw;d:ar =•c.•.k , e - ~a ..,.....;;..~_,., ...,.._;. ·ı taht~ olmakta11 a~aba ııe 7aıııno MUSABA.BESİ ra Başvekil HansS-On ,.c oııdııı' 
°"2ılı bir c.:ıdıde de ~ır. Bu mi:z be ediye;i ile di,:cr :ıliokadar kwlulaca.k?. &ıı 1 yrl ..,arfınrla Alemdar n.a- ra da Kral Güstav tnrafıll ı;.' 
caddeıin Etr.>fı y ~ sUs _ ~-~~ ar.ııaııda taksim REŞAT FEYZİ h;y(..'i.J·deoki fıki.r ve muhtaç aile- edilen bu va;.iyd şöyle. ~~a 
,_,elııtir_ oııu:ı.-._.ır.-<>---- ı !<'!'le- verem i}ere Kızılay tarafın- dilebilir: İs\'e . Fiuland'\is ' - .. - ly anan çamlann yerine Y ah adi ~ir dilencinin ~nf~~e ;;1'~~~e~a~!=~ t::. ~~a~~~;:11!i;~':'::ı~ 

1 KUÇUK HABERLERi ·ı . d"k"ld" 1 mnk niyetinde değild•f· ~· yeDl erl l 1 J para 8rJ Ö~le 'l'Emeği l~rilmİ.§, 27 kim.sesiz I ·C( 

------- -; Beleıh_Y21eı- o~ aıı ::_:_ "--. ~-·az H-"-'li;ıdada .,. ... ,;Jk _IB, elecıı,")_e :reiısi:_ği şcmiııı·-•<l_ ,ki vavru oaTasız sünnet d!un.muş ve !f::fe~~.-~~aı-.~~,~~:~bc;; .~r.· '' 
r ~ ~ u=·cu ~J'~- ~, 1 -"" -- ·~ --"'· ,_ k 3,40'i k.i;' o kömür d<: cr;tıılrnıştır. 1 '-1 
~""n 5 nlll;ı:ııı hr mı ı m."oıı bir yı>r.!tül o:.n-.uş ve neticede biııı- "'."-~~n ...... ı """ SU<"Ctte ta "P e<t- ,... mecburıyeiınde a a<a" .ı 

AHio:ruuı-

l asnun ·~. g-..zino ve l:ı:m _ ce rom aıt.>cı yanıp mahvol _ ımn.ııa~r Heı...,'i urnuın~. r<oı:ıoru lk~ zaman b-;.~iin FinlnnıliYat bit; 
se~y r i s:ıatma t..ılıslli cluıı- mw;tu.- , Bu ciiıınloden oJ.ma.k üzere dUrı. l:ari:a kııblil etmiş~ir. Müteakıben yardımı da yarıamıpc• bU 
maGı dün ::ehir medisiıne ldıf o- ""i- - et ziraat müdürlüğü i:oı ;tükg. . ~-ın: cıvarmda H2.ym1 de l.ımai! Sa.fa, Ha.i.s, Hikıroot ve ziyete diişeccktır. K;alı~ sP' 
,,!r-nu.ştur. Azadan ılilii bu pa- caml:>nn yır1erine yenilerini ır _ .ishıf.Ji ı!Jtiyar b:C dilenci yakalan- Mel'h söz a.1arak yardımların arıt- !eri hslkın anlıyara,;'l 1~',.ıı ııl 
'. ";:'~ ""1ıa!ıza:ıyor veva ~; fıimrdı:t.edir. ŞJnııl~ kadar 15,000 ~ ıır Bunun uze:-ınde 20 tek lira tın.imasını temenni etımi~1'eıxm. cüıne cclildiği ;.aın•n çı dt' 
~ıne sado.ı ,asını ilıeri ciiı·- cı:ikuı- açılın bu kalar çaım fidanı ı e 5 • 6 c ın dolum mkel paxa Yeıü id,ı;,re heyf'ti seçi..'nir.ıde de şudur ki, is,·er, 'ovyeııer of· 

muş:.ur. vaa ıt?y--..tro ve ~· ~''-'~. bulwmıuştur. CJe.1 ~ Aiaoo.v, Amni Saracog·•· A- yade Almanya su kork"~;ıı' 
.,- .........,....,... B balı mahlk """ Finlandiya - Sııvyet h 8 ı,< 

'"~ ~ ok! ğı.mu <söjl\ı- Diı(er taraftan oon üç ay içiıııde u sa_ eıme.:e .v~ilen Meddiın ErVin, Bay:ı.n Be:.kis ve Aln sııfll • 
yma.- t&lif ~~-• H<zyını, uç .kar& ohlugu ıç•n d rıı;acak olı:rsa, ııuıY "''" , _ ~ oitınmuşt..!J7. Be<1lroırltıiki ni'mıune fidanlığıadan le • . 1 • .. ı- CelW &ızk.w:ıt ;tl!ıf<Jhla iıııtiliap o- toarrnz edeceğind ·n k~r"'.:. 

Ağır cezada ·ki • 
ı a talebi 

ş.fzıim.iı ımr ~ mahlt&LI ... , 
dıe dü:ı:ı mücl:leiaınııınillk tanrfııı.
dan iki idsın w.lebinde Wunui - ( 
muştur. 

Bun1ardııoı biri şudur: 

ti -.e ~ bir ~. 
w Mbd~ aıhra bine!'el.lı: ~ 
riınççi. kifyiin" d:i!ıı d:zgin bir ~ 
km Y~. &öv eşrafınCMı 
Hasan ağ3Yl ii'diirüp yaruOOa!k.i 
t.zı kiııw~i ~ ........ 
den ıral aş::eaıeklaıı ııwtA:cıue,-e 
VO"ib·:ı ı~. 

Dün. mWdleiuruumilik. bun!:ır
dıın Resıaııiin Hasan a/r.lyı ~ 
W;in öldiinrs'tem idıınıı akı>, 

Mııeta(ıı, Kaya. Niyazi, Ahmedin 
de A ,, .. , teui_telui isl:e(iuie 
lu\wwQftw'. 

iM:'1ıakeıne ıkararn kahru:;ıt!!'. 

Dit'eri iııe, iki ._ evvei ~"*" 
l.ı.nda Pannıaı.apod:m 23 mmıaraılı 
lıiiınüıreü diDtitnnda HÜieyin ~ 
lu Hasan dııinı:le bir köıniircüyü 
!Sura ile l:ııtl• nı!M) hwıY'k su.
roille ölcınren v 0 Hiilıeyin ogllu 
Hesııının ~ ~ de 

k ıııci;ve teşebbü;; edm A'l:dı.a-ah.
man i!e kant~ ı llınıın ha.ldcını:ta -
d?r, 

Diiıı:l...U celsede m..ıdd~iuıınum.i 

"1Hıavini ~ Mı:!Eeyi uzun u
zun nlatrn~ t,... bir para mese -
,lesıJinden ·ı"<0•hŞ: H=.:ı ~ 
ot:ın Aıldırraı anm vak'a .ııecesi 
beraberce ar p ~l< n 90IDl'a 
Beynğlnmd:r!ri ı:!ü~ gittkle -
rinı s-'hıfu-ere o gcuki ,."2Lyeti 
ım'af.m11<br. 

!Mii,dd<,nınuı-ı::ıi, Al:ııdWnlır=ııı:ı 

Hasc>nı t<:<lllım :ile. ceza ltaııun.u • 
mm ~ 'i>ri ,.....hh•uo 4 ünı.ıü 
:bendin~ g ~re Al.diiıım('l~:t~n. Allyi 
de öl.dürme!{" ~"1>t>ı: 62 mc;, 
.maıdıle detaletile 450 inci mıı.dde
ını 9 uncu bcı ı<tinc gire cıezalan
du-ıhn.xını, Emine ~·:ince, omm 
a. ika~ Mı.lıırır;.hmanın Aliyi 
~ ı,üı r.ıen yardım su. -
retile l.atıle tesebbiidtc>n ayni. mad
deni.il 9 uncu bendine .ııörc ceza -
~ ist@ırie:•. 

Muhakeme ayın 18 inci ııü<nü 
saat 14 e kahru:>tır. 

Yazan: lskender f. SERTELLlı 

BAR ÇİÇE. LE i 
~ı;asmıım::ı:-----~ı;ım-- No 88 ~.p 
- Onl.ır, benim bu ilim yardı-

eldc ettiğim neticelerdir, U
zun ~bekr bende l>ir takım 
~ dcğurıır. Müşten

lerimi memnun etmek için, bu b
biliyetiml de ıtlititermelt luzıınıunu 
~ a lerim. Deilikl:.r im aynen çı
kar. ~va. · -~., zaman 
.Adoli llit:ler• acı. .. ır Alman çır 
'\'IŞıcıım d elini çok enteresan 
bul:muştooı. Ketıdisiiıe günün Di
ıi:r!de. biiyülc bir adam olaeaılım 
llÖ;-lediın .• iı:ıanmadı: cBen, b" -
~ harnte bôr mül:riııı bile 04-
:rn:ıdmı!• dedi. F k:.t, ilim yalan 
sövlemez. Bu bfraz zaman ve sa
bır m wdesiıfu b!'refend il er. 

A'\'Uk!ıt Celia, Ahnanyada bu
lund~u, faılt:at böyle bir ada
mnı adı.nı bile d'.ıymad?ğını sôy
Jeclı. 

Seı:ruh lb.:r 'hay!i sememlemİ.ş'll. 
Kaun\ı fu:yunomi mütehassısı

na h:ıtırı sayılır bir bııh.:,iş vcrd.L 
Kc.z:ı.nlıı Türk ~i alınca, ~ 
~\i .!'.lml arak antadası. 
çtlı.tı 

vu:k Celal ,e yı>rken: 

- ın merak .,~ az:.z '11! df~ 
~ Selma, ı:ımün ibiıinde nıı
Rl oasa senin o:..1ca:k. 

.;-: 

Selmayı kaçırıyorlar mı 

~ih, Galatıdaki lokantad:a 
lı:cndbme ıstikba. er1 lısed<n 
fakının kim olduihınu iıikni]'Qr

Yılmaz Bey Semihe birçok ı 

1ıi!r si:>-loni +i •. Fakat, bım!nn, 
soy m inanmııılı kı. Sclmanın 

ka. Semihin 
u. Semih. $elmanın 

mın arımıAia meşguldü. 

Yıbnu o ~ bu hakikati an -
l:ı'<mt"a Scınihln ~ bırakmıştı. 

Şimdi, Türk zabıtası Selmayı a
ray;ııdursun.. Biz gelelim Semihle 
a\-u:lmt Celale. 

O ~ Ga:!Atada Semihden ay -
riJan CleLi., o· gece (Yen. bar} a 
g':l;mişti. Selma un da hıer ~ iş
~ ettijp. .Jaııcaı melekleriıo rak
s.nıda o gere SeI:ma da bulııııank 

ydı? 

ce :alın kaia&md.a uiak fakat ga
rlı> bir şüphe yer et.nıı~ti Acaba 
Selma ai~ tzmmıi1e ım.k-

' içim mi böylie tr 
~lib:mo~? 

ÇVııkü, ~ Selmamn salıne>
den avnlamrvaea.,~ kmıidi. O: 

- Bu, şarj bir rumı!ık gilı.iııh. 
Sahneye b':r tere C>!rıtn n
~ t&dm atsuıı. met.. OU&m - bir 

* Ür~ 1'.iWp arıncl\ıiki 100 bin fi<hın tevzi o unımu..,'itur, ~~frge I!K'cbur lwldıgını savle- lanmu.j:.ırdır. .Kongrrrlıen ıuıra cbr. Ve o nmaıı in..Utcre ';\4 
rimla-irı e ıslah: için 10 ' dol<:tor Besim Ömer Aıka'lın bir sa da İsv~e Jnr~ıın i<ı~ "'f,ı 
!aJ:ni"}-.:ın r ..... !) ..... ..e ·r. r.ıi;ıt]ır, Saraç san'atkaı·an ınü::ıaoha'be ~ır. Bu rNSa. - edC<"eklerinden l5kandiı;;.,ııı~ * Şenri:ıniı&eki 40\ı fab.1kmın h:ıilıede 52.Y:n meb\ıs ve d.-.kmi- giltere ve Frı:n a ile l\ ~.ıı'' 
mihlın bir kısmı i;: cuweli ve kooperatifi kongresi Kızı.layın t.-;rihçesin.d~r bahsecH'miş rasındaki mıııurebeye sıı it 
l:iildnQdlarını iktı:.at müdıkl~ \'e herıl«>si bın Mı.yırlı teşeklkıüle caktır. ~i 
ne veıımiş?ertliT. Moolet dün akşs.m Şe;Jıırimilzıdo.1<i esnaf cemiyet - üye cılmaga davet etmiştir. Bu sö71erdcn ::.nJa,,ılıY0r_,., 
bifımiqt,ir. !eri ve aıı<miın şirloolıler>n lrorı - veç ve diğ'er iki İs!<andiıt3'.~ 

- Hava lrurUoIL'U İstar.bul şu - Eğer onlar da fakir ise.. ,gırelerile beralber looopera.tif!erin ---oo·o--~- Jeti, hala harbin şimıı~ l\;~ıc~ 
besi büruk hl& eJ1'ja P"'""~' heyeti umımriye wanıtıııan dıa Memurlar içı"n ucuz ev yayılmasma miinl ola~ılc , 

·J ,.,~ Sinemacıtar, belediyenin ücret- "·~•amıstır · · kt-~--ı B' terıtip etcraki k:ıraffa.st.wmıştı.r. d'. . ..,..,.. · ıııanma twH ar. • ı . 1 ,e 

* 
H ler üarinde y,apmak iste ıgi yenı Su orr.,y.anda umum saraç san'M>- :İeta;nbul belediyesi ı;ıabrirnizin yL<eti adı verilen infıfll ıd• 

ava kııi'umu ~gedikli 'YU - teıızilit tel.lifini reddettiler. Şu - lka..-ıan lmqperatiıfi korıJ<resi de muHt ın lıeri:nıd ler kunıı:ımııdıkça parm•k ~ J 
vası. tcŞkilitını ~Uiir. & batın 2'1 sinde mtlara inmesi la- ayın 30 uncu oumaıı:.c~ J?Wıü ya- '.Yaı:ıl~~ıan·rn:muı-~~~i:t- mal polit:ilwııııı dikte ed''' 
mı2ıtebe 939 ve 946 arta okul ıne- zımdı. Çiinkii, verileu emir ve ı _...._ b--~ " •- f P• ac ....... ,._ ıe satm.ağı ok.ara.rlaı;<tı.ııımştır. ce uuur. 1,1.,. 
;:ııın ..... rııdc~'l ta'io olarr'lar alLDa - karar böyleydi. Maale<.,e , bu emri Bu ı'~Jaotııda _,._,,,,~-. A . . cDolı:unmam.ak ve dokı•P,. 

1 car:ı:~ Th11ı>lerin ya.zı kır,. sineınaeıl:ıra diıı.letmek miimküıı """' ·-~·~~·~~· :)'111.l tarzı mımar'..de bul.u.nacak ,.e ' • · a , 23 ÜDC'Ü maddesi de tıadil <Uıınacaık- alıaıı:ı. bu binaılar ~çok u- mıık- bugün, ııgiltcre .. 1~o ~ daırki rn:ı.srafannı da kuırum öde- olmaJı, Onlar aldınş etmediler hı- tır. ouza da. kira!a.Mbitecelderdix. da dahil oldı:t;.~ hah!e lı~. 
i:r. le.- Belediye, küçilk düşmemek. nrpa devletlerinin istediıı'·ıı~.ı * SlJmcd>arjk umum müdi!r _ için, be• giiıa mii.blet venii. Bu, Fakat •hitaraflıl<• adı ,e~Jeıı"'• 

=--'- ,__..,_ e.ı:... -~'--k -·- tt\·:ıhiri kurtaran bir şekil me • ı· 'L ·ı b · •ı ....,......~, .,....,. ·~ .T""""' ·~ A H b' • y • M 1 J • ıti .. a ı e unun te.ıııın ""ııeti' 
rakıııbe beyoo az.:J$na ııeürilen selesi... vrupa ar ının enı ese e erı .eği bugün, birçok ded• bil. 

Sinell\Jl~ılar, fi atlar daha inerse, ı ılO =·a*::_i~ır· , bu vazifetl!eu de ziyan edeceklerini süylüı·orlar. Fa. lıklan pahasına anlaşı.ıı f'-
.,_..-ı:o< kat, biz, İstanbulda, be!lib3şlı si- AI d d 'h ı ı k ? kikattir. Eğer bitaraf!•~ te' 

* 
Pasif ilwruııma trob>derini manya a ne CD J tı" a" ÇJ mıyor yasi yalnızlık, devlctlerı n"ma sahiplerinin hiç de faJ;ir in- • den kurtannı• olsayd __ ı, b_ıı1 .. ,,ı i!xbva eden 400 bin risale h:.1.ca sanbr olmadıklarını göriiyonu. • • mcceımerı tevzi o umn,;ı,k üzere dün Demek ki sinema, çok bzanJıran Avrııpa harbjniu ilkbahar ge- ' söz siiJliyebilecelt ban bitaraflıırın kanın en hararetli mure .s~' 

~,, • ..- '---'- " -"---'''-:.... l' _ .... la · • d k~tin '"'" ld' ıeı· Alma Finlandiya taarruzdan JJI ., ~ ~J~•en """'"'"''"' go=u•uu••· bir ~tir, ınce ne s ... na ra grrecegi ünya- ce ,....,. ge ı ge 1 n- mı:ı olacaktı. Ha}-jkat şudı;;,~ 
ı.u BÜJUIAN CEVAT da e,n merak edilC'll bir keyfiyet- yada halkın yorgunluğu, be>ginli- . f'"' ,., 

tir. Inı;iliz matbuatını!a da ehem- ği artm•~lı . ugün Almany2da şo lektif bBTış sisteminın ti ıi ·.ı 

daha kendini sahnenin 'CaZ'ibesin
aen kurta.n? ha.y;Wn aŞl<a bir 
fa.ali,ya saıu-ırwe dönemez. 

Derci:. Selma da l>üsbütün izini 
~k mı ~ml$<li? 

Zaten o cJapon melek.~i> rak
sında. hiç kimse tarafından twın
mış değildi. Öyle makyaj yapı -
yordu 'k.L. Onu arkadaşluı bile 
t'eşhis edernivQrl~"llı. 

CelJI o .ııece. çok iyi tanıdığı 
garsorilım:t.m birine hatm sayı'ır 
b~ vererek bu lsi aruarnak is
tedi. Fa~~: 

- Size yemin eder,m ki, Selma 
-~ iburavıa f?C)mi)'Ol'. Onu' 
tımıie berl<es gibi muak ediyo -
rum. 

D.ye cewıp vermişti. 
Cellil ıı:irsona inanma.dı.. Re -

vıiyü bekledi. cJ apon melekleri. 
gene, lher akı;amki ııihl, altı !uz ol<>
rak sahnede oynamağa başlaıru;;f.ı, 

Sd:rna <elbiscsirı; deği!ft:nni<ı o- ; 
laımaz mıydı? 

Ce al bu fütirnali de düşündü .. 
Saime ·e ~"'k y-..km bir masada 

O ll'U:\"..TiiU. 
Selınanm brr hususiyce~ vanh: 

Sesi (dk yan"lrtı.. Ahenktt, tatlı, 
sıc:ıllt bir ses 

Mclekler konuşurken. Se.Lına -
nın ır.suıi andıran hiç b.r ses yok
tu. Celal bilha.."'la •bu noktaya dik-
i.at ;ordu. 

Re\'ii bfler ~ CeW h"58h 
gördü .. 

Bardan çıktı. Sokak lı:aı:ıısı ö -
rıii:nde ~a ıbasladı. Selımayıl 
- eıiıe'f be a 'ee - çıkaTkcn vnka
~ 1JDU kc;wılı: ve lııanu -
ııacal<ıU. 

Celal kap;run öııiindt- bir saat
ten fazla do'.aştı. 
S~hnaya bem:er hı bir kadın 

çıkmamıştı. -
Oysa ki Pdlis hafi}"eS; Yılmaz 

bu tıedbi{j! Ceıalden önoe b~ vu:r
mu.~. O bir ccık geceler baro git
miş, artistler çrk.a.rken Selmayı 
çev'rinek istemişse de onu bula -
mıyarak eli ·boş dilnmiiştu. 

Ce! iııll o gece iimidsiz olın-ak e
vine döndü. 

* Semih o ıtün, ser~mlikle, Kala-
nuşa c>kaca.{(ı verd•. Moda iskele
sine Çtlmnı$tı. Kencline .ııeldiği za
ıruın kıs lru gii'.üyordu. Kafaınışa. 
ara'ba ile ~e karar vermişti. 
İake:e caddc.;indon yakuşu çık.ı:Ta.k 
yürüyo:du. 

Ortalık henüz kararnıak üzere 
idi. 

1\fodada bir hayl~ lka!l'.aıb~ var
dı .. Gazino'ar bosalıyar, caz sesi 
kubkbrı tırma yordu. 
..S=iJ-ı etrafına baıkınarıok yü -

en 
- İyi 'ki ~ 1mlşim buraya, ded>, 

şu ınfrzlltli ı:azinova girip birka.; 
~Y im. Ca.nmı da zaten çıoli<

tımilxri bira ısti,l'Ordu. 
Gnzioolard:m bJ-in giTdl. O

turdu. 
Fenerb:ıhceye doğru uzamıaı ka

yıklara dall?lD dalı?ın lxıkıyur: 
- Ah, diy"Ordu, l>en de şu mes'ut 

çifLler gibi, Sı:-rnaıcığıma lltıMJŞmUŞ 
oılGaydmı, o.nun!a berımer biır ka
yı • ~ ;ij'.ner, ~ere doğru açı -
lırdım. 

1çini çekerek birasını 1~ 
<Devamı var) 

· endişe vardır: dan sonra bugiin devle el P"'' 
mıyetli bir yer tutan bu meselenin vüzden koruyan rejiyoııJl.~t 
etrafında yeniden yazılan ynılar Eğer simdiki _idare yıkılırsa son- ı rd B "nkü be'• 
ımısın~a ortaya konan şöyle bir ra Df olacak?. işte buna karşı AI- ma 

8 ır. ugu .~ ~ 
sual vanlır: man pnıpagandası şwuı. ileri sü- °(Devamı 3 ü!lC" 
· Müttefiklerin karada ve havada rerek halkın kuv.-ei maneviyesini 
lruTI·etlerile Almanfarınki arasın- yükseltmek istiJor: Eğer Almanya 
da mademki harbi neticelendire • mağ!Cıp olursa müttefikler tarabn-

dan ikinci bir Vcrsay muahedcs.ile 
cek bir kapışma olmuyor; şu halılc bnf:lanacaklır. O halde müttcfık
Almanyada jhtilal cıkarak bııP.iin-' !ere karşı harbe dayanmak, bu _ 
kü Uitler idaresini altüst eder \'e nun için de bugünkü idar.,yi mu-
iktidar mevkiine de müttefiklerle hnfnza etnıek kzun geleceği Al-
konıışabilecek bir hiikiunet gel - m:m)ara her giin her suretle tellrin 
mek suretile sulh akdetmek imka- edilegelmektedir. Almanyaıun har-
nı çılrouyacak mıdır?. be devam edip edememesi bahsine 

Bııgünkii Almanyayı iyi tanıdık- gelince; v~iyeti tetkik ederek ya
ları anlaşılan İngiliılerin ileri sür- zı yıuan Ingilizlerin bu hususta 
dükleri mütalealarla \<erdikleri ma- 4imdilik çıkardıklan netice şudur: 
IUn:ıat bu itibarla şayanı dilikattir. 1- Almanyanm bugün ihtiyat 
Bwılardan şu noktaları çıkar • mevaddı iptidaiyesi vardır 

mıık, vaziyeti şöyle biı· hulasa et- %- Lehistan harbi sırasında 
mek kabıldir: malzenıenin miihim bir kısmı sar-

1- Almanyada Bitler idaresi a- fedilnıi ·tir. O zamandanberi ise 
)oy hine \'Ücucle getirilmiş herhan- halka mümkün olduğu kadar az 
gi bir teşkilat 'ar zannetmemeli; şey verilmek suretile tasarruf edil-

2- Almanyada Bitler idaresin- mek isteniyor. l\leseli Alınanlar 
den evvel ~başında bulunnm~, ayda 200 bin ile.250 bin ton petrol 
sonra harice çıkmağa mecbur kal- arttırmak istiyor. Şu halde harp 
mış sabık politika adıımlarının hi- bugünkü durgun halinde kalırsa 
IJi Almanya dahilinde kendilerine vakit geçtikçe Almanya kendisine 
taraftar bulunduğunu söylemeleri petrol temin etmeğe uğraşacaktır. 
ba gibi yanlış zanlara yol açmıştır; Fakat muharebe başlarsa iş deği-

3- Alman)•ada bugünkü idare- ş~cektir. 
den memnun olmıyanlar çoktur. Bu noktalan etraflı surette tah-
Fükat bunun manası Almanyada li1 eden İngiliz matbuatı şwıu da 
Bitler idaresine kaııiı vücude ge- anlatıyor ki Almanyada bugün ya-
tirilmiı; mulıalif teşkilat var de- rın Bitler idaresinin değişeceğine 
mck delildir. hükmederek hesap yapılmaktan zi 

4-- Almanyada h06Dutsuzlıılt yade harbin wmn slireceğmi dü _ 
938 sonbahM'tDda Çekoslevaltya _ sünen müttefikler maddl \'e na-
nın ıtaptedi!mesi ile büshütün art- nevi kuvvetlerini daima üstün tut· 
mıştır; mak gayesile çalı.şmaktadırlar. 

5-- Almanyaya dair salihiyetle ALİ KEl\IAL SUN~ 
, 

1 Birimizin D r~! 
1 Hepimizin Db 

Ecza i, tikarı i' 
d"rlili" 

- Sıhlıai .. l'i 11 .r 
nazarı dikkatin• ~ ı'~} 

Okuyucularıınızılaıt iiıeJ",,ı 
gümrükle oturan ~,-,,, 
~üzbaşı Yusu{ Ziyıı ,t", 
aldıjlımız bir mek~UP!' 0Jıı',1 
ibtiklırı• ndıın şik•\Ye ,r ı"';r 
makta ve bilhas.•a J<cll b~ I 
)erdeki bazı eczacılal~P ~ 
!il.Arı çok ileri götürt 1, l 
leriııde makto fiatisrj,yJ f 
iliçları bile çok P":1'9 #ti 1. 
mak suretile göz gor•, el '.i 
at yükseklii'ine se~ebb' tl"ı 
dikleri kaydedildi~ d' 
ezcümle şu küçük 1. 
rilmcktedlr: gtJ~ 

•- Gazetenizde .,e .,ti~ IJll 
lerde 27,5 kuruş kJY"'~ 1. 
ec2ancde satıldığı Jıet 0t1'İ,,;; 
olnnan bir yakıyı e~ );ll'i 
şanı bir eczaneden pıılı ;il'; 
alabildim. Fiatlart Y 0 f , r 
maddeler böyle al~P~iııl'I. 
ya salılrrsa birl<ar ır ıııı~ '.J 
baret ilaçların fiatlar cı'IP~ 
biti; artık herhalde ~9,,) 
insaflarına kalnııs 0 

de"il nıi?.• 



8Qfvekilin 
nutku 

~llti hir ıC::a makaleden devalll) •"* oı.ı"ku ep vuku bulup buhna
ıı'' oı.talti nu c~nlaı.clınnıya vo 
'ııt ar, k!iu·tıllıuıın, ;;ayia, Ge.ıiko-

1 ~fırı.. •) n yalanlamağa ına-
~ •0"Y•tıer· , ''Ilı •l•vlı.i uı . doğrudan dofrnya 
• ~ l!ıı• nıııe bir hareketi ola
•uıı. .. snaı· 

•ıııı,ı • •ne kaJll ise B~vekil ......... 
~.·. 0

" ilıt• . 11_k lıiçtı· llnal~ farzettirecek şim-
1 l:evaı, ır dclıl görünmüyor .. 

1~l'ı datı~~ v~rm.ektcdir. Bu nok-
cı:'. .. ~11 ... , atı Lır temin ile ifade 
_""'llil, .... a--'- . b' 
ı. So~ .....,. ıse esasen ı.ze 

~,4 lıiı, v~~: ~usya ricaline dil
~· lıe1ı,,,,eh •dır. Ancak, llljilli 
,,,ı;ıa 0 d al kat'i olan birşey 
' .. , .,,,_ - a her vakit .. -Ied"' . 
·~ . ~"?kiye . soy •1'ırnız 
t "li>'et nın kendi emııi .. et 
~ ve i•fkt• . . , • ~ ~ · 1 alıne bır tecavüz 
~ '~ca _harp d ında bla
'lıı .llİ:Y"84!tiııkı m~h m k~~r ve 

'ltıcıı, n saol11t ,-e degışınez 

"--.... l!'l'EAJ İZZET BE."liCE 

dan sonra :zira tle n.eşgu.! olırıağa 

ik" a etmırtt.ir. 

Romen güreşçi
leri geldi 

(1 lacl salfıfeden deYı\Bl) 

6 ll!Cı ~!kan ~eş il;xıngresi de 
aıçLmal:~. ~yi ın>ikakıp 
saat 17 ~ Yali ve Beledi.ye reisi 
:a. Lıifıfi Kıroar Balk.anlı. gü~ -
çı:er şere!ine saat 17 de Park ateı.. 
de bir. ziyafet verecektia'. 

Gi.iı:eş miisııbaka!acırıa da yerın 
öıtleden sonra b:ı.;;lamb:a.lı:tır. 

---000--

Bir kamyon ahçı 
dükkanına ~arptı 
~sabah saat 8 rarld~iınde 

Fın.diklıdan gegıne1.-'te ~an tıuğ'.a ı 
yiikılü ~ İsmailin idaresindek:i 
ka:m:yoıı ıbirdenhi:re ~sına çrkaıı 
bir c;ıocuı'ta çerı:ımaan.ılk: ıçin ma -
nevr.ı. y,:Jfl:lla.1< bterlken, Y3'Y<l kal-. 
dır>ma çıkarak bi.r aıiı.(;ı dtü:kık§ıruna 

ça.ııprnış'.a-. OOkkanın kepcn'kı'leri 
v-1: kanvcmm &n tarafı tıarıara uğ
ramıştır. 

r--....;;~GÜZELlİl( - ZEVK -

BoG zı 

'\-SON 

Ruslar Viborg şehri 
varoşl~rına girdi 

Başvekilimiz mühim 
bir nutuk söyledi 

(1 lncl sahlfedeıı denm) ıründenbeıi maıh.sur lbiır v~~ 
aııı.diya]ılaır yeni takviye kuvvet - bulunan 2500 kişilik Rus k.uvvetı
leri almı.şl&rdır. Buınlar da canla nin açlıktan tesl·m olma&ı beklen-

(1 lnel oaıaıte.ıea .. nm) 
n.aısel>atııınız ha.kJwı.da iı;eri<le ve 
dışandaı ıbirçok: şeyler yazıldı. Bir 
QOk farariyeler ve anUlıakemeleır 
ileri süriilkiü, miJli kwunana :kanu
nuııwı ta11biki /bu ya.fan z>nei.rine 
bir ihal:ka olarak eklendi. Ha.1'!:.ulti 
Sovyetler1e ımüruısebatınınıda altı [ 
aydanberi değişıniı; hiqbir ı;ey y<'k
tur. 

lbltinniş ve Mecl:ııe vermiştir. 
Düı:ııy anın lçinıde bulumugu hı.ıh· 

ran bi<zirn de kapın11ıza geL p çat
ıınıştır. Gümrük va.ridaıtıııda ve bu 
varidat ile ilııtili diger ve~gilerde 
40 milyon Türk lirııı;ına yakın bir 
az).ı.k vardır. Buna mukall>il va~~
nımı.zın müdafaası için lbir seneden 
fazla zamandaıiberi alınan ve de
vam olunan fevkallide t.eci>iırler de 
sona enmiıı de.il'ilıdir. 

baı;la Ç&I'Pıı;mak.tadı.r. nıektedir. FUıleruı ~imdi çekil • 
Fi:nlaııııdiyalıla.r ŞE!hri sivil aha- :ıı;ı.ekte b-ul.unduklan i.stllı.k.iiml~ 

!iden t<llliye euikten sonra bom- / ~lerlııden daha mı.mkem okluıgu 
bardımandan ma.>un ık.alan diğer soylemnektedi.r. 

bütıü.n bm~~a ateş vermiş)erdir. Filandiyadakiİngiliz göa 
Şdı i>'de sag am lbı.r tek bına kal- •• .. • 1 ~ 
mamı.ıı gjıidi.r. nulluıerı kumandan lgt 

Herıkesin niyet.l.eri ıçiıııde b~lun
dıuğu i:Jjı· de\..;.ıııde y.aş~ruz. InJ;an 
bu eısnada kendisiıxien ıbaı;kası için 
~ ııeminat vereml!'L. Fakat TW-
kiyeni.n 3ovıyetler aleyilı.ine her
:tıııngi bir harekete asla ıı»r tema
yülü )"Ollctur. Esasen kimse de biıı
den böyle bir hareket istemiyor. 
SovyeUerin doğrudan cJıoiırııya bi
zim aleyJıinıize bir ilıareketi ola -
cak nu?. Bu i4ı.1iıına.li farzet!ti.recek 
şimdilik l:ıiQ'oir delil ~üyor. 
Görülüyor ki, son zaımanJarda or
taya ç;karılan ş:ııyialaır esassı:zıdır. 
w lhususi, ıınalmatlara müst.enit mar 
hiyettedirler. Bu nevi lhaıberler, 
'Jlürıkiıye -politikasına dokunduk -
ları zaıman, ÇD1ı: güç revaç ve ma
ıkes lbulur:tar. 

VlBORG öNüNDEKİ 
MUHAREBE 

İ..onıcra 1 (Hususi) - Finl!andi
yaır:\a lbaılbm sik:eLi Viborg ıınınıta
k.aı.:.da-. Rwlann bu şah.ri behe -
mehı>I. el<le etımej!e çalıştılclarınıa 
şıü,:jıe vo ki ur. 

Şimrliki halde Sovvet lkuvwt -
leri sahiıroon döı't mi; mesafede 
bulıuımıak.ad . Bu cpl. de, şim" 
dive kadar Fin12'~diva ceııhe!e:rin
de ""°ni 'ırnemi~ dereıe ve şiddette 
muharebeler olmakt•dır. 

Roma 1 (Husu.si) - Cenevıredaıı 
öğrenilıdi.ğine p;öre. ~'in "1ndiya hü
ıküme-ti, millet::e-r cem>ye-ti umumi 
ki'ıt'plif.ir.e Soıvyet harp usullerinı 
tıil;fuiJı ede'll bir n.dta göndeıımiş -
mutJr. Bu nota, cemi yete d:.lır bU.. 
tün devrotleı:e gönderi!eceıktir. 

FİN TEBLİCİ 
Hekiliıoki 1 (A.A.J - Kareli ber

.zaiundı:a Fin kıt'aları barıı nol<t,a -
la<OOa düşmanın tazyiki altında 
Viiboıııg ile V'l!d<sen ı.rasındaki ye
ni ıınevzilerirıe çe~nlşl.e.-dir. 

Sovyet ordusu ~ır zayiata uğra
mJ<i w 14 Sovyet hücuım ar::lbası 
ta'h:ri'P ed±'rniştir. 

Scıvıyetl.,.-in Taipale'ye yaptıık

:ları üç şiddetli ıtaamn: ge<ri ıpüs -
Jrurf.ıüilmüıştür. Lact)ga. mı.nl:a!ka -
smda Pittkara.ıı.te istikamtıtinde yar 
pılnn ·bir -taıaırı>UZ da ta.rdedilırniş
ti.r. 

Fin k:ıt'ala.rı Kuhmoda birkaç 
mukavemet noktasını isti.rdaıt eıt
nı.Werdir. 

Pe1&ımo'da NcınW nehri dva -
rında ıınuılıarebe:er devam e-tme«t
tedlr. 

Havalarda ·kayde değer lbicşeıy 
clınaııruşhr. 

RUSLAR VİBORG 
VAROŞLARINDA 

Londra 1 (Husu.si) - Aımıster -
danıdaııı ı.qeç vakit bura-ya ,geileın 
hıı:berleı:-e göre, Fin lkuvveti'ri Vi
'bol'l( sehrini tahliye ederek geri 
hatlara çe.1<i!miı1'eniiır. Rus !kuv
vetlerinin şehrin varoşlarına giır
dik.'!eri biı'diıri.lmektediır. 

2500 RUSUN TE3LİM 
olıMAsr BEKLENİYOR 

Londra 1 (Husu:si)-~et tay
yareleri., dün birQok Fin şehi.rle -
rin; b:ım'bardıman etmişlerdir. 

Lado-ga gölünün şimalinde 40 

AŞK----" 

Ki 1 

Loııdra 1 {A.A.) - Londranın 
s_iyasi ıınahfillerinde Kemniıt Ruz>
ve.t'in Fiııılan<liyadaılti İntıiliz gö
niillülermin kumandanlığına taıyini 
haıki'.ıında bazı malimıat •-erih-ek
tedir. Bu haıber, hatırlarda oXiuğu 
veçlıi.e 28 şubatıta Loııdradaki Fin
landıya sefareti tarafından veri1-
m.işti.r. Sfy=i Londır~ mahfillerin
de veri'.en ıınalü.maıta göre bü!)'Ük 
~ Ru:ııvelt ıbiıiıaşı ruıtb€6ile 
hhınıet elımiş olıcluğu için yeni var 
z.ifesirıe lbaşiıamadan evvel İn,gi:liz 
ard.uBundan istifa e1ıınesi !iır<ım 
ııeımekıtedir. Fakat RU7Ne~t. hel1iiz 
j.St.ifa etımediği için yooi vazifesi 
hakkında alenenıınalUınat verecek 
mevkide değikfü. 

SİYASİ VE ASKERİ BİR 
MÜHİM HADİSE 

Stıo1iıhohıı 1 (A.A.)- İsveç mat
buatı, Rus ma1lbuatuun ıbir kaç 
gündenberi Sov:yet efkan umumi
vesini sivasi ve aıskeri maıhiyette 
müılıim 1bir hiı.diseye ıhazırlamak is
tiven ıbir sakilde neşriyatta bulun
duğunu ki!iYrletrnektedir. 

Deniz . 
yenı 

---000,__-

müesseselerinin 
yıl kadroları 

Bu ılıal bütçeyi de~ ya.pmak içi:n 
!hükfuneti l)lÜŞl<Üı.ltla ıkacşıl~'tır
mcşt.ır. Günün l(e<;JCi loola.y blıtla
:rından ziyade, i:;tikıbalin saıt!lam ol· 
maısı için hiiküınet vatandaşlardan 
fedakarlık istemek mevkündedir. 
Bunu da Türk ıınilleti am.rlarca sü
ren cidal ha!Yatını::la. sayWnıyacak 
kadar -parlak misallerle ~tcrmiş.
tir. 

Devlet da:ire1erinde ınüırlkün o
lan tasarruf yapılımıştır, lbazı ver
-giler )<ıonmaık ve en lirzımııırlan 
başka ıınaısraf :ıtaıbul etmemek sır 
relile !bütçe denkleştirilmi.ştir. 
Başvekil sözlerini şu cümle ile 

bitimıistir; 

<Mes'ut büyük Türkiyenin şe -
refi ve selameti için, her vatanda
sın hissesine düşen vazift)}'i ve fe
da.kiırlığı ya.pacağına anım oldu -
ğumu lbir kere daha telaar etmek 
:isterim. 

Hepinizi tımmetle seJanılarııın. • 

Bizim siya,;etimizin gizli ve müp
hem tarafı yoktur. Taalhhüıtlerimiz 
sariıhtir. Emniyet sallıaııruzı açı.kça 
ittifak muahedeleı-imi.zle çiz -
misiz. Harp haric> vaziyetimiz her
ha.114P lronibinezonlara alet olacak 
istidatta değilıdir. DiiD)'aıyı ııztırap 
irinıde kJV'randıran m~eleri B:ütçe tevziatı 
esefle takip ediıyoru:ı:. Bu tnuha - Daireler Lira 
I'Ebelerin şu yolda veya bu yolda 
~afından Türkiyemiz için lbir Büyük l\fıid.let Mecl.:isi 
iştı.rak hissesi çıka.mı.ak, cidıdi ve R' . C·---A. 

4
-
435·?4 

vahim lhiırliseleri çok lhafiıf teliııkki ııyasetı ...,..ıtır 4:.:9..,60 
Divanı mıihaseıbat Re. 750.448 

etmek derniınizıd~lir. ki • Başvekalet 1.172.120 
Siyaset' e açıı ıgı, dürüstlü- Devlet Şfu-aısı Re. 322.212 

Deniz müesseee!crinin yeni yıl ğu, vefakaı:lıgı kendimize şia:r e- İstaıtistik u. M. 454.920 
teŞkiılıiıt kadmlaırı ü.zerın.Ic ça.!L. - ıd.i.nımişrıx!ir. Bunda kimsenin şüır D teorolo · - - u M 605 490 
ş;ıj.n:JlJ~aclır. Düınd Deniı;ıyu.:Jarı lhesi olm:ıımalıdır. my::'et i:;ı.;f :iy.:Cti . 655:518 
ıımımı müdiürlüğünde umıırr" ';'Ü· YENİ BÜTÇE Maliye Vekiıleti 2(>-Cl69.34-0 
dür ve muavlııi!e ~lerm iııf.'.raı- Hükümet i:ıir aydanl::ıeri devam Düyunu uırmmıiıye 67.239.599 
kJle ibüyUk: bir iQtınıa yap>lııru .. ıır. eden 1940 senesi bütçe hazırlığını Gümrük ve İnhisarlar V. 5.347.425 

Bunu miıteakıp umum miiıdiir • 1
•

1
••••• •

1
•

1
•

1
•

1
• •

0
•

1
•

1
• Dahiliye Vekaleti 4.849.824 

ıınuavinıi Haşmet Dölı::e, Velkil:et~ bı.anhul aslıiye 9 uncu hukuk Matbuat U. M. 169.200 
mii:rtıaıcele-n ıtıetkik.i er(U'Oİuna<ı ıbir Mkimliglnden Emn~et İ. U. :t.'I. 7.437.310 
M>ie ile 'bü1K:e µrojesifli hamL!en N~ye Gü.l.çür veıkili aYıkat Pı:zh Jandarma G. K. 12.179.000 
~~"~ Ankaır&ya h:ıırekct et- Özı;>t· braf!lldan Be-yog:'u Bulgar Hariciye Veka'eti 3.604.900 
u""""" çaırşısı hıwuz'u b-ı..--e so. da Ku- Sıhib.at ve İ. M. V. 8.135.424 
Diğer taraftan limanlar umı.mı 

müııfürii B. Raufi Manyasi de Ve
'kii'letiın daveti iizcriıııe şeıhrimi'2lden 
Aaılkarayıa g:i1miştir. 

nan aıp. m iki<ııci ;~ 3 Nn. da otu- Ad~e Veık&leti 9.218.112 
ı-ıın Şevket Gül<,'fu ak~;yrurıe malı- Tapu ve kadastro U. M. 1.659.463 

Maarif Vekfileti 11.333.329 
kemen.in 40/2 ı-:.:ı. si.ıe 3'lffi~ ol~ Nafıa Vekaleti 7.424.998 
duğu .bo.şan:na <lav·ası:ııın yapılıın İktısat Vc!Kaleti 1.092.605 

•• • • • •• • • • •• • • • • • •' • '• ••••• muıh~esinde: l",1Jıc.:,_k_~:f.cy41e u- MünaıkaU.t Vekaleti 1.397.058 
suıe;ı ~aııete Be i~~'lcn tEl'..U.~at Ticaret Vekiıleti 1.506.320 

ANKARA RADYOSU 
Saat 18.- Program, ve 

memleket saat ızyan, 
18.05 Tlirk ınüziğ.: Çalanlar. y.,. 
C';he, FahiTe Fersaıı, Cevdet Çağ
la, Refik Fel'6ı>n, 

I - Okuyan; Sadi Hoşseıı. 

yaıp·:ıdıgı halde ro::.~lremeyc .ı:t'l - Zira:ı.t Vekaleti 6 822 681 
mealğ"mden hakkındaki dwıı-şma-- !Mil'i Müdafaa Vekfileti 78:()()():000 
nın gıyıibcn .icrasına Jcac.ar verile-
rek meııkıiı- c>eı.sode davacı vekili. •Yekun 26'2.312.140 
tci-Jiasını şa.hit!e ıispatına ve bun- • • • • • • • • • • • • • • • ı ı ı ı • • ı • • ı , , 

lskandinavya devletlea 
rinin konferansı 

lfA.ltT 1941 

Ş i FA 
BULMUŞ 

v 

A G.R 1 
Bay J. O. C. Yazıyoı· : 

Ekseriya o«u_vuruz. Tedavi gören 
ilaçlar varmış fakat, ALLCOCK 
yaıkısındı.n bahsed.lince, kat'iyyuı 
mi.ibai.8ğa d~ldi.r. Bir z.at aıkş:ıım 
tatb'!k ettiği bir ALLCOCK yekı.sı, 
b.ir ge.:e zarfuıda tesirini gösıere
rek ve dernmlı sıcaklıık tevlid e
derek a,ğrıyan mahallı ~eskın et
miştir. 

ALLOOCK, rooıa1!2lna, !ooıha~ 
siyatik, delikli ALLCOCK yakıla
rile ~:fay'QP ol:mıuşlardrr. 

ALLCOCK yakı.arının tevlid et. 
tiki: sıhhi sıcaWt, OTO..""vlATİK BİR 
(MASAJ gibi hemen ağrıyan yıerin 
etrafını kaplar. ALLOOCK yakıla
nndaıkıi k:umızı d.:ıire ve kartal re
simli mari..--asına dikıkat ediniz. Ec
zanelerde 27 buçı.ılt kuruştur. 

lstanbul Komutanlığı 
Satınalma Komisyonu İliııları 

Komutanlığa bağlı birlikler ili
tiyacı için komisyonumuzda mev· 
cut evsaf ve şer&ftine göre yirmi 
bin kutu çorbalık mercimek komp
rimesinin kapalı 'l.aı:f usulile mü
nakasasın:ı l!f.l/940 Salı günü sa
at on birde başlanacaktır. Beher 
kutunun muhammen bedeli yirmi 
altı kuruştıır. İlk teminatı üç yiiz 
doksan linıdır. İsteklilerin mez -
kiir saatten bir saat evvellnc ka
dar Fındıklıda Komutanlık satın
alma komisyonuna teklif mektup-
larını vermeleri. (1125) 

" Komisvonumuzda mevcut ke-
şifnamesine güre Ayazağa sü,·ari 
binicilik okulunda depo olarak 
kullanılmak üzere pazarlıkla bir 
tamirat yaptırılacaktır. l\fünaka -
sasına 8/3/940 Cuma ~nü saat 
e>nda başlanacaktır. lstcldilerin 
belli gün ve saatte Fındıklıda Ko· 
mutanlık satınalına komisyonuna 
gelmeleri. •105• 

* Miinakasa günü t&libi (ıkmıyan 
Metris topçu atış okul'lndaki ta
mir pazarlıkla yaptırılacaktır. 
Münakasasına 8/3/94.0 Cunıa giinü 
saat on dörtte basl..nacaktır. t,tek• 
füerin belli gii• ,-e saatte Fındıklı
da Komutanlık satıaaJına kn111is -
yonlllla gelmeleri. •1607• 

* Yedinci Kolordu ihtiyacı için a-
şağıda yazılı a.ltı kalem malzeme 
pazarlıkla satın alınacaktır. Mü
nakasasına :i/Jf'48 Salı günü s3at 
on hirde b~aııacaktır. İsteklilerin 
belli gün ve saatte Fındıklıda Ko· 
mutanlık satınalma komi5yonuna 
gelmeleri. •1638• 
Ki.o A'.lel Cwsı 

TÜRKÇE SÖZLÜ ve ŞARKILI 
ıı.r. 'ltııdı.ııuı aQk oı.acenı& - Bir "'e!J.Ç lazm ıtıefl:ıssü.rü - Boğaz'~nin haırilruladıe ~illl<ıleri - Dil

lerde ~cılk nefis şarkılar -~. 

1 - Suzinaık peşre·vi, 2 - De
de A:J-ım<~ - Su1linıık şarkı: (Ne
sin ı;cn a ı:ıü:zel nesin); 3 - Sa
dııttin Kaynak - S..ız>nak şarkı: 
(KııM>in acı bilımezse), 4 - Ka
zım Us - Su:t'tnı:1< şatıkı: {Bir ba
kışla). 5 - Ahmet Rasim - Su
zinak şaı<kı ; (Pek revadır S!"V

diği.ın etıtikle-rin), 6 - K.ırcığa.r 
türkü: (Altıını b:ığ'ıadım ben bir 
ar.mana). 

dan ;bahi,,ılıe yazılacak gıyıap k:aıra
rr.m maıhl!<eme di vıuıbanesıne 
taılk ve ı?a.zerteleı lıe de iliı:rrat ic
rosıına !karar veriim~ <flm:<kla 
müdıd.ı.-.iaJeyJ-ıin iı; bu p;ıy;;p ıkara

rm.a tarlilii i1'.andnn itibmreın beş 
_ı.;.irı zıa:ı-.f:ı.ı:ı.d aitıiraz ve muıhakeme 
günü d!.an 18/3/940 sruıt 9,30 da mu 
h:ılkermıede biırıı.t veyıa bilvcildHe 
hazı.r bulumnamz lüzumu aksi 
takdime hakkınızdaki muhakenıe
nirı ~ben yapılaca;h t.ebliğ ma
ntoonına :kaim ohna.k ü-zere ilan o-

(2 inci "'1Yf4dan deV4m) 
anarşi içinde İskandina\'yada, or
ta Avrnpada. Balkanlat'lla ve orta 
şarlı:ta n· 'P•nleketleriıı her 
biri, büyük devletlerin taarruzuna 
karşı za,u ~.ı •>aıyettedir. Bn 
devletlerin hiçbiri, yalnız başına 
büyük bir devletin tecavüsüııe 
karşı duramaz. Fakat aralarında 
karşılıklı yardım anl~lan ya
pan rejivonal gruplara karşı taar
ruza girişmekten her devlet çe
kini-r. Bu anlaşmalar tecamü ön
lemek bakınıından faydalıdır. Ve 
esasen ancak, tecavüz başlamaz -
dan evveldir ki karşılıklı yardnn 
paktları yapıla~ilir. Tecavüz baş
ladıktan sonra, hkandinnvya mem
leketlerinin bugünkü vaziyetleri 
de gösteriyor ki, teca\·üze uğrıyan 
komşu devlete yardınoda bulun -
mak mümlriin değildir, Eter şarki 

•Avrupa bugün tecavüzden masun 
kal=a. bu, büyük mikyasta, bu 
nııntakadaki devletlerin, komşu • 
!arına yapılacak tecavüz karşısın· 
da lıi.kayt kalamıyacaklanw önce
den anlatmış olmalarından ileri ge
len bir neticedir. 

2000 ' Sarı sabunlu kösele 
380 111. 7 : 8 Sm. kola.ılık 

~ . Besi>Elrar: Feruıuıh An;u.T\&r. Muganniye; Menşure 
~li: Vi;>-olorısel Şeref • Kemani Demk Ali - K.c>ın.ani Kı.mat- '.Kemımi A. Kemaıl - Piyanist 

'. Bugü~:::=d:;,~:~TA KS'i M-;~n:=~~:~..J 
~•n: Rahmi Y AGlZ No: 49 

Donanma Geliyor 
l\ltıir 1 
lsta ~ Suşon yanayakıla kumandan vekiline 

c._ tı. tıldaki İngiliz istihbaratından şikayet etti 
11--ıı tı~ Ve ·-
1:\ ~da Şatı ~"z~I delikanlı, az zıı· 
t ''~i L.. ••l'et. etrafında hıısıl 

. ' •Uy'-k 
\"1ı:le hu"ak sempati ve alakanın 
t' tı vııs ta ;~aınki toplantıya ha· 
1 ~... ı Sı!e kendisini davet et
~· ... tı l'ol 

ı.,ti 1~ •ltii(; ~?_u bulmuş; bir anda 
·~~ ~•n ı tih ""dın ve erkek göz· 
"'· ~ llıa.,. alı bakı~arı altında ''°'Q --ın b il ltı Cıı:v 1 ın aşına ı;eçmiş, za-
lı/',~1 Para babalarından 

lloker ~·~ Bulgur Krallle 
g {)"ıııtu Jlattısıne girişmişti. 
lar-l llıalt,~~~raya gelişindeki hu· 
... •tı i ı·r' ızsattan n imkan-..... 'ad d 
ı\v t"ltri)·er e e erek çarpışmak 
~ "''Urya 

1~de bulunduğu Alınan, 
lı ~•rı taıı.ı llilihbaratını idııre e
~· •ce dah ltlQk, kendi faaliyetini 
~ .. ı"' Ve ida~:oıa~lık!a maskele • 

":ıııı:rordu ettınııek gayesine 
"•:v . tile lı Ugt, bir b 

~ııa1 lrlltuı;.d u~u~ yıllık mcsai
lı~t h· ~•is le ~ır ıstlhbarat teş-
1.;i t lld' ed:,, ~1~ güzel delikanlı 
~il ~~ o.,,,n.:ıstı~nde ederek teş
liı e ıUkıııet 1 ıınp3ratorluğu _ 
~ıt~1~encı:ne;kezinde, kendile
te ltı ....,n !:Özle ?Y. ~:e tccrüb iz 

lttllff~k 
1
rt unundc ı~letme

o hl hı. 

1
. Ba) ramzadenin hUlitıı.İ seınpa • 

tisi Davus tuıı çok işine yarıyor -
du. Ueniiz 18 buçult yaşında ol -
dn.i:-u halde lıarikulii.de tecrübe sa
hibi, yıışlı b~lı bir adam temkini 
ile hareket edişi mu\'affakiyetin 
en büyük amili oluyordu. 

Delikanlı Bayraınzade ile içli 
dıı;lı olmaktan çekiniyordu. Bunnn 
sebebi de harp zengininin boşbo -
ğazlı;tı ve harekatındaki ılisiplin
sizli~i idi. Bir taraftan Ayşe Sul
tam ele geçirerek, muhteris Sul
tanın büyülenmişç.,..ine kendisine 
tutgunluğıınu devam ettirerek sa
raya elatışının verdiği kolay lıklan 
kullanırken, öbür taraftan meın -
leketin bütün kudret ve kabiliye
tini mütehakkim ellerindo bulun
duran İttihat ve Terakki Nazırlanna da sokulmakla muvaffaldye
tini azami dereceye çıkarmak yo
lunu bulmuştu. 

Amiral Su on; yanayalo>la baş
kmnandan vekiline İstanbuldaki 
İnj!"iliz istihbaratının ordu ve do
nanmanın en küçiik hareketlerini 
bile çok yakından takip ettiğini 
anlatırken Davust kumar ıwuıa -

• sının başında cicı pannııltlan o-

ynn kai;ıtlarile, zeki gözleri etra
fındakilerle ve kafası bu gece Yat
kulübü dolduran nüfuzlu insan • 
ların hareket ve meşguliyctlerile 
ahikiodar oluyordu. 
Suşonnn derdi büyüktü: Donan

ma kumand:ıııı, daha harpten ev
vel General vapurundaki ziyafette 
yüksek sa~arının aksine tam 
bir muvaffakiyetsizliğe uğraıruştı. 
Çanakkale boJ;'llından geçerek 
!Uarınaıaya giren diişnıan tahtel
bahirleri lllarnıarnyı haraca kes
mi~le:r, Osmnnlı iç denizini cc • 
heııncm havuzuna döntliirmii!?lcr; 
İstanbul sularma kadar gelerek 
sarayın önünde şaınandıra;ıta bağ
lı nakliye gemilerini torpillemek, 
İstinycde, donannıanın demir ına
lıallindek:i Osmanlı destroyerle -
rine torpido. savurmak cür'etine 
kadar vükselmişleor, Karadenizde 
Amiral Kolcağın kumandasındaki 
Rus donanması da denhı hakimi -
yetinin Osmanlı donanmasında bu
lunmasına rağmen günnşırı sahil 
şehirlerini topa tutmakla Suşonu 
çileden çıkaracak bir harejı:et yolu 
tutturmustu. 

Enver Paşa; bu akşam da, her 
fırsat di\,~tüğü zamanda olduğu gi
bi donanma kumandanını iğnele
mekten kendini alamamıştı. Ami
ral Suşon Sinstopolda nihayet 
bulacak geniş bir deniz taarrw,u 
yapacağını söyledikten sonra bu 
tasav\'ur etrafında izahata girişir
ken bırıklannın ucile ovnıyan 
Başkumaudan vekili bir el isnre
tile Amiralin sörllnü ke..ti .. Alaylı 
bir dille sordu: 

( Oovamı var) 

II - Okuyan: Semahat Öz· 
denses. 

1 - Lemi - Us;aık şarkı: {Si
yah ebrulaTm), 2 - Şükrü Pı· 
naT - Uşşak şıaııkı: (Gezer ddla
şır), 3 - Leıın'i - Uşşak şarkı·: 
(Neleır çektim neler), 4 - B>
meın Şen - Uı,ııı.ak ş&Dkı: (Baılıar 
erd:, 18.45 Tüı1k müziği: Halk 
türküleri, Adana.lı Aziz w Sadi 
Yaver Maman. 19.- Ser<best sa
at, 19.10 Mem'ekot saat ayarı. 
Aians ve meı·....,--roloji ha.berlt!Ti, 
19.25 Tüı'k müzi<<.·; Peşrev ve 
sc _,,iler. Çalar&ıır-; Ney, Ba&< 
ri Üfiler; Tam'bur, Refik Fersan; 
Taıınıhur, İzııcıbtin Ökte; Kudtlüm 
Nuri HaU Poyraz, 19.40 Türk mü
zifıi: Çıdonıla.r: ~. Fahire 
Fersım, Cevdet Çağla, Refik 
hı!Sk.an. ı - Zekai Dede • Hi
Fema:n. Oku.yan; Neotni Rı.za A
saTpuselik şarkı: (Vuslata nail de 
etse). 2 - ~ Bey - Hisar
puıs<#,k sal:'kı: (B>r hadise var), 
3 - Satleıtıtin Kayınak - blısriik 
slll'kı: (&1ç'lanma ak dü:ştü), 4 -
Şem.az pıiselik şarkı: (Yımdım 
dcımindnı ağvar elinden), 5 -
Deıniroğlu - Se-hnaz şar'k:ı: (Yo
lıu btf.arnaın gönlüm alırmaım), 
20.- Konuşma (JW ili kahraman
lık menk1beleri), 20.15 TEMSİL 
M.r; ve ~sadüf cilvesi (Le J eu 
de l'Ameur "1 du Hıısard) Yaz:ın.: 
Marivauks. Naılcl.eden: Saeda Sar 
yit, Ekırem Reşid ~-ld0n ev· 
ve! coerı w müellifim takd:m e
decekfa. 21.45 l\föz;k: Radyo 
oırke5tcası, (Şe!: Dt. E. Praeto
rıus). [Jf.-lhoven: j inci p yarıo 
kon!:I ·~:.r,;•t (r_,ıi he=-'l'\cı! n1ajör), 
Solist; Ferdi Ştatzer, 22.15 m:m
leket saat a}arı, Ajans habı•rle
ri; Ziraat, esham - tahvJJ'at, kam
biY"l - nukut borsası Wy.'lt), 
22.35 Müzik: Ca'lbant .-,J ) , 
2.~ 2.5/2~ 30 Y ~nnki program ve 
kapanıı;. 

l'llDllr. (24882) 

F<l.tili lfıriooi .sullı bı&wuk hal<im
!iğj,nıden; 

Fı;at.ih,dıe Şehresmi malı~ -
ıde.DMiişşafaka caddesinde 47 No. 
hı hanede sa.kin Ha.>an <>i,-l':u Afi'y<ı 

Lutfi Baş:ıırn:ı ilıc müştcrakteıı 
mu.t=rıf oldu~nuz ~':ııtılhde 
Şelhıresrni ıınillhai'e:;iııd<ı D:ırii.şşa
fslka cad<looiıııde 47 No. lu ve halen 
araalllll ŞU'.'J'UW1llU iztr:\cm zınının
da açı.lan davanın icra kılınaın mu.. 
bııik:Eımosiıııck!; ~ızın 
meçhul olduğu gerok ıınülb:ı.şi.r ve 
ger<f<Se uıbııta ta!L'dkıııtıından aın
l:a.şıX!!kııan sonra c!ıj.va anu:lıalıııôn 
iQanen ~erbll.,!?;ioo r:ıj'imoo ma.h'ke -
me<re buhınm.adığuıı:zıdan gıy aıbı
nınd:ı keŞif icrasına karar verile
rek bundan bıılıislie ve en beş .ııün 
mii~e il<ioon tdbliğ cliurıan gı
yap k.ııra:nnd-a ,gö:ıt:erilen keşif 
,gUınü:ıı.de ma.b.ıillil1ıe goolmediğiniz 
ı;ılbi muayyen ~1.<!e mahlromede 

.ı.e haızı.r ~li-Jım:adığınız anı""'ı1 - Belediye zabıtası 
ııru..~ır. Eh ıvıılkuf ıtaıııafından ve-

20 

5 
10 

300 

ta boyda• 

şerit 
Altı katlı sarı beyaz 
bobin iplik 
3 santim genişli -
ğinde zahma tokası 
Çiriş 
Siyah başlı çivi cor-

Koıııiı.yonuınıızda mevcut k"'lif 
şartnamesine göre harp akademi -
si manzumesindeki binalarda ye
niden kapalı zarf usulü ile elektrik 
tesisatı yaptırılacaktır. Münakasa. 
sına 15/3/9!0 Cwna günü saat on
da başlanacaktır, Zarflar komis
yona mezkı1r saatten bir saat ev
veline kadar verilmiş olaçaktır. 
Muhammen bedeli on iki bin yüz 
yirmi altı lira elli dört kuruştur. 
İlk teminat parası dokuz yüz do
kuz lira elli kuruştur. işbu tcı;isata 
talip olanlar bu gibi işleri yaptı
ğına dair vesika ibraz etmekle be
raber kı>ndisi elektrik mühendisi 
olmadı~ takdirde bu işin mes'u • 
liyeti fenniycsini bir elektrik mü
hendisinin deruhde etmesi mecbu-
ridir. •160G• 

rilen raporda 13 metre 76 desiımet.. ı· t J 
ıre nNrıaı'br.bnııdan ibarot olı.'.ı:n adı po ıs en ayrı ıyor 
~n a,re:Nun 137 lira değeri.nı:le u ıncı ııaıııre.ıe-ıı devam> 1 Askerlik işleri 1 
'Okhığu '\"e tme\"ÇUıt vaziyete göre müıdür.ü Faik ve ıbeledive müfettiş- ---------':.... __ _ 
hi3ıerla.rlıarı arosuıda ta-lrsimi k.aO>I ·~- - - d .. _,_,.:.._ -•'----'-
Qhıadığı l:ıi'ıli.-ilıdiii;i.nda:ı. malılke- ~ı re~ .en .l!nu'""""'"P ""''"""" 
uı.e<ıe 23/2/940 ·tarihinde _ve ~ı~a- :_:.ır ;kcmısyan teı;l<i1 ohın -

lbmızda dava.:r:ııo;:ı l:aM» veQhilıe Komisyon ibir proje haz>l'l&miş-
fltlYUun rzalesme -re pa.rasl!lıJn his- tır Bu projeye göre kazalarda 
ood~ar arasında .. talrslmiııe ılleım- ~kil! beledi.ye ~l:Wderi 
~ı '.~bil~ ;ıızere ~mı- ve- ihdas o'~acOO<ıtır. Yani; kaıyma -
n_~. İ.Sbu _ilanın ~hi. tıeıb- kaıirıl.a.r yalnız idari i~~J..e meşgul 
l!igın~en lit>b,~t'll 15 gwı ıçnde olacaklardır. Belediye zabttası da 
<txımJ'ırL hak!kınızı kuHamı.bile.:e - eınmi:Yet müt!Jü.rlüğiinderı ayırfa _ 
j(miz aksi halde Wk.mün kerıbi cakt:ır. 
!kat'iyet ederek usuılüne lıevfiikan !Bu sure!Je 400 kişilik yeni bir 
muamel\ei kamı.nivmnôırı Hin oı'u~ cza.bıtai -beediye ıteŞki.Mı. lıiu:ru • 
n:ııcaihıu bi]diri<r ~ati-p Jhba1- - Iaca!kıtı;r. Bunların <!'!liseleri polis 
nameııi usuliir> 141 <inci ~ , ımemuııılarıııd:m f~ı ,.e lbıışka o-
tevfikan tebli.i! m l<amıma 'katın laıc:&tıır. IM.aaşlacı da ·be:ledb~ biit-
olm<ık ü:re:-e il.in olunur. 940/79 Qe.Sinden wrl!e<:ektir. 

GÜNDÜZ 
Mart Sayı.:ı Çıktı 

Seyyar ve dülkkiiıncı esnıa.fın, çar
ı;.ııların ve maha.lleolerin kon'!ıro~u 

bu sayede daha çabuk ve dikkate ı 
ya.pılabilecaklir. . 

Fatiı aSl<eclik şıui)esinden: 

Ş. de ka-yıtlı 316 (d:aohil (317, 318, 
319, 32(), 321, 322, 323, 324, 325, 324 
(dahı1) do~ ıAııı :rillbeleri 
baılıen aSte$nerı olan muhabere ve 
1ıQpçu sınıflıarıncNm tıuıwıaıı yedek 
suı'baylar bar sene olduğu gjbi ( 45) 
gü;nl:ilk staja tMıi oloııldarırıclıan 
kıt' a.hıırın.a seviı:ediJıınek üzere mtır 
haıbereleırin 8 maır.t 940 vıe toıx;u
lann 12 mart 940 ıtünü şulbeye mü-
caaLları ilı8n. U<IW' .) 

'Hıryllınrp:ışa askeri hastanesin -
den: 

(Haydarpaşa aSkeı·i ~ 
iıçin lıooıtahakıcı, hemsk'e alınacak-
tır. istekınarin ~ m-
daki ıhastıır.e baış tahlol:iğiııe mür .. , 
~a.a/liLarı iliın olunur.) 



F O S F A R S O L, Kanın en hayati kısmı olan kırmızı ynnrlaeıldan tazeliyerek çoğ:ıltır. Tatlı iştah temin eder. Vüeude de\':ıml.ı gençlik, dinçlik ,·erir. Sinirleri r•~' 
dırarıık asabi bulıranlan, uyknsuzlnğn ıriderir. Muannit inltıbazlarda, rsak tembelliğinde, Tifo, Grip, Za tüJTie~·e, Sıtma nekahetlerine, Bel ge,·o;ekliği '"' ademi iktid• ' 

kilo almakta şayanı ba)'TCt fa~·dalar temin eder. 

FOS FARS O L'ün diğer bütün kıivvet ı;uruplarmdan üstünlüğü DEVAMLI Bin SURETTE KAN, KUVVET, İŞTiBA TEl\IİN ET.MESİ ve ilk kullananlıırd' 
~~~ . 

Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Her eczahanede bulur.ur. 

İstanbul Gümrükleri 
Başmüdürlüğijnden . 

İıtanbul Levazım Amirliğinden verilen 
Aıkeri Kıtaatı ilioları 

Baş, Diş, 

Gümrüklerdeki Sahipsiz Eşyalar Satılıyor I 
6608 kilo eaıın lamba şişesi, cam şı.şe, krem Ü<avaoozu, a.bajür 3468 , 

kılii> demir ınaıııuliitı muhtelif eşya 251 kil10 500 .g;ra.m yün merıoocat ' 
AT 1 G • R • 1108 öle .Ubbi .müstahzar, ecsamı kİmlYI'~ ve ikıiınj..,.,i mü~zar ı 
l'fe%ıe, rıp, omatızma 138 kiı1'ıı bt\Ya 46 'kilo pongelen eşya 81 kilo il)CQ< muaıcat. 1150 kiJo adi 

~ asilt sü'ltirik 60 :Jci:o 200 gram esanıs 225 kilo ~ ıxımuilolll men- ! 

1'.1 / • • h L/ k ııucet -i bin kili Efiki ttOOtör fiman gemi3 151 kili> listi< CIŞ'fa 1242 ldlo l'feVra }I, lTIR l şelrer!:i .wkfet 149 kilo ı:ıe=ıJk şerit ve ııro.-don 318 kilo ipek i~ı 27 
lıZlo 500 gram radj>O ahizesi 2456 k.i!lb paımuk mensucat 78 kilo 300 

Ve bü.tün ağrıla- ~ ~ deaiı ayalııkabı HXıO kıilıı taıllk 683 >IU.t> mukavva mamu
WI. .21118 6lril> lıeWıa htı};nde aspes006 9880 kı.r'1< dökme deırw: iboru 
yu'kanda isim2eri yazılı eşy·mın satıııı'an, 5, 8, 12, 15, 18/3/94-0 tcı-:-itıle.. 

derhal rınızı 

keser 
lcabında günde 3 kaşe 

almabilir . 

ııl:ııide Eıınınönü halı antıılE'J)06U dahi~dcki Gümriitk sa.tıs mooürl:W.rün- ı 
de v;apaacaktıc. Tat.ı.il:at adı geçen müdür')ükle;, vcırilir. Tl 23219 (1569) J 

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden : 
Müdh-iyıe;tiımiz resmi JT11E:mudoo:ı için 1900 tak•m elbi>;e ile 1986 adet 

~n cllktiı-iıhnel'Iİ kapalı zarf usulk e.ksilltırne:yll' iknnu;l.rnuşiuı-. 

500 ton arpaya is~kli olmadığın- ı 
dan yeniden kapalı zarfla eksilt
meye konmuştur. Tnlımin bedeli 
30,000 lira ilk teminatı 2!50 liı:adır. 
Eksiltmesi 15/3/940 Cuma günü 
saat 10 da Karakösede Tümen sa
tmalma komi&yonunda yapılacak· 
tır. İsteklilerin teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evveline 
lı:adar komisyona veı-meleri. Şart· 
name \'C e\•safı Kolordunun tek· 
mil garnizonlarında görülür. 

(1458) (1320) 

* 1666 ili 2500 adet varil pazar -
lıI.l:ı sa!m alınacaktır. Beher ade
dine tahmin eJilcn f/atı 30 liradır. 
Pazarlı~ı 6/3/946 Ça~amba giinli 
saat ll dedir. Kat'i teminatı 7500 
lira şartnamesi %50 kuruşa konıi•
yondan alınır. Talipleriu belli \'3• 

kitte AnJ..arada 1\1. lf. V. Satınal
ma komisyonunda bu1unn1aJarı. 

(1343) 1586) Her yerde pullu kutuları 
ısrarla isteyiniz 

E1bi5e '~ ~tlerisı kumaşı l:ıi:zd<>n diııer :levazım ve harcı mül1:~ 
altfk!e ak! o:lrnak üzere btt tıill<ım ellbisc ile ıbir ade-t ka.*:ıtin d'ikimi
nin mulıamme<> bedeli 5 lii-.ı l'TlU'VaJ<k.M. teınma.tı 744 Jli.ra 75 ku!'\l.~tur. 

Daıılı'tme 5/3/94-0 salı günü saa.t 15 de müdüıriyetianiz binası içill- 500 adet bakır bakra~ pazarlıkla 
de V'B'pıılacak!br. Te!dü nreıknıi11'an eksiirttme günü saat 14 de lka<lıır ka- satın alınac3klır. Bakraçların ev
bu:l ~- İsı:elcllıJerin .. ..ıoorne•_·i görrnı:lk için S. 3. müclü!rl\iğüne 1 saf ve eb"adı hakkındaki malfı . 
mürac<>tıt'?.-ı. .ıısı. 

<- • mat İslanbulda Fındıklıda K<rr. 

1 
Devlet Demiryolları ve Limanlar1 

1 
____ .....;;.iş~le....;...tm..;....;e __ u_._id __ a_re_s_i __ il_i_n_ıa_r_ı __ • __ ~ 
:Mııhammen bedeli 24,000 lira oiım 30 too neft yaih 14/3/194<1 per-

--:--------------:;::=============.,' irtibat subaylığından, Bursada Tii- 1 - men satınalma komisyonunda nıev-
. İstanlbll'l. ~-e ~eıi mnci\ Deniz Levazım s.atınıal• cnttur. İhalenin tebliği tarihinden ) 

öı:ıaret d~en. ma KomlB"Onu llAniAtl bir bu~nk ay sonra teslimi şarttır. 
" Taliplerin ihale günii olan 5/3/940 

f!l!Dbe günü saat 15 de taahhiidünü ifa e~yen mütıeahlıirli rnımllla 
açık eWdııne usulü ile Aııkarada idare binasında satın a.l.lnacaktır . . 

Bu L<ıe girmek istiyenlıerin (1800) liralık muva'l<k&t tem.mat üe 
kanll!lll?ll tayin ettiği vesikaları hamilen eksiltme saatme kadnT ko
mi.s1 onda isbatı ,.;,kut etmeleri lazımdrr. 

Tiiriı. '!eaıret bankası A. $.tara• tL-------- ' Salı giinü saat 11 de Bslıkesirde 
fmdan Panga.Jltıda Hru:aSkar Gazi 1- Mevcut keşif , . ., şartnamesi Kor. satıualma komisyoımndn lıu· 
C2ddet;iııde K.esery:ıın apa.mıma - mucibioce tahmin edilen Ledeli lunınaları. (1314) (1484) 

Sartnarneler parasız olarak Ankarada malzeme daiıresiooen, Hay-
da:rpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağı.tılacaktll'. (1538) 

1-.I _ı_n_h_isa;.__r_la_r_u ..... _M_üd_ü_rl_ü-=ğ_ün_d_e_n_: _,J 
Ciıısi Mik. Mnhammen % 7,5 Eksiltme 

B. teminat ~k. 
Llrı Kr. Lira Kr. sut 

Yıw:ıa.Jık ka.nnviçe 10.000 lcilk> 3000.- 445.- A. Arttırma 14 
1skarta • 10.000 • 1800~ 270.- • • 14.30 

• çul 6.000 • 960.- 144.- • • 15 
, cuval 5.000 , 800.- 120.- • ' 15.30 
• knınan 5.000 • 1400.- 210.- • • 16 
• ıp 5.000 • 1400.- 210.- • • 16.15 

!Marka bezi 300 , 90.- 13.:>0 ouzarhk 16.30 
I - İdarenıitln Ahırılfapı baJ<mı ve işleme evinde müterakim cins 

ve miktarları yukanda yazılı kana v>çe, çul, çuval, kınnap, ip ve bez 
hllalarında rös".erilen usullerle sa.t.ıla.caktır. 

II - Mubaıı:ıme<n bedelleri, muvakkat t.emina11hm, p::ızariık &aatleri 
hiz:ıla.mıda göstcril:ınişür. 

ı:ıaııırı birlınci ~inde .mukim •1495• lira olan Kasımpa.,o;a Deniz * 
Arıdııın, Dittnltri Diımitırnlropulo bi- yeni erat talim tabunı kışla binası 7650 kilo saLıınun pazarlığı 2/ 
raıdeıb ~ şirkeıt.i Ol".'~ _ du\'arlarının tamirinin 2/Mart/MO 3/940 Cumartesi J:iinü saat 12 de 

, - . alay salınalma kıımi5'·ouunda 'a· 
!arından A.;;do 1 Drrıittı:-:&<opt.1,o i·e Cıunnrle.<i güniı saat 11 de Kasını- pılac:ık1ır. İlk tcıninaİı 229 lira· 50 
ayni adreste ve ayni şiınket cntıık- paşa Deniz Levazım satıııalıua ko· kuruştur. İsteklileriu ka:ıuni ve· 

l mis.-onunda açık eksilhnesi ~·apı-
laırın<ian Diııniıtıri Diım.itra"-c.pu o ' saik ,.e teminattarile Bohıda alay 

lacaktır. 
~iıııe mminaıt mc'kıtıuı>lanndan sahnalnıa komk~·onuna gelmeleri. 

2- Mu,·akkat t"minat miktarı 
rniiıte'll'f'.löt baılciY"' 3577,70 iranm •l04,6S• liradır. *•134G· (1618· 
fai.z, ko:rııoi.syon ve mı>hkeme mas- M t k "I 

3-- ~ven e<ı ve şartname,; 10,000 kilo me~e kömürü pazar-
r.ıtfla<"ı ve avulratıl!k üO!'<"tiee bir - her gün iş saati dahilinde mezkf:r lıkl:ı 5/3/940 Salı günii saat 11 de 
lıil<ıte Uıt6Jı; ha'kkıtıda açı&ıııi da- komisyondan alınabilir. Edirncde Sanayi kışlasında alma· , 
vı•mn cerey&n eden muhakemesi 4-- İstekli inin 2-t90 sa• ılı ka • cakhr. Sartnaıne.;i komisyonda 
Sl!'aıemda müdklieiaieytıkorin ill<a - nunun tarifatı. dahilinde i~ap eden görülür. Teminatı 87 liradır. İ• 
meıtı:filımm ıınec1ıuliyetine birıaen teklilerin kpmis,vona g>elmeleri. 

vesaikle birlikt.e belli gün ve saatte •1348• •1619· 
daveı2&"'1ll'1lfı ilanen teblil:~ıne \"C mezkur komis~·ona mürauatları. * 
ınuhii<EmE'l>irı d<' 26 mart 940 ta -

•1177• 114 ton nohut 22/3/940 Cuma gü-
rihi.ne :rrtiiGadif salı günü saat 14 de Jf. nü saat 11 de F.rl;"'edc Müsirivet 

• bı.~ına ~-..Jr ,...,.rıı..~ d- daire.;i.,de satınalma ko~.;,on.un-
_,,, ._ _ _,;.._ ....._. · · ' 1- Jl.le,·cut keşif ve şartnamesi • 

m_,a -...ryu.o·'"" ..,u.uı; ınıaı=nma da kapr,lı zarfla cksiltnıcı, ke.> -
'k:a!ım ollm::ık Ö'Zar'e ititn ollumrr. mucibinre taohmin olunan bedeli mustur. Tahmin bedeli 12,6(11) lira 

939/17 4525 lira 25 kuruş olan Tersane - teminatı 945 Ur.:ıdır. İsteklikrin 
deki fırında yapılacak olan tami- belli günde teklif mrktupluını i-IJI _ Elı:ııiltme 7 /Ill/940 günü Kaha.taşta lev azııın ve mü ba yaa ı şu-

besındcki aıım satıs komısy°."'unda yapılacal<tır. . • . .. . 1 Sellmiye Askeri j 
IV - Nüffiuııoe.lıer her gun A.Jurk~ı Baikımevına-e gorulebı,lır. 
v _ tsıel<ltlerin ta~ o!unan gün v~ sa.atte 3 1~ güvenme para- Satınalma Komis· f 

mile bn·Jikte mezkılr komısyona ııeimelerı. (125.) 1 · ı ~ 1 

ratın 18/lll<ırt/1940 Pazartesi gü- hale saatinden bir saat eneline 
nii saat 14 de Kasunpasada Deniz kadar k<Hiıi•lODa veTmefori. Şart

nıınıesi ve evsafı kom.is)<mda gii-
Levazım Satınaima Komi•yonun- riiliir. •1347• •l!l22• 
da açık eksilt,,;.,.; ~·apılauktır. 

2- Mu\"akkat teminat miktarı 
c~3.l9• liradır, 

* * yonu 1aan arı 
I _ Şartınarn'&i mucıbinee 70 kilo d.yot paı.aırlılda &Mın a.1111acoı!<.t11-. I 
II _ Pazar'<k, 8/III/940 eı.ıma gi>n.ü saat 14.30 da Km>ataşta le\'a- Tiim boğaz birlikleri ihtiyacı i-

zırn ve müıbayaat subesialc!eki almı Koııı.ieyorıunda y~ıkcalo'tır. çin evı,afı d;ıhilinde (7500) kilo 
JJT _ Sar"naJYM.>l<'i" her ııüaı sözü f<eçElll Sll'bcden "31'asız almı>bi]e.. sığıreti ile (2500) kilo koJ un. eti 

ooği groi i>ıtclı:Jilcrin de pazarlıl< jçön tayiın o.un.an gün \"e saabte % 7,5 pazarltkla salın alınacaktır. lha-
tanina1 o:ıırırlarile laiı:lil<te mez.kiır mnasyon<ı ııeluneleri iJan olunur. lesi 4/3/!)40 panrtesi günü saat 10 

· cl59!. da ~·apıl:ıcaktır. İ•teklilerin belli 

, 

Sahip ,.e neşiryatı idare eden Başmuharriri 
ETE~l İZZET BENİCE 

B~sıldığı yer: SON TELG'RAF M•tbaası 

gün ve saatte teminat paTalarile 
birlikte Selinıiyedeki Tıimen sa -
tınalma komi~yonuna gelmeleri. 

(162i') 

• !erdi. Evvela KarakoJ unlular dav
randılar. Bunların reisi Karayu • 
suf B.c:ı.- Ermcnistan, Giirtistan, 
Azcrha~·ran kıt'ahıruu İ!"til5 "\'C 

fethederek bii~ilcek bir lıiikiımet 
kurdu. 

F~kat: Tin1urlenk İ5til3sındn 

3-- Me\'cut keşif \'C şartnamt.-si 

her giin is saati dahilinde mezkur 
komisyondan alınabilir. 

4- İsteklilerin 2490 sayılı kanu
nıın larifatı dahilinde icap <'den 
ve.;aikle birlikte belli gün ve sa
atte mrzkUr kornİı!ıyona milrcı.cnat-
Jarı. • 1600" 

•. 
J{?ynarca ve Barrnbolı:"a tes· 

lim edjlmek şartile iic ~·ii_ t·r ton 
yulaf pazarlıkla alınaroı..tır Tah
min bed!'lleri 24.000 er liradır. İlk 
teminatları 1800 er Ji.,dır. P~zar
lıklan 6/3/940 Çar~amt.a rimii sa
at 11 de J,iilı>btırgazda ıı.;keri <a
tın{,Jma kornis~"Onunlln '.'·ap.ılacak-
tır. (1349) • (1621) 

~ 
60,0fHJ n1etrc kant'\iİ(e s2tıu alı

nacaktır. İhale•i 4/3/940 Pnartesi 

1\1.. 231 Yazan: M. SAMJ KARAYEL •• 1 

Maazallah, Cem, anasının kötü terbiyesi yu
:ıünden imparatorluğu feiakete sürükliyecekti j 

nıagliıp oldu. Yıldırım BeJazı( Ha· 
na ve Yıldırımın esaret:nıftn son
ra da Mısıra iltica eyledi. 

Bu •dam ridden kahraman bir 
reis idi. Timurlcıık Anadolııdan 
~ekildikten sonra, Mısırdan der
hal iilkesine geçti "e tekrar de\"· 

Derken koJ.larımdaıı en< k 0 liğ:-,n , 
nin bütün hıncı ve zoru ile tutup / 
çekmesini. 'e dudaklarını zorla 
dudakları.rna g.,l!rip yap~5tr.ı ma.o;mı 1 
,.c ı.su·a ısıra öpmesini bı.:rdi. Be .. 
!imi kollannın a.ra•ın:ı alıp sıktıw 

d11dırn. Ve .. O daima bentlen ka~,_ 
tı. Bu yfuei(imde ebW.lesen bir 
sızı d,;aca}{llır. 

Bau ecnebiler, aslen Türk olmı
yan Çiçek Sultanın oğlu Cem Sn!
tana "erdiği terbiyeyi Tiirk terbı
Y<"'İtıe üstün tutmak gayretine diiş
müşlerdir. Bu {ikirlcri bilmiyen 
Türk mü\'crrihleri de ayni müta
Jeatı z.ikrctmekte diişünce~izlik gÖS· 
ternıişlerdir. 

Eger, Sclızade Cem Sultan Pa-

olınkk üzere paylaşmak teklif etli. 
i~te Cem bu derece ihtirasa ka

pılmı:tı. Biitün bu ihtiraslara se
bep aslen Türk olmıyan anasının 
rue\ nıs ihtirasları i~i. 

AKKOYUNLULAR ÜZERİNE 
SEFER 

1 

!etini tesis eyledi. 
Lakin, bu devlet daima Akko-

~unlularla muharebe halillde idi. zaman kcmiJ<krimi birbir.ne J(e-

İki ko\'vet birbirlerini çekemez- çiıecek ve benıl bayıltacak kadar 
!erdi . kuvvet ve hey~am Yardı. llaya~i 

Bu a.k'ırna g1efa· ~Jmez sözünü 1 
ke•tım: 

- B .ni hiıla eo;ki bakışJ.arınıi.la 
görei>ıtl) o:· mu.;ımuz Hayati Bey? 

De<i.m ve ilav~ ett'm 
- Şİlmdi ihtima<ı bu hahtn<İen 

iğr.,nirnimz değil mi?. 
Ka'bini paslandıraoıı ~zu ile :yü

züme baktı, haklı: 
- Sizi ~IC>k ~wn·~tım Belkı,; ha-· 

nımefendi. Fakat, kader bıı.)11ınuş! 

-günü saat 15 de İzmir Lv. amirliği 
satınalma konüsyonunda yapıla • 
c.ııktır. Tahmin bccfeJ; 21,000 lira 
k.at'i teminatı 3600 liradır. Niimu· 
ne ve ı;artnamesi komisyonda gö
rültir. İsteklilerin kanuni vesika -
larile konıisyona gelmeleri. 

(1350) (1G20) ... 
Beher adedine tahmin edilen fi. 

atı 850 kurus olan 2500 &Alet burc 
11/3/540 Paıarlesi günü saat 11 de 
Ankarada M. M. V. sahnalma ko· 
misyonı:nda pazarlıkla •alın alı -
n8"akhr. İsteklilerin 3187 lira 50 
kunışluk kat'i teminatlarile pa -
zarlık giiniinde komisyonıia bu -
lunmaları. (1337) (1580) 

* Bir kilosuna tahmin edilen fi:ılı 
17 kuruş olan 250 ton un kolordu 
e\Sa(ı dahilinde ve ihaleyi mütea
kip 15 illin i(inde teslim edilmek 
şartil~ pazarlıkla alınacaktır. Pıı -
zarlığa gireeekleriıı 3187 lira ilk 
teminat 'e 2490 sayılı kanunun 2 
,~(' 3 cii maddelerind~ yazılı yesa· 
ikle birlikte 9/3/940 Cumartesi 
günü saat 11 de Kars ıniistahkem 
me,·ki satınaJma komis,yonnna 
nüirac~atları. (1344) (1582) 

* Belıerine tahmin edilen fiatı 90 
kuru. olau 100,000 adet kar göz
liiğü kapalı zarfla eksiltmeye kon-

• mn~tur. İhalesi 18/3/940 pazartesi 
giinii saat 1() dadır. İlk teminatı 
5750 liradır. Ev>af ve sartnamesi 
45(1 lrnrusa komisyondan alınır. 
j&teklilE"rin k3nunu~n eınrettiği bel
ge! r!e en az ihale saatinden bir 
saat e\ v~linc kadar Anknrada 111. 
M. V. satınalma lrnnıis.-onuna ,·er-
meleri. (1338) · (1~81) 

lrmu,-ni cerrahi (dimağ sınır~ . 
e<ıll.etik) \'C k:ıdın doğum mü
tehassısı. Bir;nci sınıf operatör· 

Dr.Caftır Ta,yar Kankat 
ŞİŞLİ: Cerrahi Kliniği 

(Hıı;;u.si hllbtane). Sab~l~ırı 
8 - 9 da muaıvene ~feccanen 

Şi 1i Meydanı No. 20 Tel. 80003 

l\uııı:ı'li"";l' ili \ • ŞEHiR 

\ııı:ıı\J!IW!I TIY A TROSU 
1 \JIJJ !lıjıı Tepebaşında 

:">JI\: ' 
dram k.ısmmda 

Bıı akşam saat 20,30 da 
( O KADI.\) 

İSTİKLAL CADDESİNDE 
KOMEDİ KISMI 

B.ı •kşam saat 20,30 da 
(11.-rkf·, _Yt:rli • f'r:nde) 

FlAL~' OPE ETi 
Bu ak-ı,arn 9 d.ı 

(UÇ KUYU11CU ) 
Son temsili 

Ouını.1of\(.\-ı: n.k<;ao:nı büYi.ik 
Ş:.:ık QPCn:d 
HALİME 

du.m, i<:İ!IT1d6n gelen bir eevvaJılik!le 
- Hayati Bey 
Dedim. Bu hitabını onda da se

~~ cc e\-ı.·<...ıxi •ıh.aleti ruhi\'f: > y:i 
u-, <1<1dırdı. 

- B<;llkls ... 

Detl .. İkimiz de kendimızi uııut
tı;k. İıkimiz de kcndiaı1i:zdcn geç • 
tik, &irlliz <-ı.e vücudi.iımıüzü sa.ran 
bir şehvet iç n<l>< vantlık ve ikimiz 
de ıröz kapa]()arım.ı.zda genı;liği -
müi hap:;etıtık. Baslarmıız eğ::d· 
ve duodaklanmız biriUrine ki ~t 
oldu!. 

Petrol Niı3 
• ,, 'il 

Baç bakımı güzelliği 
birinci ,arıı<Iır· 

.;ı 
BeşiJııtaş sulh m aaıl<"' 

kiıtipliiiindoo: • ~ 

Sa<h1pleri Aıı'SL:ın k•~ıl 
~ ve Adilin ırıW~orcl<:~ 
lup m'3'hlremcoe Laıbll~.,g · 
mı:wna5l>lldaın 'lllYUlY>l "tO P' 
tiZe satısıın.a Orac:tG· t~1 

tıışta Si.:ıanoaş~ı aıt>ııY. Jll c! 
dıe Tukl'ıce 9CAkai(1'l:ıda _ lıfıı~ 
ıruımaralı Demirci oı;lu ıe 
K<ı<;{fllım bahçesi d('l!llcl< 

ruf lıootan ve b~İfl ,,ııııı'. 
açık arttııımaya ~ıı.r.r_.~._,,, 
28/2/940 tarihlndc ı;:-~ •0" 
vanlıaneye ta e<!il'e'fl: ~ 
taıı'lhine mü:s.ndif peır~" 
sa.a.t oın d~ cm altıl'~ 
dairmnıi'llde satılacaktır. . ~ 

ArHınnava L-:ıtirnk ~.'.4 
Y"'di lbuçı.ık teminat •"o<~·: 
Vevı>hut mı.illi uaııık~nı!1 
mcldubunu nfımil oJ<ırıı1 
pesiın para il'OO>r. Al<f.tJf111 
mıiıhammen kı.,,uıwüni11 tc 
miş ·be;ıini bı.ı·ldu1':u ~a~ 
si yapı 1acalııtır. AJ<Si !ı . 
artt.tııra·nı~ı taahhüd>'.i •bıı>l>"" 
ii2.ere arttıonınıa on bf!!,f 
tomdit ediill~k 19/4/!J"" r;e" 
müsadif cun1a ~nü en 
tı.rana ihale edileccık1"İf· 

Evsaf, hududu: S<U"l<" 
çıkımazı S{)kaJ\ı na ~~11 ha!1E6i ba<ht'€'Sl ve ol'i· ,·e 
met Bey veresesi hanl' (ol' 
ve Simmpaşayı a1 lk ,f 

mü1temilf:ıtı ııbdw\h0tn~ 
re9e odaları ve su ~ iJI 
ben ,·e:resei mur.>ailıe'·" :,ı 
malıa.f'i bahcesi •ima~·• ' ·e !\'. 
fen.d i \'ereseci h<on""1 ' Jll· 
Mi Be~·e ferağ olı...,,.,an b 
mahdut Vl! tam.wnı b8> i< 
biır zira mu.tataıalı hah(~ 
sını .mfüdemH hiır k•t'ıı . 

Kı)mıeti muham:neııe· 
l'a<lır. 

2004 numarnlı iera k nı1-' 
126 rncı rna-dd€sine: l!'~~ııf 
saılübi alacakhlaır llle dJ~ 
dıırla.-ın ve i.ııUfak haJ<ikl 

rinin dahi ga'lri mcnl<~j! 
ki halkl:arını ve hu kuil< 
rafa dair o:lan iddmlJJ!"ı,ııl_,ı,r 
müSoi1<·leriıle saıbit al~..t 
tış bed'E:''m>n povlasnı~'. 
riç ık.&!lu·Ja~. l-·lııu maM'-1 e 
ahkitmrna g&re han·pket 
ve daha f-:z~ malı'.>."ll"'t ~ 
tiyenl rin de 94-0/l rll'-~ 
20 sere'ılk evkaf \a\ ·ı 
tapu harcı ve bel d" e 
ihale pulları mfoı'<>risİ!le 
üzere s~'. . locağı il.<ı:- o'ııl' 

S · .. nııl> 
aırıver 1.apu ~1rıı 

ğından: 

Boğa7içinde Büvü1kdC~1 
yükderc caddt. .. ~,c, ~ , 
"'1 o ' ııe ı ... o. ı ma,..,:ızası o o.ı. c 
mü-de\•\·ere kaydma ı:> c 
iiUıhi• 283 T. hle '1"2"~' 
tiThiııı ü~tlintle olup t.89~, 
mevcut olımadığrnrl 11 ,..,eı 
l.a!h.ldkat icra ed; 'e:<Cik 

·.:/C 
sarıtufata kıJ at( r Yıl:'.~~ 
tapu~·a teac:il ed i!>xc.!f' ·' 
hal haıkkllKİa te.m.,lliiıit ~ 
varsa Nlurindeki t,.."'ie 
kalan ile il&n tarL"iııd~ 
içiııde Sul'canahmetıtı 18 

rıl il 
sinde Sarı.ver tar.u ' 
lığına müı·acaatfarı il~'l~ di. •h olmu~ olsal dı, muhteris a· 

ııa•ı muhakkak saltanatı elinde tu
tacalı.lı ,.e saltanatın etrafma da· 
lıa z<yade ecnebi ruh sokacaktı. 

Karakoyunlu ve Akkoyuolu a· 
şiretleri. Kayıhaniler gibi (Os -
manlılar) garlıe iltica elmiş halis 
Türkmcnlerdendir, 

Karakoyunlular. daima Akko· kir. ·bu sıkış ve öpüş da;ma uzun 
yunlulardan zarar görürdü. Ka _ uzun dli.şünülen !bir tasavvur lev
rakoyunlu hükümdarı Karayusu- hası oldu. O beni öpem<:di, sıka
ftın evladı zamanında Akkoyunlu matlı. Bir gün biT gece bile benim 
Ihsan Bey (Uwıı Hasan) Kara- )'astığııma baş koyamadı! İstedi ki 
koyunlu de\•letinin lizerinc hiicunı 0!1U dalına ben tes,·ik edeyim, ona 
ederek nihaJ et verdi. ancak ben: 

Dte!ı. İs~eınıJerek yun.ufa so -
.kuklu.ın. Bir an geldi kı, ben de 
içlendim. 

Sanhelenaı. içinde se<>n.erin bi-1---------

ltuın~nın:uzda sırası geldiği za • 
nııın Cem Sultanın ha~ atından bah
s.decef .z. Hatla Fatih yefat et -
tikten sonra roınanın11:ıda ze,yl o .. 
!arak Şehzade Cem Sultandan bir 
r.urça i13ve Japaca~ız. 

C'i«ek Sultan, oğlu Cem Sultav. 
ü:1.~rinde daiına n1iies.~ir oldu. ::\ıfa
azallah Ceın anasının verdiği ter· 
biye \'C onun teşvikile o.nıanlı 
in1p· ratorluğunu inkıraza Se\·ke· 
dccckti. 

Cem, Beyazıt Padisah olduk -
tau sonr-d isyan etli. Karde~i Be· 
Ji•ı.ıda dedeti Rumeli ve Anadolu 

Bunlar dahi Cengi< i•tiiasından 
k:ıcuu~Jardı. Cengiz i~.ti 1 -.\sı Asya
J ı ba~tanba>a sürükliiJ ordu. 

Karakovun1ular S1,·:ıs civarına, 
Akkoyunİular da Di;.-arbakır ha· 
'"'isine konmw;lardı. llunlar, tıp· 
kı Kayıhanilor (Osmanlılar) birer 
bülük. aşiretliler. 

Bu asiretler bir mahalde dur -
mazlardı. Yazın dağlara çıkarlar, 
kışuı ovalara inerlerdi. Herkes o 
sırada ortalığııı karg..şalığmdan 
istifade ile hükumetler tesis cdi· 
yorlardı. 
Kalabalık bulunan bu a§ireileT 

de hiikumct kurmat:ı meyletmiş-

Bu muzafferiyetten son1·a; Uzun - Geıl.. 
Hasan Karakoyunlu de,Jeti ile Div<bi'eyi.ın. \'e .. Ben ona bu 
Akkoyunlu devletini birle~tirettk fırsatı vt->medim. Bu anda benım
Akko~·uulu hiikiimdarlığını ihdas le konu.>urken bile duda.klarında 1 

eyledi. . .. • \'I: g&!...,;,..inde ııene bu t:ılıas.-ür1ü, 
Karako~·~nlu~ar Tımurleııge duş- sar'alı bekley.ıŞin yaruklığı \'B!odı.! 

manhk clt~klerı sır~larda Akko - ilıt.imal ki, lben onun o günlerin; 
yuıılulaı· Tımura baı:lı k~lmı~lardı. birer sin<ma şeridi g• bi gözl<'ri _ 

Karakoyunu!ar, daha zıyade Yıl· · ·· ·· d · · it d k 
d B mın onun en geçırın en o a a-
ırım eyazıt Han larafmı tut • f · · d · h t al eti 

muşlardı. Bu da O•manlıların si- asının ıçın e aynı ">r· arm -
yaseti idi. rilmesine ve avö:klaııroasına im -

İşte AkJı:oyunlular bu sayede kan ve,riyordu. Belki de duda.kia
mevki alım~ oldular. Timurlenk mnm ucundaki kel:meler şun • 
Yıldırımı mağlup edip esir e!tik- lanlı: 
ten sonra meydan Akkoyunlulara - O zaıman ne ~:cfllrli, onu ne 
kalmıştı. (Devanu var) ka.dıı.r 6ı>viyonium. Omın için çıl-

Ben d; 
- Ooof. 
Diye )'Urektıen bir acı duydwn! 

Bu sani) <de kara<r ve hükmümü 
bir tarafa bırakıp ona sadece: 

- Zav<lllı bir adam .. 
Diyordum. Bu gözle bakıyor -

<hını. Şuur ve irademde hiı; bır 
kast, hiçbir fenaıhk arıusu, liiç biı 
.kill duymuyordum. 

Tenha bir sokakta idik. Y dVll.:> 
yava.5 yürüyocduk. Onun ko!un • 
daydıım. Sanlci bil- an bütün ııenç
li,ğimi, gtizeRitınıi, ~ canhlığmu, 
Lştın.;d kadınlıığmıı keoo4:nde bu}-

l'lktirdil(i .~iya>k ve doyumsuz -
lıı.ıkla öpüı,üvorduk 1 

Beni kollarının arasında gittikçe 
daraJan ,.e kuvvetin•: artıtıran bir 
tazyik i!e sıkıyordu. Bu sıkışta aş
kın, ~h,·ctın, damaı· \'e sinir sev· 
gWiııin bfu.ün hususiyeti \'ardıı·. 
&!n de onu bilhaa-;a, bu a:rzu ile bu 
gençlikl\e sıkıyordum. Dudakla -
nmı öper ve emerken ıbirden hırs
landı ve bütün damıwlarını ka -
bartıp simrlerini ayaklandıran 
bir arzu ile ısırıverdi' .. Dudakları 
ağzımın içindeydi. 

Ben de Uplııı bu a-rzu ve i-ft'tı a 
ille m$ıu Xl<tn v ben de onu ısır-
dlm, ısı.rdmı! (Devamı v:ır) 

1358 Hicri 
Muharrem 

Gün"' 
Öğle 
Ilı.indi 
A.qam 

1 Y•l.lt 
__.1msaır _____ _ 

hı 
t 


