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YlL: 4 ~ " lkpn•••riri: 
STEK iZZET BENIC• 

_ovyetlerin Finler'e Verdiği On Giinliik ''Sulh 
ltimatomu,. nun Müddeti Bu Gece Yarısı Bitiyor 
' . . 

ınlandiya murahhasları Moskovanın sulh teklifini reddetti1 

Eskisinden daha ağır olan şartların, kabul edilmiyeceği belli idi ! 
F'i11landiya Helsinki ile lstokholm arasında Yüksek müdafaa 1 İtalyan 
Sovyet/e,· hummalı müzakereler meclisi dün Müsadere edilen kömür 

Vapurlarında 

""'" ~et teldlOerinin Finliler 
ıııcı,· •ııdan kabul edilebil -
llır ' •nıklinı <ok uzak bir 
bıı·"llal olarak ka dedile -

Fi, mehafili, Sovyetlere yeniden arazi terk etmek
t'"'nse, sonuna kadar harbe devam etmek azminde •. 

toplandı ler 60 bin ton tutuyor 
ır, 

}'-.......... _...., ... .......,.,__.._\ 
l~ZZET BENİCE ı· Paris 8 (Hu~usi) - Fhı!.&ndiya-

Vtç hiilıu - , " So~~ri.n suıtı :;.:,..m1Mkı -
-ıı "Yttltrin ~eHııiu tavlhrnlu ile n na cevabı b.ı Jkşanı, .llfX:e ya,,
t Ilı~ •'il . ~~ılerle ne şutln ı r. na kadar Mc,. ovaya bildiri! • 
ı:;chıı td~abıl~cekleri Y?lunclıa ı . . o1mak lazım ııekntıkıtedi.r. 
~.ha ına irn ,müzakerelerın son l'ı;vtç vt> Almaı:ıyanın mii2ıoılııenl 

"hııckı:oli nıış buluudııln haber ı , b ri So\.ıyct t,;kkfle-i Jı.:Jkirnr 
iti~ hıııbt~li{ka Sov ·eUerin teklif- a Teleoıraf ıı .ete.ıi asağıdaai mil-
.. lıelıille d Yllllklaıdan mub • 1 !ı'.ı.m.aı!ı veımıc.'ı.1ed'll'' 
""' b' r e -L--tı· ·ı · . •r leL'lifi: """"' m mı ve re~- ' Sö)l&l'dil! ne göre müz.ılreııt>. 
ı:~~rni. oı.ı!!.~·~ iki ~a!•lİ(a ' }.:.· 1 t ~'le Fiıı.J~ndiya mu -
lı;ı"'ll ıı ler.ıe '!'" ı(ın hak~ki 111": r 1ıa>ı Jle, bu seıh'roe bıılwııın 
. •• tııııı<. n ıl~~re~ olilu u kati l Swyett scfü.rl Mıadam Kolloot'll(l1 
•lı •ddA•' '- degıldır. Ancak, eu ~~•'- +_ S.. •..ılt•bilee k h b 1 .. asırda ceıı:.,~ :ın eı1rn ....... _..... JJi -

, !:Yeti., Vipıı/ d h~I ~•1 er~ g~- ı .. .,,ç hr.iciyc n=ı murtıwaoıs.ı; va
~."'a•elj L. ı a ı o ma u- 1 i.fu;;i.ı . .. okıtooı. .. 

~.... L. """•ahını La.doı;a g;;. 1 ' 11 j!"onm • 
Po~y "' 'inıalisindekl a.raLiyi Biılk~ d:fa MOO!roy · :mü.za.. 

-tıııı«ı ~~ın fin•al bölgelerini; 1 ert>l :i ixlare e1mis_ ofa~ F~
llıeJ.ıed'ırı.ın ve ya madasmı ; _ ya muırll!hl..ıısı Paa ıkıvı, ıb'ir!ıaç 

t.ıskanda b11 ece eeva•lan beklenen Fiıı aa-,,·ekili Rls!D Riti (~~da) 
Hariciye NıwrA l'aııner 

A111lı:ara 7 (A.A.) - Yfıl<sek mtlr 
dafua rııc:olıi9i ·bugün saat 15,30 da 
RclsiouınJ'l'Uruma:ı: İsmet İnönü -
nün reisliltindc Ba..""1!kfil'elttl:; U>p
lamm.ş ve .ruznaımesmdeki mese
lel'eri mütlaleaya ba."13'!Jlı1!1ıır. 

M:ı.lfmı ol.dui'.'U ü»:ıre yüksE'lı: 
miidatııa mecl.lsi Genelikunnay 
BaŞlı:a:nırun d& i!tilhaklle İcra Ve
lı:l!l.:leri Heyetitrı.den teı;ek'Jrul ve 
m.m!Elketi.n müıdı.;llaa lşleııni teıt,... 
'.itik ve mü~ea eOOı-. 

Bu meclise 11!'7.U buyua:.clulkl&rı 
tır'kdirde Rcfslcııınıhur riya.s« ey-
:ıe.-. 

Velles tayyare 
ile Londraya 

gıaecek 
'ii~ b ırler. ı'jliın C'\"Vel bu maks..'"1'1a İsto'kho1m'e 
. :Q ha~ llıllı ve anl;:şı!!ll telili- {ftmiş butl '!'l:ı.Madı,r. . . .. "'•t · •eheplerle hnsllle ı:d- / D~er ıı:mll1t .ı1 Hebmkıdlli<l A.1-

~,, ~jın değildir. Tavassutun ma.> ~ ~iri de, Mıare:al Man.erllı.e • 

bir su!ı. lütifuatomu gönderdil'ıi ~al Maımeıheımı'ı.n a.,o-ır sıı- p 1 b k"J" "} d 
l»eyy~ •itmektedir. re1ıte nıiııaıl.sıız bulundtı.ıtu şu sıra.:bı, o onya aşve ı ı ı e e 

· · •d, lllanya taratın dan İsveç 'iıı b7 mürıı ı;.illini !ıabuJ ede-
1 %vy,1Vj{'ıldığı kaydedildiği gi- r~ ~foo;kovamıı şartlaı-mı blldiı--

İsv~ hülkiımeti, Fin hariciye Na.. Sm".\'l!'t t<tŞeb'bi.isilııün Hel5inl<iye. bugün görüşüyor 
zıın Tanner'~ davc~ ederriı, İsveç IOOH.~i üzerine, F'.n htrküm'Cti a,. 
biL'kt'imetinin ımut:avG&<;Jt vazlfeS!n.i zıaı;ı araı.1Jı.da il<:i cereyan ~il' -
kabul ettiğini lkeı!diı;ine billdimıitı- :ıni.;ıtir. Bir lkı;;;ım, meınl!>kctte elde tile •tıld llS:Yanın bir liltimato- ınit:l\M'. 

t 
'~il · 1 1iı da hildirilmcktcı'ir. HÜKÜNET AZASI ARıASINIDA 

Q er &L. tKt · · llılina>eL-~nanyanın tav~. - LTK 
l(tou:y, İsv '"'~le, ister dol'ırudan Paırıs 8 (Husus\) - MO!ik,.va Jııü-
~~'tleriıı C.:~lerin delileti ,·eya kiıaımtinm Finla,ndiyaya İS!l7eç hü
~ua reılll".C sben teşebbüsleri ile kUm~ti va.sıt ı;j]e on giin mülık>ili 

tir. ı kalımı ilmrtarmıak, diğ'eı- kısmı ise 
So;vyt;t. Jriikt'.ıımıeii, Finlandiyaya mı.ı!hvem~ devam t-hnek t~.;raf

bu.~ltü J'l1llha,saın&ttmı ewı>I illri -Wıırıdff .. 
sıiınrniiş Glduğu şa..tlru-dan daha ı Eiit>r Isvec hiik(ıme<ti, kısa 'bir 
ağ;;.· .şrurtılı&r deımeyruı etın~ik!ed'r. . (D~vamı 3 üncii sahifede) 

ı~ • ıiyade ış . '!ltınsun bmıdan 
~~ili hu t ::;~hirn olan Finlan

t •t hattı h ıfltr karııısında na
n ~hıi ı:ı •reket takip edecelıi 

ıı, tı ~htp~aııda bn tekliflerin 
~ •lııııne.e~~ed İ•tinaden yapd • 

btı 'ıtl.ıııı.• .,ı lr. 
•ıi "Yaya b l'ııt ıı harp b tıgiin ynpılan tek-
'' •tıısıııd 8

· lamadan önce iki 

İngiliz tayyareleri Almanyanın 
garp limanları üzerinde olaştı 

ltkı·'l.ııı --a l\lo:kovada yapıl -
•(J "'"•ake 1 • ·~ Crde d re ~r sırtt~ıudakı 

ı: 01'tır, nİlkha Ql!ı.r oldııl!n mu-
1-· trj lı.aı. 1 ve daha yu "'"k 

llıtı 1 Ve ına 11 e.Lnenıek ve hiohir 
ıı ""'•ı. i ':'Cvı fedakarlığa kat
~.~, ilt 8~~n harhetmeyi ı;iize 

•ııı llıt! "e k h mucizevi bir mu
. b~lldıy8111n8 r~ma.nl.'k ııöstere'! 
t ıı..~lııı · Ş•mdılı te!tliflcrı 
~ ... ~lfıbiy~~calt nacar kalması 

' llaıt~ltdiit, kalıııl e~ IAm ı ile 
• l •bki . · ""'•l 'Fııııanıı· 'blii .. e! bq ~vad, n ~ks•tlen 

İngiliz Hava Nazırı, müttefiklerin senede elli bin 
tayyareci yetiştirmekte olduklarını söyledi 

Lonrlı-a 8 (Hu•usi)- Ckçen gece 
ve saban:ı do{ım İngilız .bıo.ma,:ır
dıman tavvare'eri A'manvanın şi
mali ~.aııbislndeki liman Jann ve 
adaJ.arın üzer ndc uçmuştur 

va Nazııı Kinl!(Sley Vud, hava bıit
çcsini avam kamarasına tevdi e
derken, beyanatta bulunarak ez
cümle şunları söylemİ.'itir: 

kadar dfo,man tayyaresi dfu;ür -
mü.5lcrdir. 1-00 den faz'.a tahtelıba
hirin ver'J>i keşfetmi1;1er ve 60 dan 
fazlasına ilücıım etıni~lerdir. 700 
den fazla vapur ka!ileleriııi hima
ye etmi1;lerdir . 

Paris 8 (llu.susi)- Amerika Ha
riciye Müsteşan '3wnner Ve!Jes 
gazetecilere, Po'ıonya Ba.şvekili 
General Sikorski ve Hariciye Na
zırı Zaleski ile de bugün ıııör~ -
cej'(ini sövlemi.ş, fakat Avw;turya 
ve Çek mümessillerile mü'ıikatta 
bulunacaiiıııdan bahsetmemiştir. 
Fransız Cıımhurreisi dün ken -

disinl ııaat 16 da 1t..ı.ın etmiş, mü
lakat bir saat, ·bir çeyrek dt>Vam 
etm~tir, 
. . .Başvekil Daladye ile yaptığı mü

-ıfiltat saat 18,50 ye kadar devam et
miştir. BasvekLl, Huicive Nezare
tinde Müsteşar şerefine bir akşam 
ziya.feti vermi1;ti>'. 

Velleı; Londrayıı tayyare ile gi
decektir. 

Denizyolları 
umum müdürü 

mahkemede 

İngiltere bunlan satarak, parasını ' 
harp sonunda ltalya'ya verecek 

Musolini'nin beyanatı bekleniyo 

Mnııolini, b'Ugfuılerde cevabını beklediği Çenıberıayrı ıle 1>lr mibat11ha 
eıınaaatla 

Loııdra 8 (Hususi} - i:ta}y&ı va. 
puclııT"..-ıda müsr.dere edilen kö -
mÜl'lk:ır 60 !bin tona balifı ohna:k -

mallııtıadır. J.füsaodeıreıine k~ ~ 
rilen bu ikömiir!er, evvelce bllffi 

(Dn.unı 3 lintıü ııat.l!<tl•> 

- - ---------
Yağmur, kar, fırtına 

Şehirlerarası tele 
nıuhabereleri b z 
lzmirde ve İzmitte fırtına hasara s bep 

bir çok kimseler yaralandı 

o 

ol u, 

o· u 3. u. (' t s;ıl• • • ) 
a ""1ıı Veıı~~~ıınln zıddınadır. 

tb;ıb•nıı lllilduıdatoa hat!annda 
iııı "'•kler; det harl.ıe devam 

in'{iJi"' tayyarekrl bilhassa Brem, 
H:ınovr. H .. m'bu~, Villıclm h:ıven 
ve Kııkshrven üzrrtıde ~mw;:ar -
dır. 
Di~er tayyarc'er de, mİeyn k<>- ı 

yan Alman t.ay\'arelerinin üskri 
üzeıı:nde dolaşmıştır 

·Fi·iuısa i'e teşriki mesaimız son 
dereee samimidir. Fransız toprak
'.arın<la İngiliz tayyarecileri• için 
tali!ll merlte"Zleri ~"Ücudc getiril · 
mıştir. Her iki memleket tayyare
ciliği yanyana çalışma·ktadır. Müş
terek t>lAn dahi'inde yürüyoruz. ls
tiıhbarlar.mı zı mütekaB:ıllen birbi
rinıize obl'lılirlyoruz. 

İ'er:de, tayyare mekteplerimiz 
tam randımanını vcrmeğe •baş ·.a -
yıııca, senede 20 .bin pilot ve 30 bın 
tayyareci yetişmi5 olacaktır. 

Vapu.rmda ga.ı.ete sa1arurk mre
tllle ~eQLmı];{!'ini temin eıck'al ve ka
hı:balık :ııii.tııslu ailelerini '5tiyen 
müveııziler!n Deıılızyıallan w.pur-la!rına sdkulıınaması yiirzün<len i.ş5.iz iiiiiooo _________________ , •• _..,....,_,""""""""'= 
\"e aç kalııın 20 müveaiin d.:ıva aç- ÇERÇEVE 'rıı iııdtn ve bilhassa lı.arlarm 

lıııllııllQu,ın Ve müessir ttnehi 1 
b;ı._ıııuı..av lıa~Ianıasuıdan son-

1"'•~i ı..,:""'1 'n d•ha çok ar-
,11;•t;ıva lı. Vetli bir iddia ola-

, ~da dfl~n~oktadır. 1920 sı
~ ~ itib sı Ah altına (ağırıl

. ıı:Yet uıır'e alını.rsa Finlile
' QJd •de ınuı,rnatomunn kabul -
ld;t ı!'kıarııı ~1v•ınete lıarar ver

•ıt' ı ı ad ed -ıı, •ııti .. e en bir de-
. 'ıı l'ıııda ve 11tiincü mlida.faıı 

ıı;,tıı1 .. aı,~.,. "", ~cbi devletlerden 
'"'· ij lı sı, ta•·y t ..., d 11\·v ti ·' Hrc, op \'f' 

t 4 
4 ~il"rn \ ~rle ~ünlill 'i yar- ı 

ıı.t;~~ •~iıı D'" nretıle daha bir
~;~ ' bııı~sterilecek bir Fin
~i. 1:~ ~Urlıi 'fum~tinin. ~inıdiki 
lı,, •t ''e 'h .eruııle ıcra ede-" '°' t ı n1aı ·~;ıı ararı.u, e ayan ulamnz. 
'i )a '•heıııer fovyet Rnsyanın 
1~1,,ı.1111. ol 8 hnda bu teklif

.• lfelin:x'8" liıedndeki talı
Q'•bu~iııat e~t~~ .. eheııler de iki 
<\...._ 'i; •t. "' erek miltalea 
' 1~ v: ~VYetıeri ... 

tıı·a~d•ti bo 11 
r ınlaııdi) ndaJı.i 

lıı. 1\ y Z1113k t . 
ı. tJ,1• aratınaı· . • ı:,şev, hş ve 
....... rı •ınkanmı elde 
~ .. 
1
'k h!". 'ePhesi · · · 

"dısaı . "ını tasfiye e-
(" ın ınk' f '-'evanı ~ ' .. a ına intizar 

1 uncu sahifede) 

·Bu akınlar ciddi !ıi 'bir muka
bele ıle kaıı;ılanmamıs ve tayya
reler mecmuan 15 bln !ıfomctre1ik 
bir ucııştan sonra üslerine dön • 
mü.elerdir. 

Londra 8 (HU61151)- İng'lliz Ha-

1 1.-__ K_ı _s_A_c_A_ ... ı ı 
''Ya sabur,, levhası ! 
Alman Harici~ e Nazırı Yugos

lav ı:a•ekcilcrin~: 
- Bcs şene bile •Ürecek bir ))ar• 

be hazırız .. 
Demiş. Bizim mabuda, . 

- Daha altıncı aydayız, harp baş
laıund•, ha•.lumB!lı için de daha altı 
ay gc~• rsc, demek, ~öyle böyle bi
taraflar beş altı •ene Almanları; 
Almanlar beş '"ne dayanabilecek-
1.ırine l!'Öre tabii İngiliz ve Fran· 
sızlar da en az on yıllık hazırlık i
çindedir; kafi tasfiye için en az 

·on yıl beldiyeeekler .. 
Dedim. Güldü ve: 
- Eğer, hakikat bu ise bilara!

lara birer •Ya ıabırr!• levhası le· 
darik etmelerini tavsiye ederim .. 

Dedi!. • • 

Simdive kııdar İ~ tayyare
leri, Aılınan toprakları üzerinde 
1000 saatten fazla uçuşlar yapmış
lardır. Sahil müdafaa tayyarele
rimiz biç zayiat vermek:Szin kırk 

Bu'l!iin bile lbiz ve müttefikleri
m';z düşmandan fala tayyare imal 
cdiy<ıruz. Fak.at Almanyan:n çok 
muazzam ta-yyare kuvveti vardır. 
Eğer bir taarruza ujırarsak, bunun 
tehlikesiz geçirile<;i?/tini zannet • 
meme-~viz. 

(Devamı 1 üncü sahlftde) 

Kralice ''Elizabet Novyorkta,, ! 

tığını dün )~ik. 
Denieyolla.rı 'U1!11Um mü.dürü ~ 

rahim Kl:ma! aleyli:ıi.ne gayri ka
nuni erniırler vert'T<:ık se!'besıt tica
retıe ımrun olqı..ık suçile bu sı<bah 
el& 11 müvezzi daha dava açmak 
:içiıı adliyeye mıü:r~at ~4ımiı,1ir. 

Bu daıvalann te\lhiden pek ya
~mda görülanesi:ne başlanacalk:tır. 

ıMıoda va:p.urunıda umum müdür 
tarafından IJoaıptana verilen emir 
il.7Aıırine dövülen fski nrualliırn, ye
ni müvezzi ve has1ıa Necilbleı. ya -
ıwnmn l(iiıst,ereceği sey:riıı tcıibitl 
iQrı. dava haftaya kalımıştır. 

Rıcıma a (Radyo) - Dünyanın 
erı büyü'lı: tren atlanti'lclı:'l'ipden o
laın .• Kra.J.iQe Ellfaaıbet. (85 bin to
nilal<>) , h&;ı devaım e«il!i müd
deıtıçe Nevvoı'k limooında kala -
cailı.tJI. Vapur dıİin öi(kden oonra 

~a vaır.mış ve polisler ~a -
r.a~md.an muha.faııı:ı. altına alın - ! ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiii~-.;..,-llllİİ;;,I 
m:ıı;ttır. AJman ~·arı:~ri, tnl(iı - Af d·t o· 

. tere frzerindcl<i ıu;uşlarında bil - ro 1 a vası 
hassa bu traı:ısatlanti{ıın bul\Ml -

duğu yeri arıyorlardı. 

Komedi Fransez Trupu'geliyor 
Pı:trıs 8 (AA.) - Balkanlarda ~uıp. cıımaı•tesi tik=ı Za,:i;rep'te 

ve Yakın."'1'kta bir turneye çıka- ülk <tıeım•ilıini veercektfr. Fra"sız 
ca./tı haıber v>t.'1'ilen Coinecl:'e F'ran- san'a:!:karlan sıra ile Budapeş(eye, 
.. .aise U'U"CiU dun aıks::u-n Paırbte:n BUkrer Af:inava, Bel.J!:rada, Sof
l:t.'.11'~ etmiştJ.ı. Mifüiım miıMaı a ' o;vıa İslanıbulıiı, Anlkara~, Şama 
ı;dme ımıalııml<:Si ile yola çı'kan bu ve Bc\~uta u!l'rıvacaJclardır. 

(Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır} 

Afroclıt dava:;ının bütün taf
sil& tı Afrodlıt nedir. Afrodit ro
manı, Afrodit mahlı:eınede, M
rodit münakaı<alan, edebiyatçı 
mı hukukçu mu. umumi alaxa, 
Avruı:ıada akisler, mlldalaalar, 
mahc emenin kararı: 

Bugün çıktı. Bütün 

müvezzilerden arayınız. 

Türk filimciliğ~ 
Türk iilimclliğinin hali nıa -

lum. Garp örneklerini beııimsi· 
yebilmek bakımından, filimd
llkten daha ı:eri oldııj{lımuz bir 
f\lbC var mı bilmem?. Bana öyle 
ııeliyor ki Çemişkezekli Bay 
Memiş, on dakika seyretmek 
..,rtile Tongoyu, bizim herhangi 
bir menuda bir filim (evinue 
kabiliyetimizden daha U.tiin 
bir istidatln tatbik edebilir 

Bu zamana kadar eyrettil:i
ıniz Türk filimleri, ne fada, ne 
facia! Aııkarada Re at Norinin 
(Toşparçıısı) filmini seyredeı< • 
ken üç ruh baleti yaşamıştım: 
ı- Evvela filimden ilikl ... ri -

mc kadar tiksindhn. 
:ı.- Sonra tiksinti hissim o 

kadar yükseldi ki bu filmi •o· -
nuna kadar seyredebilmeyi bir 
lıade davası kabul ettim ve ta· 
bammüle karar verdim. 

:l-- Daha !M>ııra tiksinti bls.inı 
o hale geldi ki herşeye ratnıen 
karanlıj!ın içinde kulaç atarak 
kendimi sokağa dar fırlatnbiJ • 
dlın. 

llk.rimi b:r g.ırn o~ü"a r. ·~ •. t 
Nurlye a('tıi:'nu zaınan., ,1 ı~tlnn_ 
~i>yle mnkolı~le ... ttı: 

- Ben de ayni aeıv1 1 ,•ktiın 
ammo, senden biraz daha fııı in 
sebtttnı.,ğr m"cburdum. 

Bu •tizden. :1..atcn yüz<h· r1t J.ı. 
sanı kaınölot c..• yadan ib~ rc-t o· 
lan f;Jinı d~dikl- ri hadistııiıı 
lıillıus a 'Ifa k ofarınıa ha~!i ıla
rılıuı. tım. 

Ge~eıılcrtl" ılc (1.khvı-ı kııı·· 
hanı) isimli fil e gittim. (Şelı
vet lıurbao ) ı>tfo Türk f'1 • ı 
liitlni bir ikı «erılıeden yio.e cs~i 
ıı;erllikte l(Örıncklc be>·•b •r lı •· 
k~ 'euheılen de rok terakJ..i ci
mi. bl<lduın. 

(Şehvet kurbanı) uda, (Pri. e 
de vue) dedilJNi fotoğraf reıı· 
heııl çok güzeldi. Fakat bu fi . 
limde, bu zamana kadar görılti· 
itllmllz her Türk filminde oldu 
lıı Jtibi tahammülü imkfı.,sn bır 
bayağılık da ırıtıl ordu: Senar
yo!. 

NECİP FAZJl, KISAKÜft.EI{ 
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İO{İLERE NE KADAR 

ZAM YAPIL!'l'IALI?. 

<~ 

Hiikiımet, obaı.ı m;wı! ere zam 
yapl}'Ol". Bu arada, söyLendiğine 
j!(ire aJko\(.l içk..lere yüzde sek..: 
:ıaın Y<>Piliıcakınış.. A~ılıı.r dii
ı;ünsiln!. Çok şükllr, içkiye mü:ptc
:ıa olaı:tlardan deyilim. Fakat, Felek, 
ymrl>ğı biır fı:kra'd&. ~:ilere ~iz1e 1 
:rüz zam yapwmasın.:. tekl4 ediyor. 
Mesela 29 lukşlşeS8 kurW>o'acak. 

Felek, bu teklllini :i:l.eri sürerken 
bu sure!le, ayy~arın <la azalaca
tını iddia e<l•vor. Halıbuki. ' · ak
si olma.sından Jrorl<Ulur. 29 luk şi
~ 58 :lruruşu vaıc!i ımi. daıha iç
meden körkütük o1ı:qaz mı? 

EVLEB.E FIÇI 

~ 
LAf ~n açıldı. Dün, bi:r 

il!"! 1 le akııdum: İnhi<;aırılıar ida
rem. ~ fıçı ile ~a.nrp vel'.cek
mi:J! o~. Ne iili i.ş! ATtrk, .'.>k.;aınJ.a.rı 
- giırin.ce, bi:r da b!lkacağız ki, 
w, ka,ımı>n atkamnda duruyor. 
Bir cay deCil, e~ ôlıir kişi içl'.ti ~
yona !lıÇl ı;erefine ve zevkine, bü
tün ıı;Jıe e/Jirodı iQkive ba-9lıyacak .. 

Desenize, o zamaın, vur pa.lıl;ısın. 
çal oy!l.OOm! M~ harbi de, tab
~ lı!üctnnu da o voııfttit vız 
..,ar .. 
EVDEKİ BULGURDAN 

OLMIYALIJ\I DA .. 

Yine gırzeiela- yazJY'Ol': Aoıwwwikııı-
1 ya, Aınerikan fd.ıjn ft&Ç eciiyor

mı.ış.ız. Rattuık:i, daha on sene e.....ıei 
btı.de Amer.ilkaın f·""· ,.._ ·""";-· """"'' y~....,l.\'.> yıe- ' 
~i ımma1raşe ediliyurou. Bu 
~. ~ F'ransaya şaım - 1 

paınva., İ.nQitteı">.\Ye viski. dııı1'Yaıt.a 
piirinç ~ e1ımemiz i;;m hiç bir 
seboe«> ~-do! 

.".ım:ln, dikkaıt, o za:maııı., evdelti 
oo~ıırdan okmıyalun ! 

A(;.ZllWZIN TADL~I 

B07..ACA.'C 

Se'.<{'f fiafJaTLnın aırttıaıcağı gi.İ!n'
lor arit.sınde ı\rirçdk ~cıı..r. 
ellıeırinde hiç ~ bulıunmıadığ111ı 
~ QOk az kaldıgını darle eımiş
lerdi. HaJbı.ili hilklım ıt te!Jdka.t 
yıaıp'.1. BiT himı tüccar şel!.ıeıı.i ıdk-

~-· 
u. 'ııitde de ·ı1rer ~···yıcı J ~ 

depo 0000 :00 lıüccat ":..00.f edı·ldi! 
Bu ~l<lf edilen taciri.n en bii

y:üik oe-ı.ıry>a c~ını .ıemerıci 
ederim. Bu aıckım. ciüpedılız .ıkJ.ı -
mırı:>D -tad'ıinı bozmaık: isteınr/Qr mu? 

aruAYENE ÜCRETİNİ 

KİM~REC~_:!.-

Fi:kret Adi~ yazdıi{ı bir fıkrada 
şunları söylüyor: 

•Bu sabah, ı>a.at 8.30 da şehriııı 
en ka>a.balık yerinde bir ~ene; has
talandı. Arkadaşl.arı, şehrin en ka
laba 1 ık yerinde, <l.oktor aradılar, 
bulamadı1a-r. Evet, şeh1 · n en ka
laba' k yer.'nde, ·~•t 8.30 dan 11 e 
kad&r doktor ooiunamadı .. 

Dostumuz Fikret Adi.!, LIZWl u
zad:ya doktor bultma~ındanı 
şikayet ediyor. 

Yaıhu. azmm Fikret, o sırada. o 
maıhalde bir hay U cl.oktor vardır 
amma, cesaret ed!p işe ".niZ

1l}'ed e
demem"ı;lerdir. O kalıııbalık ara -
sında, muayP.Tie ücretini kimden 
almalı?. 

AHMET RAUF 

lstanbul 
~ua ı 

İstıadoul a:timi S<o); ~ 
Haııibzyede ve yedek su bay okulu 
arlkasuıdal<i ail;açlfklı saılıad:ı ya -
pıtacagın:.ı, 1bunun için de Be1vü 
gazinas lMO un lsLornl:iık onım :ııc:ıgını 
h;ı.ber yeruniştlk. 

Bu karar ve hu hususbal<ıi pliın
la pro.ie Vekıfı!.ııtır.ı< de tas<l:l:<: olun
millllıur. Çok muıhLeşem bir şe -
kilde inşa ed;leook olan bu d.aimi 
serııı ı..:ııssınm yanında; s:.rpagıop
ta başlama"< ve şimdi.:<.i. &pabı O
cağı ıle Y\.dek subay aku'hınun 
aı~ındaırı geçerek Nise.ntaşma 
kıodar llıZll!rru:ık üzNe bü>ci.cl< ve ge
niş ~ir gezi..ııti mah:ııi.li de \-:ı<pıLa 
caktır. 

Bd!ediye '11:"3liJH; harp vazi ve1ıi 
d:üwl:p naıunal h~Un avıooto'.mıden I 
oonnt scı:u·;.ıru·cle buyi.lk ba· b~y -
nelımilel fuar <>{lin::.k =V'VUl'unda
d>r. Bu fuac da yeni ve daiımi ooı-- ı 
gi bnıtsı yerinde ~lac&lotır. Fa
kat bcwıeınıııı!eı ""''"ı ıçuı lbına daT 

1 

g~l~,bnden yanınıd..l:k.ri gez1nıti 
mab&:!>i.ııd' n'iÜl'<>xicm pavyonı..c 
kurulnası sure'~ ..e"Nti yeri ica
bında büyıiluü!cbilece'kıfıia·. 

Daimi sergi b:r.•»ı Aıvı·Ll'P"tıın 
büyük µtlr1oritil.lcki daimi 5E.'lrgi 
sar~ylan plan ve µroj.ıl«i tetkik 
edi.Jer-Ok en modeı'l> b'r Ş€<kil.de ,,,,_ 1 

şa oı: ünacakt.ı.r. 

00 1 
İlk tedrisat n .üfettişleri-, 

ne verilen yeni vazife 
&ı:;val yardım ve şefkat hisı1ıc -

r.inın ınk;if;a.fı iylı:ı . ..:. mektep;erdıe ı 
t ,şei:cJı:ül 'ıtım4 olan gençE.k ve 
Kı.zıla.\' kurı.-ml.'Jrlo111'1ı ·~alıyeCoci 
~ bunların hesap~tn!n mura .. 
h."abe ve tef~işleri L.<tleıiı .n tlc l>a-

1 ciema iik U.drisat müfe üşJ.,,n ı.:ı
rcl'>ııWıın il:;.;sı k:E.rarl;r; !ı n!.ın ·..,.ı~. 

ilk tedris:>! müfetfilŞIC"J. asli va-

Bu sabah tevkif edilen sabıkalılar 
~i giıtıi.., .bu Lileırle ~ nıu.ı:.ı..~a

zaınıı,ıı mc.-ıııul otau.lc du". 

Bu sahalı üç maruf saıbJuılı hak
kmda SOlilfJ. bllimtiğ-ince tevbf 
karan~: 

~..:.ı~~:r ~~:ıt.~ dah" \ IKüÇÜY HABERL~I 
Üçüncü sabıkalı da camilerden 1 .,ı,Kii\ıt iskri'e alakadar olan- 1 

avakkabı. pal1:° 'e.saıre. çalmakla ı !ar ihha!at İi'.'ennde gö<:ii":m~ ü~e- ı 
mefjıur ve Bitlı lıiıkabı e maruf ı re bugiuı Ticaret Vekfileu te'f'r.: -
Hu'fuı.idıir. HulO&i, son zamanb.rda Jii.tbnd:rma baş Jrontrol 1üğünde 
muhtelif semtlerde t.ek.3r od.ala- top':nnacaklartlır. 
nna dadanmış, buraolardan muh - ·ir Şclürleri.n plaka iborcundan 

Bebek 
Emi önO 

Garson 
mektebi 

Bu tramvay şebekesi 
Sirkeciye kadar 
temdit olunacak 

Teşhirden neden 
çekiniyoruz?. 

Seker fiatlanna um yapıldığı 
günün sabahı, İ.stanbulwı sütü bo
zuk tnızı açıkgö%ieri, hall<a, 50 ku
ruşa kadar şeker sattılar. Gazete
lerden öğrenmiştik ki, bu şekilde 
ibtikira sapan bu adamlar ha.klmt
da belediyece •zabıt tutulmuştur.• 

Yeni Taksim gazinosu 
rson yetiştiren bir mü 

essese haline konulacak 

Şe.cır dıı.hihıırle seyri>sefet• illti
za.ınmı lav:ıı...il.e temin etmek ve 
b1ii~a ~ıl)aıh, aık.qa;ın vakiO~s:ilittdıe 
ı;ıok k~hbalılk olan yaderdekı i.z
dthaım.ı h:ımifle1ıınek maksadlle şe
hircik.1k mü!teh:ı&ısı M. Prost 'ta
raf ıad:m b:..lkaç a:kşaımdlr Kaoraıkö.Y 
vıe :EJmıin-Onü mc• 'o:ıilarında tetkik
lıi.r :ı:;>ııimaı.t".aıclır. 

Emin önii.rı::l<-.Jd .alııııb:ıol ~ 

•Zabıt tutulmuştur- cümlesini 
çok okur, çok görürsünüı. Fakat 
hu •zabıt tutulmuştur• hadisesi -
nin mahadi hakkında, çok az in
san vardır ki, malmnat ve tahiUit 
sahibi olsun. 

Avrupa harbi h~şlıyah altı ay 
oldu. I!u müddet içinde, gözle gö-

tr:ıınıvay 11:1 ıkl;yen!erle biit;.'bl}ti.Sı 
arı1ltığı göri~d"'11 ~ -
Eminönü tramvırvlıarırun lıi'111llle 
}'eorn_r!:ıı n deg-::;::iı•:loıksi k~"1-r -
laŞILnliını "tır. 

• riilür, elle tutu !ur nev'indcn, bir 

Bu k ram göı:e Bzboiı:: - EmioöclÜ 
tram">l;ll} !&.ı B<>l.xf.,J ıı Jl<iliş!criınd<! l 
Bın.irnönW"~ şımdw ye.ü :.-erle -
r'n<le du-cuP ;rokulanm bo<>;ılta • 

çok maddeler fiat nrttırdL Bua - , 
!arın bir k•sm • için, iktısadi zııru- 1 
rcller neticesi, tliyclim •. Dğer, mü
him lrısmı ise mulı~kkak ki, ihti· 
karın tezahürleridir. 

;\feseıa, şekeri - bir gün için da
hi olsa • elli kuruşa satanların küs
!ahhğı hu katcgoriıfendir. 

Bizce, devam ed.,.,ck olan bn 
huhraniı aylorm bir ilacı da •tc~-

c· kıl-a.Tdn:. Fakat t:a.'!"nv·1.rL1:r: 1Ja
r.;....kn [ı,j.Ç ~ ... vtcu alrnad:ın S~ıike .. 
ctv~ girlecS~i.ler ve OL"dciciki kzJvis
t:on donup Gün:ırük öıYc:ntlen y\ne 
Elrr.u.nönüue ~.Lordk ~J. Be .. 
)' :-:luna aiıdıen otdbü.6lerkn tev~k .. 
kuf .ıruIDt>lLnıden yok.-u]a.rını ala -
cal< lordır. Bu maı!rsath gümrüf(i.io 
i.mü:ndıen Bm.inöniine karlar yıooıi 
bi.r t.r"1Tll\>aY hıaılıtı dösern. cıiktir. 

• Jıir~ diı·. Paza:rfesi sabahı, şekeı·i 
elli kuruıııa 5:3tanlar ne 3.icm .. 
de".'. Bun!or baklruıd3 ne yapılmv;
tır? Ne <--eza yel'ilmi~tir?. 

~.v~1una ~n ooobüısların 
burad:ııl'J. i tev"119rui mah.afü cie __ baş-1 
ka lıLr ~"e aıt.n,,caktıT. Bu murıa
seıbc .le BOOok - Eıni.nönü tı:aonwa~ 
~ tıebs:ııin Bdbek - Siri<.ecı otar<ıl<' 
ııa.:li1i de mıe-v:.ı.•u .b-.ıı.'ık1ıi.r. 

--OG!r--

Fırıncılar cemiy~tinin 

yı lık kongresi ı 
Fı::mcılar <'filllİyetinin yı'hk kong

resi dün ya-p;lıru~tır. Bu meyanda 
okunan idare heyeti raporundan 
toplu sermaye ve toplu iş preıı.si
P;~in tahakkuk ett'r.lip şclırtımzin 
rcr semtindeki fınn.cı'~r arasında 
şırkct!er kuruld:ui{u, bu suretle ek
meh.-çllik san'atm.;n Jıl•:'r:-..f ece
ui mı.ıhta<.· !mru:ı'ara 446 l"ralık bir 
~;.ro,m ya,ı:ddı.itı anlasılıruş ve ye
;; idare heveti seçiJmiştir. 

D;i(c-r taraftan !ınocıbr cemi -
yeti rcıır;i A.hınel Riza da tecriiiıeli 
ekmek pı<irici ve ı.;çi b.Wmadık
larındaıı bu yüzde:ı >ehr'o ekm<>k 
i,'İl.,,;n :ıkiıyac:ıi':ınd:ın şikayet ... cte
rek alakadarlara müracaatta bu
luıunustur. 

Bu s:ıallerin cevabını hiltiin ef
kim umumiye, ve böyle halt ka
rıştırmalr niyetinde olaular tefer
riiatile bilmclldir. 

İbtikiır suçlularını te~hirden sa
kınmtyaLm. Bunln·m teşhiri nıeın
lckete lıil:metlir. Zannediyorum ki, 
bıı ın"'rıttda hiç kimse. ukababat 
de ;ı.idl, ibadet de .• • fehvasınca lı.l
reket etneyi, selim akılla telife 
kalkı~nın":, 

Beicdive, ınuhtekh- denen vic ... 
dansLZlan. s.:ı.ri has1311k muaaoları .. 
n91 isimleri gibi. adları, ,anlarile 
ilan etmelidir. 

RESAT .!''EYZİ 

Bakırköyde yeni 
artez'.yenler 

&.Jcrlöy ha.ıkın~.., Sl.l<ltmluı:unu 
gidenneik üzeı:e .aı:-:ıerıı>yen kuyu -
!arı aıı;ılınaık i,çiıı yeni ~ı.inıye 
biit<.~-· icabedaı:ı taıhsııs;;t kııınul
mu$.ı.T. llk paciidıe bu S\Lnl:J..~ Çı:t'
pıcı çayırında iki ~teziyeo kuyu• 
su aeıbcal;rtı;r. 

Belediyeler Bankasından borç 
alınan ş milyon liranın nerelere 
sar:folunacağı ve TakSim gazioosu 
hakkında belediye erkanından biri 
dün şu iozahah vermiştir: 

•- Bu istikrazın 3 milyon !iras? 
mütedavL sermaye clarak Emin
önü - Unkaw>anı yolunun aç>lma
sına sar!olunacaktı. F~kat bu 
mıntakadaki istimlakler işi -birçok 
hukuki safhalar gecinnekle oldu
l'undan bu parayı mal sahiplerine 
vemıek kabil o'Jamamıştır. Maa
maıfih bu işler kanuni seynmi takip 
etmektedir. 

Geriye kalan 2 milyonun 1 mil
yonu otohiis işi elektrik idaresiru:e 
yapılacaihn<lan g-...z:ino ve otele f!IY· 
rtlmıştır. Kanalizasyon için 80 milı
vcm liTava lüzum vım:lır. Yeni cad
de'er, sokaklar tamamHe taayyün 
ettikten sonra kanalızasyon yapı
labilir. 

Eminönü meydanının tanzimi 
için daha 9() bin 'lrra sarf edeceğiz. 
E>aslı tanzim işine nisanda ba<;.la
!l;:(!a.lotır. 

Taksim k1'lasını hükfımetten 
.ır.eccanen aklık. Y aılnıız bir kısım , 
ic':rı 50 'bm lira verdik Kış1a yı
kıldtktan sonra burada yapılacak 
olan yollara 100 bin lira sarfede - 1 

ceğiz. 
Taksim gazinosu içiı. 285 bin !ıra 

sarfe1t:k. Yeni ıb:r şirket ·burasını 
i.,Jetecektir. Burası ayni zamanda 
se!ıı-e ~arsun ve14tiren b'ir mektep 
haline de konulacakt:r .• 

-- 000·· 

Şehriınizde nafıa 
tayinleri 

Nt>fLa v,_lk5..J-eti meınurlar ara .. 
'~nıda c-n' hızı tayin ve terfik.,r 
'aµıni\Jlır. Bıı H>tedeın şcılı.:imirzıi 
aı,;..ıtadar erJ~nl·~~ i y <.llZı_;.-ar-:JZ: 
Şeminıiz Wledlv •. ı:ıi imar mü -

düılü.;\'ü ıntmıı.rhk.lanna ımiımar \ 
l!'c·m Güven, Haydarp:ıı;a lırevers 
tıı:ı:>e1füm meırurluöu.na İlhsaıı:ı Hen-. 
det<, ~ cl<ı5t'k m\.llıendis m.lk!tebi 1 

mu:ımelii. katiıpl..ij(ine A!hmed Ziya 1 
H~ &- i"Oı<'lu .Boietl>:ve şııbcsi l 
fen mr:mın 1(1.!rı.a Lütfi Oğut, ııe.lıı- 1 

ri.mil na"..ıa mü:iiir~ü :Y~ı iışteııi. ' 
ren memu.rlu~uıııa Şerif 'fum.e!', ta
yin ollmmu...Jıaroır. 

Mtılı.telif semtlenle yaptığı hır
aııı:'•!rlardan dolayı 5 sene hapse 
mahkfı:m edilmi:ş, lakat firar etmiş 
olıın ..Altındıt<• 18.kal:>ik! marui İb
rahim; bu kere zabıta ıaı-aıfınd&n 
yakalanarak a,d'Pjyeye teslim olun
muştur. 

Fsas mesiekl .kuıvlıınK"Utlt olan 
:tbrahim bu rursı:ıhklan cam kır
mak, apartınıana ,..;rn.ek suretile 

teni eşya çahıştır. füfıayet, Gel&- belediyeye olan burclannın 80 ·bin lı~;::;~i~i~~i~~~i-ı 
tada Sakızlı sokaituıda ı nwnaralı lira tuttuku aı;_laşılmı~ır: Bu ?" - ı · 
_ __, tahmil ,_ .. ..._. 

1 
. ramn t..~ksıtle ödeıımeıum cemıyet 

Diıl;er ~aı:aftan Bakırkövür.deki ' 
Scii~ ve ea.odıdelerin yeni ~1' rjlrik 
liıırrııbaları taokılmJk SlhIQ:J.le daJı.1J 
faııla. a:ımn latıalıması i<.'İ8l ele liııın
i:ıa ltakrlacak yıerler diın te9biıt <>
lıınınuştur. 

Bunlaırda.n ıba,<&a _yük.sek mü -
benrlisi n:ııd!ııt:cbi idare menımu 

Nuri İ~in. Haydaııpaşa ~ 
memını.ı Oı!lıl Çal?l!'a da ·terli et.
tıiıriiımişlet'dir. 

yapmış ve en son defa da bundan 
.üç ı?iin evvel Şişlide Tavukr;ufetlıi 
sokaitında 1 n.wnar... ı Paskalidiıı 
apartımanrnm 3 uumara lı dairesi
ne girmiş ve bunıda oturan terri 
Secltıı:>e ait rm.ıtı~l:ii eşyayı çalmış, 
bu eş_y,;yı Şehremiıunde satarken 
de yakalanmıştır. 

d;e H . . :uı-=.Ye -~ esı:- t~keffül etmezse be ,ed;>ye ,şoiöı-lcr-
aşumn ~~ soyar en e c.'en haciz yol Je tat.sil edecektir. 

~ geçm1~. Hultı:ı~ buna ~nzer *Rum patriliha~esi sensinot a-
uç b=lıgı daha itıraf etmiştir. zala.rından üç kişilik h.T heyet mü-

Bu s.ıııba1ı her üçü de sorgulan teYel'i ve saire l('i'l;ı patrikhaneye 
neticesinde hak:ııı:n.ı:ıda tevkif k&r ait olan ~azı i;ı:ler ha.kkında naıı;-
rarı verilerek tcvk:i:ibaneye ııönde- !.iye Vekiılctile temaslarda bulun-
riim.işlerdir. ınuk üzere dün a~am Ankaraya 

ıf..tmistir 

I' artalda yeni orta 
mektep 

Kaıdakla ~ Eı-meni dkuluııııda 

* Sehr:mude büyük sermaye ile 
ıbiT çuval fabnk-ısı kurmak ısli -
yen i:ı'r İı;ııi .z fabrikatörü lsuın
bula geım:ş!ir. * Iiaz .... 11e~e aiL ecr 1.~ilerden 
dolay> :;chri.ınizde hazilıe avukat -
lan tarafm<la.n 3000 istilıloak davası 
acılmıstır. 

--o--

Eski mütekait1er 
Kenevir fabrikası Beşiktaş _ Kara köy 

Kenevir sanay'.ını.iıziaı inkişafı b 
i-çin iabrik~ m"lıhı;ası hak _ şe ekesi 

Hükumet, rlünya iktmıdi vu.i • kmd.a vapı!an 11:&ık:Ler neticclerı;. Jlesilk.taş _ K'""'1!köy ıliramvay şe-
ye!i k.arşısınd>. yeni tedl!irler al- mi'1t.ir. ·b:!kesi<r,., tekrar >hva ve tesis o-
makla ber:ılıeo:, dlt:er taraftan, ev· Öğ'rendiğ:i:ı:n.i;ııe göre, ilk <ıJrenc.. lumn= ve bll ~ta tek aralbaJ.1.-
vdce \'C ·dii:i sczleri tutııuıkta ib- "ir ih;,a•: fabrikasıo r..!n Kastamo- ta:hı;isi surcttıile Bdbıcık - Elıniniinü, 
m.,ı gö.;le• miyar. Esll:i kruımıa göre nucb ve <>ür'·&~le iııı;>:sı k.m-ar1, ; • ı B<.'Şiık!'"'-Ş - !'1aıtih \'C OnLalköy - Ak-
m:ı ~ aisa, dul, yetim ve mütckıı- tın1rn ,ı;.ıa· Bu fal..ııuı-un ·~· 1 ~-.=. ;:;-""~~-'eri }--1-uı~m'~ ~--
ith<in nıuslanna ~·iizde ~irmi beş • - · · ~-.ıe ve -G• _,, ""'"~·"'" '"'-"" - - wa 

plim •arı harı:ıd:ımnıstrr. İnşaat icin ı;ı..":mtrd:ın ve sa:baaı. alkşam <>)'a<kta 
zam ~ epılınaktadır. ica•!:ıeden mnk·n~1er1o a:l~t ve ~ S<?\~hat elırnuk ızıtıraıhmrlan lkur- 1 

Scuelerdir, bir~-ok şJi~yederi vaıt lbalytdAn satın alınacaıktı.r. tu,;ımgb:ırı iısteıillmistiır. 
mudp olan eski roütel.:~itierin va- !============================= 
z:iyeli, artık. bir derctt olsun h.a.1-

1 Jedilı!liş oluyor. Hillillmctin böyle ff:;;:ı;ı Bugün SAKA R YA Sinemasında ~ 

Alman taarruııı 
başlıyor ına? 

Yazan: AHMET ştıı<ıttl eJiJ 
Bir~ gündenberi rııub! Jı1' 

b r1er, · naklanlan gelen ha • a"i M 
Alman ta_arr~ıı~ b~tedir 
başlıyaca= bildırnıe ,,~P 
ta baz• gazeteler, taa~ıJ\ ~ 
!angıç tarihi olarak uıar J\hı'
şini te5bit etmişlerdir.. 
mn bu taarruzu hanı:• 
ve cephenin hangi ııok!'~ d , 
den yaJ!'lc<>ğı tabii maJun el~ 
Bu bugün, ancak AlrıW' tir 
harbiyesince malum ola!' ıı.I 
seledir. Fakat A1manY•"1;ı 
za geçmeğe karar verlfl pJl 
başına ehemmiyetli ve rııa 
bôdisedir. r 

Malumdur ki A]nıanY~Jı."' 
yaya karşı bm-ekete geçe jıt<' 
mokrat devletlerle bal~ ~·· 
ğine ihtimal vermeınistı- 1:dıl' · ıs• · !erle ağustos paktını ını Jıl~ 
nıaıı, belki PolonyaJUl''. ıılt 
İngiltcrenin, fakat hetbd f. 
sanın yeni ııa.t.tlar altın ,.9,.k 
ya ile harbi göze alamll" ,bsL 
zannetmisti. Fakat rarzıııı• ı .,e 
lonya mukavemet etse oaı 
re ile Frruısa da tanı tes9 

de bu devlete verdikler• i ~ıf 
sa.l.ık kalarak yanl1Jll)llfull 
lar, Almanya, si.iratle ~ 
iınl.a erlee;,k ve Sovyc~1~ birleşip garp derookrası 11" 
rinJiİi kaLul ett:-rcrck '61;ııı1 
edebilecekti. Ağuslosıııı j,ıı 
(iliıtlen sonra AlmanYB ,, 

b"k et"' :raım adını adım ta ( ı 
1 

5'' 
yetlerle iınzalndıj(ı pa1' rolıf 
yon nyandı.rdı. F~ka~ 111J 
mukavemetten vn~g~çırc lll'ı~ 
mokrat devletler de Po.lo~~ıı" 
dikleri garantiye sadıl: 

1 
r j(~ 

rını bildinliler. Bu, J!d < ,,~ 
ğır bir hayal sukutu olo;·~Ji: 
raber, çıkmaza girmiş ~-", 
manya l'olonyayı ~ır 

0 
., 

mahvederek So\·lcnerı.d~ 
alıp sulh teldi{ edı:.cekl 1• 1,ı1ı1 
karşısında demokrat de~ ·l'i~ 
bi itlame ettircme~1erd1:~go 
öyle yaptı. Polou)·aı>ıJl 1 •it' 

So ·ye• sonra Almanya ve " 
teklif ettiler. 1 

Hatta Sovyetlcrin bU . 
arkı:ısında bir de tebdit.fı.,re 
ti: Deniliyordu ki Jnf!'·ı<" 
Fr1tma sarih sııretle nıu ·dı~ 
ler. Bu tNaviiz harbıoı 1

11'". 
tirdikleri takdirde ne yaP ftl 
zım geldiğini s .. vyetter il": 
ile karor!aştır,c&Jclardd\ti· 
kikaten müthiş bir teb 1

501. 
tos paktı Almıınyn ile . 
arasındaki miinnsebetl"!.~ii! 
normalleşiirmiş ~bi g~rdt 
Fakat cylı'.il sonundaki ~ 
yon bir askeri itıifalu ııf! 
idi. 50!it 

Eylll.l sonunda ~·epıl~ıJ 
lifini redı!etmelcriııe r ft' 
manya, İngiltcrenin ve ·pi 
çıkmaz içine düştükleri .~ıf.IH 
c11k!arın1 VC en::ıde so"U aıı" 
yapıruya raz• ola~alıtarı~ 
miş olabHirler. Yani ara pi' 
beş ay zarfında tı.In:ıaıır• "'ıi 
yet iktısadi kaynaklarıJ!ll V'ı 
rak •sakin harbi· sorıuııD. 
dame edecegi bakkıııd:. ~ 
ganda, ·~nlh. taarruı~, 

A.dl:iveve veden ikinci lıırsı.ı, 
dii.kkan tavanlarını delerek eşya 
ı;ıa.lan ve Kom liW>ile maruf Ri
&e- Hamdıiıdir. Hamdi de. ilri üç 
~ ~vvel, Galatada Perşembe pa
zarında tütüncü Ri~anın ve Kııs!Il1'-. 
paşada Caırıi.ikeblr ın.ııhal'lcsinde 
Maliılıgazi İhsan ve Refik.in dük
linlanna tavanları delerek girmiş, 
QıL'dığJ tfrtün ve puhn da İstanbul 
cihetinde tütüncii Ahmet ve Aliye 
laİJIUŞtır. Hamdi, oorgusu esnasın-

)"ellıicle!ıı aıçı·tx~guu yaırlıi(muz or
ta me&tep:.C ar,,., 11 inckn ~::a~reıı 
tedrisaıta başl.aınıtlması ka.-arlaş -
tıırıimışt.n-. 

Diğer tıaı·aft.an Elyüp orta okUr 
lıında 1ıa)_ıbe ıfa:olı:ıılı.ğı dolıa:yısile 
çilite tıedr'i:s<ıt yı.oılaca.<ıt.ır. Kız ve 
eııkek ıt:ııı<itıeye ayn a:;ın zaman -

==============, bir za!:f.1anda bu zanunı yapmayı 
1arrlıı ders gösterihnelk suretile y-a-

1 
düşünmüş olması ve filiyata geç-

pıl, :.ıık olan bu ,. ni şdlclıın 'lıaıt • mcsl, ntanda.şlara ferahlık ve 
'bK<:atınıa da ayın 11 irıden itibaren geniı; bir itimat vermektedir. 1 

İstanbuJda i!k Oefa ve 
nev'm:de :r1:tca bir fiJ:m 

.t. Afil<... Za>.afeıt... Kıabkaha. .. ı: 
ZORA GÜZELLiK ' 

ue~·ası olabilir. Bu af 
lar lngilte.·e ile Fransıı ılıl 
tesanüdü bozacnkların• 
lanıış olabilirler. A 

Yazanı lskcnder F. SERTELLi 1 

ÇİÇEKL!f!.!J 
Odanın peri<;a.n manzarasına dal- Biı: aralık yuınruklıınnt s•kara.k; 

gıaı daJ<rm bakındı.. Sonra hlrden - Alr.ci<! Nihayet sen de beni 
bryQ!anın duvar tarafına başını ~tın! 
"'""irdi .. &.:mid:ı. Kamran lıoıul bo- Diyerek hay'kıflndk istıcdi. K.en-
,.... · .,,_' ror tu tıtu. rul Uyu)"Ot"dU. WOll 

O ne?! Senılh.i.n b.ı i<rt.e su.QU ytiktu. 
Selma o geceyi Seıınilile .kıoyun O ger~n, Se.Jmavı sevi>yardu. 

lııqyııına mı geçir.mişlıi? Onu ~ro) aramı$ .. Nihayet 
_ A.'1>8.n y arallbi Baışııma neler bi.r t>:.sadiınc kendi:si:ı>i el ç geçir -

=ı~u. g .. !di... ~-
iDqe söyleıı.eıre«t pencereye doğ- Mademki bi.- od Ja lçıniı;lcr. 

ı;:u "flÜI'Üd:ü. Bir 'kaır\"Olada kovun koyna vat -
Vücııdünde o .ııeceye k.aıdıır duy- mı...-.laı<rlı. Seian<'.run ne söy-J.eımeğe 

matlı~ garip bir ııevşeklık vardı... hakıkı vaı'C!.ı! 
Dikleri Utıriyordu. Semih onu az mı himaye eiırn.i:ş, 

Y t.a- az mı li:orwnuşlı.! Ta<:rar karyıcfaya döıııdii.. a 
üm i<.,;.,ı., ooıotı .. Sonra heyı-caıı ve İ:vi ·a.mına.. C::imdl ne yapacalk, 
~ c-.-:........>n ~ n-1 bakacaktı? 
lıx.d<u it:in.de kendini yakladı. ""'""'" 

E -'- ,.__,__ __ ,_ ı Bir aralı.k başı.w. lluM:turlı .. Kıı;r· - yY<UL. ,_....,.,VV>IUUŞWll .... 
o;yerek. pencere öııüıııdııkıı şez - yolada obayııın bir hıilıde yaıtan Se-

)o~a Jc.eııı;dini attı.. Hı.ı;kı:rarak ol(- mihe ıby!e biır göz attı. Şakııkla -
b [ t undaki saıMıırı bEmbeyaz oLalı bu 

:ı...nai(a ~ ooıı~ ı. -~--"--'- ·'-'~uıı·· ;;....-'..inü nruı.11 
&~ma artık ismet ve beik1"r" - '"'""" '''""~ ..,.., ~ , 

~ ........ . İ ika\-betmiŞtİ. ,.,~.n~~ 

(Yı:-ni 'bal' ı da kıe.rlpBına çok.an O. k:aibah~ dolayı,, Cemil 
:r:enı:! ve rakı<;ıkJı aşıidarma bile <'i:bi ....... Juşlldı 'bir genci bile \etlk 
lroodini satııru.}'13.Il ve çelik ira~ - eıımişken, şi.nıdl kend.is2ı.in yıaşın-
eiıle hic bir l.lı1.irasa kendini ıkap • dııın bir misli f.aziB br eri<1!kllıe rnı.-
tımuyıİrı Zırvallı Selma.. Ş.irOOi bir sıl ~il~? 
yığın .,..ıh\ılıı:sm~ kan "' ot yığını ~- Dü:ı;mrli.i.. 
~·m.de şemnP üızerinde hLr•ye - .._-,, ortalıt ;qjarı.ıı.cııyıa kad.ac ağ-
rek aJ' l:ı:yı:ııı-d:u. • ,wıı.. 

baş>amla<:ak:lıır. BÜRHAN CEVAT CÜCELERİN 
KORKUNÇ ŞEHRİ 

OLMAZ ! 
Samih ııaıa tr~J)l'<rdU. 
Sehna m=ın wründak; srre

lere bıııl-t .. 
- Y anm kİ!O''a yabıı ırakı iç -

miış.. Ben de bcr 1:,e bira iQın±şim. 
lh'wn:ı;k sa.ma.k ha!lıtkı.dıır. İıııs.an 
yarım -kilo rakı iciı:n.> e.lbette ·böy
le da.Jpıaı ııoe ba~n ya.taır. 

Ve dM' erini <(ıeı.ııdataırıik: söy -
lıendi: 

- Demek ki be?'St'Y ~ 
olıchı. O bu ıkadaı: irml'Seydi, benim 
rızan olmadan 'beni va'1ınav.h. 
Ben.imle evlenmek istıiy>.n ibir ;ıı
damı suçlu ıme\ıkünd<: görmek is
temem. Onu afL li "O!'lml. Faıkat, 
bu müsaınabaımı krnd.isine ~ıokça 
ııö ti.em i yece~.iım. 

Y av as y av:ı::; kıülı:tı. 
Pencere'l'i aub. 

<Fin, tmi:s krlkulu ·bi.ı: ~ı 
iQeıı" giobi ~E'!ıeffus oo·rek, cı.ğerle
riııi ~i. 

- Ne~!. ne şairane biı· ver. 
~er Semihle aınlaısrrsa:k, ht.'l'l>da 
bi.r mü~t.. Kim'l>ilir Wlk:i de da
iımi olatt'a.1< kalnbi lirM.. 

Sooüh esniyerek uıyandı.. 
- Selma .. Nerde;in? 
samı.. pencereye davaa:nuş, K,.. 

ıı..mt.ş iroyımu.n Lacivıt:rt semasında 
uçuşan m:ıntillaırı seyı-e datını.:Jı. 
Birdeııılbiıre başını arl<ay.a çeW:di: 

- Burad:tymı .. Görmüyor mu
swı 

Semih dcrhM yataktan fırladı; 
- Bonjur cie>k:ımı! Neden böyle 

em..ıı kaik;tın? 
Kuşlanıı. cnrı.lt= uyan -

- Aılı., burası tıpkı cen:rete ben-
zer. Bir müddet l;ııı köşkk kalmış Tamaan!ile Oüceler ~:ılfmda.n. 

I.DRETTA YOUNG - WAıR -
N!l!lR BA..'CTER ""' CESAR 

Rm.!ElRO'un 
Fra.ns!'Z<l:ı söirü ol.san, bir daha biç a-ynl =aımn! QYl'lll'11l11lıŞ fe\o1ka!Me maıcıElNI 

-Yeni bir hakaı:-et kasırgası~ !fil.mi e<>Jenclir.iıci \'le şayanı 
martıız ıkalımııik }Qi!rı mi?.. lhaıyret ~ "I 

- Yak -canını .. O, !>eni aüikadar\ C1'i'!!!!llS·.ı . ·~·..+ 

en oon ve en büyük 
mıııvaffaıkiyetıl.eıri 

et:nıi:jtn !biT sinir riizgiın~-dı. Esti l~n: ı·.oını FOKS JURNAL havadisleori -~ 
ge~ !-~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~-

- Nerooe o lurçın kız? 
- Gece .hir obcımohil bu. nıı.ış 

ıkııırJe;.iın.. Evine ~ön.Jerm.i~. 

- Çok iyi yapmış. Bı. derce'> bjr 
kızlıaı ,kı:ırıPJısr,,bilımek içm, insan bir 
eline oo.ı. öteki eline d;, mıtralvoz 
al'ıınalı. 

Bu su:ada u-lıoın tavıınlannda 
çınlıy.an bir kahka!ha vük>t·ldi · 

- Bu kıyafet 11<? a)l'OJ? Vallahi. 
biç ınit.eef;ın yoktu. 
Senulı keıı-di kılığına .öyle bir 
~ aıtt.ı: 

- Aaa .. İ<ıte bl.l'rla saırr~ der
l~r. Gaı\'(lk ~'Ok ~i"'.z tıu gece. 
P•nıtalmıııı:mı pk.ıı.rmad!ın ya1mt -
ş.>n>. Bel1 de gii.lıuyi.m ban koodi 
M'ime .. 

Sı iLına bil-deı-.hi·re Sez.longa "41-
dı ve h~ırarak a,i?larnafıa baş -
ladı: 

- Bi>--ı. -.l'ımımıalıyrlı, Semih 
Bey' BGIU b.r ' " kadı'llı gubi 
sarhoş y•ptınn .. Ve ibmaıdımı sui
istimal ~t-t;ni.z! 

Semih ..,...,. kadımn saçla.nnı 

dkşı yara'k: 
- Bir ~0··den haıberim yok, Sel

moc1ıfım' dedi. Beni mazur "Ör!.. 
Seni de1ice seviyorum. Eker ırn.l'-
1-.nş oimasaydı'k .. Ve aikışaırılk;i ha
diseden sı.ı:ı.iıfenoce•nL~ olsayd•m, 

<Devaun vııd 1 

• 
Sevimli ve dilber lspanyol yıldızı 

nın en sooı ym·attı1tı bicyiilt bi;r a;;bn romanı. 

Gö,ler .J<ımı~..şt!l ı.cı dlc«:or - Liilkıs V'e ihti."'1ım dolu sahn~ler -
~n çöllerin ·=atlı hayaıtı - I'~ı~a deslıa.n Wı e.fsa:nelctine 
karı~ııın s:.U1mlmm lrorltunıç swları - 10,000 force figüran - Elm
snlsiz lbiır ter.ıosU he)"!ti - Herkıeı&i ooŞtwran oır(j.i.nal Arap havalan 
ve r:ııkısları - nvın~!clrotiımizin '19I'kı ve ı.ınelleri. 

BUGÜN MATİNELERımlN İ'l'İBAREN 

TAKSİM SÜMER 
Si.nemasmda 

TÜRKÇE SÖZLÜ 
w TÜRKÇE ŞARKILI 

Sinemasında 

TÜRKÇE SÖZLÜ 
'lllC İ&'>a~ydb. d 
ve İSPANYOLOA $AR.KILI 

Herhalde heStıpları ,-c__;., 
hesapS12lıkları ne olıvr .. 
şim:l.i altı aydan soJlfl':.,eıı ·ı 
dönüp dolaşıp, lıarbi ıı;, ~· 
nızdan başka bir tedb• ~ 
yetlendiremiyereğine il' 
tirmiş oluyor demeldir· 

·--~ 
Birimizin osr~. 
Hepimizin D~ 

Elcktriko;iz "cııd). 
Edirnekapıda Ş~b~' 

desirıde oturan karil•.ı 
JS:aplnn Kemalden.. te 
bir maktnpta czc•ilP 
deuilmcktedir. rıı"' ~ 
•- Yübek kaldı ,t,,-~ 

ir bazı yerlere neŞFIY 19~} 
zerine elektrik lfıınb' bll""J 
kıldı.~ıu gıpta ,·e tC;;,ı'j 
okuduk. Karanlık ıe'?ı 
hakkında mahallen ıı' ı'. 
yapan belediye reis : ~t 
ıniz Lutfi Aksoyun b ·pi 
bizim Şişhane c:ıddtJ5l 
etmesini rica ed"ri!· ,.ıı~ 

Kariye camii gib• 11' 1,'J 
bJr san'at eserine ~~Jcı':ı 
lan hu caddemiz, JY1sıl'1'1 çıld•itı asırdanhet'İ 'o ıtli 
trik görmemi~tir. :ıııı•~ 
de kısın çnmurl~r, id•I 
!arla k~plı ve en ıı>t l 
ziyette olan ve ouıı~ ~iJ/, 
beledivece de «cadde t t-.ı 
mi:ve ~ıu,,aıı .şişb~" 11tfJ 
si• ne elektrik takılıP~ıt.' ı 
lunması lıenimizi Jll 
hınıkacaktır.• 

c 



~N SON DAKiKA 
Orta Şark İngiliz Hava Komutan 
. 1uı,!arın Ankaraya geliyor 
~ a 8 (A.A.) B· iki" .. il C __ _,_,..,_ 

Y1! zıyar - ır zıın Vi yam eymis hay.anın ill'UIU<I-"' -

.ta ~•lec..k et ma~ad :I<:ı ~ara- fetı oohvu;ile yarınki Turos ekJı.. 
0rta llaık ha:lan 11"'.ı;iliz orduları presile ııel<!Cek ve mutat meı:aısimB • a kumandanı General le ka~lanacaktır. 

~ 1 an tayyaresi düşürüldü 
Va kuvv~~ (A.A.) - K!Wyet bıa· tj,-.,irJde bir ~ cHeinkeh tıi
~ d<;ı::}~ıdınctın dün İa· pi.nele bic ~ hücum ııbmiıı 

l!:iı haıcıt;d - -.... .Alına.r t8'.l'ya- ""' ö'lıleckm sonra den~ Attıer -
r. ahvcı a alınan mahirna:ta gö- deen'ib earlonda bı'<" mtlıdlen fuzla 
°"'1~ ~ kuVV'etıleM ıku - im- • .;~ bu ta?YWe:t'i dü -''s .a mensup cA'P•tfiTıe> ~. . . ,ı 

4n<lrıılh ultimatomu,, reddedildi 
~lllda ~ıt <A.A.ı- İO«ilız mat- iM sulhım&ıvy~ ~liklel"inin 
btla"Ul'a, M.!~ haberlere RÜre Fin- İskandinav meıcerel:anııda erıme-
tir. 

11 SUJiı t~~;k,::::=;; sinden lrorkaın Hit.ler için diplama-
llu s~ıı.Jı tik bir muza.rforiyet ol.acaı:(ın"7Yaıı:-

çıkan g112eteler sakat maktadırlar. 

saııliy 300 den fazla amele öldü 
loııeı liın ıı::o (Şili) 8 (A.A..)- CJo.. gına seben obnuş ve 300 den fıtZla 
~~- b~ l(:•nda .l?v~r madenin- maden amele&i öhnii:ştür. Hıısarat 
""'- Vtıltua ~;ıfilakı_ neticesinde :ıo miM>n J>4!flOOa balltı olmak:t(. -

<en Ielıılket ıbir yan- dı:r. ~-... 

"-~olotof Bükreşe gitmiyo; 
tie;ye J..-" {A.A.) - Sov;-et Har 
~~~~Bü.k-'*me dair tline.Y'" 

1l!<:I Flres ıtarclmdan 'V'el"iiR-n haber, 
Biikreıı m:ym-.i melıafm la1'31mdan 
tekzip rumnalci:aıchr. 

lngiliz tayyareleri yine 
Almanya üstünd 

ı;-, (1 inci saAlf 
lttı""{er tllci:.'<1-e •dn dn-am) 

11.?uııa re blr gün hava ta-
ttrlar Ul!ra.rsa -ı.. bü" .. k lltil ~ö . ' ,~ yu za. 
<i letiniıı, i:'ektır. Fakat İngiliz 
ı:: evveı k u zararlara, kemiisin-
1\i ı:ib~ ces •tJaı;an ~ millet -
~·~ Y<>kt areu, katlanacağına 
""'un ur. 
~ it:ın~Y-Yaı:e kırvvetlerimıze 
lt a v .. -~ız vard. ır. Çünkü vu

ıtıı · "' •• -.~ın b ı • tı; vardı 1 ı eceğ:ine kana-
~ıııste r. 
ııı.._~Ya ~~~ B (Hususi)- Ho -
ı~:-"~ b· 1rtnoni:koıg adasında .. il tr tay 
tn.<, ve l>atlanl Yare taralından atı
ı~ eı,,.,,_ . •Yan bir tıoınba in
"'lı~i y·-.ıı;r ~lyiö:;.j"' .. ile" 

lltıııı araıaınıştır, umıuş, ı 
c.\ı~ıtop YUGOSLA v 

b ClLJmfNE TE.ıwİ~AT 
'l()ıtıa 8 VERI>i 
z,,,__ {Hl4Suı;i)- Bejgrattan 

elzele aören 
Yerle · ~ 1ı. rın ımarı 
~~~. 8 ( 
;~"""n lSOnr liususi) - ~ ta.ti- ı 
~ \iz a, ~!eclıdt:e müzakere 
~- ı.. ere hazıı:'-- "'" . """' ...,. ar "=an m ... ıun 1 
!lııı '.'1'ıı İlrıa.r llsmda, :ı:eb...ıe mınta
'e dıe v· ve !l'rv<ısma dair ol.An 
ı..,::ll 25 llı' rırı. BLJ.Qa gcire Mt<:
~~ . '.1>n ~ feW<.ataıde 

;~"f!llecıeıktir .. Bu mıntaka-
• Sl<ıl->Gen baı ev ilJ.oa e-

~ . .,___ 

Mu adere 
td·ı 1 en Alman 
köınürleri 

;{elen haberlere llÖ<'e, Alınan Ha
rciye Nazın fon lli'bbent~ Bcr • 
Jinde Yuııoslıw gazeteciJer:ni ka • 
bul ederek, A v.ustUI'Varun üha • 
kından, BOOemya ve Mora.vya.da 
himaye idaresinin tesisinden sonra 
Almanvarun cenubu şa·rki Avrupa.
sır.a do~ tcv~üüne nihayet bu'
mus nao:..rile bakılmasını. Yll$(os
lanarun bu husus-ta müsterih h!J· 
lun masım söyJemi<>tir. 

Ribıbentrop, muharebenin yakın
da n:havet bulacağı ümidini izhar 
etnı<, fakat Almanyanın daıha dört 
sene }lame devema Oııı:zır o dugu.. 
nu . lav~ evlem~tir. 
İNGlLTEREDE GAZ M!'.SKELERi1 

Londra 8 (Hu.susi) - Dahi'iye 
Nezaret~ evhllde tevzi edilen gaz 
m.:ısk .. lcrinin sa,ğlaın olup t>lms • 
dık'.a.n:ıı tetkik etmelerini ha:lka 
Jfuı etın~tir. 

Yağmur, Kar, 
Fırtına 

Şehrnıiızde dıün bütiioıı gün şiıd
d-:l1iiııti aı'tıtı;rara<k d..-vanı ooctı }'1lğ
mur saıbaha k;ı,rşı sıüu ikl:a çwir
ml.~r. Sulu kar ıbu saf.:>3lı da de
v.atın o1ımistir. 

n:.'lu' taraftan k:areda ~ de<ırz
de çdr şidck.<ölıi frrtırr.alıar hifuim 
sıJnn.cıkıtııdi:-. Bu vüzdeırı ?Jıirler 
aııa.;ı 1tld!hn muilıa'bcıreleıi dür> a~ 
::aın b~ yvleriııden ir.okıtaa uğ
~9lıT. Aııfkaıra - bt.anhul tıelefan 
hattının da tamiri için postalar çı
!lııarılnıış!ır. 

Atıııkıı.ra cadı:!ESi.r.de Reşid efendi 
'lı:aı:ıımn :bı.rincıi kat .ıı.nka taroııtıni 
duvarı bl;1chıı.bi.ro yııkı!mış. O:ıanın 
'bu kı<ımı boşaJtıhruştır. 

"Sulh ültimatomu,, nun ~ i F A 

_:~~~~~ g;.~~~ BUL~UŞ 
Wın.aıv ı:naınlı0ke<Ueri aıraısında biır · · . Yeni haberler de biolıdi -
lliıLIOOU .lıiiki'ımati ıbuılunıdıınriağaı rilecıdk!l.ir. A G R 
~ ııı.rttiJıe, Mıllkeyi keaı - FİNLANDİYA.YA GELECEK 
disi:m:lıen ~ağını sam - 1NGtL1Z .ALBA'n 
Y\'.>I"S8, a.M.ıın;ıor. Bu politika ancak Lorı.clnı 8 (Hluısust) - Alıboay Kxxr'- Bay J. O. C. Yazıyor : 
keruli mahıklım ~tini iım'lal~ ıınit Ruzvelt diiın, Fi.nlandi~ 
,1ıa.n ilbıaıret cdaıcııi<ıhr. ,l!lidRı göniilllllere yaptıonlan ye- Ekseriya olwyoruz. Tedavi ~en 

HEI.SİNK! NASIL BİR mini y<Jı?llU'l!ır. Lo.ırlrarla:ki Fin- ilfıı;lar varmış fakat, ALLCOCK 
VAZİYET ALACAK? la.ıı.d>ya sefiri yemin !llfl"asi.mi:ııdıe yaıkısından bahsedilince, kat'iyycn 

Rıoona 8 (Hususi) - Y~ Fm lı=ır bulı.mınuotur. müıbaiağa d~iklir. Bk m:t alkşam 
siyasi ricali, Soovıyetıler:Ie sultı mQ.. FİN'L&"IDİYıA BİR smIFI DıAHA tatbı.'Dt ettiği bir ALLCOCK yakısı,, 
zakerel..ri hakkında m:italea det'- siLA:H ALTINA ÇAGIR!DI b·,. ~e zarfında tesirini gö.stere-
meya.n r.tltır.dk!ten ~kiı:ıııneiabeıctir. Londra B {Hll6usı) - Vi.i;pııri rek \-e devamlı sıeaklılk tevıli.d e-

Helsir>k. hııkimeol.irun hu ılınsu&- Joörfeziooe Fi-nb<:.- i'kı gündcr>t>er.i deı>:k ağrıyan mahaUi ıteskin et
ta nasıl bir va:ziyet a.\:ıcaıi(ım ta • Sov}"El llücı.ımlıaırına rrru1c.avE<n1eıt miııtir. 1 
vın clıınek mı.i ··Mü.r. Hüı.1<ıirnet e'..mıeıl<lt.eochr. So~tlrır aıdala.n ve ALLCOCK, romıl'tiı:ı:ma, lumbago, 
yWnnrla bir ,lıelıJ;j{ nesreıdecel<!Lir. '!:ıı.uia.ra ®ğru uzanan burunlerı siyatJt, delikli ALLCOCK yakıLa-

Umı.mıt kanaaıt ~.t .taleple- iw,a<l ~, çabsrna~ır. rile ş;fayu.p olmıışlıırdır. 
cinin bbai edilmiyoeceıi;ı mcr1ke - Vii'QUTi hala . ''.l:ı.l edi.lmi<; değil - ALLCOCK yıılufarırun tevlid et-
ziındeıdir. dir. ti$sılıhi sıcak'hk, OTOMATİK B1R 
İSTOKHOLM İLE TELEFON Finler 1920 sımfını silah aottına :MASA.T gibi hemC111 ağrıyan yıeıin 
1TURAB1'JRELERİ KESİLDİ çaitırmı,,ıl.&ı,dır. Bunlar 19 • 20 yıa· etrafını kaplar. ALLCOCK yakıla-
Lonıdra 8 (Hususi) - İStdklıo!m .ş.mda gençlerdir ve bir kısmı za-

1 

rıod:ak; kırmızı d.lire ve kartal re
;ı" Loııodra araısındıa teJ.efon mu - ten göıııiffiü olarak orduya ııirmiş simli ma.r!<asma dikkat ediniz. Ee-
h.a:1:Jo!'ırol-eri ~lmi.1tir. Koıpenh~ buıhmır.a.1<ıtaxbr. zanelerdo.:-27 buçl.111:: kuruştur. 
da ~den bir cevap ala - Roornı 8 (Hıısooi) - Fin mciııı- ·l'l'"'\'!lr,-ıı!lll'll....., 

mamaıktadrr. fı1i arf::ızi tıeıfke'ı'nokrt'eı·se sooumı ı·------İsvec hüik.Uınetiınio, Jl"ll'lış şa. - kadar ha.rıh" dewıın fi.k:rin<l'.dir. -------------1 
)'liaların Yan!:masına mfıni olmak i«ıtdkllıOlm - He!.'lin ki ve Moskova -
icin, telefon muhıılbeı-a.tmı mu - Be.ün araı; da hu.ınmalı münke
wııl<lkaten kestiği :ııannı:ıd!lunekıte-1 reler oluyor. Bu mclwıfilde, Fran-
dir. sa ve tnı:il~renin, baıııbe devam 

İSTOJQHOLM'DE SİYASİ iç.Uı Fin~r nezdmde ~ ol -
FAALİY'ET du!ldaırı da söyloomdktıcdir. 

Loodra 8 {Husool) - İst.oldı.olm- MAREŞAL MANNE.RHE1M 
J.! ·1:Jiio1.,;ı.k biır $ivasi faıalfye,t hülloüm İSTOK!ffOLM'DE 
süınmBkıtediır .Ha.riciy.eo OOZo.rı düoıı öç Lcıııdııa 8 (Hususi) - :Mru·eşat 
defa &şv.elci:Ii zTyıa.ret ~ir. Maımerlıe±m IWlflla dl.ınaısma ~ 
Düın P100eı de tr:ırieiv.e nezaıreıtıındıe men. miiıtım:lkıe ~tnl l1'tl!rik 
m~hi.m ıbiır 1nnlanflL ya'!)tlanı$ır. elım!is ~ Savyet muroltihaılla.rile 
~ hallkı srnru:rete daıvet gÖ1'Üıffin<'.k üzere t'l1ıdk,ho'ını'e fl!i.t -
e.ırr'3ktedir. ınit;&. iMsre<:al, Fi.n1anrli'.yıııruıı an-

FtN RADYOSUNDA ook se<>Cfö bir swfüe razı ol<ll:>ilıe- • 
Lcıınrlra 8 (Hususi) - Fin rarl- ce~1li bi.1di.rnıi..~!ir. 

Fı"n,,andiya 1 Alko lü içkilerde 

S l 
saklanıyor 

OVY ,.,f er Bu gioilerde sıkı bir 
kon irole tabi tutulacak (Basmakaledon devam.) 

eylemevi tercih eylemeleri... 
180 milyonh•k bir kütle ile ve 

tek baı;ınu boğuşmanın netice itJ. 
barile Fiulandiyaya biçl.ir şey ka· 
zandaınıvacağwı bugüne kad:ır 
alınmış olan tecriibe:ve de ı!:ıyana
rak iıidia edebilenler ve bu b~
kımdan, 

- Ne kıırfıırırsak karmuzdıı· .. 
Diyebilenfor çıkııcal;ı her millet 

iciııdc •·e her devirde tnhmiıı olun
maz bir key!i) et değilıllr. Bu it
barla s.ıvyet kklifleri l:'inlandiya 
içinde de 1mlunma'1 melhuz bu 
tip bcdbialeri ve nıüc&dei<'yi kafi 
giirenkri lıare!:ete get;rmeyi istih
daf etlen bir teşd>hil< o1nbi!tteği 
gibi ikinci şık olarak ileriye sür
düğüaıüz tPhınine d~; yani, Sovyet 
Rcsyaam Fin harbini t:ısfive ede
rek serbcstisini m11hatnza

0 

etmek 
arıusuna da dayanabilır. Fin mu
kavemeti. ınu!•nkkak ki, Sovvet 
R~yanın harp başlamazdan e'V -
velki tahmininı!cn çok daha başka' 
tiırlü tecelli etruiş ve tiç ay için.le 
hem bir hayli insan, stok malzeme \ 
ve baı·p vasıtası zıyaına sebep ol
mu:5, hem de öntmli bir ınec;guli
yet ifadesi içine ı:irmiş ve bazı 
ihtilatları davet edebilecek delil
leri ortava çıkar111ışta. 

Şelltri.ıniızde lba:zı kinwlleriın al
lıxillü i<!klterl tıoplayıp sııikla.m~kta 
olıdukkt.n anJaşıhn,.kt.;:.;lır. İqki is
tihliilk r~simlerinlıı yü.zdc 8 aıf,t.,.. 
rıJ.aroğı hal<lkınıia.ıti baıl>erli>: fue
ri:ne flÖt'Ü]en 'bu harekclm d .ha 
ziy:ıd• a<;•k ;.;,ki sahlan yerlerde 
t:ı.tbik edilebi1cli,iti znnnolunımak • 
'ba.illr. ÇWııkü e.'ki taırihU b.'.>nd:roi.Iu 
bu .kabil içkiler -zammın ta:baldku
kmı<l:an sonra k::c:~k ol:ıra.k sişe 
ile sır.:ıkıma\-ıp bitl'abi ac;ık ıoatı 1-
=k istmı l!,.,,co!ctir ç..,ı.: sıkı 'kon -
ı.~ltar~a buına da iımkıln bı.raıkıl • 
m ı:va.c a.lkrt ır. · 

---ilO()--

İstihlak madd-::lerinde 
szıb!t fiat 

Ti~aret V<.'ldleti ta:ıafınd3ın lro
ardir.ıas:vorı hevct~nc k·'-1ıif 0Jun~1 
ve hnı i...tihlM< nuıdrleleriıım fiat
larını te9bit e!:ır -.~e mü!enl!ik bu
lru.na.n kararnaml!ıeri:n yakın...-ia Vr!:
kiHer Ifoyt.ıt. nıce t39dlk olunup 
nK"lkli ıoorr;ctc ~rereği öğı<.'flil• 
miŞt>r. 

Q:>t:ıka asli·fe hıık:Uk ma!h&ı ıır.ıe
Sir..dmı: 

lfadı!ln!k:ii_'J'Üıı.dzn Hae> n kızı K:ı
mil'er.ıin aıyni 1köyıd~n İlll:ot Güınü:şt 
'"1E\l-1hiııe ıikaıme €'\'.lıerli.ği boşanma 
davaısınm yapılan muhııkamcsi 
scmıwda: Moout:aoloe:yh edlilığıorı 

Fatı>h i!JWıci sul:lı hukuık maıiı

mnesi saıtış ınooı.riti;-ımdaıı: 
Elınine, Oelaleddin, "fohmet Er· 

diiç, Şii'k.rii ve Ncz:JıcWn mii:şıccre
lken ~nda il>ul.unas1 Fa -
J;iJırle Dü.l;:µzaıde mahalilesirı.de 
ISaıra.çhane mevdcihııde lbüy,;E Ka
ıııama.n sokağında (2122) ruda ve 21 
parsel nu:marah ve ~ sene.sine 
eörıe sağ .taıııafı 751 ~ 90! a.ri<aısı. 
781 numaralı ıı:nıab.a&r ve OOYii yul 
liJıe mahduJ; 255 lira ıınuılıaım.'Ilen 
lkıyımatii {tapu scınediıııde ve il.iıın
ldıa 25,36 motı:e .mur.,,'dbaı ve J}ııı
Q'Eal ka.d:ıS!roca yapıkın ölçüde 19 
met:e nıuraibb;ıı) arsa izalei şuyu 
oı:ı."Illllnda açık aı•!rtaıma suırotile 
~onıe :iı:ı.Şkiıt biniın odasında 
25 nisw WO tar.'ıine mü..'-.dif per
~e.-nbe günü saat i 4 OOıı. 16 ya ka
ıdaır mtıh<ı:ınrrıen ktynı ün yü:z.de 
ye1ımi.ş bminıi ·buldu{(u ta'kdirde 
i.h:ıılesi yaıJıılm<Jk üzere atideki 
:;;>ı tlar dairosi.zı<lc s..:',ıl<.caklLr. O 
,günü rn"'2'ki>r b"deli bu1ınazsa ·,n 
oon mi~trar,,n taa'hhüdıü blıi lkal
nıa küzcre 10 mavı~. 94U tarihine 
ıınüsaıdif cı~:na günU ızyıni saattıe 

'\~ ayni nı..-:halde !kirrci aııtlJrma 
yapıfarnk -en QOk :n·furana lliale 
odi:ro:i!,."i'k 

1 - Bu gızyri menkul üzermde 
mü'eccel ~ ga\Tİ müsoecc-e-1 h:ıJc 
salıkplı.il.li.ınn tariJıi ılfu-.daıı ıiitiıba-' 
1-erı 20 gün za;rhnd::ı memu.riyctı -
mize m-üracıu1ıla ıh:.kl:ı..rıı,1 ıteSbiit 

ettirmem liıZllndır. A:kBi t<ı!krlirde 
Jıa:ı-:ri ınüseccıel ılı.ak salr.pl-eri pay
lsşm::d:ın ~ kaJ.ırlsr. 

2 - A.ııuı;ıınma bed ;Ji 7 ı::iin zar-
frrırla rtreYİ\"e edi1melid;lr. 

3 - İ<M.ı't".k edecckrer yüroc ye
di 1., ~uk n.iSbeıtıiınd<' 'P' ıy '"E!"'-'<!ek
lıerd:ir. 

4 - Mut"..eri bedeli ihaleyi ıınia
dınıh ver.ıne7.SC ihale fes.1>edil cek 
)-cııirlen ar~tnımavn çıkanlac:ıoktır. 
Her ild ihale a ıısırx! >'ti faı'k ve 
zaror ınii.~!eriden ibiliı hii.\.dim a!ı
rıacalMıır. 

5 - Y iliıciiı .\ki -buruk t.emı ive 
ile 20 ooneUk eW<af lavi:z bıdE.ıô 
rr.ü.')teniye Ye ±lı:ıle tıı.."il!l!iıne kadar 
ol•n maliye e\ckaf ..,,_ 00!.cdi'Ye ver
gil<"l"i dıissew.la.rlı'1ra aLttir. 

6 - $aJ't11ame bu.gil.nden lt;bı>ren 
l:ıe:-k""'cn ııörebibx-eğ:i ı;dl<ilde açıik-
1ırr. Fazla ma·hlmat alıma k istıicven
ler saJ!ıs 148 '1'Wn~a ite mamu.rtyc
tfun~ .mürı>ea<>t e1ımclidiırler. 

l\faabaza, bu tekliflerin ve tc • 
şebbüslerin kast n istihdaf ettiği 
hakiki mana ne olursa olsun Sov· 
yet taleplerinin F1ıılileı· tarafın _ 
dan kabul edilebilmesi imkanı bu
günkü hava ve şartlar icinde çok 
uzak bir ihtnıal olarak kaydedile-

kendınne to:lımi.I ettiiii ,.azıf('l.,.ri ı -------------
µ;a. e:ıınemcl< üzere •nmdcle.iyEyi -----·---------1 
~ıdıerıilc .~ı.üclciyery~.·n vm _olıan , Deniz Levazım satı.nal• 
~t.i uzerıne vaı><Inn iJıı:Ja<a · ma Kom 111onu 1!1'11arı ETE!\I İZZET BF.NİCE 

r~n baneyı zevoııyote avıdd -·----1ı 

SON TELGRAF'm aırihi tefrikaaı: 2 

Reşit Paşanın Hatıratı 

MAKEDONYA ATEŞLER İÇİNDE 
Yazanlar: 

lskender F. SERTELLi Cevdet Reşit YULARKIRAN 

Makedonyada faaliyette bulunan 
iki büyük komita vardı 

Hudut boyunda jandarmalarla çetecilerin bir müs demesi 

Dünkü tefrikamızın 
hülasası 

(IH.,.rutiyetin ilanından üç 
yıl önoe ... Screzde mutasarrıf 
olan Reşitpaşa, Türle • Bulgar 
bududuııdaki Makedonya çe
tecilerile mücl!dele etmekte • 1 

dir. Bir akşam şehir içinde bir 
lrur.;un pat!ı:or ve çeteciler ma 
suın bir Türkü öldiirüp kaçı .. 
y·orlar. Fırka kum~ndanı Ferik 
İhrnhim paşa ile mutasarrıf ı 
Rcs, t paşa gizlice tt.•ı·tibal ~ia· ı 
rak çell'-cilerin arn~ına birini 
sokına;!a çalı ıyorJ.ar. i\leşhul' 
çele rci:a;i bu srrnda i~te<aiğini \ 
asııı kesı. ektedir .. Sonunu aşa 
~i:ıda takip ediniz,) 

Köylerde - daima - komita reis
lerinin da •et;ıe konıillı mensuıılan 
bir araya toplanıp kongreler aktc· 
diyorlar, bun!arı lia kongreleri 
takip ediy·ordu. İçtim"1arda komi
taya yapılacak maddi yardı~ılar 
te•bit ediliyor ,.e komita teşkila· 
tının genişlemesi hususunda mü· 
hinı mÜZ'aker~lcr cereyan ediyor
du. 

Kongrelerde en mühim ve hayatı 
meseleler görüşülür, ilcan, siyasi 
tedbirler alınır \'e verilen k.ara:r .. 
!ar, mer'i kanunlardan daha lmv· 
vetli bir mahiyet iktisap ederek 
derhal fwıliyete geçilırdi. 

Bu nwkarrerata h'ç kimse mu
halefet edemezdi. Aykırı vazivet 
alanla~ en aj!ır cezalara çarpt:.rı. 
lır";ı. I!eride n~cdeceğimiz bir 
''esıkaya gOre, koınitocıiar )·aJnız 
siyasi bakımdan dci;il içtimai ve 
ahlaki nizamlar kur.n:.ı., ve bun
lara müteallik her tiirlü tedbirleri 
almak hususunda da kendj.lerind& 
solahiyet ı;örürlerdi. Meııeliı, ka
t!U'lar!n :6yeı:ekleri elbiselerin sa
d? "lm?sı, ni. an merasiminde he
dıye verihnrmcsi, dül!ün1~ .. de ya· 
pılan ma. rnflann haddi ıısgtriye 
ir..dirilm<'"si gibi İ$1ere varıncıya 
kadar müdahaleden çekinm.,,.ler 
ve verdikleri kararları ~iddetie tat
bik ederlerdi. 

Komitecile~in içyüzü.. 1 

Mak~donyada faaliyette 
nan: 

1- Yirhovistlcr, 
2- Santralistlcr, 

bulu -1 

Adile iki büyük komita vardı. 
BmılRrdıın birincisi, Makedon • 

yanın Bulgaristaoa ilhakına çab
şıyordıı. 

İkincisi ;ı;nni Santralistler de: 

4- Ve bunlardan herbanı;i bi· 
rinin idamı, 

Gibi Mer ancak komitaların ten
~p ve kararile olurdu. Komi laların 
icra kuvvetleri, faal kollara a;-rı • 
lan çetclerdi. Bu çetcıeri. merkez 
komitaları seçerdi. Çeteye girecek 
namzetlerin komitacılık noktasın
dan seciye (!) sahibi oldukları ve 
komitaya sadakatleri tebeyyün e
dince, komita kararile çeteye ilti· 
hak etmeden mutlaka bir cinayet 
i~lemiş olmal•n da lazımdı. 

Bu suretle, nanızct~ 1ıeın eskf. 
yalık kabiliyet \'C livakatin! isbat 
etmiş olurdu; hem de ha~-rtı çde 
elinde bir rehine olal"ak kalırdL 
Ayni zanıands. da ıka cttii!i cina· 
yet dolayısile hükümete iltica e
demez ve t:ını ınanasiıc ('etenin sa· 
dık bir frrdi olurdu. 

KGnıit mrrkczlrri. hıı retl'lc-ı 
:Mela bir devlet teskilah gibi, Ru
meJi'.'·e '.''ayarak, mıntaka mınll'ka 
taksim etn1i$ler ve h~r Lirine avrı 
bir f:;ılnli. ·e t sahası ~ih•trrmisle~ılf. 

Meslmr çete reislerinden (Darf) 
Dramaya, (Taska) Kıl\ alaya, 
(Sandanski) ve (Paniçc) Serezin 
sima! kısnuna bakim bttlunuyor
lardı. 

Her çetenin kend,inc ayrılan biT 
faaliyet sahası olmakla ber.•"c:, 
hrı'"n ieiJp)arınn göre birbirlerinin 
mıntalaıların:ı da ge~ehilirlcr<li. 

(Saı_ıdanski) ve mua~ini (Panİ· 
çe) en «>k faaliyet gös!cr•n ve 
t~~kilatı kad~r fa,Jivot '"h sı da 
en geni:; olan komifa reis'erinclf"ıı ... 
di. 

(Devamı vor) 

İstanbul Komutanlığı 
Satınalmr. Komisyonu İlanları 

Komisyonunıuzda mevcut e~a· 
fına göre vedinci Kolordu ib iyacı 
için aşai;da yazılı nltı kalem mal· 
zeme pazarlı\la ~nim alınRcı!ktll". 
Münakasasıııa 11/:l/Wlı P zar i 
~inü saat on dörtte başJ n;::c .. ~ ır. 
I tcklilrrin belli gün \"e aatte 'ın· 
dıl·lıda Kcmutanlık satm&lma k,,_ 
misyonuna ı;dmckri. (178~) 

Kıl o a~et c ... ı 
2000 Sarı s:ıbumu kö 

sele «1400 kilo•u 
G ila 7 kiloluk, 
<ıilO kilosu 8 ki
loluk, 200 !<ilosu 
4.5 : 5 kiloluk. 
kanat 

300 ~lt. 7 : & Sn. kolan
lık 0crit 

ıo 

Şırkelilıayriyenin 52 numaralı 
vapuru dün Ortaköyden harekete
deceitı sırada dümen ınaknesi bo
zu"ımuştur. Bwmn üzerine suların 
cereyanına kapılan vapur el dil· 
meni kullanır.ak suretile mü.şkü -
!atla. köt>ritye gelebilmiştir. ş k J J J 

BulltaZvapurudünKÖpru-Ada- e erSa1{ Jyan. ar 
eı:me<liği ş~;ıl sıııb.it alm:ısına I . . , . 
biııJıa,ç,n ılc:munu meduııinin 132, 138 . 1- Kesf!: bedelı. 45~~ !ıra ola'! 
ind m"™ieliı>rine t.evfikaın .. <lde bır adet etuv makinesı ve montaJ 
iye Kfun•iJL JJe müddea.aıi.eyfhfzre-- i~ 14/Mart/~o .. tarihin_e ra. Jı. 
bs:ı boııa<rıın:.alanna 2212194-0 . _ yan Pers~?'ı.e ~nu saat la de pa-

«Makedonya, l\1akedonuhların • 
dır.• iddiasilc genis b.ir faaliyet 
s~hası icJnde mc\.·cndi,·ctini göste .. 
nvordn. Bunların nlbai .rayeleri 
ayrı olmakla beraber. bu iki tesek
kiilün birlc:oi:i.klcri bir tek ~~ya 
vardı: Osmr.nlı devl<'tini yormak, 
parçalamak. 

Altı katlı san 
beyaz bobin iplik 
3 santim geniş
liğinde znhma 

}ar iske csmdcn .hıtreket ederken b b h 
~ ramorkörile Çal'.Pışm.ş, her u sa a da 
ikist de hali:f surette hasara UJ'(ra . _ ,. . • ..ıt.ar:i zarlık eksıltmesı yapılııcnktır. 
nuşfordır. 
İzmirden gelen Iı.alıcrlere RÜre, 

dün S:<ldetli bir fırtına şe):ıirde pek 
cok hasa,-:ıta sebebivet vermistir. 
Bazı evler yıkılmı.ş. bazı evlerin 
tah'fyeısine mooburiyet :hasıl o1 • 
mı.~tur. Camlar kır lmış, kire -
mitler ve damlard~ki çinkolar uç
mu tur. Bazı kimseler yaralan • 
mıstır. 

İzmittc de 2 kayık parçalanmış, 
;)00 sandık petr<>ı. 50 sandık sigara 
deni:ze dökülmüştür. 

Göcük • İzmit - Dey:irmendere 
arasındaki münakalıılt da durmuş
tur. 
İzmir lımanında bulunmakta o

lan ~O tonluk Cumhuriyet motöıii 
<le f:rtınsdau batımştır. 

----':.;l";----

Bir depo yandı 
Dün gece Şelıremin;nde l\funla

a5kımahııft1 "Sinde Ermen k"·l.i.5esi 
mıiştemi'atındJn Saffet adında bi· 
rir.e ait tütün deposundan büyük 
hir yangın çıkmış, itlaiyeıün bü
tün gayrct'crine raı!!'men bina ve 
tütünler tamaınen yarınııştır. Bi· 
na 5000 ve tütünler de 58,000 liraya 
ı;iııo rt alı dır. 

takip edildi 
Şeker saklıyanlar hakkında bu 

sab:ıh da v L:ayet .ınalruııru, tıic& et 
ve emn~~t nıüJiiırliü,kJa·i 1.arafı.n
dm ta'!<ılrobba bııJııın~. 
M~ıuır bir çi.k.olata ve Ş(lk;Jr • 

lıeme fabriik.a:;ı ile peynir ve y-a._il:cı 
Seferogıurııun aü:Jdk.:.nvnoo Y'll'PıJan 

areııt.ımıalarda 1000 ve 160 çuv.a!"ık 
par:iLC'i halmdc soı!m s.ık<:r.Jı& ibu
lıunmustıır. 

hi.ı:ıcle_ ka: '.'" '-eıı_~.,....ı.; v.. :ınüıclrlea- / 2- Kafi teminatı (678) lira {75) 
aleyfhı.? r.kzme~fı.lıı ~ruıl bu - l kuruş ohııı şartnamesi her gün 
lıı.ndui?ımtl2.ıı ılfıııan .tcbl:ı.gat :iıfa.;ı koniliıyond•n alınabilir. 
~anı~. oldu~ııxlazı taı:!ilıi teb • 3- İsteklilcı"İıı 2'!.90 sayılı ka • 
l~ otfüac~ı on -~ış ı;un :zıarfm-

1 
ımnda yazılı vcsalHe b:rliktc be!U 

da ~Vl'Z edıı:m~ı_g'ı_ tslkıi'inle kes- gün ve saatte Kasıınpasnda biılu
bi kw. itV<ıt edeoegı ılilın.erı tebl1't 1 nan komisyona mür~caatları. 
cı}u U1'. (1776) 

1 ._ _ı_r:.__tdsa_r_l"'."'a_. _u_. __ M_ü_· a_' i.a_· r_l_ü..::ğ::..iJ_· n_.::..:.::___ f 
I - Çama ı tuzlasındı:n sa!rl amb:ırla.nmıza nakil edilecek 

Bu fabrika :kendisinin şckeıi rr:a- ..ı.o.ooo. lmk bin iten tu"'!n naklı işi pazarlık a eks>Itmcye konul • 
mu! ol • kullandıir.nı binaer.- mustur. 
a~ bevıa!ınameye tifüi oiona<lı,~~ıl II - Pazarlık 9/III/940 cunıartesi günü s.:ıat 11 de Kab taşda Joe.. 
iıddia atımioa: de >1.llmr ~irJ<di ır ı- \'azım ve mıi!b .. yaat şubcsindE"ki al.ım kcnıisyon•ında yapılacaıkt,r. 
dürü Behçet bu hu :ısta bir mu - !If - S:ıırl'!ıames he ı:iın eözü ııeoen ı;uı,.,Qen alınabilir. 
harriırinıi7.e: IV -. is•. • iler_i_n paza ilk 'çin U:J_'fo etlhlen gün ve saatte teklif 

c- J\ıı!kaocdan alrut!mı.z tulmı:.t ecı~·o ık erı fı_vat uzer nd~n % 7,5 guvenme pantl<ırile birliikt' mez-
sarllrtiır. Ve kimde ~eker vıı.rııa be- kiır knım •r.3 nıüı·acaatlan iliin o'unur. c16:;5, c 
y~ıaı:ame il" bildirsin ı;.udi. d dir. * 
B1P:ıenaL=ıyh bu rıoh~ t 1""arşısıt~da' r - C: r ?ı lYl~ V•' numunP:-;ı nıuc ·).._ ce 23 adet ...- aıtto açık f"k~ı:;:iı1tme 
her 1i!rlü iddialar yeffii~r. de • u•wlfle •.dm trı .. vle ~lınacak,ır. 

Bn iki komita, bu gayeye eriş • 
mek hususunda hemen hemen el
ele vermiş gibiydiler. Her tarafı 
knna boyı:varak, memleketi ve 
bilhassa. buılııtlnnrmzı anarşi için-

i de teth;ş etmek .. ve daha sonra, 
Rumıara zul:.iın ve işkenceler ya
parak Avrupanın nnzan dikkatini 
çekmek. 

Virho\'İ tlerle !';antr:ı!'stler bu 
gayenin husulLine çalışmak için 
ayni yoldan yanyana yüriiyebilir
lerdi. 

Böyle olmakla beraber, bu iki 
komita arasınd~ bile bazan • fikir 
\'e göriis ihtilô.Jhrı dolnyısile • 
kanlı uk'alar olur, komita men
supları birbiriııe girerdi. Fakat 
~r-ılarınclaki lokma 0 hıdar bü'. 
ylık. o d<'rcce caıipti ki Os nl 
d l t . . k"·k·· , . ma ı ev e ınJ ·o nndcn '-'ıkınak 

lıı ~ \'e par-

mi;ıtir. Tf - MU!.ı. ~men b· ele i 410 lir& muvakkat k"'fllin..ıtı 30,75 liradır. 
Di«er taraftsn fil-t y•uksel..ınek III - E'·hı ;.me 12/ll!/9!0 salıp , ıü saat 16.30 da Kı:ıbataşta J.eva-· 

ca nıak hususunda cok çabul· ba .. 
rısır, anlasırlardı. 

He~ iki. komitanın da livalara ka
dar ~~ll,S.('Ok geniş "'C mük~mnıc] 
te'kilaUarı vardı. 1Uese18: 

içıin :ıılker ~ ciimıü ım:: ,_ zım \"C mübavııat sıibesin<iclti a:lını k::ımisyonuntla vapılaca.ktır. 
hut m..Jıkı.rı· ... krime ,·,ını.:ip mili I r - 1.:rtna'.'ne sözü g~çen şubeden para.sız alın:ıbilece.Eıi g'.Jııi nü-
lwrunma kanunu rnııe"bimx si"r- m· n c. )l ıiehil:ecaktir. 
gün ve 5000 lira vara cezasına mah- V htı.<k ı.ı,._ri , e'ldl~ irıirı .ta~ m <'<i_ ilen ı;in ,-e saa~ % 7,5 ,.;;_ 
küm c'..ın;;cru~a.ı:dır. "' ·• ı·~t -'· •- ... -' ı .. ue p.ır .u;;.rue .ru~ ..,, c m ...... ur ""nı.ıs~'ICllı.a ıınüxacaaıta.rı. (17~. 

1- Köylerde muhtar seçimi, 
2- lljekteplere muallim tayini 
3- Kilise papaslarının nakli. ' 

5 
10 

.y. 

tokası 
(,:iriş 
Si~·ah başlı çivi 
•orta boyda• 

Komisyonumuzda mevcut keşif 
ve şartnamesine ı;öre Ertuğru 1 hş
Iaııında emaneten l apılacak tami· 
rata sarfolunmak üzere nlınacak 
mnlzeıneııin pazarlıkla münaka•a
sına 12/3/940 Salı ı:üııü saat onda 
başlanacaktır. Muhammen bedeli 
oı!. ~-e~i bin sekiz y_üz kırk üç lira 
elıı d~rt .~u~_ştur. Ilk teminat pa
rası hın uç yuz otuz sekiz lirn ir· 
mi yeıli kııru~tur. İ~tcklılerln J1clli 
gün ve saatte Fmdıklıda Komu • 
tanlıı; sahnalma komisyonuna gel· 
meleri. (1795) 

k 
... fün~kasa günü talihinin , .. er -

ruş oldui(u fiat Romutanlıkça gali 
görii~düUiinden konıisyonumuzda 
mevcut sartnan1esir.<" göre Hn_, .. 
darpaşa bastaucsindo ameli:vathuno 
hinrsırun l&ml eh 4/4/9-10 tarihine 
bılar her gün pazarlı'da ınür, • 
kos.nsı ynpı'~t"ısktrr. .ı. l amn c, 
!~edeli y_cdi bin_ do1mz üz yelı•t ş 
lirad:r. ilk tcı: .at pr.r'ISı he ;;, 
dokssn ~-.,di l.ra >etın:s beş ku • 
ruştur. IsteJ·liicr·n n<'zkür tar''~o 
kadar 1ıer ı;liıı Fıtıdı!.lıda Kemu
tanlıkı;ahnalnıa komis~·ı.nıına mt!
racantları. (17al) 



El elden üstün olduğu gibi uğur da uğurdan üstündür. 
Milli Piyangonun kurulduğu gimdenberi bııkadar büyük bir talilı dağıtma rekoru 

TEK KOLLU CEMAL' den 
başka lıiçbir Piyango bayiine nasip olmadı. 

Tek Kollu Cemal 
Dünkü keşide de aynı numaralı biletle iki müşterisine yüzer 

bin liradan tam 200 .000 lira kazandırdı. 
l - Mahnıntpaşada tarakçılarda fanile mağazasında lezgahtar Çakır ve üç arka. 
ıt..ıınıa lek Kollu Cema!'den aldıkları 6486 No. lu biletle en büyük ikramiye olan 

100,000 lira isabet etti. 
2 • TEK KOLLU CEMAL iKiNCi 100,000 LIRA'yı 

Bi•l•cl 100,000 "" • "-'- s,,,_ Bomontide Ebe kız sokağında Vagonli şirketi muhasebecisi Bay Halidun'un licinci ıoo,ooo liraldı ilrramiyeyi kasan"" 
Anı. T• Kolla C•marin •fttrl• •lüula qi Bayan Afifeye kazandırarak kendisini büyük bir servete kavuşturdu. Ba91 Ç•lrır'• paralorrıu 1.1ı Kolla Cerrıol 

JMNIMuu •llJ'Of' Ufura den•nrıeiı •lil• CMriyor 

TEK_KOLLU CEMAL aynca 25.000 liralık ikinci büyük ikramiyeyi de 23.054 numaralı bilet hamili Kısıkh'da malul gazilerden emekli Binbaşı Bay Faruk'a. 
12.000 liralık ikramiyeyi de 39533 No. lu bilet hamili Çiçek pazarında Çiçekçi Ali Dayı'ya verdi. 

Bir iolunu vafan hizmetinde kaybederek tek kolu ile çalışan Tek Kollu Cemal müşterilerinin yüzünü güldürmek 
hususunda da daima ön safta ve daima tektir. 

-
ADRESE DİKKAT: Eminöna Tramvay caddesi 27 nurnara TEK KOLLU CEMA L GİŞE Si sahibi 

K o DOl\.JI GlYıv~ n 

İç ve W, BASUR MEMELERİNDE, basur 
memelerinin her türlil iltihaplannda, CEHA
BATLENMİŞ FİSTÜLLERDE, kanayan basur 

mf'melerinln tf'davieinde 

PATI ŞiF AYI TEMiN ED ER 

Devlet Demiryollan ve Limaniarı 
lfletme u. idaresi ilanları 

r Türk Hava Kurumunun 
Açtığı 

Hava Gedikli Hazırlama Yuvası 
1 - 1939 .ııooe>.ııııde c:.<la oluıldım ırnezun .taltlbcder, 
2 -Bu ııeıııe artııı <>'ku1l11rd-ın mezun olacak ta!!clıerer!c, 
3 - Hiıı'.len ~ devam >OOeı:ı ·1.aleiıcleroen. 
Hava Jl.'(ldfildiısi olmaık '8tdyenlerin T. H. K. rıun Cajtal~lun&kı 
meıiı:e~ -oull:t.."i!n<le k:ry1!iWına ~l!I'. Yaş haddi en az 16 
'ille m Q1:Ak. 18 diır. ıs del 20 yaşııııa kada;r olıa.rı'!o:ır ihHvat !rny
deıtilirler. 
16 - 18 y91ınd:ik:iler araımııl.'l kMi •nilkta.r tallıı çılanadığı tabl'J.ı-. 
de bu naksan, ibtiy~tl:aırdan iıkroısıl alikcclrtlı-. •1813• 

Sahip ve ae iry•tı ldıan eden Başmuhaniı i 
ETEM İZZET ,BENiCE 

B..sıld1ğı yer: SON TELGRtU !\faföa.tııı 

Hiç bir ye e 

IstaHbul Levaıı n ı 

HARiCl ASKER.l 

111 

es 

Amirli ;ind::n 
KITAATI 

r. 

Verile11 : 
ILANLARI 

Petrol 
u ç bakımı gıizelligiıl 

biıi.ucl prtı lı t• 

Cinsi Kı o T .. :ımın fıalı 
Lira Kr. • 

1.k tcın:oıı t 
Lira 

S ati yona gelmeleri. Nümune ve ş;ırinameleri komisyonda giiriilür. 

Ciasi 

* * 

Lira L n cin si 

75,000 5000 Erdek tışa 
32,000 2100 ~,apseld • 

136,000 80SO Sarkii:v • 
75,000 5600 Marmara Ereğlisi • 

120,fJOO 7250 Karab•g-a • 
100,000 62j0 Gelih·ılu " 
160,000 9250 Silivri • 
ZS,000 2100 IUlya • 
26,000 1950 Bandırma Temdit 

M.ktır 

(1382) 
Tutarı T c:ınıı• ı tı 
Li r ı Lira 

(1803) 
ıııate 

saat. 

15,000 adet 10,500 

3,560 
6,~00 
1,280 

1575 

625 
975 
19Z 

10 

• 
• 
• 

11 
15 
18 

Dlvarbalunle iki bölüklük pav
yon ile bir t3bur karargahı in,,,.11 
işi kapalı zarfla ek>iltmeye kon • 
mu•tnr. İhalesi 14/3/910 Per~em
be gü:ı ;i saat 11 de yapılnc3ktır. 
Bu işin birinci kesfi bedeli 79,411 
lira 47 kuruş ilk teminatı 5220 lira 
57 kuruştur. Bu işe alt hurnsi ve 
tediye 0artları, birinci keşif ve 
fonni ş&rlnameyi talipler Diyarbm
kırda Kor. 9. cu ~ubede ve Anka
r a, İstanbul ve İznıirdeki talipler 
de 1\1. M. V. Emakin ve inşaat şn
besil\,de görebilirler. Teklif mek
tuplan eksiltme saatiııJe::ı bir sm
at cvveiiııe kadar k bul edilir. Ta
liplerin kanunda yazılı vesaiki tek
lif mektuplarlle birlikte Diyarb•
kırda Lv. imirlil!i satınnlma lı.o • 
m is)<>nu11a te.•lim etmeleri . 

(1295) (1352) 

"' . 
5700 ~•ft lmndtı:ra pazarlıkla M/ 

31940 Perşembe günii saat 15 de 

On beş s edenberi oıı 
kimse tarafındnn ıneııııı0 
kul!anılmaktadrr . 

1 

Se l"miye A•"f 
Setınaltna Kof11 

yon u Uin1•'1 

J 
Haydarpaşa aüe1 bıısla~t' 

tiyacı idn •artnamesinc go 
tınlacak ( 500) adet hasla . jl ,, 
kapalı zarf n!'tıli!c ek•illJll:jı ;1 
940 P azartesi giinii •aet 1 ~·,_,-· 
miye Tümen satınalma ·~ 'I 
nunda yapılacaktır. TalıJJI;;~ 
beli (5500) liradıT, ilk 1,ıır ( 412) lira (50) kurustur. '1

1 . · ı~ 
!erin teklif mektupla~ ~ 
edilen ihale saatinden bilııa•l'.J 
veline kadar komisyon ıı' · 
ğına vermeleri. . __, 

1358 Bfori 11355 ~ 
Muharrem $~ 

28 2• ~ 
1940, Ay 3, Gün 88, g,s~ 

8 l\lart CV!\-1J\ ·----Vakitler --eksiltmesi yapılacaktır. Muham - Gtiııet 
men bedeli 34,%00 lira ilk temi-
nat Z565 liftdar. Şeraiti ve nümu- Ötl• 
nesi her gün komisyonda görtt - bıiMi 
Jtlr. İateklllerin pazarlık gün ve Aqaa 
saatinde teminatlarile Afyonda .

1 
Y•t.. 

Kor. ııabnalma Jromiıyonun• mü- lmııa!ı 

racaatlan. (1874) -------

,,ı1 
F O S' F A R S OL, Ka11rn en ba .. • t ' kı "" "hn kırmızı yuvarlaeılılan tucliverek (oğaltır. Tntlı iştah temin eder. Viicude devanı~ gcn~lik, din(lik .~~rİT. Sin.i~J~r:;;,,' 
dırnrak asabi buhranlan. u~ •·usı ılu gıJcr·r. ~ n~nnit inkıbazlarda, lı a1'811k tembelll!lnde, Tifo, Grip, Z•türrieye, Sıtma nekalıetlenne, Bel gı;v. 4'klıgı v~ adeını ık 
kilo almakta şa ·anı hayret faydalar temin eder. 

FOS Jo' AR S O L'iin d"gcr bütün kuvvet şnruplanıadan üstünlü!ll DEVAMLI BİB SURETTE KAN, KUVVET, işTİBA TEMİN ETMESİ n ilk kııllansııları!I 

Sı hat Yek : t inin r smi müsaadesini haizdir. Her eczahanede bulunur. 


