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'.____Almanya, a ından sulh peşinde 
Başvekilin 

nutku 
Türk trıilli vicdanının hamu- J 

{'nu dalma ayni ayarda tu
~ak ve Türk b''t" I" ·.. li lleJ he u un ugıın 

lan e d payidar kılacak o
de ~na teŞ<"kkülün slnesin
'l'ilrk op~~nınak hnldkaten 
~ ınunevvcriıı.!n birinci 

Amerika Hariciye Müsteşar-ı temaSlara başladı 
İngiliz Başvekil. gerginliğin azaldığını söylüyor 

. -- . 

Musolini, lngiliz ve Fransız sefirlerile uzu.nca göruştü ..., esidir. 
-~ =z; Fi? 

"~ıı· -~ · ~•ı:..•f İZZET BENİCE 
Sİyııı il 

lla.ıtte~ı ?)~ekil Refik Saydam'uı 
httilr 7•nın yıldönümü müna

aııaı·r 1 . rat ettiği dünkü nutuk 
h1111111

1 ı.r fıu~ıı•iyet ifad i i~inde 
rıı~k<adır. 

Amerika hariciye müsteşarının A vrupaya gelişi 
bir sulh havasının doğmasına sebep oldu 

l 11 DutııJı.t b ıl\triıı a, •)vekillerin ve 'W&-

lkr. ınutad ve kla~ik cda•ı yok· ,,., 
!" l!r~,.' . 
llt, i~tıu1 ~ ~ 1 .~ ~ ·~t:;t, t•koııoıni, kill-

aı •unye \C' 'bir ınillct fı ~ 
h,oln~. ı • 1 V3 Jt:ar ve 
""l • a. ıtıb ı .,ru ı!( Ll .. tl c 'S~P\'tni 'irrr\İ 11 r kur 1 · ' • 
\it., a~t u l•Ş ni.ıanıı it:iııdcdır 
ı•.. ,, a Osına · ., 
•_:ıı:ı t·,. '1 n ı ıınparatorlb;, • 
k1ldir '" •aıı · "'a i tibl • tle-k . uınae 1 
urıııu li na ey!ı, t ınaıc Jı:r 

la 1 <ı, tap(&, ı ·· . 
aıe b c tır ı c3rmın , e 

t.tlirdir:; ~r 1 a h• H'verlığın ic.<11 
hyeu gö•t evanılı ve enerjik haya
de 0118 I' ertııek; bu tem~! üıe•in
'türttiye ~y~ olan hiiynl. ve ' ·al 
?ı•lı: ilıt~slıkh•Hıı~ imla kn"'' • 
1'! lYut d ' ' e lııı tem 1 ~ •dır. Halke, : ... ;, 
ltlerıd~ e nvanın ana mü"""" 
,,Uı Şeıin ı::~\·ekilin nutku ve 
'4areti bu t "nutukta tcl..ra•·lauan 
'-'eı.eı ... eıneı davanın .ına mli
~. •rı~e· d 
.:ınin ~~le rın e Türl, münev -
d,sa.ı tclıariiz "" hizmetini bil • 
~ Çok b, etfünıek b:.kurın-
llsıısiyct tUl'fılt b:r k!Yıntl ve 
l~ı. •şıınaJı.tadır. ! 

~· "lhllll . 
b .. 'trıa •Yni \lıcdanmm haınnrunıı j 
1 11tiinıu~ •.Y~rda tutacak ve Türk 
••~ı. ol nu ılelcbcd payidar kı-
•lııd an bu a ' .. e toplan na ocakların ııine- , 
!'lıııev~er· .maı. hakikaten Türk ' 
•11r1t ının biri . ·r 'd' 
~~ llliinevv . ncı vazı csı ır. 

ııı llaşvekTerı. bu ocaklarda 
llıııa8~ 1 ın ışaret ettiği gılıi 

Loııdra 26 (IIusu:si) - İtalya, 
Almanya, Fransa ve İngilterroe 
gayr.res!nl sul!h i5fü;arelcri ve 1 
te~k.i~dcr yapmak üzere dün Aıv· 
nro:ı) a ::;elen Aıneri·ka Harici~e 
Nez; rc·t ~iişteşan Sumner Wel-
lı ~ .ıb H :ınadadır. Bugün görüır 1 
ırnelertne boşlarnı~tli'. Wcllce Mu
soı, i ve Hariciye N= Kı:ınt ' 
Ciar.o faraf:nd,ın kıılıul edilecek-
tlr. We le.;, Ber'i~dc de tıüyük ü- • 
,.,, ti rlc ıbckleımıektedir. Alman-
ya n 5uln ;çin ta' .:s."lıtkır bekle-
cı::;,- an 1 a.ılı~or. • 

in ... , R ·tk !• C:em rfayn de 
We'l•>'ı ı Avnıp:ı:;a ayak tıaısıt.ğı 
gün, m:rni<lar ber n;.ı.~uk s<>yl,....,iş
Cir. C'crr.berlayn <lrnı1stir ki: 

- Bdki de tN:ı.tlı r,örür.d,; ,. 
amn•a. lıis,~m}<>rıım ki, hal\)lcn 
evvel w hu harbin çıkın asına manL 
olunı,bi'cceği fa'hrr.!n diklit;<i sı
ralardaki mevcu~ gerghılii< hali
hı:zmja mevcut del;i'dir. Önümde /_ınerlka Hariciye mlisteşlln WeDeıı 
miiı;a!t zaman vardır ve ümit ed~ 
yorum ki, sulhun dnvası :için enc::-
jimi kulfamnak fırı;:Umı lj)e tıu
laca~;rn.• 

::VrtmtM MÜI.AKATLAR 
Londra 26 (Radyo) - Roma<lan 

blldirildlji;ine göre Sinyor Muso • 
\ini dün, İngı..'te:rt '-e Fransanm 
.Roma sefir lerini kabul ve uzun 
müddet ııörüşnıüştür. I.ondra ve • (Devamı 3 iincll sahifede) 

ib g~·on 

ve eti 

1 
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Türk 
Buigar 
dostluğu 

<"i 

Sofyııı Z6 (Hususi) - Bulgar 
parlamentosunun a{llışı rnüna
ıebetile, Kral Boris söylediği 
uznıı ve mühim r.utkıında Bul· 
garistanın sulh ve bita•rfüi< ;io
lnnda kat'i olarak yürüye~eiri
nl tebarlh. ettirdikten sonra, 
Türkiyeden bahsederek deıni~
tir ki: 

•- Türkiye ile olan samimi 
münasebetlerimiz mevcut ebedi 
dostluk mııahedelerindcn mül
h~mdir, Ve diiter komşu dev • 
Jetlerle mütekabil itimat ve git
gide daha büyük, samimi anlaş
ma mllnasebetleri idamcaine ça
Jı~ıyonız.• 

-----~ -
• ' 

ın 

• il 

Y~tle bıı"::deııiycti yaratan zihni
~l~!io kti~~l~~etin taLiatini, bu 
ııı •tıe lurk urunu i !emek ve bu 
\'·•ller lıeı· t varlığında yeni kıy-

•ne lıunu~ ~~k VB7.il etindedir. 
•._ 11 ~ındlr ki 

Ilı· alk · ' ııı~dtll \e ~vıne .ve halk odasına 
ı.~ah•tet s:~•vı ~ümkli,ı olan 
Ilı ı \'e hi ece bır s mhniyet 
•ıııı•ket ınnıtt eseri dcı:· il bir 
<\ "er" · ·~ laturlt T" eıım borcudur.• 
"h" urkhc · · • ••ı, l!Uiıı k • sını >.Uran ve 

~'t h çıkar udrcı ka} ııakları ile 

1sovyet erin bu harpteki zayiatı 
!hakkında şayanı dikkat rakamlar .. 

rı~ 'ltı,•cek :~ Ut'Sli. nöhet nübet Helsin:ki 26 (Huısusi) - Finlan.-
l1a ·~ lı:ıiJıı .. an nesı!leri Cıımhu· diya ba~kumand:mlığı tarafından 

tt1~· ırıı ve c 1 yo pıhın ht -s:tblara göre V11ıoorg rnın-
ıı .. , ı ve . uır. ınriyct !laik 
b'"'•lı. h 0 ıııanı h 1 t~asıncla 23 gün süren taarıru:z 
aı.. ••aL b aı.ır ıyacnk ol· 

4a ~ huıııa'•r ununla birJ;i;.te ve 1'w. ·etlere 80 - 86 b:n kişiye mal 
l"r' lill>de nıın Yanında ve hazan 1 ol; 1tı hır. Vipuri rehri Sovyet top
•. 1 • • alke ı 'd· çusıı.. un daimi abE~i alıtındadrr. Şe~Uri{ •"'ı i•tid v crı ır. J!al!.c"-
ıh» Zeki atları belirtecek hir siviUerden tahli}-.: olurıınuş -
"'l\l~"t( Ve sc . • • ' , So ~•aı· \o ı( 

1 
• cı1esıne her türlü tur. Bu cıvara vyet tayyareci • 

i a~e •decek ıgı edecek, n • ıPai lıeTi mrraışütçüler ındirmi~lerse de, b,, 1~l>ıt.ı.ıeki ~~. h~r~cyin ba~ında hepsi yakalanmıştır. Vaıpuri şetıri 
lıı'lıılıı •leınan u~uk Tıırki;enin SovV"tler tarafmda.n işgal edilse
hraı •k•t Ça 101 haıırlıyacak ve bi~:ı büyi>k: bir se\1kiiloeyşl ehan • 
liild·'•ılığ,n."~~da reji:n ııencinin miyeti haiz değJdir. 
•I 11t. »·. · aracak olan tcsek· YENİ BİR MÜST A:HJKEM'. HAT 

illa\ ""~le b · 
~. b .. lılıı kurt ır te •kkülll nazari Londra 26 (Hususi) - Sundıry 
•~u ~ili!' sün 

8
';"'ak ve fiil halin- Taymis g:ızetesiruin haber ald>.ilına 

~tıııa~tışt;ricjıu 
1 
ve hüviyeti ile giirc Savyet bük(ı.ıı:ıeti KllTlldeniz 

1 
•r;Q . lııe etİı tı aştırın halinde sahilinde Romanya hududundan 

iQiQ •ı der~ed ette ve elbette ki başlıvarak Baltık denizine !kadar 
d:r. \1 llıeınıeket' Türk en telek tüe- rnji;,iahkcın hir hat vücude getir-
tilııı.u Uıuhtere borcu. ve vaı:r.,,,;. m:ktcdir. Bu hat Karpatlar, Po -

ilıd ııııtku hı':' ft<'tik Saydam'm lon~"'· Lltvanya, Letonya hudud- S'o-vye, bombardımanmdııın harap ea.ıı Fln şehirled 
~Urg lQ .~erinde ;.""~Q iste bu ba· lannı takiben. B3lt>k d<."nizinc ıra- :------- ·---
-.,.ıı:;ıllbevverl ı~ ıkaz ve bütün dar uzanıyor. Hat 100 milyon İn - KAFKASYA HiKAYELERi 

ıı belirt •rıne bıiyiik vahın giliz li::-asına mal ol:ıcaktır. Bin -

~-... ~v~~~~~ız~bz~irf'T~d;i~;~~:ııı.~~_.f~~~~;:.'""' .,,~~~·', ':!',~~ Biz i_m .......... -... s---i-n ......... i .. r-.. 1 ... -e-r--i mi z 
- ENl T ARİHI TEFRİ ~AMIZ 

Cevdet Reşit 
YULARKIRAN 

TELGRAF'ta okuya.cı ·sınız! 

Lond:ra 25 (A.A.) - Rcub r !J.~- ı 
diriyor: 
· Reulcr aj:;.ı~sınm d.pkımattl< mu
h..•rrfri'nin öğı-<n.diğinc göre, Lon- ı 
dra resmi mahfillerinde, Tiirkiycde 
siyasi vazivette hC'.'.:hnnr,:. bir ı:a: · ı 
tabi:lik mevcut old11('U.1111 ~ ~·id f'

d~ hi~bir maliı..Tat d~cut d(.- 1 

ğildir. 
.Ank-a-r&{ ı .. ~,., ·,\: ... k.(111 :-1 ,....,~l 

:res<mi İn,,.jliz ropodcrında, Rus hu
dudun<l:ı Türk - Sovyet müsadenıe
.Jeıü vuktı uul<l•ri'U Jıakkındaıki 1 

Fdi7<it haJ:ıerl«ti 'teyıd o:dilımc • 
mekı:ıctl·r. Londırada vazi!e ve sa
Jahi}"Ei sal,ibi bir ut bunların 1 

s,uc..:...Syon y:tı"atrn~ ve kork-,ı' k l 
ırihı J;u.lla:ımak ıs'Jyef' lı'!.be, 'er 
(. ~... nu s0~"!t'lnify1: .. •. 

fDernmı 3 üntıi s~lıifvde) 

Mütekait 
ve yetim 
maaşları 

-·-
Eski kanuna tabi olan-

ların maaşı artıyo~ 
Eski tekafit kanunu hükümlerine 

g&e maaş a·makt.a olan bu kabil 
kiımse !erin f evık al ad c tııiıs '.6a : l arı-
n ın evvela; 1 misli arttırılması ar
zu ol·,;nmuştur. Fakat; bunun için 
her yı' 5 milyon 11ralık bir !cvka
liide taihsisaıta lüzum bulur.duğu 
cn!aşıLnı:t;'tır. 

Bunun '..oin şimdilik l'5·ki rnüte- ı 
ka:.t, ey.tam ve crarnilin maaş an
nnn 90 25 nı'Sbetinde arttırJması 
talkarrür etmiştir. 

Ma'iye Velkii.Jcti bu rnak.satla 
1940 mal! yılı masraf bütçesine 

HALKEVLERININ YILDÖNÜMÜ 

Milli Şef Aııkara 
Halkevi merasiminde 
Başvekilin ·nutku 

derin bir alaka 
memlekette 
uyandırdı 

Halk<'Vlerinin kuruluşunun 8 in- ır:unı dün.\:ü nüsl.:ımızda bı!dir ~ 
C\ yıl <lönfünü münııs.'l:.eti~ yapı- mıi~tlk, 
lan r.ıe;·.-siın!n, gazs!enıizin maıki- Ankara lfolkevlnde y:'.pılan meo-
n('y<' ver leceği za:m:-;ııa kadas' kıs- (Devamı 3 üncü sahifede) 

----·-------

•• 
i ad mm tres· 

arabada öldür ·U 

.. 
1 

l milyon 250 bin lira' ık bir tahsi· • 
sat Lıve et~ir. &ı husll6ta bir 1 Cınayete sebep kadının 
de kanun haz.rlanmışır. · 1 

Eski rnüteka~. eytam ve erarn11 d ı ·k / d k .. d 
llıazirandıın ;tlb<ıren maaşlarını bu 1 e l cın ıyı ev en ogma$ı ır 
:zaın'ara gere alacaklıı.rdır. 

--'--,.,..____ Dün Feneryo!unda aşk yüzün· başbaşa bulunmuşlaır, fakat soı: 

Ş.• d • b • d • den kanh bir c:nayet olniu:ı, ..,... j ftÜnlerde ara'arma kıskanç ı..k gir-
) ffi ) Jr e gilisi tarafından dur lznıınm bb6 diğinden IU1''f(aya baslamışlardtr. 

kıoğulan bir rençper; genç kadını 15 gün kadar ev·vcl Yakubun bir: 
menba suyu rn.y~:indcn l:ıı<;aklıyarak ()l<lür. aık;am ~>Ve sam\lŞ gel:p: 

muştur. _ e- BW(iin yine nerelere giıttin? 

k . t ? A!'aı;lı Tevfik kızı Fatma l.&min· Diye kendisine sahl:rrnası üzc-
SJ l n lSJ m l • de genç .J>'r kadın uzun zaman ev- rıne geru; kadın kavgaya ibaşlarnış 

IMeııba suları hakkındaki tali • 
matname a;hl.i\ınmın martın l inci 
gününe .!<adar tmı.ami ıc- t:rtlıil< e-. 
dilmiş olması Jcap etın-Okkdlr. 

Halbll'kiı. birl'Ok merfua suları sa
hip-eri sula ın nı<."Ilbalnrın<lı iccı
beden tadilatı yaptrrmamışlaı:-dır. 
Bu sebeple cuma gü.nünden ili -
baren yıeni taliıma,tn~nin tathi
k:ında rsrnr olunduğu takdirde şeh
ri.mi2de bir içme suyu buhram b:ı.ş
lamasınd~ be};<liycce endiş~ o
-ı.nmııktadır. 

Gelen Almanlar 
acaba ne iş 
yapacaklar? 

ve: İstan:tıula gelmiş ve rnuhte'if ve kavga oonur.da da Yakulbu ha -
YE'rlerde calışmak suretile l:;urada karet'e eWen ka~uştur 
h.aı:atını kazarunıya koyulmuştur. Bu ka'll'J(adan sonra arkadaşla • 
Üç sene evvel bir teoııa - nııdan liri; Fatınanın Hüımü • • 
düf Fatınanın karşısına Meh- minde bir gen<;le sevt;tiğini Yn-
rnct ojı;'u Yakup isminde bıir kıııDa söylemişti.r. 
mernleketl'sini çıkaıımış; Ya - Delikanlı saıbık Sl"\'!(İlisinfn d~ 
kupla Fatnıa ılıu surııtlc tam 3 yıl (Devamı 3 uncu saa!frclc) 

Kanadalı teyyareciler geldi 
Lon<lra 26 (A.A.) - Kanada Kra-\ İngilterenin ceırubımda bulunan 

liyct hava kuvveferinıe ait i1k ha- üssüne harekEt etmiştir. Bu !iio 
v~ .fi . u .in!'il'tereniı; şimali gar - mevcudunun kaç ki~idcn ibaret 
bısınt.e tır hmana ge mc~ ve derhal oldu~ gizli tutubno.ktadır. 

l Liger. 'ıe.graflar 3 üncü Sayfamız .:ıjırJ 

Bir rntiddettenbcri Sirkeciye ı::c-
ll!'Il Avru;pa eksprt.-si yO:CUları aı·a- iÇ ER.ÇEVE 
sında Alımanfa:a srk sık tcsaıd". 
olunmaktad'lr. Nitekim hanen 
her gün oldu.itu g i bu sn b1h ela 
A \TU'l)a ei<spre;ile 3 A bııa.n *h -
rimize gelmi..,otir 

Bu Alınanlar, ·Is :ı<la.."Ilı,, tüc
car• vey01 ckamisyçncu. kisv~.J 
al.tınıda Tiirkiyeye gelrnektediı·ler. 

1 KISACA l __ _, 

Bir gün evvelden: 
Yeni Sabah refikim!%, harp ha

vadislerini bir gijn eV\ıelden oku· 
yucularına vermeyi vaddti~ g\in
denberi, dar ayakkabı giymiş in
şanlann muztarip, şaşkın ve ne ya
pacağını bilmez haline dil~tü ga
liba?!. 

Bugün de, yine, hatiften nida 
şadır olmuş gibi, akıl ve hayale 
gelmedik mühim ve siyasi hava
disler (?) den bahsediyor. 

Bu me~eleyi bizim mnhutla ko
nuşuyorduk da, •adece dedi ki: 

- Bu çocuklara kulak bükmek 
de kili -ııelmiyor. Fakat, anlıyana 
sivrisinek saz, anlanuyana davul 
zurna az gelirmiş., ' 

Ona, bu eı;ki darbımeaeli ne mü-
1'."i~··:hpt}e bat!rLuıı,.,u.1 sormadım. 
("f nku, !-Or~--.:1.'dnn~ ~:.un: 

- '\~eni ~;.ı.bt•lı refüiiruı1tlcn tlğ_-
ı:1..•r.., el:.\ Ct1:kii. * • 

A1rodit ntllM'lesinde Jllaarlf 
Vel<aletl milli talim ve terbiye 
hcyctiı.in, bir tel;,ıra( metnine 
benziyen kısa ve keskin raporıı, 
taşıdığı bilgi, ze\lk, ıınlay"l ve 
ııezis kıymetleri bakımından, ne 
güzel bir olgunluk vesikası!, 

J\Jilli talim ve terbiye heyeti 
"~asının resmi vasıflarile, res
mi vesıflanrun emrettiği ktiltür 
~artlarile hiç de alakadar deği
lim. Fakat onlann, şahsi ve hn· 
fiusi manalarile, bir masa etra
fında buluşmuş hakiki kültür 
ve anlayış sahibi bir heyet oldu
ğnna delil, Afrodit işinde mah
kemeye gönderdikleri veciz ra
pordur. Bu raporda Airoditin 
ne kıratta bir eser olıluğu, şe
heı·iliklc al5ka ve behimilllrle 
alakas.ılık dcrc"<-ı<i, müsteh • 
cenI:Ue aslıı rniinqscbeti olına
dığ:ı. kiiltür sahihi in•anlar nez
dindeki vesika kı~·rneti, gayet 
tabiı olarak ınektrplilere tevsi· 
ye edilemiyccej:i, fevkalade bir 
şekilde izah ediliyor. Rapordaki 
kolaylık, kıvraklık, bai:lılık, der
lillk, topluluk \'e heT>;Cyden ev
vel gayet ince bir kıymet hiik
mü ib;erindeki gerçeklik, milli 
tallın 'WC terbiye heyetinin nı•i-

• 

kemmel seviyesini aydınlatoa 
yeni bir höccettir. 
Bazı psikolocya ve pcdagocya 

incelıkleri, bize herhangi bir 
adamı, en basit hareketinden 
bile keşfetmek imkanını verir, 
l\fesela sokaktan geçen bir zabi
tin, tavır ve hareketinden, giyi· 
niş ve süsleniş tarzından, biitün 
jrvüzünü, hatta mensup olduğu 
ordıınun bile içyilziinü anlıya· 
maz mıyız?. 

İşte milli talim ve terbi\ c he
yetınin Afrodit meselesinde ka
leme aldığı kıynıet hülı.rnü de, 
en basit, fakat en olgun fikir 
tanı içinde, onun dayandığı 
n~i&kenımel idrak ,.c iı·fun rui
ı.ıarisini ifade eden L.r kii ük 
alamettir. 

Türkiye Cııınhııri~·eti Manrif 
Vekaleti milli tal'm ve ter ıye 
heyetinin bu meselede il.har t.ıt. 
tlgi fikir !anından sonrn orta
ya attlacnk lıer yını c hÜ· 
lün~tiir. 

Bu mevzuda, ilk mektep lale· 
helerini bile güldüre~ck bil i 
hutalanna kar~ı, fazla bir i<a
r~te Jüzum görıniiyoruın. 

NECİP FAZIL KISAKÜRlK 

• • 



' 

ZEHİRÜYEN EBYAZ .--------·--·-
PEYNL'ı DE VAR, UA." 

tlisküdarda oturan tir aile, ye -
dikleri beyaz pcycirden whirlen
ntiış'er,. Böyle maaile rohirleniıie 
ne dıınıiniz?. Polis ra'POrları ile 
müııbet!. Fakat, ıbu hıil>eri, ~di, 
be ediye iktı.sat müdürlüf:üne sôy
leyiniz, deıiıal: 

- Yaolan, fehinie satılan bütün 
beyaz ııe'Vnirler ın kayroalt glbi
dir. Zehirlemez, iJıı;anın canına 

can ka:ar, der ... 
Aı'l~. !bizi, bu hileli. hurdalı 

madde eroen umrtarsın!. Başka ne 
·diyelim?. 

•ABIHAYAT• 

İ~E BA.ŞLIYACAGIZ 

&led:yeırUz, ->imdi de şehir ııu
larını tetkik ediyormuş! 1;3üfün 
meıiba sulan, Hlı.ınidiye, Kırkçeş
me. Talısinı, huJAısa hepsi ıslah 
edi:lecek, birer zemzem halfrıe ge
tirilecek. ha!lk bol lbo1, nefis, !ez.. 
zetli, sılııltl, "ucuz su içecekmiş!. 

Artlk.. bundan aıınra, •Abııhayah 
içınak: irin ti Beylııarıa gi.tın~ lü
nmı kalmıyacak! Şehrin ne<"esin
den oohıma olsun, rbir bardak su 
içtiniz mi, dünyaya yeni do-A'mt14 
Jıil;i bic zindelik, bir kuvvet, bir 
taraYet sahibi olacaksınız... Rab
ttm. o ııünleri göe:erecelt mi, aca
ba ?. 

duk. Yai'.!nnur, kar, fırtına, bı.itün 
boyayı. badanıcyı a1 aşaı:\ı etti-

Simdi, henüz 'boyanmaııuş olan
ları fazla sıkıştırmasalar bari.
Bir ro<i av daha geçsin de, yazın 
bovi>Uı:iı.lar .. Maliırn ya. <Wıa önü
müzde mart, rtsan ya~u:rlan 
var ... 

SORULAN BİR 

SUALİN CEVABI 

Belediyeye alınactı<k ~ni mü -
fete~ muıwin.liği için açı.laıcak ~ 
tilıaın sua'..'er1nin esasları belli. ol
du. Sualln biri de şu: 

~Belediyecilikteı'ı .gaye nedir?. 
Şehircink hakkında ne düşünüyor
sunw:?.• 
İmtlıana girecek genQ!er, zan

netmem ki, bu &uabn cevabını 
doltnı dürüst venJb!Einler.. Ben, 
onlara kolaylık e>Jııak ü:ıere şu 
taw;ive:eri yaıpaytm: 
Maaanıza bir sürü evrak gele

cek, onları havale edeceksiniz. Son
ra, fazla ş!kayet edilen bazı haller 
hakkında da on hes günde lbir şu
M>ata lbir tamim yazaıcalaıı n 12 Şu

beler de hu tamim~ri ait olduk -
lan dosyalarda haı-leceklerl. 

İ1\e .bu kadar!. 

İSTANBUU.ULA& NELERE 

KATLANIYORLAR? 

Aktarma 
bi etler 

Tramvaylarda 8 ve 10 
kuruş olarak tesbit 

edildi 
Tetkik ve tasdik ed::hnek Weıre 

Ank:ar.aye gönderild'J'tin.ı hıber ver
d4iiimiz tnılm\>ey klaı<esiıtin yeni 
fut ıt.aırifesin.in tetık:i.k olunmasına 
.başllııdığı öğttnJmi.ştir. 

K.ısa mesa:felen:le tenzil ve U2Un 

ımeea.felıerde de zam suretile hazır
Jan:mış oJ.an bu yen; ıbilet tan.fe.. 
ııınaeki zam talebinin Veküet.çe 
kabul eıdiJm;yeceği J<.uvvotle tah
m..n dlıunmaıktadır. Bundan başka 
aklıa.rına bL~etler ilıd'<ISı ha'kikında 
IMiiıoakalc \'1<'1<lletine yapılan td<
ılifun muva:fık 1törüLeeeği anılaşıl -
maktad!r. 

Bu hu-'usta aldı.i(mnz malCımata 
göre, tremvay idaresin.n 11.ktBnna 
bDetler haJGandaık; tarifesi şudur: 
Ayrı ayrı iki lhattaki ara:balara 

b.nebilınek .imkB.ınru veren a:kMır
·ma hlletle- için l ·i.nci ımevkidt> 10 

lourıuş, 2 4nei s:nev.ıtide 8 kuruş üc
ret teıııbit olunınuştıur. Bu tarifeye 
göre mesela Topk.apıdarı Raırb:ye
ye gitmek i<rt.i;ıô:n '.l"Ol.cııJar Topita
pı traınvıayuıda aldık! 8ktam>a bi
.letfti Herlı!ye tramvayı.na göst.er

ımıekle iktifa edecek Vıe yeni bir bi
ıet aıimıyacaktır. 

Kasap· - ~ 
dDkkAntarı ~ 
Haftada yarım gün veya 

nöbetle tatil yapa
bilecek 

İstanbııl ~1-, hemen hemen 
diıter bfüun esnaf hafta tırtiL yap- 1 
t-..!d:arı h~ kenc:lilmn~ bundan \ 
ıınahrurn k.almalar.nı dıoğru bulma.
ım.-ıktadırlar. 

Bu mesele geçen gün tıoplanan 
heyeti umumiye içtiınam<b. da e
lı<Jmmiyetle mevzuu ~ -
muştur. Ez.cümle bi.rço.k ıks~. 
pazar günleri Slil'f mü.,<>terilıerini 
kaydıetmernek ve rekaıbet korkU6u 
ile <i<Jılı'<.anlat•ını ac;ıwı.aga m.clıur 
lkıüdık'.arını; çünkü c.varlardaki 
diğer kasapların uazar günler.; de 
açık bulu.ıı.maıiı i'tiyad edindikleri
ni söykrniŞ:erdir. 

Hafta ıt.al:"li istiyenlerin diğer 
ımi.ihiım bE kısmı .ise Jı:6Sap tezgah• 
dar ve kalfalaırı ile çırakları ~ş.lul 
etımelctedir. Bunlar biç tatil yaı>
madan çalışh.lt.ııırından tatili şıd
delle arzu e!ıınek~edirler. 

Yine ikbsat müdür
lüğüne dair 

Bir müddet evvel mevzuu bah· 
settiğiın Lazı eğlence yerlerinde 
iki defa para alııınıa meselesi, mat
rnuatta, ct.·k şükür neden sonra, 
akis uyandırah;ıdi. Yeni Sabahın 
röportııj muharriri Faruk Küçük, 
dolaştıkı bir kısım eğlcnw mü • 
esseselerinde ediıuli&i intıbalım 
yaDyor. Görünen köye kılavuz is
teruedil!:i kadar, belediye ;kıısat 
müdürlü(:ünürı bütün u-ı.z;1tleıi
ne rağmen de lıadise vaki · ve 
müsbettir. 

Şehrin bu l':İhİ mcse!elerile tla· 
ha yakından a<abdu olunmasını 
beklerken, bütün ümitlerim boşa 
çıktL Ç<inkü, belediye iktısat mil· 
diiTlüğünün esasen dar, küayet -
siz ve salahiyetsiz kadrosuna, yeni 
bir takım hizmetler tahmil edildi. 
İktısat müdürü, şu ciinlerde, Ye
ni Taksim gaziaosunun işletilme 
işi ile o kadar meşgul ki, ayni me
sele için Ankaraya kadar bir se
yahat dahi vapıwık mccbnriyefuı· 
de kaldL 
Korkarım, bu yaz da, ikfoıat mü· 

dürlüğü, binbir işi yine yilzüştü 
bırakmak ıztırannda kalacak ve 
Takııiın ııazinosunun idareııile ui
ras~ak!. 

Araba 
vapurları 
Yalova, Sirkeci ve 

Kabataşta yeni iskele 
yapılacak 

İstanbul ile Anadolu arasında 
araba vapuru nakliyatı nıiit.eıma -
dı:}\.:11 artmaktadır. Bu münasebet
le iJti <kara arasında esaslı b:ı mu
vasa:1a vasıtası olan araba vapur
larının ıiskelelenrun yeni ve mun
tazam lb.T şclde sokulması karar
laş!ırılıruştır. İşe evveli Kaıbataş a
raba vaı:tu·ru iskelesindal başlana· 
caktır. 

Buradaki eSk.i w- salaş iskeksi 
yıkılıp wrine da ha .l{eniş ve yenisı 
yapılacak, idreleniı:ı önünde de 
büyük bir meydan aç>Jarok:tıı-. 

Bu iskele-" naltil vasrtalanrun 
gir..ı; ve çtkıs yollıarı aynlacaıktır. 
.Buradaki rrJ"Vdanın oıtasmda bü
yük tıir benzin deP06U ve etrafın
da da bahçe yapılacaktrr. • 

Di.iie<r taraftan be1'ediye reisli..i!i 
Siııkecidıelki hara'P araba vapuru 
iskelesinin de yıkılmasuu Şirlıı4>
Myriyeden istemiştir. 

Sirkeci tarafında dıi yeni bir is
ke.e ya;ıılacalk, aynca Yalova ve 
Üı.küdarda da m<>dern is~leh' vü
cude getir.ilıecekt.r. 

---<uoo--

Bıra istihsali arttırılıyor 

BİNALARIN O CANDI 

BOYALARI NEREDE? 

Heyeti uımuınrve topantıeındıt; 
hafta tatili yapıbnası için a'üadar 
ımakam !ar nezd. nd:ı yen: idare 
heyetm.in te.sehbüslttde bulun -
ıınası karatı:a.,ı~ır. Ancak 
halkımzun pazar günleri et&z ul
ma.>ı arru olunmadı.,..l!ından lbu ta· 
t;J y.a •Ya!"ım OIÜn• olarak yapıla
o<l'k veyahud ela .nöbet :ısufü• ile 
kasaplar muayyen zamanlarda ka-

11.\. (J Ç lJ K lı Ali .t. rl 1...1'..ıı 1 palı ıbulunacakl.a~-r. __ 

ilcıdaım ırazetesi.ııde l!Öfle bir se!'
levha l!iYı:iime ~i: •İııi1taribullu ne
lere katlanıyor? Bitli o«e'ler, lııok- :ı--;:============:
muş et, dalha neler ... • 

Biz, sırası l"!idikçe, belediye ik
tısat müdürlüğünün ctimlei vezai
finden olan birçok meseleleri or
taya atıyor, aksaklıklara işaret e· 
diyor, düzeıt:lmesiııi istiyoruz. Bu 
neııri· ... tı yaparken de, $&h.srnıızı 
yakından tanıyanlar bilirler, ye -
ııt"İlne ~yemiz, aci:ıane bir mtıtilck 
hizmetidir. 

Gümrük ve İ.ı:ıbis.ırlar Velkfileti 
ııneınl.ek.ebte şarao ist.'tısalatım aı't
tµmıı.k için tedbir»er alacaktır. 
Türlciyede senede on mHyon litre 
şııra'P iDti.1-.sal edılmektedir. Hal -
bt:ki umuııni h.arbden evvel ıınem
lelwtte 40 rnByon Ureden fazla 
şarap isti'lSal rdiliyo;rdu. 

Şehrin ana cadde'eriııde, henüız 
lıoyanmaınııı, baıdana edi'ıınemiş 
binaların sür'atle 'boyaıımalan, 
mülk saılıip1erine telbli,i! edilmiş?. 
Bır kısım bina sah..'l)leri bu işi ay
la.re• evvel yapmışlardı. Fakat, 
ma

0 üm ya, o zaman kışa giriyor-

Aman azizim, hepsi lbu kadar 
mı?. Eğ"r •bu kadar olsa, öp t" ba
şına ikıoy ... 

Bu i~i Osman Cemale sordum. 
Dedi ki: 

- Yall'U, biz, mümeE:Siller'.rniz ol
duklarını iddia eden şehir meclisi 
azasına hile lkatıanı)'1lruz, dedi. 

AUi\tı;T R. l!P 

ilini~iiİiiiiiiiiig 

Eli sopalı 
Oda koİn:şusunu sora ile dövüp 

yara.>yaıı Falhriye iieırnlı bir ka
d= mızha.keme.;ine dün Sul!an
a:hmet 3 üncü cezada tıekılmışıtır. 
HM ise şudur: 

Tahtaka.'ede, lnunc;arşıda bir 
evde oturan F'ahriyeniırı, ayni e
vin d~er bir cxlııs.ında kiracı Zehra 
ile anı&ı. ıı.çU:ıtır. 

Buruı. sebep de; l!MEkıir evlin sa
hilM Hatice aleybine Fahriyenin 
aı;tı_i!ı bU 150 liralık siri<aıt dava -
ıında Zt.tıranın al~inde 'bulun
ınaııı w paranın ça.'ın<lığınm i.:ldia 
olutxlu/tu gün Hatıicen'.n evde bu
j.unmııdıJ!ını söy ıemeaidir. 

Fahriye bu şehadete ook kızmış 
'Ve Zetı rarlan iııtikaaı alaııağa ka
rar vermiştir. 

Birkaç ~ndeııberi hasta !bulu -
nan Zehranın dün bir aralık odır
ıııııl.ap çıkması da tu intlkamuı 
aLruna:sına vefile ohr..ıştur. 

N! ek.im dünkü muıhakemede 
Zdh.ra vak'anın bur:dan sonraki 
saJtı.-ıı;mı şu suret'e aıı.W.tınıştır: 

- ·5 ııündilr hasta yatıyordum. 
Bugün •dün• kapıya bir memur 
ge'd.i ve kıocamın kaıı:anç vergisi 
için borcu olduğunu söyleyip ken-

bir kadın 
<tsinli ara<lı, Burada olmadığı ce
'Yabını verdim ve .kap>Vı kapadım. 
Merdivenlere doğru yürürken 
Fahriye e .inde kocaman bir sopa 
ile kar.;ıma c;.karak yolumu kesti 
...., illenme aaldıroı. 

Ha:stalıkta:n bitap bulunduğum 
iQn ona mu4cavemet edemedim. 
Di21eriın tictiye titriye ~ 
ve yere düştüm. O vakit i.iııerime 
ctkara.k oturan Faılıriye ııoıpa ile 
her tarafıma ~başladı!. 

Hastalıktan sesim de çıkmıyor; 
ırotıraıptan canım yandlğı ilıa'de 
lıaykıramı)"Ordurn. Nihayet son 
bi.r gayretle istimdada ba.,'adım. 
~ fe1"1l'tları:rnı i~enler he -
!Mn yetişip ııorla beni kurtardı -
lar. Her tara.fını çürük içinde kal
dı. Haya.tııından emin dej!iılim. Siz
den y..ı..aruım. Beni ·bu e'.i sopa 'ı 
ıkadından kurtarınız ... Olmaz mı?• 

Hasta !kadının bu itha.ınından 
sonra Fabriyenin şorgusu yapıl -
mıştır. Eli sopalı kadın; Zebranın 
sözlerinin yalan old$nu )ıidia 
etmiş ve: ' 
•- Bl:'a.kis o ben im odamın ka

'DISUlı tekme1iyerek zorla içeri gir
di ve Bayramla Ayşe ismindeki 2 
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BAR_ ÇİÇEKL!f!!J 
Sabaıhat <bu kı:m uşmadan hiçbir 1 

fe:Y an' amam.akla ·berııi>er, &mi -
hin birdenibire de~iş:neııinden ŞÜJ> 
belen erek: 

- Bevefeııdi! dedi. Bu kızın ne
reye kactığını tahmin ediymsu -
llUd 

-- Bence bir yere ka.çımasına iıh
tinta.l verilemez. Dostlll't'Inın e • 
vinde saklanmış olsa gerektir. 

- O halde yine lrıin içinde bir 
1111k macerası var demek.tir. Çünkü 
diiflkü ~azete' er lbu k>zın lbiraz ma
ceraperest olduj'!unu kaydedi)or
lardı. 

- İyi va işte. Bu kavıttan anlaşı
lıyor ki ölüm tehlikesi yoktur. O 
herhalde mUıerıd'is Cemil ile ev
lenecektir. 

-Fakat, mühendis Cemil de Be
bei!e ııitmlı; ... Kızın annesi'e ko
nu >Jl11L~. Selmayı o da zabıta ile 
b.rlikte arıyomıuş. 

- İi;te ıburası tuıhaf! Ha1bukl 
Seıma, mühendis Cemili o kadar 
ı;cv'yo.-tlu kı ... Karşıs,na çıkan bir 
wk erJ<eklerden hiQbiri;;ine yüz 
vermivordu. 

N camiye şaka yapmak kasd:le 
ırülerek: 

-- A~a:bey! dedi. Sakın, onun 
karşısına cıkan /birçok erkekler .. 
den biri de sen olrnıyasın~!. 

Semlılı ka$lannı ça:ttı: 

- Şakanın sırası de,i!il. Haydi, 
siz çayınızı içiniz. Ben Qıiraz giyi
nip KaJ.arnııı iskel.esine kadar me
c~im. 

Ve taracadan ayrıldL. Odasına 
,ıı'.i:tti. 

Semih elinden bırııı1onaıdığı ga
zeteyi bir dııiıa dHııkatle gözden ge
çirdi: 

- Gözlerim beni aldatmıyor. 
Selma üc; .gündür kayrımuş. CemJ 
Ofl'll arıvor ... Bu ne tezaıt!. Halbuki 
o, Cemili çı'dıras;):a seviyordu. Bu 
işte hemalde •bir ecn~i parmağı 
vardır. 

Sı:mih lkö;ikte duramıyordu .. 
G.vl:ndi.. 
Ve 2= kar'1eşiJıe: 
- ~.ecmivc: Ben •Wraz çıkıyo -

rurn. Oğlen v~ğine ııelru~zsr..m, 
eakın beni bekleme! 

Diye ı;csl:::ııdi 
Köşk ten cık,ı. 

i 
Kalamış iskelesinde .• 

Semlh vaJYUl'a binmek Ü2>1!:re, 
KaJamış ıskelesinin uzun beton 
yolıındlan yUrüyordu. 
İstanbuldan ~ Bağdad va -

purundan ~ çı.kımaığa baş -
lamı<rt.ı. 

Bu vapurun hareketinden an 

• 

* B
. '"'~ .. _ Zelzele felaketzedele-
ır m......,e ... ...,,beri şehrimizde • • l k 

rulur.ııoo.kta ol:uı Nafr.a Vııküı Ali rıne verı ece avans 
.Fuad Cel;croy dün ai<şaıın Arl'lta- Enincanda ve dijier yeor:e:de yer 
raya dömıııiştür. sarsıntısında müteessir ol<ın me -

*Bu sene Ant:ı;lya ve civanında mu~. mü:tekaid ve yetimkre ve -
porta.ı<.'.ıi mahsulü rok iyıd.<r. Ha.- rikcek av.anı;lar h.aıkkın<la, defler-
l\al'etlı satışkır olm::ıkta<lıı-. darlıjia bir taııniın lo'Clmşitir. * Dün şeh.ri>;ıizde dört .ıcömür- Memurlara rn&aşt:>rının "ki m.iısli 
<kn zehirk'iUJle vak'a& ol.ınuşcur. nibi:ıetinde, mütekait ve yet.im -* Büyü:k alış;ı;p !konakloa:rın oda ler~ maı;ş.anrun üç .ınısli nisbe -
oda okır~.ya verilmesini ist.mbul it- tir.de av.ans verileceıkti:-. Bu avanı>-
faı,,,_. r.ıü<lü.ı~·u.gü ISlÔnlElmekle<i.ır. !ar ha7iran 1940 chn iUbaren aza-
çıın:ru, bu hal yangın te'lılıl<ıesini mi iki sene zarfıııda ma~larından 
a.rttı.nnaktadır. ık~ıcıı: suı-elıle öde-ne<.-e.ıcl.tt. 

--0-* Adliye Vekili Fetlhi Okyar ı 
/ıırı.oıdo u tetı<lk ...,yeh.:Ji.ı.aden <l.un 
Ankıır:ı:}":ı dönmtiştfu-. * Mil!<iye mcktet;; <talebesi An
W<yava bır 1.euki.k s .. yahatinıe çık
~-* Eminönü ve Fatih kazalarında 
açıhn ç0o..'Uk küt.llphane.er·ınd-etı 
başka, şehri:n di,<er kazalarında da 
wc;uk l<ütüpnaneleri açılması k.a.
;rar~-tı!rıbışt.ır. * Zelzele f~l:fıketZ!ed..ıleri için. 
l~ut~de toplanan üç vagon ve 
bir vapur dol<ısu eşya yola çııka -
rılınışhr. * Eskiooelhiroen İstanıbula un ge
tiı il::ne.;i karaı>laştmlmş.tır. Çi.ın
kü İstanbul dö·ğirmrncilerile mü
cadde uzun sii.rn1"ktedir. 

Jci,;inin de yardımile ibeıii ııopala
dı!.• demi$!r. 

Seyhan taştı 
Admadan goebnı hab'Zrlet-e göre, 

Seyhan oolııri, evvelki gece 4,5 met
!'e yükselmis, 6 köv sular altında 
k<ıJmııt.l'f. Adananın sark mahal -
lelerınden bir •kınını da su'..arın is
>til.3sına maruz k:rlmıstır. Nehrin 
ııulan inan<ığ•· tııu:l=mıştır. İmdat 
grupları köyl>are vasıl olımu:;tur. 

bir cür'et karşısında .. 
Kadıköylintleki bazı fırıncılann 

'lll'alannda birleşerek· bir birlik 
yaptıkları, bakluıliara, diğer satı· 
cılarn ekmek vermedikleri ha • 
herleri veriliyor. Belediye iktısat 
ımüdürlüğü, hu işi tahkik edecek· 
miş. 

Bu kadar ııeniş bir hiisoüni:retle 
hareket ederken, belediye iktısat 
mlidürıüi!iinün, ıriint!4i inkar ka
bi!;nden, en müsbet hadi. eleri tek
zip etmesi, bize, sadece teessür ve 
ümitsizlik veriyor. 

REŞAT FEYZİ 

Sokaklarda açılan 
bacaların kapatı~ması 

Yeni yolların inşaat veya taıni
ra tı esnasında şehriınn sokakı.a

rında acılıa:n bacalaıo.n ıkapatılması 
işinin lbtr elden idare olunması 
içi.rı ·bir tı<şkilat y;.pıJınası ve bu 
ıınaksadla yen; ·be:ediye biitçesi:n.e 
tahııisat konulması ıkanırlaştm.l • 
mşıtır. 

Bu rnoııksadla telefan, elektrik ve 
belediye fen .müdürl«i aı:asında 
temaslar yapı:lmakt'.Odır. 

-o--

Finlandiya konsolosu 
öldü 

Finlmıdi~ hükilıınetinin şehri -
miz kOil!lOlosu B. Moriçio Dan. 
cli1.>ı vefat etıni;ıtir. Cenaze mera
ı;iımi bugün saa1 13,30 da Yülks€k
kalclı::vndakb Aşkenazit Sinag<ı -
nımda yapıJnıı.ş V'! rıe:ratime ~ 
rimizdeki F'inlanıdivahlarl.a mü Le
veffa k<nı001'osı!ıı Gkraıba ve doot
'km da i~tirak etmişlerd'.r. 

Biraya gelim!e, yıllardanberi 
Tünkiyeod<! ,;e:ıede 3 milyon litre 
bira istı.ıhliik ediliyoııdu. Fakat, bi
ra fiaUa:rı ucuzlayınca istihlak 
yüzde yüz nisbctindcn daha fazla 
ırrtmL'!lır. Ankal'a bira fahrikası 
ise senede anca!<, 6 milyon lib:e 
bira imal erleıbihnektedir. Ankara 
bir.a fahrik.ası!lın istihsal mikta -
rrnı 6 milyOD lilt'eyc Çlkaraıbi!mek 
için fabrikanın tevsiine .başlan -
mu;tır. Yeni mevsim ~in ıbira sev
knie ~uştır. 

SPOR 

Maçların neticesi 
iDün mu'.1telif ır..adl::ırda lik maç

laırma dt-vam edilmiştir. Şer.d sta
dmda oynanan B~taş - İstanbul
snor m&çUU 6-0 Beşil<taş kazan • 
maştrr. Be~oz - K:>sımpaşa. ma -
çım 2-1 Beyıkoz!ular, Vefa - Sü -
lıeyımııniye ıınacını 5-0 Vefalılar, 
Ga.1aıU.saıı:ıy - Hital maçını 8-0 Ga
,ı.,~rıeyı:ılar, Fem·rbalıçıe - Toıp
kapı maçını 14 ·O Fenerlile.- ika -
zand'ılıar. 

İkiı:ıo; küme mac;lanndarıı: Bev
leri>eyi Kurtulu-şu 2 - 1, Be}'Qğlu
Sıx>r Galata gençleri 1-0, Şi'jl!i E
yüıbü 1-0 yenmişlerdir. Davudp:ı -
sa da Feneryılnıaz:ı hükmm galip 
ırehniştir. 

Fakat Bayramla Aıyşe bu iddiayı 
kll>t''.yetle reddedip Zelıranın has
ta w ıbitkin hatnde sopa ile da -
yak yedij\iıll söy1em~!erdir. 

Ta'l:.i!b:ad i Enver Karanın rapo
ru da 'bu i<lcL.ayı teyit ~erek so
padan müıevellt yaraların 1 ha!
iada r..eçei>ilec~ni L.l<lircliğin.den 
neti<:Ede Fa:lıriye 3 gün hapse ve 
26 lira para cezasına maıhkilm o
lunmııştur, 

Eğer, birkaç fırıncı, böyle bir iş 
yapmaka cür'et edebilmiş ise, çok 
yazık!. Bu belediye iktısat müdür
lüğünün otoritesinin derecei teoi
rini gös~erjr. 

Avrupa Harbinin Yeni Meseleleri 

da:lök.a sonra eeleoe!: olan b'T di
ğer vapur la Semih İsta:nbul.a geç
meğe .karar "-ımıiı;ti. 

Sem:h İsiaıı·i>Ub. nı.çin .ııeçccek 
ve nereye, kimi gönne • gıdecek
ti? 

Bunu ketııdc de bilmıyordu. 
Is.1<cle )oll.l'nda yürünk.en, çllkan 

müşterib.ır arasııııd.a hinni gôrdu: 
- Benzetmlyorsaım, ıbu ı:eI-en Ce-I 

ıaı olsa ,ea <ek •• 
Dedi.. BJ<a:z daha yürüdü. 
Avıııkat eeıaı :.le k.aıriilaştı. 
CeW ~n bir adamdı.. F'akat, 

o gün yüzi.mde neş'eden eeer ~·o.k
tu. Semih <l.I'ka.daşııun kolun.dan 

"1cti: 
- Me?>h:>ba yahu! Nerden ıı~li

yo:sun? 
Celiıl sevindi: 
- Ne iyi tesadüf, Semihciğ"'m! 

Ben de sona ge!mişl ı:n. 
- Hayrola .. Böyle s:ı.bahlıı::yin, 

Kalarmş!a · in nıe? 
- Sana "eliyorum dedim ya. 

Haydi yiirüvelim biraz. 
K:ala.balıktan ayrıl :l:ı:r .. 
Slh'ldeki küçük k4kçı kahve

sinde oturdular. 
Avukat Celal çok heyecanlıydı: 
- Sana mühim habı:-rh.·: g ~ r

d"m. d-edi, bizim (Mcne~e) :.ıc se
pJJ Se1ma geçen ~am ıbard1 u
fak bir aj'!ız kavı<asına tutuşmuş
lar. Onıc!an sonra bir otomobile bi
nip b:rHkte j(1:mişlı:T. Üç gündür 
(Menek,.oe) de mevdanda yok.. Scl
ma da ev·:ııe ııitmemUı. 

Semih ~ını salladı: 
- Se1manın üç gündür oevııe 

~'tımecliğini bUJ(ünkü gazetede o
ıloudum amma.. Gazetedeki habere 

Halk menfaatlerini, kendi hu5usi 
menfaatlerine alet edenlere, daha 
şiddetle hadlerini bildiren bir oto
rite Jizundır. 

BOKHAN CEVAT 

göt* bu ~in Mmek.,e ile bi= elQ -
kası yok. 

- Hayır .. Hayır.. Gazetelerin, 
.işin iç yüzü hakkında kfıfi dere • 
cede ma?iıma tı yok. İşe polis dıe 
el koydu amma, lı.•PS. bıı.şka fbask:a 
ncıktıaloar ÜZ>Et inde du:ruyorlar. 

- Pe.Jr,i, sen ne tahmin ediy<Jr'
sun 

- Malfun ya, ötedenberi Selma 
ile ll!i. •nc.IQ;erı·.n arası açıktı .. Geçi
noenıezlerd!. Bana, akız kırvgası 
hakkında duyduklarını söyloyen 
.ııarson l!izlice dedi ki: cBey:m, 
!bunlar, <birbirlerini düdloya dıavet 
ecbı Avruoalılar gvbi, uza.it blr ye
re döJW$l11eİ(e !!itt!ler!. 

Sem ıh gühnei!e basladı: 
- HaV'Ci · eaııım. garson seninle 

alay ctmis. Ne S"1ma böyle •bir dö· 
ğü~e ı:rL-er Ne de Menekşe, bu 
c'nr~ ti gôs!ercc.ık k.ı:dar akılsız
dır. B:m lıaşka scy !erden şüphe .. 
leni ymu.m. 

- Ne )!ib ? .. 
~·tıih sigarasını yakarak, göz

lerıni yere in.cfüdi: 
- Bu kız2arda )!:ırıo bir mani 

var azizim' Bunların hensir..e- de 
bu hosblık (.Zamlı:'.;) clı!l gecrn r,
t r. Yan senin an1'yr:2~111 şınhır: 
Bu kıılar maccc.•:ı arıyorlar .. F11-
kat. basit, h :v('C:ırı.;ız bir macera 
de~il. K ndılt-rfai, meçhU] b T ti
caret iı::.x- bü1"in scrmaycsJnıe r!B
ke edE'n cür'etkar tücc:-;rlar gibi, 
tel J"l...:·ye atarak heyC'Can arıyor • 
lar. (Za:r.ıhak) bu yüzden haya1ını 
kavbetti. Bunların da ıtcnr'b.ler ta
crafından avlandıı?ına ve sivasi iş- ı 
!erde kullaru1acaiiına kani ım. 

(Devamı var) 

Finlerin yeni muvaff akiyetleri 
karşısında 

İn<rlliz iş~i teşkl!Atının reisle • 1 

rinden Sir Valtcr Cifrin Finland.i
yaya cltti, dolaştı. Harbin orada 
ne hal aldığını cördü, memleketi- 1 
ne döndü. Dedi&;ne görl! Finlan
landiyanın hariçten yaHım iste
mesi çok yerindedir. Bundw müba- ı 
lağa edilen bir cihet yoktur. Fin-
landiyayı idare edenler, bu çetin 
haroın her türlü tchlıkesinc gö
ğüs cerenler cesur ve tedbirli in
sanlardır. Fakat maddi vesaitin 
eks;Jdi;li kendinJ hmettiriyor. E
ğer ber taraftan vadedilen tayya
reler oraya ulaştmlmış olsaydı 
ş.mdiye kadar Finlandıya kuvvet
leri havaya hakim ola.coklardL 
Onun için Finlandiyaya ne yardım 
edilecekse bu bilhassa çabuk ol
malı. Finlandiyanın tayyarecisi 
vardır. Fakat vasıtası yok. Bunun 
gibi Finlandi~ anın ağır topa da 
ihtiyacı vardır. Ancak ağır top 
:;önderınek tayyare yollamak ka
dar kolay görünmüyor. Yalnız ne 
göndcrılecekse çabuk ;:önderiirncU. 

Finfondiyaya riden İngiliz he
yeti Rus ordusunun vermiş olduğu 
ağır zay:ata dair tanı bir fikir e· 
d•nerek dör.mü~tür. Finlerin bu 
hususta her t(ir\i şiiphedcn ve 
ıınübalagadan uzak olarak emni
}·ctlc verdikleri malümata göre 
3~7 Rus tav•·aresinin dü~ürüldüğü 
muhokkak görülmektedir. Rus 
tarafının \·erdiği diğer mühim me
sela top ve tank gibi zayiat da baş
kadır. Bunl:ı.ro dair şimdiye kadar 
günü gününe haberler g<'lmiı;tir. 
Onları tekrara lüzum yok. 

Asıl anlaşılan ve anlatılmak İS· 
1cnen nokta şu oluyor: 

Finlandiya meselesi &it&ide dün-

ya mcsel.,.i oluyor. İngiliz matbu
atı bıııtüıı1'.ü harbin artık millet
ler hnduılnnu ~ak suretile e
henmıiyet arzettiğini kaydediyor
lar. Finlandiyada cereyan eden 
muharebenin İDKiltereyi her su -
retle alakadar ettiği noktasında ıs· 
rar edilmektedir. Kış mevsimi ar
tık nihayete enıı.ek fuıeredir. Fa
kat \ilenlerin anlattıiına göre 
mevsim.in sonunda Finlımdlyada 
çok kar yağıınnııı. Finler için böy
le kar yağması pek istenen bir • 
şeydir. Fakat kar zamanına kadar 
daha birkaç halta geçecek. Mart. 
ta bol bol kar yai{cWdaıı sonra 
hava mnm~a başlayıncn artık 
karın ertlııesi ile her taraf su 
k~ilmektedir. O zaman da Finler 
için iyi, Rus tarafı için fena ola
cağı tahmin edilmektedir. Fakat 
mayıs gelince artık her taral ıssız, 
Finler için iklimin, kışın, kann, 
buzun ilkkanundanberi gösterdiği 
müsaadekarlık ve yardım da orta
dan kalkar. O zanıan artık Rus 
tarafı sayı iitbarile olan üstünlü
ğüne güvenerek muharebeye de
vam edecektir. İşte Fiırleri dü • 
şündüren budur. Her türlü nksi 
cihetleri hesaba katarak geleceği 
ona göre hesap ediyorlar. 

Finl.,rin müdafaası şimdiye ka
d.ar hep kııhramanlıklnrla geçti. 
Uc aydanberi de,·anı eden bir ha
rikn ki buna ba:,langıcta ihtimal 
venniyenler de az de~ildi. Fakat 
bu harika oldu. Lilkin bu harika 
hicbir zaman Finlandiyanın im
dadına yetişmekte gecikıueğe mü
sait değildir. Şimdi müttefikler ta 
rafının ehemmiyetle nazarı dik • 
kate alılıkları cihet budur. 

ALİ KE.MAL SUNMAN 

ıngiliz işçisi ve. 
''!{RL 

Yezan: AHMET SL 
. lııl' 

1931 senesindcn~.cr~ 
ida:re eden milli hiik; l< 
siyasi partilerinin bır t 

1. f'•l<• olmak lazım ge ır. aJıJ.ıı 
vaziyet böyle olııı ~ll. 
hakikatte ıngiltere,~ ili' 
de koalisyon o :za!ll 
l\lac Dona!d tarafınd•0 eiJı 
tan &0nra yııv8' y••:•~ · 
si•temine doğru yürufll 
bugün İngiltereyi idare~ 
kümet, milll eti~eti . 8~e1 
konservatör kabııı.,.... 
birşey değildir. -•• 

- zslP' 
1914 harbi çıktıgt d" 

tereyi liberaller idare ~ 
Fakat liberal parti, ~·\~ 
vatörleri hükumete ıştı tıi1 
ler. Bu defa da harp çı~.ııi 
Çemberlayıı, işçi pıırt~• f 
mcte ~l.irake davet •'°ı"er· 
çiler bu teklifi reddettı . 
la beraber, beş aydaıı.Iı<" 
metin harp politikaSt11ı 
tiklerini, padimentııdJI 
reylerle göstermiperılı';el 
çi partisi birkaç gün •"~ 
sulh hakkındaki göriif !il 
vazih olarak izah edeJJ 
name nt:$l'Ctın.iştir. 
hakikatte ilı.i kısımdır: 
1- Bugünkü barb• ~ 

partisinin siyaseti. 
2- Sulhtan sonra ... 

münasebetlerin kuruı....-
dak.i görüşler. ,; 

Birinci kısun ince , .• ,pı' 
kik edilince ve Çeınb• ., 
hatta Çurçil gibi konser•~~ 
let adamları tarafından l>İ' 
ile tekrar edilen sözlerl•;ıı. 
getirilince, i~çi partıSill 
hakkındaki gaye ve hede~ 
kiıınetin lıarp hakJ<ınd' 
ve gayeleri arasına•. l>~r 
kat olı!ı4;-u g(;rii!ür. J( ~ 
yannamcsinıle sulh fili ,..ı·~ 
şunları tavsiye etmel<I· ~ 
1- Çekoslovnhynnın 
2- Polouyanın i~1yr,s~ 
3- Yalnız söze itılll~I 1J 

güııkii nazi büküuıctue tS' 
:.~erelerine giriş.in'eııı p 

Ingiliz hariciye na••0 

maddeyi, yapılan •ha· 
tamiri ve istikbal için de 
verilmesi sözlerile hulis' 

BcJnelnıilel adalet 
i!Ki partisi emperyafül 
aley hindcdir. l\lüoteınle~ 
Dlll kcnıi\ kerıdini ida.'rııt 
tavsiye ediyor. Her ıni1 
nın ;atidai maddcleriııdell 
şartlar allında istifade 
Sonra dünya sulhu öyle.., 
milel bir teşkil.it ile id~ 
melidir ki milletlerin b 
hakları bu beynelmilel t.~ 
şısmda ikinci plana çeki 
devletler sulh uğnırıd• 
ranlık haklarından fe 
bulunmalıdırlar. 

İngiliz işçi partisirıiıı f!ıl 
politikası bakhnda ne:,_ 
merak ve aliıkn uyandı rtil' 
sele idi. Çünkü işçi pa 
İngilterede Sovyctlcre_.., 
bir vaziyet almıştL Ar;i 
Sovyet paktını nasıl i ~ 
du? lşçi partisi bcyaıın• el! 
yet hareketini izah etın 
ınıyor. Bilik.is ona kar>l 
ziyet sarihtir. Diyor J<i: 

cDünya işçi sınıfı dai~ 
karşı vaziyet almı.ştır. 

önlemek için deınoJ<ral 
tarafından girişilen te-· .il 
yetlerin de iştirak ed~ 
mit et.mi.ştik. Sovyetıere.ıl 
giliz hükfunetleri tar~ 
telü zamanlarda takiP rl 
seti takbih etmekten ge 
dık. Fakat bu, So,·ycl 
Din nazi Almanyası ile 
yapmasını asla haklı ~ 
Bilhassa nazi politik• ııı! 
J,'inlandiyaya karşı yaP1Jı', 
vüz büyük baksızlıktıt• · 
landiya demokrasinin . ...ı 
medeniyet için bir fclP" 
deriz.• 

Görülüyor ki düne "~lilı' 
meseleler üzerinde intı' 
tisile İngiltcrenin ıl'ııı~1 bugün. idare eden devle 'I, 
arasında ihtilaf mevcııt 
her iki uarti de bari' ·r '
m_üttehit ve mütesanittı ~ 
niit fogiltercnin ve tab1,ıı' nın nihai zafer kazaııın3 

yük zrmandır. _,./, 

Şahit ve ehlivLl~~ 
verilen par' .. 

IMa:liye Vekt.Jeti ~.~ 
Defterdarlığa gönd.f'lj;i~ 
mimle şu yeni dı:a. arı 
tir. • 

Hiııkim ve memur!~ 
ehli vuıku!lara m3hil' 

8 
rile paralaroa.n b.'.lMll' ~; 
buhran, muvazıene ve :,,.ı 
vetler.!ne yardım vcrY 
miyeo..-kt:ir • 
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omanyada sansör şiddetlendi 

.llilkreş 26 ( • 

Bizim. sinirlerimiz 
çelikten .sağlamdır 

-(1 inci oahiledllll devam) 
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1Ş i FA 
BULMUŞ 

v hiiltiıın(lti Hu$Usı) - Rconanya yoda, milli müdafaayı alakadar e
dakti:o v' Yal:ııı:ı: gazeteleri değJ, den yanlıs haıber!er neşri de kat-
0lı.ıııarı veya el ile yazılıp tıevzi iyycn rrnnedilmiştcr. Bu ~ibi ha
tut.aıı bir ~Ckaları da san.söre tabi berler n~redenler şiddetle ceza -

anoı.n ncşretm~tir. Rad- landırılacaktır. 

Reub:!l' ajar.r .. mm dip1omatik mu
habfrin.n ö;,""ndi(iiııc nazaran 
Türk - Sovyet hudun.d:ı telaş ve
rici had.is-eler hak.kır.<daki Hdgrad 
haıberi, son haftalar zaııfında bütün 
Balkanb.rda ve y<ı.km şarkta hü
ıkü.ın süren Alman harıp propaga.n;. 
dasının mahsulü o!aıbilo.ır. 

müttefikler m küçül< dcvldt.lerin 
hi'ıkhıiyetlerini 1ı"1uiit ettiğini id
dia etırelb.-te w yakın şwktaki mü 1-
'tiefik ordulam-ı Kızılorduya ıknrşı bir 
prndom~rı anın kukla.arı şeklinde 
iltti sünmektedit. 

A G R 1. ı·azan: ZİYA ŞAKIR 
Bay J. o. c. Yazıyor: iki donanma karşılaşınca birbir e· 

No. 72 

atik:re Hususi toplantılar yasak 
..... ._ v!.,~.6 .<Husus'ı) _ ,, __ , 

Reuterin diplcxı'1aı~ muharriri 
devanı <ediyor: 

jyi ıınalümat alan mahfiller bu 
sinir harb.nin Türkiyeye taallük 
eden cih~tbe tamamen neticesiz 
kaL'l!ış <Unasından dolayı mem -
nundurlar. Tüıık milloti İngi1'tereyıa 
JraTşı doo.~Juğuna sadık kalmakta 
da ve altlnrım31na.1<tn, teliı. a düsme-1 
mekı!edil'. Türk Milletinin Alırnan 
propagandası !kal'Şısınoo ~eıtl.ği r 
Llı!cavdliğin~, zelzele ınmtakasmıa 
gönderilmiş olan J::ı:yetin reisi &r 
Wyndham Deeds şahit olmuştur. 
Bu hafta Ankaı-a:dun d-Onen Sir 
Wyndha.ın Dceds, Türklerin har • 
bin müttef.J<ler tarafından kaza -
m'acal(mdan mnin oldulclannn bik
clirnıis ve İnı:ilte·•e ile Firarı.sanın ı 
TürJ.-.Jer<len daha ince ve daha sadık 
dost bulamıyaca.ltlanru ilave et • 
~ir. 

'Ekıse.-ıiya okuyoruz. Tedavi g-Oren 
ili'ıçlar varmış fakat, ALLCOCK 
yaO<ı.sından bahsedJince, kat'iyy ·n 
müba:;l.ğa defıildir. Bir zat a!kşam 
ıtatlı.lk ettiği ,}ı..r ALLCOCK yakısı, 
,Ju g,ece zarfında tesir.ini gö.sl.ere
ırek ve devamh sıcaklıık tev.ı.d e
deı':k ağrıyan mahalli <teskin et
miştir. 

rine sokulamadı ve fırs1t kulladılar 
"""""' ..... b ı=mı. ı ••:nnek mecburiyetindedir. Bu ted-
~ qnun ır k~un Jnşredıycr. birin ittihazına sebep, mefsuh cDe
hu..11sı to 1nıucıb= aile reisleri 
dav1ıtı· P antıları ve t.oplantıd~ ! ıınir muhafızlar• mensuplarınıtı 
Riiıı ~~~m isimlerini, bir gizli toplantı yaomalarının önüne 

""'Os[~' a:A1;;;~~'7,;;yareleri 
l'tcilerj~(t.A.) - Alman tayya- 1 Oslo'dan bildiribnektedir. Hava da
\l/~<knıııır treclıt eyale'..inde kiiin fii bataryaları derhal Iaalıiyete geç-

~ Ye.ıı/i;;~i;i;;~rı a;;; acıyorlar 
l~~m 26 (A.İ\.) - Dün yaıre yelk~ye karşı mitralyözle 
~ki o . gelen •Ülympia. :smin-
de bir ~arka Yelkenlisi do.ruz- .ateş açmıştır. Me:·mi! r geminin 
~~ llk:~n.. tay;·~_inin hücu - gi.iv<zrtesine diişmüs ise de hiçbir 

H,f!,lrn bildrtm:ştir. Tay- hasara sebep olmamıştır. 

v~ arp malzemesi rekoru 
~i lB~g 26 (AA.) - T..caret nı:ilvcın dolar gibi rekor t>c'Şkil ede
..,,.Yaı:e tn lı; senes~e :tayyare ve cek bir rakama balig olduğunu 

a emesi ihracatının 117 bild..rmektcdir. 

t.ırı Norveç - lngiltere ticareti 
~ 2: 1 (A.A.) .- Müzll!<re ı dı~ sadd •. iriL.-.:ğ. ayni ıınahfiL -
lh:_ı:teı i.tiliıi 8~ t.ngıhz - Norveç !erde sö:,-len:melktedir. Bu vapµr
~ ı.., th .1 

. enuz ımza edi.me- !ar 1çin ln.giliz kaçaıkıçı1 ık kontrol 
~ alıfılteri~' haber alan Ingiliz üsl-erine ui(r=ak meoburiyeti kalr 
v lirat ar zanned_ildiğıne göre d.ınlacaktır. 
it~~ Old asuıda bır anl:ışmaya Bitaraf memleketlerin meşru ti-
ilatnilltıe . ugu ıı;m ynkmda bu cari men.faa .!erini müdafaa için 

tlııı4 o]a~aya hnzrt bir hale yaptııl:lan tc., bbu>~erhı İngiltere 
ııu hAııı.i! tır. Norveç wsika- tarafından daima büyük bir dik • 

llllrlarının kolan ba;...ı Not'\•eç va - kat ve semp:ı:!i ile karşılandığı ila· 
ontr'll rnua.ınc1esinin 1 ve edi 'ile.~. 

Vibor ·· go ünde Fin 
1 

mukavemeti 

/Mültef;!,Jerin Tüıtl:i~ıe .ne ittifa
kından ve Yunanistanla Roına.nya
ya verilen garMı.tilel'den .koııkan ve 
ne.fret eC.~n Alınıanlar, Balkanlarda 
propaganda yaparak küçük dev:eı. 
!erin, ımütbc·fiıklerin entri'kaloarı yü
ziinden, harbe sfui:ıklenmek leh • 
1.kesine ıınııru.z Jra!ılıklzrı Jro!'ku • 
sunu yay:ıııa!k ıçiıı clle:ıind:n gıe -
2eni yapmaktadır1ar. Al!rnan ~ro -
pagandacıbn, ba nnemlak>:·tler 
ham sa!ım>si haline geldikleri ve 
emperyalist menfaat}'"" hizmet 
etıtiıkleri takıdird~ ne vaziyete dü
şece!cler;n.i JoorJ.rn ve telaş veric1 
ıbi!l' şekilde a."l.latıyorlar. Aman pro
ıpagandaı:ı 'bu ı:a )Telinde bazı 
S'lvvetler lıirliğini'l taarruz hare
lketelr:n.i .haber vernıckte, hazan da 

Bir adam 
mctressini 
öldürdü 

(1 lncl sahifeden d•nm) 

kü pazar günü Hüısnü ile Fener -
yolunda bir araba gl!'lintisi yapa
cağını da öğrenince, çılgın gcbi ye
rlıiden fır!Ayıp Feneryolunp koş
muştur. 

Fi.11'akil<a bu sıralarda da Ba.ji
dat caddesinden gelen <bir arai:ıa i
cinrle Fatma görünanüstür. Fakat 
kend:si araibada yapayalnızdır. 

Yakup Fatmayı görür görmez 
deriıal saklandıf:ı kö~oocn çıkıp a
raıban.i.n a:11\asına a.t.lam.ş ve mu
şaırrl)a perdeyi kalıdrarak elindekıi 

Halkevlerinin 
yıidözıümü 

ALLCOCK, raın:.t.izına, luıınbago, 
siyat.k, delikli ALLCOCK yakua· 
rile ş ia}'3ıP olmuşlardır. 

ALLCOCK yakı.arının tevlid et
~iğ.. sıhhi sıcaliliık, Cl'I'Gi.'1AT1K BİR 
!MASAJ gibi hemen ağrıyan yıe, in 
etrafım kaplar. ALlJOOCK yakıla· 
rınd:.L'": kırmızı daire ve ıkart :;l re
simli m arl<asına di kks t ediniz. Ec· 
zane;erdi:· 27 buçw: kuruş.ur. 

Almanya 
el alttndari sulh 

. '.ı ıncı ··~ır~dn dov•mı peşinde ko~uyor 
1'asıııni M.illı Şef İnonu ve Bayan 1 'i 
mönü de şeI1...flendi:ıımişlerdir. Re- c1 t.nr.ı sahtrcJ•n drvımı 
i;sicumhur.ımuz, Ba~vekil dcıktor Roma siyasi mehafili bu mü1 1ıkata 
Ref..k Sa.)"Ci.'lmın söyledi!!i nutku büvük bir eh<;nınıiyet attM.ınek -
dinleımişler .ve bundan sonra tem- otedir. · 
sı:ı ed . .Jıen pıvesi de seyrctmışLr - ·--vo·~--

<ID;· Teın.:iJ<km SOl'Ja, HaUrevinin ı Kitan o~uyan do dorla: 
aç.ı~ı :'CSllm ve J:eyı;el sergısın. gez- • 
miş.l~roir, j Eltıbb odası ve tıp encümeni 

~1ill! Şef, HaJkeviı;e ı:elişJe-r · ve kütüphanesinae ııon b'r ayda kitap 
ayrılL5ları esnasında ha; k tar>fın- okuyanlı:.rın sayısı 3239 a ba ,i;( ol· 
dow sidd':1le aLkış!a.n.ınışlar<lır. mu~ur. Bu su11."Je 3 ayda 43 bin 

B°'<>ı;<Mil doktor Refik Saydr"mın, 578 kış .. kitap okumuştur. 

<l hır,· hı keskin bıcaifi'e rasgele kaıdının sır-so'"' " · ~ n devam> Ladoga'.ımı çim.U !'..deki Sovye.t 
1 

1 

dilrı. Ankara Halkevinde söy!c - Etıhbo odJ~ı: hıiLn ıkütüphanedc 
dı>!: nıı ıtk, mer.ıı.•ketin her tııra - rn:v<:ut olan 6382 ·kitabtn sayı.sıru 
fırıda. dinl=is, derin bir a . .'ı.ka arttırma11ı ve salonı.aTı da peyder· 
ırva~aı.r.mış~L-. Yeni_. tt'''ii.-4'1 5 iJal- mv ge:ıislr.:.-nev .. k..ı.rr..rlastırmıt: .. ı. 
kev: ı:e 141 h..ı.1k cıku.m~ ~dasile, -'-='.;,,========-l> • •ET ZAY!A tına vurmağa ba.şlamı.ştır. !ık dar-

tJ,,;; "" (Hus ' ) beleıtlen sonra arntanın içine de ~ "" TI taaTruz.:rı da akını ka..ınışnr. Şui-ı bu kültür çatılarının s~vısı 500 ü rinin bir ,:ıı.:~k mesaik·rinin t~<d ;re 
·İ>ulır.aol<tadll'. Baı;vı<~ilimiz, bütün şavan old.ığı:nu t.b;:rüz cetınnıs. 
yu~d onün<>vverlerini. Ha:kevle - mesaileri he!;~;.z :n.kiş::f edemi,>• n 
r .ııdc vazife almağa dawt e1ı-n4 • bazı Ha lkevk:ıni,1 de öııiii:nüzd:l;i 
tir. yıl icinde fayıchlı b.r yola gireçek· 

~en R"•-ı .. Usı - Pet.t Pa- d~.ıe d~vaın e:ıcıı .kar fırtınası, 
___, esının ·-" · sıçrıya;:ı gözleri kanlı rençper hı· 

~~leı·ı·n ....cerı muharriri IKaierıde, her iki tn·afın hane .• 
1 askeri . . '- çakla hücumuna burada da devam <l.i, dı.vor k' .· . vazı) tı h<rl< • ,.;.,;.na m:ını olınıa.!<'~dır. finl€ı- dlin etııniştir. 

L.l.ııia şiındi ı. Sovye,tler }' .nlan • ikı OOV)<et tayyar.sı d~ü..~mı..şler- ı 
""t ka Ye :kad 10 f k dir Fatma bu suretle tam 17 yerin-
'a: }'bett!kT ar ~ ·a as- . · den de.r;n vara a'.ara·k kanlar için- Basvekil, nutkunda. Halkevlc - !erini söylemiştir. .ı.. sılTııış ve · 20 fı:rka da çok 23 şub.lıt-tanberi ımmuni vaziyette 
""°:ı>-. Pa;.~a._,,~-·~ de arabanın l<;ine yuvar'anmıştır . . ,-.. ,, tıUl' ~-~·~tır. En iyi ımühim hır değ .,i,,;1rk yoktur. 

~l:!.)ı.ıı...,., 1a<ia m:ı-hvo!nıuştur. Helsir.ık.i 26 (A.A.) _ Fın umumi Aralbacının feryatlarına koşan-
'"ar ·•!.. M:UHAREBELE !ar hemen ka1ili ya.kalaan;ıılar ve 

th~ --4 26 (P.·"-· R kararg-:ıhı Pajala isınindekı ı~veç kadını ha.>1aneye kaldırmak: iste-
Samsun Askeri Hastahanesi Baş 

"'>an. "'·ı· '"~,ol .. - H.lsir.:kiden
1 
saba.sının SoV)el ta1'areleri tara. ..... lllnata · mişlerdir. Lakin Fa.tına bu esnada 

~il<:~ ıı.ore Vibqrg buz-
1 

fırdan bomb<l!rdırnanı luı.k!kında a- ölmüştür 
' Hek:mliğ:nden: 

Samsun askeri hastanesi ôçin 30 lira ücnetli ik nci sınıf "1oi hem· 
sire iJ. · 25 li'l'a ücıX?lli ik hasta bakıcıya ihtiyaç varci.ır. ~ai!ıdl>kı şe 
ra111i 'haiz o:an1 arın iki fot:o.P;raflı hü.;nüha'lı ~1ı~Uıırı ve sair ves.kalari.<: 

t· ~beler ~k şi.dck<t!i ve .l<an.ı ~aki malıiınatı vemıekled.r: Tahkikata devam o!unmaktadır. 
k ilııland; 0 mıaktadır J 23 şubat akşamı Fi.r\:er, tayyare-
;;:ıa 1921~~ Gerr'l'nl1er~n Vil- .leri &tlankyla civ.arında ıkaraya İKİ YARALAMA 
c· esirıae Soe, Fın istiklal ıınuha - ' İI!meğc mecbur olan iki Snı"""t 

Wrıı.:1.e h:ıe~ııe bas hek.mliğme müracaatları. 
H1'nışirelik için: 

"'P \~~ti b - ·, - TıooJlııoparanda A,şık 1ar m<!'.Zarlı-<:ıbıııi~tı. !!ri urada mağ- onüliıziminıi esir etmişlerd..r. İstiç-
S;..,,._-· jtı civarında 39 numaralı ~de o- 'llfoktep mezunu olmak ve şimdiyıe kadar çalıştıgı r.ıiiesres-elerder 

bon.serv~si bulu.ıırnaf' trr ~"l'et)~irı y· .. vaplaıı. esnasınoda bu ik.i twyare turan İzak iamXıde lbir balıkıçı sar-
. , lı?ları Ve bu ~borg ıızerine ta- · ;abiti 21 şubat saıııt 11.30 da 30 Sov- hoşluk yüzünden karısı Reı·ı.nayı Hasta bakıcı:ıık iç:o: 
llt<.'!ıt6lorirı.i nttı eh geçlmıek yet tayyaresinin Munma.nsk'dan 
ı ,,~Si!. ayın~ ~,_".eb~i)i t'im crdu1:ırıru harMeıt eu~.ııı söv lemı$lerdir. Bu bıcakla ağır surette vurmuştur. 
"' ·•• .. uır B Kasımpaşada mukim Şahin a • 
ıııu:ıPt~rcıen ~ <nı ooktalarda tayyre.lerden altısı biraz sonra dında bir genç de kıskançlık sai· 

Okur veya yazar olı1ı:>k simdi}"! !kadar çaluıtığı sıhhi onüesseselıer· 
dıen bonıserviıs almış olmak 

11ııı4~ıaıc olın' 1 ıl<ırına girmiye 11\.iura:mnsk'a dönmüs. diğ~Tleri kasile metresi Salihay; ıbıçak.a teh· 
~.:._Oil laıu- uş a.-:sa da Finlerin yollarına devam etmişlerdir. Bu like'.i şek:lde yaralamıştır. 
~d\•a:Jt ırı~~· ka;~ısıııda geri tavyarelerden yedisinin Pajala'ya ı--------------ı 

!Mektep mezunu ol:nlar terc'h edilir. 
Tavin <<lilenlere harcirah •'eı'jjmez. 

Bolvadin icra memurluğundan: 

(1313) (1439) 

t. urıyetın~ ·kalmış- doğru uçtukları ve oraya bomba 
~ at11'.dan kontrol neticesinde mev· I•---DOKTOR 

r Afyon vaJnilar idares:ne borçluBolvaıdından ölü terzi Ömer oıtlu 
( SATIŞ !LANI) 

r lı )·OCuk H k" • d2na çıkını lır. Esir zaob.tler men.- Feyzi Ahmel Onaran Hasana aH: 

'l:ll... e. Akkoyunlu ri·~ de sarahatle biklirmis olduk- Ci..d:ye ve zuhreviye mütehassısı ı - Bolv~dın Eber köründe tapunun eylül 927 tar:h ~ • 7 numara· 
• '~hnı d e ımı -ı sup o!d'..lıkl:ıırı filonun uçuş sanl'e-

l>-<1111 • T.ıunıı ı .l'a<ar harıç her ı:ün ı.aballıan da kayıt.ı ,,aııkan yol, şimalen Bursalı oglu Mehmet, garben Garlı og-
~d aııe Palu No. 4 1 arı icin bu saallerin Pa ;~a'yı bom- akıama kadar !unun Ah.met, cenubcn ö:.1ek oğlu eyta.ınları ile mahdut 2 dönüm mrk· 
1$ dan maada her gün saat bardıman eden tavy::relerin geç - 1 Adı'f's: Babıali Catalo~lu yo.. ,a;rnı:dak. 30 lir:ı ·kıym«tin.de ırııaa eşcar bahçe diye kayıtlı o:up halen 'en sonra. Tel: 40127.._ =~te tevafuk ettii:i tesblt edil- '::..,.k..,uııiı•uıo;k•oO.ı•.,• .. in•d•c•N•o•.•4'"3• .• T.•l •.• 2.3a•9•9L!" r tarla, 

\' 
-..!!•n: Rah111i YAGIZ 

{}onanma Geliyor 
'f tşil 
ttraf çuhanın etrafında dört oyuncu, 

ll larında nefes almıyan seyirciler 
h ıt havad.i 
ti;dtlıtı: ltııts,dça~çabuk her tarafa ı Cetrefü bir türkçe ile telilfıı.z 
tatı e ldeta b' ebız sahil sehirle • edilen bu: 
ıi~~l, \'lvıız ~~ avram havası ya- Bin lira!. 
ballt ÇıJctı. U r ~oradeniz turne- Sesi, oyunculnrm dei{il, seyir-
1-ı.n larıı.tılldcr ucı-radığı limanda cilerin üzerinde hayret t~siri hasıl 
~~la döııd:ıı alkışlanarak İs • etmişti. 

~il~t~ıtki ~ d Armatör Çanakkaleli Kasiın bey 
lııı,. ı b,,tnha d estro)erleri sa • yanında oturan Davustun kula • 
~(~~"''Kaz r. nnandan geri kal- jpna fısıldadı: 
d~ alıirlcra:zma kadar gelen - Çok o ırı gidiyorsun Abdul· 

saçı~ord 0 
halka korku ve !ah oii;lıım!. Karşındakilerin mali 

- ııltinc· ~· vaziyet'.ııi, şahsi servetini pekala 
1 •sınnı aonu - bitiyorsun .. Bayram zadenin mil· 

1ıc · yonlarına karşı senin böyle bol 
n~ct ıı:1suı kescclen bin lira dh·e meydan oku

h._ - l 
~l' ZE • -. 

Nı\sı~İNt DAVUSTU 
....... KAcmDu 

- ıt1" ..._ h Vct,, 
ret;; 

-ıı· ı ... 
,.. •ıı liraı 
"U •• 

11•t aes. ı<alond 
11 "'•vdtıııa • ~ derin bir süku-

lh... ı:etırd 'ı. y · dö ·-n.ın · eşıl çulta-
rı o etrafınd h 

l İtcjı Huıcunun . a ıılkalanan 
lıa ·t'.r llcf ı . ~.anlarındaki •e-

41 .. ~trı. . es. t'rını dah' . 1 
q'•Şlor 1 ı ıç erinde 1 

.souı. 1 a uuyorlardı. 

YU.=_!n sinek \'ızıltısından fark • 
sızdır. 

Delikanlı bir omuz silkeleyişile 
babolığuan diskurunu yarıda bı
raktırdı. Buleur kralının dnğıthğı 
knğıtları ~lan BaHanızade yüzü
nü buru~turdu. Da\ ust; sade dik· 
kat kesilmi~ti. Dclikanlın.ın ş2ha· 
ne bakı,[ı deniz renkli güzleri yu· 
valanııda f.ır dönüyor, bulgur kra
lının parmalıarından Banamza· 
denin ı:üzbcbeklcrinc sıçrıyor, o
radan da kötü şansına küserek so· 
muı tgan b:X- çehre takınan \·e: 

- Pas! 

2 - Tapunun kanunusani 931 tarih 16 numarasında kayıtlı Bolva· 
·· .. · = dm H.sar ardı rnevkiiııde sa1'kan Hacı Ali zade Mustafa, şimalen 

Diyerek kağıtlarmı ı:elişigüzel harman yer., ızarben tulumcu oğlu su;eyman, cenuıben sahibi senet ile 
önüne atan Beşkumandanlık mu· mahdut 2 dönüm nıiktarıııdıııki 200 ;ki yüz J:.ra de.ğerinde tarla, 
rahhası Alman Generali Külve· 3 _ Tapunun kanunuevvel 320 tarih ve 51 sayısında kay1tlı Bolva
ter paşanın çatık kaşlarına takılı· dın Yeni tel:ıke mevk.md~ şwkan şer.betçi oj!lu Ab<U. gaı1ben manav 
Yordu. oğlu Abdi!, cenuben ruı'bant Hacı Veli, şimalen Hüseyin o.itul Deli 

Davustun önünde bir yığın para Kaıdi.r !le mahdut beş dönüm mrkdarınıda ve 10 l:ra değerinde tarla, 
vardi. Fakat delikanlının )·üzünde 4 _ Tapunun kanunuevvel 320 tarih ve 50 sayısında ·ka •ıtlı Bolva
ne ihtıras ifadesi, ne de kazanç • dın Çatal ha'l'ım nam d .. ~eri Söğütlü kuyu mev&indeki şarkan tarik, 
tan do?.a. bir hazzın çizgil~ri mev-

1 

garben Hacı Mehmet oğlu Sa!!, şimalm manav oj!iu İsmail, cenuben 
cut deıııldı .. O, bol paralı ınsan • Hıac.ı Süleyman iıe mahdut 6 alt.ı dönüm m.Jctarındaki elli lı.ra deı\'erin· 
Iann ej{lenişlerıni. muvaffalilyet- de farla, 

·le takl.t eden b.r ıestle oyuna de- 5 _Tapunun tommuz 338 tarih ve 1 sayısında kavıUı şa.ıık'8ll Yaılı
vam eıfö.ır, k.endi_si kl>dar güzel ralı oğlu Hüsey.ıı, ı;ıaıfuen terzi Ömer zade Hasan, ltmalen Yabralı o((lu 
şansı da golgesı gıbı etrafından ay· Ali. cenuben yol ile mahdut Bolvadın şehiT yolu meWt.indeki 3 dönüm 
rı1mıyordu. . _ ın.ktannda on beş lira d~crinde tarla, 

Bavramzade, kaırıtlarına baktı~- 6 _ Tapunun 1>tşrmisani 325 tar.Jı ve 6 numarasında kayıtlı Bolva-
tan sonra neşeden çuılıyau bır dm Kızıl Hüyük r.ıe,,kiind~ki şark•n Hacı Veli. gaııben kör Hasan oğlu, 
sesle: · ı boz hali cenuBen tar;k ile mahdut 6 dönüm miktarında 25 yir-p, şımaen , 

- as.. mi beş lir~ değerinde tarla, 
Dedi; sırPvı Külveter Paşadan 7 _ Temmuz t.eşr.n·5ani 325 tarih ve 7 sayısında kayıtlı Bolvadın 

aşırtarak Davusta geçirtti .. Deli - . şehir yo!u mevkiin.deki şaTkan Derviş oğulları gan?e~ Kovan oj!lu, şi
kanlı kıı>kırmızı dudaklarını ıa • malen Emrullah oğlu, c<enu:ben t.a:ri.k ile mahdut 4 donum mik<tarında ve 
tif bir kıvırısla harekete getirdi.. yirmi 'lira değeıtndcki taı'l!alar mahcuz oldujiuııdan 2280 :;::yılı kanuna 
Çetrefil dilile tekrar parayı art - tevfikan satılığa çıkarılmıştır. 
tırdı: B.rinci arttırma Bolvadın İcra dairesinde ve 26/3/940 tarihine mü· 

- 50 lira dahn!. sadif salı günü saat 14 de yapılarak muhammen !kıymetin % 75 ini geç-
Dulgur Kralı isteksizlikle yü • ti(;: takdird~ en çok arltırana thale edGeooktir. Böyle bi" bedelle talip 

zünii burusturdu. çıktma::sa en çok arttıranın taahhüdü baki kalımak şartile arttırma on 
- Benden pas... b.."'> gün d:ılıa temdit edilerek 9/4/940 ıtaıthıne musadif salı günü saat 
Bayramzade atıldı: 14 ık- vine Bolvarlın ic.ı·a da'resinde yapılarak mulıamanen .kıymetin % 
- Rest!. ' 75 :ni ğeçtiği takdirde en çok :uıttırana satıl:ıcaktır. Böyle bir bedelle t~-
- Re>tiniz ne kadar?. !ip zuhur etmezse satış geri bırakılar:d< ıborç 2280 sayılı kanuna tev--
Davustun bu sualini mühimse· f.k.an beş sc:n-e tcdl cdilecdktir . 

niiveu harp zengini önündeki para Satıs pesin<lir. 
yığınını narmak ucile dürtüşlcdi. Ar~tırnna şartnamesi 940/3 T. dosya sayısı ile her ,,.,;n aoıktır. 
İlave etti: .. - ' 

Arttınnaya iştirall: için muhammen ık:ıy:metin 7o 7,5 jiu nisbetinde 
- İşte burada duruyor.. pey akçes: veya milli lir bankanın teıminaıt olarilk ibrazı mecburidir. 
Darnst: vaziyete bôkim oldu- İp0tek sahibi ~laca·klılarla diğ<:T alakadarların Pa}Ti menkul üı:e -

ğunıı ısrap eden bir eda ile söy .. riııdeki haklarını hususi.e faiz ve ıınasrafa d:ı:ir olan idd alarmı evrakı 
lendi : müsbilelerile birlikrte yirmi gün içinde icra daiıes\ne ,bildirmd.:ıı:t 16..zım-

- llıtşey dei:ilnLş... dır . .Aıks ha\d(' haklan tapu sicili ile sıı;bit olmadıkça sab.ş bedelinin 
(Devamı var) payJ.aşmasıı.d.an hariç lkalacakwı iiJiin olunur. 940/3 T. 

Aıniral Antoınyo, bu namdar 
Amirali ötedeoberi çekemiyordu. 
Şimdi onu karşısında bulur bul • 
maz, içinde derhal kıskançlık his· 
!eri dol>du. 

Fakat Amiral Antonyo, hi~lerini 
gizıedi, dii$man kar~ısındu bir ı 
ihtiliI cıkarmak istemedi. 
Amiral Loredano ise, (Duçe) nin 

emirtuunesini gösterdi ve bu e .. 
mimame muC"ibince, doııaıımanın 
umuru kumandanlığını. deruhte 
etti. Eski Am:ral, ihtiyat fil~una 
kwnanda edecekti. 

Görülüyor ki; Tiirk donanması 
ile Venedık donanmasının talih ,.e 
mukadderatı ayni şekilde yürü • 
yordu ,.e iki fJonun üstünde de, 
ayni h.aı·a esİJordu. 

..... 
l'IIÜTII1S BİR MUHAREBE 

Am:ra.i Lorcdano, do:~anmaıun 
ş'.nıaıye k< ııar ıali.p cıt.ği plam 
b.rc..eniJ.rc ch .. J.:i~tu.tu. Lepant kör-
fc:wım ıığzınc.a beitley·ıp durınak
ıan;u, 1. ~r.t" ıJt0$unUn ei.l':lfında 
'10l~ş11ıah .. 'rtirA <.AOnanmasıru, ken
di atcşlerılc kar::.11:.ı arosmo.a kıs· 
tıraraK unlın etmek ıstcdı ve bu 
p_anı 1a.Kıp ctınC!i ıçın, ı:ı.ğır ağır 

C(.;nuba riogru indi. 

Bu sırada, Türk filosunun yeni 
Amıra.h r.e aini pı;ını ıa> rıaınıııtı. 
LcyhuJc ~-:?re uolaşmaktaıı:.a, lıar· 
Le :ll'.şnıc.n: ıç,u, tiuş.nıanı aramı· 
ra başfamıştı. 

Türk ciononmo~ı. Kllanutadan 
ceı:.uba oo;;ru ındı. (Kcron) 'ahı!· 

~e:,:.~~) <~:~~~ı~~?.:.~::.çt~l~kl~· \ 
goruncn Vencm · douıınma ına 
ıcr.a ili etti. 

lki <>cn~nmıı, bJ-dcnbire birhi· 
r~ne 50.;.u ...... u::.wı. ln.t Ltt~ ~ yc.k
c;.ihcr.ni _trır~~SU (.a '\'C uuşnıuııınu1 
iı.zı..:r.nc s::'.t.. .. rnı~ .. i. ıçın t .. rsat kol
lruıııya başL ... uı. 

·.A.u.t·.a...:. I;..! ... i.1crinde, Lirçok accnıi 
efrat va .• :ruı. llun.ı.ru:ın ch~c1.si de, 
h.h. ı..efa ucııız ~ ... icr .. nc çıkmak i
çııı ko)·Jcr,nuekı ,apantırmııı ba~· 
ı, rını..uı .h•nıiz a)· r .inı:şlartiı. 

V eı;euik l.ahrıy c efracıı i.c, kı1· 
m.iıc.n u .. fAtn...ı .••• ıut(;maojycn klır· 
s:ınlıkta ,.c saır clcnız ttı.:fcrlcrın e 
gczuıklerı if"ın. hep 1 t c b1r1;r de
ruz .kurdu .ke~ı.tıııışı..o. • .l\.) ru zaman 
<1a, r.un..ral Lorcuau.onun kunıan .. 
da mevkıınhc bulunnıası da, bun
ların mancüyau uzcr.nde büyük 
b .. r 1eb~r J1usuie ge-. .. rn1 ·ti. 

Diye, e:ı:Je~i ı:iiıı harbe karar 
'\'erdi. 

Çok gariptir ki, dü~mt'1 don .ı .. 
masında da o gece ayni sckild • h.r 
harp meclisi yapumı~ bu nıccl ·<!:"Le 

de ayni karar ittıh:.z edilm i~<i. 
O gece, sükünetle gecti. Frt,si 

sabah daha ortalık r i!::r ı.-a lı~ş· 
!arken, Türk gemilerin:n dirck!e .. 
ri.ııdek.i çanaltlıkl:ırJa btuunan nö
betçilerin: 

- İskele İıizaSlnda." t! <>•"1n 
vcrnilerl._ 

µ::ve, ihbar sesltri işiti1~i. 
iskele istikaJ11ct.nrlc f"'.jr nen 

d.li~man gemil~ri harp ~ı1 n .... a
mile gel(yornu ..• (Lıl· 'llt' , 1 a p 
haıtı borda nizaını) dan bu ge
milerden h;rinci lıatı~ ( ıı>!rr.l 
Armeıl\·o), ilunci h"ı.a 11l1111ral 
Loredaııo) llçüncil ihl.) ıı hıttma 
da, (Amira.I l>r.ıuaı:1) kuma11<.a 
e<ı•ygnıu. 

Türk Amirali de clcrh i emir 
verdi. Büyük Tilrk dor..an1 ıası, o 
tarihte kabul eıl•lınis ol n usule 
göre '"'ir borda n~z:u.nı::ıd.-n ibaret 
harp hattı) tcşk.l dti. 

l u" ·aını 'ar) 

Hav:ı taarruzu 
Loudra 26 (A.A.) - 25 ,...b;. tta 

cenubı ln~ı"tcreı,uı bu.} ı.:..1. ıii:.s
anında butiın gi.ıri tJ_ .. aKlJı .. a-
rlna ke.r~ı mud .... faa ı ..... inu . ._.Iı ya-
PLmlŞlır. Du..şmanın s ... ..,;ı4.-Tı ~~.:a 
Portsmouth'a ve c.;._ 1...1.ı'a "_ .. ıı.ı.L 
euı.Jı farzedilmışt r i a.ım ~ ev
ve.ce h~ber ve ... Lne ıı y ;.m.;
'tır. Doi!nıctı:n r!u~ ~. ~ Ye~ 
yı~ı.e bu t~ lffi .. cr~ ~.... k ı "-
rak etmiş ve hasta ar :.ı , G.> 
se"-y~r !k.s~an-e vt: h"s.......ne trcnı. 
h.ırekete geçiı imd;;;~ir. 

--u .. v~--

Yumurta alıyor 
Londra 26 (A.A.) - cDaıly 

Skctch .. g-azetc:>i, lr..gi~. re hukU
metinin Romanya, Yul{" v' J 0 

!Macaristan ve Bulgaristand n yu· 
murta .alma!' u~ .. e bı: ş ~ .. t vü
cude getiroi 'inı va.zm,.ktadır. 

Şirket hu mcmlc.kctleriı1 ihraç 
eciebikceği bu.un \U:ı :.ut.a.au s'1· 
ıtın .,ı.l;ara.k Almnayaya scvkcd ime-· 
lerıne mfuı, olac::ı.1<tır. 

Bu tedbir, ayı! zam;.uıda eskiden 
Polonyadan yapılan )t.:::.-.urta i.na· 
talının yerine kaim ol2c!J: ve İn· 

Venedik donanman, sık $ık se· 
yir hatı.ını o.eg. tırıyor.. bllzan 
Türk filosuna yaklaşı)·or, hücwn• 1 
l>aşlıyacak gıbi tehuııkar bir va .. 
zı.yet alıyor .. b .. nn da, bırdenbire ~lz piyasa.sır.da yumurta r;~tıa • 
dumen kırara" uikun derinukle· 't.!::.nı ndüşm.es.ne vardı~ed~c air..:.. 
riııe doğru süzülüp gidiyordu. 

Bu müten>dclit rnziyet, Türlo. İstaTfilul asl~y'e altuıcı hukı.;..' , . .\.· 
donanmasını fena hı.ide sinirlen- iki:ınL }ino.n: 
dıriyor; ayLi zamanda acemi .,f. Da\'acı Gedikp~ş:ı evkaf s"1<ak 
radın ~aneviyatı üzerinde de, fe. 18 ~nyıiı evde otur::ıı O ·c: tara -
na tesırler husule get:ri~ordu. fırufan karısı İkanı<"'.g.ihı mc'1ııı-

Böylece, üç güıı g"(ti. Türk A- 'Hurıyet aleWılı>e uka.ne ey edi,.;i 
ınirali, maiyetindeki .kumandnn • boş •. 1a davasuun m'ictleıaı oa
l<.ı..rı ıoplı.} ara~ L.r .t.ıar~ ;:necıisı ya. nın r,ı\ ahında icra kılır ar rnub.a
parak, bu kararıızlı.~a nihn'el _., .• 
·1ı . . . • 1" .. ı.e i sonunda: Tar~r :· aı r 'a r1 nesı ıçın miu~iü"'' ve giı·•ıt · d:\ tı· . 

1
• .a 

Bu h r . ; . .. 1 şı . e • g'c-<;ı:ms.:z - olup UZCln %.l· 
arp mec ilime ışlırak cdrn 1 m ndonbe··i avrı yasarlıklan ,- '

Davut Paşa K 1 r . B - . • . . ' " -
R . • erna . •e~s, urak d=.a bir ara~h yaş:rma arına rmk"ıfı 

eıs, Kara Hasan Rcıs aıbi bii,·ük ' b d. ' 
b ·' • u ... ~~12 ırı:ınd. .;ı.n ~-an··ı:alarınıa <l l· 

kumandanlarla diJ1er kalvon kııp · ·ı 5/~ 940 • ·ı,u 
!anları sert v .. ı· ··'ı 1 f. u· \·en en -1 '-ı , .... 9;ı9;ı2:;2 

e sınır ı soz er e ı- ı . b h 1 - ·• 
kirlerini beynn ettiler. Hemen ~.:'..1.erı a ı ll'.'ka ı t '. ~-~U!\ muJclc· 
hepsi de nyni lisan ile· ı~R::"J .• anın l l?.n::c ~a.ı .. :ıın ntt hu~ 

_Buralar tı .'lı. . .. li} t. "' ·'>in• n I• hli., ver n" geç-
a, mar gı ' deruz U• ıır.ek · ze-e rcahke · h 

zerinde dolaşnııya gelmedik' o-· .' u - .. · mc c..vanı ~~e • 
man gemilerini gördükçe, ken~t sın~ ~ be\ ~un "ı" ...... le . ': ~lı 
nıizi uptedemi On! , tı.ılıı.ı .. rnosına .:~rar \ ··ı dığ :lan 

yonız. ar saı... 1 
dınnak istemivorla~a, bari biz 0 unur. 
saldıralım. :--------------

Dediler. lr..ıı•--
Türk Aminli de ayni fikirde idi. 

Mecliste sö~·lenen sözl~ri dinle • ı 
dikten sonra: 
-, Pekala .. Cenabı Hakkın ina

yet ve nusratına güvenerek in .. 
•• 11.1. d.. ' ,.,..,...., yarın. uşnıaıı.ı Jl'Örür gör-
mez, harp ruzanıına geçelim. 

Kirahk m'l!~~ 
Büyü.kp ·tane karşısınd1 ~ • 

ni _,·~pılan Valide h:ıu ''ıl.~& .. ' 
'inde K•nasker hanı altındaık, 
2 ma~za ·ve i~i~irıde.'k~ ~ş 
odalar k'raltl~tır. Han "'hb~•ı· 
s "Jl mür~caat. 

SÜMER ve T AKSİıW Siııcmalarııı · a 

Pek Yakında 

• 
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HAS Ti R A ş ·B 1 A G 1 ç 
• 

iÇ kların · e c zu • 1 adedi 2 ruş • 
Hasan , deposu: Bahçekapı, Beyoğlu tramvay durağı karşısında. Şubeleri: Ankara, Karaköy, 

Beyoğlu, Beyazıt, Kadıköy, Uskiidar, İzmir • Kemer altı, Eskişehir İstiklal caddesi No. 324 

AN A • 

Baş, Diş: Nezle, Grip, Ro
matizma, Soğuk algınlığı, 

Kırı .. clık 

ve bütün ağrı1armı derhal keser 

Lüzun1unda günde 3 kaşe almabilir. 

l~•-s_1_, A_N_s_u_r_ .. _L_r:_L_:b_n_ı v_E_s_ı_ı _LA. ' LA R ı _I ·ı Deniz L0vazım s_atm l· ı 
m ~orr.is~onu il nlar! 

!------------------Keşif ilk 
bedeli teminat 

1300,00 97,50 Peırıapn'!as ~ıftasındaki T<Yikoparan caa'2csi üzerinde ı 
mevcu~ Bı.tüm betonu kaplıımalarındaki ıl.xauklukların 

tamını. ·l 
()81,90 43,64 Üsküdarda Şemsipaşadnki ahŞll> rılrtnnm troniri. 
430,32 82:.n Kınalı.D.dada mevcut kayık iskelesiırrin 6 ını.etre temdidİI. 

Keşif !bedelleri ile ilk temiııait mfktarlan yukarıda yazılı işler 

ryn aıy;rı eçııt ~lıneye konu!ımuştuı. ~art.nameler za.bı.t ve muame- 1 
!at müdibılliğü kaJıem!.~ görnlecel""tir. İhale 29/2/940 perşembe gfürii f 
saat 14 de daa:mi encümende yapılacakf;ır. Talip.erin ilk 1em:ın-at ma:k- f 
buz veya .mc'ktup]:a.n, ihaleden 8 gü.n evv.el 'Fen :iş}:Tj ml arlüğüne mü
racaatla alacSklan fenni ehUyet ve 94-0 yılına ait t!caret oası vesika
larHc ihale günü mwıyyen saatte daimi encii:mend1A btthınmalarn. 1162 1 

1- Dcni:ı teşckldilleri lbtiyac:ı 
i~in mevcut evsnl ve şartnamesi ı 
nıu<'.ibince tnhıuıiıı ed~cn !be-deli 
•9980n lira ohm il.i adet torna tez
gfilıı 27 /2/94 tnrHıine raslıyan 
Sah günii saat 15 de Kosınıpaşada 1 
bulun n Deniz l..evnzım Satmalma i 
Komisl oııundo aı.;ık eksilbnesi 

1 
yapılacaktır. 

2- ilk teminatı •748.50» lira o
lup e ·~f ve artnnıucsi her gün 
nıezk(ır koınisyond. 11 iş snat.i da
hilinde alınabilir. 

3- i•teklilerin 2490 snyılı luınu
mın tnrifotına uvar:ık hazırladık• 
lurı 'csaiklc birlikte adı ga<:en ko
ınİı;;3 onn miir~antlnrı. · • 14G'1n 

}:l:leı ~1i:ıa:1n•b•u111lms:;'**•Lm=;;:e:ıııv•a11z11;:1~ımııııA!llmıımsı.•r•ı.i•ğı•. n•-dt!-·n-•v•e•r•ı. l11e•n-=-H•a•r•i~:::ıi 
Aekeri Kıtaatı ilanları 

------ı:ıııı 
Cı .ısi T .&!lmın fıalı lık tcmi.ıat Sutı 

Lira Kr. Ura 
Ar99 C00,000 39,000 292.5 11 
$~•eti 400,000 _ 30 9000 15 
Yul anda yazılı olan sığır eti ,.e arpa knpolı zarfla tekrar eksilt

meye konm~tur • .lJıaicleri 25/3/940 ~nü hizalnnnda yı:zılı snatlerde 
yj!pılacaktıT. isteklile.rin kanuni vesa.k ve teminntlarile birlikte ihale ' 
saatinden bir saat evveline kadar teminat ve teklif mektuplnnnı Ec!ir
ncde Sanayi kışlasındaki satınalma komisyonuna crmderi. 

(1314) (1479) .... 
.AWıda c:ins e miktarı yazılı ınnhcme ua7.nrlıkln 2/3/940 CWilar

tesi günü saat 11 de i:<partacla Tünacn satınalma kom~yonunda alına
caktır. İsteklilerin teminatlarile komisyona münu~antlnn. (1315) (USO) ' 

Cinırıi :Miktarı Evsafı 
1 

Urt:an 500 adet 15 metre uzııniuC-Unda 
Gemici feneri 100 • Niimw1csinc göre 
Zincir sap 500 • • • 
Kantar 30 • • • • 
Su fıçw 36 çift • • .. ... 

• 

Devlet ~zyolları işletme Umum Müdürlüğü~ 
. 

26 Şubattan 4 Marta kadar ~ 
Muhtelif hatlara kal ncak vapurlıınn isimleri, ı.• 

briİD ve saatleri ve kalkacakları rİhtnnfıır 

Karadeniz hattıruı -Salı 12 <le (ttm.ir), Pc~omtx? 12 de (C G.J' 
riyct) '\"C Pazar 16 da (Anıknr8'· 

Bartın hattına 

İzmit hattına 

nh't.JımıOOan. ıl 
-s~.lı 18 ~c ~Ü~en), Cunumıteşi 18 de (ı\flt 

Sırlrecı r.ııb.tmı.ndnn. iJf" 
-Salı, Pcl'Ş5lnbe ve Pazar 9.30 da ( 

'l'c.p'h:ı nc nlıtınundan. 

Mudanya hattına -Pazü.~~esi, Salı ve Pazar 9.50. de Çs ıı 
Pcrşem~ ve Cuma 15 de (Marru:az). C J1l 
~i a::ynca 13.30 dn (Sl.16). Galata !J"lhl ıtl(S 

Bandırma hettma -Paumtesi, Çarşamba w Cuma 8.15 oe 2 
Ga:a~ r:.btımmdan. Aynca Çnrş3JP~ıı.~ 
(Ant.nlya), Cumartesi 20 de (~en). 1 

rıhtımından. i/ 
IOXIO eb'ndında olmak üzere 20 1850 lrnrusa koml'l'Onrlan alınır. · 

ndct eri.ak n e-~ya örtiisii 28/2/940 ı Taliiılt:rin 2400 "nvılı kanmn•n 2 j l 

Cıı~amba ıfinü ı;oat 15 de p:ızar- ve 3 cü maddelerinde \ 'C ~artna-

mır::ıbiga hattına - S ı, ve Cwna 19 da (Seyyo.r). T.optıı:ıne 
mm.dan. ~ 

Lnroz hattuıa -Pazar 9 da (TU}·yar). Top!hane rı.tıtU'ilır. JS 
lıkla 6abn almııcaktll'. isteklilerin mesimlc i~tenen fenni vesikaiarile ; 
belli ~füı ve . aotte Çorluda Kor. bidiktc paznrlık gün ve saatinde 
snnnalnıa komi )'Ommuna geinıe- Aııkaradn M. M. V. satınnJma ko-
lcrl. ıni!"yonwıa gelmf'leri. 

JO,G03 un ~ovalı parti parti pa- ı (1321) (148ö) 
zarhkln sahn ahnncnktır. Pa7.ar - ... 
lıldn eksiltmesi 29/2/!Wl Pe~eınbc 500 adet bakır llllkn:ç pazarlıkla 
günü saat 15 ele Çorluda ltor &atın satın ahnncaktır. Bal,rıı.çların ev-
nlma konıisyonunlla yopı!::ıeaktır. ~ snf 'c eb'arlı hr:klandaki mallı • 
1ı-cekFlcrin kom:s;roııa gelmeleri. ruct İstanlmlda Fındıklıda Iior. 

3 udet t u kontrol 00n::ti 28/2/940 irtibat subaylığından, BursailP Tii-
('1rE=amb:ı winü s:ınt 15 de Çorluda 1 nıcn sntınnlmn komisyonunda me\'• 
Kor ~ntmalına komis~·onunda pa· cnttur. İhnlcnin tcbligi tarilıindcıı 
znrlıkln ı;;ıtm alınal·aMır. İstekli- 1 bir buçuk ay scnra tes'imi ş.·uttn. 
lerin belli Kİİn \'e saatte komisvo- Taliplerin ihale giinli olan 5/3/940 
n~ miiraCflntları. (131G) (148l) Sah günü s:·at U de IlniJkesirdc 

~ Kor. satnınlına komisyonuuda Lu-. 
100 ton pirincin kapalı zarfla 

eksiltmesinde talip cıkmadığmdan 1 
puz~rlığı 28/2/t40 ı,riinü sı>at 15 de 
Anknrada f,v. imirli:1i satın~imn 1 
komisyonunda yapılacaktır. Pir:nç
lcr şortname.sinde ~ nzıh olduğu 
ıniktnrlar dahilinde Beypazarı, Ya
bannhad, Nallıhan olabiiir. Beypa
:ı:ar i(in muhnınmen be.deli :?9.000 
lira ilk teminatı 2175 lirn. l:'aban
aLıuf tahmin bedeli 27,flOO lira ilk 
temin;ıt 2025 iira. Nullılınn nıuhnn1- ' 
men herle) 29/500 lira ilk teminat 
2212 lirtı 50 lmrnstur. Niimnnesi 
lwmisyoncfo göriilih·. Ş<!rtnnm{>Sİ 
143 kuruı;:ı komis' on<lnn alınır. 

(1317) (1482) 

Kaynr.rc:ı ve Ilnyrahohıya tes -
}im ~rtile üç yir:ı{"J" ton yulaf ayn 
ııyr: paı:a'r"ukla ahnnrnktır. Talı -

Junmalnn. (1314.) (1484) 

* ' 500 to~ arpaya istel li olmadıl'ln- 1 

can yemden kap:> h zarfla l'ksilt-1 
me~~e ~onı~ıuşhır .• Talımin bedeli 
3~,0~,0 lıra. ıJk tenmıah 2250 lirad:r. 1 
Ekşıltmes ı 15/3/U40 Cumıı ı.rüı.ıü 
saat 10 dn Karakiiscde Tümen sa- ı 
tıunima kom"syonunda yapılrcak
tır. isteldileriıı tcldif mektuplarını 
ihale s::ntindcn bir saat evveline 
kadar komiswına v~nnelcıi. Şart
nııme ve e\'r:ıfı JColonhumn tck-
111il ı~urnizonlı r'ntdn güriiliir. 

(1453) (1320) 
...: 

A~·valık hattına -Ç~<::mftXl 15 de (Kemnl), Cumı:rtesı 
(Saado.). Slılk-eci nht mından. 

izmir sür'at hattına-Pa7.ar J1 de (Kade.ş). Gala;ta rı!htunındnıı.~ 
Mersin hattımı -.3alı 10 da (Çanakka'e), Cuma 10 dıı t~0 

S.nkcci nı'htnnından. 

NOT: ,.'İ 
Yar.ur Sl·Ceı·Jerl hııl<kır.dıı be.r turlü ınalüm:.\t aşatıcla teJdon vuıu:a 

. aulı Aer.nı....ıerlnıızı!!'n öğrcnl:ebilir. 

Gıılııtn Il••şnccnteliği - Gaata rıhtımı, L!.ımınh:r Umum 
Mıidürlüi:ü binası altında. 

Galata Şube • - Galata n.lıtımı, Mıntako Liman 
Reis1'ği !binası altında. 

Sirkeci • • - Sirkeci, Yolcu SaJOnu 

tinden bir sı:at cvvcJinc kadnr 
zadlannı Ankarada M. M. V. 

satuınlma komisy()nuna vermelCl'i. 
(1307) (1383) . 
-r 

k . d . • t-tJf• 
omısyonun a ynpuacn~ 11 

şartname ve c\ snfı her ırtı ti' 
misyonda ı~örüliir. istclthl~ 
giiıı ve ı.:aatte komisyona .4; 
Ieri. (1310) (> 

Beherine t:ıhmin edilen fıntı 110 -------
kuruş ol:ın 10.000 ila 25,00U adet l l'ıstanbul Komu .. arıb 
tımnr fırç:ısı paznrlıkla nıiinnlrnsıı- taı' 
ya kon::nu. tur. İhalesi 28/2/940 Satmalma Komisyomı İ )1 
Cnrsııınba gi!nli o:ııat 11 dedir. Kafi 1 K . , 111 
teminr tı 412:> liradır. Şartnamesi ' omısyonıwrnzd uıc\ 1~ 
138 ı·urusa komisyondan alınır. ve şnrtnamesiııe ~öre fel1 .1, 
fı;tcklile:-in 1c.ninat ve kanunun kat okul undaki servis b•" 
emrcttiid belgelerle ihale saatinde tamiratmm açık elu.iltı ,es~ 
Aukarndn l\1. M. V. satınnlma ko- 940 Pnrsembe günü snı:t 0 

c 
misyonuna gelmeleri. tc yapılınaı!a başhınncn rı'ı 

(12331 (1057) giiııdc intaç cdilccckt•r:. 0~ * men bct~eli hcş hin bC.S l uı defi 
2418 adet bakır bakrnc kapalı liradır. ilk teminat pnrssı 

Heır türlü yanıkları 
Kan '°ı:banlannı, ~ 

min h:'dcllcri 24,ono .. r iira ill:: 

1 
le• tin ttl:ırı 1800 er lir:ı..ıır. Prz.!r
lıkJnn 2 /2/940 Ç:!r.:"'mbn gü ıü 
sıı.nt ı:; de I .. iileburgıtzdn ıı"kni sa
tınnlınn J·omisyonnııdn ynı.ıl.•<".:~k

600 ten sulnf lmıı 1ı :zarlln ek -
siltıncye konmuştur. . IuLmnınrn 
bec!cli 4~,800 Hrıı ilk (enıiı:ıutı 3n;; 
Jira<lıı·. llınlesl ll/3/9IO Pazıı:rtesi 
~üııii sunt İ5 de Kıri.ıarcli ı;sk~rj , 
~:ıtımılma J onıİ&"onundu yap•la -
cddıı·. Evs~r "c snrtnamcsi komis-
~ onda gfüii!ifr. rstckli!cı-in k::ınuni 
\ esiJwJaı-~lc teklif mel tııplrırrnı l
Jınıc aat!ııdcn bir sant C\'\ tlinc 1 

kadar konıisvonn vermc~cri. ı 

zr.yfb l/3/910 Cuma günll sant 10 °
1
.0
1 

ü.c l~rlka sek:.~n kunıt;;~ ~ 
dn Urfnda Tümen sntım•lmn ko- · · 1 eı·ın 1 • tcmmnt nııı1 1;oıı"' 
mısvonundn eltsiltmcyc konmuo:- ~ı~~ktu~J3;~ıle .. 2490 ~nY!~ıı~t 1 

t l'r. Şartnnnı 'sİ komisyonda gö - ıkı '~ Au~uncu mrtduclc ·:dııf 
rüliir isteldikrin tcmin<>t ve tek- \'C vı!avet nr.fın fen mı ,ı.ı 

· "' · d ' kl ·ıuıır I"f mcktuplorını ihale saatinden rın en u.ae:ı arı vesı :f 
K Luh. • .ı ıu n'arım 
Dol .. ma, akn<'1 r, 
Ergenlikler, 
T1aş )ar lrırını, 
Meme . tiha~ .. rını ve 
Çtı li:.k' arı, 

Çoculda.rın ve büyüklerin her türlü deri U.tihaplannı 
EN ERKEı'f VE EN EMİN TEDAVİ EDER 

VİROZA PATI, mikropların yaşamasına mfı:ni olur. 

J\o. 229 YS%.an: M. SA'Ml KARAYEL 

Venedik ve Napoli Uzan Hasanın istediği 
donanma ve topları alelacele gönderdi . 

.Fakat; 'I'J'abzon imparatorunun 
~e sair 'Prenslerlıı bıı larına geleni 
!'1tince firar eyledi ,.e Mısıra kac;- . 
tı. 

Pactip'h, Kılıc; .Arslana nvelcc 
klymetli bir yüztik vermi !iti. Kılı\ 
Arslan bu yü:ıüğU C.cclik Ahmet 
Paşa vasıtasilc Padişaha iade etti. 
Kılıç Aııılnn bu surctl\! ahlili ne
eooetlni göstcrmi ti. 

H aramnnzndc ishalı Beyin zev
cesi jle oi:clu Mehmet Bey ~art ;ıe 
Silifkeyi Gedik Alunct Paşaya tes
lim ettiler. 

Pir Ahmet .Beyin aılcsine melce 
olan dil{er civar knlcıcr de birer 
birer alındı. işler bitmek üzer" i
ken pCTde değişir gibi işlet" bir
denbire fenalnşt.ı. Buna dn sebep 
Uzun Hnsandı. 

Uzun Hasan, bütün lrana, Azer- 1 
baycann, lrakn hiikmctmcğe baş-
lama tı. ı 

Uzun Ha. an, Timurlcngin yerini 
tutm k ümidine diişmü tü. Bul ıl 
Avrupnlılnrm da ümitlerini u}a.ı· 
dırdı.· 
Raramaıwıı!cier, Rados ~ö-.,nl -

ııdcrı ' -t5dasilc muhabenı t , c 

mlinaseb. t kap16ı açıldı. Uzun Ha
fian ecnebilerden, OsmanJıları de-
nizden \"C ka.rndnn 1azyik etmekle 
beraber kendisine top ''e topçulu 
gönderilmesini iltizanı etti. 

Papa dördüncii (Sikit) i5e ka
rıştı. Fransnya, Ahuanyaya, İspan
yaya birer kanlirınl memur etti. 

Papa; Uzun Hasan hükiimetini 
ele alarak AnndoJuda Fatih hüku
metinin üzerine yüı-iinmek gay -
rctini glidüvor<lu. lnk adı Yıldı-
rım Beyazıt zaıpnnır.da olduğu gi
bi bir hfidi c vücutlaııdırmak , .o 
Osmanlı ülkesini parçalamak ve 
dnğıtnıakh. 

Papa, fırsatı lu1c.ınnamıık için 
Avruna lıiikfnn~t)crini de başına 
toplnyıp O mnnlılor aleyhine eh
lisalibi resmen davet eyliyordu. 

Vcnedik ve Napoli ile aynca mu· 
k velclcr ktedcn Papa, Uzun Ha
ı>nnın istediği donanmayı ve toı,_ 
hırı alelficelc se\'kctti. _ 

l .ıtlh uzcrinc muazzam biı: chli
salir, tc~il eden Papa hu· .. Cer sc
\ lnr itinde idi. Cii Jr u O.,,ınnnlı 
Poı<!i~Hhının başın,ı Aııadolu ynka-

sınd ıı · da kuvvetli bir devlet ra
kip çılrnmnstı. 

Uzun Hm;an, Papanın ve ehli -
salip ordulorının ve donanmaı.-ının 
lcuvvclli hareketleri kar:.,'lsında 
Fatihi mağlfıp edip Osmanlı taç 
''C tahtına sahip olacağını ka\:iy -
yen zannetmişti. 

\'czi .. "ldik Amirşli (Pi ·ctro) l\lu
c;cnigonu.n kuınnndası tahtında bu
lunan bu donanma talmnının An
tal ·a, Silifke, Meğri civarlnrmdo, 
bilhar.mı t:ımir chri içinde irtikap 
ettiWcri cinayetleri yı::unruda hi
cap dm•mamnk kabil değildir. 

Bu dü rnan donanması ına "Ve 
mala vahşi tccnvüzJer.de bulundu. 
O derece va'.h et ihroz etti ki tarih 
bile bunlan kaydetmekten haya 
duydu. 

İz.ıiıir ~clırinde kadınlar ve kız
lar, çocuklar, maabit, nı~nkin hü-
kında irlikiıp edilen bamarhklar 
kaleme gelir şeyler de~ildir. 

Papanın murahlınslan bulunaa. 
popaslnr, Rndos tUrikidlinya şö • 
val}·cleri bu bapta önayak olu -
yorlurdı. 

Moradan, Dalmnı.;yndan, İskla
vunycdcn getirilen ipsiz sııpsız ta
kımına meydan ol u~orlar.dı. Hıı
pi boneleri bo nltıp Osmnnh iil
kesine snhvcrmişlerdi. 

Sözde Fatih Sultnn Mcbmedin 
zaptettii!i kı·:ıllıkfan, imparator :. 
luklım bir ~ iırüv ii te i tirdnt ede
celrlı:,rdi. /h nıp., ye 'ııclcn oyn:ı
mıc;, P. p.ı b tn olduğu halde şark-
tnn, g, 11 hın O mnnlı iilkesi \iz<:· 
ıinc ~ i:riiyoı l r ı. 

tır. ~artnnmooi bcr rrün komisyon
t1:ı ı:öriiiür. KP.t~ı f<.'nıinatla1"ı mu
' ı?k!rnt ilırle;\ i ıniitrnl.ıp lıcmea 
. atınl:>C"tıkhr. (1318) (]483) 

Kq.:f bedeli 370,030 lira olan Tc
Idı-da 1i- i'iltcle inşaah nazariıkhı j:ip

tırılncaktır. İhnl:.::.i 2" /2/94-1 Çn
şnmba c-ünil saat 11 de dir. İik 
tı•minrıh 18,550 liradır. Şnrtnaınesi 

Ben de lbu lbi'u;riyi tekzıp ctmi
vorum!. 

Ben 'l?linah cttimse bi1c o affet
mesiui b~yorl . 

Fakat. su Halime de ıkendi.mi · ı 
Jouııioan vereceğim gc h-ur. Z:ıva.llı 
adaı."'ll, sanJti IOOniml ıber:ılbc.r has-· 
ta!. 
, 1sı.ani1u !a meli beri hqınen her 
gün bir defa ~'\~r: 

- Namlıiın?. 
J>iıo,'Or. Bu odacıgın parasını o 

verdi, nakil masraflarını o yaptı: 
Disoonset~ iddip tedavi görmeyi o 
öğretti. 

- Canını yQvrucuğum, milyıon
lanm olsa gene senıv ~in harca
maktan cekıinmcm!. 

Dıyor. Bunu ooy1crken öyle içli, 
Ö"le J{Ötıü den ki .. Ben de ona karşı 
tam bu haldeyim. Canımı istese: 
-Al. ..... 
Diveceği.m, Onu Q>aşdöndiirücü 

bu· hürmet.le seviıyorum. Ona: 
- Pcygaımbcr ... 

Diyorunn. İsmim aruı:ııkcn gayri ih
tiyari gözlerim kaparuy.or, nurla
nıyo:r, ~ıy(rr bir caıniin m:.lırnbı 
önfuı-cle sccdeye v:!rıp kcnd :nden 
,. ""'11 ~ '1m huşu duyuyorum. 
Yer •oıl.izündıı:.-, muhakkak ki lbun
datı dnha iyi 2fr kalp, dş.h.a mü
Q{cmm.u lbir ya.rıdılıs olmaz. 

bir s::ıat CV\'Cliııe kndı:r konıisyo· rabcr be!li giin VC srıntfe D r 
na verilmesi. Tahmin bedeli 16,321 lı~a Komutanlık sa~ııınl~t1(. 

(1297) (1354) 
~ ı 

liru, ilk trmiııatı'122ı! liradır. mısyonuna ~chn,,Jerı. 
(1229) (971) ııl, 

Keşii bl deli 270,000 l"ra olan • 
benzin tm:lrlnrı krpn!ı zarfla elt-

1 

s'ltnıcyc hnmu hır. h.aicsi 8/3/ 1 
940 Cumn giirııi s:ıat 11 dedir. 

ilk ifımi~:ıh 14,750 liradır. Sart· 
uam~i 1350 kuruşa komıs ·~n - · 
dan tılmır. Tnlip'ain ih:ıic s~a-

25,00{) metre iş clLiscli."< kumPŞ 
p:ızarh!da satın nlınncaktır. Mu
hnnmıen bedeli 18,750 lira knt'i te
minnh 2813 li.r::ıdır. Pazarlığı 29/ 
2/!.140 Persemhe r,ünü saat 10 da 
Ank:ırnda M. J\1. V. llv. satıııalma 

l{onıisyouumuzdu nıc\Cb 
şifnamesine gfü·c fon tnt ıı~ 
kulunda cınaııcten j cpı n~ 
t:muratn s::rrfc ılnıck u,.crt 
c~k malzemenin pıızarlvl~t 
kasasma 29/2/!HO Pcrst:f11 -t 
saat on be te 1.n ·i, ı ac ; f 
t>iindc ihalesi yapılac 1~ 
hammcn bedeli bin bcS ' 11 1 
nıi~ sekiz liradır. İlk t ., 

1
bt' 

rası :vüz9un sr.kiz lira l r tf~ 
ruştur. İsteklilerin i ıe 
makbuz vcyn mcM• r 
sanlı kanunun iki \'C i 11 ~ 
delcrinde ynzılı ve v·1· ,c 

- B I1' arlist:ım... ·, 
Ded..i.~i ve .k nd sıni anla~ltı ro-, 

man hiç )"13J1ı~ actnım. TemC.Z, 

- Siz a:end"ni?: ... ' mışs.ruz ... 

fen ınlidiiriiiklt'rimJ" •. ~ 
ve5ikalor ile bcrnbrr br' ıı' 
snr.ıhc Fındıklıda J{omut~til' 
tmalma komisyoımnn f!C 

haral> mm~ - • 1148., 

heyecanlı, .idealisı, :nsan ~h.lUk.ına 
inannıış, ~.ılk:!-t, :iıiıı-aır-.ı t, vicdan 
mclhucnJ.aırına lkl')ll1lOU.:ı foi v('I'OO· 
bir adam. 

Helct bana: 
- Merak etme. Mu1.laka iyi -0Ja

c.a:ksm ... 
IA'rliği zamwr.t.aroa ,gö,l:.tı>iinü ge

nişl:t..ıtc ~nişlcteı öyJe heyecanlı 
nclcsJer alıyor, öyle doy.umsuz ba-
k~la gözler.im.in j~ine bailoyar 
ki. ... 

Dispansere her ı;ln j(.divorum: 
'Kollarım iğne ycrası:ndan sımn sı-

Deı"kcn dt:: dudnkl rm& hasıl o-1 
lan kl'lmntıların ncısı fa iç!.me is
lİY-OJ"~ ciğerler.im hir oımbwa :par
ça parca Qf•kffip kofpanlıyor :z.::ıame..; 
diyorum. 

- Ben &rtrk ~tmiş:m! 
Demekte her baldc ~mı var. 

A)lml•e balr.tı,::rı ı...-nnan -kendisiınf 
tanı.vamıyaın ·bir karlın için: 

- Ben 'Wl'l"ı.m •• YaŞJ)'orum!. 
De:mek hem \'Ok ~ç, ~m (Xl1t 

~ünç olur. 
Eri}"Ell, biten, ölüme doğru 'hızla 

giden bir insan içi:n hakrkat'..aı ıbtın
dan daha açık, sm-ih hır çehresi o
lanıaz. 

zım sızlıyor! Kalçalarımın üzerine - Bir buçuk ay sonra -
oturamıyorum. Dnktor: 

- Bu 'hastalık o k.adax d11:ım.mi- Kim ne dcı.ı&2 ~ n! 
yetli değil Neosalvarsan mereleyı. He~. boş. • . 
halletmiştir. Jntizam ve dikkat cRozcuh Jcr hala dılim'lJl altmdruı, 
kaf . .. r v <lıu.daklnrımın arkasından kay- 1 

Diyor, benr ~scli i...t;;n ""l' vr.~ . iboJma<lı. Çı~kır, batıy-0r gıe-ne !."l-ı 
"' ·"' •lnyOTlaT! Gail ıha.artık ne vücu -

<lojtru mu bilmem? 

1

1 d'ümtlc NcoS!llvarsan'ın tesir yapa-
- Yüzde ddksan beş frcn~i af;.!- b:ıleceği ne oo dokıtar ve tesellilliin 

y.et ~tibarik 'ılim hir hal alm~tır. hü.kl.JT' geçireb: c~ b:r havatiyct 
Diye -gönlü.mu ıerahlnndııtı;)oı-. eser~ lma.dı. 

Fakat., (lk,·aıiu var) 1 

K . d n\'c"' omısvomunuz a ın.., i' 
nam esine göre Hııyd:>r:Pıı --~ 
hanesinin :subay ve erDt '!"/ 
bise dolapları p:m1iJık)!I 11' ~ 
mnsına 29/2/940 pnrşcıJI 1". J 
saat on birde başfann.cılı ~ıı"• 
~nde intaç (.•dileccktır · i-1 f 
men bedeli dokuz yüz cılliıı'I 
kırk iki kunıştur. ilk tt) d' 
raıa altmı~ sekiz lircı kıt ııı'' 
ruştnr. İsteklilcrln ill< t~g0 ~ıl 
buz ve a mektuplariJe 2 {i '111~ 
kanunun iki veya tidiflC ıı'J 
lcrinde vazıh "'e viliiyct ıcıır' 
miidiirlüklcrinden pJacıı"ifl ' 
sik:ılorile bcrnber belli f!j,1' d 
attc Fın.slıldıda Komut.arı c"'lf 
alınn komisyonuna ınfit1 ,ıı 

' * vcıı 
Komisycnmnnzdn uıc 11c 

''e şeraitine göre doJ,uzıl 0
1 

konm~nlığmın ihti:rnc•11rı 
yiiz kırk ndct bnvrak pnZ ı; 
tın nJnıncnktır. Miinnl ns~ .. '· 
940 Perşembe giinli snnt.110

1 

Jnnacok ve nyni gtindc 1 b 1 
pıltıcaktır. İstekJilcriıı drtı'' 
ve saaft ... Fmdlklıda ~ 1 ıııhı.ı.ılm . komisyonuııtı ı; ,ı 


