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ŞUBAT 1·1 .l> 

Gazetesi Sahip ve ıs"< ... J;.,rr.rı: 
ETEM İZZET BENİCE ı'IL: ~ 

liitl r, v es'e r ulh Plinı e lif decek 
Plana göre, uf ak bir Polonya vücude getirilecek, Bohemya ve Moravya'ya 
~uhtariyet verilecek, müstemlekeler adalet dairesiııde taksim edilecek 

a~~:_;:_r,;!~, ........ :, ingili~ler, Norveçten bir fok ge~m __ il_e_r_k_ı_·r_a_lı_y_o_r_l_a_r_ 
fil::'""'::1:-:~:::rE Finler iborg'un arkasında ·Amerika Ha:iciye Yeni Bulgar sefiri 

.~'.-,,..,•ENlC• yeni hatlar yapıyorlar Müsteşarı usabah geldi 
lu •Utunı rın ınkışaf şekTı ve seyri ' ı ı '' ı· k • 1 k d k" d J k 
~~·!:; v:r::;ı:7~~~:':e ~~:~~~~ Koivisto kalesinin düşmesine rağmen, diğer istih- Berlin e gıttı 1 mem e et arasın a 1 ost u 
:;:;.i!~~~l~~ıaınamileteyiteder kamlar rnukavemet ediyor. Rusların Viborg'u ve itimadın kuvvetlendirilmesine 
d •nı,11,ri: ı .. resmi diplomatik I Su Ilı raporunu ancak b .. .. k . I J ., d d" 
~:':ı,~iı.,. ~~~~~a:~~:e~~~~~1; 1

zaptetmeleri mühim in6an zayiatına mal olacak Nisanda hazrrlıyabi!ecekı utun uvvetım e ça ışacagım,, e ı 
•bilet us ya arasında harbe se- 1 Roma 27 (Hususi) - Amerıka ı y • f • G ) d 27 

!<!kilde ~~re~_ilecek iki •ebehi ~u Rruna 27 (Hu usi) - Hesinki - l . . hariciye müsteşarı Sumner Velles enı Se ır a atasaray mezunu Ur Ve sene 
lt:.-;:-ııus. ~:U ettiriyor: den ırekn son hal>c:lere göre, l>'ın- bugün buradan Berline_ mütevcc- tekrar ıuemleketimize gelmektedir 
. ''ler;11 nıau ıttifakınm müt- landzya bayragı hala Vılbong ka- cihrn hareket et.mektedır. sonra 

{'11e hal ~enfaatini ciddi mahi· lesinde dai·,al nm~t..1ad.U". Fakat IMüskşar dün ö~",cd~n evvel Ha- • 
'lıı•si, e ar edl'Cek surette iş- J'.ıı.;ları'l •nk : • . ız lı .. birlııi tıa.klp riciye Nazın Kont Ciyano ile b r 
do~_Finlandiy 'h ·ı· eden rnil•cv ı.:> : .-.cuonJ.arı Fııılcrın ıbuçuk saat devam eden rnü!A:katta 

••q inı..ı a 1 h afının bedlcre vaziycıini ıtıY.işl:üJ~t.ımışt.ir. Vi- ·bulunmus ve ızazrtedlere hır şey 
~~0ı·terınşaf etnıe,i. borıt şehri bornbar<lımanlardan ta- (Devamı 3 iincii sahifede) 
, tp llıu"ttofrt,•ı·a ~ny<lllğu },u iki n :ırnilc haı·ap o!ınuştıu·. Şehirde ••y e ••ltt· ' 
1 b a karşı ol ın ı>ovyet Rus- ~:imse ka.!m.amış!ır. 
~ •l1tııye ~n vaziyetlerini tav- F .n a:ıkcr]e, ı Vi.b<>rg'unı ö:e ta -
•nuı Sov Yeleee mertebededir. r~fıooa hwnnıalı bl«" sureti Rus 

~~Yet; d:le~ •~iman ittifakının .l<".a hareketini <İl!·ruuracak yeni 
le • ıını~ın 1 erı ve vesikaları ile ıı ;idaiaa hatları yapmaktadırlar. 
n hır İttifak olmak.la beraber böy- hoivisto ka:esi dür. Ruslar tara-
.:~bet ı.ı,..: vukun aradaki mü- f ~dan :ı: .. ptcdihniştir. Faıkat d i;er 
~ 'avıı1., a nazaran muhak • ' tıc•·•-•-~ mu.kiıvc:ne!E d'\'Qlll "'•nı· ,or bu .. • ,....,., ...... 
~ıŞ&e b'! • gun tahakkuk et- emektedir. 
u den~~ e~·arı~ tahakkuk ede- iKoivıs:.O kabının ziyaı mühlrn 's,. P e edıbııiyor, demek- ad<lecUmektedit. Bw·ası garpta· 
itil "Yet. JU ).fancri1eim sistemıniıı mühıı.-n nok-
) 

1 lerı11 ııı man ittifakmın milt- lalarından bıri ıd; ve ş:mdı,•c k.a,. •tte h enfaar. · "dd" . , 
'tlı İi aleldar • ~'.ı cı ı nıahı- c •r top . .ıı.rı Rl.l!iL'...rııı Fin m"vz, -

.\ ~ ~kild eu.e ılmesi ise an- krıni çevı .mı.,Jerinc mani oJuyor-
tind-. Sovye~ ın_linıkün olur. du. FakM Finler bL1rnsını t:ırnam e 
lııaı ~ki ilıtıaaderın Almanya üze- l.>'1" harabe ha,·jndc bırakmşılardır. 
lııtb1Y•te dü .. 

1 ablukayı tesirsiz Ş.:mcli Finlandiyı.da mulıarcbe-
a..:u1 Yart]~:ec~k kndar faal ve ııin ikinci mü<lafaa hattı önünde 

lilı, ot Sovvetıeı··gostermeleri i1<iııcl safhası başlıyar demektir. 
ltlô, Up tnuhı 1

1
; Alınanlarla bir- Hcısların Viborgu mutlaka alımak 

har lı. llaıı.aııı • ~ cephelerde, me- i ;:in yeni tazy :k; ere ı;iri.ecül: rine 
c__ ~ ve t::a a!. Orta Şarkta, ~ iplıe yoktur. Bu ş.clıirde, istas -

hi~ı 1 Vyec · vuz:e ge~meler.i vondan başka sa~larn bina kal -

"Üzerinden Sovyet tayyare !erinin geçtiği bir Fin kllyil. 

lskandinavya Nazırları 
tavassut edebilecek 

~ı• •lıibe11 İsekrıu ~ınl;ındiya har- lmakla b '--• - h · 
•ı b and maınış o erıa= • şe ır as- Londııa 27 IHusust) - Kopen - ' yoli'le haledihnesi arzusunda ol -

ltbhis 8 lanb8 •.na_v~a toprak- keri kıymetini muhafaza etmek - ha"dan biW-Hd."ine a 0··rn, 1.·~·a.n.l 
il;.- olıııaı Şa ıstılaya müt• " ıuu " ,., ~ "' 

lor 'nci f arı. kdir. dinav Hariciye Nazırlan konfexan-
~-ı.~enfııat''~8. göre müttefik· Onım içın Rus ordusunun ibura- ' sıru ımüteak.ıp bir tebli.i!: Mşredil -
~i~ı.d~ oldu~1aı11ı 11 ciddi şek.ilde sını zapledebilm;;<i irin çok! m~hiım: ımiştir. 

duklarını, ica.b·:dcrse tavassutta 
bulunacakarını tebarüz ettirnüş -
lerdir. 

Ayni tebLiıde, üc İstandinav ıı,ın r; Ciiıı s"' rına kanaat getir- zayiat vermesi .azım it~ ecc".ne 1 Tubli~e nazaran, F.n - Sovyet 
L tt~ ovyet R şüphesiz naz:ırile bakılmaktadır. h l:li k d İ kand" ı 

Utu ... •kt usyaya harp Fakat Rusların bu zaviatı da aöze 1 ar. axşısın a s ınavya 
~I ~ ~İi l •n çekiumiyecekJ , " 1 memleket~rinin vaziyeti görü•ül- , 

:memleketinin iki muharip tar:ıftan 
biTlırin y&ptığı toeslr artın<la kaldığı 1 
hak~ındaki icld·alar <la n>ddolun
maktadrr. 

kt 1 
•l c ••ile Al er ve akc.a:kl .. ar. 1 m. uh_ a.kaktn-. . .. rrnüş ve bu ihtilafın Finlandrv.ınm 1 Yııı.ı.an Petr 1 ınaııyaya fay • . b ~1 h 

ot8,.,.~la11111 • 0 h' maden, yiyecek F:n.erın ırıncı • · aner cım !'lu- istJk.Eılini mı.lhafaza eden bir sulh 
• .., ını a dafaa hattını adamsızlıktan zıyııde ı , 

ı,in ~ dcıneı.t;a mlite~ebbis ımühmmat azlığındarıı tcrkettikkri ı 
So\Yt e; Ve ti .. . anlaşılmaktadır. . 11'-•-•ıımı:mmm•mm>e.<11mıllllllllll-msıa-•ısm-., 
lat v 

1 
Ve J\I çuncü fıkralarda ise (Devamı 3 üncü sahifede) YENİ T ARİHI TEFRİ!-..Ar\ .lZ 

\~ it~ hi~fiU =~n ~rdularının hiz
~ı, bu 8\li~de b u~tcrek hareketleri 

\oi<ı 1-kdirde ulunınaıarı şarttır. B '" T'" k"ıye R •t P l H it f t~~r~"Uliyeı~e~"v";~~ı~~ t:~:: en eş ın ur eşı aşan n . a r ı 

~n~.~~~~\~7~~i ve re.mi gö- hakt·ında so"'zlerı· MAKEDONYA ATE~LER l~IN lıı•kted··•ır ı.1111 ~•nde Sovyet Rus- f\ 'J 
>eı oy •r. P01011usu. halinde isle- Yazaıılıır: 
lıı~daı nak bir Y.anıu yarı ını ga- İskender Fabrettin Cevdet Reşit 

YULAJ<KJRAN :u 1>01a8~ı için/ı~a•~t edası ve "Ankaranın hakim vaziye 
1 

SERTELLİ 
,.•~1 1t011hııın h\'.sgaı etmiş, bu- t•ı mu .. ttefı'k devletler için Yeni bir vesika daha·. ~ı '1.ıus •kaıı; .u (l~etsiz ve ora-
1~ h. illa~, ş.,ıJ.eUı·rınin himaye- mes'ut bı"r ha" dı·sedı·r,, 1 l"erez mutasamfı Reşit Paşadan, Fırka Kumandanı Ferik İbrahim 

Ilı,~. •binı . ınde a .. t . . p lını b" k (•~""il ıse h •1. ~?s •nnıstır. 1 aşaya yazı ş ır me tup.. 
bi'\teı01ara1t Y a 11 ılanı lıarhet- Sa.bık Çekosl.ovak Cumhurreisi 

1 t ~ lô'iıı) İı~Pınakta ve hunu Edvar Beneş. gazetecilere vukubu-
tf,ir~ltiı har uklcCiıneıı hesabına lan beyanatında, Çek.os'ovakyaıım 

•1 .., i>-ı, e eti ın h" · 'd d. ·1 '"~ 1 •t· d <> ııı, ... •tın· a ıyetınde yeıu en ırı ~ce,.~e o an ı ;;ma -
• l'e 11Ya ile 1'· hıılıı[Jmaktadır. dmı bir kere daha teyit ettikten 
~dl 811R1 °•iiııu.ı° 811 ıniina,ebatın- sonra, bugünıkü ahval içinde Bal-
·•11• a•~ • e •ad.., b" "k k l k -•- · eti ) u~. .· .. a vard e ır ı tı - an arın ve ya ın şaı"'ın vazıy 
~ •t • ,tj•k 011 ha": Biltüu bu gö- hakkında da şunları söylemiştir: 
~il? lıııd llıaıı a'k k!lca!te hi• Sov- - Yakın Şarkta' Balkanların si-
~f'•r v ır, l,ıı ittı;r~ sıyai ittifakı yaseti'e Yakın Şarkın siyasetôı a-
11~ııı Ilı 8'dır, ıııuı 8 11 ~ümııliinde rasında bir köprü vnifesini gören 
"t~q ""•uı ın asavver hir harp Ankararun hakim vaziyeti, mütte-

~~ktııı bıı nokıa~·dur, doiiil ınldir?. fik dev' etler iç-in moo'ut !bir hadi-
~!ikı~t ancak ~1111 •ehııldiir. Bu sedir. Kemalizm Türkiyesi gibi ha-

a h· 0l'asınd nıanlarla nıüt rilkuliıde terakk;Jcre maıJ!ıar ol -
~a~; s:!•dıı.ıau a 8lıa_I.iki boğazlaş: muş olan bir memleket.in siyasi şef I 
~r tİıtu Ye~ lt11 Yaoııra aydııılana- rolü oynaması muka.dderdir. Ben, 

11 •dıı:t ı.."' •<iııd,. ~ı~ emperyalist General İsmet fnönünün bu cok 1 

ı~'•lıaı b •ndisiııi.lıi 11 ~~uup bulun-
1 

nazilt anda Boğ'az'arın ideal bir 
~ı •tti "•kntada e ır tereddüde muhafızı o!<luğuna kanüm. 
"uiııtan~~'•ktir, n tefrik \•r tc•ıu- ı 

hık; Ya ilıtil"f 
:~•lıln..:l!af1 • etnıc.::~.~",~ hcdtere doğ-
.., t "'' l.t • ' ,,, ... ~· 1 ai aıaıı ' • ıne ge in-

-• ....,. . -ı. 

-~ ...... r vw-........... '\.. .........-. 

,_.I ı ,.'), .. 

; ,,,,,.. ' ı. 
~ı»t- 4. .. . ... ' .. , 

Havanın gü1.elliğinden isti • 
fade etmek istiJ"n Yunun kon

,, ,, solosu, gezmeğe jandarma mlif-
.. · rezesile mi çıkJ.?ordu?. 

- 1 

• İbrahim Paşa bu mektuba ne 
cevan vpiyor? Yunan konS<> -
!osunun bu gezintiden ma~adı 

- ne idi?, 

• Vesikada adı geçen köyün ki-
lisesinde gizli hir toplantJ mı 
vardı?. 

«Kilise değil, bir cephane de
posıı!• diyerek Abdülhamide 
aksettirilen hu hO:disenin lçyil
zünü ..• 

ı Yakında 

1t.11ı~a.t1 b' •. u hu t-n.ı-n~tak.i 
'-'•ıu ) l·kc.ruln i~aret 

ettiğimiz noktai nazara uygundur 
ki, o da Finlandi~·anııı istiliıya uğ
~anıası ve Sovyet lıareketlerinln 
lsk~ndinavya_ı.a dofiru inkişaf d
nıe>i ı.~y!i3·etidir. 

.i

l_, ~ j SON TELGRAF'ta 
§ okuyacaksınız! 
ı~~;.:ıc;lilllZID!lmıi:oılilı1üZii;o:;:;ı~ılıld.lm.':~iıilmıaıı:ıc:EZö1Sıl:Zll .. lllil::>: .... -

- ..... '-. ~.,, • ~- - • <" ,' 

Haliç şirketi 
biletlere zam 

• • 
ıstı yor 

Haliç şirketi ı:man tarife ~m~ 
vonana müracaat edettk zarar e!
t;f(in.i, binaena!c:riJ bi et ücretreıı· 
ne zam vzpılrnQsını t!\ 1eo cttn.:.ş ir 

T'enz l:i. t imkanl~rı·;,n arandılt. 
!bir sırada \ôpılan bu mlırıcaat :r&· 
kal görüJ.nıor.ektc•j ·:-. 

Di.,i(er taraftan t:ırJc komisyonu 
Haliç ve Ş:rkc\ihayrLye vapurla
rında si<vil zaıbi·tanın da üniforrrn
lılar ~:<bi tenzilat görmcsıni°l:Jbtıl 
etmiştir. . 

Bunun için s!vıil subaylarımoz n 
!ıüviyet varakalarını göstennı>ler> 
kafi gelece1<tir. 

Ma marada bir 
motör battı --

İçinde bulunan yedi 
kişi boğuldu 

Mürefteden 50 ton şal11J) yükli
yerek 14 şubatta İotaııı'.bula hare
ket eden Mabut kautanın idare
o;indeki Servet motöriinlin yolda 
ıı:ddelli bir lockı6 !ımınasın;ı: yaka
lanara:k parça ·andıg: ve batt İ!I ög
renilmiştir. Motördc .bulun~.1 yt·d· 
ki idoı hiQ'lırisi kurt<ınlamamıştır. 

l~~_,.....K~l-S_A~C~A~~
j!ahi Asım 

Araya girmek bize diişmeı <1m-
ma, kendiıııiz..i: • 

- İlahi t.Mın. .. 
Demekten alıkoyamıyon1'. Ne 

matbuat hürriyetinden şikayet e· 
den var. ne ıle ademi mes'uliyet is
tiyen. iliz de i~inde bulunduğu • 
muz halde söylediğimiz şu ciiıu
!ecikten ibaret: 

- lllilli Sef, Refik Saydam, Faik 
Öztrak ve hükünıet dikkati celbe
decek kadar hürriretpcrverdirler; 
ancak matbuat kanununun birkaç 
ali değil, adi işlere müteallik for
mafüe madd.,,,i var ki memleket
teki geniş hürriyet hamsı ile te
zat teskil ediyor ve bıı hürriyeti 
dunııı dururken baltalıyor. 

AMm Us, bunu anlıyamadı ise, 
anlatmak için en kestinfte çare 
Tan'ın bugün haber verdiği 20 mat
buat davasıdır. Bu davaların mev· 
~nları tetkik edilince A~ım Us'un 
ınu ay'ı kııyuda, yok•a' diğer gaze
telerin mi kuyn\la veya havada a
radıklan daha ziyade vüzuh pey• 
da ediyor ve bunların •hürriyet 
ınc\•zıın• ile uzaktan yakından ala-
1.a,ıılığı güzden koç:nıyor. D•va 
hiirri~ et dava>1 değil, iptidai bir
kaç formalite maddesini tadil da-
,.a~ı \'C dileğidir. • • 

Yeni Bulgar sefüi n. Sava Kirof bu sabah istasyonda .ıu:no.ıımn 
karşılıyanlar arasında 

Bulgar hükUıneti tarafından An- rafından karşılanını.ş ve lkıl kl% 
kara e!eiliğine tav .n olunan Sava • çocuİl\1 tarafından da kend'sine 
Kirof bu sı>bah ik• buçuk saatlik iki zarif ·büket takdim edilmiştir. 
rötar yapan ekspı~e şehrimize Yeni Bulgar el~isi, istasyoru:la 
gelmiştir. Elçi :stasy-0nda Bulgar k<>ndishııi karsılıyan bir mu·har -
•ba!ı konsolosu. konso:O:ilia.ııc ~l'kiı- ririmilze gayet güzel bir türl<eç ile 
nı. Jı:ufabalık Bulııar kokmisi ta - (Devamı 3 üncü sahücde) 

ÇERÇEVE 
• 
incelikler 

Kendilerini yeni bir komedya 
devres0tde zannedecekler bu
lunabilir. • 

Bitlerle Çemberlnyn arasın· 
dalıi karşılıklı söz bombardı -
menmdan sonra, henüz bom -
bardımanın tozu dumanı tilter
ken, bırdenbirc damdan düşme, 
nazik ve haliivetli bir ses işiti-
yoruz. 

Çemberlayn diyor ki: 
- Tezatlı görünebilir amma 

size bin;ey söyliy·eyiın! Şll anda 
gerginlik, harbe mani oluna -
bileceği tahmin edilen zamanın 
gerginliğinden daha az ... Sulha 
çalısmak ve bn hususta bütün 
l!'uyretimi kullanmak fm;atını 
bulacai(ım!. 

Beri tarafta Bitler, İııgilizJer 
ve demokratlar aleyhinde söy
lemediğini bırakmamış, hançe
resinin bütün ihtiyat kuvvetle
rini ele kullanmış, lam bir •inİl' 
zelzelesi içinde kendisini, mak
sadını ve milletini göklere çı
kardıktan sonro şövle deml~tir: 

- Dünya ifritl .. de bile dolsa 
yine galip geleceğiz!!! 

llu nutka İngiltere, 1940 yılı
mın en güzel siya,i i;rile mu .. 
kabele etti: 

Londra 25 (A.A.) - Londra 
rcslllİ mabfelleri, Führer'in 
nutkunu tefsire lavık bulma • 
nıaktndır. 

Fakat ben size iddia edeyim 
ki, Amerika Cunıhıırreisi mü
nıessilinin Avn1pada temaslara 
giristiği şu andl\ Çemberlayn, 
Bitlerin nııtkuuu pekala tefsir 
etmistir. Bitlerin nutku, hasta 
adamın (sılıhatim mükemmel!), 
neş'esiz adamın (sevine için
deyim!) diye nefsine telkinler 
yapması ıtihl, siyasi bir (Auto -
suggestic:ı l i':ı:il-' telkin) dı·n 
başka bir6eı .;,,.;.:,fü, ı.:~ını..: .... 

layn de belki, daha birçok lı • 
tibhar ve temas vasıtalarına ili· 
veten bu nutuktan, Almanyanm 
demokratlar cephesinde,n gele
cek sulh şartlarını kabule ya
naştığını, hiç değilse bu •ulh 
şartlarını teklife müsait bir aıı 
hul(l! ettiğini zannetmiştir. 
Çemberlayn, Almanyanm yeul 
vaziyet ve lisanını iyi kavramıı 
bir insan sıfatile, ümitsiz bir 
iskandil hareketine girişiyor, 
Amerika Cumhurreisi mfüneıı
silini bu eda ile karşıııyor- Ben
ce hepsi bu kadar!. 

Bu vazivette sulh olabilir ıni1 
Ben Almanyanın en müşkül 

~rUar kinde kavrulduğunu 
Bitlerinden ~ğzından bile dinh•· 
sem, bu suale milsbet cevap 'Ve
renlere gülerim. 

1- Polonya bastan başa lıo
,.altılahllir, Polonvaya hürriyet 
ve istikl&li geri verilebilir 

·~ nu. 
2- Çekoslovakvaya da ~·~ni 

ba~tan her tlirlü tamaıuiyeıi la
.ıe edilebilir mi? 

3- Bıınlardan sonra \:C bun
lara rağmen Almanya, onu her 
türlii taarruzi vaziyete geo;.nek· 
ten alıkoyacak fiili garanti ~art• 
!arını kabul edebilir mi? 

Al.manyaııın bunlara razı ol
mosı, he-nüz mahvolmadan nıa}ı. 
vını kabul etmesi: İngiltcHnİn 
de aksine razı olması biitün İn
giliz Prestij ve hakhniyetinin 
yıkılmo•ı demektir. Ölmeden 
iilümii kim kabul eder? 

Ok ya ·dan ~ıknlı altı ay olu
yor. Artık onu birbir sihirbaz 
dtttdur:ımsz.. Amerjka Cuınhnr .. 
reisi mümessilinin son ta\ ~ssut 
ve ıniisahl'de h~i neticel·•air n«"• 
tieelennıez, •eyredclim güm • 
bürtüyü!. 
NECİP FAZil. KISAKfREK 
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AMERiKADAKİ ,_____ ___ - -
ıırı.tı. YvNERLER _ 

Y ı:ı>Uar. b ır ıs t.a.~istıJi e göre, Bir'
leşik Amer'.ıkada ımily•.merlerin sa- / 

yısı gi.:ı1l.<,-e aruyurmuş. .. Mc:se·a, 
üç ıene evvel tıu mes'ut inısanlann 
ededı 44 iken, şimdi 55 im.iş! Sa- 1 
yıla.n 40 olsaydı, on'ar iıc;in, kırk- ı 
ilara karı:;m;ş, eroruşler, evliyalar, 

Bunun üzerine Clsrruın Cemal: 
- İ}1! anıma, dedi, Beyırzııt hıo

vuzu ta.tlı sudur. 
Seliiııni İzzet cevap verdı: · 

Çocuk harcırahlarının 15 bin lira çarfile önü
badema yarım olarak ve müzdeki hafta tanzimi 

- Birkaç çuval da tuz atarız.. rilmesi kararlaştırıldı kararlaştırıldı 

• cll>yecektim. 

DtlNYANIN" REKOR 

KIRAN DAVASI 

Düny.ının en kanşı.1ı: daıws 1933 
senc:ı,nde F'ilipin adalarında ı;ö -
rubı b.r sahtekarlık dzvası mu.! 
Bu davada, tamam, 47 bi:ıı vesiıka 
tet.k.ik edilmiş, 1370 şıı:hi.t ıfuılen -
miş! Adliye istatisl.i!k)ori, ·btı da
va ·1 şi.ın<!i, ·bir reioOC olarak ilen 
sürüyorlar, 

IMemurlınn haııcu-:ıhları .hak - Belediye reisliği şehr;mizdeki 
kında dfüı :Maliye Vekiılcltttden meı:arlrk>arın sür'at.le ıslahı ve A· 
viliwe·le yen; ıbi:r emir gönderil - .nadolu y-~kat;ınd;ı da 1 a:;ri :ınez.ır
m · ·tir. !ık vucudc gelirilmesi için yeni 

.Bu zevaıtı k.iramın, her birinin 
yı'Uk ııelir:en blr milyon dolar ve 
ıvoi>ut.da daha fazla iın.iı;! Allah 
artıtırsın?. 

Hey yar:ıl:Jb;nı, bazısına ak.ıLr
sııı, lbaızısına damlatı:rsın?. Neden 
acaba?. 
AŞURE."lİN tçiNE 
40 ŞEY GİRİYOR 

Söızıde aşure yap.p sa.tan f>İl' sey
yar satıc.nın madietlerini okudu
nuz mu?. Meğer, a.şure satıyorum, 
derken, eroin satannış.. 
~u.re Z&lllanı da h~üz geçti ... 

M• •iınxt.rr ki, aşure, iıc;iıııde fazla 
çeşitli maddeler o'ması itibarile 
m~urdur. Bu i.şi Osman Cemale 
ııocdum: 

Esldı zamanda, varid&tı. bol İs -
taı1ıul teklcelerinde yapılan aşu
relerin içine tam 40 çeşit yiı)recek 
maddesi k.a.tıhrmış!. 
Şu iıa 'e göre, eroin satan adam 

haklı 40 çeşit şeyin l!irdi# bu ne&
rıeve eroin neden ginnesin?, 
TOR.IK BOLLU~U 

VE TL'RFANDA BALIK 

Son fırtınadaki toriklıolluğu ma
lü.m. Dün, bu mese.eyi konuşu -
yordıık da, şehir mecliSl azasın
dan Se4im.i İzzet dedi ki: 

Fakat, 'bizim Afrodit daVas>ni 
pek yabana alma'ym! Ka::'IŞJkl.ık 
itibarile, zan.nedet-ssm, n!&anı lı::t-
ran bu lx-...ikkbr! -

BAHARA DAHA 

NE KADAB V AB? 

Balk=mrda, hala, İl<'i. metre tarı 
va.muş.. GeQenki !ırt:ına, birinci 
cemre fırtı.nası idi. Malilm ya, ilk 
cemre havaya düse<". Bu pazaırtesı 
4e ikinci cemre suya düştü. Ge -
leook p:ızat'tesi üçilırıcü cemre top. 
!'allıa düşecdt!. Fırk.;rt, yine bahar 
geldi sanmıeyın .. On<lım 900.I'a da, 
bir hafta koeaıltan SOığuğu var_ Ni
hayet eski martın dokurunu l:ıcl&
cai!ız. Yeni ma:tm yimıi ilkis.! L,ıe 
o zaman nevruz.. Yani baharın 
beşlanı;ıcı .• 

Fakat, yine havalara~ al -
maz. Çünkü, ·bir de oesk.ı nisanın 
beşini atlatma1t :ıazun. Yem aya 
göre, nisal'.lm on 9eıkizi eder. Eski 
nisanın beşi hakkında şu kıt'a 
meşhurour. 

Bu emirde; •bir :yoerdeo diğer bir ya büt.çesine .iıeabeden tehsisatı 
matıalle na&lolunan memurlara koymu.şt.ur. 

verilinekte ol.an ~ırahlarda taıb- Bu t.ah.sl.satın b'r .kısmı ile bazt 
sJ çağmdaık.i cocuklar için tıen büyük mezaclııklann etrailarwa 
ve Vaı>uf ücretlıerin n şimdiye ka- duvarlar çeki,eceği gib; )~lları 
dar t.a.m olarak tedı~ olunduğu ) tanzim olunup çiçek ve aR3çlar di
fakat hazineden fazla para çıkma- 1 kil~ktir. 
sını önl.urnek iıızere W.deına bu ka- D~er taraftan Zincirlikuyudaki 
bil çocıık ar için harcırahların ya- 1 asri nıeZ<ll' lA Cla sür'atle tanz'm e
rmı o.larak hıesap!aıvnasının karar- dilip ara ve ana yollannın inşası 
laştırıldığı tebliji olurunuştur. ' t.xarnır et.ıruşıır. Asrı l!lleZ3ol'-Ü?ın 

Bu yeni kasıara göre memurla<'; -oiran evvel a~'l.illlla.sı için bu iş ye
lı.arcırah beyanname.Jermde tahsil ru yıl bi.ıtQeSU>e btr~lımyacaktır. 
çağındıııki çocııklarının mektebe Yapılan kcşıfier netıcesinde yal
gıd.p gitme<liklerıni de t.asr.ih ede- nız Zııncırl.ikuyu mezarlı~ı içir: 
cekrerdir. 15 bin fu'aııık ıbir talıısısat ica-p et-

--oo tiği an.l:ı.i;ı1ınt,ştır. 

Halkevi temsilleri 
Eminönü Ha.iOkevincle kış tem

sillıerüıe devam olunma!Gtadır. Ev
~lki ~da Ev.o genç san'at
lirları ilk defa olarak c.Şeria~ 
isimli d<cmıediyi tamsiJ e1ıınişlerdi.r. 

.Mazide yobazların saf ha.l.kı:ına.zı 1 

şenat ıına&k.esı al~md.a nas:tl~y -
duklaclDl yetti nesle muva"f:taki -
yelle ~eren bu te:ınoiJ<ıi! k.a.dı ro
~ Nıyazı, mesnevi rolünde Sadi 
IMc.te, aıptal d.am;ıt roliinde kalııp 
Şakır ve bı.l<lassa Jwch mn kız .k.al'
aeşı roluı:ıde ne ıB. Nazım Enginer 
çuı< ıt.U<ıı;!ım.ıp takdıı· oı.u.ıımw;lar-
wr. 

Be.l.ediye roiıS!ıği bu parayı 1939 
M1>;~en \asarruf oıunan b..r 
ıfasıld:ı.rı al:ınak surellle hemen te
m.n el.t.ı.ğınden Zı.ncır l..Iwyu asri 
uıezar.ıığının 15 bm lira sarfile 
tan.ı.m olunması iş:.ne önümüzdeki ı 
ayın 7inc, perş<:mbe giuıwıden ıt.ı- ı 
bar en başlıı.nılaca.k tır. 

Bu mezarlıkta yüksek il.im ve 
san'at meıl!)w).)lan ue mUmt.az ze
vat için ayrılan köşeler de zarı:f 
ıbırcr şeb de ıbu.lunacakıauiır. ---... ~ ... 

Esnaf kongreleri 
- Hazır ll:ıedaıva.da.n toplanan şu 

4Dıiklerden !beş a 1 tı yüz çifti de 
BevaZ>t havıuzuna aıt.malı .•. Yazın 
halka, turla~ ve ucuz torik ye
diımiı; Okuruı<. 

Korkma zemherinin ~ndan 
Kork ahnılü.n be~nden 
Öküzü ayınr e~.dtn 
Hıdıreluz gelir ~yinden 

AH~tET RAUF Menha suları ne olacak 

Şehrim'.zdeki esnaf creni:,ıetle
rin.:n ıkonıgreler.i devanı elmckte
dır. Ek.senye<.sız.'1,. yüzünden 1 inci 
toplan lı.l.ar.::la yapt>a.rnıy an konı?Te
lerin azami 15 marta kadac ik -
n,au .c.,vettığ'rn~n bu kab.l ce -
miyet.la' yeru "--tuna gi.uıierıru 
teshil etmiş.leıdir. 

Bir nakşibendilik davası 
Ayd:nda şayanı dckkat bir mu

hake.neve baş'an11mıştır. Bu da
~"&JlJ.n suçluları 6 sı mevkuf, 2 si 
gıııyrım<!'VG<uf olmak üzere 8 kişi
dir ve kendileri N a'kş:beııdilik ta
rikatine mensup olmak, lbu tarika
ıtiıı mensı.ı.µlarını çoğaltmak için 
ra 'ışmakhı mezmın bu!unmakta -
ıılrlar. 

1 tığını, faka.t işrete daldıı'.!ı.ndan 
şeyııhkten çıkarıldıli.nı, teklkele
r.in kapan.masından sonra tarikat'a 
alakasım k~:ru söylemiştir. 

Şe}1h K IJ'i<ldalı tbr.hlın Sade
gül, Na'kşilik i.e e.lii.ka<>ı olmadığ:ı
nı söylemiştir. 

:Mehme: Çakıcı, şeyhinin ölü -
münden sonra kendisi.ce müraca
at eden tarikat mer.sup'aruıa, her 

Suç'ulardan Cern9.l Eralçin, gece ııu.vr:.ınuavyen vakut.!erde na-
IN~ilike Mtiısabı yüzünden hu- maz kılınıılaorını ve s:>yısı beş bini 
kuık tahsilini lbıraktıığı, tarikata ilk · asan test»ı çekmelerini tavsıye et-
intisab.ıııda 40 gün bir odaya kapa- tiğ;nl anlatmı:;tır. 
ııvaJ< oruç tutup te,."h:h çekt:ği, D:f(er eri de ta.ııiıkaUe aJ$kaJan-
fey\ı.leri :iibraılıim Eltlıemin ölü - nı :.nkar etmişlerdir. 
miliıden sonra iki sene şeyhlik yaı>- MU!hakeme taihkikata kaiıruştır. 

L ... lf. 

Bir meyhane dönüşü 
IMotör kapt.a.nlanndan Ahmed 

ile eııkadaşı Muhar•eın isminde 
bin; gasp ve tehdit suçlari!.e dün 
2 ın.;. a,i(ır ceza mahkemESine ve
rilmişJ.erdir. Bunlar meyhane dö
~ arkad~larından Rllatı .bı -
ç!tlda tıehtlit ecı:o sokakta 25 bra.
ııınıı almdtla maznun bulunmak -
iadırlar. 

Evvelki akşımı Küçükpaza:-da 

cerevan eden ve hemen CÜT11I1Ü 
me+':ut. kanununa ;ı;öre rırubake -
mesine b1•Janrlan bu hadiıseyi mu
hakemenin dünkü celses.nd.e C'.deli 
'.Muslafa isminde bir şah:t şu su
re>tle anlatmıştır: 
•- Muharrem sarhoş olarak, 

otoon-Obi ile Küoakpazara, Nusretin 
kahvesine geldi. Sonra hep ber.a- j 
•her Ziyanın şaı:aphanesine gitt'k. 

Yazan : lskendcr f. SERTELLi 1 
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BAR ÇİÇE 

- Böyle olsaydı, 'bardan kavga 
eaeon.1c çik:mazardı. 

- Bi!.a..b. Muhııkkak böylecL.-. 
Çüdkü böyle olmasaydı, geniş ve 
müsatt bX sahada kavga etmek 
ürere bardan anı.a.,"'lp çıkmazlıır .. 
Bi:r>bi.rlerinin eaıçbınıı.ı yolup hınç
!larıru alırlardı. Bu, belli ıki, dam· 
pk.:a bir döğüştür. 

di, oradan :lstanbula geçel.i:m. Va
puru kaçırdık. Ben !bugün bu me
selenin esrar peırlesjni lkalldırmak 
i.>tiyorum. 

Kalktı1ar .. 
Komışa.rak, Kızıltopr.ak caddesi

ni tuttular. ... 
İki çiçek nasıl kayboldu 

• , u.kat ceı.aı düşüoır.eğe baş-
Lıd Kad1köy vıapurunda y.anyaıw o-

- &!<.kın var, Semih! Bu, da- turdular. 
İuş.kJ.ı uJmasaydı, bardan ik!ıs, bir- AV>Ukat Celil soruyor: 
J:ill.te b otaınobile hinıp gi1ımez - - Nereye ı(diyoruz? 
IerJi. Hoe:r ne sekilıde o.!ursa olsun, - İs anoula .. 
f'.tr.ıd.i ortada acı 'bir ·hakik.at var: - Sonra? .. 
Üç gün<iur lkısµn de iııi buluna.- - Teo:ıbaşma cıkacağız. 
1X1oOOı, - Daha oonra? .. 

• Za!b...-ta ne Lkirde acaba?.. - Menekşe ıle Selıru.yı o gece 
Bu i • Yı!.maz Bey ~k'p edi- gö tiren soiöıü bl!4.aca.,ım. Şoıör 

~ Fa.bt. on.;ı da müsbet :bir ne-ı bıze ontan ncr<-}e. gö:.W,UU.gı.ir.ü ~ 
tice elde edcceğ:ni sa.r.:r.w • Jll. sovlerse, onların ı.z.ını ıbu.l!OOK ıto-ı 
~'-S. o bu ncıktalar fizer 00.C- yü.- 1 laylaşı.r. . 1 

'yor. Mühendis Cemıl; pa1' - - Ben, Yılmaz B'e5'in de bzi.mle 
mı ı.na dola.m.ış .. Oocın ,p şır.i!en i:ıerı.ber gelmesi muva.fıık ohır fi<t-
ID Jvor, ır;.ndey.ını. 

- Boşun~ zahmet ediyor. Bu i- - H .e bir .kıı:Te weı;:m bula -
çh mi~ Cemıl ile alakası yok- lım.. Alacağmıız malünnatı Yıı.maız 
e, .. .Mademki Cem 1 de pr<U arı- Beye verir ve onun da y<ırdrırın:l' 

. Şu lı.a}dc Scl:ruınm Cemil Je 1unın roo:uz. 
lt.:.dıruı:ıms d:c:nektiT. Vapur «ö...,rüyoe vanaşıyord.u. 

Ve ayağa k:ı.Ikarıık. Avukat Cela.J bir axahk: 
- .Ha(Y'd..i, Kadııköyüne ine1inı, de- - Yahu, d~. nı damat ı,ıa,,...ııın 

Evk.. af idaresi tarafından satışa 'ı 
çı:k.ın.an menba sula:ru.m y alonız 
kendi dc;>o.:a.rında Sa•ı.k!..tı:ı ve bu 
&"..!arın dı.ıl:er sucult.r .. pek az ve
r. d~ '"""" ar ve ktıulsuz me;.ru
bat s~ es:nıaf t:emiJctı,. n.ın ı.;.o.n
ı::res ııde cımnıyeUe mevzuu bah
:;e<i.lmJşfu. 1 

Netıoc-<le her ,SUcuya evkaf su- ı 
la.-ııun veril:ınesi lw.kkınd.o ıd.aH!ye 
muraca.at.a buıunulması k:u:ar -
Ja.ş..ı."1-ıllŞlır. 

ılJ;*"' taraftan dün belcxl.yeye 
yapt.an, bu- .nıw·ac;ı~ı.la da şclırı -
rnıWcki tüti.uıcıi, ba.k.kal ve emsali 
di.iıkkaruarda şışe ve ibaı-dakla su 
sauşırun rııenolumnası cı.a cemıyet 
f.<\l'afınd:ın i.stenmış'.ir. 

Şarap içt:.k. Ahıneci de yanında 
bir a:kadaşile ·bc:ı·aıbcr orav« ge. -
d.ikten bır mü<!.det oonra, Alımedm 
bu aı>ko.cLışı ayrıldı. Ben de si;;a
ra aJmal(a w'.<ağa ÇJ<ktım. Dönüşte 
Joa.ııar.lıık soluıkıa ·bir giiri.ıJ tu ;;şi.t

tim. '!Muh.arreuıie. Alıınedi ve Ri
iatı kar~ı karşı~a ıı-&·düm. Mulıar
reruin elinde silu.h vanlı. Ahmed 
de lbı;;af(ıru yan ya.uya s•yırmı.ştı. 
.Rrfat, ellerıni hav.a.ya k.alıdırmıstı. 
Muharrem onun e~ncınki cüzdruu 
Q(fkt~ içer si,ndc.ki para.;;ırı çı.k:ı.rdı 
ve boş cÜ2xlaru gerısm~ uza-ttı. 
Rifa-t, bos cirzd.an4 ahno.k isteme
y;ınce 'Mulı.an·emin tehdıd.in.e ug -
radı.· 

Bu şeha.cletten sonra muhakeme
nin dev=ı. iaJık!!kat ikmal ed l-
111ek üııere baska bir ı;:tine talik o-
3umnu.,.«tur. 

yanınd:ın ayrıldıöı.na c;<>k sevin -
d.iım ;ıanma. Sclx::ıınJ b.r lıirlü .a.nr 
lı.yamadım. Haniya ;.en bir v<11kit
Ger: .Fer-d 'l'.>aŞ3. beııs.: yapamaz!> 
dem:ştin. Nasıl oldu da aranız a
çıldı? 

Semih ka.şlanru çattı: 
- Bu i<;i konusmanın sırası de

ğil şimdi. H.ayd, vürü. Gi<J,.Jım iı;i
m.izo. 

Ve d:şlerini s!karak i!ıi.ve etti: 
- Bum.ın sebebini ıb"1ı de an -

il!yıamadnn. IMaamafih balı.minle -
:ı'Jllli ooru a anı.atırı.m sana. 

Köprüye çıktılar. 
Celil: 
- Ne ta.rafa gideceğiz? 
!Dil"'! sordu. 
Senı..lı eliJoe işaret ederııok: 
- Galataya .. 
Dedi.. Ka.r.aköye doğru yürü -

dtikr. 
SC'mih sa~te baktı: 
- Tam on il<: .. 
- Evet, Yemek valm. İlık öncıe 

karnımm <l..)y..ırsak .. 
-f:re)rc g~e lim? 

Tunc.ın yan sıok~i!ında bir lo • 
i;antaya ı:rro.ıcr: 
I~ btr k~eJe oturdular 
~ lbJ- k S<de o~urm~aTdı. 
Garson~ ı!.kono ,bira ı=arladı-

lar. 
Sert: h: 
- Şu 'ime "lll r..:;s,! Jıirlcş~ik!e

r.ıı~ ve l:ı•. = .... in.111 bU 1<te 
n=1 kayboldu~" şa.şryoruın, <l2-
di. Biri musbı:t, dı l.'Ti menf B.:i 
~J.i, öte.iti sakin. B..rı uys<ll d>
ğeri '~ HallJii bakı.rntlan e' -
kik c•s:·k, bl.rlcsm l1;:;,·...rı.e.. anl:aq .. 
:m.:ı:l.arına ~An }°"-

Bu meyanda maranı:ozl.arm ay
nca <&Sıv..ıcı. boyacı esnafla- nın 
kongre en yarınki salı g-.mü ya
ıııı.J:ıe:ııktır. Şimd.ve kad>J" tap -

lanan konı?Telerde mevzuu bah -
so!an ba.ş.lıca müşterek mesele, 
esnaf c;.nu yetleri hasta.nesının sü.r
at!,, gen.iısietilmesidir. Bunun içın 
her ceımrvet yenı yıl lriitçes.ne faz
la bi:r tahsisat koymaktadır. 

bile kalmış 

karar 
Geç 

bir 
Gn•etelerde şavanı dikkat bir 

ha..adis gördük: l\Ianrif Vekilliği, 
hususi meı..teple.rin tedrisatını, in
zıbn!, idare ve mali iı;lcrini daha 
sıkı şekilde kontrol etmeğe karnr 

• 1 
vcrınıs .. 

Bizce, g~ bile kalan bir karar .. 
İtiraf etmek lazım ki, bi!hassa, ba
zı hususi mekteplerin tedrisatta, 
takbcoine k-ola)·hk ;:oösterdiği, şöh
ret halini nlnmtı.r. Calışmağa pek 
yü:tü olmıyan bir ı..ı~ım çocııkl:ır, 
tercihan bu mekteptcre yazılıyor
lar. Bunu bilmiycn yoktur. Niha· 
yet, bu, memleketin umumi kiiltür 
St<viyesilc alakad~r mühim bir 
meseledir. 

Btl~HAN CEVAT 

Celal biir"6ını içiyordu: 
- Haklwı var, riedi. Bu, kuv

vıet.i b r ttJılild:..r. 
- Tahlil degil.. Bir gö~. 
- Evet. İsa.betli lb.r görü,._ Fa-

ika\, bazı hadiseler birbirpıe zıd 
insanları o kadar çaıbuk ve kolay 
vinl€ŞtiriYor ıki .. 

- Bu hiıd selerlıı ucunda ancak 
rnadrli meniaat~r ;>lab tir. Halbuki 
- öt.ekini wi tarunuyorum amma -
Selmamn böyle mmıj'aatlere ka -
pılacak bir daz olmadığı muıhak -
kak. 

- o halde ecnebilere alet ol
ması ond~si dı: ·h:.c yerinde değil. 

- Be.:' ın o .endıl)Cm ÇC•k yerin
ck·d' r. Çür.kü, iti.at devleUeri bu
rada rıüı~vverlel'i t;ylc şeytanın 
a-!dmı g ;mez yolla.dan ön.leyip 
avlıyoricır ki .. Buna sPn bile ka
pı..abi!ir~ •ı., acı:!! 

- H::rydi Clnım! Ben 'koby ko
lay '!x-vnımi ve gözlerım: başk~ -
ların• kiı ~lıY.:tcJ.l< k.ıdar sersem 
d~~ıJi,,.. 

- Fa,.lı.tna v=azsın k .. 
- S:. .. rbaz mı bu a<lımlar? 
-- Sı. irbazda'I <l.ihı !:·ırnaz .. 

D~·· .. becer di ıfü;anlar. Ben. B:ıl
tali..'nan_nda bulurı.dugwn müd • 
dcı'.ç~. çok iyi laJ::dır ı..dersin ki, 
onhı l:ı çok sık temas ettim. En -
1ell c IJS s vis rıdcta bir sihirbaz 
y _ır. Sclmanın dl bu yat~a 
d:l4mcs.ıııdc ve (Zambak) l(}bi, 
ortadan .taybolmuş olmasından 
k.~ku~orum. , 

- Uzun lafın kısası.. Sen hfilıi 
Selmayı se:v,yorst:.n 1 deRtı mi? 

(De,·am.ı v.u) 

Bir az serzeniş 

eıeton 

köşkles İ 
İsveçe; para atınca iş
li yen lSU telef on ma

kinesi ısmarlandı 

' }•5~ "Aitmark,, mese -
1 . e hukuki vazıy 

Genç nıeslekdaşlarıınızdan Şev
ket Raconun, Akşamda yazdığı 
•Yeni insanların csk.ilerdcn farkı• 
isimli yazısında, şu günlerde hayli 
üzünLüslu.ü Çt'ktiğim Lazı hadise
lerin tahlilini gördiiğüın için, ken· 

1 

disine karı;ı daha yakın bir sempati 
duymağa basladım. 
Şevket Rndo, doktorl&rdan ve 

eczanelerden oldukça hazin şika· 
yetlerde bulunduktan sonra, eski 
ve yeni insanların haleti ruhiye
sini kıırsılaştırıyor, ve bugün.kille
rin, maalesef aleyhine olan hii -
kümler \"C neticeler çı.kanyor. 

ArkadaşıJ11J21 fikirlerinde tama
nıilc aklı buldum. 
Şu geçen bir buçuk ayı, doktor 

ve e<'Zaeı n~inde koşmakla tüket
tim. EvveU kendim hastalannuş
tını. Scnra, ailemiz efradından di
ğer iki kişi yattL Doktorlardan 
çekti~imizj ne siz sorun, ne ben 
söyHyeyinı.. Hepsinde bin naz, hin 
istiğna.. Sanki bedava bakacak, 
lutfen jt"elecek, cemiyet namına te
davi edecek, insaniyet için iş ya
pacak gibi ... 

Onlar.o bir kismı şöyle: İlk za
manlaz, henüz şöhret yapmadan, 
gı:yet mültefıt, daha dikkatli, da
ha nazik, daha can ve gönülden 
bir tip halinde o.Juyorlnr. 

Vaktaki, şöhretlerini yaymışlar, 
seksen tarakta seksen bez sahibi 
olmuşlardır; haddiniz varsa yan -
!arına vaklaşmız .. Aman yarabbi, 
ne kadar çok meşgul, ne kadar 
vakti dar insanlar oluyorlar .. Bu
runları. ne kador da çok Kafda,'l
na yükseliyor!. 

Posta, teij(raf ve telefon umum 
mihlürlüı:ü şe!U"imizin muht.elıf 
semt.:uindc sür'~ muhabere 
köşk.lc.ri inşasını kara.rl.aştınnıştır. 
Bu ma.J:satl.a, yağmur, .k;,ı,r ve gü
neşin tes.rlerine muk.avemct ede
b..:eook evı;afta metin ve zarif ko
nuşma. höcreleri inşasına )c:lareiıin 
fabrikasında baş1a.nılmıştır. Ayrıca 

.İsve<om meşhur bi:r fabrilkasına da 
•para atmak suretile i:;liyen• 150 

'telefon mak.nesi sipariş OJUnmuş
tur. 

Yeni hücreler Mayısta 
açılnıış olacak 

Diğer t.ar...ı l.m ha.!Juı:mzın ibil -
hassa pece.erı teıeıon ea.ecek yer 
buıama<Wu.an hakıı:ıd.a geçenıkra.e 
bu &ÜLuruarda vauti nesrıya.luııu 
d.a teıeion wnurn mUo.ur..:u~unce 

eı.ı.ı:ı.ırnıyeUe nazarı dı!<kate aun
mıştır. 

ı...mum müdürlük bu hu.susta dün 
ga;.et.<oni.ze şu mektubu gönd& -
mıı;ı.ır: 

..,._,n Telgraf gazetesi y:w işleri 
ıMüJurı.ügunc: 

.c~zeteni21J1 6 ş:ın.rt 1940 tarihli 
nü.sına.sın-da (mwıa vere kö~~erı 
ihaı.a y ~oııma<l:ığından ~'Ok SJ.JUntı 

çeıUJyorJ b~.1~1 aı.1.ında inu.:,ar 
oo.en yazı mıınasebewe a:ıagwı~ ya-
2.uı .Zc.lı.1tı.Lın verı.ıımesi lüzwnlu 
goıu.ını<ışlur .. 

'leJe..ona •••><>ne olmıyan kiornse
lerin il.ili ve tn·u.>La.<::Ci ııı~.ya.Ç!4.l"l 

Vl!h<-uw,oda şeıınn mu-hte.'.ıf no.cLa
larn.da tesis eti.i.e~'i!ıt telefon ko-

İ<;iın oek dolu.. Bu kadarcık ol
sun ynznıayınca rnhat cdemcdiın. 
Alınanlar kusura Lakmasın.lar_. 
l\laamaf;h, biz de tıısrih ettik; Bir 
kısmı dedi.k. .. 

REŞAT FEYZİ 

1 h. Lt, Lh. lıAllt:HLEı. 1 
* Şctırl:ıTıızde 25 kuruşluk ç;.. 

vi;.Ti 27, 28 i<uru.,<;a sa.ı.ııı"-k sı...re
-the çtv, li-ıkarı ya;>ı.ıa.ğı Jıtııcir 
.komisy·oııunca Lesbit o..unup hare
.ı.e:e g,.çılımıştir. 

' fl·o.4:lı<.ı huc.ı-C:"lcrınucn ıst.uaıd.c cd.e
ıL .ıl.11e.ıe1 1ı lıWiusu ıd.a.reım.lf.GCe de aü
şı.u • .ı.muş ve bu ma.l;.satıa İı;veçte 
k .. tL.n .t.rıc..l50Jl te:tbrrıtasına par.a a
tı.ınax. surcu.ı.-c ~)t'll t.eıefoıı ma
'.K.Ltlt.."'" ın-uc lJV .nıeti.l s.~ edıl
ııııs iJillwmna.ıcta.dır. 

* Y tl.dız sara)'l belediyeye dıev -
rolU11ac.aktır. Bei€dı .. burasmm ı 
bll!i"o<:esim fidanlık hal.ne !koya -
caklır. * Son iki ay içinde şehrimiz 
lb..ıled.i,ye JWn vahanes :ndıe taıı:.il 
oıunan 12 b_n 836 anu.lüelif gıda 
ma<Mesinden Hil2 si bozuk çik -
DU,5lır. * Belediyenin yeni yıl bütçesi
ne yol ınsaatı ıçin 600 bm Lra ko
nulan uştur. * DenıizYolfarı umum mü.dürü 
:t.lr ı h:.ıtı oeımal Baybora Ankaraya I 
~ıtmişli.r. * Orta mektep ve lise. -erle mu
allim okull...-ında her La.ebe kın 
bir muntazam dosya tırtulıacaktır. 
Bu dosya~•ra orta okulun ilk sı
nıfından itibaren taklbelerin te.k
m· 1 tahsil hayatları ve ha.reketleri 
yaz.ılacak.tır. 

Dit:cı t.ııaf,an· idart!miz fahri -
k"' ulı.ılıhuan da i.a ıci teb.Ja.ta 
Jl)uknvemt:t t:-ll bueteA evsat .. a me
tın \e .ı.ar1f .konu~ı.d. hl.ıcreı~~r~ ıına
lıııe teH>:>Sıi.l o.uıun.u,ı.ur. Mu.kave-
lcııamesi muc.b.nce mayıs !l4'J ta
ru.ıı.<ı< t.escı.a.ı.ı edılece.k olan bu 
~Or.!U te.ielonıarıa bu·lıkı..e 

koı;u.,ma hlıcre.cri .ıımalatı da ..k
aı~.u f·allını.ş o~aca1k ve şehir halkı 
bu surelle ııecenıi.n herhanı;ı bir 
SJ.dt.ıL<lcı ıeleıon eı.n1ek inık.illını 
e.a~ ( ue>bı..ı<ocektir. 

Halen mevcut umu:ıni konuşma 
yo.•lerin.n gayri kafi olduı;ı mu
'hakkuk bu.lunmak a •beraıber gaze-
1.enizde bahscdı,dığı uzc.re n.ı....il.ı.arı 
azaltLU11ış de~:. lokal P. T. T. mer
kezlerinden konu.şnn yaptınlması
na mü.sa.:tde edil.rnck suretile obilii
kis çoğaltı.Lmışl ır. 

ô; eı:ıılıeri göz ör.Lnde tutu.lan 
umumi konuşma merkezler, tesiSı 
Hıtivacı.nın yukarıda izah edile şe
kilde kısa bir zıur.and.a halled:il
mıış bulunacaj(ı.ndan ma'ı'mıa-t husu
lünü rica ederim.• 

Avrupa Harbinin Yeni Meselel~ 

Almanyanın Hava Kuvvetleri 
Almnnlar ne kadar tayyare ya- 1 

pabiliyorlaz?. Suali de bu harbin 
htmen kesıl.p ntılamıynn mesele
ıcrınden biri oldu. Hazı.rlık büyük; 
bu.ı.a şuphe yoi<. Fakat mütıefık
lcr tnrafının faaliyeti daha büyük. 
1341 "enesi temmuzuna kadar yal
nız Anı~rıka falırikaıarının İngil
tereye vereceği tayyare miktarı 
10,GOO olacak. Hakiki miktar gizli 
tutulan, fakat ~oden güne art
makta olan İ.agili2 ve Fransı:ı tay
yareleri bu hesaptan hariçtir. 

Almanyarun ne kadar tayyare 
yet.ı;t.rcbildif;i bahsinde Avrupalı 
mütehassısların tahminleri bır -
Lirine uymadığı görfüüyor. Ev • 
velce Aıucrıkah mütehassıslar Al
manların her ay 1000 tnyyare ya
pabildiklerini ileri sürmüşlerdi 
l'ak~t il. vrupad.a başka türiü söy
leniyordu. Harp baş•nmadan az 
evvel İtalyan menobalarırun verdi
ği malumat şu merkezde idi: Her 
güu 20 tayyare. Hem de iş o ka· 
uar ilerliyecck ki Alı:nanlar günde 
60 tayyare yapabilecekler .. 
Şimdi İngilizle.rin fikrince Al

manyanın tayyare inşaatı büyük
tür.· Jo'akat Almanların dediği ka
dar değildir. Çünkü 933 de Hiüer 
idar "i 'işbaşına geldiği zaman Al· 
manyedıı is ilerlemiş bulunuyordu. 
l\ utelıassL'lar türlü planlar hazır
lıyor, ustalar bunlara göre çeşit 
çeşit tayyareler vapmayı düşü -
nüyorlardı. Fakat Hitler iciaresi 
ikhdar mevkiine geldikten sonra
J;j müşkülat şundan ileri geliyor
du: Kütle halinde çok miktarda 
inşaat vütudc getirmeğ'c Jüzunı gö
rülüyordu. Halbuki lıvp tıkıneı· 
ya kadar bu nıüşküt.it orta.dan 
ka!kmamıştır. Tayyare yapmak i· 
çin ikt!ıa eden ınev&ddı iptidaiy~~ 
nın lıarictcn ı:-t:tirilmc:M zarureti 

vardL Alınaruarın 937 programına 
gôre 3fa4 tayyare yapılacaktı. Fa
kat o scneıun ılk 6 ayı zarlında yal
nız 720 tayyare yapilabılınişti, 

Lchlstana ta•rnız edildiği za -
man Alınanyamn inşaatı % 40 ile 
50 arasuula arttığı söyleniyordu. 
Lchlstanuı bircok tayvare fabri
kaları harp sırasında yıkildL Fa • 
kat f'ckoslovakyanın fabrikaları 
duruyor. Almanlar simdi onlar -
dan a:<anıJ istifade edıyorlar. Bu 
suretle bütün Alman sanayfuıin 
tayyare yapan :ıo ~e tayyare mo
törleri va"an 15 büyük müessesesi 
vardır. ~ak bütün tezgahların 
bunıardan ibaret ohrutdı,iCı tah -
min edilebilir. Çünkü harp başla
dıktanheri faaliyet ve hazırlık da 
artmıştır. 

Bu u~dn cesim paralar sarfe
dilıniş: 70 milyon rayşınark tutan 
biiyük tesi,,at varoır ki bu tezgah
lar muhtelif çeşitte yığın yığın 
tavyare yaparak çıkarıyormuş. 
F~kat bu büyük işlerin yanın

da bir de müşküiiit tarafı ,·ardır. 
Almanya movaddı iııtidaiye ihti
yacını düsiineceği gibi bir de ç:ılı
ş;ıcak unsurları bulmakt.ak.i zor -
luklarla k.arşıl~ıyor. Harpten ev
vel tayyare tezgahlarında çalışan
forın miktarı 450 bin He 500 bin 
ar.ısn•:la i,nıiş. Ilu:\in bu nıiktar 
kadınların ise alınmaları suretile 
çok artmıştır. Fakat devamlı su
rette 1nşaat için bu da kafi e-el
miyeccktir. İııı:iliı.lerin yaptığı he
sap:ariiun crkurı!ıkları nct:ccl"r şu
na ,·arma~ ""·lır: Alnıa...'l tn:ryrıre -
ciliği bu sefer de g<>çen harpteki 
ôkılıete uğrıyacaktır. Yani e\•velô 
inşaat çok Rrl:ı.t'ak, ondan sonra 
aiiırl:ıı;aoak, ondan sonra da aza -
lacak. 

ALİ KEl\lAL SUNJ\.l.ıU\I 

. ., r· 
Yez""' AHMET şüı<Rt , 

· de ~ 
cAltınark J,ôdis~sın i~ 

vaziyetten bal;scdilirkr\dıl' 
sele Liribirincıen ayıılnı• ol 

1- Hadise etrafında en \u 
rültü çıkaran A!nıanyan•ll 
sele ile alakası. kU ı< 

2- Bitarnfların. h~k~re il 
zifesi bakımından Jngıı::ıı 
veç arasında çıkan ih1• . ci 

•Altmark• hadisesi. i_k•~idil· 
itihriledir lıi ehenıJJll~·~w 
mc;clede Alınany,nın kii ~l 
kinci derecededir. Çun . ,,ı 
kın bir Alınan harı> geıııis• Ol 
artık Almanlar tarnfındf;e, 
!im edilmektedir. Şu b• ~it 
üç yüz İngiliz e,,iri tasıYaD kU' 
gemisi, kendisinden dab• is• 
ol•n bir İngiii:ı: horp. gc_0';(i 
fından mağlup edilınıs 'e 
İngiliz esirleri kurtanlııı~ ~ 
manya bakımından nıı:s"dt~ 
dan ibarettir. Ve bu yüı .v 
manyanın gürültii çık•'~• b' 
bep .voktur._Eğer Aunan. 1.0ı. 
!ara kendisi Tiayetkar ol;~, 
ki de söz söylemek hak '. 

bet•· nırdı. Fakat beş aydan b•J 
yanın bitaraf devletler ,,.,, 
ne derece riayetkar old0 • 

dandadır. 

1 

1 

Norveç ile İngiltere ~'/ 
ihtilafa gelince; Lu, b• ,0~ hakları üzerinde dur~~.!,,i 
bitarafların vazifelerı u,,. 

. . d b•' 1'8n lngıltcre arasın o ~t 
mazlıktır vP tııbii daha t ,,ı 
yetliclir. Norveç, bitaraf li;,ı 
ve bitaraf kurasuların•. 1 ,.,, 
dc\·lctlcre ait harp ~1111 .. 

rebileceğini iddia ederk1~~· siz haklıdır. Di~er tı•r• d 
tere de bitaraf sularıll ·ı 
harp gemileri icin bir ~e(' 
hut da ha:rekct üs!'Ü ojan~:, 
iddia ettiği zaman btı fı' 
L.al..lıdır. :Su lıulde iki tarıı 
ruoı telif edilebilir mi?. 

Ev\'eli Nor\'eçin iddi;ı51~; 
itlrli:ı edi,·qr ki bitaraf ııı; ri1 
bitaraf karıısularıoa nıtl ;,ır 
h. le ıııt haTp geınileri gır a ,ı 
kat bu gemilerin bu sul•~,r 
şar ların g.rccef~i fie"l.el ~111' 
kunda !asrih edilnıi~tır· 

1 
ı 

yahut da er-<aka ihti~·o< ı./ 
Gemi tamire muhtaç Jıı•.,, 

"ıP'" .ı Fırtınadan kuc;arak sı!;'. .1, .. 
bu gibi şnrtlaT altında [,ıifİ' 
mana iltica eden bir ge_rrıdt' 
tDr:ıf sular içinde ne ıııud ~o 
bileceği de deYletier. hU 
fınclan teshil edilmish'· ~ 

Norvcçin, yalnız Alt~•' 
lesinde değil, harp çıJdı~tr;f 
beri, Alman harp geıı1• ıJı 
denizaltı gemilerinin ııe: ~ 
rını hareket üssü oiar;ı.0 f 
malarına karşı müsaın 
eliği muhakkaktır. 

0
(. 

Geriye bir nokta kB~ıYi 1 

veçin bitaTaflık vazifesı:a il 
dığı meydana çıkmıs 0 

1 
ıi• ~ 

caba İngiltere, bu dev tel 
ıiulanna tecavüz ederelı/, l 
kını ihkak etmeli mİY ·~r ~ 
protesto ve yahut da di_~ 6' 
mı ml!racaat etmeli.rıli :Jir· 
talanla fikirler dcğı<"b'ıııı 
şu nokta nazan itibare 8 rl'" 
k.i eğer İngiltere, Aıtrıı•1,~ manyaya vasıl olmasın• , 10fl 
dı, i~indeki esirlerin kil r'a"'. 
miimkiin olmıyacakh- 1 ıob' 
Almanyaya merom an • f.ı 
ne asla ihtimal verilcnt•ı~lt 
hôdisesi nr.rmnl bir ın.c> ,,~ 
dir. Buradn üç yüz esirı~· eı 
hayatı bahis mevzuudıl '41 
lerin en feci şartlar aı~ı;,f. 
kuf tutuldukları anlM1 ~ti 
halde vazifesini yaynı:u b 
gösteren bir devletın ~el 

tjne karşı erotesto ve ııe,il,, 
Iacak sair yollarla ıııulı,ıı!l' 
ccği yerde esirlerini Jıu ,-1 

eiltere için bir i.Jısalllı-" 
halini alnı.ıştL 

~ 
--=B=-i ri_m_i_z_i_n oa;ıı 
H pimizin DV, 

sı~ 
rv1aarif matba11 dıı 
tavanı tamir e 

1 t>J' 
l\fanrif itlnresi "'",e ''' 

tavanının çatlaklı~ ;iPdı4' 
rının dökülmesi yııı e: ~ 
tehlike arzettif:inİ ~e ~ 
çal.ı an ınemurı:ırın j{lıı, 
lerin:ıı konınmal•~,.; i'' 
rasmın •Ür'atle tar~~ ıOI" 
tii\ini· !('!(enlerde ·r 
muzda ynrnıı ·tık'..~r•''4~ 

l\Iemnuniyetle 0 ı , 
zc e-öre nc<riy~tı:n'~ıU~ 
dik.kate alınını~tı.r.d• ~ 

1 

\ 

ki<a bir zıunaıı ıçı~li];.tl 
tamir ettirerek te 
tard ctm~tir. 



, Hitler bir sulh p an·ı İstanbul Komutanlığı 
Satmalma Komisyonu 1Ianları 

ki • f d k J{onıisyonuınuzda mevcut şarl-

Fb"inla.ndı0yaya go""nderı·ımek . u··zere ~ te l e ece ~~si:'ı.eu;:~~ i~~·~~~n~:ti:i~i~ 
liralık maateferrüat cephane tev-a · 1 ·ı (l inci ııahit•den d~ ... mı izahat vermeklen !i:mt".na eymak- bit semeri p3'arlıkla sr tın alına-

zı ng iz kıtaatJDJD terhisi istendi söylememekle beraber, müla.ka- tedirlru-. . 

1 

caldır. l\liinakasasına 2/:l/9·10 Cu-
T~-· tın san derece samimi ıbir hava Vt:U.r',Ş l MARTI'A BER.LINDE nıartesi gtinü saat onda başlana -

ın;;:;"<!l'a 27 (A.A.) _ Avam g,,_ vermiştir. .içinıde cerer.ın ettiğin, ve nc:ice- BULUNACAK caktır. İlk teminat p•rası üç bin 
kt-~ Itıufıafazakar}ardan Loc- Pai!iimento mahfllerinde hasıl den memnun o!duğunu beyan et- Roma 27 (A.A. l - Ö"'l'eni1diğine altı yüz liradır. İstekliierin belli 
llıü!ıi- ı:ıon. İngıliz <kıt'alarından olan kanaate i(ôre paskalya yortu- misttr. göre ı martta Berline muvosalatı 1 gün ve sa,tte Fındıklıda l!:oınu-

"" uıx ~·- Mi' Sumner Velles öi'leden so.ıı r mukarrer olan Sumııer Ve,Ues, da- tanlık. sahnalma kuınisyo,.una llıı:vtti~•- ~-mm· ·:ıetıer Ce- sundan. evvel yaıpıLm.ası icalbeden ~ ·· ti 
~-' - ...... h'lna · _, !Musolini tarafından ,,.ı.,.ıuı edi'-'" ha evvel .bi:rkaç gi.İ!Il l.sviQJ-...le ka- J muracaa arı. •152fı• -._ Pi.nı. _ _,_,~ ~ı~"e olarak. der- işlerin çolüığu dolayısile hüıkllınEt uw . ., 

~ı i :--uyada hizmet edebilme-! bu takr'.rin ımü.u~'<eresi iı;>ln vakit ve İtayan Baş""'.kirtne Amer..k.a lacaktır. S ft h t 5 . . fh 
çın 1eı1ı '->ni · t Cu:mhu.rreisinin kendi el yazısile Daily TJ.egraplı ııazetes'.n'!n Roana U ana me lnCI SU 

Aın .. kıs ryxm bir takrir lı.ılınakta güçlük çekecek.tir. y.a:zıi.-nı~ bir mektubunu ve.aniş - muhabiri, Ve~es'in üalyayı ziya - hul uk hakim liginden : 
b_rl.in erı anın Polonyaya yardımı tir. Kont Ciyano ve Ameri.k.a.nın l'€·ti :ınünasebetıle Vaı;ıngton ıle 1 . 
""' Roma S<'firindı de hazır oo:W:ıduğu Roma .arasındaJcı iyi jp.iinascl:ıet - 938/24 Terei<e. 

~at b .. 27 (A.A.)- Alınan istih- Amerika Kıztnıaç mümessilleri- ıbu mülfilta.t yarun saatten fozlıa lerin bir nişanesi olmak üzeo-e A- İslanbu.l Ça.rşL'<apısı Çatalhan SO-
iıo..llı a';roııu, Alman hükümeti:nin nin yapılan yardımın f,evziine ne- sürmüstür. merik.arun Hab~ imparo.torhrğ.unu ıkağı 14 mmıan:.d.'.l r.ı<>k..1111 iken t.e-

l'ıtziair:de~ bulunan Po'.onya a- zaret etmek üzere bu araziye gir-- j Ameöka hariciye müsteşarının OOkukan tamına~ tacil e1ıınesinin daV>i editnekte olduğu C&mmpaşa 
~ İıı;iıı s_ıvıL alıaLye yardun et· meletjııe müsaade edllmişlir. Gön- 'l:lerlini ve di~r Avrupa mukezle- muhtemel bulunduğunu isi ·hba - lıa.stanesL-ı.de 2/2/93d tarıhinde öl-
~aı; tııtir~ eden Amerikan derilen eşya gümrük resmine ta- rini z.iıyaretten sonra, sulh imkan- ratıııa atfen beyoo <t.ınel;tedr. düğü bildıııtlen ve t.erokesine de il 
~et~ bu tek:li:fi.ni lbi tutulrnıvacak ve bunların nak· rarıru tetl<k eden raopo.runu ancak HİTLER.İN SULH PLANI ma:nkcınL<n:.ı.zce el ko::ımu.s olan 

Ş illi hi'dirmektedir Jıinde kolaylık gösterilecek.lir ni6an içinde Ruzv~lte verebileceği Londra 27 (A.A.)- İyi malı'.i - S L>'eym<.n ot:•u Hul\ısiıtin mirasçı- . 
İın ı d ' . anlaşılmaktadır. mat al:ınakta olan melıafilden ve- larının işbu .. ıaıı tarihı.ndcn itıha-

1 "-Joa2'7 enizinde bir muharebe mi? RUZVELT'İN MESAJI rilen lıacber'ere göre Hiterıin Wel: ren 3 ay ve aiac:ıklı ve verecd<li-
"" V~mgton 27 (11..A.ı -DipJaınas;. !ese bir csu'h planı• tc-vdi etrnesı lerının ıse l ay ıç.nde lstaniıul Dı-

~~Ulda t(A.A.) - $imal kut.bu 

1 

mehafil tarafından kat'i surette mlıaflli, RuzveJ."m Velles taı.oaiın- ' muhtemeldir. Bll plan muO:.bince vanyo.lunda.kı mahkııınemıze ııızu-
- -ıtaıı har ngi.J.iz .harp gemi.Jeri1e tekzip edilmektedir. dan lVI'llSO!.ini'ye tevdi edilmiş olaa ' ufak b!r Po'onya vücude getiri- mu mür.acaatia.rı aksi takdı.de te-
ııı.~ebe P genıHerj aı-a.smda bir Bu :ınehafJ, Norveçin şimaı sa- mesajının aleJa<J6, b;r mektup ol- lecek, Bohemya ve Mora'V)'aya .,,.,;enin haıı.neye intı..<al edecği 
da;r .,,..~ \'Uloua gEl1n4 olduğuna ıhilleri açıklarında hiQlıir b:ı.lıri duğıınu ve llanerika Re.sicuınhu • muhtariyet verilecek, iptidai rnad- . ilin. olunur. 

~-• ....,a dol--•-- \ deler ve müstem'ekeler Almanya '-- 1 h---------1 
. . a<-............. olan <a- m""arebe vuk·-- ne'---em« - ..... _ rıınun 00 ımckt"·'--•-~n "''"e'ye '-u tana met 5 . . 'h 

'• lnalCım.at alnıak:ta olan ğunu beyan et.mektedirlr. dostluk hissiyatıru izhar etnnci<te , • P ıyı ' ""' - ~ "" .., """"' '"'""'""" ~...; için nısfet d::üesir.de tcvıı' oluna- '-' ı " ıncı SU. 

arı •• bulllllduğunu beyan etmekted.ır - cak ve tes'ihat taıtıdit edilecektir. t.UKUk lıakın-ılıgı.ıd~n ; s uze . d Al t l . Bu plan;n halihazırda ikıi İskan- 1 
p . rın C ffiall ayyare efl ler. d;nav devleti tarafından ihtimal 9371229 Tçrcke. 

tt ati& 27 (A.A.) Ayni mehafil, bu v~s:ik.arun VeJ.. Norv- ve Danimarka tarafından lsıan:ıııl Nuru=ı.aniye Şeref S0-
4 •• '" - Bu saıbah sa-ı u .. zerinde U"'""". oldn.iimm yaz • 1°<'i Ruz·-·· - .Ş"L ·- ı' -- il ' ~- 1 k - - ~ -·- h • ı"- . ..., "' Par· .,, ... ..., - .. -- ~ ""''-'' """' mwneos 1 o- tetkik edilm<lkte oldu~unu ve bll agı "" n<>mar....., ma a .ıue ia<ameL 
~ ~ı- 18

. nıın~Y.asmda teh· maktadır. larak Düçe'ninı nezdine izam •di1. .L t ve Yenicami avıusu;ıdakı lll7 n.ı-
taıı. oı.. ... ı Verüm_iş ve t<'>iı.likellldl· \ Bu ~azere, pa-'.·'-tın üızcr".ne - ki ,.. j,;.ı aevletin iJu p ima sah=et e -dit ~ tam ~ .1~~· mış <> ·ll'"unu natık •blllunmakta mekte olduklannı i'iıve etmekte- ıınara.J alb<l<fuıda kıındllracu"- ile 
~tir b.r saat sonra bil- gelmiş olan bir tayyarenin derhal ok!u~ımu ve siyasi ıbir güna bey,.. d. • ıcrayı tıoa.ret eım<e·k..e ıken :JU/11/ 

} Ot<lr! ~ !esi, . tayvare dafii topların ateşine tu- natı mutaz=uı o.·namali.a be- ~ununla ıber:ııber ırııhabir, bu ~~· ıarı-ı. n<ıe Amıan h<stanesınde 
~İltiıı 26e Sd Ahan ta<y· tuılinu~ ve geri dönmüş oldukunu rıııber t~SI'; fat kaidelerine göre i p1inm We!'eı;;n İtalyada yaı:acağ'ı veraı e.ı.ıgı ·ı.ou=ı.en ~<2duvıı; oğı.u 
Lı ) şubat akşamı Paris il.&ve etmekte<:Lr. llı:a1eme alımnı.ş bulunduğunu i.ı'ave ıf!l)rü sme"er esnasır.da müzakere Aiek:sandr ın mı. ::.>cıı.arınm 4">U. 

I~~Q andanJn mu•• dafaa t~rtiba\J etrnalr..cd.irl<r. \ ~ilecel(:ni zannetmemektedir. Zi- ı h<Uı ta:.\niw.ı~ n nıual'Cn :ı ay ve 
~ - Aynı mc~afi!, Ve'!es'in Dala - ra ıtalyanlar haLıı azırda her tür- '-~-.caklı ve verece""'· t.·rınıin i.se l 

S ~~:e27 _.(A.11..~ .. _ Daily Eksprkorin bu. ertibatın 11.vnı _ dier'V>e lı!!2·ben y ı~ ·lmış bir rn ~k- / !ü sulh ta.aı-ruzıcnu3 Lclunm:ık ta- ~; i.(:ınde l~ ca.wu J 1.J1va.ıyv.'Uııd:ı~i. 
~le~~: te..ı, mutte:l5.l I •rin panın en mük~el müdafaa ter- tubu da hfunil oldufrunu bcvan et- · sıwvurundan v;;z,gL'ç.'Tli.:j göriln - 1 mı:fu;ememizc luzum u mlıracaa .. a-
...., •- •un Holandan -"~ -tiib~tınıdan oldu,,.,·nu ve Alman _ meık.te, yalnız bu nol:to h~kılunda me;;.~edlrler. rı a.ks. La. • .;, We ter e.<esınm lıo.a -
t >qu\ .... __ lD uıuua- ~- !<U 0 

•_r~ ~ .. u.ı gayri resmi oorltte yayı tereddÜ'Cle se-vkedec~ ma - ~ - 1 neye ın.ıa<J.l e.ıece~ı llan o.ıunw-. 

~. ş <ılduıkJ.annı yazmalı: • hhette ·bulund:.ıf!.unıı bevan ey - Ye • ı 8 • Kau1.ö.ovu iıırınt.~ ouiıl1 ı.ukll« :lıa-
fnh' Jedikl~ri riv~yet edilımektdir. ı li gar se ·ırı k.,,ı;~~:::;:.-~~e Ye."Ue,..ı~."rmdc l 
~ 1 tere Norveç gemilerini kiralıyor 'fe..ıt • ...-.gm..a ı~ "'· .. _ ,...,,.. ... . 

iloııra ~~ (A.A.) - B'.rkaç gün yoo toru!~ fazla Norvc ,ııeınisi sa a eııd"'l.o len neıcce O..Q'l.;>u L>Whu4.<y eıı 
ıtııı..: Jlrı ()it- re Le Norveç arasında kıra;ıyacaktır. l ~' l. .ı:,.>. Lı>-"'1 <. 
~e.:ı eöyı-.._<J,,nız i~lfW akted; - f hıııke.~oo gemilerin tiyaı tak- ~ cıeı L.e ... e ve kil; avırltat ömer 
lı~e nı~~~-ıeıtr. Bu itilaf- 1 dirinde zam . .ıı olaca.Mır. cı inci .. ı.ırede» devam> <lın kuvvetkndir .. mcsi .için bütün Cemil t:ır~1:nd;;..., \IJJ/ ı .ıö v. ıu 

·ll~-e, İrnıiltere bir mi1" şun·:.rr, söylemiştir: kuvvetimle ça.1 s<.caııım . Ikmda '-'""•" ,ı.; '1lıe)1nAUZC ~'.;t>On 42 lira 

Fin er V~bnrg'un Arkasınd3 
Yeni Tah~{imat Yapıyor 

'r'~cı lneı ;"&hlf•den 4•nml denizmde bulunan İ~';z filosunun 

c27 sene ~orun İ:;La.nbula ~ld.i- muvz..ffak o~cağımı d a üırn.d edi- :X, ·A~n taıı; avı.:~ ... r{ ücı'\..ı. ~ı 
.,ğim ıçin sevinç i.ç.n de.ylm. Es ... .:>cn yo.iUım . Yarın Ankarava .E!Ki~,C.ım. ve rr.ı.;.ı:.1u l"'me masar .. !.,u u-e ·tUt&Tlllın 
1bu.ranın yabancısı a' .. ;n ..ı·n, Gala. R · uımh t..:·.l:Sill lclkın..: .. .ı.~ Ü.ü\' fk..l il t :ı.a.~ neL· • ., ~ eısıc urunuza ı.trınat~ 

to~,.y mzeıınu_1"Uım. } ako:ıı aradan takdim ;ıtikten w dosLum J!ari- ı ı:.>.ıınıızı-n n,cçn,uuye.ıne bınaeıı 15 
uzun z:ıman gcctiğı ic.n tür]· >em ' c.ye \iekilınizle doe ııöı iıştükten giın miıüdeı.:e ilanen teD>lıı:-a-t .cra
zayıflad.J. Kısa bir z=anda eskisi 1 sonra, siz.erle ddıa uzun ~nuşmak cu"' ka.-a.r wıı .ıtm1'; o.ı:ın ıtkıa m<.ı
~ bı .kuvvet endirmiye mllvatfa k fırsatın• •bulaca)>ım. Esa~en ben h<.kemc r:llrrü olan 15/3/940 cımıa 
ol.:ı.cağımı üm .. d ediyor~m. Türki- İ Türk mat.buJt>'e sık: t-emıısta bu- ' ı:u.ı ll saat 10,:J-O da Kad.köy binnd 
yeye >lE·reflı bı-. vazıfo ile ı:eld•);inı lu.'IJnwk istıyorum. Jr3'Va gelrr.dc su: hU::,uJ; mahkcn.cs.nde b>r.,.,.t 
i::".n iftihar duvuyorum. İk. :mcın- I zabmelinde bu!uoou)!unuz i~ın ht.~ veya ve.'<il ıraTJfotil>e ho>ır bu>Un-
lcket e;asınd:ı.kı d:l.>t luk ve i.i=n.a- ı;;!r..ize Hşekkl1r ~der.ın.. maruz a..\sı tz'.tc!ırde lıaJ:kmı1.da gı

Lr-<lidr, l<LEIUN YARDIMI l !Mur.m.ar.sk civa.rındakı Sovyet ti-

~~-· __ ın~~~>.v~~~;j,. =~f1:~::a;ş~t::ı~tmiş ~;·~: Norv0ç H!:ıı ı·c1~ye ~ az 1 rı o°'zu .. r ~1·1.a 1r1 · ~~ ı., rıırdJ:ın ı: ttikce daha zi- samoda Aına:n donanmanna men- o u ıı ! u u u 
>.;~IJl.ı ı:üstcrmektedir. saınoda A:man doD.'.!nmasına men-

) ~ p k.anrı ,tt.ihaz olvn:ıcağı ve bu 
b~;rtat..i davedye 'Le ı~nı.. erne ar
zuhal.inin bir su:-eti ır..a:hkeme di
vanhanesine ta J.k Jduıdığı teblığ' 
makamına kaiı>ı olınaık üzere ilin 

"1>t~ 1':~a m.ulı.arebeler büs - tahtelbahirlerini bek.le<Btleri zan-
\~ • "U(!ritJ ale~hin ;ı- 00 .. - .. nedilame>ktedir. Bu gemiler ancak ~- - il., ıniiL ,. e o ugu 
;':"X:ı.r v~ . tef:Jtlıor mooaJıaleye Norveç sahiı açık'.arından ~ -
""ı Pelt lllış bulumnuktadır. Ha- rek kurtu!abilirler. Buralarda i~e 
~ına <ıok ı<onü.lü FınJa.ndiya !nıııil:ız haırp gemileri do'~ak·ta-
;;:,~e ını;;~atı.şımakta, top, tank, dır. Dif(er ric'at yolu beyaz ~n;7i 
• .:--:ıı . ""11Illmat ve diğer harp Len'n~a<la baflıvan kaneldrr ki, 
d.~vaın ~ lllk:ısı ke.>ıJmcks:zi.n •burası daha çok uztm ıınüddet 
~~~ ~ekkd.x. I buzlarla örtülü ka:acaktır. 

ın bu 5'J<ı:linciye kad<.r Fin - o,,,_ __ 

;:..~v<!ltı~u şerait dahDrı<le de Danimarka hududunda 
·~e ed.ı devam edeceklerine hk. 
~%ıı~i lnıeın€J<tedir. Buzlıarın ta lma t 
ı:e ış~ Rus harekatını son de- Londra 27 (Hustıbi)- Almanlar 
le d.e dalı <l<le.:eyi gibi, müttefik- son ııün'l"1'de Danimarka huduclla
~ ~~ltııı a fazla gönllü ve harp rını büyük bir faaliyetle tahltinı 
~l'ette R~ırmeği tmıin etmiş bir etmeğe koyuhnuslauıdır. 

ıı;~~r t.ıt~ı::'iealtla-b:dır. _ Lüksenourg hududunda 
~e a ~ sveç ılaraflıguıı h "d ? 
~a:l~l:ınckle !beraber, insan ta şı at mı 

1Ltz G Yarclımı:u arihrac~tır Londra 27 (Hususi) - Lükse-ıı-

Londra 27 (Hususi) - Norveç had'6esi müna~betile resmi bir olunur. (24772) --·-----
sefirinin .gecen eumartesı g.ı.ınu, •beyanname ne.şretm ' ştir. ZA Y1 
Lord Ha:\ifaks'ın sllal!.,.rinıc cevap Be:::annr..ııneye nıaza: an, Norveç Davut-paşa orta okulu birinci 
olarak v-cıdiğı no:a hiılen te.ı!tik , Har1cıye Nazırı profesör Koht, ge- sınıfından aklu'tını t:sdiknamemi 
ediimektedir. 1 çeıı salı günü söy::e.di.i(i nutukta, ka\"bsttim. Yen.isini çıkartacaf!ım-

Rccrni Londra mC'hafili. g·nvJili-k 1 Norveç su.Janndaki h arp gemi!eri- ı c:lın d:is-ni.ı> h.ükmil olmadığını 
bu hu::ıusla bir müta7ea dermeya- 1 ~.vaziyeti haJ;ıkıı>da i uı;liz gö- iUın edcıf:ın. 
:nından ict.inaıı etmektedir. bu - r a~e daır yaııııs ml:talealar der- , 370 Kfunran Sevengil 
nunla beral:ıer, Altım:uk süvar sinin mevan• etlif(ini t.lsd'.k \·e itiraf et-- KİRALIK DÜK.KAN 
gemide A 'manlardan b:s.ka kims~ I ımekt-rd!r. Beyofriu Parma><.kapı :);l.iB sok:ııh 
bu'unuo0 bu.ııı.nmadıi\ı hakkııırlak.i 1 Koht. İnl!iLz Haridve Nazırına Yıl:lız aoartrnanı akındalt ctiikk.inl 
s.us.l':_ apaçı.k vdan cev;ap- verm:ş 

1 

ı;ördcrdii!i bir rr.csaida; vaıp'.ı~ bu 25 Jirava kiralı.ktır. 1 
ol<luau teyid. obnmaktadır. hatalardan dolayı özil:· dilemistir. Aynl apart>man No. 5 e mi.irncaat 

İnııi~'tere nokt.3.i nazarında ısrar ·---------::--------------------

~~~i~t'~~~=~~t~ !i~~~kj PASİF KORUNMA 
NORVEÇ HARİCİYE NAZIRI I· 
Bİ.i:t YANLIŞLIK YAPMIŞ 

1 

Londra 27 (Hususi) - Altmark 

( The Vorning) 

PZ!~li: ~ERI B'UZ DENi • burg hududunda fevka&de su. .... tte, 
~ıs 27 (l.r-... ;BEKLİYOR kıtaat, ia~e ve ceph~ kollan ha- ..,....., _ _.....,_.. ..................... .... 

1 ·o.u,:;usı) - Şnıali buz reketi görülmüştür. Sinema 
Londramn d~ıı tıtyyarc1eri tarafındnn bomba:-dmıanma karŞ1 

ıkarada, denizde ' c havada yapılan müdafaa ~cdbfrleri: 
l - Düşman tovyareoJerin.in hücuımu. 2 - Tayyarelerin VÜ'l'tldu

nu l'hbar ed2n aletler. 3 - H37.Jrol is:ıre:i. 4 - Ahalinin sıı1JnaJd;ara 
.tlfc:ısı. 5 - Zehir:i gaırzlar.a karsı ..lınan te:ıtibat. 6 - Ta:ı'Y'll'e 
dili toplarının faaliyeti. 7 - Y anı:m-lar;> J<ariı çalışan !1.fıaj.ye 
ek ·o1eri Vll' roire. M<>dern harbin icap ettirdiiti bütün müdafaa ta-
ti.batını bu büyüh filimde aynen göreccl.<Siniz. 

stanhul Sıhhi rA.üesseseler Arttırma ve u··cretlerİ 
~ Zo~ı.ı Eksiltme Komisyonundan : 
l~j'ltın aı! hastanesinin 110 karem i'ac ve sıhhi mı 'zcr.ıesi pazar
~lttiıv lıııda s.:aktır. Paııa.rlıık. 13/ 3/S40 Çarşa.nıl;a günü sı:at 15 de Ca
~ otııia V at ve Içtimai muavenet l\fficliirlüğü ıbinasmda lruru'u 
~ . .ır. !st;;~.lacaktır. Muhammen fiat !480 liradır. Temlııat: 222 

'-'llııi lstekli.•er 
1 

r sartname ve liste-leri her ııün lrorn:!yonda l?iirt'Oilir 
~~alar ve b~ vıL, ticaret odasıvesikasile 2490 s~yılı kanunda yazılı 

e belli ı:u:: ıışe Yeter temınat makıbuz veya ıoJr.Lrn mektubu ile 1 ve saatte kemir.yona gelrne'eri. 

stanhul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
~ıYatba Ekr'ltme Komisyonundan: 
" lıkL kır Nüm·-~ h-.... •· . 0 59 k • .,. :h • ,_ . •a Ca- "' satın ~e ...,,anesının • a.em ı aç ve s· hı ma,,;eoıesı 
~ı:alQl'tıııd &hn.aea.kt ır. Pazarlık 13/3/940 Ça,....,:ın-ıba g~nü saal 1-1,30 
fgt..k ,Y<ıtıda Ya: .~!!hlıat ve h,;timai .Muavenet Müdürlüj(ünde kurulu 
lu~r~ Şa.r~:;;r.aktır .. Muhammen fiat: 3425 Lra teminat: 514 liradır. 
~~ bıı ~~O Yıh t-<: e Ve l.ıstesini her gim komisyonda görebilirler. İstek
~ııı \ IŞe ve•er aret _odası ves:Kasile 2490 sayı~ı kanun.da yazılı vesikalar 
~~tte ~err na:t makbuz ve ya ıban.k.a mektubu ile birlikte bellıi 

t ~-··i.SYQna gelmeierL 
sta b --=---=---------

n ul Sıhhi Mües~eseler Arttırma ve 
~,Sıv .r-.·· Eks"ltn1e Komisyonundan: 
'' ..U. uınune h"'"'· · · 10 . • • . '-&~ sı.t n al ~ ... ncsının 5 •kalem ,ıaç ve sılıhı malzemesı pa-
~~luıı.:ıa s ;na~ ~' Paza_rlık 13/3/1940 Carııa.mba günü saat 14 de 
2ll'.! !it <ııı.:ıa Ya -~;,ke lç1ımaı Muavenet Müdürlügü binasında kurulu 
&ll%L~ 37 kur~: i t ı!r Mlllıammen fiat: 1882 lira 44 kuruş, teminat 
~lırıq8 ~!er. ht.,ıtfüc e ilcr şartnamesmi ve lisıte_v.; her gün komis}'>'.lnda 
~~~~~ VC&ikaJ r l~O Y~ tıcareı odası vesikasile 2490 sayılı ka-

u le birlikt aber ~e ~~ ı.şe yeter temir)at mald:ıu.z vey.a. banka 
e llı ı;un ve saatte komisyona gelmeleri. 

Şehrimiz sinemalarında tatıbi.k , 
olunması kararl~tırılan yen'. t~n- ı 
zi'atlı tarüeleiwı bllguı:den ılloo
ren tekmil sinemalaro.a tatlbiıki icap 
etmektooir. j 

Cidı.len göıii.lmeğe şayan bir film ... Görül!ırıesinde faide olan 
bir f.iıu. 

Bu saıı'at h:uiklU:ı YARIN MATİNELERDEN i~ 

Sinemasında Aııcak; oazı sinema salıip'eri bc
lcdi'.yeye müraca0:t ederek bu ten- 1 
zilatm şiddetle akyıhir.C.e l:.ulun- 1 
m>:;lar ve hesaplar .nın tetk>k o-· ı 
lurunadan fiatları.n iıı.dirild.iiııni, 
ll:ü kısmının zaror lıi e eLınektc ""- 1 
d.uklarını iddıa etmışlerd:.r. iemı::aımım::ı:ıı:ı:ı::ıı=ıı İlave ol~nk ı:cs..,,,ilccektir mm:::ıc=:::zmı:ad~ I 

Bunlar; hesaı>lann ve keyfiye- fiİiiismacmm:mmİİi;iawmmmmmii!İi:mİliiiiiiİmmaiia. \ 
tin •bır >kere d.-.ıha daimi encl:.ırıe:ıce ~ 
tetkik olumnasıru istemekte ve Vat.an. .. Bayrak .•. V2Zife kurbanları ... Harp ... Şecaat. .. Zafer kah-
aksı takdr:<le tenziliıt yaomaktansa ramanları ... Fraıısaııın bülün askeri kuvve1.lecinln iştiral:He 
sinunaJarını ka.pı) acaklarıru söy- hazırlanan ve 
Jemekt~irler. Smema sahip eri 
Dahiliye Vekaletine de mürncüat 
cylemıişlcrd :r. 

Bu vaz.-nt karşısında belediye
nin ne sekilde hareket edeceğini 
öğrenmek iı;tiycn bir muharrıri -
miz b_u sa~ah lbelediye I""5 mua_
vini LU.t.ı.l Aksoyla .cö~müştür. 

LU\fi ~; daıırni encümen ta
rclmdan veıi:en tenzilat kararı
nın b~n<len itlbarc·n her 5'ne -
mada tatbikinin rneoburi o'.duğunu 
söylc:ınis ve fiallarını indirmiyen 
sinemaların hemen ve $0ddetle ce
~= iliı.ve el.miştir. 

B 
a 

Fi 1 mi 
Dünyayı C'!1 sıc1k <.1rhlnrile saran, em derin dcısthıhl:ı:r~ıe bıığhyeo, 
en yük ek zafc-: ier.:e siislenivor. Dünün, bu~n ve YjUl1lın lta& 
raman!arımı it.haf edilen senenin bıu en eşzi.ı filmi. 

Perşembe 

akşamı L A"' L E
4 

Salonlannda 
göreceksiniz. 

)nzııa: ZİYA tiAKl.l No. 73 

Venedi ,. danizc:lerine o koc:ı 
deniz dar gelmişti 

Du uzun hatbn merkezinde, baş 
amıral (Hersel< Ahmet Po.şa) bu
luuuyoro.u.. ~ağ ct:nah iırJıJlSlDa 
Amiral (Kemal Reis), sol cenah 
lu--.:ailla L-a anıJaJ t.Uurak Reıs) 
kumanda ewyordu .. l:>abık başaıni
ral lJavuı l'a.şa da, ıhtıyat f.ı .... u 
ile geriden geliyordu. 

Ikı dü~nan oonaıuuasının bir -
binne karşı yürümelerı, tema.şa -
sına doyulamlJ·acak ocrcce"'-e hey
beti~ aunıetli ve heyecanlı bir 
manzara ıeµ..ı edıyonıu. Bütıi.n 
genıı1erden, davw, bonı, trampet, 
f.ıre sesleri yÜkscli)or .. u. 

iki mulıasun donı nma, kafi de
recede b.rbırine val<la~tıgı zaman, 
ilı< defa olarak harl.i, 'l'urı..lcr açtı. 
(Burak Re'is) in b,udıği cesim kal
yon, bütün yelkenlerini fora ~e
re., ileri atıJdı. Vüşnıan donan • 
nıosına karşı giderek me)dan o
l..umıya basladı. 

Bu geminlıı tekbu,ına meyda -
na atılması, düşman donamna,!,ın .. 
ıi.a, büyük bir hc~ecan uyandırdı .. 
Venedık kaptanları, kahraınaııca 
ortaya atılan gemin_in süvar.ı.sini 
(Kemal 11.eis) •andılar: 

- ini.kam .. İntikam ... 
Diye bağırnuya başladılar. 
Kemal .li.c.s, uzun zaman Akde-

nizı.e korsanlık etmiş.. Venedık 
tlenizcUerinc yaptı~ hatkitb hes~p .. 
su. hücumlar!a, koca deııiz.i. onlara 
dar ~;,_Lrn l~u. 

\ "cncdiktler, casu!>lnn \:asıla -
sil(', l\.cnı ... J ı .. eısin Lıu Liıl·ük tlo -
ı . ;ını , da bu!undu~unu oı:,rrnnııŞ· 
ı~r .. lfaıta, iki bu yuk kalyon< :ın 
b.rinc lı i:ıd.~ini <l e işi imiş1t'"Idi. 
Buna b inaen ~ mdi Ul'r\ asızra ıut:y
ciana attlaa kal~unu gOrLir gur -
nıcı, bu cUretk.aranc harekeln-ı l{c .. 
ınal ltci~ t.,ırafından ~ &orald~ına 1 
lıukl1m \'erdiler.. J.)erluıl, ıntıl.;ıun 
bl:'vesine duslült-"T. 

r.~tar kuınand:ını Amiral Ar .. 
nıcnyo, hcın \ cııed1k gcınicileri -
n.n intikaın hı.slcrıni tatınin et -
mek.. h~ııı de, ccııg-3.veru~ şOhrc
t.ne bir mu>afiakiyet daba u:ıve 
eylemek arzu>una kapıldı. 

Derhal oua, kalyonunun bütün 
yelkenlerını fora etıırcrek, ileri a
tıidı. Filodan a) rıld.ı. 1 ürk gemi
sine yak~uıak ı~n maac\·.r& )·ap
ınıya L..,,.acL. Bu cür'etkar Veı.e -
dı Anıualın.ın ı,:t:mı:,ıııi t.altip e
den, iki eenıi daha varJı.. 

Bu üç venedik kemisi, Türk kal
yonuna ya.kl~tılar, :ıtalurııne ına
nen11ıarla, Bnrak Reıı.in kalyo
L.unu orı.alarına aldılar. Top mcn
z,ı,.ııc girer g-in11ez. her taraf tan 
•iddetii borda ate~erine ba~ladı
lar. • 

Bnrak Rei.., bu ateşlere zerre kn
dar ehemmiyet •e<medı. OrtJHlnn 
rekilmek su tarafa dur.un, bilakis 
mevkJ'Jnüc kahranıanca sebat ede
rek düşman, arına şiddetli bır ate -
le ınuka.be.e elti. Ve kısa bir za
ınanıla, Vencdi.k Amiralinin l.al -
yonwı.u hım,. ye edeu ıki \i enedik 
ı:eıci:;ini tepeledi. 
Şimdi meydanda, yalnız Amiral 

Armcnyonun at~ püs.ı..üreo lı.al -
youu kalaı.4tı. Hıç şüphesiz ki bu· 
'""· öı.ck:i iJci geminin feci ak.ılıcti
ne uğ:rıyacaktL 

kele bordalarından rampa ederek 
çengelli zincirlerle iki ta'"""°' 
sardılar. 

Üç kalvon, birbirine kenetlendi. 
Ve üç kalyonun nıuharı.p;crı, tuy
Jer ürperlıci n:iralarla b.ro1r1no 
girdi. 

Berrak bir öğle günes:ı,in kes
kin ışıkları altında, pa1:.=ı:ı.r , kılıç
lar, nıeçler şakırdıyor ... liu çc.a.i!; 
seslerine, yürekler parcalıpıı Ö• 

lüııı feryatları karışıyonıu. 
Burak Rei-s kalyooımun geniş 

güvertesinde, t:ım iki b:ıı Vene • 
dıl<li ile, birkaç yüz k; J.r:ıınan 
Türk çaroışıyordu. Ve blitün bu 
~ıtj>ışa~lano ortasındu, !~ükremiş. 
ı....r nrsıan g. hı oradun ota) a atı
lan Burak !~isin, h lal ı: . bı eğri 
kılıcından mütemadiyen kan dam
lıyordu. 

Burak Reisin kal}'onu, bu 
rampadan e\·vel ycci gi rltişman 
gülleler inden zaten ı. ~ r. p bir 
hale gelmişti. Ayni za.m:ın<b bu 
gilılelerden kalyon ml.rcllcbatı 
yarıdan fazla zayi3t verm şti. 

Harap Türk kalyonunuıı güver
tesi, korkunç l.ir n1ak:cli :>.ndın .. 
)·ordu. Dakik•lar gcçlik<:c. bık 
düşınan kuvvetir.ın kcr• ısınrla, 
1'iirk kohramanlarının mr~arip a
dedi azaldıkça a~a lıJordu. 

Burak re!"i, n1a!: te i ·r ,·erlc-rin .. 
den ~·aralar nlını!)tı. ı\r ı; n l' genıi .. 
~ıni ve ne de J'.!t'm ıc . 1 cr,UJ kurtara
bilnıekt~ 11 hi çltrT uın.<l, ~lnı3mı · tı 

İ.!,te tan1 o ınii 1 ıll z.z:nn da, ıki 
don~nma .-ra~ın ı",;! ô, wüth ş bir 
top at t" :şi ile !. 'l" J> b s. • ... mı • nrtık 
denı;ı.:n yu.:u lı.r ru"- şer ~al:nı &). 
nı,,,tı. 

1 
Deniz Le ·~ıı'l'I ı; tı 111 :• 

m& horrı;•,o,~l i ı . 1•1 

1- Komisyonurnuıı':.ı 111~\·t ut 
kroki \.'e fenni ~artnamc..-;;~ nıuc i -
hince Hı·Tıta Lınun1 l\lu dii.r ~i 
için ıhtivaç olan h:r :ıd~f ınoti.! . J 
teknenin 5/~lartn40 tor lı r~ • ~ •
Jıyan Sah ;::--i.ir.iı !;:;at 11 ""J r.a l{a
sınıp.:ı~~Ja buluuf'n Den ı. ! ... \ 4-ZJ. .. n 
satınal?u.ı komisyonunda kap ı 
z.:ırf usuHlr cksatrnc i llıtnlö!c:-:a.
tır. 

2- Kesfcdilen bchl: •3S~ lO• 
lira ilk tern:n~tı •23::!0.:il• t:ı o1rp 
fenni şartnamesi iş ~aa~!C'ri dah:
linde ve rn5 kuruş nıukai.ilindc 
mezkur komisyondan alm~b lir. 

3- İstekliierin 2490 sa~·ı'ı ko • 
nunurt tarifahon uyarn~~ ha7ırJn .. 
dık!an tekHf mekhıplarını en ı:~ç 
elu.iltıuenin ~·ppı)ır.•ğı oiin , .e sı
atten bir saat nvcl:nc k- dar mak
buz mukabil=nde aı!ı ge~en !:on: s
yon b3.';kanlığına verıneicri. .ıı:o. 

Petrol Niz::ım 
.. ç bakımı giize "iıgin 

bj•inci §arlı ı -. 

• en 

Venı:,dik başamirali Lorcdnııo 
bu ~beti ke.tı.nli. llem, Aıniraİ 
Armcnyoyu kurtarmak, hem de 
bir Türk bahri~·c fırkası kıunaoda
rurun Amiral geınisinl batırmak 
şerefini kazanmak için o da bir 
kahramanlık göstermek istedi. En 
mii.keınmel teçhizat ile içinde 
(l,OCO nefer) muharip bulunan ı:e
misi ile ortaya çı&arak, Burak Re
isin kalyonuna hücum etti. 

İki d On beş senedenberi on binlerce 
·- ·. üşman &'emisi - biri sağdan, kimse tarafından rnemnuniyetı.e 

diı:erı soldan - Türk kalyonunun kul'.antlmaktadır. 
üzerine atıldılar. Sancak , • ., is • '--------------

... • • •·••• •••• • ••• • •• • Sultanahrnet 5 inci sulh 
Erzurum valisinin bir hukuk hakimliğinden : 

davası 
Erz=ıın ımarı ha:kkında Ma

latya m-*ı'usu :ı.su.h.i Baydar ta - ' 
ra.tından ynı;an bir .ma:ka?cye cc- ' 
~'1\l <>laraık şclırrıniz. matbaaJıa.nn - 1 
dan bir aıde cNuulıi. Bavda.ııa açık 
mekloı:btmb isimli -hır r sale bas
tn-an Baiıadlr Dıı..:teı· adlı bir genç 
Erzurum val.isi Hasım l$Can tara
fından d:na olunın.uştur. 

Bu şayaru ~t davava Erzu. 
zıunını = mahkcmaı.nıde ba.sla
rul!mış!ı:r. B:thadır ID'Jt><cr, risale- l 
mn Uılanbnlda tabedilmiş ohna.;ı 
itibııı:i!e davanın da orada görü • 

.lcbi!Ece.~ini ".e s.:ıniyen valinin-ayni 1 
zamanda 3 uneu umuımi müfettiş 1 
vMli de olması itil-arile mahke
rnenıin bu davayı Erzurımıda gö
rcntweceğini. iddia etmiştir. 

Neticede i:kinc.i idda reddolun
muş ve davanm 1s1allbula na.llc -
Jed:liop edibneınesinin yüksek mah
kıeıneden saralması. .k.trar~ıuı.Z. 
mışµr. 

939/160 Ter!'ke. 

İstanbul Cağaloğlu. Çatalçeşme 
wka" ında 30 numaralı hanın bir 
odasında sa.kin ve tatlıcılıkla müır 
tenU iken 13/ 12/939 tarilrlııde ö:.Cn 
ve terokesine mahk~emizce el 
konmu~ olan Hüs\ıının mirasçıt:ı
rmını işbu ilan tarihinden ,Lbarcn 
3 ay ve alaca'.:lı · e ı•erecekfil .. i
nin ise 1 ay içinde İstanbııl Di •an
yolundaki mahkemN&lıze lüzı:.mu 
mu.acaat'arı aksw a!aLrde alacak· 
arını vaktile yazdırmıy..::- ala~-k· 

lıların ne mirascıya çalısan ve ne 
de tereke e izafetle tıı..'tibat y~pa
.m\yı:cıtkları kanunu rnec!eninın 
561 ve 569 uncu nıadclc1enne tev
f;kan bll giıbi al:ıca2tl11:ır ve ayni 
lk.ınunun 534 üncü maddcsice tcv· 
fikan ise m!rasçılar mezkur 3 :ıy 
,.;inde sıfa:tlannı beyan etme;: ve 
mürocaat da einıezlerre nıi-ııscı!a
rın meveud±yefii sa.bit ~ a;J. 
ıüyJ.e :ıninsın haıziney., iıı t.i.k.a.l ede
ceğt ilim oJ.nnıır 
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P LAV Yerine MAKARNA . 
Yemek listelerinizde Pliv 

yerine daima 

BAŞ, DIŞ, 
Nezle, Grip 

~. 

Romatizma, 
Nevralji, 

Kırıklık 

, 

YAYLA Marka 
l~akarnasını Tercih Ediniz 
Bu takdirde mid .. uizi lxn:madan 
daha fazla ıı;ı<lu nlmış olacalu•ımz 

Bütün bakkaliye mağll7.ıtların1la 

bülumır 

Gayrimenkul _Satış İlanı 
BeJoğlu ııulh mahkemelt'rİ bıışkiltipliğindcn 

Satılık İki Ev 

ve bütün ağrılan derhal keser. İcahmıla günde '3 ka§e alınabilir. 

Hüseyino !:luArı.fin varisl.eıri Mıik'bule, Elif Hfuıniye ve Sadıet -
tinin .ayıian ve müştereken mutasaıırıf bulu:ııduıklan Beyoğlunda 
Çatma mescit m:ıhallesinin eski çeşme cedit yeni sokagında kain 
eski 12 mükerrer }'€ili 10 kapı No. "1ı hoca Ali camü şeriii vak!ın
qan sal{ 1"rafı kapı"ı Ahaned'n hanesi ool t...-afı Naciye ve Memdu
ha ımen7JJi. a.ııkası Jr.el".di uhdesindeki hane cephesi ook.aJ<la mah
dut 89,12 arşın miktarında aydın:Wı: maha11r.nıi mü..um:·l bir bod -
rumlt. ik.. kat!an ibaret beş oda, bir tavan araSJ, ilki Jı.>10., ıbir mutfak, 
iki sofalı, içinde odunluk ve kömüınlüğü ve e~ik ve 'lı&l<os ,;uyu 
tes'satı mevcul haricen karı:ıir dahilen ahşap (1965) ha .kıymeti 
muhammeıesinde ,biı· ev ile Kasımpaş:ıda Ca:ıı:ıiikcl:ıL m:ıhal!C6i ye
ni cadde es.1<i 8, yeni 22 No. i!e mıır.akkarn ve 52 metre mu:abbaı 
\'<? içinde b:.r kuyu bu·unan. bahçeyi r.ıüşteınil. üç ka1tan iba:E,t ce
man beş oda. bir sandık odası, iki hala, bir mutfak, iki sofalı ve 
içinde elektrik te&sııtı mevcut ~ap (1100) lira kıymcli, muha..'I!
menesinde dii(er bir ev şuyuunun izalesi zımnında açık arttırma
' .ı konulnnışt.ur. 

Istanbul Levazım Amir:iğinden Verilen: Harici 
Askeri Kıtaatı ilanları 

........................................... , 
............................................................................. 1 

Aşağıda yazılı arpalar 29/2/940 Perşembe günü hiznlannda yazılı 1 
aaatlerde Sülojlunda askeri satmalma komisyonunda pazarlıkla satın 
alınacaktır. isteklilerin .komisyona celmeleri. (1329) (1516) 

Tealım ycrı Toa Tutarı Te oınat Saali 

Yağcılar 
Hacıdanişınent 
Süloğlu 

Bas.köy 

200 
200 
160 
:ı;;o 

Ura Liaa 
15,900 1193 
15,900 1193 
12,480 935 
%5,900 1943 

10 
11 
14 
ıs 

* * Aşaı'.;'Jda yazılı yem ve erzaklar pazarlıkla 2/3/940 Cıımarlesi günü 
bi:ıoaların~ yazılı saatlerde yapılacaktır. İsteklllerin teminat ve. ka
nuni vesikalarile Süloğlunda askeri satınalma komisyonuna gelmeleri. 
Te.ıi.a ) crı Cı:ısı Tutarı ·ı cmın•ll l'.ı1.,l4rı !)aau 

Lira Lira Kılo 

Uasköy 
Süloğln 
Yağcılar 

Arpa 2,243 337 33,000 9,30 
10 
10,30 
11 
11,30 
13 

• 2,336 351 32,000 
• 3,400 510 32,000 

H acıdaııişment 
Hasköy 
Sülu~lu 

• 3,400 510 32,000 
Yulaf 

Sadeyağı 
3,370 375 30,000 
2,460 365 2,000 

(1330) (1517) 

* * %2,500 kilo sabun kapalı zarfla natı 1875 liradır. isteklilerin Kon-
ekı.iltmeye konmuştur. Tahmin ya askeri satınalma komisyonuna 
bedeli 7675 lira ilk teminatı 590 li- gelmeleri. (1324) (1511) 
radır. Şartnamesi komisyonda gö- * 
rülür. İhalesi 2613/940 Salı günü 26,000 kilo kuru üzüm BS"ık ek· 
saat 15 dedir. isteklilerin belli gün siltme ile 18/3/940 Pazartesi günü 
ve saatten bir saat evveline kadar saat ıı de Edirnede Sanayi ln~-la
Edimede Sanayi Kışlasındaki sa- sında satınalma komisyonunda ah
tınalma komisyonuna teminat ve nacaktır. Tahmin bedeli 4880 lira 
teklil mektuplaruu ve.rmeleri. ilk teminatı 244 liradır. isteklile-

(1331) (1522) rin kanuni vesikalarile beraber * teminat ve teklif mektuplarile he-
A.~ğıda yazılı malzemeler satın raber ihaleden Lir saat evvel ko· 

alınacaktır. Pazarlığı 5/3/940 Salı misyona gelmeleri. (1325) (1512) 
günü sant 15 dedir. Nümuneleri "r 
komisyonda görülii1". isteklilerin Tümen bandosu için 4 parça mı· 
belli gün ve saatte Edirnede Sana- :nkn aleti, 17 adet nota sehpasa, 
yi kışlasındaki satınalma komis _ 2500 liralık kalay, nişadır, pamuk, 
yonuna gelmeleri. (1323) (1510) gemici feneri, 15 adet el kantara, 

96 kilo 2 milimetrelik sicim 250 ton arpa, 250 ton kuru ot, 
39 • ı santimlik ip 250 ton yulaf pazarlıkla 28/2/940 
84 • 2 milimetrelik sicim günü ~at H ili 16 da yapılacak-
60 • ı santimlik lp tır. Taliplerin mezkı'.ır gün ve 

600 metre 4 milimetrelik sicim saatle Vizede askeri satınalma 
14 adet ağ örmek için mekik komisyonuna teminatlarile müra-

36Cl metre 4 milimetrelik sicim caatları_ (1326) (ı513) 

-4' 15,000 kilo ~tates açık eksilt -
80,000 lu1o sığır eti pazarlığa hı- me ile 11/3/9-10 Pazartesi günü sa

ralulmıştır. İlk apzarlığı 29/2/940 at 15 de ihalesi yapılaçaktır. Bir 
• Perşembe günü saat 11 de yapıla- kilosunun tahmin fiatı 8 kuruş 75 

caktır. Şartnamesi Ankara, istan- santimdir. ilk teminatı 99 liradır. 
bul, Konya Lv. Jı... Satınalma ko- Şartnamesi komisyonda görülür. 
misyonlarında eöriilür. Muham - fsteklilerin Edirnede l\lüşiriyet 
men bedeli 20,000 lira ilk temi- dairesinde satmalma komisyonuna 

l\c. 229 Yazan: M. SAMİ KA&AYEL 

Osmanlı ordusu şarktan ve garptan 
hazırlıklara girişmişti 

• 
azım 

Bııxreti Fatih; Uzun Basan ile, 
Papanın tutuşturduğu bu ateşe e
hemmiyet atfetmişti. Derhal ıeda· 
rilr.Ata basladL 

Osma..ıı ordusu .-rktu ve earp
tan azim hazırlıklara eiJ'ipn.ilşti. 
Bu aralık Usun Basan yanında 
fırni bulunan Pir Ahmet Bey ile 
Kasım Bey iril ve Taşili kalelerini 
Jatili ettiler. Yenici.en hükU.met
Jerini kurdular. İşe başladılar. 

Fatih, hazırlanıyordu. Biç acele 
etmiyordu. 

Fatih, ordusunu alıp Bursa ü
zerinden Uzwı Hasan üzerine yü
rüdü. 

Uzan Hasan muazzam ordusile 
Otlukbelinde toplanmıştı. Fatih 
Sultan Mehmet, büyük bir ma -
nevra kabiliyeti göstererek Uzun 
Hasan kuvvetlerini rnahv ve pe
rişan eyledi. 

Bunun üzerine ehlisalip donan. 
ınaaı derhal cek.ildi. Twıa üzerine 
toplanmağa tevessül eden ehfü.•
lip olduğu l ı,. kaldı. Kimsecik
ler adım atmağa cesaret edemedi. 

Fatih, Uzwı liasanı per~au ey-

!emişti . .Kbmı Bey ile Pir Ahmet 
lJı•:c bu defa dahı Karamıınzade -
lere mahsus inat ve metanet gös -
temıitlerdi. Ged~ Ahıııet Paşanın 
kuvvetlerine kaJ'ŞJ koymuşlanlı. 
Herkes bırakıp kaçtıiı halde bu 
iki kard04 dayanıyorlardL 

Akıbet, Menan kaluinde ta -
basson etmiş bulunan Pir Ahmet 
Bey kat'iümit edince evlat ve aya
linin esir düştüı(ünü görmemek 
iddjasile kendisini kayadan aşap 
altL 
Kasım Bey dahi Slliflr.ede har

bede ede vunılımık telef oldu. 
Gedik Ahmet Paşa; her ikisini de 

fena halde sıiu,tııunıştı. Zaten, 
ele düşmüs olsalardı da nıulıakkak 
surette Fatih tarıı.fından idam olu
nacaklardı. 

- İşte bu sıralarda Karaman bey
liiine tayin edilmiş olan Fatihin 
oğlu ~hzade Mustafa vefat etti. 

F,tih, Şehzadesinin vefatına ke-

l, derlenmişti. Yerine, diğer oglu 
C~m Sııltaııı Karamana vali tayin 
ı·ykdi. 

o.;rhzade Cem Sulte.ı, ,air ve 
edipti. Ayııi zamar.ıb lı;ıh~~ı F'atih 

gelmeleri. (1327) 

* 
(1514} 

Aşağıda ya:ulı sebzeler pazar -
lıkla 29/2/940 Pe~embe günü sa· 
at 15,30 da Süloğlunda asLeri sa
tınıılma komisyonunda alınacaktır. 1 
Teminatı 198 lira isteklilerin ka
nunda yazılı vesikalar ile komis
yona gelmeleri. (ı328) (1515) 
Prasa Llıhana V crileceği yer 
Kilo Kilo 
2840 2S40 
1960 1960 
1'1'..!0 1720 
~ .!_72!_ 
8240 8240 .... 

Süloğlu 
Hasköy 
Hacııfanişment 
Yağcılar 

3000 ton lavemarin maden kö -
mürü kapalı zarf ile 4/3/940 Pa
zartesj günü saat 15 de Kırklare
linde askeri satınalnıa komisyo
nunda ihalesi yapılacaktır. Beher ı 
tonu 25 liradan ilk teminatı 5000 
liradır. Şartnamesi her gün komis· · 
yonda görülür. İsteklilerin belli 
gün ve saatte kanuni vesaik ve 
teminat ve teklif mektuplarını ko
misyona vermeleri. (1259) (ı283) .,.. 

. , -
Birınci açık arttu·ması 8/4/940 taırih1n-e te-sadüf eden pazarta;i 

.ıtünü saat 14 drn 16 ya kadar Beyoğ1u sulh mahkemeleri baş kiı
tdı:>J:i!i nezdinde yaıpılacaktır. Arttırma beddi muhammen kıyın<~ 
tin.in % 75 ini bulmadığı takdirde en son arttıranm taahhüdü baki 
kalmak üzere iıMnci arttınnanın 23/4/940 tarihine mfu;adif salı gü
nü saat 14 den 16 ya kadar 'cra <dilel"E'k en çok arltll"aııa kat'i ola
rak ihale edilecektir. Birikmiş ve ihale. tarihine kadar birikecek 
bina ve •belediye verg .lerJ!e evkaf icares:i hissedarlara ve tec1iıliye 
rüsumu ile 20 sendik taviz ıbedeli, hale pul ve taou haTçlan müş
teriye aitt.ir. Arttırmaya :ı;tirak €decck kımsclerin gaYTi menku'le
rinin !kıymeti millıammcnelerinin % yedı; buçuğu ni.Sbctin<l~ pq 
akçeüıi veya miJjl bir bankanın bu nisbetle tominat mektubunu 
gctirmeleri şarttır. Arttırma be Jelinin kendisine ihale olu'llan ta
rafından ıihale ~ünden itibaren yedi gün jç.nde mahkeme kasa
sına ödcıımesi meoburıdir. A .. sı takdirde ihale fesh edilerek kendi
sinden evvel en yük.s€k teklifte bulunan k.im5e arzct.mı'ı; oldugu 
bedelle a·lmağa razı olursa ona iılıale edilecek ve o da razı olmaz 
veya bulunmazsa hemen on beş gün müddeUe arttır:naya çıkarıla
caktır. Yapılaoaık ilan 9<,lwkadar!ara t~bliğ edilmiyccl'ktir. Müzaye
de somında en çok arttırana ihale edi.lccek ve her ~l<J halde birinci 
i:Jıale ed.ilen k ırnse iki ihale arasındaki fa.r>ktan ve zaı·ardan mes'ul 
tutulacaktır. İhale farkı ve ı:ıeçen günlerin % beş faizi ayrıca hü.k.rr• 
hacet kalmaksızın tahsil olunacaıktır. İpotek sahibi alaoaklık>rla 
di~er alakadarların gayri ıınenk,J üzerindeki haklarını, hususile 
faiz ve m:ı.srafa V<: sa.reye dair olan irldiıtlar1Il1 evrakı müsbite!eri e 
y:nni gün içinde satış ım"1nuru olan mahkeme bas kan pliğine bF" 
dirilmesi lazımdır. Aksi halde haklan tapu sicillerile sa-bit olma
dıkça satış bedelinin payl~ırucı.ndan har'ç kıılacakl:ırdır. Müza -
yedeye iştirak edenlerin bütün şeraiti kabul etmi5 sayıl.acakların
dan fazla malümat almak istiyenlerin 939/22 No. ile mahkeme baş 
kaütıl'oj!inıe müracaat et.meleri i:Jın o'!ıınur. (24755) 

l,~_l_n_h_is_a. _r_la_r~_u_.~M_u_--d~ü_r_lu~-ğ~u_-_n_d_e_n_=~J 

Divarhalurda iki bölüklük pav
yon ile bir tn bur karargahı inşası 
işi kapalı zarfla eksiltmeye kon -
mustur. İhnlai 14/3/940 Perşem
be günü saat 11 de yapılacaktır. 
Bu işin birinci keı,fi bedeli 79,411 
lira 47 kuruş ilk teminatı 5220 lira 
57 kuruştur. Bu işe ait hususi ve 
tediye •artları, birinci keş:f ve 
fenni ş~rtnameyi tal' pler Diyarba
kırda Kor. 9. cu şubede ve Anka· 
ra, İstanbul ve İzmirdeki talipler 
de M. M. V. Emakin ve inşaat şu
besinde . görebilirler. Teklif mek· 
tupları eksiltme saatinden bir sa
at evveline kadar kabul edilir. Ta
liplerin kanunda vazıh vesaiki tek
lif mektuplarile birlikte Diyarba
kırda Lv. amirliği satınnlma ko • 
misyonuna teslim etmeleri. 

I - Şartname ve kc~fi. mucibince idaremizin po]athane fütün ba 
kım e.,.i döşeme. boya ve müteferrik işleri açık eksiltme ile yapılacaktı. 

ll - Keşif bedeli 9391.62 l:radır. ıMuval<:Cai teminat 702.12 liradır. 
ili - Eksittme 12/lil/940 saiı günü saat 14 de Kabata.;;ta levazım 

ve mübayaat şubesindeki alım kı>m isyanunda yapılacaktır. 

(1295) (1352) 

* 
(00 ton arpa kapalı zarfla 9/3/ 

9(0 Cumartesi güııii saat ı0,30 da 
Eiazığda Tümen satınalma komis
yonunda alınacaktır. Tahmin he
deli 26,000 lira ilk tenıinatı 1950 
liradır. Şartnamesi komisyonda 
görülÜT. Teklif mektup!ıırı saat 
9,30 a kadar kabul edilir. isteklile
rin tüccari ehliyet!erini bildirir 

derecesinde ilim ve kemale ma -
likti. 

Cem Sultan, ayni zamanda müt
hiş bir nchlivandL O yalnız güreş 
yapan bir p~hlivan değil, tam ma
nas.ile bir sporcu idi. 

Cem, Selçuk Sultanlarına ait 
büyük Alileottinin kimse tarafın -
dan kaldırılması kabil olmıyan ağır 
ı:ürzlerini Karamanlıların önün
de bir çelik çomak gibi oynıyarak 
.kalıtınslar yapmıştı. 

Cem, iyi bir binici, iyi bir tiren
daz idi. Açıkyii1"ekli ve alicenaptı. 
Gedik Ahmet Paşa gibi bir ehli 
iktidar veziriazam olarak o sırada 
Karamaw terketmiş ikeıi, lut'anın 
tesir.in ve inzrlı•tı geri kalmamıştL 

Cem; Karamanı Osmaı>lılaştır -
:ınıştı. Fatih; Cemi Karamana bey
lerbeyi tayin eylemekle isabet ey
lemişti. (879 D.) 

Gedik Ahmet P8$0; Cem üzerin
de müessir idi. Devrin en büyük 
lruınandanlanndan olan Gedik Ah· 
met Paşa, Cemin talim ve terbi • 
yesinde tesirli idi. 

Cemin anasa, m~hur Çiçek Sol
landı. Romanımızın bir yerinde 
Çi~ek Sultanın Fatihle ne suretle 
karşılaştığını, aslen nereli olduğu
mı, Fatih ile aralarında geçen ve
kayii yazmıstık. 

Çiçek Sultan, oı"!'lunu Türk ter
biyesinden hüsbiitün başka tarzda 
yetiştirmi•ti. 

Cem, 'kndıo:ı, şaralın dii~kiin -
d!i. Her ne kadar kııv\ et, iktiıf•r, 
~ekil ve semai! itibarile babasına 
bem.e;-diy•c de terbiyede ana., ol
dnk\a uı.U•:ı."""r ıılmll~(u. 

(Devanu vu) 

iV - Şa.r<tnamesı her gün adı geçen şubeden parasız olarak alım• 
'bilir. 

V - İsteklilerin eks:lt.me içôn tayin olunan gün ve G&Atte ~· 7,~ 
güvenme parala.rile bir~ me?.ıkürkomisyona ~ebneleri. cl366. 

ticaret ve sanoyi odasıntn vesika
sını zarfın içine kuyması mecbu-
ridir. (1381) (1305) 

* 50,000 metre minlwnhk bez pa-
zarlıkla satın alınacaktır. Muham
men bedeli 22,500 lira )<at'i temi- r 
nntı 3375 liradır. Pazarlığı 29/2/940 

Perşembe günü saat 11 de Anka
rada l\I. M. V. Bava satınahn~ 
kiınisyonunda yapılaccktır. idari 
şartname ve evsafı her gün komis
yonda ll'Örülür. İsteklilerin muay
yen gün ve saatte kat'i teminat -
larile komisyona ll'elmcleri. 

(ı311) (1437) 

Ölümü, feliıketi, sukut.un dehşe- f ikapa.sam, diinvayı unutsam, ins.ııı-1 
tini ~k yakından his6ediyorum! lan görme.sem, yaşadığımı hilme
\Et;, eriyip damar w kemiklerini &em! 
sıno\ka:ıı bir kel.le gil:ıi oıılaya ko- Bı:.nim ş:rııdi buna iht.iyacıro vaı·: 
yan küçücük .kafam adeta lir su - Bilmiyerelt y~ma.k!. 
:k:ah~ı gıbi ha.ti:fledi ve booıOOş Beni bu ık.w1:aracak, baıııa ölü -
oldu! mün r.ırbatl!ıiiını ıbu v~ek. Bili.-

Eı;klden diişüniirdiim, tahavvül yorum ki ölııcegim. AJıcak rahat 
ederdim, muba.kemem vard:. Şimdi öleblisuıı. Azap duymadan. daha 
ıne bunlar, ne hiç bwl.Si! Sersem fazla !işkenceye ıkem);m) ko;yma -
gibiy'.m. Bıcımıboşum. Ne yaptı • dlan ölııeml 
ğum, ne yapacatınıı hiç bi1" ~ iBelıki bir morfin ıballa h.'.; dl -
mi ~=· tın= 'bu acıyı hissdltinneden öl.-
Bacaklarımda takat denilen şey dürecek, duyunnıyacak, göıılerimi 

de kalmadı. Dispansere pidip ge- ibir daha açılmaıma.k. üz.ere kapata
linciye kadar kaç defa sokW<ta o- bllF<:ek ve topraıkla sıvayacak!. 
1uruı:> dinlenm"lk tçin trnha köşe Fakat, ben bunu yıapabilEcek mi-
arıyaru:m. KesiLvı:oriyorum. yi.ıri?. 

* !Hele, kall:ıiıın !kafese konııo çır -
pmdırılan yıııcıcı b.r kusa döndü. 
Bazan öyle çaroıyor, beni öyle kıv
rand\np lııılet.:ıyor ıki. Baş ağnla -
rını da caba!. 

* 

- Bir hafta aonra -

Sürüne siirilne VÜTÜY'Ordum. 
Kendi Y.endlıne: 
- Ooh. İşte d'spanser!. 
IDed:m. On adımlık yer hlle gö-

Ooof!. Artrk hiçbir şey ist~ i- zünıde k"1oınE'lre'.erce büy\lyL'!'dtı! 
yanım. Ne yaşamak, ne SU, ne bu. Kii$eyi dönerken •bir adamla 
Keş.Jo::: tekraT mor!I' alabilsem, gözgöze geldik. B '~ıt.nmız biri
tekr'ır kıokain ÇE<kcbBsc.'11. tekrar , birine taJnlh1~a ik:.tmz de durala _ 
ibal'dak bankık rakı i~. _ dYk, ikimiz de b:rb:rim'ız:e tanrı: 

Hüvııyetil ık.a)~lıiem, g~.iıııi ] wraıe:.. i~t~ !Ut bakı,ş ıım>Jı&'ke. 

Güzel 
oıma~ 

içi~ 

'i 1 .,ıil 4-0 senelik bir tecrilbe mabeula olan KR!M PERTE ,.r 
ve yopılış lorzmdaki incelik dolayı11yle, lenin fazla y•!!1

"" ıır· 
aına ıııônı olur. Yafaız olarak buıusl tQp ve vazo1ard• ••" 

' 

Devlet Demiryolları ve LimanU
111 

__ ,._iş.:.r_e_t_m_e_u_._i_d_a_r..;,e_s_i _i_ıa_n_ı_a_'r_ı __ 
Muhammen bede!i 5800 lira olan 20000 Ki!. silindir yoffeı 

pazartcsı güniı sa:.t (15) on beşte Haydarpa..o;ada gar binası 
ki ıkomisyon t:ı.rafından kapalı zarf usulile satın ahnacaktır . 

Bu işe girm"'k ist:yenlerin 435 lıralık muva.kkat t..mi11 ;t ,_v 
tayin etLği vesikalarla tekliflerini muhtevi zs:riların• B' " 1 

(14) on d0rde kadar komisyon re.slığine vermelcri Jazımdll"· (fl°'~ 
Bu işe aıt şartnameler ıkomısyondan parasız olarak da~ıt{i3'15 

ilk 

''"' teminat 
(1 senol k) 

821,00 61,58 Kadı·köyÜ'lld'e Caferağa mahallesi Mu .. ak.kitlı 8r.e 
s nde 3 numarak dükkan ve 1' 

385,00 28,88 Floryada Kalitarya sokağında havmlu buhçl' 
(1 - < sene) 'n ıJ 

i54,00 41,55 F.loryad:ı karııı sokağında kfiln 4 No. lu dükka ıJ 
98,00 7,35 • • • • 12 • • ı-' 
01,00 67,58 • • • • 13 • • ı..3 
83,00 6,23 • • > • 14 • • ı-' 
70,00 5,25 • • • • 12 • • ı-' 

,50,00 26,25 • • • • 2 • • ı..3 
ı31 ,00 39,83 • • • • 3 • • ı/I 

Yıllık ki":-a m;ıbammenllerile ilk teminat rnkta.r-ları yuw:t ti 
gaz ·no ve c.i:kk5nlar kiraya verilmek ürore ayrı ay!·ı aç). -~-il 
konulınuş:nT. Şll'I"tname!e-r zabıt ve mlN'nıel.&t J;a.lcr.ıiıı<le r.<> vı 
'hale 11/3/940 pa7.arle.:;i günü saat 14 de daimi enciiım.cııd~ .,,-~ 
ra:li:plerin ilk Uminat mıcl<ıbuz veya .<>k'tu-plarile ilıak günu 
saatte daimi enciliıneııde bulunmalar~ _ (l~ 

anesizdi, müphemdi, aranan bakış
lardı. Sımiyemn icinde o adam, 
kıranta ihµyar yıüzlü, kül'][ pal -
tolu adam bana doğru il~ ben 
de ona deh~ d.kkatle iba.ktmı. 00-
ğiimlenen bu son bakışlar onu· bana 
tamamen anlattı: 

- Hayatı;, Beyi. 
O ela dudalrJ;armı bayı-etle aÇ'tı. 

hnicıi ııöylledi: 

- Belkis haruml 
Biraz müte.redd:iitir 
- Evet benim.. Belıld8!. 
Dedim. 1.ıave ettim: 
- Gaaba çok güç tancy;ıbito.ı -
. ' Dl2 •• 

Riyakar olmadan cevap vıerdıiı: 
- Sahr:d€n öyle. Çok değişmiş

sini!z. Eğer gözlıcriniz · olmasaydı 
sizi tannnarun im:k.8ro ol:mıyacak
tı.. 

Ve.. Devam etti: 
- Neden bu ikıadar değiştin.iz?. 
Keşke bunu sormasa, 
- Ned~n. 

1.. 1LAN 

1

. ~sküdar icra mef11 
gundan: . ~ 

BIT borctan dol.rvı ınııl~ı 
trilı. levazım.atL ile bir ır,,,.
zen:n 1 mart 940 tanhıJle . 
cımıa günü saat 14 t' ıtıı) 
İbrahlma~a mahallesinde 
Ramı:zi.n bahçEsi.r.de sıı. 
lııarar verilıniştir. J';fezJc,o/ı,ıı 
mahcuz esyaya tek?.H ~ fi 
muhammen kıymetın ' S 
bulma.:hitı takdirde satı' 
940 cuma ı;ıünü saat 14 de 
ea.$ndan ta.J;ı> olanln1"ıJl ~;J 
ırünlerde ve yukarıda 1'ı. 
.meste hazır bulunacııJt ~ 
nına müraca..ı.tl:ın iJiın ~JOP', 

V k• 1 Vasati 1~-A 
~- ll er Sa,_E;.. ı' t' 

6 39 6 
l 2 27 9; 
15 32 11 
17 51 ı 

GUnet 
Ö&le 
İkindi 
Akşam 
Yat11 19 26 11 

5 o?fi' ;I Danes~ydi. Danınrı:armırlakd ka· İmsak ~,j 
nm hızlanıınasına bu sebc"P o.ldu." !::::==:::::::::==; 
Y en-dMl Oa'l'la ™ı diindüİıneieruni Sahibi ve neşriyatı id.~1 ~ 
bu SOTgu :(t>!irdı. Rnş muİısr1"İ~,(iı:' 

l . Hemer.ıcooi;: ı · ·: ızzET 11~ 
(Dev°" var) ... ·~ ,,_ 


