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ETEM 1ZZET BENİCE 

Eğribel geçidi. açıldı, Karahisara yardım gi ti 
Kamyonların işlemediği yerlerde kızaklardan istifade edilmeğe başlandı 
Bugün de şehrimize 50 yarall geldi. 

Hanedan Meclisi 361 balya çadır ve ecza gönderdi, İtalya 
konsolosu kolonisi namına 11 bin lira verdi 

Mısır 

Zelzel~y;rinden !Resmi memurlar gibi müessesat 
son haberler müstahdemlerini!1 maaşlarından 

da vardım tevkıfatı ya~ılacak 
Ankara 10 (Hususi) _ Geçen 

Re<:e Gıresunda yeni bir zelzele ol
du ve Çınarlar minaresi yıkıldı. 
Şımdıye kadar Gıresun ve cıva -
rındakı hayvan zayıalı 25,000 ola
rak tahmın edilmektedir. 
ka &iirıdiye kadar tesbit edilen ı-a
l 1~lara l(Öre, Şebınkarahısarda 
' ev, koylerde 2,500 ev yıkıl • 

ınışt;r. 

• lngiliz Hayvanları Himaye Cemiyeti zelzele mın-
takasındaki varalı hayvanlar için para gönderdi 

Zelzele felaketzedelerine yar _ tıbbi ecza dün limanımıza geti - Ankaraya .ııitmış olan beyelmilel 
dırn faaliveti büyük bir hızla inki- rilmiştir. Salibiahmer cemiyeti umumi ka-
şa! eden şehrimizde toplanılan pa- İtalvan konsolosu Valiyi zıyaret tıbi Kont dö Ruj bu sabah şehri-

• • 

ı..!eşadiyede zelzeleden sonra çı
nı 

1 
Yan.ııınlar felaketi tamamla • 

ış ardır. Cıvardaki b .. ı· k .. 
ler hara 1 u un oy -
lı •~· P 0 muştur. Yollar açıldı

-.ın yardım Jı. llar 

k ederek İtalyan tebaası namına 11 mıze dönmüştür. 
ranm ye ı'.ınu dün &Gama kadar bin lira teberrü etmiştir. Umumi katip Basvekilimiz Dr. . 
640 bin 175 lira 44 kuruşa bali.iı Amerikan büyük elçıliği için sa- Refik 3avdam tarafından kabul Istanb;tlun her yer~n!e, Halke\'le rinde kadınlarımı7 felAkelzedelere '8111•,ır ve slyecek yetiştiriyor 

~~~~:~u~a!:ı~:r~::a;::d:::;~ ~;a a::ı,~~rhkio:':,:;~:t~tr.de Kızıl- oı:~~~~~:aen l(lden heyeti sıh - ln • l .J 120 Al - k h b ~'::;,v.u ... ~ .... ı; ..... ~ ,:ı:::.:'1=. >:::~:.~~ ::::".:0.:.".:;;::"'J:;:;~~.-,:~~ enız erue loan er inı ar i Re<:m••lerd· 0 ı faalıyete -., ır. 

.'lanu;un vali m · · b' be halınd b uavını, ır hara-
miştir. Bı:;,a ulunan Erbaaya gıt
den Y&rd m Yead'!Samsun vıliıyeLi.n-

T · ı ecektır 
okattan .ııelen b' · 

ları söy lemistır: ır :Yolcu iUn-

hlllan Mısır hanedan meclisi tara- boş k.sımlarmın yarahlara tahsis dım komitesine bildirilmiştir. Bu r_ 
-~'_:_~_~_n_:_i~-~-b_:_::_e_aş::.~_~:...~_ır_6i_l:_a_~-~-~-a-~-i~.--0_1_~_ne_:_~i-~_;:ı_e_~-~-i_ş~-~-ı~-·im_rm_iz_~_t_iı_~e_ı_ere_k __ ıe_ı_ıır_af_a_ııo~-~-~-v-!_!_:ı_·~-:._ı c_~_:_~_;~_:..ı_a_.;_ıı_- ,-ı rtı na R u s y a y a g i t t i 

Ç b ı • z } } Bugün yarın limanırrıza " " • em er ayDJD e ze e gelecek va urlar hakkın- 44 uncu f~rkanın ı~h~sından sonra, Rus!ann • Şehirde enlı al 
ço. ktu M dd az tında kalanlar 

. . . u eıumumi kurta 
" ıçın mahk • 1 . rma ı
cliiıündü v um '.1fdan ısti!adeyi 
orada bulu':ıa~ap~~neye g_.derek 
kaçmıyacakl m hkwndan 
Üzerine söz ~1J"k8 daır namusları 
rı serbest bırakı tan sonra, bunla
dört .. d mıştır. Mahkümlar 

Milii Setimizin 
ôl 

yeni seyahatleri k 1 
•• } da ld v ~ ı· -t uzun muddet yenı bu .ta~rruza kalkmaları 

h 
• a ıgın.ız ma umo " k" .. "I .. - -a C ın a s 0 z erı . K a.;.,r,.z; J>.•rmara ve...: d..- mum UD goru mu yor -

ruzıcr.anuc Poruı.memış ae.receae 
buyuk bır iırhnruun drvam et.lJği 
anıaşılmaktadır. 

yuz en fazı · 
nı kurtarın 1 a ınsan.n hayatı-
Yaptıktan s~~~d~. Bu . yardımı 
donmü•Ierd. a hapıshancye 

ır. 

Ankara ce . 
lardan yuz ~::J~~~eki mahkum • 
zıncana .ııonuerıım .r grup aa Lı-
• A<!Jıye Vekalet ı.şEı_ır .. 
13.ketınae cans ı, rzıncan fe -
ı;:orülen elli k•Pera.ne hızmeUeri 
sımJerıni iste~aar mahkumun ı
rıye kal ı~tır. Bunıarın ~e-
l an mahıt " erınin af!ı . umıyeı mucldet-

ıçın bır k . . 
YapıJacakt.r anun J.iıyihası 

l:iu~ehrind~ 
rakama ııör .en son tesbit edilen 
dır. Koyu!he otu mıktarı beş bın

ısarda d .. m.klardadır a o.enler ayni 

Kamyonl~rın 
lere kızakları .ııeçemediği yer • 
teaır DL1n a :Yardım ea.lmek • 
lııket mıntask::1stan ı;ıeş kızak fe
eek ve ilaç J!OlLl~ .. Y•Y.ecek, giye-

Bu suretle yolu ~ştur. . . 
raş.ımıyacaktır çmak ıçın uğ-

Kop ve Zı" · 
duöu için Gü an.a yolları kapalı ol-

Ankara 10 (Hususi muha -
birimizden)- M.lli Şef lsmet 
İnönü'niin yakında Gircsunu 
şereflcndirecekleri habCT ve -
rilmektedir. Giresunda l\liili 
Şefi karşılamak i~in hazırlık
lar yapılmaktadır . 

Cumhurreislmizin c:enup 
vilayetler:nde bir tetkik se -
yalıntine çıkmalrrı da mub • 
temeldir. Fakat Giresun se -
yahatlerinin renup viıayetle
rindeki tetkik gezint:Jer'nden 
evvel veya ~rınr3 yapılması 
hakkında maliımet yoktur. 

Milll Şcf:n son tetkik seya
hatkrcndc n ü<nlıedelerini ve 
direktiflerini ihtiva eden ra -
poriar ala!ludor Vckl\letlcre 
vcrilm'ştir. v~kiılctlcr. rapor
ları tetkik edrr•k dcrhol ll'ı -
zım gelen tcdb1rleri almak ü
zere faaliyet~geçmi_şicrdir. 

W.illi fe!aket karşısında onlara yalnız sempati'eri
mizi değil, ayni zamanda yardım ellerimizi de 

uzatmak mecburiyetindeyiz 

Bu yuzden, pazar günü limanı
mudan hareket eden lzmir vapuru 
24 saat azgın dal,gaıana miı<·ac, Je 
ettıkten sonra l:iınop limanına •ı
ğınabılmıştır. Vapurda epeyce tah-

Londra 9 - Çemberlayn dün rıbat olcıuğu haber aıınm.~tır. 
bekıenen mühim nutkunu söyle- Ankara vapuru Karadenızden 
mış, askEri ve siyasi vazıyeti hu- dün saat 14 cıe gelebilınış.ir. B,ıı 
]asa elLikten sonra, söz.etc'1ı şu vapll!', tipi yüzünden Beykoz ou-
cumle ue hulasa e.mıştır: ·Değ.ş- lerinae 6 - 7 sa~t beklemiştır. İçin-
mez heaefimiz haııbi kısaltmak ve deki bardak, tabak, ça.ııak g.bi 
zafere ulaşmaktır.• bazı eşyalar kırıımıştır. Yolcular 

Başvekıl Fınlandiya hakkında da.gaların 10 metreyi geçtiğıni 
1ng.lterenın sem pat.sini a11la•tık- söy ıemişlerdir. 
tan sonra, sözunü ze•zele !eliıke - BUGÜN YE YARIN LİMANL'lı!IZA 
tine uğnya.n 'lılrkıyeye nak1ede- GELEBİLECEK VAPURLAR 
rek demiştir ki: Denizlerdeki büyük ve az.ııın 

.Fakat. di.((er bir memleket ve fı:•lınalar yüzünden vapur sefer -
diğer alicenap bir dost daha var- ]erinin intizamı da bozulmuştur. 
d r ki ona da derın sempaıiıerimizi Denizyolları idaresinden bugun 
buradan arzediyoruz. Evvela bu- saat ıı de aıdıj( m:z malumata gci· 
giın harp halinde bulunmıyan ve re dün limanımızdan Karadenize 
taı<al bırkaç gün zarfında zelze- kalkması lazım ızelen cCıı.mhu -
le, tuğya.nlarla bütün muharip riyeto vapuru ancak yarın hareket 

Deıı• bı"r iradın_ devleder mecmuunun birçok haf- edebilecektir. Bu suretle yarın ı-
"' talık muharebeler neticesinde gör- İngıliz Başvekili Çemberbyn manımızdan ·Koradenize ba~k.a bir 

-------- - -

rnemekted;r mushaneye posta giı
z.yeli tehlik Burada 40 _kadar va
mişlir Resm~lı .ev tahlıye edil • 
mak .: 1 bınalar da dahıl ol 

uzere b. k -
lıklar vard ırço evlerde çatlak -
dır gönd ılr. ı:ıuraya ayrıca 24 ça-

k d
• • düğü bütün zararlardan daha bü- vapur kaldırılmıvacak; iki posta j en 10} yük zararlar görmüş olan Türk di- isicumhurunun yüksek idaresi altını b.r arada yapılacakt,r. 

yarıd r. Hatla bugün bile bu dos- da bü.ün .ııu felaketzede yerlere Karabigadan dün ı;ıelmesi icabe--

1 
k kt 

tun uj(rsdığı zararın m.k:annı tes- yardım edJmek icin ne yanmak den cSevvau da bu akşam vPva 1 ya aca ) b:t etır.ekten ac;z bulunuyoruz. kaıbilse hepsi yapılmaktadır. İnsa- 1 varın aksam l!Clebilecektir. ,Er- ' 

1 

Çünkü her saat yeni tofsilat ile nı hayranlıklar içinde b•rakan zurum• vapuru buııün saat 14 bu-
Gaz tenekesini üzerine vaz;yet değişmektedir. Bizzat Re- <Devamı 5 1ncı ah.lede) cukta Can~kkaledt>n gelerek Sir-E erı mıştır. 

can~zurumdan d~n trenle Erzin -
S 48 amele ı::onderilmişt:r. 

k ıvasın Koy_ulhisarla Suşehri 
azalarında olu miktarı 10.000 dir 
Fransızlar, Adanaya altı vag . 

yardım eşyası .. ~öndermişlerdir.on 

1 

---------- --------l 1ııec' rıhumına yanasm.ış olaca!;!ır. 
boca etti, kibriti yaktı ı Ih Kazazede olup kurtarılmasına ' K •• •• k D • roo Alemdar tahlisi ve gemisi tarafın-

ı Beykozda oturan kundura fab- emır e ıse İ Uçu ~anb~~anılan~~.run~l~ 

Havanın musaadesinden istifa
de ede~ on tayyaremiz dün Su _ 
şehı; uzerinden uçarak erzak ve 
sıhhı malzeme atmışlard.r. 

Yeniden zelzele 
oldu 

. Amas"a 10 (A.A.) - Dün şeh
rımızde ~aat 2.45 de ve 5,10 da ol
d~kca şıddetli iki ve Gümüşhacı 
kovde de cvv_clki ııece saot 19,10 da 
hafıf olm_ak uzcre bir sarsıntı his
sedılmlstır. Hasar yoktur. 

$. Karahisar 10 (A.A.) _ Son 
2ıl saat zarfında hafif sarsıntılar 
olmuştur. Hasarat ve telefan yok
tur. 

rikası amclesiııdcn balıkçı bra • . )"ını hamı! ol·an Etnısk de ancak 

~~:~~z:~;~d:~~1:~::~!:e\oiy·erlcen ne konuştu ?I ~&;a;:,.:~::;~aAv;~:~:: 
rine dökmüştür. Emine bundan O Buırunku Aksam refikimiz Bar-
sonra kibriti yakarak üztrindeki tından dün limanunıza .ııelmesi 
.ııazli elbiseleri tutuşturmak iste- Haydarpaşa garında yara~ı~ar geldiği zaman beklenen •Müigan• vapurundan 

1 ı bir haber alın:ımadııtını ve iikıbe-

mis"" de, tam bu sırada ev halkı çok acıklı sahneler hası o uyor tnden endise olundul!unu yaz -
tarafından .ııörülerek kurtarılmış- mJ<sa da, bizim Ö(>rendiğimize 
tır Fela'ket mıntakasından şehrımize komite tarafından .ııörülecektir. - M". • 1 . YENİ GELENLERDEN KÜÇÜK f!ore. uıııan e vcvm Amasrad• 

---<OO<>--- mu .. rettep ola"ak felaketzedelerin 'ı "ulunmaktadır ve e d' · · DEl\IİR NASIL KURTULDU- ,. n ışeyı mucıp 
Metrec;İnı· kaçıran eetirlıınesine devam olunmakLa - J:-i? vı1h·eti ne ""ktur. dır. GUNU ANLATIYOR TIRHAN İCİN GiDECFK HEYET 

sabıkalının hiddeti Buırüne kadar ııelenlerden baş- Erzincanın Hancı mahallesinde- Al•nva civarında karava otu • 
ka buglin de şehrim:z~ 50 ~ ~il.~ ki yuvası büvük fellikelte yıkı - r:ın Tırhanın vazivet ni tetkik et
bir feliıketzede kafilcsı gct:rılmış-, lıarak ikı kardesile annesini de en- mek üıere Deni 7volla"ından bir 
tir. Kadıköyündeki maha..lı ko - kaz altında f/Ömmüs olan 9 yaşla- heyet kaza mahalline ıı;idecektir. 
mite felaketzedelere karne tev - rında ırürbüz ve zeki bir çocuk .. 
z'at,na başlannıı<l r. Bu komi·e t~ Adı Demir .. 
rama komitesi halinde mesaisine Üı.c·rinde entarisi ve bir eski 
devaım cdeC'Ck gelen fc'ii.ketzcde- kostüm ycle~i var. Bu yelek yav
lere e"·a tevziatı Havdarpaşada rucaea pa:to gibi ı;ıeliyor ve öyle 

Balkan Antantı 
Konseyi ictimaı 

Fin ordusu şimal cephesi kumandanı General Valleayua -

Roma 10 (Hususi) - 44 üncü '"eni bir zaferi beklenm~'k1ıeocllr 
R_us fıckasının imhası üzerine, şim- !ıu zafer dolayısile Helsinkide se~ 
dı Rus taarruz cephesinde bir .ııe- likl •-
dik açılmış bulunmaktadır. lS,OOO . er yapıuuıstır. Rusların y~ 
mevcuthı bu fırkadan 2000 i esir b:r taarruza kalkmaları uzu.ı:ı bir 
edilmis. dii?erleri maktul düsmılş hazırlıta bajtlıdır. 
W\ ah ut ormanlara ve bataklık .a- - Kareli mıntakasında Rusların 
halara dal(ılmıştır. Bunların da veni tesebbüslerc ıılrişmesl müm
muhakkak bir öliımden kur:ul- kün olmakla beraber. burıa da şim• 
malar na imkan yoktur. Sov:yetle- dilik ihtimal verilmiyor. 
rin Finlandiyayı istila p!ıiru ta - Fin zayiatı dört. bes bin ölüdür. 
mamil akim kalmıştır. Fakat buna mukabil Rus zayiatı 

Salla muharebesinde Finlerin (D•vamı 5 inci oahif"'1•l 

Kont Çaki Romaya gitmiyecek 
Budaneştıe 10 (AA.) - Matbuata zı~. Venedik mülakatı neti~! ri. 

beyanatla bulunan Kont Csakv, nin pek memnuniyet vericı da
simrlik; halde Romsya l(ilmiyece-
i!ini söylemiş ve Macar Başyeki- i!unu tekrar etmis ve Veredikte 
linin İtalyan hükumet merkezini kendis·ne karsı ı::österılen hııraret.
zivaret ed~ei'!ine dair dolaşan şa- li kabulden dolavı mlnncttar ol • 

...Y!llıırı kat'wtle tekzip etmistir. Na- dui!unu sövkmiştir. 

52,000 tonluk yeni bir zırhlı 

.. Kazamız h~lkı kin Gircsundan 
ııonderıle nbır kısım giyecek ve 
..,J\ecek esyası buraya gelmiştir 

E•baa 10 (A.A.) - E tbaada e~
vclki ~abah 4.5 de oldukra şiddetli 
v~ 7 sanive süren bir sarsıntı ol- 1 
mu tur, Zayiat ve hasarat yoktur. 

Fat'hde oturan Zeliha adında 
bir kadın bir müddeltenberi bera
ber yasamakta olduğu Ziya adın
da bir sabıkalıyı terkederek evin
den kacmıstır. Metresinin Bevazıt
ta oturan Mehmet adında birinin 
karısı Eminenin tesv'kile kaçtığı 
rehabına kauılan Ziya dün sokak
ta karşılastıi!ı Emineyi bıçakla 
muhtelif vederinden aihr •ıırette 
Y3''6lamıştır. 

vanılnııvarak Sirkec've ııecir l - kullanıvor .. 
dikten sonra vamlacaktır. Fr:aket- Çıplak avakla~ı so!tıık taslara 
zedelerin sehcimizdcn se\•klerine ba<nıaktan morarmıs .• Sol avaitın
kadar barındırma. doyurma isltri <la bir de vara var. 
vilavette dün aksam seci'.en tali <:ı.-·~nıı s inci •ah.lede) 

Londra 10 (Hususi) - Bülrreş\e 
burnin resmen bildirildi~lne l!Ö e ( 
Bllkan antantı koııscvi 2. 3. 4 şu- \ 
balla Bd.ıır.alta toulanacaktır, · 

Nevyork 10 (A.A.) - Amiral \ 
Stark. 52,000 tonluk yeni bir zırh
lının ulanın•n tetkik ed ' lmekte ol- 1 
duihınu bild'rmi,tir. Zırhlının sür
ati 33 mil olacaktır 

Amiral. bundan baska. Am<>rika 

(Diğer telgraflar 

ile Jauoııva arasındaki ı:m-~mlil!t 
arttırmamak kin Guam adasının 
tahkim ne itiraz eden kongrenin 
bu muhalefetine Nıümcn m~•l<Cır 
adanın tahkimi kin 40 m1lvon do 
larl•k tar -a•a• isteınistir. 

5 inci sahifemizde) 
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FAKAT, KURTLAR 

NE OLACAK? 

Ppı!rtımaiılardaltl kurt köpek -
Je.ri top!amyormuş! Evlerde, bun
dan son.-a, sad~ süs köpekleri 
kalacak! Çünki4 kurt köpekleıı 
konu komşuya zararlı oluyor. 

Kurt köııcklerinin topıanm.smı 
iyi karşıladık. Fakat, va kurtlar ne 
olacak?. K.onu komşuda ne kurt
lar var ki, yedi mahalleye zan.rı 
dokunur. Bu kurtların ~özleri dai· 
ma Wtqı gibi açılmıştır, Velfecri 
okur. Sağdan, soldan bir şikar bek· 
ler. 

Hiç, bn çeşit kurtlara raslama -
d:nız mı?. 

KENDİSİNE DOKTO:ıı 
~~~~~~-:-~~~--

SÜSÜ VERMİŞ 

Garip de.itil mi!. Bir adanı lmı
disine doktor süsü ver~ ne ma
rifetler yapmış.. Bırçok sıhhat mü
a;seselerini teftiş et.miş. tıbba ait 
eserler yazmış. kel ve bıt mevzu· 
lan üzerinde ibt.ı.sası vamıış ve sa
ire ve saire... 

Nihayet., bu sahte doktor ya
kayı ele v..rmiş, şundi mahkeme 
huzurunda... Biıim en z.iyade ııa· 
rib=ize giden tarafı,. bu za~
fin doktorluğa bu kadar çok özen
mesi deı!il. tbbi kitaplar yazma· ı 
Ildır. Artık, bu adama dokl.or pa· 
yesini vern>l!kte tereddüt etme -
meli Haltilti dolt14rl.anm.wıı ıı.a
çuıın kitabı var?. 

YENİ NESiL -fil&KESİ TANIB 

Bir muharrir yazısına fU Rr

levhayı koyın:.ı~: 
~Ben senin cemaziyelevvelini bi

lirim•. Sonn.. bu sözün Il<' demek 
oldui(unu uzun boylu izah ediyor. 
Yeni yeti.şen çocuklar hakika!en, 
bu tabirin ne demek olduğunu bil· 

Bir ortaklıktan 1 

çıkan cinayet 
Geçen sene Kapalıçarşıtla Vl!· 

kua gelen bir cınayeLın muhake • 
mesıne dün 2 inci Ağırcezada baş· 
l~tır. Hadisenın suçlusu Ham· 
za ismınd.e o.ridir ve ortağı Ye<· 
vant isminde bir Ermen.iyi öldür
mek ve Karıııbe ,ıe Sıroruki yara· 
lamaktan ı;u.çludur. 

Hamza dünkü m'llhakemed<> 
nefsin.i müdafaa için bu işi yap • 
'rğını., ortaklarının kendısıne çok 
az para verip borçlu çıkardıkları· 
li:. ib.iıd;1;e gi.iııu çarş.daki düık· 
kanda bırinin Karabetin keserle, 
Yervant ve Sıronilwı de sopalarla 
üzerine hücum ettıklenni, müda
faa zaruretile tabancas:ru ayak • 
laruıa doğru al~ et'-i!iııi söyle • 
miştir. 

İki şahit dinlen.miıı ve bunlar 
yalnız Hamıanın ates etLğfni gör-
düklerini sôylemişlenLr. Diğer şa
hitler içın muhakeme başka güne 
btrak.ılmıştır. 

mezler. Bilmezler amma, birçok
larının cemaziclcvvelı.ni b.hak.k..n 
bilirler. Beyhude yere, dil dök -
mekte ne fayda var?. 

•Senin ne mal olduj:(unu bili • 
rim• söıii yWta.rıdaki ibarenin he
men hemen tam karşılıi(:, tercü • 
mesi veya tefsiri del!il midir?. 

İ.'>TM"BULUN YAZI 

VE YAGnruRLARI 

Son :ya~urlar, şaka maka İs· 
tanbulda da epeyce t.ahribat yaı:>
tı. Yeniden bir iki ev, bir ilti du
var daha çöktü. BiZ.:m 1stant;1lu· 
muz malüm. Çürük çarık bir şe
hirdir. Allah muhafaı.a etsin r>e 
şiddetli yağmura gelir, ne şiddetli 
sıcağa._ 

Fazla yağmur olsa evlerimiz, du
varluunız yıkılır. fazla s.cak olsa 
plaj, buz. su. bira ihtiü.n ~r. 
Hulıi.ı;a bii garip nesne<iir. iU ıs.. 
tanbul, vesselim.!. 

BUUALDAMI 

AVRüiinAN Gİ:ı.fI:'!. 
Thtilli mevzuunu hatırlayınca. 

yazılaeak sey mı yok! . .AklımI bir 
ı;ey geldi. Geçen "'İin bir pastane
den bir arkadaşa hcdi1 e giiLürınek 
iizcre bir Jcio çık-01a.a almak iste
diın. Hani şu tane tane ve kilo ile 
sat W:, üzerleri ur g.bi inca çi
kola:a. içlen de fındık fıstık veya 
ezme, krema ve saire dolu olan sah 
te çikolata!. 
Tanıdınız de.itil mi!. Bunun ki· 

losu 170 kuruşa.. Eğer, bu sahte 
çikolata taneleri bir de renkli ka· 
jbtlara sanlı olursa, o zaman ki
losu 240 ~! Bu ne ucuzluk ya
hu! 

Acaba. bu mal eh mı Avrupadan 
gehyor, ders.uuz?. Bu i.şe bir ba
k.an olsa.-

AIIMETRAUF 

'faksimde bir 
esrar tekkesi 

Taksimde Valideçeşmesinde 78· 
80 numaralı kııhvenın üzerı.ııdeki 
odalarda o.uran Eyüplü Musta!a· 
nın idare etııgı ve ayni sokakta 

· ~ hır bakkal dııkkanında kuru
lan gizh ve buyük b;.r esrar tek • 
kesi meydana çı.karılmışlır. 

ı.1emurlar d~ kapıyı a..;ı.ııca i· 
kıncı hır kapı ile karş1laşmışlar 
ve bunu da Ojraz uğraştıktan son
ra açmışlardır. Fakat bu defa kar· 
şılarına üçüncü ve aemir bır ka -
pı çılınw;tır. Bu demır )tapının a· 
çıl.ınası yırmi c!ak.ka kadar sür· 
ı:nü:ş ve içen gırild.j:i uman bu 
fırsattan is:.tfade eden esrarkeş • 
!erin ortada bulun.an esrar ve es
rar içmeii:e mahsus narı;ile şeklin· 
dekı kabakları sobaaa yakmakta 
oldukları görülmüştür. Tekkeyı iş· 
!eten Mustaia dükilnın all·ndak? 
bodnıma kaçarken memurlarla 
boğuşroai!:a öaslamlŞ ve iki me • 
rnurla b<>rabcr bodruma yuvarlan· 
mu;tır. Bu azıL e.rarcı nihayet bod· 
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işte Cemilin bevnini tırmalıvan 
bu ihtimal onu vünler geçtikce 
IUlirlendirivor ve taharri memu • 
ıunu da bu nokta üzerinde dur -
mağa. Selmanın etrafında tahk.i -
kat yapın.alta sevkedivordu. 

Cemil bir a:ra.lık telefonla (Şeb· 
boy) u bulmaiia muvaliak olmuş 
ve a,iizını yoklıvarak, kendisine 
5öylt: özür dileınısLı: 

- Ailemiz muthis biT fe:aket 
jcindedir, Sebbovcuf:um! Evlenme 
isimiz ş mdilik ~erı kaldı. Gece -
M!ri evden çıkamam.ak mecburi -
yetindevim. Beru atlet! 
Şebboy buna rok büyük bir so

Jukkanlılıkla mukabe.e etmiştL 
E~er (Şebboy) cıdden Cemli sev
mıs veya bir baska erkeğe gönül 
v-ermeınis olsaydı. Cemilin yaka -
Sl1ll bu kadar kruay bırak.abWr 
mivdi? 

Polis hafiyesi Turgut Bev Be
bekte Selmarun yalısı etrafında 
ızizlice tahktkat vapadursun.. 

İki gün sonra, Cemil yazıhane
sinde otururken. ayni yazı ile • yi
ne imzasız olarak - şöyle bir mek
tup daha a!trrustı: 

·Boş ııe-re uqrcısıı:ı çı1';llıııyor • 
.sunuz, Cnnil Bev! riz, o a.şifte ile 
evlenemiyecelc.nnız .. /şıe o lccıdıır!• 

Cemil bu. mek~1.1 &lınca bey-

nırun içinde müth:$ bir ıı!ıultu 
duydu: 

- Tuhaf ,.,.-! Benim saadetime 
kim enl!el olmak istiyor! Benimle 
u.i\'rasan bu gizli el. k min elidir? 

Cemilin üzerinde yürüdüi:ü in
saat islerı ona daha fazla düşündür 
mek imkanını vermemışti. 

Müteahhitler J?"eld':er .. Yeni te
meli atılacak olan bir binanın ar· 
sasını görmeite gidivorlardi. 

Cemil volda bu mese eyi hatır • 
ladıkça. beyninde veri.eşen ayni 
ugultuvu hissederek: 

- Alçaklar .. 
Diye d slerin! ın~ırdatıyord.u. 
.A.caklar kimdi? 
Bunu kendi de bilmiyordu. 
Cemilı.ıı bildiği bı.r şey vardı: 

Kendisile uğraşan gizli b r el, o
nun saadetine mi'ıni a:mak isti -
yordu. 

O, buna inanmıştı. 

Cemil o 11ün akşama kacbr dal· 
ınn ııibi dolastL 

Pol"s müdirivetindeki aTkada -
sına telef,nla. veni bir imzasız 
mektu.., daha aldığını söyledi: 

- Sende bir haber yok mu? 
Dive sordu. 
Po.is hafivesi faaliyete ııecmiştl 

'll'tnma .. Müsbet b.r netıce elde e
demem.işti. 

Yeni yı:da 
yeni işler -

Kömür 
buhranı 

Ticaret vekilimiz Fırtına iskeleleri tahrip 
mühim beyanatta et!:iğinden şehrimize ka-

bulundu rad~n kömür getirilecek 
Ticaret Vekilimiz B. Nazmi Top- Karedenizde azP"ın !ırtınalar mü-

çuoğ.u yem ve muııuu t>ır beya- nasebetile >ıehrimizde bir kömür 
natta bulunm~tur. buhranı olacaP-ı hakkında semt 

Vekil. bu meyanda 1940 yılı ta- semt bir takım kömürcüler tara
savvurl&.1 için de şunları söyle - fından sayıa.:ar ~ıkarıidı~ı anlo•ı -
mi..şW:: ~ ~ -

Ö laralt bunlar hakkında belediye 
•- ~ dıs tiearetimizin tan - ı 

ziıni )!'e.ımektedir. Dış tıcaret Po- reisli/!inoe tahkikata baş anmıştır. 
lıtikarnızın ana hatları; iki esasa Dün lı:endisile görüscn mubar -
istinat edecektir: Serbest dövi.z.e ririmize Belediye reis muavini B. 
tediyat yapmıyan memleketlerle Lı'.llfi Aksov gerek sehrimizde ve 
kı.ırin,( ve serbest dov.zı.i mem - ızerelt Be)ediyenin kömür satış de-
leketlerle takas. po'.9ı:ınd:a küllivelli mikLarda kö-

İlti avdan beri bir hizaya ı:etın1.- mür oldurnnu söy !emiş ve maa
miye başlıyan takas prımleri rn40 mi!ih icabeden tedbirlerin hemen 
yılı içinde tamami!e veknasak bir alın.arak daha da kömür getirtile -
bale lwı:ıulmw; olacak "" bütün cei!iııi ilive etmistir. Fırtınalar 
memleket.e..-e ayı:ıi prım tathilt O· Zonııuldaktaii üç iske:cden ikisini 

lıı::;pk~l"'ti; toprak mahsulleri tahrip elti/!inden· şimdilık küçük 
fiatl.arını wacaturuzı ~en;• bir motör ve mavnalarh limanımıza 

"' .., köm';~ ~tirilebihnelı:tedır. hima~ miistaiini kılmakta - - "-" 
dır. Bumm il.it neticesi ithalıit ve Diğer taraftan Be.ediye reislil!i 
ihracat ıırimlerin.in m•hsıis bir .şe- selu iınize karadan ve trenle mü
kilde inmesi seklinde ı;ıro·ecek - him miktarda kömür nakliyatı ya
tir. Zaı.en bu netice de iki aydan· nılabilmesi için de tetkikata baş-
beri canh olarak l!Örülmilştür. 1·-· tıx • MW.UŞ • 

l.lıracat ve it.ıı.aı.at tüccarl.anmlz; 
ticari li valtat ve rüstlerile meııı • 
leketin umlj_mi menfaatleri üze -
rindeki h•ssasipet..enni isbat et -
tıltleri mliddetre, faili yet saha -
lan mahfu.ı. tutulacaktıT. Bununla 
beraber iJ.lıalaı ve ıhracat fiatları 
d.imi surette devlet murakabesine 
tabi tu~acaktır. Bunlarla ben • 
her eşvanuı nerakende fi.atlan da 
azami bir hassasjveUe murakabe 
altında bulundurulııcak. ve müs
tehlikin ezilmesine meydan veril -
mıyecelrtir. 

YE1. İ KOOPERATİFLER 
KURULACAK 

Basta pamuk o4nak üzere top
rak mahsullerimiz imkanların mü
saadeleri derecesinde S<>tıs koo -
ı>eraliilerine b....ıilanacaktır. Ve ih
racaLUnızda bunlara geniş bırer 
n1cvki verilecektır.• 
Y.t..'<1 \E J\!Üll!M BİR KANUN 

HAZIRLANIYOR 
İhtikarı öıı..ıvecck tedbirler ara

sında da Tıcaret Vekilirruz şunları 
da sö.vlemistir: 

•- Bilhassa büvük şehirlerde 
hakiki Lat murakaoesinin is.ih • 
Lak koooeratiflexi:e yapılacaf;ına 
kani bulunmaktavız. Bunun için 
de. taklitlerinden sakınılarak ha
kıki koooeratüler tesis olunacak -
lıT. Ticaret kanunumuzda çok nok· 
san o:an ckoooeralif şirketler. ah· 
kamını tamamlamak için de müs
takil bir •kooperatifler kanu.nu. 
hazırlanacaktır.• 

ruında yakalanmıştır. Tekkeee 
Mustafadan başka .İrfan, Hikmet 
ve İrfan ad!annda üç esrarkeş da· 
ha tutulmuştur. Mustafanın otur
d ul(u odada araştırma yapılırken 
MusUıfa.n:n kansı Or:ans da pe:ı • 
cereden sokajta atmak istediği bir 
kı,tu ile beraber yakalanmıştır. 
Kutunun içinde 10 büyük parça 
esrar çıkmu;t,r. 
ANNESİNE BTÇAK ÇEKEN 

ÇOCUK 
Sirkecide tramvay caddesinde 

lokantac. annesi Bergüzara bu;ak 
çeken 16 yaşında Kcr.an ism.r.de 
bir asi çocuk clün mahkemeye ve
rilmiş ve 7 gün hapse mahküm o
lunmuş~ur. 

Cemil o akşam eve biraz ı?ec 
gitti. Beyoi?luna c-ıkarak. beş on 
d::kika başını dinlemek istedi.. Bir 
bırahaneyye a"Tdi. 
Teııebaw•da yt:ni anlan bu bi

mhanede birçok t>cnebi kadınlar 
seTVis vaoıvordu. Bir köşede mü
rik calıvor. orta-da birkaç çiftin 
dans ettikleri görülüyordu. 

Cemil çok dalgın, çok düşün • 
celivdi. 

Garsona bira ısmarladı_ 
Ve birkaç dakika sonra sinirli 

bir tavırla tekrar garsonu caihrdı: 
- Çabuk ııetirniz .. GideceiHrn. 
Garson biraz sonra Cemilin ıs -

mar:adıih birayı getirrni<ti. Fa -
kat. Cemil o kad3'1' dalı?ındı ki.. Ö.: 
nündeki birayı ancak y.rıni dakika 
sonra içm<'ğe basladı. 

Ve kendi kendine güldü: 
- Garsona birkaç kere seslen

dim .. Çıkıştım. Bira önüme gelmiş 
de habe:im yok. 

Bu sırada birahanede garip b'r 
Jıiıdi'1! oldu .. Müzik calarken. bir 
Fransız artisti avağa ka'.'kmıs.' su 
mea1de bir şey okumağa başlamış
tı: 

cGözünü ac, l!'tJ 11olcu! Bastıiiın 
!/eTe dikkat et! SPni pesinden ko
tıa!nıan bircolc sevcıilıler tıar. 

Sakın cmlara inanma .. Kanma! 
Onların hep.ri de, sonbahar ı;icek· 
lPri kadar ömü.rsü.zdür .. Vefasız • 
dır. 

Gümin birinde, $f'11i ııine 'tlnlnız 
bıralcacııklar .. Ve sen ya!rıı.zlııjını 
hi•settiqin zaman acilı'llaralcsın!• 
Cem·ı birdenbire sersemlemiştl 

Etrafına bakındı: 
- Bu kadın benim kimi okuvor. 

Jl..caba beı.ıim vaziyetimi biliyor 

---000---
Yeni kömür fi.:ıtı 

tesbit edildi 
Şehrimizde havalaı ın krş1aması 

üzerine bazı :l'\'rlerdc Karabük 
kömürüne fazla fiat istendiiü l(Ö
rülınüstür. Beledi ye dün tekmil 
şubelere tebligat yaparak şehrimi· 
z:e doitrudan doğru va kömür getir
ten tüccarların deoosunda Ka:abük 
kokunun beher tonunun kamvo.ı 
veya araba.ara kadar konulmak 
şartile 26 lira 25 kurustan fazlaya 
satılamı:sıacai!ını k>blifr etmistır. 
Ayrıca mahalle aralarındaki her 

kömürcünün de sıkı bır surette 
kontroaarı bildirilmiştir. 

--000--

Sebze ve rr.eyva halin
deki tahkikat 

Bazı ihbaTla~ üzerine sebze ve 
mevva halinde Belediye mufottiş· 
lerince baslanılan tahkikata de -
varn edilmektediT. Bu münasebetle 
istifa eden hiı.J müdürü yerine ve
kaleten Beledive müfettıslerinden 
B. Mustafanın tayini tasdik olun
mustur. 

Şimdi aklımıza geliyor 
İstanbul belediyesinin, ,ehrin 

biT jeolojik her,ıasını ve h•r de 
jeolojik rehberini viicude getire
ceğini p%etelen'.e okuduk. Bu ka· 
rar, gayet aşikir ki, son zelzele 
faciasında.o 50ara verilmiştir. Yok
sa. bugüne k.ııdn, b10Jediyenılı:in 
bö~ le birşcy üı:erinde dfu;iiıı.dii • 
.i:ünü duymamıştık. 

Yalnn, merakımız şu nokt~da • 
dır ki, acaba, şehircilik mütehas· 
sıslanmız, Eehele mıntakasmd a 
bulunan Türkiye şch:ri.ri imar 
planlan vap1iırken. j lojik bari
toyı nasıl oldu da hatırlarına ı:e
tirmedilcr?. 

BÜRllAN CEVAT 

mu? Bu sözleri bana k.a.sden mi 
sövlüyor? 

D verek, verinden frrlıı\"ıo ar -
tistin vakasına sarılm:ık isı.:di. 
Kendini güçlükce tuttu. 

- O vabancı bir kadındır Bizim 
ic vüzümüzü nerden bilecek? 

Dedi b rasını icli. 
Tesadüfler hazan insanı nasıl 

da ~üohe,re düajrür va'. Frans11c3 
sarkı söı·liyt>n kMın vazifesin; bi
tirdik1en sonra. halkın arasına '.<o· 
rısrnıstı. \'e CE>milin m•sası yanın
dan ıre<'<'rken. k<'ndi< ne gülcrdt 
sı•• iim verince. Cemil Fransıı ar
tistini masasına da\'<'! ede:-ek: 

- Birşey almaz mısınız, mal -
m1'1P1'/ 

Dedi. 
Arti•t b••ını salhdı: 
- Teşekkür ederim .. Şimdi ge

lemem. 
- Y"A tıe zamın ct?J.eb'lirsin:~~ 
- Be'.ki on ikiden sonra .. Belkı 

de varın aksam .. 
Cemil fazla bir sev soramıdt. 

Santöz bir kelebek ı?ibi ucuo !!itti 
Karın tar•ftaki masalardan b'rine 
oturdu. Onun o~tt1'dttC'u rr.n~"lria 
j':ırip tavırlı bir rrkek \'ardı. Uzak
tan sık sık Cemile h•kl\·or ""'h"•· 
di.. Yahut Cemil böyle tevehhdm 
edivordu. 

Santözün o masava 11idip otur -
ması Cemil'n süphe ve evhallllnı 
büsbii•ün arttınnıstı. . 

- Bu L.te bir ovun var. Fran
sız •antö2iinün bu gece sövl<'diği 
«arkının her halde bir manası o
lacak! 

Cemilin kafa<ma bövle bir şüp
he f'irmi•li O bu muammavı cöz· 
med~n b:rahaneden cıkamıvacaktı. 

ı Dcvıınu Vaz ) 

Ayıp ve .çirkin 
Biz, zelzele felaketinde açılan 

yaralarımızı kapamak için uğra· 
şıp durur ve kendi kendimizı le· 
selli ederken. bJ-çok yabancı dev· 
letforio ve miUellerin de dost, sa
mimi ve sıcak aıakaları ile karşı· 
laştık. Bu hal, bizi mütehassis eiti. 

'.l'ürk milletinin kalbinden vu -
rulduğu bu milli matem &iinie -
rinde, baklnmmfa en kötü niyet 
beslıyenler bile, yüreğimizi nmci· 
de etmemek içiıı, hususi bir diklwt 
ve itina sariettilcr. 

Fakat, Berlin radyosunun, pa· 
tavatsız ve en basil nezaket kai -
delerıne dııhi sığmıyacak derecede 
kaba taktiğli sesi, biç durmadı, hır 
lahza susmadL O, yine, eski nıin· 
\'al üzere, ayni gülünç, yalan, saf· 
sata, kunda.kçıbk, suiniyet dolu 
propqanda cümlelerini. soğuk spi· 
ker.ııaı ağ"<ında geveletti, durdu. 
Teessürümi.iz mü var, acılı mıyız, 
hiç düşünmedi. 

Berliıı bu... Söyler, bıbire 5Ö)'

ler .. SüyJer, babam. söyler, amma, 
ne söyler?. Benim oğlum bina .. 
kor. döntt döner onu okur. 

Ilir milletiıa, derin bir yeis, bü
yük hır teı.iıKct içinde bulunduğu 
gürucrde, yabancılanfan istiyeee
ği en iptidai şey, hiç olmazsa sü
küt ve saygıdll". 

BerUn, !uç oralı değil. 

Eyüp 
mezarı ğı 

Yeni ve esaslı bir şe
kilde tanzimi için bir 
komisyon teşkil olundu 

E,·iinteki büyük ve ııe~ me -
zarlıkların esaslı bir seki.de tan
zim olunması belediye reislı/!ince 
kararlaştınlmu;tır. 

Va.i ve belediye reisi B. Lütfi 
Kırdar, dün sabah bu işle meşgul 
olarak elaJradarlardan icabeden 
izahatı almıştır. Neticede bir ko
ımisvon teşkil olunması karar<aş
tınlmıştır. 

Haber aldıinmıza göTe Eyüp me
zarlıklarının sür'atle tanzimi işine 
bilhassa ehemmivet verilmekte -
dir. Çünkü sehrimizin müstak -
bel sanayi yerleri Halicin iki yan 
sahilleri olaca~ icin Eyüp de bü
vük bir sanayi merkez.i halini ala
caktrr. 

Bu faalivetle de avn komisyon 
nı<>Sl!ul o:makta ve nııkı..d:ilecek 
fabrikalar için yerler tesbit et -
mektedir. 

Eyüp mezarhklannın bazı kı -
sıınlarının mezarlık halinden çıka.. 
rı:arak muhtelli insaat için arsa 
haline ifrağ olunacakları ve bazı 
sırtların da ail:adandırılacaklan 
anlası:maktadır. Avrıca Evüpteld 
diğer ve tekmil tarihi eserler de 
muhafaza olunacaklardır. 

Hila, kendi aklısrra, nari fikir· 
lerıni ,nazi propagandasını •Türk 
d.ılı• ile ·Türkler. e aşıuunak bul· 
ya ve emeliı•de. 

ı ıı.L~.UK HABEHLEHI 

Bu sayg=zlık, bu mertebe gayri· 
insaııi diisünüş, tarihin hiç bir 
devrinde, hiçbir ü!tramocc~n reji
m.1.nL.c l!'i>riilıniiş sey değildir. 

Bilmi.' o ruz, Bertin radyosu, he
le şu günleı·imizdc, konuştuli.ltrı
nın, nasıl bir tesir yaptığını me
rak ediyor, propagandasının •de· 
recci muvafiak.i.)•eti• ui ö.._...,rcnmek 
istiyor n1u?. 

Berliı•li efendilere, derhal şu
nu !'Ö~:!.>·c[ı:-ı ki. h!z, matemimize 
sayj;ı göstermiyenlerin fikrini de
ğil, selamını dahi air.ıayız. 

REŞAT FEYZİ 
• 

5ir ayda öldi.ir:ilen 
kEdi ve köpek 

..... 

Son bir ay irinde Bevoğlunda 
l3UU köoek ve 250 kedi topianmış· 
tır. Bunlar Beledive memur;arı ta
rafından cHimayei havvanat ce -
mı veU. ne vönderilerek orada ien
ııı bir sekilde imha olunmuşla.dır. 

* Esnaf cemiyetleri müşterek 
yardını teşkiliıtı merkez bürosu 
dün cem;yetler merkEzinde topla
narak yeni S&ıe bütçesini ve bi -
lançoyu hazırlam .ştır. Yeni yıl 
bütçe.;; 3.'i bin liradır. * Dün bir Alman firması bele
diyeye miı.racaat ederek şehri • 
mizde süt fabr.kası kurıruı.k iste
diğ;ni bild:nru.ştır. * Alman Ddos va-puru tarafın
dan harp başla.n,,.ıcında limanımı· 
za getirifaken Bulgar gümrüğüne 
b:rak lan tüccarlarırnıza ait mal • 
!arın pazara kadar alınmazsa satı
lacağı bildir.lmiş ,.e bu garip ha
reket tüccarlarımızı t~a ~ür
m~tür. * İlalyanın Torin-0 şehrinde bo
ğuim~ olarak ölll doğan bir ço
cuk hemen yeni icat olunan bir 
•celik cijier• in içine konmuş ve 
bu suretle dirilerek y~amağa baş· 
lamıst r. * Telı!rafla adli tebligat üç .tene 
leh.r olunmuştur. 

};===============================================-=========== 
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.'---A_v_r_up_a_H_a_r b_i_ni_n_Y_e_n_i _M_e_s_eı_e_ıe,_r_i __ ı · 
Fıinlan diya karş:sı :ıd3 Al .n lny a 
Şimdi ~ı cihetin z;hinleri meş

ı:uı elliği görülüyor: Almanya ile 
L.usyıınııı arasında ınahim anlaş· 
mıya vanldıı'(ı :uıınan Avrupanm 
şimaU için Moslı.o\ a he Uerl..n a· 
rasında ne kararlaştırılm:ştı?. Af. 
man~ anın çokt.anberi nüfuz ve te-
siri gi>ıiıleıı Ualtık meıııldı:etle -
rindcn Almanlır çekiımiş, yerine 
nus nüfuz we tesiri iade ve tesis 
edilmiştir. Buna karşı şimdiki Al· 
manya hiç sesini çıkarmaınu;tır. 
1-'akat Fin landiyada da Rus nü
fuz ve te~ir:niu yerleşmesi iste -
Dince F:_l&11diyo buna razı olma
dı, lıa:rhe<liyor. Şirud.lki Almanya 
bu işte de sc -irci kaldı. Öteden • 
beri araSJ çok iyi o.a.o Fir.laııdiyayı 
bıraktı. Bülün bu lı.:ıllcrin akla 
getir<Oiı;i ihtimalkr türlü türlii
dür. Eğer Avruprnın şimal tarafı 
için Rusya ile Almanya arasında 
bir anız.sına var da ş~mdi onun tat· 
bikatına geçilmek isteniyorsa o 
hPlde Finlan.Uya Rus nüfuz nıın· 
takası olarak tayin edilmi•. İsveç 
ve Norveç gibi İskandinav mem· 
leketleri ile Danimarka da Alman 
aüfuz mıntakası içine konmak 
suretile istikbal için türlü tasav
\"Urlar yürütülmüştür. Ef.\!r Al· 
man~·a ile Rusyanın arrsında ha
kikaten Avrupanııı şimal tarafı i· 
çin bö) le bir anlaşma VaT da şim· 
di onuu bir an evvel 111tbjkatuıa 
gcc:iln1ck isteni~·orsa Finjandiya
da Almanları,. jtuslara fıleo yar· 
dımı dn menuu bahsolunca istik
bal için Rusların da Almanlara 
diğer surctierle fili yardımda bu· 
lunmalon lazım gclcccklir. 

Finlnndiyada harb•tmrk için 
gönderilen km·vctler Karelyadan, 
Arbnjel. cenubi Urald•n ve ya· 
hut şaTlü Siberya ile Uzak şark 
ba\•alısindeo getirilmektedir. Bu 
askerlerinin talinı ,.e terbiyesinde, 
kış muharebeleri, kızak kaymak 
ve saire ıı:ibi bütün tcferrii•t gös
terilmektedir. Çünkü bütün bu 
isimleri sa,,Jan ~~erler kış mevsi
minin şiddetle hiiküm silrdüğü 
havalidir. Fakat burada çok şa· 
yanı dikkat hir nol<la~·a geliniyor: 

Uzak snktaki askeri alaTak ti 
Finlandinya kadar getirmek hem 
sevkiyat ve naklivaı noktasından 
mühim bir iştir, hem de Uzak şark
ta japonlPr varken ora;vı boş bı
rakmak rok düsii,.ülrrek bir ,..,.,. 
&cle<W. llundaıı dolayı, diyorlar, 

Uzak şarkın tal.m ve terbiye ı:ör
müş asku.eri Finland.iyaya geti • 
r11ıucı..ıc11se Karclya ile şimali 
&usyada.ki kılaııtın lıarbe sevke
dilmcsi <le muvafık sayılmamış -
tır. Çünkli Karely:ı balkı olsıın, 
şimali Rusya haikı olsun kendi • 
kr ..ui t wlerle hıswı o kraba sa· 
yıyorlar. Bilhassa Knrcl,va ahalisi 
Finleri çok sevdiklerini her vııkit 
ı;östcrınişıeruir. O halde şiıııali 
l<usyauın. Volganın ormanlık o· 
lan yukarı trrafmın Divinanıo şi
mali ile t.:raldan gelerek garba 
doi'Yru akan nehirler haYalisiniıı 
ahalisi keudiıcrini Fb.lerle kar· 
deş g;bi aliik,.dar saydıl:larına ha· 
ktlrrsa Finlandiya ha:.f.>i başladı 
h:ıı;lıyalı aradan lıaftalar geçlik· 
ten sonr:. muhıelif iıniller ken
dilerini göstermekten geri kalnıı· 
yor demektir. Sel; plcr b;rer birer 
anlaşıldıkça harekatın şu veya bu 
neticesi tabii sayılmaktadır. Yu
karıda söylenen yerlerin balkın· 
dan aiın•n askerlerin Finlandiya· 
ya gönderilmesi bunları Finlerlc 
temasa gct!.rmiş olacağından on· 
!arın harp cephesine gönderilme· 
sine de lüzum görülnıenıiştir. 
Şimdi Finlandiya meselesi kar

şısında Alman vaziyetine geline· 
bilir: Şimal memleketlerinin, bil
hassa İs\'eçin, Norveçin Rus . Fin 
harbindeki vazi)•etleri .,tntfında 
Alman matbuatında son günlerde 
dc\•amlı neşriyata girişilmiştir. 
Diğer toraitan Almanyanın kom· 
şusu bitaraf memleketler matbua· 
tının Berlindeki muhabirlerinin 
yazılarına göre Alman mchafil ve 
mathıatı sunu tekrar etmekt<"dir. 

Ei!'er IS\"cc ile Norveç haki.ita· 
ten Finl•ndh•aya vardım edecek 
olurlarsa bu kendileri için hayırlı 
olmaz!. Fakat Almnnva hcrtu.lde 
kendini vebyie sürükliyerek ani 
bir hıtreketlr herhangi yeni bir 
maceray~ sürükliycccğe benzemi
yor. Finlandi)·a haTbinde Ruslara 
vardım bahsinde Moskova ile Ber· 
İin nrnc:ında ehemmiy,tli \Te şü
mullü hir miizakrrevc girişildiği 
n çok siinheh görülmektedir. Yal· 
nız Alman tarafı $İmal mcmle • 
!<etlerinin Finl:ındi~·aya yardım
larına m3ni olma? İf'İn dir>1omat· 
!ık saha<mıla alakadar hükömet· 
lcr nndinde çok çalışıyor ı:örün· 
meJ.Led.ir. 

ALİ KEMAL SuıüılA.~ 

f•)fA; ~ :: 3i4 J 
İtalya - ~1acaristııl 

1' auıı: Alım•• Şiilı:ı11 ıl 
Macaristan llariciyo Vekili J 
t:,:uKı, \ ened.u<.le h.out l.:•aıı' 
goruşlü. 

noııt Çaltinin bu İtalya iJll 
lin"c, enU.. anl.llı.onı..n.erıı; 
tm yıkılması, sonTa oa ıt.UV 
şunıul ve manası armıakıa 
Juınan - le.us ı.ştur.ul;i.J "'1il~ 
ikı aost devlet llarıc.ye vc ••. V 
haşhaşa verıp ı:oruııweterı ı• 
mu ısı..rahatlen evveı ı:-uneJ<ll' 
}ııhakıka kacarisuuı Je .ltai>• 
rasındaki do Uuk harp suııl 
c!evrin.n en eski dostlugıuıur. t 
sa, orla Avrupanın sıalukO~ 
korumak içın l<uçiı.k antanu b~ 
yesi allına ald.ıi:ı zaman, ltal) • 
bu Fransız aiııuzuna karşı Dl~ 
-zene tenıia etmek maksaaıle ; 
car.slaııla \'e A\·usturJa ıle y~ 
dostlW< müııasebetı ıcsıs eı.Jıııl 
Bır müddet •KoDUl protokoıii• ' 
verilen bu komb.ııczon i<e Jı:li(i 
antant koınbınezonu karşı kari' 
devam ettı. Sonunda l•onıa ıı.ııl 
b.nezonunun revızyoncuJugıı 1 
lıp gelmiş ve küçulı. anlamın fi 
tu-.ocu.lugu mağıup olıııu.şsa, I:* 
ltalyanın yaniıırunuan L•) adc, ) 
manyaıu.n tazyıkmdan uogıuın ~ 
nctıcCQ.ır. lıaLa.a bu a.raua hUı' 
protuKoıLi aev .. etıerlllacu bit.i eP 
.ıı.vusıu~a da at.uanıa tara.Jll 
11'111 u.ı.aı. C<Ulnı.ışı.r. 

ı .. onw pro&.oh.uıu Konıbinezon11 
nun ınbiuaınuıdan soı..ra aul.Jı.o 
mintern piUi.l lmruıauı:u zoııı,ı 
J\l:icar.stan da bu ı..uw.ııi.nuo~~ 
1.u~uK orıagı oldu. l''-"·"'t.:ar,suıpJ 
bu ı..omhınewna gınııea.\eK.ı g• 
ycsı, ~ca.oı,.ıovaı.ya, 1 .. uwa1Jya _tf 
). L;.gW!tu&\')'ti.ua.IU i,.._acııa.r1~ru1 ııı 1~ 
lıuuu~ı;..r ~LDe alınu.:.aı::.ını ıt.mıu , 
ruca.ıeo u,,.a._.tt ... \' e \..cK0:::.10\. a_a.) 

ıııu parçaıe.nnıasınd~ bu enıetJt' 
l'ıD b..Z llinıı taua.ti..lııt.Uk eltJ.. ._, •• 

ca.r.sıan \c-C..OSıovtıUt.)atl.an woP 
A.uııauyuDlll lioııı..ıı.,,. uc ml:-~~'j 
oıa\;«ı.;.ııı \.C bu ıuaua ""'~c•r tıJ~ 
prubı...ııuııuı Ui.uıc1 awıııı u.a utJ · 
1.ac:.,w.. uıwt Ci.L-#:1 Uır ~i'"l ... u.O~~ 
J....ı \iU..l)'cl temelu .• ucn ueg.~ .. ı. if.! 

nıau.)a, ant11'.0llUJ...llc1·11 }'a&Ll ıJ 
~"' ~cpctı.uc aı.ar~ .L. .. u.s)a ııc aJI • 
i4~L uuuu harp taaı.ıp eLu ... a .. uı•"' 
J.;ır, ~arw A\.ıupa ııc orıa Jı.\JU' 
panın ıııua.aUu\,.\t·atını tayl,.\..ıe J· 
talja ılc ıŞıUU"1ıt::J .}c.ıp....rı.a.r.h.cn, t;ıı.ıl 
na...ı ı,,uyu.: 1~.uLtugıu. ı .. u::ı.) a ıtc >' 
pacaJUarını a.tl .. ai.Ltlar • .L>u )CUI ı' 
t.lı~Jc i~ınde halya ı alııulıK ,ç,P1 

. .• ' . aLUlll4lır. licrç1 ııa,.} iıılıuar ~ 

ınaııı u ile ıtıılaiuar.nw hala dl" 
vaın cıt.g.ni S0.) Ju.)'urıar~a ua IJ_tl 
sO:t.h .. r...n b.ı.r ıuaua ıt .. de t..tmed.ıi" 
aş.ı.araır. Çiı.nkü h~rp nctıces.P' 
Oc A\.·rupanuı muvazenesi tcnılli' 
l..ndcn ncg.şecektiT. l::ı,:cr Aııuıı.11' 
ya harpte gaı.p gelirse, llalıanaJl 
iıtıiaknı.ı ıhı.yacı ulllll) acakLıl· 
L:;cr A.manya mağlup oluı>a. ' 
zaman ıtlılak biı.ı.butuıı nıanas.P1 

kaybcdccektiT. Belki de ALııanıS" 
uın uıağ:ıübiyet~nj tak.p cot'ce~ 
beynelmılel nizam içinde ittifalı' 
la.rm hiç yeri otnuyacu ....... r. 
Aimanyanın orla Avrupa poli

tilo.aı.ı, Yersay sulliunun .ha1<>1'' 
lıilarını• tamir çerçevesi d..,.ııı• 
çıkmadıkça, gerek llaıya ve ;re~ 
ıac.r~•tan bu de\'letle i,bırht1 

yapab.liıorlard.ı. Gerçi bn lşbit ' 
liğ.ııde Almanya d•ima arslan P3' 

) mı almış, ortaklarına kırıntılafl 
bırakmıslır. •·a.ı.al Mac:ır.staJlo 

buııdan böılc kırıntıları da alaınl' 
yac. ğmı an1anuştır. Çekosıo,·ak • 
)-anuı parçalanmas!lc Poıon~·a il• 
hudut ı..omşusu olmak istiyen ]llll'" 
ca.r~stan, Polonya yerine Rusya il• 
konışu olınuştur. 

Bu şartlar nllında Macaristan i· 
çin mesel\!, Romanyadan Trans:l .. 
\•anyayı almak değil, Çekoslovalı' 
yadan al.nan Karpatlaraltı Rusya• 
smı muhafa~a etmektir. Hatti e: 
ğer l\laurislan şarki Avrupadal<l 
yeni şartların icaplarını anlonu• ,,. 
makta ısrar ederse. Karpatlaraltı 
Rusyasıııı k~)·betmeklen de dah• 
büyük zararlara katlanmak meC • 
buriyetinde kalacaktır. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Oardi 
Yardıma teşvik 

olı;un diye 
Bir okuyucumuz yuıyor: 
c Yerli sinema iınıiUcrinin. 

'Erzincan felaket mıntalı.asına 
fitim cekn~ek iizere hususi nıe
muTlar gönderip gönderme • 
diklerini merak ediyorum. 
Dünyanın her tarafında, bu 
gibi hadi eler (ilme alınll". Fa· 
da mınt•kasının. zelzeleden 
sonrn derhal çekilen fılrni, 
büvük şehirlerimizde göste
rilse, yardım için daha ziyade 

1 
teşvik olmaz mı'!.• 1 

Okuvucumurun bu sualine 
evet v~~·a hayır di~·ttek vazi· 
velte dei:iliz. Muhalı.kak ki, 

1 

bu mınlakPda çekilen bir filnı 
gösterilmelidir. İhtimal ki, si
nenıacıl:ınnıız bunu düşün -
miisl~rdir. 

1 

y 

z 
v 
r 

il 
d 



1 

, 

' 

1 MEMLEKET MESELELERİNDEN] j ı:IJ;l:l:t•• 
_ • - Dl• .--wn•=-~ 

Tur ıye meteoroloıı 
eşkilitının faaliyeti 

Memleketimizdeki 190 rasat istas· 
yonu nasıl çalışır ve ne işler görür?. 

ŞU ANDA İNGİLTER_EDE 
21,520,000 KADIN VE ERKEK 

CALIŞIYOR 

Yeni ~lıyan sene içinde 4 mil
yon İngiliz kad:nı daha hizmete 
davet olunacaktır. Bunlar atelye
lerde ve bürolarda harp içın ça
lışacaklardır. 

Elli beş yaşına kadar bütün ko
calı ve dul İngıliz kadınları çalı
şacaklardır. Buı.ıün İngill~rede 21 
milyon 520 bın erkek ve kadın ça
Lşmaktadır. Miıtehassıslar bu 
mıktarın yakında :?.!! mılyon, 640 
bme çıkaca{:ını söylemektedirler. 
Binun 100150,000 i k~dındır. 

r:: YAZAN: 

!~ŞAT FEYZi 1 
116,500 VAGON HARP ---- --- -

1925 Ylhnd C . 
elinde · b' a, umhurıvet idaresi 
leklin~ . ır astronomi rasathanesi 
sathane ı;e~ edilmis Kandilli ra -

ınnt sın en baska bir müddet 
~ eorol " 

buki o.ıı teskilatı voktu. Hal -
mak' ~bıat kuvvetleri ile uğraş -
leı:n:c'.n, onların sekillerini, sebeP
bat \e memleketimiz insan ne-
. ve havvan hrının ha vat '.. 

rıne ol . . ı uze
duJ:! an t~sır · rinin bağlı bulun

u sartları anlam.ak lii.zımd 
192- l ı. 

a vı ında. Ziraat ve Milli Mü-
"• D ı a 1 1 • 1 1 • 1 1 • • 

Bir "Yı ldız 
Kocasından 
Boşandı 

Sinenıa.•m en sevimli yıld12la -
nn~an Ruby Keeler kocası Al Jon
son dan ayrılmıştır AJ J • onson, 
ıneşhur müzik hol ve kabar -
lit'd' ear 

s ı ır. Sesli sinema çıkınca '·h-
reti bir kat daha artmıştır şo 

On bir sene evvel Ruby ~eeler
Le evlendiği zaman kırk 'ki d . . l yaşın-
~ ıdı. Uzun müddet pek mes'ud 

lur hayat sürdüler. 
Fakat Ruby Kceler d ilan ' os nın 

fltnındıı alay ettil•i ı'dd' .1 a ıası e mah-
kemeye baş vunnuş. ve davayı ka
ıtanmı5tır. llaltada 14 OOO fra k 
faka k · n na-• ocaya \:aracak olursa 1 ınıl-
Jon 800,000 fr-.ınk tıızminat la 
calı. a -ta. 

GANAİMİ 

Cephede Çalışan Çocuklar 
Fnınsada çocaklar; asker olan 

babalarına ve akrabalarına yar • 

dım etmekt 0 dirlcr. 
Fransu çocuklarının askere yar

dımları büyük oluyor. Harp cep -
besine yakın olan köy ve kasaba 
çocukları talil zamanında bir araya 
toplanarak civarda bwunan şose· 
lere gidiyorlar. Şoselerde bulunan 
ufak tefek tamirleri yapıyorlar. 
Bu, çocukarın yaptıkları Çok "."" 

sittir. Fakat; netice itibarile biz
metleri büyüktür. 
Şose arklarını doldunın çamnr

Jan, ta~ları ve sair molozları elle-
rile toplıyarak küçük el araba -
Iarile taşıyıp temizliyorlar. 

Bu suretle ynğmorların tesirile 
şose arkalarına akan suların şo -
seleri tahribden kurtarıyorlar. 

Resimde gördüğünüz çocuk el
ler'le bir şose arkını teınİ2.lemck
tedir. 

Çocuk diyip geçmeyiniz- Bun· 
ların yüzlercesi, binlcTccsi bir ara· 

ya gelince muntazam çal1$•n 
ıncalar g:bi neler yap!nnzlar!_ 

ka· 

YAZISIZ H 1 K A.~Y_E_: ____ , 

Kurnaz bir 
•• • 

muneccım ... 
Avruoanın tanınmış münec -

cimleri, falcıları yeni sene müna
sebetilıe birçok kehanelte bulunu
yorlar. 1940 senesi içinde şu ola
cak, bu olacak diyorlar. Hitler'in 
resıkardan çekileceğini, sene or -
tasına veya sonuna do,itrıı harbin 
nih&yet bulacağını, sulh akdolu -
nacağını, iddia edenler de var. 

Bu sözler. bu iddialar belki doğ
ru cıkar, belki de çıkmaz. Fakat 
çıksa da, çıkmasa da müneccim -
Jerle falcılar bir tehlikeye maruz 
de~ilerdir Yani sözıinüz, iddia -
nız doğru değilmiş dive bir reza 
verilmez. 

Fakat. eski devirlerde bövle de
ğildi. Rodos adasında menfi bu -
Junan müstakbel Roma İmparatoru! 
Tiber. müneccimleri çağırır, rev -
lcrini sorar, hoşuna J?itmiyecek bir 
sev söylediler mi. kalenin üstün
den uçuruma atlı:ırdı. 

Bunlardan biri Thrasyllusa. ya
kında impar:ı.torluk tacını l!ivece
ğini haber verdi. Tiber ııuiümsedi, 
ve: cKendi akıbetini de bilip bil
mediılini .. • sordu. 

Müneccim, korkudan sapsan ol
du. Yan ııözle, meslekdaslarınm 

vuvarlandıkları ucu.:-uma baktı. 
Ve: •Büyük bir -tehikeye maruz 
bulunduğu ... • cevabını verdi. 

Tiber, müneccimin dojiruyu keş
fettiğine kanaat ıretirdi, hayatını 
bağısLadı. Biraz sonra imparator 
olunca yanından ayırmadı. 

000 

Yeni Bir Niş:ın 
Hiller, Görinl(in talebi üzerine 

.vatana fevkalade lıizmeli doku
nanlara v<'rilmek için_ .• veni bir 
n:şan ihdc etmiştir. Ve ilk ola.rak 
erkanıharbiye heyetine birer tane 
vermiştir. 

Üç eğlenceli 
mesele 

-1-

S wnala Ye S J'&m:ram blr Dehr1n 

kenarına •elb'orla.•, kaqı tarafa. ıeç

m•lı: lstlnrlar. KöPl'i 7olı. Yalnız lı:ll

~iilı: bir sandal var. Ancak iki ıı.ı a

b7or. 

Se:11ahtardan ütil.. J'&mramlardan 

1alm2 blrlsl kürek çekmek biliyor. 

Nehrin bu ve öbUr ta.ralında 1amyam- l 
lann 1~7ahlardan fazla olm&lll&lan li

sım. Der albaa aehri nasal •eoeblllrler!. 

-ı-

JHO odedlnl J'alıa• 1 rakam.ile 7a
u11Wr ınlaialaT 

-s-
1 franJ'I 1 frankla darlı<deıııenh 4 

franlı: bulaealı:sınız. Falı:al IH'n 80 fraıılı, 

daha dotrusu fOO frank bulu7on11n. 

Benim buldulum bu nellce7l bulmak 

!;;la ııe 7apmalıT. 

B• saaUere en dotru oenp Yerenler 

arasında bir lnır'a ııetllttelı: Ye b•dl
yeler vernecetı:tlr. 

S - S O 1' t il L O a A P - .ıO lKtNCtKANUN 1Mt 

BUKINGAM 
SARAYINDA .• 

İngiliz kıralı mütevazi tebaasın· 
dan çok evvel uyanır 

Dünvanın en büyük bir imııa -
ratorluğunun hükümdarı olan Kral 
Jorj, sabahın saat besinde uyanır 
ve 30 dakika ;cMa yalağından kal· 
kar. Evvelce sabahlan saat 7 de 
kalkardı. Faka.t harp başladığın
danberi beşte kalkıyor ve od:ı -
sındaki radvo ile Amerika istas -
vonlarının neşriyatını dinliyor. 

Vaktile, Kral uyanınca iki oda 
hlzınetrisi alt kata koşarlar, o ı:ün 
ııiyeceği üniformaları hazırlar -
lardı. Bu i:;i oda hizmelcısi: David 
Woıling ve James llanagan, bugun 
Fransız cephesindeki in2ı!iz ta -
l.urlarının birinde miılii.zim .. 

Kral. bazan saat altında sarayın 
bıhccsine cı'<ar, hır ıki dakika do
laşır. Sonra çaydan ve meyvad:ın 
ibaret hafı! bi: bhvallı yapar. 

Saat 7 ve ç-eyrek kala, yani en 
k~çük bir memur bile yata{:ında 
doner gerinir, esnerken dünyanın 
en büviık imparatoru yazı orla
sında masasının başındadır. Masa
nın arkasındaki duvara, harp ilan 
olununca bir İnl(iıiz bayrağı ile 
şahsi kılıcı asılmıştır. Bu çok eski 
bir an'ane iktız.asıdır. 

Bir hükümdar, saat 7 de mesai 
odasında ne yapar, ne ile meşgul 
olur zannedersiniz?_ 

.Mesaisine, şüphesiz en mühim 
e~akı okumaktan başlar; Başve
kaıetten, harbi ye ve bahriye neza
:re:lerinden ııonderilen mühim ve-
sikalar,_ 1 
Bunların mütaleası bir saat ka

dar süre;. Sonra K1·al, evvelce saat 
10 da getirilen, resmi e\-rakı imza
lar. Bu çok zahmetli ve uzun &Ü -
ren bir ıştir. 

Saa: 11 de ilk kabuller başlar. 
Bunlar generaller, kumandanlardır. 
Kral, başvekil Bay Çemberlayni ı 
kabı:! ettiği zaman, mesaı odası _ 
nın kap sını açar, teneffüs odası
na b:r iki adım atarak başvekili 
karşılar. 

KRALA MAHSUS SIGINAK 
Kral, şimdi her gün so.at 13 ü 

3~ geçe harp levaz•mı ve mühim -
mat yanm fabr;kalan teftiş et -
mektedir. Bunlar bir J?iin evve -
lir.dm avin olunur. ve civarla • 
rında polis taraf:ndan tertibat a-

ıilyonJarca 
Ratlyo Muh3rebe 

Ediyor 
Bu har.P cadden rarip bir ıaa,,... Yal• 

nı:1 cephelerde. havalarda ve denl:r.ltt• 
de toplarla. bombalarla ve marnlerle 
harbedi!mlJ'or. rad:roJarla da harp 1a· 
pı117Gr'. 

Alman ndyosuııan bir hücumuna 
derhal Londra ve P-arb radyoları ce • 

vap veriyorlar. Radyo eeşrl7ah1UD co
iu propapndaya münhuır .. 

Yalnız Awupada S?,444,46% rad:r• 
m:ıklnesl vardır. Bunun 9 mil7onu AJ

manyada, 8,600,000 1 bı17iılı: Brllanya. 

da, 4, U0,000 1 Fran .. da, 1,050,000 1 1 
lıveete, ı,ozo.ooo ı B•lellı:ada, 1.111.000 ı 
Hol:ı.nd:ıda, 800,000 t İt•l~ada, 705.000 1 

1 

Dan?markada, 50t,ooe ı İsvlcredr, 
380,0te t l\lacarl•landa, 308,00t 1 Nor

veete, Zl7,000 ı Roman7ad.ı, 160,000 ı 

Yll&'oal•VJ'ada, 70.000 1 Portelı:hde, 

15,008 1 B~arlslaııd.ıdır. 

Polonyada 870.000, Flnlandl)'ada 

235,0M rad.J• aakınbl Yardı. Tabii 

bunların· top ,C'Üllelerl. t&77are .. m .. 
ba.larUe ç-0fa parçalandı. 

Bu lstaUsıik c«en son kin11na.ndar. 

1939 senesi lstasUstJil henUa nqro .. 

lunmam.aşt.ı.r. Fak.al !tOB ~• sarfında 

İ.Qiller•de 500,000, Almaoyada 900,000 

Fraıısad• 900,000 arttıiı muhalı:kaklır. 

l'ransada, radyo ln:ali ile metıul 

Z'J',000 mutchas-,ıs vardır. Radyo sa .. 

tanların sa119ı da 40,000 dir. Stnede 1 
milyar 500 mllyon fra.nk kıymetinde 

rad70 eılllııetil ghlma.kl.adır. 

ller ırece en a. alı %00 milyon klfl 

radyo dlnlemd<ldlr. Rad1odaıı bah· 

sederken bo.nun t.ekem.m\lhıne çalı aı:ı 

dört ;ilimin ismini ıtlkreotmcmek büyLi.k 

bir lıalı:sulılt olur. Bwılar; :llaksvdl 

18&4, Beria 1187, Branly 18't, llarconl 

UH dır. 1 ---000---
Avrupanrn en küçük 

hü'.<ürnetleri ? 
Lül<.lemblll'I' Dükatıtı: %.588 ktlo -

metre murabba•: Andor Cuınhuriyell: 
495 k.Dometro murabbaı: Llhtenşlayn 

Prena!Ltl: 155 kilomt"tro murabbaı; 

Sen .. Mart.fon CumhuriyeU: 61 Lllo • 
metro murabbaı; l\fonako Prensllff: 
149 hektar; Vallkaıı m.ıllalleol; U 
lıelı:tar. 

• 

İngiliz Knh Haşmetlu Corc 

lınır. Şüpheli eşhas:n dolaşması-
mı meydan verilmez. 

Kral, öğlen ve aksam yemek
lerini Kraliçe ile beraber ver. Kral 
ve Kraliçenin yatak odaları yan
yanadır. Biri. Kraliçe Eli1.abet, di· 
j!eci Kraliçe büyük Viktorya üs
liıounda döselidir. Fakat. harp itaıl 
o,lunduiiundanberi Kral ve Kraliçe 
vaktile Kraliçe Elizabete mahsus 
olan dairede oturmaktadırlar. Ten;. 
like vukuunda. hususi bir asansöı-
le zemindeki beton sığına~ inmek• 
tedirler. 

Bırrası, konforlu bir Buduardan 
farks:zdır. Üç hlzmetci. dört yaver 
vardır. Kral ve Kralice. Londralı 
bir buriuva ıı;ibi sıi!:ınakta vist ve
ya <atranc ovnıvarak tehlike işa
retinin sonunu be.klerler. 

"Ben 
Hitler 

d v ·1· , 
egı.1m .. 1 

lngilterede Hitlttiıı benzen: Fred 

Alman devlet reisine beru:emek 
de insanın basına !(aile oluyor. A· 
dı Hitler değil, Fred olan bir İn
,ıriliz var ki ona çok benzeme!Ce
dir. Ayni yaşta, çehresi de hemen 
hemen onun l(ibi olan Fred İnı.ıit• 
terede bulunduğu Londrada han
gi dui<kar.a girse b:rdenbire satı
tıcılar şaş.rıyor, tuhaf tuhaf l.al
ler oluyormuş. Fred her sabah çır 
lıştı[!ı vere gidince arkadaşları o
na Hitlercilerin tarzında el, kol 
kaldırarak selam verivorlar. alay 
ediyorlar. Londranın tüyuk bir 
maj!azas:nda çal.şan Fred kaç se
r..edir işile l(ilcile meşı:ul olarak 
ailes!le mes'ul ya•arken harp çıktı 
ç:kalı adamcağızın rahatı kaçmış
tır. Şimdi, rasgeld:f(i gazetecilere 
rica ediyor; Yazınız, diyor, rica
edcrim, beni bıraksınlar. Benden 
bahsedilmesin. Ben Hitler dej!i -
lim!. Yetişmiş bir oğlum Hillerin 
yüzündeıı. askere gitti. 

Fred karısından çok memnun -
dur. Gazetecilere bekar olan H:t
lerden bahsederken şunu da söy
lüyor: 

- Ah, Hitlerin de keşke ben'm 
karım l!ibi b.r kans.• o!sayd. !. Ben 
ınes'udum; beni rahat bı.rakın.zl, 



l,_İ'f_~ _o_H_l_M_B_l_R_K_o_· L_T_O_k_H_i_k_s_ı_z_L_I c_ı __,,; 
tan bul Levazım Amirliğinden verilen 

Askeri Kıtaall ilanları - Hıari~ 

ık 
e ı e e d b Asağıda yazılı arpalar kapalı zarfla 5/2/940 Pazartesi günü hizala-

1 er imiz en azı 
rında yazılı saatıerde Süloğlunda askeri satınalma komisyonunda iha-a Ş a r - leleri yapılacakt.r. Evsaf ve şartnameleri komisyonda görülür. İstekli-
lerin yazılı saati erden en geç bir saat evvcıine kadar kanuni vesikala
rile birlikte teklif mektuplalllll komisyona vermeleri. •1091• •246• 

ları Ernıeni diye tanıtılıyor ,.:·~::ı,:" : ·;~~~ ,.·~;;b ınaı:ouati 
Hacı Danişment 200 15,900 1193 11 
Süloğlu 160 1%,480 936 15 

Karacaoğlan ve onun kadar Türk olan bazı halk 
şairlerimizin eserleri, Ermeni şairlerine 

maledil erek neşrediliyor! 

Hasköy 350 25,900 1943 16 ..... 
Asağıda ynılı yiyecek ve yem maddeleri kapalı zarfla 6/2/940 Salı 

günü Süloğlunda askeri satmalma komisyonunda ihaleleri yapılacaktır. 
lwsaf ve sarıları komisyonda görülür.İsteklilerin kanuni vesikalarile 
birlikte teklif mektuplarım ihale saatlerinden bir aaat evveliıae kadar 
komisyona vermeleri. •1092• •247• 

Maarif Vekilimizin Dll7Alrl dikkatine C.ııai M kl•:ı Tutan Teminatı ihale saati 

YAZAN: 
' J ,kender F. SERT;tll 

Geçen ııün. arkadaşım, Eminönü 
Halkevi dil, tarih ve edebiyat ko -
mıtesı başkanı Mehmet Haıit Bay
n. muhım bir kultür hırsızlıl(ına 
.sanıt oımuştur. Kendisi ötedenberi 
:rurk Folklor'u ile meş,gul oduj(u 
içın, halk şaırlerımizın köşede bu
cakta kalmış eserlerinı toplamak
tadır. Bu uf!Urda bilhassa edebiyat 
tarıhimıze yapmakta oldul(u bu 
hizmeti şükranla kaydederim. Ha
lıt Bayrı ıı.eçen halta ıçmde Ga
latada Ermeni kilisesi kütüpha -
nesınde halk ;aırlerimize ait şım
diye kadar hic bir yerde neşredil
memiş bazı eserlerin mevcut ol -
duitunu haber alıvor. 
Arkadaşımıza kilise heyeti bir 

memur terfik ederek, kilise binası 
haricınde bulunan bir han içinde 
ki kütüphanesine ırenderiliyor. 
Bundan ötesini Halı 1 Bayrı'nın ağ
zından dinlıvelim: 

•- Kütüphane memuru bana 
büyük bir rn!zaket ııöstermişti. Ki
lise vakfından birkaç bin ciit ki
tabı ihtiva eden bu kütüphanede 
bırkaç saat kaklım. Kütüphane 
memuru, Anadolu Ermeni şair !e
rine ait oluo simdi•·e kadar neş
red.ilmemiş olan yirmiden fazla 
6'lirın birçok eııerlcrini bana gös
te:di ve bunları Ermtni kültürü -
nün şahyeseri olmak üzere yakında 
Babıalide bir kütüphane marifo -
tile neşredeceklerini söv Jedi. Fena 1 
bir hizmet deitildir, diyerek ilkön
ce şairlerin listesini söyle bir göz
den ııecirdim. Aman Alla hım! Ne
ler ııörüyo;um ... Birdt-nbire göz -
lerime ina.namıyacak kadar şaşır
mıstım. Bıitün Anadoluda bugüne 
kadar birçok manilerı, destanları, 
halkın ağzında dolasan Türk oglu 
Türk halk sairi cEmrah, daha son
ra cTürabi• !er, •Fehmi• !er •• cev-1 
heri> !er, kilise heyetinin tesbi t et
tilti bu listeye hep Enneni olarak 
kaydedilmişti. Asırlarca Türk o
larak tanınmış olan birçok halk 
şairlerimize Ermeni damgası vu
rulduf(unu ve bunların ErrnerJ 
Jıültürüne maledildiiUni .ııörünce, 
artık eserleri üzerinde durmadım. 
Kılisenin kütüphanesinden hayret 
ve teessüfle avrıldmı .• 

* Halit Bayn'nın şahit olduğu bu 
hırsızlık, veni bir hadise dei(ıl~.r. 
Bunun temeli Abdülhan.d zama
nında atılmış, filizleri Mütareke se-
nelerinde baş vermişti. Sadettin 
Nüzhetin yeni çıkardıi!ı cKaraca 
oıtı~. ın bütün yazdif(ı şiirler 
eskı, yeni nüshalarile meydan -
dadır. 

, Bah~ kazasının Farsak karive
sındc dof(an ve (Sail oiilu) S'JVU'1-

d~n olup bu aile efradından bir ço
lı:unun hfila Bahçe kazasında ya -
şadıkları sabit ve malum olan Ka
raca ol'lanın da bir Eımeni şairi ol
dultunu Bevrutta 1927 de ermenlce 
cı.kan bir (halk şairlerimız) adlı 
kıtaota - ben ermenice bilmem fa
kat bir Ermeni dostum - o 2a~an 
bana röstermiştl. Hatta bu kitap.. 
tan şu notlaıı almıştım: 

Nasıl vaz geçeyim şu şirin candan, 

"'· !95 

Adam vaz aeçer mi böyle civandan? 
Ben qüzelim divor, kaçıııor benden 
O da beni qibi kuldur yaradan. (1) 1 

Bir diıter kıt'a: 
Çıktım ücesine seyran eyledim. 
Dost ile gezdiqim çöller perişan. 
Bir başıma olsam qam çekmez idim, 
Bir ben değil, cümle iilem peri -

1 

şan. (2 

İşte bir .ııaribe daha : 

Oturmu~ papazlar ismini yazar, (3) ' 
Söıılemen Ak yare degmesin nazar. 
Giııinm~ kuşanmış sallanır gezer. 
Nazlı dostum badelerden içti mi? 

Halbuki, bu koşma (Ş. harfli 213 
söyle baslar; 
lsmail Bey yaylasından kalkın -

ca (4) 
Soquk sulu 11aylalanm kal demiş. 
Vefa yok imi~ de attan, deveden, 
Derde derman olmaz im~, mal 

demiş. 

Hani benim emmim oijlu Ômerim, 
Ciğerime bir od düstü yanarım. 
Diyanbekir, afşar benim timarım, 
Bölqe bölge timarlanm kal de • 
nıif. (5) 
Karacaoğlan emmi oğlunun adı 

Ömer olduğunu söylüyor. Ayni koş.. 
manın içinden Ermeni şairin.in çal
dığı biraz evv •lki kıt'ada choca
lar. keli~ınin papazlar• şeklin
de tahrif edildigını .ııörüyoruz. 
Bunları o zaman defterime not 

etmiştim. Celiıl Nuri merhum da 
bu eserin ermenice nüshasını el
de ettiğini ve (bu hırsızlığın kül
tür ve edebiyat sahasında irtikap 
edilmls büvük bir facia olduğunu) 
söylemiş, o zaman Maarif Vekili 
bulunan Bay l!.sada meseleyi açtı-

(1) Karaca oqlaıı: S. 169 - N har
fi: F. 111. üçüncü kıt'a. 

(2) Karaca oglaıı: S.177 - N har
fi: F. 121 birinci kıt'a. 

(3) Karaca oğlan: S. 269 aslı: 
(Oturmuş hocalar ismini yazar.) 

(4) lsnı.ail bey yavlası: Yozgada 
tabi Boijazli11anm Konan kariye -
rinde bir yavladır. · 

(5) Karaca oğlan; S . 268 - Ş. har
fi: 213. 

Yıızu: M.. SAMI KARAYEL 

Padişah, Çiçek Sultanın dairesine giderek 
Şehzada Cem'in beşiğini tekmelemişti 

Fatih ireniyi nikah eder.ek al
mıştı ve bu Sultanın ismi Çiçek 
SultandL 

Sultan Mehmet, bu kızın ismini 
Çiçek koymuştu. 

(icck Sultan, sehzade Ccnıin a
nasıdır. Gcrp ve Türk tarihlerin
de nıeshur olmuş bir kadındır 

Bazı tarihler, ('i~ek Sultanı Bur
bon hanedanına mensup bir Fran
ıı.ız dive tanıtırlar. Bazıları Vene
dikli bir kızdır derlrr. 

Ben , en yakın fikir olarok, Fran
(ezin istanbula getirdiği Gürdstan 
kralının kızı olarak buldunı ve 
bazı Türlı tarihleri de böyle ya
•ı.vorlar. 

Çiçek Sultan Fatihin en eok 
sevdiği kadınlardan biri idi. Bu 
kadından Padişahın cCem• SuJ
tnn namile bir şehzadesi dünyaya 
gelmişti. 

Sultan Mehmet •Cem• •ultanın 
diinyaya geldiiini kendine haber 
verdikleri zaman her nedense si
nirlcnnıh~ti. 

Padişah, Çiçek Sultanın daire
sine giderek be~ikte yatan şehza
de cCeın in her nedense be~iğini 
sarsmış ve tekmelemi tir. 

•Cem• Sultanın bilahare bun -
dan dola~ ı sıracalı olduğunu ve 
gözleri kayık bulundupnu tarih-

, ki!o Lin Lirıı 

İspanak 16,704 1,671 126 t,30 
Uilıana 38,556 1,927 145 9,30 
Prasa 41,852 2,930 220 9,30 

6,528 491 
Kuru fasulye 42,300 9,729 730 11,30 
Yulaf 3SO,OOO 27,825 2087 14,30 
Sadeyağı 26,000 33,800 2535 15,30 
Pirinç 63.000 23,310 1749 16,30 

tr ..... 
Aşağıda yazılı sığır etleri 12/1/940 Cunıa günü hizalarında yazılı 

saatlerde Süloğlunda askeri satın~lma komisyonunda pazarlıkla satın 
alınacaktır. Şartname ve evsafı komisyonda görülür. İstek! J~rin ka-
nuni vesaik ve teminatlarile komisyona gclnıeleri . •1089, ,244. 

1 e.sl.nı yerı ·ı 0 11 T Jl.ırı '1 eın n.ıtı inale ıctıııtlİ 

Hacı Danişment 
Yağcılar 
Süloğlu 
Hasköy 

9 
9 
9 
9 

L,ra L r.ı. 

2430 365 
2430 365 
2430 365 
2430 365 

* 'W 

9 
10 
11 
H 

96,000 kilo sığır etine pazarlık gününde istekli çıkmadığından ikinci 
pazarlığı 15/1/94() Pazartesi günü saat 15 de Safranboluda askeri satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Beher kilosuna tahmin edilen fi•tı 
22 kuruştur. ilk teminatı 1584 liradır. İsteklilerin Safranboluda kom'~
yona nıüracaatları. •1090• •245. 

f(ını, bu mesele etrafında VekUe - '* '* 
tın nesrıyat yapacağını ilave et - Keşif bedeli 242,242 lira 11 ku-1 Hepsine tahmin edilen fiat 
mişti. ruş olan Ankara ordu evi tevsi in- 21,000 lira olan 20 ton kışlık ma-

Bunlardan başka. mesela .ı<:ars. şaatı pazarlıkla yaptınlacaktır. Pa- kine yağı, 15 ton yazlık makine 
da Türk şairlerinın eserle- 1 ola _ ıı:arlığı 17/1/940 çarşamba günü y•ğı, 10 lon valvalin, 4 ton gazya
rak tanınmış olan birçok nani - saat il dedir. ilk teminatı 13 363 ğı pazarnkla alınacaktır. İhalesi 
lerin de Ermenilere maledildij(i lira 13 kuruştur. Şartnamesi 1212 15/1/940 Pazartesi günü saat 11 
ve milli Kars havalarının Erme _ kuruşa komisyonda alınır. Taliple- dedir. Kat'i teminatı 3150 liradır. 
niler tarafından armonize edildiği rln muayyen vakitte Ankarada ı Şntnamesi her gün komisyondn 
hatta •aitırbar, üçayak, sıçrat.ıııa, M. M. V. ısatmalma komisyonuna görülür, Taliplerin muayyen va-
yayla sıçram:ısı• .l(ibi mahalli 0 _ gelmeleri. •10844• cl045• kitte Ankarada M. M. V. satınalrua 

komisyonunda bulu.wımalan. 
vun1'ar ve bu oyunlarda söylenen 1 * cl088• •243• 
türkülerin Ermenilerin malı oldu-

1 ----------·------------------! 
ıhı yine mütareke yıllarında or -
taya atılmış bir kültür davası idi. 
O zaman bunları - vesaika müs
tenit bile olsa - Kim tekzip ve tas
hih edebilirdi? 

Marsilyada 1926 da çıkan erme
nice bir brosürde Ermeni edebi
yatından bahsedilirken. musiki • 
mizde tanınmış olan nefes aletle-

1 Deniz Levazınl Satınal::na Komisy3nu i.an!:;'" 

Marmara Üssü Bahri K. Satınalma 

Kok 
Komisyonundan 

Kömürü ilanı 
rinden (zurna, ney ve kaval) ın bi- Cinsi Mıktarı Beher tonun Tutan 
le Ermenilere ait olduıtu iddiası tahmini f.au 
ileri sürülmüş ve altı bin yıllık Lira Ura 
Türk robanının o zamandan bu.ııü- KarabUJı lıolı kllmUrU U4 ton 31 7564 
ne kadar çaldığı (Türk kaval) ına 1- Komutanlık kara birliklerinin ihtiyacı için yukanda miktan 
da bu dam.ııa vurulmuştu. yazılı Karabük kok kömürü kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuş-

Ernwmilerin kültür hırSJZhf(ı, şu tur. 
kısa sütunlar içine .ııüclükle sığ - 2-- Eksiltmesi 'l2/ Soııltinun/9'.10 Pazartesi günü aaat 15 de İzmitte 
dmlan misallerle de ııörülüyor ki, Terı;ane kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. 
yeni bir hadise değildir. 3-- Muvakkat teminatı 587 füa 30 kuruştur. Şartnamesi bedelsiz 

Karaca oğlanlarımızın, Türabi - olarak komisyondan alınabilir. 
H!rimi2in, Erzurumlu Emrullahları- 4-- Eksiltmeye iştirak edttek isteklilerin bu işle alakadar olduk
mızın Türk kanı tasımış, sazlarının !arını ıösterir ticaret vesikalarını ve Uçüncü nıaddede yazılı ilk temi
öz Türk kanı tasımış, sazlarının ı natlarilc birlikte 2490 18yılı kanunun tarifatı veçhile tanzim ed""ek
telrerile daima (b€n Türküm) nağ- teri tehlif mektuplanın muayyen gün ve saatten tam blr saat evve-
mesini terennüm etmis olan Ana- !ine kadar komisyon başkanlığına vermeleri. (111) 
dolu halk şairlerimizin, .ııelecek ne- • 
sillere birer Ermeni kahramanı 1- Tahmin edilen bedeli (5290) lira olan '(23.000.l metre Amerikan 
olarak tanıtılmasına tahammül e- bezinin, 16/2. Kiınun/940 tarihine raslıyan Salı pnü saat 11 de pazar-
dilebilir mi? lık eksiltnı~si yapılacaktır. 
Kıymetli Maarif Vekilimizin ve 2- ilk teminatı (396) lira (75) kuruş olup şartnamesi her gün 

kültür işlerile alakadar olan entel- komisyondan parasız olarak alınabilir. 
Jektüellerimizin, bu mühim hır _ 3-- İsteklilerin 2~90 sayılı kanunda yazılı vesaiklerilc birlikte 
sızlık ve sahtekarlık hadiseleri ü- belli gün ve saatte Kasınıpaşada bulunan komisyona müracaatlan. 
zerinde bir dakika olsun durmak (237) 
fırsatını bu:lacak.larını umuyorum. 

GÖZ HEKİMİ 
Dr. Murad Hami Aydm 
B7oila - Pal'lllakkapı, İmam ıokalı 

N. 2 TeL 41553 

Sehzade •Cem• tamamile Fatihe 
benzerdi. Vücutca çok kuvvetli ve 
peiılivandL 

Konyaya vali olduğu zaman Çe
lebi der~iıhında bulunan ağır gürz
leri kaldırarak herkesi kuvveti 
hakkında hayretlere düşürmüştü. 

Fatihin; asıl Türk anadan olan 
büyük oğlu ehzade Beyazıt idi. 
Şehzade Beyazıt, Zülkadir oğul

larına mensup bir kadından dün
yaya gelmişti. 

Beyazıt da pehlivan yapılı idi. 
IUükenımel cirit oynar, mükem -
mel tirendaz idi. 

Hele süvariliği dillerde destan 
idi. Şehzade Beyazıt babasının sağ• 
lığında, Amasya valisi idi. 
Şehzade Cenı, evveıa Kasta -

monu valisi bulunuyordu. Beş ya
şında iken anası ('i~ck Sultanla 
beraber Kcstamoııuya gitmişti. 

O vakitler Ka•tamonu ulema ve 
şuara yeri idi. Şehzade •Cem• Kas
tamonu da ulcnıa ,.,. şuara içinde 
yet! ti. 

Sultan Mehmet, •Cenı• i sever
di. •Cem• Fatihin büyük oğlun
dan biisbiitiin baska bir terbiye 
almıstı. 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden : 
ı- İd..-emlz ihtiyacı lçtn 120 adet bisiklet mübayaa odlk><ek\ir. 
2- Taliplerin verecekleri bisikletlerin tip, evı;a! ve en son fiot1arını 15/1/ 

940 tarihin~ kadar Ankanıda P. T. T. Levazun Müdürlüğüne bildinnelerl iliın 

olunur (6654) 00779) 

bi bir dönme olduğu için oğlunu 
daha ziyade o suretle terbiye ey
lemişti. 

Fakat; şehzade Beyazıt doğru
dan doi:nJya Türk terbiyesi al -
mıştı. 

Bilhassa; Beyazıt Sultan Meh
medin sehzadeliğinde dünyaya gel
diği için terbiyesi daha derli toplu 
bulunuyordu. 
Beyazıt fevkalade dindaTdı. A

nasından böyle terbiye aldı. Alim 
ve fazıl bir adamdL 

Cem, fevkalade muhteris bir ka
raktere sahipti. Her ne kadar şe
klii şemailce babasına benziyor 
idise de karakter itibarile biraı a
nasına çekmişti. 

Cenı, muhteris olduğu i(in ba
şına binbir feliıket gelmişti. Anası 
Çiçek Sultan oğlunu saltanat h.r
sma teşvik eylemişti. 

Daha Fatih, bayatta iken Çiçek 
Sultan şehzade Beyazıdın mevcu
diyetipi çekemezdi. 

Çünkü; sehzade Beyazıt veliaht 
makamında bulunuyordu. 

Ortada bir de }'atih kanunna -
mesi vardL Yani; herhangi bir a
dam Padişah olursa kardeşlerini 

- Bu ne?. 
- Rafael'in bir tablosunun fo-

to,ıırafisi. 
Dedim. Kendi kendisine söylen

di: 
- Vay ka!ir, ne olduğunu bili

yor. 
Heyecan içindeydi. Gözleri belki 

istemiverek odanın içinde döndü. 
Bana, eşyaya, tabloya baktı, 

- Evet Re!ael'in tablosu. Siz 
bunu 11elisi .ııüzel del(il, bilerek 
buraya asmışsınız ... 

Dedi. cevap verdim: 
- Evet. Bilerek. Zevklerimden 

bana kalabili?n tek &eY! 
Mırıldandı: 
-Ya .• 
Koşarak paltosunun yanına .!(it

ti. Rakı şişesini almak için acele 
ediyordu. 

Hl_KAYE 
SEVGİLİMİN BE 

1 Çeviren: SEM 1 

Nihat De:irüz.ııar kehriba s!.ııa
rahğına bir siııara daha takm. a
teslediktcn sonra hikayeye baş -
ladı: 

Kadinda en çok hoşuma .ıı·den, 
süt .l(ibi beyaz, şeffaf b:r tenin ü
ze:inde, ufak, koyu kahve ren.l(i 
bir benin bulunmasıdır. Bu beninı 
manzarasına canım dayanmaz. 

Eskiden b r hükümdar bir ben 
ui!runa sev.ııilisine iki memleket 
bile bai!ıs:amıs. 

Evet. ben bu ufacık noktayı, .ka
dın vücudü denilen ,l(Üzellik sah- 1 
rasının ortasında kurumuş dudak- ı 
lann dinleneceğ! bir vaha adde - ı 
derim. Bensiz bir vücut, çiçeksiz 
bir bahçeye benzer. 

Bu yaz Adada şen, fıkırdak, şi
rin, za.."İf b:r kadınla tanıştım. Ha
kiki ismini müsaaden.i"-e söylemi
yeyim. Ancak hikayem anlaşılsın. 
Ona mesela Fahire diyelim. 

Bu kadın daha ilk tanıştııtmıız 
ııünden itibaren bende esrarın, 
morfinin, eroinin, daha buna ben
zer mükeyyifatın asabi dimaf(lar 
üzer ·nde yaptıf(ı tesir .l(ibi bir te
sir yaptı. Onu .ııördükçe başım dö-

1 
nüvordu. Ayak:ıa:rına kapanmak ve 
bir daha kalkmamak istiyordum. 
Çıplak omuzlanndan uçan baygın 
hanımeli kokusu yanına yaklaş -
tıi!'ım zaman beni o kadar sarhoş 
ediyordu ki, ııözlerimi kaldırıp yü-1 
zünc bakmai(a, ,l(Üze:.L iıine bir ke- 1 
re daha hayran olmai!a mecal bı- 1 

ra.kmıvordu. 

Onu çıl.ıım bi.r aşkla sevdiğimi 
biliyordum. Fakat bir türlü ce -
saret edip te Fahireye iç mi aça
mıyordum. Toy mektep çocukları 
ııibi. sade onun peşinde, munis bir1I 
köpek sadakatile dolasıyor, yalnız 
ic'mi çekerek deordimi anlatm.ai(a 1 

cesaret edivordınn. 
Ve bu, kim bilir böyle daha ne 

kadar devam edip .ııidecekti? 
Bir gün, bir akşaıın üzeci idi. 

Fahire Dile kadar yapacaj(ı gezin
tide, benim kendisine refakat et
memi istedi Yanyana. ben bermu
tat i~imi11 ateşik yanıp tutuşarak, 
yolda rastladığımız her şeyden 
bir neş'e kaparak Nizam cadde -
sinden yürüdük. j 

Dile .ııeldiı. miz zaman, ,gün de 

Dedim. İsyan etti: 
- Hayır. İçeceğiz. Rafael'i bi

len, seven, tanıyan kadinın şere
fine içccei!iz. Y etınezııe .ııene ala
cağız, ,gene içeceı!iz!. 

Gaflıetimi anladım: 
- Fakat, o kadın burada yok .. 
Dedim .. ilave ettim· 
- Refacl'i Belkis severdi. Bu 

!otoııra! ondan bana kaldı. 
- Tek mirası. Baska hiç bir şey 

bırakmadı. 
~tasla sordu: 
- Öldü mü? .. 
Boynumu büktüm, teW'kkülle 

cevap wrrlim· 
- Öldiı!. 
Gözlerinin içinde bır şımşek a

levi çaktı. Rakıdan bir iki yudum 
daha aldı. Yüzü kızarmış, saçları 

kavuşmak lizere idi. Marm 
kopan nefesler le ürperen ça 
arasına d1ldık. Ta nihayetteki 
yalıkların üZerinc ııidip, 
hazır.anan ıı;ün~in karşısın' 
ç'.'P oturduk. 

Fahire ufukları sevredi 
Ben de biraz geride kendisirıl 
kJyordum. 

O .ııüzel vücut, kıvırcık sat' 
kullerınden tutun oa mını 
yaz iskarpinlerin içinde ın 
duran incec·k bilekli ayak:ar• 
dar dikkatimi işgal edivordu 
tık aşkımı ilan etmek 
1:eldii!'ine hükmetmişt m. Be 
bundan daha ala fırsat bir 
C:e ııeçmezdi. Lakin bundan 
fade etmek için de kend n:ıci' 
saret bulamwordum. lçimde 
ııaclık. hürmet, ask. korku 
karmakarışık hisler vardı. 

İste bu sırada !(Özlerim. !< 
dekoıtc omuzunda, f. 
kın, siyah bir noktava ilştl' 
ben! Ne pek büvük. n ~ P"' 
tam benim sevdiğim t(ibi_ 

Bu keşfim ak:ımı busbütiiJI 
şundan aldı, iM yarım <'I 
.l(itti. Acıkmış bir canavıır .ııi 
rimden sıçrayıp, ileriye do~..ıı 
tıldım. İstiyakla yanan dud~ 
mı, ıı.öz!C'r mi kapayarak ve 
ca şiddetile o noktava vapıS 

verdim. ~ 
Fahirenin bu anda ko 

cıltlıiıa ben zerl'\! kadar eh 
yet verecek dei!ildim. Lakin 
denb re ağzıma müst<'kreh bit .JJ, 
ku yayıklı. Kendimi hızla fi? ' 
çektim. 

O billur omuzun iızcrinde; 
~annedip saldı.dıiiım nokta . ._~:..! 
.ııer mel'un bir tahtakurusu~ . . ,,, 

Muhtekirlere boy"ol 
Son bafladanb•rl Londrada .,/J 

tekin lere karşı büyıilt bi.r ro~! 
°"ılm1'1ır. 

Bükü.metin muhteklrlf're vrrc:tıJI 
sayı kili ıömılyen halk. bunlara 

'\:kot il ınır.a, mataı.aJ:ıruıdad ,J,, 
dtikki.ıılarmdan blr$t:J' n tm al~ İ 
k.a.ra.r ,·ermişUr .. 

- Hayır .. Hayır .• Anlıyorufllo 
St!-nsın!. 

Dedi ve kendisıru tutamadaJI 
lave etti: 

- Yazık. Sen ölm<'rn.ış.'1n 
öldürm i.ı !c·r. 

Devam cdlvordu: 
- Fakat, sen hala , asıv<>r~ 

Kendi kend ni inkaı- ı·t.ıne. ı:ıe~ .. 
de rol yapıyorsun! Bı n kan~· 
Sözleri zehirli bir ı,. 0trr gibi 1<_4 
mın içinde işliyor, saıı kı p<>rde ~ 
de dirrtıc.ımı. saran U) u :-; uran~ 

!arı kesi.Vol' birer bırer kaldınY:"..~ 
Ben, hayatımda doiırudan do~ 
ruha sövlcyen, bC\'1ll zarlurıP• ôY 
çan, en usta b r ooc ... •.i>r ,gıbl 
mağ hücre: rin bı~a ını ııötiire 
bilen bin! bır .ıdama bı~ rasU-ııl' 
manıı~tım. Nas:J k, bl ınsaıı.0~11# 
larında taşıdı~ bayuk bır ~ ) 



' 

\Küçük Demir'in elbise 
giyerken anlattıkları 

Bir Rt!s fırkasi mu
hasara altında! 

Holan aa hudu
dunda Alman 

hazırlığı 

(1 lnc:I ııablft4"" 4....,..) ı 
De~öri, babasının annesi yani 

ninesi beraberinde taşı>o:. Yav - \ 
ruca~ın perişan hali, Haydarpaşa 
.garındaki ka,·makam Cenabın ıcia
resincle bulunan yardım komite -
sinin naıan dikkatini ilk bakışlA 
çekmiş.. Demiri aldı'.ar.. İstasyon 
polis mevkiine j!elirdiler .. Derhal 
l'letirilen çocuk e.biseleri Deroirin 
önüne konuldu. Yavrucak sağ eli- ı 
nin işaıet parmaihnı. dudak1'.ırı ~
ra::.ına ı>ak.arak cok ı.ınre;ım!Ji bır 

Anm!mi istedim. O daha ı:ıelme
miş. Evımizin yanında miş Kar
deslerimi alıp buı-:ıva ııelecekmiş. 
Onu bekliyorum şimdi. Amıruı. 
ninem beni annem gelinciye ka -
dar yanında tutacak, umacıya ver
mivece:C. ~il mi nine! 

Bu masum itade ııerek kavına -
kamın. gerekse orad1 bulunanla -

Yazan: ZıYA ŞAKlR o. 35 

Sakızlılar yeni bir harp gailesi 
çıkarmak istemediler 

Relsin'ld 10 (A.1'.) - Salla nım- ı;ıecikm.'yece,i!i tahmi:ı olunuvor. 
takasmdalri 12 b1n kiş;drn rniiTek- Caretie ~besinde Finl.andi'l'a • 
keıı olan ~t ku~tl!\ n vazi-
yeti, ümitsizdir. Çünkü Finlandiya· lılar, şimdilti süküni!tlen ?s'tifade 
1ıhnn mentıeneSI bu 'kuvvetin et.- ederek Mannerheim 'hattı ya.kinin
nfını kapatmak ü:ııereclir. Şu 'hal· de hlimmalı b'r !aaliveUe ınüstah
d.e bu kuvvetin teslim ohnıısınm kem bir hat inşa etmektedirler. 

Ağır toplar tabiye edil
di, yeni taayyare 
meyd3n:arı açıldı 
Loııdr• 1'1 (Hususi) - .ı:ıeyli 

Telgraf. .ı.ı:ı AınsW,darodan öi!ren
diıtine göre, Holanda bud~dunun 
65 kilometre befi;;inde, Re!Wnııhan
:ııen'cie Almanlar Wzıc! bir karar· 
l!iıhı umumi tesis etmı.şlerdır. 

tavır ve yüz lfadesile buTu.ara ba

rın gcz.;erini ya.,...rttı .. Herkes: 1 
- Demir kimb lir annesini. kar

de•leTini daha nekadar bekliyecek! 
Diye düşündü. Göz pınarlarında 

bi:iken damlaları mendi!ine içirdi. 
Dem re emprime kürklü bir ço-

- Sevketli'l p•dişahnn .. Adalıı
nn kaffesini, sayci şahanen.zıle 
itaat altına alo:iıın. Bunlardan he • 
)'etler l(etirdim. Zati Jıiimayun11 -
nuza bütün adalıların sadakat ve 
ubudiyetlerini tc...U. odectkıerdir. 

birbirine çııtı>aralı: clenmn üzerin· 
de parçalandı. Bütün filo, ıbCUdı. 
On kadirı:a. bin müskiiliıtia l\tidilD 
l'••ı .. kaçtı. Amiral g-"si de 
kısmen harap ve pcr.şan bir halde, 
Sakız limıııı.ma ilticaya med>ur 
kaldı. Kolombüs vapurunun genç kı.yordu. cuk pelerini cıivdirdiler. Çıplak a· 

va!Uırına cor""· oolin ıı~ldi. 
Yavrucak tatlı bir gülümse· 

Diye, Padit11hın hiddet ve ~za
bını teskin etmek iı>tedi. Fakat Fa
tih. lı:rdenbire onılll sözünü k~ti: mürettebatı 

Trf;".;';;':.~~~t,knbusH~ j bavral!ını himil v1Q>ırrlara bine -

dak.i. • •--- _ tl ı· ~· . ceklerdıl'. 
ZUllJ<U1 w anı;a an ... ın l\ silahı s· . ~ taşıyamı.,acak ya,ta olan .. .. ilih ku11Anacak vasta; o mı~ 

nın meml.eketlerine . d mu.retteba mwettebe.t, bıtaraf ııemılece m
lenni vazmaktadır :: e :dılecek- dirilme~ri meselesi halledilinciye 
14 ikincik.inund N u murettel>at,I kadar Ellis lsland'da kalacakkır
Fransı.sko'Y'll e:i~rıvorkdan San dır . 575 kişiden ibaret olan mür~t
Almanyaya gilm lt .. er ve onıd~ \ tebattan 400 ü siliıh kullanaeıak 

Hudut yakini.De ağır t.oplar ta
biye ed.Lmistir. Demden hududun
dan El<S ı...aşapele k•aar oıan m•n
takada yeni tayyare meydanı te
sis i!dihniştir. 

Eğer Alınan ıehdidi tahakkuk e-

Kay makam eğildi.. Demirin fe
laketten ufacık bir nişan taşıyan 
sol yanafıı.ıu. :;ıerkatle sıktı, ilave 
etti: 

- Bunların heosi sıenin küçük 
Demir .. 0..cmiş o.sun .. 

Demiri. etrafını saran bir şefkat 
çemtıerı ıçinde ve di~er fel.i.Jretze
dclerın j!Özleı ini vasartan kardq
lik tezahürleri arasında giydirdi

her fEliıketLt:n ..,, .. abt!r, kendis'ni 
giydirenlere tesekkür ediyordtı. 

Gitmek islenince kaymakamın e
lini tuttu, Öptü. 

- Sağ ol amca! 
Dedi.. 

- Bıık, J.lamza!_ Ejıer ukille 
bab•IDln gözdesi olmasaydın, .ım
di, diri diri aenin derini yüzdü .. 
riirdiim. Fakat, babıımm luıt.ırasına 
hürmet edi ·orunı. Onwı için, sc- ı 
niıı caıunı yakmak iı;temlyorum
Karşımdnn çekil 

Yunus paşa bu bli ük fırhna fe
likctinden ancak bir muc ze eseri 
olarak hayatını kurtarabiımişti. 
Ve, talihin bu acı darbesi altında, 
fcna halde serttmlemişti. 

Birkaç gün böylece geçti. Peri
şan oian doru>nmasllUII feci iıkı
lıetioi öi;rendi. !llidi!Liye kaçan ge
milerin, orada ke11d· İııi bekleıne
leTi icin hııber &'i>nderdi. 

Alman~~da ec;İ~k~~d;~ l\1ısırlılar 
Kahire 10 (A.A. )- AlmanTadaı metle memleketlerine dönmüı ol-

~tulmakta olan Mısırlılar hak - dukları halde Mısır memurlarının 
b~~a ~b'usan meclisinde yapılan kendi memleketler'ne dönmelerini 
ır ıstızaha cevaben BaS".-ekil. Al- ı mell<'tmek suretile beynelmilel şe-

ınanvanın Alman 1 aırı tcrkede ek memur arı M.ı - re~ \'e vezai( hilafına ha.~ et-
r emruyet ve seıa - m.ış oldui!unu söyleınişür. 

Fransız meclisinde bir hadise 
Parls . lO (AA.) - Meb'usan 1 lstirak etmek i·ı·n sivil "i·. ~ .nen meclisının açılışı m .. b . , ... v, 

zı hadıseler olm unase_ etıle ba· . sekiz komünist mcb'usun salonda 
nan fakat --"~tur.. Askere alı- \ bulunması bu hadiselere sebep ol-

•• m"""" mı.i.za.kerelenne mustur. j 

~~~~re s~~~mo~~~ioı~2:~:l~:: .. ,J 
ti ı eneı enn tevkıfı ne - en tanınmış olanlarının otomobil

lerı. sarayları ve sayfiyeleri od.ujiu 
anlaşılmıştır. 

ces nde burada bir skandal çık
mıştır Bu münasebetle Bükreşte 
muntoazam bir dHenciler cemiyeti 

Müstahdem aaştarın~an 
Yardım Tev ifatt 

(1 ıı..ı -dı~ndaıı Şuki.Juır . c4.,. dn1111l} 
kaı...1.1 bi41&nın ahisarla ınüna
du, u.ıı, erzak ı.ş Ve :nı uh im ça-

da sevltolunmw;tıır. 

T~~U~'::.:ı:!?ı:SE5~ VE 1 

~elccel< olan1ann ekserisi To'kat 
ve bava!isınder.d...r. 

FELAKETZEDE VATANDAŞ
LA&lN İ'iİllILEIÜ 

V·ı· 'u.a lÇlN_ 
ı ayetteki ard 

Oüıun hu,,,
16

/ un komıtesi dün 
hıtnel1:re toblımı.ıesı.ese ve uaret
nıemurlar ı:at Yaparak r'5llli 
tclıdemler ıııoı i>11ralaraaki mi.ıs
liraya kad: ffiaQ4ıar .Adan da HJO 
% 1 v d % 5• 200 L.raya kadar 
Yarct e aha fazlalarından % 10 

un tevkıı:aLt Y •---ıtı<'nni etmışt · aı>,ıuu=ını te· 
nıustahde · ır. Ayı.rı lll uu:ı gücü 

,__ ITUn bordroları ali . 
fUudenne RÖtüriiJ · . m ; e 
lerın ver il . up rnustahdem
lardarı b~ o.rı ver.hrken, maaş _ 
d~ 

/ 
laYard.ım te ılatı yap.1-

• Zı V ınaJclı"•' - - il . olıuı«cakt ........ ı e isbat 
ır. 

llA.~~NLAR içlN n-ctLTEr.E
ı: GONDU~ILE.'i PARA 

!.ondrııda.ki hima cenııyetı lz 1 ycı h>rvanat 
Yara!. hav: e.e mın· ... sı.ndaki 
200 in U anlara }aruını ıçın üiın 
f<ısı g " lu-auk bır yardım pa-

ı::onderouı;tır. 

200 VATANDAŞ DAHA 
Bl:.'KLI::N i YOR 

Bue:ü •- - -. bır m n """"'na doğru da hususi 
şa arsand12 trenıle Haydarpa
t~~200 den fazla felaketzede va
da şınıızın ııelecejti son dakika
içıntei{rafla bıldırilmlştır. Bunun 
alırı.rna~~darpaşa garında tertibat 

Ö 
il'. 

ğrendı";~;._ "-·~ göre bu trenle 
e-

~imdive kadv ~ehrimize ~ti -
rilen !eliı.keu..de ~tand~arırnı
zuı i$İmH!Tını ~eşre yarın <ia de
vam edereıliz.. 

Er?.ıncan mıntakasında akraba
ları olanlara kiıçuk bır hizrnet•e 
bulunmak iızere dün Ank&ra nü
mune hastanesıne yatırılan ve ya
ralı olanların da isımlcrinı neşre
d..yoruı.: 

Cl."Vdet Şevket Kaya, K~mal Os
man Koksal. Kam:le İsmail Uzun, 
Nazile Hıi>eyın Öz.opçu, Gülizar 
Seyıt Tok.soy, İbrahim Mehmet 
Anlan, Fahrıye lsrr:aıı, .Mıson Sa
lih Akkoyur., Seher J..ı.maıi Boyacı, 
Riıştu M ~hlıs llO\·acı. N azi!e Salih 
Bayac.ı.. .f -a~rua !~~ur Tener. Sabire 
Ahmc t Gö;,.,bayır, .3alıh Etem Sö
zel, Yad ı:a r J\hıstafa G.lneı;, Veh
bi Ziya Başkes . k, Sev;t Fuat Sel
çuk, Sıtk. llaut Boynukalın, Celal 
Akıf Cesur. Nafız M.ıharrem Şen
gül, Melım<'l Kızıltunç, Fikri Erol, 
Kemal Yüksel, Ya.;ar Veli Demir
el, Ömer Me~t Özbillbül, Ah
'11P! Hüseyin Doi':rul, Kumru Ah
met Uzun. Fatma Yusuf Sany3p
ral<, ReL.ka Az:z Uıun, Sairr.e Mu
sa, Asiyo Musa, Kıam .3ıt1<ı Satıl· 
mış. Paşol Mehmet Doğrul, Meh
met İbranim Göktaş. Haydar Veli 
İmece, Musa Al>ba.s ToksDy, Ali 
Abdurnhman Düzyot 

Yazan: Rahmi y AGIZ No: ıo 

Donanm; 
-

Geliyor 

derse. Ho!anda sehirlenı:ıe karşı 
A..rnan tavyarelecinın. bıla merha
met harekf!le ~~ıne şuphe e
diJ.mmıekledir. 

BALIKCI GEMİLERİNE 
BiR HÜCUM 

ler_ 
Demir: aıınesile kardeşlerini vu

vasının çôken duvarlarına gömer
ken berabermiş .. Talihin bir cil -
,..,.; i e muhakkak bir ölümden 

Fel.iketzedcler vaı:ıura bindiri -
lirken bir aksam evvel eşi d...,,irci 
S~lihi Sıvas hastanesine bırakarak 
kolundın vara:ı bir halde dört 
yavrusile lstanbul:ı gelen ve nü-

Diye, bu liyııkat iz - ve belki de 
talihsi.ı. - amirali huzurundan. de
fet ti. 
Haım:a pa~a, amirellıkbuı azle

dilc!i. Antalya 'alili.ğıne gönde -
rildi. 

Anıiral gemısiaın v.gradrf:ı lıa• 
saralı, Lu ınrkaç ı:-ü• zarfındJı ta• 
mir ettinlikten ııo ra, Sakızdan 
hareket etti. Şimdi, ııılilıinin ma· 
kiıs vııziyctioi deği~tirecek işlero 
g ... Tl~ecekli. 

Londra ıo (Hususi) - Alman 
ıavva.re.eri sisten istifade ederek, 
Sima! denizinde yeniden balık~. 
J!'l'mile~ne hücum etmıf.ır 10 ~u- 1 ret~batı olan bir ganıde 32 kışı 1 

yaralanmıştır. . . . 1 
A.:b lngıliz tavvaTesı ııelınce, bırl 

kırr ' ulmuş. 1 
Gar komiserlerinin birinin eline 

tutuşturduf:u L<i çikolatayı yaşlı 
ııözAi ninesine saklattıktan sonra 
cetrefi. konuşuşıle kavmakam Ce
nap Aksuya kendıni kurlar~ 

mune hı>stanesine valırılan Nu -
r:ve. cocı:klarını maha:li komiteye 
brrakm.-. kendisi ivilesincive ka -
dar, yahut e~inin yaralıarı iyi ol
duktan sonra İstanbula geline.ive 
kadar mi:1i şefkat.n eline te.:ket -
ınişti. 

Vapur hareket edPc<l!i sırada An-1 
kandan gelen trenden bir adam \ 
cıktı .. Eli. yfüü sartıılıvdı. Bu a
dım Sıvas hastanes'..nde bulunan 
Demirci S3lihmis .. 

• Bunc:ı emeklerle ,.;icnde ı:etirli-
ği büyük donanmanın, ilk seferde 
höylc mU\..Ufa.ki)'etsizlii;e ui:.'Ta -
ruası, (Fatih) i ~n dercced wü -
tcesSİ1' etti. Ona..n yegane ma dı, 

Yolda bir Midilli kalyonu ile 
karşılaştı. İlk iş olmak üzere, der
hal lıu kalyona salcUrdL 

1 u .ı1 l 11111': 
Ab:nan ta\-varesi kacmıstır. 
çoR.ÇlL nı,A;'ISADAN oöNDU 

şöyle ani.attı: 

Londra JO (Hususi) - Çan;ıl 
Fransadan hareketinden. evvel Ma-, 
ıino h ttını ziyaret etmıştır. Yal- ı 
nıır erk3nıJıarbivel..r arasında de
~ son nefelıe I<aGaır İnı?iliz ve 
Fransız askerleri arasında tam .. bır 
Lsriki mesai ve efoirlıği gördü. -
fri.in ü söylem istir. 

- Anam. kardeşlerim uyuyor -
duk.. Göz.erimi açmak istedim. 
topı :ık dolmuştlA- Toııraıiın altın
daydım .. Çırpındım. Üzerimde bi
riken topraklar yumuşaktı. Elle -
ıiml-e yiizer J:?ibi yapa, yapa top -
rak'.ann üzerine doğru tırmandım, 
çıktım. Gecevdi. Çok sıı!ıuk vardı. 

Hükfunet azasınd3n Andersen, 
tavvare tehlikesinden bahsederek. 
sehirden uzak:.aştırılan aile ve co
cukla.rın tekrar şehre ~etiıilıne -
melerini tavs.ye etmı.ştı.r. 

000 

Alman erkanı 
harpları 

Rusyaya gitti 
(1 blei Dhtff'den dmm) 

maktul olarak yüz bine yak;as -
maktadır .. , 

20 AL.114AN KR.KANIHARBİ 
RUSYAYA GİTTİ f 

Paris 10 (Hususi) - Romadan 
öğnmildiğine ııöre, Alman \ll'kanı
harbiyesinden 20 zabıt Rusyaya 
hareket etmlstir. 

RlJ.:>LARIN MOTÖRLU 
KIZAKLARI 

Paris 10 (Hususi) - Fin lçtaalı, 
Ru.>.i.ann ııiz.i sııahlarından adde-1 
dilen bır motö' lıi kızak ele ı:e1;ır -
mişlerdır. Bu kızak biT torpU şe.lı.
lındedir, ön tara!ınd• bir pervane 
vardır. Bır topl.a müceWıez bu -
lunmakta v>e ,,a.at\e HiO kııometre 
sür'.aLe buzların üzerinde kay -
maktadır. 

FiN CUMHURRE!Sil\1N 
BEYAJ'<Aıl 

Roma ı (Hususi) - Finlandiya 
Cumhur.eisı Kallıo Rus tayyare
lerinın açık şehirleri bombardıman 
etmesi üzerine biıtün dünyaya lu· 
taben beyanatta bu.unmuştur. 

Bir avda 4000 bomba atılmış. 
bu yüzden 234 sivil ölmüş. 209 ağır, 
210 kisi de hafif olarnk yaralan
mıstır. Takriben 170 Rus tayyaresi 
düşürülmüştür. 

---000000----

Ilüriyet radyosu 

Kar !arın üzerinde çırçıplak kal - 1 
mıştım. Bı.r kom>u. yıkılan evinden 
kacarlo.en beni ııördu.. Elimden 
tuttu .. K o$lurarak evimizın arka 
tıarafında.k bahçclıi:e götü. dil. 0-
r~da ocak vakm1$.ar. omuzlarına 
bil"\!r ı orj:!an, bır pırtı ıı!anlar a
teşı n ba'1 ı da tilrıvorlardı. 

Evlerimi• yıkılmış .. Onu anla • 
tıyor .ar, Allah bab3nın arzu•He 
yıkıldıaı icın bovunla:ını bükü -
yorlar, kimll!:!ve. bir şeve kızını -
varlar, kızacak sebep bulamıvor
lardı.. Beru burava ııetiren Gül • 
seren te,·ze oracıkta bir hırka (~ 
\ek) buldu .. 0..1. Demir iişümüşsün 
di ve sırtıma l!İ\' :rdi l 

Çemberlayn'in 
zelzel ! 

hakkında söz1eri 
(1 lncı uhlfedtn d~•am) 

melin Türk köylüsü, bu bil ·ük fi!
lıu:;.etıere mu.u ho....sıetJ oıan Z>abıc 
ve ces;;.retıe karşı koy makıadır. Fa
kat, t<..•uud.ir kı bız,t•r, orLu.rın dost .. 
ları o,an b.zlcr bu mı.ııı feiaket 
k;,rşısında hend lerıne ~auıız ı.t:Ll
pati!er.m.z., de,ı:u, a;1..1 zan,aııaa 

muavcııe< ~Jlcnmızı de uz..;.tmal< 
mccburı\-· ct...: ..... c} ız. 

.in;:.liz ve }'ransız hükümeUeri 
y~ptıkı.r. ilk yardın:a .Jiıve ola -
rak yeniden mu.., \'t.-...Oetlerde bu -
Juıımıya am.9de o l dı.;kl arını 'l"urk 
hukümrtır.e bildırnı~ıerdır. Her 
üç hükumet bu m• \"enete ne su -
rc:le dcv3m cd:lmek lazım ge:di
ğ{ noktasıw bü·llte te k..k etmek
tedir.• 

ALMANYADA KARNAVAL 
!':ESLİKLt:Ri l. A.sAK 

Paris 10 (Hususi) - Gizli Alman 
•hürriyet radvosu• tekrar neşri
yata baş'..amıştır. 

Berliıı 10 (A.A.)- Harp dolayı
si ,e ou sece karnaval şer.liklen il
ga e<l.lm.<t:r. Bunun yer:ne millet 
ve müseUah kuvvetler taraf•ndan 
tertip edilecek olan halk şenlik -
kri ikame edilecekta-, 

Delikanlı şimdilik 1lfmatörün 
Taksimde, Ayaspaşadaki ah~p 
köşkiınd~ oturuyor; lıu köşk ken
dısıne vCT.ldif."İ için onu tanzim 
ile meş;:-ııl bulunuyordu. 

arzum nnlı. Faka!: Amiralle di
j:er ta!.nı he> eti zabitltTinden çe
klniyoTtlUDl. Bugün o mahzur da 
ortadan kalkmıştır. Onlar gittik
ten sonra artık ne çekinecci;im bir 
adaıu, ne de bu lıususWı fıkrini 
soTmPk ınecburi:vetinde bulundu· 
ji'um bir mevcudiyet v:ı:r. 

K.mıit<Xlen b risinln el ile Sirke
cive ııöııd~rilen yavrularına koştu. 
Dört cocuk:a !eliketzede babanın 
sarmaş dola~ olmaları yeni bir 
ııön·"'iı sıtması IIM!ydana ıııetir -
ınişti. 

Bunu dolu d<>lu ııözler:e se 't'<' -

den Demır. h areket etmek üz.,,-e 
olan vrnurun bordasınd:ın kayma-1 

kama seslendi: \ 
- Bak. ben sana dMTiedim mi. 

herkesin babası. anası bacısı ge-
l vor. Annem ııe'. incc ona ben ın ı 
nln<:min yanında oldu ~umu söyle, ı 
ama unutma e mi amca! 

Dedi.. 
Kö.Ymakam: 
- Peki ya\'rllm! 
Derken gözlerıni.ll yaşını ıap!e-

dememişli .. 
R. Y, 

karabrda kazandıjtı zaferleri, bü-
yük deniz muvaffakiyetlerile de İstabul besinci icra memurlu • 
tctviç etmek .. Akdeniz hakim:yc· 
tini ele ;:-cçircrek, Cenevizlilerin, A"undan: 
VenedikJ;Jcrin 'e i<-ıanyoilann Anna: 
fa.k nıe,·kilcriııe kahır bir darbe Teı:ıebaşında M<.'şnıtiyet cadde-
ind.irmelı.ti. sinne ( ) .No. lu dukla.nda 1Ael1 

Fakat ne çare ki Hamza paş•DJD Jlı..en ikametgahı m çııu.: 
ne d;rayet n kiyast'ti ve ne de İstanbul Belroiyes.mlen ısticar 
cür'ot w cc-areti , (Fatih) in bi.i)iik tttıl(İn.İz Bcvoı?1unda T..,pebasında 
nıak.,adını temine kiı.li grimeıru.,.ti. J\!cşı utı} et caddcslndl:: (8) o. lu 

AMİRAL YU. ·u<; PAŞA du.Kkan:n bHlelı carında.n olup 
>e"ÜU 939 bidavetinde oderımesi 

llamza pasanı11 nzl:ni mütcakıp, meşrut (67) iıra (JO) kuruşun 'c 10 
(Kaptanı derya) !ık me\'kiine, \:u- avukatlık ücreti ve ıcra masrafı 
nus paşa gcçirildi... Yunu · pa~. tahsili tal bLe aleyhimzde ve da
Akdeniz seferlerine devam edtcck, ireınizin 939/4826 sayı1ı dosyası ı.e 
Hamza pa~anın muvvCCakiyetsiz - yapı;an icrai t.ı<kUJ uz.erine yukar-
ı i\ini, parink zaforlcrle teliıii ey- da vazı!ı adTesinıre e:önde. il~n ö-
li)·eceUi. deme emrinin arkasına mülıaı;iri 

Yunus Pasa, Fatih sultan M"h- tarafınd ın venıcn meşrulıaUa 
nıedin en has gözdelerinden idi. mezkur ik.ametıı:iı.hı terkettil1;ıniz ve 
Bütün sa<"y halkı içinde, çehre _ yenısini btlerı de olmadığı kavdı 

ııörülm(iş ,.., teh.i~atın bir av müd-
s'.nin mcliıhati ve endamının leta- detle ilanen teblHH a!r.kında mer-
!eti ile tema) üz etmi~ti. Ayni za· ci makamınca da karar erilmiş 
manda, zeki ve btterikli idi. Buna olmasına mebaı yulcıınıfa mıktan 

İstanbul be$iııcl icra memur:u- binaen (}'ati'•'. bütün tasavvur - vazıh borc avukatlık uc.etl, faız' 
~ndan: !Hının, bu ıı ... ı:özdesi tarafuıdan ve nasraf;arile birlikte işbu öd~ 

a}'D ... tatbik nlileceğ<ne çok e - me emnnın 1eblıl!i m:ıhmın3 ka-
Te'edo"os Ananyadi: mindi. im olan iliın IJ.riliinden itibaren 
Asma altı (57) No. d3 mukim Yeni amiral, o k1~1 hazırlıklarla bir av içinde ödemeniz 15.zı.rndır. 

iken halen ikame~ahı meçhul: Is- geçirdi. Ve ilkbahar gelince (ikin- Borcun tamamına oeyahut bir 
tanbul bel<.•Jiyesindcn isllcar etti- ci Akdeniz seferi) nc çıkacak olan miktarına karsı bir itirazınız varsa 
ğiııız Beyoğlunda Tepcbaşında filo, h•ur bir halde idi. yine bu müddet icinde dairen:ize 
Meşrutiyet caddesinde (3) No. lu Fakat yeni amiral selefi Hamza sifahen veya tahri · en bildirme -
dükkiının bedc.i icarından olup paşa gibi, tantanalı ,.e azametli bir niz de lazımdır. Borcu tedive veya 
evıu1 93U lı i d3yelinde ödenme>i donanma ilc scfcrc çıkmak i•teme- itiraz etmediltıniz takdirde L t 
meşrut G7 li.a 50 kuruşun ~ 10 di. Eneliı talihini tccriibe etmek K. nunun 74 üncü maddesine !ev-
.avukatlık ücreti ve icra masrafı için ıo kıt'a ile sıra kurekli ,.0 10 fikan mallarınız hakkında beyan-
tahsıli talcbile alevhinizde ve da- kıt'a da iki "ra kllrol..li kı.ıdirga- da bu'unmanız muktczavı kanun-
iremızın 939/4826 saylı dosya;.ile larla, bir m'ktar ııal..liye ve depo dur. Beyanda bulunmadı~ınız tak· 
ya~uan krai takip üzerine yuka- gemilerinden mürekkep kiiMik bir d'rde hapscn t.azvik olunacaıJ:ınız 
rıda yazılı adrcsı ~ •ze J:?Önderil n filo ile Geliboludan h.reket etti. l'ibi '"anlış beyanda bulunduwuz 
··d · b · takdirde de •ine t. t. K. runun ;ı37 
o eme cmrının ıır :uma mit aşırı Lakin, henüz Bohzdan çdup ta " inci mad~ine tevfik;.n ha 'e 
ta,r.L d~ ı verıkn mcşruh a tta (Terorn •ahilleriııo "<•lir "dıııf'z, ,.. ,.. teczi ye eJileeef!iniz hususları l'.'la-
mt.•zkltr ı ~ ~amc~g .. u terkıetlJ·ıniz nıu\'affakj~ etsizii;ri.n ilk n1c~'ıım a-,.. · !umu nuz o 'mak üz~rc ödeme eın-
V<: yer, ini bi!en de olmadıi!ı k•~dı liunetleri baş "Östcrdi. Donanma ,.. rinin tobli~i m kamına kaı ol-
1'.!0. Ü mı. 0 ve teblı ıc Jtın bir av mı.id- bu salıildo miilhi• lıir fırtınav• va-• ·' n ınak üzere bır av müddetle ilan 
det. · i.fın ·n teblı ~ i hakkında mer- kalandı. Kadir~alardan )·cdı kıt;ası olunur. (23402) 
ci ınakamıı ca da karar verilmış ------~--...;_..::..:.::.:..::.:.;.;::::.:......:~~~-..!:~~L-·-----
olma~ına mebni ~·ukarıda mikt arı 1 
vazıh bo:cu avuk 1 llık ücreti !oız 1 
ve mcsrallarile birlikte işbu ödeme 
emrinin 1.<'bli~i makamına kBl n 
o..an iliı.n tarih;nden ıtibaren bir ay 

Parlste aylarca bütün insan)an ~ülme hastalıl!lna tutturan 
tekmıl evlerdPn kederi, ıııehirl<."rden düşiinccyi uzaklaştıran 

Holivudun üç büyük yıldızı 
KATHERİNE HEPBURN - GARY GRANT - KAPLAN BEBE 

nın Ya,:attığı biricik Filın 

KAPLAN KRALiÇE 
Yann al<samdan itib~en 

,c:,. 

A E 
Sa::onla.rııu ı:!Örülıncmiş bir neş'eyle saracak, işitilmemiş bır 

hayranlıkla doldııracaktır. . . ., 

Seferberliğin yapıldığı bu sırada delikanlının 
istediğini yapma~< zor bir i~ti 

Danıstı:n bu horeketi, ihtida e
derek o.ıııanlı tiıbii) eline girişi 
balıriyelı dos11arını da ayrıca se
vindirmişti. Sohbetine doyama -
dıkları zeki ve harikulade deli -
!..anlı ile eskisi gibi dostluklarını 
sürdüren donanma zıbitıcri genç 
adama türkçeyi de öğretmı&ler, üç 
ayda Da\'ust güzeltıgi kadar üs
tün zehıisile bunu da 'pavramış, 
çetrefil b.r konucucla türkçe Dl': 
ranunı ac.latabilecek derecede ot:· 
renişini ~elı timıi~ti. 

Dem:şti. 
Davustun ihlida-çı , arı atör Ra

sim llc)·in <!diıletıte yapıldı. 111er
kczi unıuıninin c..:ıJklabanlanndan 
biri olan Çanakkr le gemisi sab;bi 
Rasim bu teklıfi derhal J..abul etti. 
Delikanlıyı peşiue taJ..arak meşi
lıale götürdü. Dii?tt taraftan da 
Davustu mane,·i evlat edindiğine 
dair resmi ınuamelcnin yapılma ... 
sile mesgul oldtı. 

icinde ödemeniz lazımdır. Borcun 1 
tamamına veyahut bır mikta.:ına 
karşı ilirazınız varsa yine bu miıd
det icindc dairemize sifahen veva 
tahriren bildirmeniz 15.zımdrr. Bor-,· 
cu tc-dive veva itiraz elmedi~inız 
takdırde i. İ. K. nunun 74 üncü 'ı 
maddesine tevfikan mall.crınız 
hakkında beyanda bulunmanız 

muklazavı kanundur. Beyanda bu
lunmadı~ınız takdırde hapsen taz
yik olunac:~ınız ııibi yanlış bc
vand1 bulundu~ur.uz takdirde yine 
1. l. K. nun un 337 inci m3cldesine 
tevfikan hanisle ı, czi\'e edik-ce • 
itiniz hususları ma:ümunuz olmak 
üre: e iıdeme emrı bir av müddetle 1 
ilan olunur. (:3401) 

lluveten: MJKJ PAPA GAN ve Jıırna! 

•• - IlBa••di, ııridelinı artılı.! Bu ak- r~tlayınca m---'-'- ti . _.,, 
... m yramıad~· da u· . . . ~"""'" erme ao -

Ber . e ~e ı~ ız. nen talım heyeti ,.e İngiii Fran-
tım b:ber aceoladan çı~t_ıl.ar. Rıh· sız k<ılonisiııe d~ uymaınış\uroda 
b

. f ywıda sınıya dmlı duran J.almak O 01anlı olmak · ·t · ı· ır ayto · . • ıs emrş 1. 
Dolınaba~· ıı;art:t eth. ~tladılar. Heııü~ sofrrberlik hezırlıklan 
dan d O çe yolıle T~kımne, ora- )-:ıpıldıı:ı sıralarda delikanlının bu 

a smanbeydekı B• · ı - · · · d.en· .-.yramz.a.. ıs cgını ycrıne getirmek biraz zor 
ın apartunanına geJdiJcr b" . . . . 

Bu delikanlı· i w·ı· L- • • - ır ı~lı. Maunnfıh onu çok se\'en 
h 

' n ·' ız ru.rıt.a mute- d ti - k k . . ıssı ı Treskortun infk 
1 

v~ o~ ugunu aıanma ıçm bir· 
1 

, ı am a mak bırlerıl ' . .. ·ı . ı;ın COf;.tuüu kcndis'ı c . ·~Tı.şan gemı SU\'&rı en 
d

. i • ne 4'manet e- b d 1-1 . . ılen ngili:ı Y11Vrusu Dav ._,. una e a et t'ltru-şlcr; brlhassa 

G 
US( ıuı. T t .. . • j 

enç adam· birka,. ay · . d urgu &u\:arısı Arap sm3İ1 kap· 
1 

' " 1ç1n e aya.. t ı.. . • . annda kaldığı <Xmanl d 8 !1 mt-r czı umumı nczd1nde lap· 
aı erkinı, gemi süvari: ~nan'i:_a· tıg-ı tescbbU~lcrle buna ınu,·aU~ 
dar çabuk ve 

0 
kad erıke 0 a- olınu~; Oa\'ust din \"e dil d<"'~ti-

1'.ostluk tesis etmi ti ar. u~·vetti rcr;4k A~dullab adını :ıln1-u,.. • ..a "" l 
bu dostluğun ktı\.'~E'tl~·· tc~ıka11lı na •. r..:.l~lı a~n1at_ör na in1 ~ ~ de 
dan •'-rılam.,nw A • stanhul- mancvı CV•lll dı)e \CZilmi~ti. 

, ---... vrupa haı:lı.i + 

Harp bnşlnyınca Dav~s~ lstan
buıda kalmanın çarclcrını araş -
trrn1ış, dostları ona bu hu.:usta 
kolaylık göstermişlerdi. Delıkan.
lının l·üzündc n1asumiyet ifa.!~ ilt 
parlak zeki.sa ve cana yakın ta -
nrları bu kola~'lıi:°ın çabucrk keD
dini ~Ostcrmesini temin etti. 

Dclilanlının arzusunu yerine 
getirmek için ihtida etmesini tav· 
siye ettiler. Göz k!TPmadan bu 
la\·si\·evi kabul eden Oa\'ust: 

- · Es•sea ıı.enlm de W7lo bir 

Gene ve güzel delikanlıya kal
liıvi sarıklı bir ders:anı kelimei 
şehadeti tekrariattı .. Adı da (Ab
dull•h) a çevrilerek bu işler ta
mamlandı. 

Dnvust; nnnatörlin Ayaıp8.$& -
daki kö<küne yerleştikten sonnı 
burayı kendi zevkine güre döşe· 
mek merakına knpıldL DnstlrrıDJD 
biTbirll"rile yarı~ırcasına kesele -
rini açıı.ıaları, ~irin delikanlıya bol 

1 IJc • ...,.. Vu l 

Sinema,ıodn 

Bütün kalpleri aşk • he
yecan ve. merakla titre - ~ 
tecek harikulade bir san'at~ 
şaheseri, Fransada 1 E3 
ı;enesi birinciJ.k mükafatı ~ 

kazanan ~ 

BIRAKILMIŞ KIZLAR 1 
Baş rollerde: MARCELLE CHANT AL ~ 

MtC'H'F.LİNE PRESLE ANURE LUGUET ~ 
J A K E L t N E DELUBAC MARGUERİTTE Moreno ~u 
Fı1me ıllve olarak: GRAF SPEE UATIYOR Montevidoo ' 
.i"ün_de b•ta~ muazzam Alınan zırhlısının infil.ikı ve BATJŞI;;, 
butun tafsılatile. ~ 

DİKKA: . Ve son 1"0K'S dünya havadisleri gazetesi. f'"i 
T: Bu ıtece içın loca kalm'"'llıstır, Numaralı koltuk- lar sabahtan sat.Llmakıadır. 
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINDAN : 
10 sene ve daha fazla müddetten beri ıahipleri tarafından aranılmadığından dolayı 2999 

sayılı kanunun 41 inci maddesi mucibince muhtelif Banka ve Müesseseler tarafından Maliye 
Vekaleti hesabına muhafaza edilmek üzere Bankamıza devredilen paraların miktarı aşağıda 
gösterilmiştir. 

İş1lu paralar Bankamıza devredildikleri tarih ten itibaren iki sene içinde sahipleri veya 
varisleri tarafından evrakı müsbite ibrazı suretile idare merkezimize veya şubelerimize 
müracaat edilerek alınmadıkları takdirde 2794 sayılı kanunla teşkil olunan Amortisman 
Sandığına intikal edecektir. 

Bu müddetin hitamından sonra vaki olacak müracaatların hükümsüz addo!unacağı ilan 
olunur. (227) 

lzmir Suları T. A. Ş. nin 24-1- 939 Ta. li. Tevdiatı Emniyet Sandığının 7 - 7 - 939 tarihli tevdiatı 

3,
s,-
5,-
5,-
5,-
3,-
3,-
5,-
3,-
3,-
2,50 
3,-
1,96 
1,70 
3,-
1,79 

18,58 
3,-
1,06 
2,-

19,
s.-
1,30 
3,-

10,-
6.17 
7,47 
3,-
3,-

İsim Aılıes 

Dr. S. Hüsnü Karantina Damyano No. 40 
Ahmet Sabri > Bodos sokak No. 10 
Yusuf Hültfunet cad. 18 No. Dükkanda 
Osman Darağaç 69 No. lı kahvehane. 
Mehmet Vehbi Güzelyalı Şabanzade S. No. 30 
Seyfullah Karantina mektupçu sokak No. 10 
JUza tki çeşmelik tuzcu mescit S. N. 40 
Cevdet Gi:iztepe caddesi No. 864 
Tevlilı:. Mustafa Karantina Serciyan 50. No. 11 
Raşit, İki çeşmelik Bayram yeri S. No. 551 
Hamdi Karantina Halepll sokak No. 5 
Mahmut Değirmendağı irfan S. No. 48 
Mehmet Sabri Karantina Halepll SOkak No. 5 
Mustafa Dibekbaşı Morane 50. No. 96 
Hasan Tahsin Dibekbaşı > So. No. 1/3 
Tahir lkiçeşmelik Ulamış çıkmazı S. No. 10 
lbrahim Mehmel Karataş Cad. No. 12 
Sabri İkiçeşmelik Devecı Çıkmazı No. 21 
Zehra Tep..,ik Aslanlar SOkak No. 14 
Mehmet Karataş Rıfat Paşa cad. 212 No, 
Hüseyin HUla Karataş Rifat Paşa cad. No. 18 
Hafize Tepecik Sünneli SOkak No. 22 
Zınep Dibekbaşı Osmanağa S. No. 12.. 
Sülman Samuel Mesudiye Cad. No. 1 
Mister Ceni.s Göztepe Cad. 747 No. 
AH Haydar Kemeralb Şalvarlıoğlu Han 
Ayşe İsmet Paşa 3 cü yük•ek S. No. 1 
Kamil Abdullah El. Kanlı mescit S. No. ll 
Ay~ Raife Karantina Cad. No. 778 

Hali tasfiyede bulunan K. Eliasko mahdumlarının 
1-8-939 T. tevdiatı 

229,50 
274,50 

21,-

3,-
8,-
8,-
8,-
3,-
8,-

17,-
17.-
8.-

15,-
22,-
6,-
4,
S,-

Marl ZaharladU varisleri 
Kari Kappes 

Hacı Ali Hacı Riza ipekçi 

Y. İ!andidls 
Y. Mavridis Mahdumlan 
Kostantin EdremitoiJu 
Kozma Filipu 
H. U railldls 
Stavro Polihronidis 
Yan! Dimitrladls 
Yordan Cilesidls 
Dimitrl Zoğralidia 

St.avro Hursoğlu 
Aleks. Rosidis milesııe.esl 
T. Stavridis 
Pelopida Epuanidi.s 
Har. Filoteyidis 

Tarlabaşı 109 
Beyoı;::u Kabn..tan S. W. M. C. A. nez
dinde 
(Toris Anastasi Bozoviç} 
(Pire Banque d'Aı.henes Vaaid.) 

Trabzon 
Giresun 
Zonguldak 

Kozlu 
• 

Samsun 
Kozlu 
&m..un 

• 
> 

> 

• 
Küçük lkrazat Sandığının 11-11-939 Ta. tevdiatı 

-,59 

-,59 

Mois Barsimentav 
4/6/939 Ta. tevdiatı 
Yuda Benveniste 

Meçhul 

• 
Türk Ticaret Bankasının 20- 11 -939 Ta. tevd iatı 
2,35 Çelebi oj!lu Mehmet Cafu.rEsklşehir 

13/10/939 Ta. tevdiatı 
2,66 M. Açıkközoğlu Mustafa, Bolu 

Gölyüz 
16/ 5/939 Tevdiatı 

1,18 Numan oğlu Salih • t 
4/9/939 Tevdiatı 

26,81 
11.67 
68,47, 
-,53 

4,94 
1,-
2,78 
2,11 
2,29 
8,62 

-.15 

Ahmet Rifat 
Namık Hocazade 
Boris Simanovskl ve Olga 
Şükrü 
Sabiha 
Remzi 
Burhaneddin 
M. Rahmi 
Perihan 
Y. V asilyadiıı 
Ragıp 

Strkecl Amawa Ot•ll 
Sirkesi Horasanciyan Han 14 
Meçhul 

• • 
> 
> 
• 
> 
> 
> 

Küçük İstikrazat Sandığının 21-3-939T a. li tevdiatı 
1,24 

15,91 
95,57 
25,05 

Donna Alazrakl 
1/4/939 Tevdiatı 
Bchor Bencuya 
İstanbul Tramvay Şirketi
nin 23/2/938 Tarihli tevdiatı 

Meçhul 

> 

Hasan Hüseyin Biletçi 470 
Mehmet Osman Atölyeden 35606 
lbrab im lsmail Biletçi 620 

W.illi Karaman Türk Ta. A. Ş.nin 6- 1-938 
Ta. li tevdiatı 

253,55 
148,83 

•.-
3,77 
1,-
4.50 
3,-

10.
-,50 
29,-

2,-
10,50 
-,45 
-,64 

-,31 

-,54 
-,37 
-,24 

-,51 
-,10 

l'lektrilt Şirketi 
Zıraat > 

Süme. bankın 2-9-939 Ta. li tevdiat. 
Halit Ali İstanbulda Tüccar 
8 cı fırka Kumandanlığı Ankara 
Merkez kumandanlığı > 
Hilmi Ahmet Ankarada Tüccar 
N. Cevat Mühendis Meçhul 
Sevim Tuhafiye Mağazası 

Müteahhit Ahmet Refik 
Şevki Niyazi müteahhit ve 
n1ühendis 
İsmail Hakkı ve Kenan 
Nur<ıttin 

Enver 
Lilifer müteahhit 
Ahmet Relik eşi 
Nezihe 

Mustafa 
Rasıh 

Arife Emin 

Billikan 
Nazil 

Türk Tayyare Piyangosu mi mUdürll 
Eski Maraş Saylavı 
T. İş Bankası Ankara Şub. 

Eski nümune bakkaliyesi sahibi Abdul
lah Şerif kızı (B. A. Şerif de Ankara 
da Dıkmende müteahhittir.) 
Bay Abdullah Serilin ojılu 
Bay Abdullah Şerifin oğlu 
Vehbi Koç t'carethanesinde 
Bav Emin eşi 
Meçhul 

• 

TL. İsim ..;;;..:=-- --=:: -
17,49 

19,28 

19,18 

78,98 
-,80 

4.08 

3,14 

44,35 

67,83 

39,29 

21,76 

5,R2 
1,77 

30,32 

9,62 
1,60 

-,93 

2.:ıo 

13.74 
2.39 
1,19 
1,78 

2,62 

2.46 
ı.~2 

2.R5 
8.25 
2,65 

-.ft2 
1,42 

Emine Falır;,y. 

Mehmed Ziya 

Hüseyin 

Ali Hilmi 
Nazife 

22/9/939 Tarihli tevdiatı 
Y usul İlısOln 

Refia 

Mürvet 

l\lüeyyet 

Ali Nail 

Radiye 

1/6/939 Tarihli tevdiatı 
Fatma Naciye 
Hayriye 

Fatma 

Şerife 
Nazın.iye 

Ahmed Nihad 

M. Namık 
Ebülhüda 
Halime 
Halim 
Atiye 

Samime 

Emine Mllnene:t 
Halim 
Vasfiye 
Ayşe 

Zehra 

Safi et 
Cevad 

____ ::A~dr:::es,__ 

Fener tahta Minare Külhan Sokak No. 
16 da hmail Haydar yanında 
Kadıköy Yoğu.r.çu Hasırcıbaşı ma· 
hallesi No. 16 
Haydarpaşa Tıp Fakültesinde Nisaiyede 
Malatyalı 
Vefa Yeni SOkak No. 16 
Karagümrük Muktesip İskender Mahal
lesi Tahta Minare Sokak No. 20 

Kadıköy Rasimpaşa Mahallesl Tepe So
Jı.ak No. 77 
Kızıltoprak Zühtü Paşa Mahal. Kör De
re SOkak No. 17 
Salacık Bostan Sokak Nemli Abdullah 
Bey yalısında 
\J.;küdar Salacık Sinan Paşa Mahal. Şu
rayı Devlet azasından Nemli Zade Ab
dullah Bey yalısında 
;Beşiktaş Muradiye Mahal. Dergiıh So
kak No. 14 
Samatya Hacı Kadın Mzbal. Bostan So
ltak No. 92 

eylerbey! Çute Havuzlar 
Beyoğlu Aynalı Çeşme Kılıç Sokak 
No. 8 
Kırkçeşme Sekbanbaşı Çıkmaz ltahve 
Sokak No. 12 
Kadıköy Söğütlü Çeşme Caddesi No. 169 
Fatih Kadıçeşmesi altı poğaça Sokak 
Kıbrıslı medresesinde 
Sultanahmed Dizdariye Yeni Sokak 
No. 1 
Sultanahmet Ticaret Mektebi karşısı. 
Çarşıkapı Hüseyinafıa mahal. No. 12 
Beyazıd Eminbey Yahnikapan No. 12 
Beşiktaş Cihannuma No. 32 
Kuruçeşme Tramvay mevki! Fınncı Ha
aan evi 
"Üsküdar lhsaniye Sultantepe Sokak 
No. 7 
Topkapı Arpeeminl No. 13 
Karagümrük karakol ittisalinde 
Göztepe istasyon civan N o. 98 
Unkapanı Haydar Hamam SOkak No.14 
Eyup eski yeni Mah. Kırk Merdiven 
Cad. No. 7 
Beylerbeyi yalılar Cad. M. Ali köşkü 
Kasımpaşa Kurt Çelebi Şeyh S. No. 9 

Emniyet Sandığının 1-6-939 tarih~i tc v jiôh 
1,25 

18,84 
1,66 
1,07 
9,17 
1,16 

1,23 
69,28 

3,46 

1,20 
4,35 
1,17 

1,76 

7,33 
2,34 

2,26 

2,95 

2.20 
1.06 
1.35 

13,75 

5,03 

1,45 

70.76 

1.13 
1,07 

2.74 
1.70 
8.1!1 
8.92 
4,84 

116,79 

15.57 
1,GO 

311 
7,58 

Y. Aglıh 

Tevhide 
Remziye 
M. Adil 
A.Hamid 
Mürvet 

Cemile 
Şükrü 
Ali 

Hatice 
Mesudi.)'9 
Mesud 

Suad 

Behice 
Abdullab 

Ayşe 

F. Zehra 

Hstice 
Perihan 
A fil 
Fehmi 

Hamide 

Nüwyrr 

Necip 

KaTabet 
Rabia 

N rnre N"'711' 
Hatice 
Nefise 
S. Sıdkı 
M.Şevkl 

Muhittin 

Ferdiye Leman 
Ihsan 

Naime 
Hamiye4 MPtlu'lıie 
Naciye 

Fatih Nişınca Dibağ Zade Memuni So
lı:.ak No. 14 
Boyacı köy Balta limanı Reşid Paşa Cad. · 
Saraç lshak M. lbrahim Paşa yokuşu 
İkdam Matbaasında daire Müdürü 
Kızıltoprak lhlamur Cad. Miralay köşkü 
Beşiktaş Yeni Mah. Şerbethane Sokak 
No. 14 
Pangaltı Yeni Mah. Yunus S. 54 No. 
Tahtakale Rüstempaşa Ali kahvesinde 
Kasımpaşa Kurt Çelebi Mah. Matbah 
Kapı Cad. No. 12 
Beylerhıovi f~t~ .... nıı; ~ad. 
Çırçır Haydar Cad. No. 18 
Beylerbeyi Abdullah Ağa Çınar Sokak 
No. 47 
Fvup Döğm..,iler Mah. Kitapcı Sokak 
No. 3 
Bebek Köçeoğlu yalısı 
Şehzadebaşı Vezn..,iler Deruni Mehmed 
Sokak No. 6 
Kağıthane Karyesi Çobıış Çeşme Cad. 
No. 17 
Çengelköy Havuzlubaşı Enverbey 
köşkü 
Maçka Hacı Bekir Zade Apart. 
Kadıköy Zabıtai Belediye Başmemuru 
Sirkeci Hayriyede Mübayaat memuru 
Üsküdar imrahor Hilmi Paşa Mahal 
arka Sokak No. 26 
Saraçhanebaşı Çinilihamam Şahhoban 
Cami Sokak No. 3 
B,pva.,.ıd Eminağa Mahal. Enfiyeci So
kak No. 6 
Bcyojılu Sulh Mahkemesi ahkamı Şah
siye katibi 
Beyoğlu Tatavla Ferah Sokak No. 28 
Ayasofya Alemdar Cad. Gülhane Parkı 
karşısı No. 15 
Besiktaş Yeni Mah. Bostan Sokak No 4 
Aşık Paşa çıkınkçı sokak 18/20 No. da 
'Be•iktaş Batoazan No. 17 
Ak<aray Sofular Tekke SOkak No. 9/11 
t'skii~ar Valde atik Bağlarbaşı Cad. 
No. 55 
Unkaparu Atlamataşı Camii Şerli SOkak 
No. 9 
Ak•aray Sofular Tekke S. No. 11 
Jlfahmutpaıa Yeşildirek Cad. Sirokin 
l\fatbaa<;ı itti~linde 

Sarıyer Mahacır Mahal. No. 31 
ve Ak•a"ay Yusuf Paşa Türk Esirgeme 

Derneği 

Emniyet Sandığının 1- 6- 939 tarihli tevdia t ı 
1,74 

-,99 
-,99 

1,44 
1,15 

1,71 

1,07 

Liltfl 

Kazım 

F. Şerife 

Emir.e 
Seniye 

Ay'lf' 

SeliıhatUn 

Fatih Hoca Veyis Mahal. Dede Yusuf 
Sokak No. 23 
Beykoz Meydan Sokak No. 23 
Mnhmudpaşa tarakçılar Abud Ef. Hanı 
yanında 

Aksaray Horhor Cad. No. 52 
Cerahpaşa Ahmed Kethüda Şevket ef. 
Sokar No. 11 /13 
Aksaray Küçük Langa Pervane Dede 
Sokak No. 4 
B<>şiktaş Ortabahçe Mısırlı Sokak Noıo 

fst. Lv. Amirliğinden: 
2 No. lu dikiınevi terzi ve çadır kısımlarına ı:ıece eklbl için işçi alı

nacaktır. Bu ek.ip on beş ııiinde bir ıı;ündüz ekibi ile tebdilen çalışacak
tır. İsteklilerin aşajtıda yazılı vesaikle Tophanede iki numaralı dikhnevi 
müdürlüküne müracaatlıı:rı. 

1 - İstida 
2 - P olisce musaddak hüsnühal varakası 

__ 3 - Tifo a,şı kQJ!ıdı. .10_1_4_. __ •1_1_9_. _ _ ___ ____ _ 

1 
Devlet Demiryolları ve Limanları 

işletme u. idaresi ilanları :---------· Muhammen bedeli 7000 lira olan $00 litre parex veya bu ayar ve kuvvette 
haıarat öldürücü mayi 29/1/1940 Pazartesi günü saat (15) on beşte Haydarpaıada 
Gar binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu ~e girmek istiyenlerin 525 liralık muvakkat teminat, kanunun tayin ettitı 
vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflanru ayni gün saat (14) on dörde kadar ko
misyon reislijine vermeleri JAZJmdır. 

B» işe alt ıartnameler komisyondan para&'l olarak da&ıtıımaktadır. (10859) 

Ecnebi Seyrüsefain Şirketleri 
ve Armaförleri Cemiyetinin 

Heyeti umumiyesi 25 kanunusani 1940 tarihine müsadif perşembe 
günü lam saat 11 de Galala, Kuto hanında 7 numaralı dairede vuku 
buıaca~ın arz ile mezkür cemiyetin azalarına ilan ve teşriileri rica 

RUZNAME 
1 - 19~'J mesai hakkındaki rapor. 
2 - Bilançonun tasvibi ve çıkan idare heyetinin ibrası . 
3 - Yeni idare heyetinin seçilmesi. 
4 - 1940 senesi için iki hesap mü:akibin seçilmesi. 

İstanbuL 10 kanunusani 1940 

İstanbul Defterdarlığınd:ın: 
Dosya: 51029/371 
Fenerde Tahtaminare mahal:esinde Yıldırım caddesinde yeni 77 

numaralı münhedim ev enkazı 100 lira muhammen bedel üzerinden 
açık arttırma ile satılacaktır. Satış bedeli nakden ve peşindir. Müzaye
de 18/1/940 perşembe /(Ünü saat on dörtte miti emlak müdürlüiıünde 
müteşekkil komisyonda yapılacaktır. İsteklilerin 7.5 liralık muvakkat 
teminatla muayyen ıı:ün ve saatte komisyona müracaat:arı. (10~12.P 

İstanbul Defterdariığından : 
Üsküdacda Paşakaoısında birinci orta okul binası bahçesinde maili 

inhidam tonoz bina enkazı 20 lira muhamm~n kıymet üzerınden açık 
arttırma i.le satılacaktır. Satış bedeli nakden ve peşindir. Müza\ede 
18/J/910 perşembe ı<ünü sa.at 14 de mil.i emlak üdürlüğilnde müte
şekkil komisyonda yapılacaktır. 

Muvakkat tem.inat bir buçuk liradır. (10866) ~--~--...;... __ _;_ __________ __ 
lstanbul tv'iıntakas ı Liman Re is l i ğ i n den 
Ahırkapı önünde batık ('Mari Valyano) ve Haydarpaşa açıiıında 

batık (Marı<arila) ismindeki iki vapurun enkazının çıkarılması işi 
28/12/939 tarihinde ayrı, ayn kapalı zarfla eksi.tmeye konulduğu halde 
talip zuhur etmedii[inden keyfiyet ayni şerait dairesinde bir ay müd
detle pazarlığa konmuştur. 

İhaleleri 29/1/940 pazartesi saat 15 ve 16 dır. 
Talip..ıerin (Mari Valyano) için 1125 li:a ve (Mar.ııarita) icin de 

375 liralık teminatı muvakkate makbuz veya mektuplarile ve ticari ve 
mali vesaiki muteberelerile ~ bu iş'.erde ehliyetleri olduğuna dair 
Münakal3t Vekaletinden alınacak vesaik ile mezkür ıı:ün ve saatte Ga
latada rıhtım üzerinde İstanbul mıntaka Uman reislii!ine ve şartııameyi 
~ak istiyıenlerin de idare şubesine müracaatları ilan olunur. (10806) 

1 Belediye Su lar ldaresind ' n : 
İdaremizin aboneman servisi için 9 kalem muh~lif evrak arele 

ol.ırak bastırılacaktır. Bunlar içın IJ/l/9i0 çarşamba ıı;ünü saat 15 de 
yapılacak açık eksiltmeye ı<irmek istiyenlerin şartnamesini ve nümu· 
ne.eri almak Üzere Taksimde Sıraservile:deki idare merkezinde Jeva
zun şefliğine müracaat etmleri. 

Eksiltmeye girecekler .ıao. liralık muvakkat teminat yatıracak-
lardır. • 154• 

lstanbul Kadastro tv'. üdü rlü ğünjen : 
Fatih kazasının Fener nahiyesine bai(lı Abdisubaşı, ve Hatip Mus

lihittin ınaha,lesinin kadastrosu bılli. Bu mahaller çevresinde bulunan 
ı<ayrimenkullerin sahıpleri isimlec ile namlarına tahakkuk ettirilen ka
C3S fO .ahrır resimlerini J<ÖStcr.r cetvel r'Cr.L'r r.ahiycsindeki kadastro 
dairesi divanhanesine asılmıştıır. Bu mahalde tahdit ve tesbili yapılan 
planlar S~ltanahmette tapu dairesinin üst katında kadastro fen büro
sundadı:·. lliın tarihinden itibaren 2 ay zarfında bu planları ı<örerek 
kadastro tahdit ve tesbitine veya a"ni bir hakkın tescL.ine dair olan 
itirazlarını vesikalara müsteniden dermeyan etmeleri aksi takdirde 
kadastro kanununun 26 ıncı maddesi mucibince yapılan teshilin kesbi 
kat'ıyet edeceği ilan olunur. •238· 
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_._._.:Adres 

Cağaloğlu Servi Mah. No. 44 
Rami Cuma Mah. Maarif Müdiriye
ti Sicil memuru Hüsnü kızı 
Fatih Nişanca Altay Mah. No. 4 
Kasımpaşa Yahya Kethüda Birinci So
kak No. 1 
Tophane Kalkandere Apart. No. 9 
Tıp Fakültesi teşrihi Marazi Llıboratu
erı muavini 
Nışantaşı Teşvikiye Emin Efendi Sokok 
No. 38 
Çeşme Meydanı Demir Çılonazı Sokak 
No. 3 
Maçka Muradiye söğütlü Sokak No. 32 
Ram! Binbru;ı Mütekaidi Salim Evinde. 
Aksaray Yusuf Paşa tevekkül No. 117 
Kızıltoprak No. 1 Dükkanda kömürcü 
Fatih Çarşanba Tevfik Cader Mah. Fet
hiye Cad. N o. 4 

lıt•nbul komut•nht 
5abHI•• Komı1ou l.\.aıt 

Amasya pmizonu birlikleri" 
senelik ihtiyacı için üç yüz bet '; 
unun kapalı zarUa müna.kasası 

1 1/ 940 Perşembe günü saat ıo 
yapılacaktır. İstekli ler her 1 
şartnamesini İstıınbul Komutıl 
lığı satmalma komisyonunda '. 
rebilirler. Zarflar Am•sya piy,.. 
alayı satınalma komisyonuna ıtJd 
kilr saatten bir saat evveline !il 
dar verilmiş olacaktır. Muha~ 
bedeli yirmi vedi bin dört yw "' 
liradır, İlk teminat bin sekiz yl 
elli sekiz lira yetmiş beş kuruştııl 
İsteklilerin belli gün ve saatte ~ 
masya piyade alayı satı.nalına ., 
misyonuna tek.iif mektuplaJ111 
vermeleri. •76" ... 

İhale günü talibi çıkmıyan ff 
tanbul Komutanlığına bağlı birli~ 
!er ihtiyacı için iki yüz kırk b~ 
kilo kuru fasulyenin tekrar kal'"' 
zarfla münakasası 25/1/940 pel' 
şembe .l(Ünü saat on birde yapıll 
caktır. Zarflar komisyona mel 
kür saatten bir saat evveline kf 
dar verilmiş olacaktır. Beher ~ 
)osunun muhammen fi.atı yirmi ıJI 
kuruştur. İlk teminatı üç bin dO' 
kuz yüz altmış liradır. İsteklileri• 
belli gün ve sa•tte Fındıkııda 1'' 
mutnnlık sa\ınalma komisnınuııl 
teklif mektuplarını vernıeİerL 

.77, 

* Münakasa g'Jnü talibi ~ıkmıyııf 
üç binek, yirmi yedi nakliye J<O' 
şumu, iki mekkare ki cem'an otU1 

iki ba~ haynıı açık eksiltme il' 
satın alınacaktır. l\liinakrsasınl 
24/1/940 Çarşaınba günü s .. at on' 
da başlanacak ve aynı günde ibıt' 
lusi yapılacaktır. llayvanlanm sııl' 
mak istiyenlerin beıli gün ve sr 
ette hPyvaııları ile beraber FıJJ ' 
dıklıda Komutanlık satınalma ~or 
llliSyonuna gelmeleri. .s7• 

* Kapalı zarfla münakasa günil 
talıııı çıkmıyan Komutanlık bit • 
l.klcri ıhtıyacı içın uo...,,an altı biP 
kilo arpa şehrıyesi p;.zarhkla sr

1 tm alınacaktır. l\lünakasasma ıs 
1/:140 Perşembe ~11u saat on bU' 
rukta başlanacak ve ayni günd• 
ihalesi yapılacaktır. lstekhJeıiP 
beUi gün ve saatte Fınuurnda l{o· 
ı:.ıutanıık aatınalma komısyomıJJ• 
getmeleri. •2lh • Kapalı zarUa münakasa giiıtD 
talıbı çıknııyan Komutanlık bıriı J' 
leri ihtiyacı içm doksan altı bıP 
kılo kırmızı mercimek pazarlıı.11 
s~tın alınacaktır. l\1ünaı.asasJ.Jl0 
lo/ 1/940 Perşembe gunu soat oP' 
da başlanacak \ e aynı ı:-unde ih•'. 
lesi yapılacaktır. İstc.kl.ı..-ın belli 
gün ve saatte Fınuıkuda Komu • 
tanlı.I. satınalma komısyonuna ı:el• 
mel eri. •210• .... 

Münakasa günü talibi çıkmadı· 
ğından JCoınutanlık bırlikleri ib' 
tıyacı için yüz beş b;n kilo sabıı>' 
pazarlıkla salın aıınacaktır. M~;. 
nakasasına 18/ 1/940 Perşembe r 
nü saat on birde baslanncak ,., 
ayni günde ihalesi yapılacaktıf• 
İstcklılcrin belli gün ve saatte fııt• 
d.ıklıda Komutaıılak satınam'~ 
komisyonuna gelmeleri. .209• 

* Münakasa günü talibi çıkmıyell 
muhabere ulalı bir!ıkleri ihlivad 
içın yüz elli kı!ometreuk, i1.i sr1'' 
sen iki milimetre kutrunda gal\18' 
nızli demir tel pazarlıkla satı.ı a· 
lınacaktır. l\lünakasasına 18/1/)10 
Pcr~embc günü saat on bir bm·ul<· 
ta başlanacak \'e ayni ı:-üııde ih''. 
lesi yapılacaktır. İsteklilerin bcllı 
gün ve saatte Fındıklıda Kon-ıı • 
tanlık satınalnıa komisyonun.ı ~··1· 
meleri, ,214. ... 

Münakasa günü talibi çıkmı)•n 
Serviburnunda bulun•n yüz on ııç 
ton benzinin Serviburnundan Ça· 
nakkale iskelesine kadar pazar • 
!ıkla sevketıiriicccktir. Münaka• 
sasına 27 / 1/940 Cum.rte>i giiııiİ 
saat on buçukta başlanacak ,.e aY' 
ni günde intac edilecektir. t,ıckli• 
!erin belli gün ve saatte Fındıklıda 
Komut'1n1ık ""ntınalma koıu"~)O .. 
nuna mliracaatiarı. 0 212' -
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Naciye 

Fatma Seniha 

Kadıköy Hünkar İmamı Nazilbey So- 1 • 
kak No. 46 Selim iye Asker i 

-~;;a~~~o Canbaziye Tatlı Kuyu So- lı __ s_a_t_•_n_a_i_m_ a_K_o_m_i_s_· 
Şişli Afitap Sokak Hacı Yuvan Apar- yOnU i:a, r• 
tımanı No. 1 
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eeıaı 
Nuriye 
Arif 
Makbule 
Kıymet 

Ahmed Paşa 

Ratip 
Fatma 
Zeliha 
Hatice 
Saime 
Nusret 
Mustafa 

Saraçanebaşı Horhor Cad. No. 125 
Üsküdar Nuh Kuyusu Koru Yolu No. 22 
Eyup 37 ci mektep muallimi İffet Oğlu 
Küçükpazar Mektep Sokak No. 9 
Kadıköy Kurbağalıdere Hamiyet sokak
No. 46 
Bey koz Yalı.köy Ekmekci Bayın Caml 
karşısı 

Ccrrahpaşa Cad. No. 104 
Sirkeci Demirkapı No. 40 
Cihangir Cad. No.4 
Kartal Çeşme Sokak No. 5 
Göztepe Mehmed Efendi Dı.ıtluk 9 No. 
Maçkapalas birinci caire 5 ci kat No. 15 
Samatya Arap Kuyusu Hüseyin ağa 
Mah. No. 15 

1,37 Fahriye Üsküdar Uncular No. 7 
13,83 Fidan Fatih Çırçır Karlı Sokak No. 15 
60,46 Ali ocylerbcyi Arabacılar Sokak No. 2 

1 (Wahadi bugün çıkan diğer yevmi gazetelerdedir) 

Selimiye Tümen birliklerile 
Haydarpaşa süel hastanesi ihtiyacı 
için evsaf ve şeraiti duhilindc ah· 
nacak olan 17.000 kiıo kııru soj;"n 
2/Kanunusani/940 tarihinde ya· 
pılan açık eksiltmesinde tal;bi çık· 
madığından lti/Kfınunusani/940 
Salı günü saot 14 de pazarlıkla 
ihalesi _yapılacaktır. Tahmin b~
deli 707 lira 20 kuruştur. İık tem.ı· 
nat 53 lira 4 kuruştur. İsteklileriJJ 
belli gün ve saatte ilk teminat pa• 
r.Jarı ve kanuni vesikalarile bir· 
likte Selimiyedcki Tümen •atına!· 
ma komısyouıına gclmrleri. (219) 

Salıibi ve nr•riyatt idarF eden 
Baş muh•rriri 

ETDI İZZET RENfcl: 
lioJ> Ttl&Tal Matbaaa 


