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Sahip ve Başmuharriri: 
ETEl\t lZZET BENiCE 

YIL: :J 

yer alma 
Günün büyük' . 

davası 
Misafirhaııedeki 217 vatandaşı evlere yerleştirmek için 

aylık olarak Ankaradan yirmibin 
ilk 

lira g·önderildi 
Rus-Fin harbi 

Küçük ve münferit talep ve 
menfaatler büyük davalar 

ka"ısı~da ikinci, batta ıonun· 
_cu plana atılmak iktiza eder • Bugün de Ankaraya bir kısım yaralı ve f eliiket:r.edeler çıkarılıyor! 

Vali muavini bu sabah misafirhaneyi teftiş etti • Yun: ETE:\l lzzET BENİCE 

lllubarebe cephelerdeki ıükU • 
aeıe raj:men dıplomasi üenunde 
lıuıun. b12 ve ,ıcıdetıle devam edi· 
~"" :S..ıı batta ıçınde siyasi iılem 

~~~~~~~-·--------~-
23131 ölü kat'i rakam· değildir, k··yıerden 

çıkarılacak cesetlerle kabarabilir ıtlıa ı:eııış olçude biıdlheıer ve 
l.nlı.ı~allar kaydetmiştir. Bu arada 
Veıı~dU. mul&katı ve onun akıa
lerı d~ bıila bfr hususiyet ve mana 
lqıuıakıadu ... Gcrek ltalya, ı:erek Ankara 11 (Hususi muhabiri -
l\Jacuıstaıı ı:unlerın imtuladı ıçin- mizck!n) - Sıhhive w Dahilive 
de mulıakkak. ki daha sıluşık va- Vekilleri dün Millet Meclisinde 
aıyeıe ı:ırıyorlıır. felaket mıntakasındald tetkikleri· 

birler kuvvetlcndlrilmektedir. Her 
hangi salııın bir hastalıi!ın yeni 
bir afet olarak ııelmesinin önüne 
geçilmiştir. 

ERZİNCAN BOŞALMIŞ GİBİDİR 
Ue_niız harbin yalnı:ı: başlamış nin neticelerini ve alınan tedbir • 

oldul{Unu bılıyoruz; nerede, nasıl leri anlattılar . 
Ye ne tartlarla biıecc&ini biımiyo- Vekillerin son resmi rakamlara 
hız. .. ~alnız, buı:ün.kü hudut ve davanan izahatına ııöre, Erzincan. 
fekli ile de kalıııı)auğı aşılı.ardır. Sıvas, Amasya, Tok&t. Samsun. Or
~a~lamış olaıı harp mahdut meıı· du, Giresun, Gümü•hane. Yozııat, 
::u.e~ın •. ~ahut da berba~i basit Tunceli villveıleri.nde 23,131 ölUı 
lı 112ı. ihtıla!larının bal ve ıemıni 7.994 ··aralı vardır 

Ankara 11 (Hususi muhabirimiz
-d,,.ı) - Erzincan hemen hemen 
lıoşaltılmıs ıtibidiı·. Kayscrive 290 
felaketzede l'elmi• 94 ü orada kal· 
mıı;trr. Dıı:erleri Ankara, İstanbul, 
Konva ve Avdına ııitmektedirler. 

darbı .de&ıldır; dünya hacmi i~in· 16,385 ev tamamen Vlkılmıs. 9157 
..... mılıclleriu bayııt istiklfıl re- ev oturulamıyacak hale 0elmiştir. 
,un da . 'b ' ' .. .. d v11>1nı ı ata eden teıııel Har•~ olan binaların yekünu 
•ava ır 8 b" ·k • 29 390 d . · u uyu ve alemşümul · dır. 

ava ıçınde b il · H il ı<> er nıı etın kendısine astaneler hanı ihtiyatlar· e 
Ye'~ı!a:vı. ve hesabı vardır. İtalya faalivete ııecmislerdir. En son ye
•edir. carıstaıı da bu hesaplar İ'1Jl· ti-ilen Koyulhisar. Su sehri ve 

İstikbal bi . Resadivede da.O: hastaneleri kunıl-
lı.i~fları bek dıselerin zııruri in- muştur. 

F.,llketten bihaber tehrlnı lı:e ıctirilen iki yavru 

sıhhi tm<ht bevtt. ltri ta • .liv<'tte.bu·ı 
lunmaktadır. Köylere atlı sıhhıye 
memuı·l&rı cıkarılmışıır . 

Snnuktan ·•dırlardtı barınmak 
mümkün olmadıtı !cin. enkazdan 
rıkarılan kalas ve 'Saire ile terci • 

ban barakalar yapılmaktadır. Bu
ralara t<>sl~re, civi, çekiç ve saire 
ııönderilm.,ktedir. 
Şimdi muhtelif "erlere mi~afir 

tertib edilen Erz:ncanh1ar peyder
pey ~önderilmektl'dirler Sıhhi ted-ı 

Adanava dördı.incü kafile gel -
miştır. Sımdive kadar Adanaya 
ııelenler 940 ı bulmuştur • 

Dün·M<'cliste kabul edi!en kanun 
hükümlerine göre. 2 kanunuevvel 
939 tarihinde ve müteakıp ııün -
lcrde vukua gelmis ol2n zelzelede 
eh<>mmivetli su>ette hasara UJ!n
van yerlerdeki mah.küm ve mev
kuflardan bir kısmı veya tamamı 
hakkında verilmiş olan ceza hü • 
kümleri ile tevkif kararlarının in· 
fazı müsait vaziyet avdet edinci· 

tll~\·amı 3 b.n("ıt ub.ıtrde) 

.. atla altı a a ıınından, bundan Yardımın "ec ıtittil!i mıntakalar 
aerladı&ı b .~ .. •vve~isine kadar ıa- Refahive, Kovulhisar, Su şehri, 
lersılınıı o:'a~i plan ve. tedbirleri C:,,binkarahlsar. Mes'udive ve Re
ltar,,.ında k taly_a dunya harbi ııadivedir. Bugün buralarda da 
aokta.,na ç.o .nıuık bir dönüm ı -----

içinde Y•nl~ışıır. Bu dönüm K 1 11 d 
cok ınü,k .. ;1 

.. manevra ltalyayı iZi. ÇU U a 
Jerinde b". vıuıyete sokacağı gibi 
'1kurlu buır· ~dilı.ım da bayırlı ve 
'9Uir, ıa bale mıızbar kıla· b 1 h I " 
~ı:~:~~~~~n d~ ayni vaziyettedir. ır eye an 

Misafirhanede bu unan ! Sey apzedeler 
va tan d aşları yer leştı r.mekl Balıkesire 

evler kiralandı naklediliyor 

------

l'•ketleri ay _mustakbel batlı ha· 

~~:~'~:~,:~:::~:::.b~un:~~: • baş gösterdi 
lltikalarının .:v:el ve Alman po· 
ltar•ısında her ".k~c:;ıcı inkişafları 
l'•Cik veya 1

, 1 evletin müte
•uruma "c C•yrı mütevafik bir 

• • 
ıçın 

,.
1 

. ., çıncleridir, 

Ege mıntakasında fası· 
lalarla zelzele oluyor 

Hayatlarını tesadüfe borçlu olan 
anlatıyorlar? vatandaşlar neler ., acarısta A 

Janın d' 1 n, lnıanya ve Rns • 
tııitün 1.kJ~:.ına•i faaliyetlerinin 
PGlitikanuı •ne "!aruzdur. Her iki 
•e çalı lıiJ. :za~ faaliyetle için
ıret ettiti bu ek ~ı:ı~ basmıya ı:ay· 
Ye Balkan! uçuk, fakat, Tuna 
taşıyan de~ın 8.'.'~~tan hükmünü 
karşısında b~t butun bu ıı:ayrctlcr 
lıayaıiyet ır de kendi istiklal, 
tlrdiii en ve .. ıne.nfaatinin icap et· 
ınet 

1 
•. duzgun poltikayı ıeç-

.., eçışınc b ·kim ı lıuriyet!nd d' a o ıuak mec-
İ e ır. 

ett~lya da biraz daha farkla Sov· 
tar ı~ Ya ve Almanya politika lan 
.,_ ' ında ayni vaziyet içindedir 
....,vyeı Rusy .. · llalk 1 . anın •• ıacaristanA ve 

an ara ınm" ı'nı' k d" .. . nıiır . .. en ı reJım1, 
nıe '/n!ida!aası \'e miiliıhaza ettiği 
lı 1~ aatlcr bakımından tehlikeli 
ll~z ~ıtk:t~ Almanyanın • he
'l'u e ı ı olmasına rağmen • 

.. na ve Balkanlara inmesine de 
''*ı·ı.y~~amaz vaziyettedir. Belki 
ee 1 ıltıfakın akdine ha' k' 1 • •ü ü ım o an ş nteler esnasında ve· mah t 
hayat sahası planları tasavvuru -
~arı arasında müşterek menfaat • 
..,"; ~j'na ve B~lkanlarda İtalya 
ld' manya lçın bahis ınevzuu 

ı. Fakat, bugünkü $Utlar içinde 
lıu imkan kalmamış, bilakis ita! 
1•.Yt Almanyadan ayıracak v; 
lnılll emniyetini koruyacak ted • 
lılrlere ıevkettirecek vaziyetler 
brtaya c~kmı~tır. Herı;eyden e~'Vel 

u tedbırlerın başında Tuna ve 
llalkanlann ıulhunu mahfuz tut
nıak •. buna muvaffak olunamadığı 
takdırde Tuna ve Balkanları ge 
~ek Jfo! evik. ı:erek nazi istilasın: 
~n ko~mak gelmektedir. İcabına 

ıoro Tırveste ve ltalvn Adn' ti 
k' · 'd ya • ının mu afaası da elbette ki •P· 
•~ı. bir nıevrudur. Macaristanın 
mulaha7.a.ı da. ltalvenınki gibidir 
t'e korunmak ıstediği do Bol 'k 
re•·a n .. ı·ı· 'd şevı ·' aıı ıs ı ası ir. Venedik mü 
llikatı bu bokımdnn gerek 1\1 -
ristan ve gerek ltalvnnın hem~~:: 
e1111,uhklarıbnıkve hattA bu berahe~ ~ 

'" er o ımdan bütün T B lk 1 una vo 
" an ara tesınil edebilmek, 1 lıu bu mıntakelarda mahfuz bu • 

lundurmak mülahaza ve gayretfu: 
!Devamı 1 tbıell .. blftdeı 

Ankara 11 (Hu.usı muhabiri • 
mizden)- Eııe m ntakasında da 
zelzeleler devam ediyor. Dün Öde· 
mıı;te iki zelzele olmuş, duvarları 
çatlıyan adliye bınasının tahliye
sine lüzum J!Crülmfu;tür. Tire ve 
Bayındırda da zelzeleler olmuş
tur. 

Gelenlerin· isimlerini neşrediyoruz 
Dıin Vali mısafırhancvi ı.ıczrnis. 

bı. auda bazı felaketzedeler bazı 
tt-meım.i<'rdc bulunmuşlardır, Vali 
bu temennilerin derhal yerine ııe
tlrihne>i ·için al~kudarlaı a emir 
wrmlslir. 

Dün ııece sa:at bırde ve .;abaha 
karşı Düzcede de iki zelzele ol
muştur. t~mc:paşa ilk okulunun 
duvarlan çatladı~ı için tedrisat 
tatil edilmiştir. tnsar.<'a zayiat yok· 
tur. 

Buraya gelen haberlere göre, 
Kemer ve Kızılçullu istasyonları 
arasında bir heyelan başgöster • 
mişti.r. Butün tedbirler alınmıştır. 
Banliyö trenleri tek hat üzerinden 
işlemektedir, 

Mudanya - Bursa 
hattı İnegöle 

uzanacak 

Dün, iki katarla ,ehrimize 90 1 

feUiketıede daha gelmiştir. Bu.n· 
Jıı.ı, Hayd~rpasa ı:annda KadıkpY 
vardım koınitesi tarafından kar • 
sılanmı.•lar, ve hemen hazu·lanan 
vasıtalarla doi(ru SirkN:ive ııetı - • 
rilmislerdir. · 

Sirkecide İstanbul yardım ko • 
mitesini.n bu işle mcs~ul olmak 
üzere simdiki tali komite azaları 
bunlan D"emirkaoıdaki misafirha· 
neye 11etireıl'k verlestirmistir. l· 
kinci katarla ı:elcn ku·k kişilik ka
file ek~riyctlc memur ailesi oldu· 
itundan buradıı.kt akrabaları nez· 1 
di.~e ı.ıitmı~lcrdir. 

Halen misafirhanede 217 vat.an· 
daş mahalli komite tarafındar hi· 
maye vörmekkdir. 

ima 
hava 

Tali k· mı.it" dün mi"afirhanevi 
teftiş etıikLen ba~ka, Vali muavini 
Halük Nılıa<l da defatle buraya 
ı:clerck r5va tcnla~nı tetkik et
ımiş. tevziatın daha seri olması kin 
bazı trobir 1c~ almı;:ır 

Bu ara la ı:ccC' vg ·tı bır hR:>lanın 
m<ovcudivetiııi habl:r alan muavin 
he en b~r h sta 'ı runob~li ,a:c·tıı te
rek bu !cl~kdzedeyi Ccrrahp~ 

• ane , · e onde Mistır. 
tık olarak felfıke'zedelere vatak 

(Dtvamı 3 uncu u.hllede) 

Amasya - Erbaa • Su· 
şehri - Tercan demir- iki Alman tayyaresi Danimarka topraklarına indi; 

yolu da yapılıyor bir Alman, bir lngiliz ~ayyaresi düştü 
Mudanya - Bursa arasındaki de- Londra 11 (Hususi) _ 1nıtiliz 1 tayyareleri kcsif!~rin.~ dev.anı e-

mirvolunwı sür'atle ıslahı ile bu bo b d man taı~'areleri Almanva derek Q,lcrıne donmuşlerdır Bır 
h tt 1 

.. 
1 

m ar ı • · · d.. · · 
a ın neı:o e kadar uzatılması . . d d .. n bir ko•if uçuşu yap- ta~-yare gen onmemı;tır. 

k 1a t 1 
•·- uzerın e u ~ . 1 .. arar ş ırı mış..... mıslardır. Yolda son sıstem Al- i Sonradan ıkı Alman tayyaıesinin 

Dii!er ta:raftan son zelzele fe • man ıayyarelerile karşılaşmışlar· mecburen Danimarka toprakla -
liıketi dolavısile büvük ehemmi • dır. rma indiği anlaşılmıştır. 
yeti anlaşılan sim.-:ndiferden; bil- Bir muharebe ba.slamı~ ve varım Tek motörlii bir Alman tavvare-
hassa kışın diğer vasıtalarla gi - saat devam etmıstır. Bır. _Alma.n si de Bekika topraklarında bir a-
dı.lm · k .. k''l l t ! d" ·· ·ım·· dıner bır esı ço muş u o an yur par- tayyares usuru us. ~ ıtaca rarparak parrahnmıştır. Da-
calarının da istifadesi için hemen Alman tayvıı:resi d€ Danimarka 
etüdlere başlanacaktır. arazisine inmei!c mecbur edilmiş- nlmarkava inen tavval'('ciler alı • 

ÖiUcndiltimize göre bu husustaki 'ir Pil>crleri kaçmıslardır. İngiliz konulmuştur. 
etütlere Amasvadan başlanacak· ' - - - -- --- il\ 
tır. Ve ilk evvela da Amasya. Er- 1 l 
~~~ıia~~k~~~i-Tercandemiryolu Kazanan numara ar 1 

BilAhare de sirnendifer battı. 
Teı;cand~ ~fosa ve oradan da Van ( Oçu·· .. cu Sayfamızda ) 
vıliyetımızm Tatvan kazasına ka· • • • _. 
cl.a.r temdit olunacaktır. • 

• • 

Kernalpaşada yeniden 
beş ceset bulundu 
Bursa 11 !Hususi muhabirlmlz

d<'n) - Tekrar sevlap mıntaka -
sına ınden Vali Relik Kuraltan 
burava dcinmü<tur. Tehlikede bu· 
lnnan köylerin halkı Balıkesire 

nakledılecektir. 15 bin kovun ve 
8.000 sıll'ır da PÖIU.rülec kt r. Halen 
kırk bin hektardan fazla arazi su 
altındadır. 

M. Kt•malpasada ytniden •be.ş 
ce11et bulwımu•tur. Beş yüz kadar 
kovun bol'ulmus:ur: M. Kt>malpa· 
sadaki zarar 750 bin lira tahımin 
edılmektedir. Kövllrle birlikte za· 
rar bir milvon liradan fazladır. 

iki .balıkçı 
kayığı battı 

İki kişi kurtarılamadı 
ve boğuldu 

DüP, Murat reis adında birine 
ait balıkları tlskiidarcıan Balıkh;ı.· 
neye getirmekte olan, içinde Ca
hit ve Hikmet adında iki balıkçı 
ile kayıkçı İbrahirnin bulunduğu 
kayık Sarayburnu açıklarında su
ların cerevanına kap:larak bat -
mıştır. Kavakta bulunanlardan 
yalnız Hikmet büyük mü ·küliıtla 
sahıle çıkabilmiş, dif(erleıi boğul
muşlardır. 

Bu blidlsedEn iki saat sonrn Sa
lacaktan balık yükü ile Bal:kha -
neye gelmekte olan Hüseyin of(lu 
Hüsamettinin i'daresindeki kayık 
da ayni verde suların cereyanına 
kapılarak batmışsa da kayıkçı Hü
samettin kurtarılmıştır. 

ooo--

Yunan Maliye Nazırı 
Londrada 

Londra 11 (Hususi) - Yunan 
Malive Nazırı Apustolıdis ve Yu
nan milli bankası müdürü Barba· 
resso lktısadi müzakerelerde bu -
lunmak üzere Londray a elıni& • 
lerdir. 

-
Murmansk limanı 
abluka edilecek mi? 
Fransız ve İngiliz filolarının böyle 

bir teşebbüse geçecekleri 
rivayetleri dolaşıyor 

•'in orduları Ba kumandanı Mannerbaym ve Fin ba>raiı 

LOndra l l ( Hususi ) - Pariste dönen bir pyiaya 
göre, bir Franeız • lngiliz filosn kitaat -ve harp malze
mesi ihracı için Sovyederin Murmanek limanını abluka 
edeccldcrdir. Böyle bir planın feci inkişaflar göatermeel 
mehtemeldir • 

Londra 11 (Hususi) - Finlan - l ibaret olaı::ıyacaliım yazmııkta -
diva hadiselerinden ve Macar Ha-i dırlar . 
ric;•·e Nazırı Kont Csaki'nln bugun Kont Csakl'nin buııün tekraT Ro-
ıekTar Romava dönüp dönmiye • mav dönece~i zaıuıedilmcktedir. 
cdinden bahseden gazeteler. bil· CEPHE GERİSiNDE BAZI 
l>assa ltal"anm vazıyetln.i talılil HADİSELER 
etmektedirler, Kopenhag 11 - Politikin ııaze-

Balkanlarda ve cenubu şarki teslnin haber aldılına ııöre Fin -
Avrupasında ftalva. Sovvetlere landivada Rus ordusunwı uıtradıi!ı 
karsı sarahaten cephe almıştır. 1 mal!lılbivet üzttine <X!phe gcrısin• 
Gazeteler, fn11iliz ve ltalvan sefir·ı de bazı hadiseler olmuştur. Maı? • 
l~rinin avni zamanda Moskovadan lübivetten ordudaki komünıst ı;ar-
avdetlerinin alelade bir tesadüften en vamı a iln<il sabif•d<I 

;;;;;;;:;;::::;;;:;;:;;::::=:::=:::=::=:==:===--":'="' 

!!!!ııııııllıı:Tıı:ll 1 

Viyanada karışıklıklar çıktı 
Paris 11 (Hususi)- Buraya ge

len haberlere göre, Viyanada aç· 
lık yüzünden kanşıklıklar olmuş
tur. Pra,ııdaki Alman kuvvetleri 

Viyanaya .gönderilmiştir. Alman 
südetlerınin merkezi olan Ray • 
benbergde örfi idare i.lAn edilmiş· 
tir. 

Fransadaki komünist mebuslar 
Paris 11 (A.A.)- Üçüncü enter

nasyonalin faaliyetini reddetme • 
miş olan biltün komünist meb'us
lann teşrii vekaletlerinin nez'i hak
kındaki kanun layihasının battı 
hareketlerini bildirmeleri için si- 1 

liUı altında bulunan meb'uslara se
kiz gün mühlet vereceği haber a· 
lırunıştır. 

Komünist meb'uslardan Leve:r., 
daha şimdiden kendisinin koınü -
nist addedilmemesini bildirmiştir. 

T1ına nehri tamamile dondu 
Bükres 11 (A.A.)- Evvelkı ak

,am Romanyanın her tarafında 
yeni bir sol'uk dalgası hüküm sıir· 
müstür. 

Hararet dcrcc;:s., Biıkreşlc sı· 

f' altında 27 dcrecl'ye düşmüştür. 
Bükovinada ise bu derece, 28 e 
kadar uunişti. Tunı< nchn, tam • 
mile d ... mustur Trcnlenn sefer -
!erinde teabhurla olmuştur • 
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jlB'.flB FİATLARI, 
KORKMA, KALDffiIR -·------

Bir makara tüccarı, ihtikiı.rı ar
tık o dereceye vardırmış kı, fab • 
rlkaya şu telgraiı çekmiş; cFiat
ları ne kadar arttırırsan, artır •. 
k&ld;rır". 

Bı.ıiın mahut ihtikar komisyo • 
nu - nasıl olduysa • bu kadar a
çıkça ihtikara tahammül edeme
miş, bu yaman tüccar;n müesse -
sesini bir ay müddetle kapatmış. 
Az bile.. Fakat, bizım anlamadı
kımız nokta, şudur: Fiatlann ne 
kadar artarsa, artsın, kaldıracağ.nı 
dııha önceden nasıl kestiriyor? 
Şu İ:ıbnbul halkının. boynunun 

ne kadar bükük, sırtmın ne de -
rece mukavim olduğunu görüyor 
musunuz?. 

tnDtA iLE YARDIM 

İ'iBAT EDİLiR Mİ? - . 
Musevi vatandaşlarımızdan zen

gin birkaç zat tarafından idare e
dilen bir ticarethanenin zelzele fe
JakeLzedelerine yardım ed:p etme
di"i veya kafi deretede yardım e
dip etmediği bir mesele oldu. Bır 
ısımlarının iddiası az oldui'ıu nok

tasında, bir kısımları kafıdır, di
yorlar. 

Yahu, yardım da iddia ile isbat 
olunur 'Tlu?. Az görünmüş ise, az
dır. Çokea verirsin, olur, biter .. 
Bunun münakaşa edilecek tarafı 
nerede?. Azsa, bir parça daha ver .. 

ETRÜSK, TIRHAN 

VE CANKURTARAN 

An karaya 
yeni hat 

İstanbul - Adapazan -
Bolu ve temdidi hatta 

Vapur, az tlaha ortasından ikiye 
bölünüyormuş!. Bunlan yapan 
fabrika da, ne cins tezı;ılhlarmış, 
ne sa,i!lıım mal yapıyormuş?. 

İşin tuhafın~ bakın: Tırhanın için etütlere bac}anıyor 
~rdımına Etrus)c kosuvor ve yol- .,, 
cuları o kurtarıyor! Üstelik, Et • İstanbul ile Ankara arasındaki 
rüsk bir de cankurtaran ismini ımesafeyi daha kısaltmak üzere bir 
aldı. şimendifer hattı yapılacaı'!ını yaz-

FmT Ö LE 
mışt:k. 

iN.'\ B Y Türkiyenin varınki zenııin tu • 
DEVA..'\I EDERSE rizm mıntakasını bu iki büyük 
Eğer, o memlekette yapılan her 

cins mal, böyle, bir fırt.nada, bır 
da]Jlada hurdehaş olacaksa, şu ye
ni yapılan Gazi köprüsünü bir an 
evvel toparlayıp, ilkbahara kadar 
Kasımpaşa sırtlarına k.ıağa çek· 
meli .. Ne olur, ne olmaz. Birkaç 
sene evvelki bir fırtınada eski, hur· 
da Unkapanı köprıisu, param par
ça olmus. ııelmi>, Karaköy köp
rjjsüne rampa etmişti. 

Bu sefer de öyle biqey olursa, 
y;p dei(il ya, bakalım, Karaköy 

könrüsı.i,r.de de, artık, bôy le bir 
sıklelı çekecek takat kaldı mı?. 

llIEVDANJKEBİR 

Eminönü meydanında, ilk is
tirnıak euıien k1sımua, uır sahayı 
taşla çevirmişlerdi. Geçenlerde 
baktım, o, eski yapılanı bozmuşlar, 
bu scıer, dana d•r b.r sahayı ye
niden tasla çeviriyorlar. Demek, 
ilk yapıldıj!ı zaman, henüz mey • 
aanın P•Ullı kat'ıyetle maıüm de
ğildi. Meydanın istJn!iık edilen 
diğer kısımlarında, yerden bıtme 
demir kazıklar haliı duruyor. Beri 
tarafta, taslarla çevrilmiş yeri ye
ni haştan tanzım ediyorlar. 

A!lahask.na, merak ediyorum, 
bu meyda.nın· üzerindeki işlerın 
sıra ve derecesini kim tayin edi -
yor?. 

merkeze bağlıyacak olan yeni de
mirvolunun Adapazarı - Bolu -
Gerededen ııecmesi ve İsmetpaşa 
istasyonunda Filyos hattile de bir
leştirilmesi kararlaştırılmıştır. • 

Öiırendiı?imize ı;ıöre, bu yeni ve 
Mühim demiryolumuzun sur'atle 

inşası için mahallerinde hemen 
etüdlere başlanması Nafıa Veka -
letince alakadarlara bildirilmiştir. 

Yeni hattın Zonı<uld~ktan J?elen 
Filyos hattile İsmetnaşa istasvo -
nunda iltisak peyda etmesi sure -
tile, Karadeniz'. bir kere daha Ak
denizle birleşmiş olacaktır. 

Bilahare bu hattın temdidi ola
rak Samuncak - Tosva - Osman • 
cık - Gümüş Hacıköy - Merzifon -
Alevi arasında da şimendifer iş
l~tilmesi için etüdlere başlanacak
tır. 

---oon---

Çanakkale Şüheda 
Abidesi 

Şehrlmiz şehitlikleri imar ce -
mi yetinin yıllık kon.ın-esi pazar 
günü saat 14 de Eminönü Halkevi 
salonunda acılacaktır. 

Bu toplantıda idare heyeti ra
poriıırı tetkik olunacak ııe kahra
man aziz sühedamız icin cÇanak
kaJe. de büyük bir abide yapıl -
ması lüzumu üzerinde de ııörü -
şülecektir. 

Yeni yeni 
mesireler 

-··----
Pendik • Arifiye 
demiryolu Çifte 

Çevrilecek 
•M.emleketlmlzin en şirin sahlllerl 

olan Pendik - Sabanca arasının ve 
bu meyanda mezkür demiryolu 
J!Üzergahının da sür'atle imar e
dilip güzelleştirilmesi kararlaş -
tırılmıştır. 

Ayni zamanda bu yerler, İstan
bul halkı için en yakın ve güzel 
sayfiye mahalleri haline ııetirile • 
cektir. • 

Yaz mevsimlerinde çok ucuz üc
retli Haydarpaşa - Sabanca tenez
züh trenlerinin ııördüğü büvük 
rağbet de nazarı dikkate alınarak 
vazın .ayrıca vapurlarla da Hereke, 
İ71lllit ııibi yerlere tenezzül:ı pos • 
taları tertip olunacaktır. 

Ckbze, Hereke ve Sabanca be· 
!etliye reislikleri İstanbullul'I[ için 
bazı yazlık eiilenee mahalleri yap
tırmal(ı şimdiden kararlaştnmış -
!ardır. 

Diller taraftan Devlet Demirvol
ları idaresi de, halen tek hat ha
linde bulunan Pendik - Arifiy de
miryolunu çift hatta tahvil etmeı'!e 
karar vermiştir. Bu hususta inşa
ata yakında başlanacaktır. Yeni 
Pendik - Arifiye çifte demiryolu; 
bu yıl içinde yapılıp bitirilrni o
lacaktır." 

---00°0----

Fransız matbuat büro
sunun mütalea salonu 

Yerine bir seyahat 
Bir yabancı memleket turist o

fisinin, kurban bayramı tatilin -
den bilistifade kendi yurdunu gös· 
termek ve tanıtmak maksadile, bir 
seyahat tertip ettiğini gazeteler -
de okudutum zaman, asil ve fazi
letli Türk yüksek tahsil gençlıği
nin zelzele felaketi münasebetıle, 
Erzincana &itmek arzu ve iştiyak· 
larını hatırladım. Facianın kara
habcrini aldığımız ilk günlerde i
di. Binlerce Oniversitcl.4 heye • 
canlı ve şuurlu bir toplantı yap • 
mışlar, felaket mıntakasına git -
mek, orada biıfiil çalışmak aıibi çok 
temiz ve yüksek bir arzu izhar et
mişlerdi. 

Üniversite ve yiiksek mektep • 
)erin, yakında, sömestr tatili baş
lıyaeaktır. Evvelki senelerde, yir
mi gün kadar süren bu tatilin, bu 
yıl, Erzincaııa toplu bir seyahat 
tertib;ne imkan bırakınıyacak ka
dar çok kısa olacağını tahmin et
n1iyorum. tTniversitcli gençlerin, 
yurdun her tarafını gezip gönne· 
Jcri, cskidenberi istenen birşeydir.

1 Bahusus ki, gençler, bu sefer, son
suz bir vatan hissi ve kardeşlik 
duygusu i{inde, Erzincana g:de -
bilmek yolunda çırpİnınışlardır. 

Gençlerimizin zelzele geçirmiş 
mıntakaları doiaşmaları. hem ora
d~ki yoksul ve kimses:z kalmış fe
laketzedeler için eşsiz bir teselli, 
hem de kendileri için iyi bir tet
kik vesilesi olacaktır. 

Üniversiteii!erimiz, bazı makam
ların gösterecek! sühnlet ile, iyi 
bir organizasyon altında Erzincan 
seyahatini mükl'mmel surette ya
P• bilirler. 

Ve, gençlerimiz. bunu yapma • 
iıdırlar. 

REŞAT FEYZf 

• 
Pehlivan 
·kursu 

Ayın 24 ünde bir kurs 
açılacak,köylerde genç

ler tesbit olunuyor 
Türklerin en eski ve milli sporu 

olan ııüreşi h&lkunız ve ııençle • 
rimiz arasında daha ziyade yay • 
mak için ehemmiyetle calış:lmak· 
tadır. Beden terbiyesi ı;ıenel dırek· 
törlüi!ü: her taraftaki güreş çalış
malarında rehberlik edecek kabi -
livette mütehassıslar yetiştirmek 
üzere; Vaniköyündeki ebeden ter
biyesi eğitmenleri kursu• nclan 
sonra Ankarnda da bir •Güreş 
kursu• açmatıı kararlaştırmı.5tır. 
Bu kurs ayın 24 ünde faaliyete ge
çecektir. 
Şimdilik muhtelif şehirlerden 

12 müstait gürcscimiz bu kursa 
istirak edeceklerdir. Kendilerine 
ıı:üreS baş antrenörü Pellinen de 
ameli bir surette dersler vere • 
eektir. 

Bu ı>enclere cgüres hokemlifıl• 
icin de ma'ümat verilecektir. Şeh
rimizden bu kursa Yusuf Arslan, 
İzmitten Beslen Kısınbay, Kony;ı
dan Faruk bakıcı. Knstamonudan 
Cemil ve Eskişehirden de İhsan 
iştirak edeceklerdir. 

A vrıca her köy ve kasabamızda 
da Pehlivan olmaıta müstait j!enc 
köylülerin sür'atle teııbit olunma-
1.arı mıntakalara bildirilmiştir. 

---<100---

Belediyede geç kalan 
memurlar 

İngiltere'de kabine 
buhranı 

r-. .uı. .. lilkril a-J 
Bir İngiliz darbimesell diyor~ 

Nehırden ıreçerken ftt değı~tiril 
mez. Harp içinde nazır değı~tİI 
mek de ~u eeçerken bir attan ,ol 
başka bir ata binmeğe beııı' 
Böyle zamanlarda sıya>l man1 
•at değ.lştirnı ın<.k• ötcdenbcri 
gilterenin an'nnesi oldu/::ıuıa rJ' 
bu defa harbiy~ ve istıhbaral ~ 
zırlarının değiştiriımelerindc I"" 
miilıinı sebepler mevcut olmalı 
dır. .:ı 

istihbarat Nıum, Lord Mac ll' 
lanın istifası hakkındaki iznh ı' 
dur: Nazır Lord un\'anmı lıaiı ~ 
duğundan Lordlar Kamara~~ 
nzas:dır. Ve Avam KanıarasıP6 
müzakerelerine işticak edı:nı,ye• 
ceğindcn nL-za-rctine ait i~ler hP 
kında bu meclisıe kcndi>iııd~n 5' 
al sorulamal. B~ıa<ııak;h BM'' 
kil, Avam Kamarası ıuüıaltcrele 
riııe iştirak cılcbilecc!ı. bir istih' 
baret nazırı bı.iı.ıak İ•t<mi~tir._, 

Fakat lrnbincd"ki d:ıba cheınııv 
yetli ;cbcdı! ii. ~iıplıcsiz HarlııY' 
Nazırliğından Hore - Beli;anın c' 
kiımcsıılir. İngili• \"e Fraıısız nıJt 
buatında heyecan uyandırdığı si 
!aşıları bn tebcı..Jiilc ii.mil olıııl' 
yan sohqıler sarih ol·rak izah' 
dilmektedir: 
1- l:.\ da deniliyor ki Horc ' 

Beli.şanın çckilııu:si İngiltereui• 
harici politik~sı ve harbi de,·aı' 
ettirmek noklasınd3ki nzmi ile " 
iakadaT dcJ:ildir. Ilıı. doğrudul· 
Eğer ltıı:ilıerı•!Jin herp politıJ.a ." 
sında bir dei:isiklik husıılr ı:e•ııılf 
olsa)·dı, ilk istifa edecek ol~n "'° 
zır, Hore - l!el.~a drğıl, 11dı ha'! 
sö;ı.Je ueraı'Cr anılan Çör~ıl "' 
malı idi. 

Bir de, şu Etrüsk vapurunu be
yenmezdik. Halbuki, zavallın:n a
dı çıkını~ ... Baksanıza, bir milyon 
iki yii2 bin liray·a yaptırılan. he
ııüz yaşı dolmıyan Tırhan vapuru, 
bir f:.nınada kayaya oturdu ve 
parcalandı. Artık ise yaramazmış .. AHi\fET RAUF 

Silivri limanına talip 
çı~madı 

Öi?r~ndi~imize ııöre Fransız mat
buat bürosu. fransızca oıırenen 
J?enclere bir hizmet olmak üzere 
Beyoğlunda bövük bir cmütalea 
salonu• tesis etmeı'!i kararlaştır -
mıstır. Hcrııünkü vevmi fransızca 
ıı:azetelerle muhtelif mecmua ve 
kitaplar bulunacak olan bu salon 1

--------------

G<!rek belediyenin merkez kı -
sımlarında ve ııerek muhtelif şu
belerdeki bazı amir ve memur -
!arın islerine P-ec ge:d;kJeri bizzat 
Vali ve Bo!edi ve reisi B. Lütfi 
Kırdarca tesbit olunmuştur. Bunun 
üze;·ine dün tekmil şubelere bır 
tamim eonderilmistir. 

2-- Hore - Belisa, ıicnıhte ettili 
vazifede mııvo!fok olmadığı ;~ı', 
değıştiTılmemiştır. Bu da doııru•r 
Horc - LCJiŞil, eu çon 1.uvaflak c:ı; 
ınuş na7ıtJnı·dan bır:nır \'e gert 
harp arifesinde, gerek har;ı de\ ,ıJll 
ettıgi bir znman ztriuıda bir fı•r" 
biye nazırının lng·1l:zıcr gibi, nıil'f' 
külpcscııt bir u1:lieti ıueuınuıı et" 

"'inesi !<olay dej":iıdir. . 

"Afrodit,, müstehcen mi değil mi? 
Müstehcen olduğu iddiasile mah- [ 

kemeye verilen Afrodıı isimli ro- . 
manwı davasına dün 7 inci asliye j 
cezada devam olunmuştur. 

Muhakemenin bu celsesinde id· 
dia makamını bizzat müddeiumu
ınt Hıkmet Onat işııal etmiştir. 

Hikmet Onat evvela bu eserin 
Fransada bile takibata uğradığını, 
muharririonin aç;k saçık yazı yaz
makla şöhret bulduıi,unu ve tiıik
çesinin fransızca aslından bam • 
başka bir tarzda basıldığını söyli
yerek bunun bir ehlihibreye tet
kik ettirilmesini istemiştir. 

Bilahare söz alan kitapçı 3emih 
Lütfınin vekili ilk davasına çıkan 
romancı Esat Mahmut Karakurt, 
müddeiumuminin iddialarına kar
ıı ~iddetle mukabele ederek şun
ları söylemiştir : 

•- Evveli Pierre Louys müd
deiumuminin dediği gi·bi açık sa
çık yazan alelade bir muharrir de
lildir. O, bütün Fransa ve bütün 
dünya tarafından edip, kitabı. da 
faheser olarak tanınır. Eseri Fran
aada hiçbir zaman takibata uğra
m;ş değildir. Hatta bir operası bile 
yapılarak Fransız devlet opera -

sında oynanmı•tır. Eger müsteh
cen bir eser olsavdı, ı;·ranı.a res
mi tiyatrosıına bu eseri sokmazdı. 
İbrah m Hakkı Konyalı ıııbı bı

risi bu eseri anlayamaz. Onun ver
d;ği raporun hiçbir !Lymeti yok
tur ve bu hareket bü:ün Türk mu
harrirleri için bir hakaret sayılır. 

Buııün Necıp Fazıl, Peyami Sa
fa, Hüseyin Cahil, Refik Halit ve 
saire birçok edipler cAfrodite• 
kelepçe vurmanın fecaatini birer 
b:rer yazdılar. 

Müddeiumuminin içtimai bir fe
laket saydığı tiyatro ve sinemalar
da Afroditin oynamast aranıla -
cak birşeydir. Keşke bizde o ve
sait ve o artistler olsa da cAtrodi
ti• sahnede ve sinemada zevk du
yarak seyretsek!. 

Netice itibarile eserin Üniver
sitece seçilen mütehass s bir eJ,Ii
hibre tarafından tetkikini •istiyo
rum.• 

Bundan sonra hakim, eserin Şe
kip Tunc, Sedrettin Celal Antel 
ve Ali Nihat Tarlandan teşkil edi
lecek bir ehlivukuf tarafından tet
kıkıne karar vermiştir. Muhake -
me şubatın 5 inci pazartesi günü 
saat 16 ya talik olunmuştur. 

Yazan: fskender F. SERTELLi ( 

BAR. ÇİÇEKLERİ 
............ smammı11ıı:m ..... ._ ... Nn42 

Cemil. Tepebaşındaki birahane
de o ııece Fransız şantözünün söy
lediği şarkıdan kendi hesabına bir 
Ç(lk manafar cıkarıyor ve saatler 
ııeçtikce bu kadın hakkındaki şüp
heleri arttıkça artıyordu. 

Fransız santözü - saat on iki ol
dui!u halde • masasında oturduğu 
orta yaşlı erkeğin yanından bir 
türlü ayrılamıyordu. 

Bu. ııerçekten bir tesadüf eseri 
mivdi? 

Yoksa bu Fransız şantözü, söy • 
lediilı sarkıyı kasden ve hassaten 
mühendis Cemıl icin mi düzmüstü? 

Cemil bu muammanın içinden 
nasıl cıkacağını d\isünüp dururken! 
yanı başından gene bir kadının geç
liğini gördü. 

Bu kadın (Yenibar) baletlerin -
(jen <Menekşe) den baş)<a biri de
l!ildi. 

Ce::-ıil onu - Şebboy'un arkadaşı 

olm Jk münasebctıle - çok iyi ta
nı Yordu. 

MenckZo cok t '.i.o; y-lı. 
Belli ki, birini arıv':>rc'J, 

Cemil v:ıva.ça se·k~di: 
....: Bı • su\ ır, m • .ır:azel! 

Menekşe başını cevirince Cemili 
gördü: 

- Bonsuvar, Cemil Bey! Ne o, 
yalnız mısınız? 

,- Evet.. Yalnıum. Burada ne 
isiniz var sizin? 

- Birini arıyordum .. Gelmemiş. 
- O halde bir bira almaz mı-

sınız? 

- Hayhay. 'biraz oturabilirim. 
Menekşe Cemilin masasına olur· 

mustu. 
Cemil sordu: 
- Kimi arı vorsunuz? 
Menekşe etrafına bakınarak gül

dü: 
- Bizim baletlerden biri gel -

medi buJ?ün. Burava ııirdiğini ııör
mü•ler. Kiminle ııeldi acaba diye 
merak ediyorum. 

- Bir erkekle mi ııelmiş? 
- Evet. Blzim bar sahibi beni 

ııönderdi burava. 
- Olabilir va. Gene bir bar yıl-

dızı elbette bir erkekle ııezecek .. 
Menekşe birasını icerken sordu: 
- Şebhoy nerede? 
Cemi... m"J"" lı uir tebessümle 

Menck,enin yüzu. e baktı: 

İstillil caddesinde •Basın birliı'!i· Halkevlerinde okuma 
binası sırasında vakında açılacak- kursları 

Silivride vücude ııetirilecek yeni 
ve büyük mendirekle mezkür Ji -
rnanın esaslı bır sekilde temizle
nip bazı yerlerinin düzeltilmesi 
isine hiç talio çıkmamıştır. 
İstanbul liman idaresi pazarlıkla 

dahı buravı. bir müteahhit bulama
dıiiı takdirde kendisi yaptırmağa 
mecbur kalacaktır. 

1 K L<;UK HABERLEU 1 
* Balkan hazırlık kres koşusu 

14/ 1/940 Paz3r sabahı saat 10 da 
Şişli sırtlarında yapılacakt;r. 

* Seferihisar hapishanesinden 
duvarı delerek kaçan Halil is -
minde ib;r adam dün şehrimizde 
yakalanmıştır. 

* İş' Bankası İskenderunda bir 
~ube ac:nayı kararlaştırm:ştır. * İzin istiyecek olan muallim -
!erden badema bir heyeti sıhhiye 
raporu istenecektir. * Vehbi Kayadalı isminde bir 
mühendisin Cıhangirde 2 kat ya
pacak yerde 3 katlı bir ev inşa et
tiği haber alınarak 1 sene müd • 
de:Je kendisirıtı ruhsatiye veril • 
memesi Belediyece kararlaştırıl-
mışt.r. · 

*Yeni Taksim - Ayaspaşa yo
lunun planı şehincilik mütehassı
sı Prost tarafından hazırlanarak 
alakadarlara verilmiştir. . * Eminönü meydanındaki in -
saatın sür'atle ikmal oluıuruısı a
lakadarlara bildirilmiştir. 

- Hangi .Sebbov?!.. ı 
- Canım, bu kadar çok sevdi-

ğiniz. her J?ece şampanyalar ikram 
ettii!iniz Şebboyunuzu nıe çabuk 
unuttunuz? Yoksa kara kedi mi 
ııeçti aranızdan? 

- Hay;r .. Hayır" Ne kara kedi 
geçti, ne de beyaz. 

Ve kahkahayla giilcfü: 
- Ben evleniyorum ayol .. 
- Ev:eniyor musunuz? 
- Öyle va. Garip mi buldunuz? 

Kırk "ıl bekar kalacak değilim ya. 
- Evet amma .. Ben kulaklarıma 

inanamıyac;k kadar sersemledlm 
şimdi. Bir erkek delice · sevdii?i 

• (Sebbov) undan bu kadar çabuk 
vaz ııecier mi? 

Ve hemen ilave etti: 
- Yoksa onunla mı evlen1yor • 

sunuz? 
- O da kim?! 
- Şebboy. canun! Ondan bah-

setmiyor muvuz?! 
- Hayır .. Hayır .. Ben bir aile 

kızile cvlenme~e kaNU" verdiın. 
Hatta söz bile kesildi. 
Menekı.enin kasları çatıldı: 

.tır. Herkes burada mec~anen fran-
sızca neşrivatı takip edebilecek • 
tir. 

Hamallar toplanıyorlar 
Yükcüler •hamallar. ct!miveti

nin veni idare heveti seçimi bu 
avın 26 ıncı vünü vapılacaktır. Bu 
maksatla o eün. cemivetlerine ka
yıtlı olan bütün hamallar cemiyet 
merkezinde to.,Janacaklardır. 

Köprünün hazin 
ınanzarası 

Unkapanında yeui yapılan Gazi 
köprüsünden ı:eçeuler, buradaki 
hazin manzara karşısında hayret 
etmekten ve ıztırap duymaktan 
kendilerini alamıyorlnr. Köprünün 
bütün itinasız, zevksiz oluşunu bir 
tarafa bırakın, fakat, görünüşü da
hi insana, yeni bir eser karşısın
da bulunulduğu hissini vermiyor. 
Henüz veni döşenen tahta parke
lerin fırlamış olması da bir hazin 
maceradır. Gaıiba, inşaatı Üzer:ne 
alan firma, belediyenin bazı ihtar 
ve ikazlorına da aldırış etmemiş.. 

Bu köprünün büyle hiç de par
lak bir eser olmay:şı, iıerhalde bir 
tesadüfün neticesi değildir. 

BÜJtHAN CEVAT 

yapan bir bar kızı artık kendi aile
sinin vüksekliili ve asaletile öğü
nemez .. Öyle deiıil mi? 

(Menekşe) nin çeneleri birden
bire kilit:endi.. 

Mühendis Cemile. söyliyecek söz 
bulamıyordu. 

Cemil havretle sordu: 
- Neden sa<ıyorsunuz, Menekşe 

hanım? Doiiru söylemiyor mu -
yum? 

- Bdki do'"-ru söylüyorsunuz. 
Cemil Bey! Fakat, ne bileyim, ben 
sizin birbirinizden· ayrılacağınızı 
hiç te ummuyoı:dum. ' 

- Evet, ondan bahsediyoruz am
ma, benim alacağım kız, o deiiil 

- Tuhaf sev! Buııünlerde ev
lenen ev:en.-ne. Bizim balet kız
larını da evlenme sevdası sardı. 
B:r arkadasımız da on beş·ııün.dür 
ııelmiyor. Babası, kendisini redde
a.>eeeini sövlevince, aramızdan çe
kildi.. Bebe~e ~itti, 

Cemil birdenbire şaşaladı: 
- Bebetıe mi ııitt!? 
- Evet. Zaten babasının va.Jtsı 

bebekte idi. O da evlenecekmiş. 
- Adı ne? · 

- Biz aile kızı değil miyiz, Ce- - Karanfil.. 
mil Bev? Siz ~ekala bilirsiniz ki, - Hakiki adını biliyor musun? 
(Yenibar) daki Türk balet heye - - Havı~. Bunu ancak bar sahibi 
tinde bütün kızların her biri birer bilir. Biz. bilsek de yeminliyiz .. 
tanınmıs aileye mensupturlar. B>rbirimizin ismini kimseye söyli: 

- Evet .. Biliyorum. Faht. ne • yemeyiz. 
de olsa. bara düiı.~n bir kızın - ailesi - Ben bu (Karanfil) i bir türlü 
nel·adar lt·miz olursa olsun - ken- , hatırlıvaınadıın.. Sarısın mıydı? 
disi o aıkve intis:ıpla iftihar ede- Yoksa esmer mi? 
cek {l ız 'ette dcğildır. Her ııece - Nede" .soruyo' • •n ·z• 
bır I:.ıışka eı·kekle konsomasyon " (Devamı var) 

' 

Milld mekteo:eri vazifesini gör
mek üzere sehrimizin tekmil semt

. !erindeki Halkevlerinde okuma, 
vazma bilmiven vatandaslarımız 
icin için yeniden müteaddit kurs
lar acılmıstır. Bu kurslara kadın 
ve erkek 18 yaşından yukarı olan 
her vatandasın kaydı ·yapılmak -
tadır. Bu kurslara: muhtelif va -
zifelerde çaJı,an kadın ve erkek
lerle dükkiıncı!arın. usta. kalla. çı-

. rak ııibi sahısların ve seyyar es
nafın da serbestçe İştiraklerini te· 
min icin aksam Üzerleri ve Hece 
olmak üzere iki avrı zamanda ders
ler verilecektir. 

Bu suretle hem tekmil halkımı
z.;ı kolav bir sekilde okuma ve yaz
ma Öğretilecek ve hem de ayrıca 
alfabe kıraat ve imliı derslerinden 
maada hesap dersi de ııösterile -
cektir. Muhtac olanlara da kitap, 
deftıır ve kalemleri meccanen tev
zi cılunaeaktır. 

Bu tamimde gec ıı:e:en memur
ların hemen maaslarının kesilip 
ceaalandırı:mal.arı teblıii olun -
maktadır. 

--000--

Üniversiteliler lokantası 
Kız ve erkek Üniversiteliler icin 

acılacağını haber verdiiiimiz • Üni
versiteliler lokantası• tecrübe ma
hıvetinde olmak üzere dünden itı
baren faalivete eecmiştır. 

Harbive nezaretinın eski ye -
mekhanesi verinde kurulan bu lo
kantada et yemekleri 10, sebze 
7 şer bucuk. pilfıv 've makarna da 
5 kurusa verilmektedir. Talebe -
!er servisi de kend.leri idare et -
mektedirler. Daha ilk gününde lo
kantanın pek büvük • bir rağbet 
ıı:örmesi ve uzun müddet ver bu
lunamaması dolavısile btıvük mik
ııasta ve yeni. ııenio bir lokanta 
daha arılması· da kararlaştırılmış
tır. 

Şu halde llorc - Be!L1anın ;,tı· 
fasma amil olınıyan se•ıepler b·I· 
diriıiyor. Fakat istifoya funıl ola1 

"l:bepler b'1dirilnıeıncl<todir. il~ 
da istila sebebinin si) asi olmasıu; 
dan ziyade askeri olduituım is~• 
etmektedir. İngilterrdc si\ il hat· 
biye nazırıarile erkiınıh2rbiye •: 
kumandanlar arasında ihtil:if •ı 
sık çıkar. 

ı __ A_v_r_up_a_H_a_r_b_in_in_Y_e_n_i _M_e_s_e_ıe_ı,e_r_i __ ı 
Almanyada yeniden bir hamle 

liu dctaki ihtilafın da'İngiliı ı:f' 
kiinıharbiyesi ve .Fransadaki ıo· 
giıiz kuınaııdanlaı-ı ile JJarbi)1 

NPzırı arasında bir fikir ilıtilıifıP~ 
dayandığına şiiphe yoktur. FakB 
bu fikir ihtilafının mahiyeti ne ' 
dir?. Bir rivayete f'Öre, Harbiı·ı 
Nazırı hava kuvvetlerini Fransı'' 
daki İngiliz kumandanlarının ~· 
mirlerine vermek ~temiş. Ve no 
tai nazarını kabul ettirememi~tit• 
Diğer ve daha akl11. yakın gelen bit 
rivayete göre de 811Tbiye Naııtl 
Fransava külliyetli miktarda Jo• 
ıı-iliz ~skeri sevketmek isteınif. 
Halbuki erkanıharbiye, lcebınd• 
Bolanda ve inbında da fskandi • 
tıavyaya tı"Önderilmek üzere, lııgi• 
Jiz askerlerinin şimdilik anavatall' 
da kalmalarını iltizam etmişler. 

Mareşal Göringin salı1hiyeti ye
niden genişıetıldı. Alman;ı:a yeni
den bir hamle yapmak mevki ve 
vaziyetinde bulunuyor. Burası 
böyle olmakla beraber harp de
mek para demek. Harbe girmiş o
lan memleketlerin mali, iktısadi 
sahalarda nasıl çaııştıkları gürül
mektedir. Ne kadar süreceği belli 
olmıyan, fakat herhalde uzun sü
receğine güre hesap edılerek hazır 
bulunmak lüzumu muhakkak olan 
bir harp var. Bunn dayanmak için 
para liizım. Almnnyanın gelecek 
aylarda harp harekatında bulun
mak üzere çok hazırlandığından 
bahsedilirken onun bu harbi de
vam ettirmek için mali ve iktısedi 
sahalarda neler yapmakta olduğu 
az merak edilen bır mevzu değıl
cUr. Fakat Almanyanın maıi ve ik
tısadi vaziyeti etrafında tam bir 
fıkir edinebilmek için iktiza edcıı 
rakamlar elde olm•dığındıın bu 
hesabı yapmak ~ok mii,küldi.r. 
Almanyada şimdiki idare iş ba~ma 
geldi geleli yedi senedir Jevletiıı 
masrafı ne oıduGunu gizli tu!nıu~
tur. Buna dair resmi ra~anıhır 
neşrcd.lmemiş olduğu cihetle yal
nız varidat malünı olabilnıi~!ir. 
Yani vergilerin getirdiği por:ı ile 
dahili istikraziarın hasıl ettiği ye
künlar malümdur. Buna daır .\v
rnpalı ihtisas erbabı için bir he
sap yürütebilmek daima mum -
kündür. Liıkin şurası da ınahak
kak sayılabilir ki harp devanı el· 
tiği müddetçe Almanyuııın mali 
vaziyeti, masrafı, iradı ile ması·a
fının milı.tarı nedir?. Bunlar ~ok 
müphem kalacaktır. Diğer taraf
tan mesela Alman parası markın 
kıymeti ctrdınıla söylcnenlec d~ 
muhteliftir. Avrup:ının bitar::ıf 
memleketler piyasasında Alınan 
parasının kı)·mcli değişi:;or. ;\J -
nıanyanın boreu ne kadardır?. 

Söylendiğine göre 3:> buçuk mil
yar ıharktnn ibaret görüuüyor. Fa
kat hal.iki miktarın bunun iki 

• 

lnı:iliz ııazetclcri, Hore - Beli$•' 
nın istifasına amil olan sebepleri~ 
açık olarak izahı icln Çemberla~ 
tazyik etmektedirler. Zanııederif 
ki bu emek beyhudedir. btifa se ' 
hepleri doi!"rudaıı doğruya stratll' 
Ji:ve taalluk ettijtine göre, bu s~ 
hepleri izah etmek mühim a•k• 
sırları fa•etmek demek olur. Çefll' 
berl?ynin bunu yapmıVRcakı şllP' 
hesizdir. Binaenaleyh ~imdilik jo• 
giliz efkarı umumivesi ve bu arll'" 
da blltün llüııya istifaya amil ol· 
mıvnn seb.,pleri bilmekle lktif• 
etmek mecburiyetinde kalacaktırl· 
Esasen halk ceııhe<inden ehenıJ1l' 
yetli olan sebep de budur. 

misJi olduğu tahmin edfüyor. Al
ınanyaııın şıındıki idaresi iş başwıı 
geçeli y.ıdı sene oldu. .ISu muadet 
zarfında ne kadar para sar!cdıl -
digi hariçte lıakıkı mittarı ile bi
Lnemı>or ki buna göre hır takım 
net.ıceler ç11<arıfobtl•ın. Yalım Al· 
manyanın harplcıı evvel ~O miı
Y ar mark sarfotmiş olduğu söyle
nılıuişti. Bu p:ıra s.l;i.JıJaıınıak için 
sarıeuUW ve \erj;ılcr,o &'ClirUıği 
pru:a idi. Lliin Aımanyanın hır • 
sok masraföırı, nafıa i,lerı, inşaat 
ma.sarı.tı ,·ardır. bunıara gıdeu pa· 
ra yukarık.i c!.ıksan mııyanlan ba
rıç sayıtı,yorc tt;,,. ... ~cncsıııde verıj .. 
ler.n getır<1igı paranın nııktarı 6 
milyar mark ikeıı ~J!J da U nııl • 
) ara çıkinış olması talnnin cdıll -
yor. Uckarlarduıı \e çocuksuz a- I".:~~~~~~~~~~~~:~,., 
iteıerden alman vergilerle •·aridaıı 1 

arııırmak du~unulmuştür. ı-·akat 
asıl ağırlık kazançların yüzde 5U 
Vt.tt.,;·1,}'c tabı tutwuıasıuu. H.ıa, 
tlltiuı, isputo yüıde 2U vergıye 
ıao,u.r. uuula.r h.u.rp ba~ladıı:,ı za· 
nıaıı eylu11ıe kanun hal.w alan ka
rarlardır. H1i\'al)1ta olun vergıJcr, 
resınıler de başka. Bu surellc lıa
zınenıu varidatı arttırılmak sure
tüc harbe devam etmek, harbı ba-

Birimizin Oardi 
, Hepimizin Derd\ 
Mahalleye düşen 

köpek aileleri 
şarmak ümidi beslewyor. 1'.rbabı- Bir okuvucumuz yazıyor: 
nııı anlatııgına ı:orc Aınıan)·ada Cağaloiilunda Son Posta mat-
buı:ün şöyıe bir vazi}et keudıni baası karşısındaki ars:ıda yav• 
giıstcrmektedir: rularile bfrkaç köpek .Yerleş· 

!'arası olan bir adam birçok şey miştir. 
almak istiyeccklir. !'ara arttıkça Bunlar. her ızece sabaha ka· 
ihtıyaç da çoğalır; ınulimı. }'akat dar uiuvup ba~ırarak civa -
bugün Alnıanyanııı hudutları ı- rında oturanları rahatsıı ve 
çin<le yaşı)·an bır adanı ne kadar uykusuz bırakıvorlar. 
para salııbi olursa obuıı lıer iste- · ıdel Bu köpek ailesinin her h~ 
dığini bulup aıamaz. Çünkü he- bakılmai?a ihtiyacı vardır. fa· 
men her~ey vesıkaya bağlanmış, kat her halde baska yerde? 
ahm salım ka)·ıtlara tabi tutul - 1 Sehrin ortasında. islek ve 
nıu~tur. O halde pal"asını sarfe - kalabalık bir semtinde kôY 
dccek bir yer bulaınıyan adam e- köoekleı-inin ne veri v r• 
ninde, sonunda kendisine çok fada Kaldırılnıa~ı ic n be' dive • 
gelecek olan bu lüzuınsuı paranın • , nin ve '1im:ıvei h.ııvvanat ce· 
nıiihinı bir kıctmını hazineye \'e- nı Vf'+ın·n 3. rı ..fikkatini celP 
rirken hiç teessüf l'tıniyeccktir, e!ı· !'ı;izi ~ıra ec' r.n . 

ALJ. K.l:.,\;J\L l:> lı .N UL'l ~;;....;.;;.;.;~::;..;;;....:.;~:....;;.----

• 



, 

• 
-

l· 

• 
~ 

Bugünkü Keşidede ' 
Kazanan Numaralar 

150,oot LİRA KAZANAN 
24782 

Sonu 82 ile bitenler 28 ter lin 
aınorti alırlar. 

50,000 LİRA KAZANAN 
4369 

Sonları 69 ile bitenler 20 şer lin 
amorti alırlar. 

ZS,000 LİRA KAZANAN 
27258 

Sonlan 58 ile bitenler 20 şer lira 
lınorti alırlar. • 

15,000 LİRA KAZANAN 
14562 

12,000 LİRA I{AZANAN 
6025 

10,000 LİRA KAZANAN 
2Z960 

5,000 LİRA KAZANAN 
1925 

4,000 LİRA KAZANAN 
23Z51 15G45 

23991 7520 

10874 
2i000 LİRA KAZANAN 
177:~8:77 39800 31604 8016 

1,000 LİRA KAZANANLAR 

::::: ::::: 19_528 39874 2101 1422 
!7"~~ 

89
Da 18586 64GG 22120 10246 

ı162a u30 3001 16096 7769 

• 200 LİRA KAZANANLAR 1 

246111 30627 37643 1628 70601 27511 
3939:; 13844 19443 31917 10194 31767 
29453 39230 17 43 88 24365 3119811 
14058 16124 32310 35242 773 21921 

745112562 4489 12368 31542 121411 
9301 36505 31203 15025 14922 35714 
8016 10904 32158 33182 33720 18789 

158'11 21987 38985 19637 23334 26378 
5090 16702 11D93 28825 16126 29195 

26212 1390 23916 25493 4038 31173 
6338 27486 1642111788 Z7816 

50 LİRA KAZANANLAR 

26591 11636 23069 27158 15346 37745 
38790 31210 13877 23345 24.354 2789&' 
ıı:ıo~ 23356 29943 36420 22soo 311ssı 
34328 14012 37003 1065 34770 33043 
32192 35659 ssu 19118 10108 6254 

5395 1402 15415 660 31543 17849 
27:>22 24730 22215 19372 8163 288901' 
36459 23110 10268 10502 3141 3881 
35361 8996 22323 30814 34981 24349 I 
13025 26662 14~6 ~2110 34686 104 
34189 13h20 1273 12319 3862 948 
22079 11967 14625 1€42~ 6648 3429 

187G lı.120 9~87 13318 34969 3827 
6132 1959 30863 71lıS 32220 4723 

1G383 728 17359 30560 28i03 1305 
35256 36924 4169 28451 1C520 39952 \ 

7772 5402 34030 21870 28661 318961 

Giini1n bliyük 
davası 

ıı lııGI l&lalledu •nam> 
de lıulunduklarıw ifade ve .ihsas 
eylemektedir. 

&cak, !llacarista111ll bu arada 
uınuıni bir anlaşma için Romanya 
nezdwdeki bazı arıui ve ckaUıyet 
taleplerini tahakkuk ettirmek ve 
Yugoslavya ne:ıdindekilcri do 
ınahiuz tutmak istcdiil anlaşılı -
yor ve- bu dilekleri tahakkuk et
tirmeyi Bulgaristanda olduıi;u gibi 
milli siyasetınin bir nevi zarureti 
sayıyor. Aıi;ıebi ihtimal Vencdik 
müliıkatımn kat'i netcesinin ta • 
,·azzub etmemesi de bu yolda la• 
haddüs eden noklııi nazar ayrılığı 
yüzündendir. MnhaJ.kak ki, Tuna 
ve Balluınlaruı selamet ve euuıi
yeti berhanııi bir vaziyet içinde 
olursa oısım tam bir ,nlnşma ve 
beraberlik ile hareket etmiye bai
lıciır. Küçük ve ıniinferit talep ve 
menfaatler hesabına dalarak bü -
yük daYaınrı baş~rıuak yolmıda 
ge\'şek kalmak veya •on dakikayı 
bek!~mek kel!di müdafaalarını 
kentli iktidar ve kudretleri ile hız· 
zat L-:uuaıaa cdclult.c•1'l~ri şüpheli 
olaular için lıillıassa telılikeuııı en 
büyüııüdür; Belki bazı fırsatlar ".~ 
vitl~r millı Ja,·a .. dıyc tı:Lcrıuc du· 
şüleu taleıılcri bir n için yerme 
getirebwr, fakat, bu mahdut nıu
vaffakiyetlcrin ekseriya bütünlü
&"ü de birlikte kaybettirmiye yarar 
vasıtalar olduğu bilhassa son bazı 
tecriibclerie sabit olmuştur ki, bu-
na tüTk(cde: 

Yardım kolla ı her 
• 

tarafa ulaştı 
(1 lacl abtte•en dtvam) 1 

ve kadar Adliye Vekaletince tıecil 
olunabilecektir. 
FELAKETZEDELERDEN ELLİ 

KİSİ BURSADA 
Erzincah felaketzedelerinden 50 

kişi de Bursaya naklolunmuşlar -
dır. • 

Bursl\ vallsini"n reislif(inde bu
lunan vardım komitesi bu feliı -
ketzedeleri muhtelif otel ve ev -
!ere misafir etmiş, kendilerine yeni 
.l'lbiseler ve lüzumlu eşya ve:miş
tir. 

mesi beklenmektedir. Kadıköy 
kaymakamı bu felaketzedeleri de 
karş:lamak, kendilerine sıcak çor
ba, çay ve ekmek vermek ve ilk 
ihtiyaçlarına ·bakmak üzere terti
bat almıstır. 

23,131 'AKAM! KAT'l 
DECİLDİR 

BUGÜN KİMSE GELMEDİ 

Ankara 11 (Hususi muhabiri -
mizden) - Dahiliye ve Sıhhiye 
Vekillerimizin Mecliste dünkü be
yanatları sırasında ölü miktarı 
olarak bildirilen 23131 rakamı, en 
son tesbit edilen rakamdır. Yeni
den bilhassa köy !erde çıkarılması 
ır.uhtemel cesetlerle bu rakamın 

Felaket mıntakasından bugün bıraz daha kabarması ihtimali var-
saat bire kadar Haydarpaşaya hiç dır. Fakat zelzele mnıtakasımn biri 
bir tren gelınemi~tir. Ancak saat ı:ok verlcrinde enkaz altından cı-
14 de bir marşandiz trenine bağlı karılınamaşı ceset kalmaııoıs l(ibl-
vagonlarla bir kafilenin daha gel- dir. 

• • •••• 
I' 1isafirhanede bulunan 
. vatandaşlara yardım 

çıkarmasıdır. Trtn akşam 6 ya 
doğru gelecektir. 

VALİ MUAVİNİ 
.M!..;AF-UlH.'\i\!.DE 

S- s o 2' T ıo 1 "r- 11 11'1NCIK.\.N(~ l!ltft 

Yazanı ZıYA ŞAKlR • No. 36 

Yunus paşa Midilli gambotunu 
bilakaydüşart teslim almak istedi 

Kaly;n, mukabele etmedi. 1'!irk 
gemisinin, kend" ini dü~man ı:e
misi zannederek ü~eriııe atıldı~ı· 
iuıı tahmi~ ederek, biljkis dost~• 
muamele cö~tcttji. G~miiJin ku -
ı:ııuııdanı, !llidilli JU"asınm biıı.· 
deri idi. Bu dam, dalıel bir fili· 
kaya bin~rek, Tih·k Amiralinin 
geııı:.iııc geldi: 

- B~z zaten. siıin hiilln:;eili.t • 
de ılz.. Blı· laraltaıa ... i'l.c \."C:\'~i \IC

rirk( u, digt"t tara(lall da, bıı rnın· 
tak.adaki J\n~do!u ~ahiileriui Ka
taıaıı korsanhırının ... ~rrindcu mu
hafezaya menıur oldn 'llnıuı:u bi
lir~iniz. ll\.·n. bu vc:ı.t , .. ~·i ila cilnck 
itin sabill~ri doia~n1ı~a çıktım. 
Bırakınız, çizin hükunırtiııizin he· 
!'·ıi~ na ita etıi{:iın v /..i{eye devam 
cdc~·iın. 

•.. ı ... f aknt, nrntlrkıı hir it 
görmiye ve bir ın1ıvalfaki et gö~· 
ter:,ni;·c karar vermiş olan Yunus 
l'aşayll, hi• türiii rl~. diııi dinlete
medi. 

cfendısine takdim ederken, )aplıil 
sefere dair izahat verdi. Ve ni -
hnyct 1 

- Ne y:ıpayım, Pııdi ıılııııı!. Ta· 
biat ile mücadele mümkün dcgiL 
Eğer boğazdRn çıkar çıkmaz, o 
me~'um fırtına ile karşıla~ml'i ol· 
mlbaydım, daha bü) ük hizmetler 
ifa cJcrektiru .. İnşallah diğer bir 
sefcrt:c, ınat(Sadı sahancnizi ta • 
ınanıilu ycrlne ıctirmiye gayret 
cd«.:rinı •• 

• Dedi. 
Ne, o yü:ı ~it' \'e e~ire .• ne de bu 

süzicr, (Fatih) i tatmin ve mem
nun edemeı!i. E~er Y:ınus Paşa
nın yerinde bir başkası ohuy -
dı, hiç şüphesiz ki rnziycti Ham• 
za Posanın akıbetine benzerdi. B .. 
rekct versin ki Pnaı~ah1n onn olan 
sevgi ve te\'Cccühü, felaketle ne• 
ticcl("nl"cek bir )1fıdicıenin önüne 
geçti. 

23065 31771 ::S780 25759 35407 25567 

19018 6310 28136 12H7 38589 26239 
839 6633 22786 26001 9573 1693 ı' 

9670 L821 29139 • 1 - Diıııynta piriııce ıiiderkeu, 
evdeki bulgurdaıı da olmak .. 

(1 inci uhl!odtn de\'>.U) 

tevzi olunmuştur. Feliıketze<.lele -
rin iaşeleri Kızılayca yapılmakta, 
bugüncı.en itibaren :bunlnı ın ~Eh -
rimizdc tiıll komite taraündan ki
ralan&n evlerle otelıere nakilleri 
için calısıınaktadır. 

Vali muavinı Haluk Nihtt bu 
salıah da mısafirhan<'yı• giduek, 
or~da bulun~n ffl .. ketzcc!clEre eş
ya ve 'l'iyccek tC\"Liatıııa ve bun
ların yerle~liı :ıme>İl•e ait işlere 

İ. '(Üıarlık hayaline k:ıpıl• n Yu
nus Pa.~a, bu l\liı:lilli kal)·onuııu 
lıilttka~ tlüv2rt le uın alu1a?~ iste
dL l''akat gt :uiniu ı~uınund .. ·uı bu 
ıııal\a~ız r~aıc~l kalıul ctJnl~{'rck 
bir i.~krittJt: Cirar cıli. 

• Aradan çok gt>çn.ctle11, Yunııı 
Pa~nın. sö1.leriı:i ifa edeceği fır• 
sat ~ulıur etti. (Kurafcrye) \'9 
tipsalaJ kadıları, (rükabı hiiına
yun) a arizalar yolladılar. (Enea 
biikiıni, Dorya) aleyhinde şikiı -
yetlerde bulundular. 

Rus - Fin Harbi Derler. Bunun i;i:ıdir ki olınıy•
c:ık tasavvur ve nıülii!ıa;:alara sap· 
!anmamak, büyük davalar karşı
sında hatta milli siyasetin icabı 
te!iiklci edilen münforit da,·aları 
bile mutlaka ikinci, !ıatlii sonuncu 
puina ntmak iktizn etmekted:r. 

Bu maksatla Vekaletten yardım 
komitc,i reisi Vdi Liılfi Kırdara 
20 bin lira gönderilmiştir. Bu para, 
evlere yerle:stirucn ıç.ı.uKel...:eQı.! -
le; 1n bir ay !ık ma•r aflan için tev
zi olunacaktır. 

nEzaret etmiş.ir. 

Yazan: Rahmi YAGIZ 

Donanın; 

Dünya, şimdiye kaı!ar misline 
raslanmamıs bir büyük dava için
d~ bulunduf:un:ı ve Tuna - Bal · 
.kanlar dnası da ayrıca l•ir büylik 
cla\·a n yel.im to~kil ettiğine g<>re 
bu bahis üzcrir.de de nyui yol Ü· 

zerinden vürümcınck, yoldnn ay· 
rıknlor icin horlıaloie ~andet de
ıi;il, ancak felak<·t getirebilir. 

ETI:l\! tzz.ET BENİCE 

Bir şirket veznedarı 
tevkif edildi 

·---· -
No: 11 -

Geliyor 

YAVUZ 05MANLI DONANMA
SINA NASIL İLTİHAK ETTİ? 
Yavuzun Osmnnlı donaıımasına 

iltihakı garip bir bii.dise ve bir 
emrivakile olınuştur. 

Yavuz?n ,?~manlı donanmasına iltihakı garip 
hır hadıse ve bir emrivaki olmuştu 

Büyük harpten evvel - tıpkı bu· 
giinkü gibi - Kayzer Vilheını har
um iuk.şaf zeminlerine göre •· 
lacnğı tedbirleri tasarlarken Bal· 
kan h:ırbindc ilk olarak Türkler 
tarafıııdan denenen hudut ve de
nizaşıTı akınlarını gö~önünde bu
lundurnıuı;, bazı tertıbat alıuıştı. bol pua vermeleri bu mak d ·· d cabucak bel' n .· sa ınm gu~ en artan yoksulluk ve sefa· 

du. 'Valnız, ır ı medı'~kas~bep ol· letı.n ucı tezahiirlerile geçirilirken 
d b' nazarı 1 ti celbe - delıkaıılı her işini bitirmiş bütün 

en ır nokta. Davustun köşk d. h 1 ki ' 
hilinde bazı insaat tad'l" ' a- .. a~!r ı a.rını t~mamlamış; geniş 
ınal;a başlamasıyd F ~ atıbl ap - ol~ud~ hır fnnlıyetle kendi asıl 
r k t, k' . ı. 3 at u ha- mılletıne, kılık, dil ve din değiı;-
c e ıınscnın nnzaTı dikkutint f · 'h' .... ·· . ,.. 

HAYATLARJNI 'IESADÜ'FLERE 
BORÇLU OLANLAR 

ANLATI YOLAR.. 
Fe!aketzedÇ,?lcr aras!nda sarac 

Mustafa. e'i ve çocıık.arıl2 birlıktt. 
nasıl kurtulduğunu ~u> le anla -
tıyor~ 

- Üc katlı bir evınıiz vardı. 
K~raağaç caddesinde ıeıa:wt _ge -
cesi csım ve ıri.i çocuc:umla evin 
orta katındaki odasında uyumuş
tuk. 

Bir sanstntı içinde uyandın1 .. 
Karyolamıza topraktar, duvar pır 
caları düsmüş, c.şim de gözlerini aç· 
mıştı. Yerimizden fırladık .. Ka -
pıya doi\ru kaçıyorduk. Müthiş bir 
ııiilı-ültü ile tavan iızerimıze çök· 
tü. Odamızın tam ortasındaydık .. 

Esim ve cocuklarıın birer çı~!ı>: 
kopa.·dılar .. Ortalığı bir toz top
rak bulutu kapladı .. Ben de omzu
ma diışen bir kaJasla yaralanciun. 

Birkaç dakika .ı:ecti.. Kendime 
geldim .. Eşimi aradım. seslendim. 

- Yar.:.ndavun ayol! 
dedi. 
Çocuklarımın da seslerini duy

dum. Hepimiz sa~ idilt. Hatta er
tesi günü kaybolan kedimiz bile 
vanımızdaydı. Üslümüze çöken ta· 
vanın bir köı;:esi. oracıktaki masa 
ile bir uıvive teşkil etmişti. Biz 
arasındaydık .. Hafif sıyrık l!ibi, 
bere ııibi vara.larunız vardı.. Cöken 
tavanın bir kalası bizi muhakkak 
bir ölümden kurtarmıştı. 

Felaket mıntakasında hayatla -
rını bu kabil ıesadüflc:re

0 

borclu o
lan birrok felıike\zcde mevcuttur. 

Yusuf isminde Hancı mahalle -
sinde oturan ve evinin çöken damı 
aras nda ailesi efradını kaybe -
den orta yaşlı bir felaketzede de 
merdiven korkulue-tınun üzerine 
inen i: i bir kaııının altında kaJmıs. 
üzerine tekmil bir evin enkazı 
cöktü~ü halde bu kapı ve merdiven 
korkuluğu Yu•ufun dört !!İİn b11-
rada vaşamasını temin etmiş. dört 
ııün sonra cıkarılan Yusuf kolun
da bir bere ile havatını kurtarmış 
tır. 

BUGüNKÜ 11,30 TRENİ 
Bugünkü 11,30 Erzincen treni 

beş saat rötarla gelecektir. Bunun 
sebebi trenin bir kısım yaralı ve 
hasta felıiketzcdeleri Ankaraya 

denizde Goben kruvazörile ondan 
ıiahu küçiirei:i olan Breslavı de· 
vanılı sevrc nıen1L1r etınişti. 

' 

Harp patlar paılamaL. İngiltere
nin kudretli deniz filoları, deııiz
lere seııoiien bu Alman harp ge· 
nıilcrini ko\·alamıyn, araınıya baş
laml'ilardL 

Emden; Atlas Okyanosile Bü
yük OkyPnosta ceşitli lleniz harp 
hileleriie kend:sini birkaç ay ko· 
ruınaı:a muvafiak oldu. 1'ihayet, 
Hint denizinde kıstırılarak İııgi
liı don:ınnınsının toplarile param 
parça edildi. Süvarisi esir düştü. 

Yine h:ırbin ilk aylarında, Ak -
• denizde buhınnn Goben ile Bres

lav da İngiliz Akdeuiz donanma
sının takibine uğramıştı. 

FELAYET .MINTAKASINDAN 
GELENLERİN İSiMLERİ 

Feliihet mınt3kasından şchrİ1lli
ze ~elt;ııl~rin ısinuerini vazmoğa 
devam ediyoruz. Dün 12,43 trenile 
11eıcnler: 

Pıtris köyüıl<ıen Hacı Vahit ka-
rısı Zehra, Münener, Şükriye, 
Zehra. 

l(urnn köviınden: Camus Niyazi, 
eşi muzevı•en Tufan, kızı Kevser. 
kızı Güzin. 
Karakaş mahallesinden: Yusuf 

kızı Alı ka. ısı Şadi ve. annesi Zi v
ne:t, kızı Emine, kızı Ncrrnın, o,giu 
Abdullah, o~lu Ercüment. 

l\.'ilolla_gezer mahallesıııden: Top
cu alavı sarar basısı Nurı, karısı 
Muhlise._ oğlu Ergün, K~mal oğlu 
Abıdın Özdümdar. 

Molla Ali mahallesinden: Hacı 
Halıt oğlu lbrahım (tüccar) karısıl 
Faika, kızı Turkan. Ahmeİ o~lu 
Abdurrahman Eııc•men. Şeref Pe- , 
ke~ k.ardcsi Mlısevva diğer kardeşı 
Hilmıye. anası hatice. 

Karaaıl:aç mahallesinden; Şoför 
Bekir oglu Emrullah. karısı Mem
nune, kızı Güler, baldızı Mahmu• 
re. kaynanası Hatıce. Seyid A.ı Os
man Çokyasar, Halim oıilu Abdur-

.iıuıus ı>oı..;o, firari' i kovaladı. 
Nilın et, • !idilli liııı;nında )·a -
kabdı. 

Dü.ka, blraJeri ol.ın g"nıi ~ıt· 
nıaı~uunınıu suz1crini n) .1Cn A.ıni
r:ıle tcl.rdr etti. l'akat o da, Yunus 
Pa.şa.}· a sOz tlin !ete.netli. Linı11nda, 
.. eyvc.ı.cc IırluıaLöl?l iltica t:Ueıı -
on iki par\:a ' ürk geknisi Lulun
dvğu i(in, Düka daha fazla ileri 
nıuhaldct gösteremedi. Kalvonu 
l un us Pa,aya le'1ıın etti. • 

llir taraftan işf{iızarlık hırsı ba
san .. diğer taraftan da, •nıuvaf{a
ki) etsızlıKle avdet eti \'i takdirde 
Han1za Pa<Bl11D aı~ıhctine uğra .. 
ma . .;an korkoıı Yunus Peşa, ko
layca yapıl· cak bir iş aramıya baş
ladı. BİT haylı soruşturduktan •on
ra, (Fbç:t kalesinin, Türk donan
masına hiçbir mul-.avemct gOsle· 
rcııııJ<!cek d<'recede zn)ıf ve mü
diifaa~ı.z olduğunu haber aidı. 

Derhal, donannıanın başına geç· 
ti. Fo;;a kalesinın öniine dayandı. 
Foça kulesi, lıal..iknten hiçbir mu
kavemet göstermedi. En uygun 
şartlar dahilinde teslim olncağını 

rahman tüfcnkci, Zıraat Bankası , 
odac:sı Mustafanın karısı Gulter, Yunus Paşn, kaznndıjıı bu kolay 

bildirdi. 

cocuııu Orhan. (Bu kadıncağızın muvnffokiycte son derecede •e _ 
~ocası Zıraaı bankasında kasa da- v?'di. l\tizncıııı çok iyi bildiği Pa· 
ııesınde nöbetci imis. Nöbet vazı- dışaha hoş ı:öriinmek için, Foça· 
fesını ıfa ederken kasa devrilınış lılardnn (100 nefer) geııç köle •·e 
ve altında kalarak ölmüştür). ceriye istedi. Fakat. bunlar kasa-

Saat 14 trenile gelenler; , banın ne ı:ü•ellerindtm seçHe _ 
Mollagezer mahallesinden İhsan cekti. 

karısı Adviye Kökçe, kızı halice, Amiralin bu talebi de reddedil· 
lll~t, oıl:lu Mustafa, kızı Yurdendir medi. istediği esirler, Amiral ge· 
Akif c_avuş o,tl'ullarından Nazım· mısıne gönder'1di. O zamnn Yunus 
kızı GuJhan. Hotmaiar köyünden Paşa, fwuli yere zaptctıiği Midilli 
ııncak bırkaç kişi kurtulmuştur kalyonunu donanmasının ycdeği-
Bunlardan Osman gelmiştir. ' ne alarak, Gcıiboluya avdet elti. 
• Ger_ekgerek mahallesinden Veli Büyük bir zafer kazanıuış gibi 
og~u 1.hsan Bakırcı, karı.;ı Nim t toplar attırarnk limana girdi, 
yegenı Alat-ddin Kurtulay karJeŞi Bu sırada Pııdişah, l iııe Edirne· 

• . 
).·nar,tı lQT) 

........ .. ... .. a. " • -
ŞEHİR 

TiYATROSU 
Tepcbaşmda 

dram kısm.nda 
Bu akşıım s•a• 2ü,30 da 

(liay1<t 1 ir HuJ,dır) 

İSTİKLAL CADDESİNDE 
KOJ\!ED! KlS!llI 

au ~am saat 20,30 da 

(Sôzün Kısnoı) 
---o--

CEtv1AL SAh;R 
Bu a. .... m Besikt•ıta yeni Gürel 

sinemasında yarl.ll ;:ece Gcdikpa-
şada Azakto;; . KÖR 

Yeni r~pertu\·anndan piyes 
3 ııt-rde· 

• 
OPEREll HALK 

Bu akşam 9 da 
(RAHMET EF'ENDİ) 

Zozo Dalmas tarafından şarkılar 
Pek vakında; 

Senenin en ıı:üzel opereti 
(Kediye peynir) 

1351 llı.t 

1 
ıw aumı 

Zilkade 1 la<i IU.ııııa 

1 29 
1940. Ay 1. Giin 11. Ka"1m 65 

_!!._ikincikiııun PERŞE..,1BE 

Vakitler 'tf.U·l i EıADJ-
la.. DL la. Da. -

Gilnet 7 2S 2 26 
Öğle 12 22 7 22 
İkindi 14 47 9 47 
Akşam 17 O:> l'..l 00 

Rifa.t. Ali efendi mahnll,esın· d~n N h , de iıli. Buna binnen Yunus Paşa 
ezı e ve şoför Eyüp. da, o 100 dilber esir ve esireyi pe· ı 
-~alibğa mahallesinden Halil şine takMak oraya gitti. Bunları 

o~ıu Nazun Ulubaş, kızı \özer. Veli...;. ______ :_.:..:.=:...::::.=::......!~============:! 

Yat•ı 18 3.l 1 :,7 
imsak 5 39. n "0 

Ol!I~ Necmi Basaran, Hasan efendi -•••••••••;;u;•••mm•;aım:.sı•ma:ıa.lam;;.. 
manallesintlen inhisarlar fen me- lr 
!','uru Abdullah oiilu Riza. karısı Memlek<'' " 7 -lP vaııılan filmlerin rn mükemmeli ve büyük edibimiz 
L>edrıye:_ o;llu Demir. ol!lu Akııün. REŞAT NURİ GÜNTEKİN'in en gü>el cserı 
Mavr koyıindcn: Başçavuş Ce -
mal, kansı Hayriye, kızı Güzin, 
kaynanası Fatma, diğer iki kızı 
Kevser ve Aysel. Çeribaşı ma ha 1_ 
~~ın~en Ahmet Cemil oıilu Kemal 

d.~regenf ve ~ızı Meliha. Ailesinin 
ıger e_rad~ olmü ·!erdir. Ölü teğ

men Huseyın Avni eşi Ahmet Ce
mıl kızı_ Şefika ve oi!lu Emin Ek _ 
me~. Ru~tem. ojllu Refik Aknulat 
(!"ul<'kaıt vuzbaşı), karısı Lut _ 
fire. k!zı Mübeccel. Saadet. Mah
mut oıılu Şukru KorkmJz (sıhlıat 
memuru_)_ karısı Nafia, kızı Hiı _ 
mıve, dıııer kızı llluazzez. Ku• -
su_nlu ~ahallesinden Mehmet ~61u 
L~.tfı Guzel, karısı Adalet, yeil'eni 
Mukerrem. 

E;rzincan orta mektep müdürü 
Malik o,iılu Reşat, karısı muallım 
1s:ııet, yeğeni Feridun. teyzesi lı
mıve Tok. kainbiraderi Necde· ve 
Akgül. ' 

Tehir edilen balolar 

TAK Si M Sinemasında 
Büyük muvaffakiyetle devam ediyor 

Son gün~erinden istifade ediniz. 

Bu akşam ARA Y sinemasında 
S~vın müdavimlerine. müntehap bir !<>maşa. ~mamruı veni tarzda 
bır fılm, hareketli bır mevzu, güzel bir komedi. 
Takdim ediyor; 

y ve SE 
celp bile etınedi. Delikablı· . 1.rı.r fi' .ı. g~r~_ııup de h~kıkı sev-
alt kısn1ında derin b" 'hevın g_ısını gonlunun en dcrın köşe .. 
toprak alt el· b d ır ma z~n, sınde sakladıjıı ingiltereye biz -

Jlanıidiycnin Balkan lu·rbinde 
tek ba~ma yaptığı akınla Osmanlı 
inıparatorluA,unun nıuhas_ım dev
letlerle dnha muvaffak hır musa
leha ynpmasını temin edi•in!. te~· 
kikten sonra Kayzcrin vcrdıgı hır 
kararla nıuhtclıf denizlerde iw· 
bında yalnız başına akınlar yapa
bilecek harp vahilleri bulundur -
maJ• karaTla. tırmıs. bunu derhal 
tatbik ıııevkiine ko) nıuı;tu. 

Gobende kumanda mevkiini iş
gal eden liva Amiral Suşon, bu ta· 
kip karşısında ne yapacağını şa - Yarın ırece Taksim Belediye .ııa-
şırmıştı. zinosunda verilmcsı evvelce karar-

ŞA 
Fransızca sözlü ııüzel ve el!leneeli bir film 
Baş roll<?rde:,Biribirinden güzel ve dehakiır 

1 
d 

1 
ın a, 0 rumdan geçı - met etmel'e koyu lmustu 

en o a •r . ~ptırdı. Burayı ilıa- D . . nıelr göre hazırladıl-ta İ avust ne yapıyordu? Nasıl 
" ld - 0 sonTa s- çalı~ıyardu? 

lo1ıuu ki tanışnıalarını derin _ • 
ldeşlirme~e uğra tltakla nıc ;;ul ol- Bütün bu suallerin toplu ceva-

u. hını hinbir herccan ve sırrın yu-

llnrbin ilk senesi hrr ,.;;n kapı- ıııokla5tığı lıadı.elerin çerçeve - ı 
1 k 

•"" tiınde te(riknmı;r İ1<'rledikçe oku-
şı arn ol unnn um i karBTgahın yucularııru:L kendileri bulacnk • 
r ıni teblif;lerile J..tanbulda ı,:ıin la:rdır. 

O zaman Biiyiik Okya ,usta, At
las Ok •anosunda, Anıcrika ~ula -
1·1nda mü tenılckelcri ml'vrut ol
duğu cihetle hııralarn birer kud
retli knli\'tı7.ÖT giindermis. yine hu 
tedbirler cümlesinden olarek Ak- 1 

Akdenizde sığınacajıı, iki gemi- Jaştırılmıs bulunan •basın birliei 
uin bnrındırılaca~ı bir liman mev- ' btanbul şubesi• nın buyuk balosu 
cut değildi. Bitnrnf h~kiımetlerin son mılli fellıketimlz dolavısile 
~ulamı• girmek için yaptığı nıii _ tehir olunmustur. Balo şubat ayı 
racantlara menfi cevnplnr alıyor- ıcın vapı.acaktır. Ankarı ve 1i 
<!u. l!attD, Ka~ 1erlr akrabalığı do.. mırde varLn l?'e~e verılınesı mu _ 
layısile bida)elle Alman. n tara - ' ka.-rer ayni balolar ubao.a bı-

( Dcvıunı VaL ) ı~.uJh·~·U' 

• 

RCBERT IV.ONTGON Ef\Y ve ROSALINE 
R USSEL 

İlaveten; FOKS JURNAL ve hususi tab\nda: GRAF von SPEE'nin 
scrı:üzesti ve garkı \Jfsiliıtı intıbaı 
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1 
Devlet Demiryolları ve Limanları 

·~~__;i~ş~le~t_m~e_u.;;_._id~a_r_e_s_i_i_li_n_ı_a~r_ı~~-· 
Muhammen bedeli 292,5 lira olan muhtelif eb'atta 325 kıı. Gupilya 

acıl\. eksillme usuJile satın alınacaktır. Muvakkat teminat 21,94 lira
dır. Eksiltme 25/1/940 perşembe Jnjnü saat 11 de Sirkecide 9 işletme 
bınasında A. E. komisyonu tarafından yapılacaktır. Taliplerin kanuni 
vesikalarile ızelmeleri lazımdır. Şartnameler parasız o.la.rak komisyon-
dan verilmektedir. (156) •• D. D./26 numaralı tarifenin Il nci kısmının dolu ve bos madeni ızaz 
mahfazaları naklivatına müteallik - C - fıkrası perakende neklivata da 
tesınil edilmistir. Bu tarife zeyli 15/1/1940 tarihinden itibaren mer'idir. 
Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmesi. •118• c264• . 

Gayrimenkul Satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı direktörlüğünden: 

Emine Ahsen ve Mehmet Kudret Bahadırın 12096 hesap No. sile 
Sandığımızdan aldı~ (500) liraya karşı birinci derecede iı:ıotek edıp 
ndesinde borcunu vermediginden hakkında yapılan takip üzerıne 3:.:02 
No. lu kanunun 46 ı.ııcı maddesinin ma.tufu 40 ıncı maddesine göre 
satılması ic&beden Üsküdarda Selimiye mahallesinde eski Şerif kuyusu 
yem Kavak iskelesi sokagında eski 20. 20 yeni 38 en yeni 36 numaralı 
ahşap bır evin tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmıya konmUŞ
tur. Satış tapu sicil kaydına ııö.re yapılmaktadır. Arttırmaya ııirmek 
istiyen (75) lira pey akçesi verecektir. Milli bankalarımızdan birinın 
1emınat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün verııilerle belediye 

• resımleri ve yakıf icaresi ve taviz bedeli ve tefüıliye rüsınnu borçluya 
.,ittir. Arttırma şa.rtnami!si 15/1/940 t.arihinderr itiberan tetkik etmek 
istiyenlere Sandık Hukuk İşleri servisinde açık bulundurulacaktır. 
Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahatta şartnamede ve takip dosyasın
da va.rdır. Arttırmıya ııirmiş olanlar, bunları tetkık ederek saııııga 
çıkarılan ızavrlıııenkul hakkında her şeyi Öğrenmiş •d ve itibar olunur. 
Bırınci arttrrma 27/2/940 tarihine müsadif salı günü Cail-aloi!lunda kain 
Sandıgımızda saat 10 dan 12 ye kactar yapılacaktır. Muvakkat ihale 
yaoılabılmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icabedcn 
ı:avrimenkul mükellefiyetile Sandık alacagını tamamen ııeçmis alınası 
şarttır. Aksi takdirde son a.rttıranın taahhüdü baki kalmak şartile 
13/3/9~0 tarihine müsadif çarşamba ızünü ayni mahalde ve ayni saatte 
ton arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada ızayrimenkul en çok arttı
ranın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmı.van 
Glakadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz 
~ masarife dair iddialarını ilan tarihinden itibaren yirmi ızün içinde 
evrakı müsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri ıazımdır. Bu suret
le haklarını bildirmemiş olanlarla hakları taou sicillerile sabit o~mıyan
lar satış bedelinin paylaşmasından hariç kahrlar. Daha fazla malümat al
mak istiyenlerin 938/1211 dosya No. sıle sandığımız hukuk işleri servisine 
müracaat euneleri lilıumıı ilan olunur. ..... 

D!JtKAT: 

Emniyet Sandıl!t: Sandıktan alınan ızayrimenlmlü ipotek etmek isti
yenlere muhamminlerimizin koymus oldui!U kıymetin % 40 nı tecavüz 
etmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borc vermek suretile ko-
laylık ııösterınektedir. (289) 

Nafia Vekaletinden: 
Erzurum ile kilometre 18 + 500 civarında bulunan Uzun Ahmetler 

arao. a .. mıryol ınşaatı ve ray ferşıyatı işı talip çıkmadıi!ınc1an yeniden 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştpr. 

1 - Eksiltme 26/1/940 tarihine tesadüf eden cuma ıtünü saat on 
beşte Vekaletimiz Demir yolları inşaat dairesindeki arttrrma, eksiltme 
ve ihale komisyonu odasında yapılacaktır. 

2 - Bu inşaat ve ameliyatın muhammen bedeli iki milyon üç yüz 
elli bin liradır. 

3 - "Muvakkat teminatı c84.250• liradır. 
4 - Mukavele projesi, eksiltme s,artnamesi, bayındırlık isleri ızenel 

~rtnamesi, takeometre plan ve profili. fenni şartname. 91 B. numaralı 
rrıalzeme tipi, telgraf hattı şartnamesi. fer iyat talimatnamesi, vahidi 
kıyasi fiyat cetveli, çimento normundan mürekkep bir takım münakasa 
evrakı elli lira bedelle demir xollar inşaat dairesinden tedarik olu
nabilir. 

5 - Bu eksiltmeye Jıirmek istiyenler referans ve diger vesika.!arını 
bir istidaya haR:lıvarak eksiltme gününden en az sekiz gün evvel Ve
kiıl~timize .~ermek ı;uretil bu iş için ehliyet vesikası istiyecekler ve bu 
vesikayı. m~akasa komısyonuna vereceklerdir. Eksiltme tarihinden la
akal sekız l!U~ evvel Y~nılmamış müracaatlar nazarı dikkate alınmaz. 

6 - Eksiltmeye gırecekler 2490 numaralı arttırma. eksiltme ve 
ihale kanunu mucibince ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesika
larını ve beşinci maddede izah olunan ehliyet vesikalarile muvakkat 
temm.atlıarını ve fiyat teklifini havi kapalı ve mühürlü zarflarını yine 
mezkur 2490 numaralı kanunun ve eksıltme şartnamesinin tarifatı da
iresinde hazırlıyarak 26/1/940 tarihinde saat dörde kadar numaralı 
makbuz mukabilinde demir yollar insaat arttırma. eksiltme ve ihale 
komısyonu baskanlı.itına teslim etmiş olmalan lazımdrr. c265. .122. 

İstanbul Ziraat Müdürlüğünden. 
ASg~:f yüzde 98 safiyetli Vt! muntazam sağlam fıçı.ara mevzu olarak 

Oll t.?n ııoztaşı pa~a,:Jıkla .satın alınacağından isteklilerin 26/1/940 cuma 
j!Unu saat 14 de vılayet bınasında müt.e.şekkil ziraat mübayaa komisyo-
nuna gelmeleri. (147) 

J\t.. l 96 Yazan: M. SA."\Iİ KARAYEL 

Çiçek sultan üzülüyor, titriyordu, oğlu Cem 
içinde idi her dakika tehlike 

Yani, Sultan Mehmet ölürse ve
liaht olan şehzade Bey•zıt baba
sının yerine Padioah olacaktı. 

Beyazıtın padişah olması bir
feY de"';ldi. Fakat; ortada kalan 
Cem Sultan muhakkak kardeşi ta
rafından kallohınacaktL 

Fatih; kardeşler arasında dava· 
yı saltanat vuku bulmasın diye 
kBTdeş kaılini bir kanun ile tesbit 
eylemiş ve şer"işf'tife mutabık bir 
fetva ile de teyit eylemişti. 

Çiçek Sultan, her gün üzülüyor, 
titriyordu. Oğlu Cem, her gün, her 
saat tehlike içinde idi. 

l\faazallah! Sultan l\fehmet gö
ziinü kapamış olsa derhal şehzade 
Beyazıt tahta çıkacak ve ilk is o
Jara~ kardeşi Cemi katlettirecekti. 

Çi•ck Sultan, birçok kereler Sul
tan 1\lehmede, sızlanmı~tı: 

- Arslanım; kardes katli kanu
nunu ortadan kaldrr .. 

Sultan Mehmet. cevap veriyor
du: 

- Devlet ve saltatıatın nizamı 
ancak bu kanunla mukayyettir ... 
Onu kaldırmak kardcsler beynin-

-

de Nifak ve şikak tohumlarını ya
'3lmak demektir. 

- Padi ahım; şehzade Cem ne 
olacak? 

- Sen, bcuim ölümümü mü dü
~ünüyorsun? 

- Haşa! Arslanım, dünya dur -
dukça dur .. Fakat. .. 

- Bu, böyledir .. Kadere bo;-un 
eğmek gerektir. 

Çiçek Sultan, bir vakitler daha 
ileri giderek! 

- Arslanım; Cem, zamanı sal
tanatınızda dünyaya gelmiştir. Bi
naenaleyh onun varisi saltanat ol
ması gerektir. 

Sultıı i\lehmet, Çiçek Sultanın 
ihtiraslarını ıovveldenberi bili • 

yordu. -

Zaten; Cem, doğduğu zaman o• 
ııun beşiğini de bu sebeple tek -
melemişti. 

Hatta; Çiçek Sultanı da o gece
den menkilp ad etmişti. Çiçek Sul
tan daha çocuk doj;'lDadan enci 
Sultan l\febmede binbir cilveler 
ibraz eder"k Fatih kanunname -

• 

hlallbul Leva1:ım Amirliğinden verilen Harici 
Askf'ri Kıtaab ilanları ....... -... .............. . 

Aşatıda yazılı maddelerin pazarlıkla eksillmeleri hizalarında )"&• 

zılı gün ve ıaaılerde Edırnede Müşırıyet dairesiudeki satınalına ko -
misyonunda )'apılacakıır. İsteklilerin kanuni vcsikalarile ve teminatla· 
rile komisyona gelmeleri. 

~IUŞI llJ•k.Lün tutan 
Lırıı 

HO 
18,900 
ı~.ooo 
4,;;oo 

tc:ıuinalı 

L ra 
96 

zs:ıs 
2250 

G7S 
2100 

51% 

ihale günü ve ıaall 

Bakır kllZDll adet 
Odun loll 
Yulaf • 
Odun • 
Ucnzia 
~al !iyim 
Çamaşır dik.ibi lı.ııt 

20 
1050 

200 
250 

4266 
souo 

H.1100 
a.u2.so 

3d7,50 

* 
58 

26/1/940 
• • 
• 

30 • 
2/2/940 
26/l/~40 
1121~.ı.o 

•l0CJ5. 

18 
11 
10 
16 
11 
9,30 

11 

Cinai nıiklan tutan ilk teıııiıııııı ihale 11aU 

kı.o Lra Lın 

Pirin~ 8000 31140 228 10 
Zeylınyağı 3uılll ı..uu 210 11 
\:uJ;.arıda yazılı erzak pazarlıkla 16/1/940 Salı günü hizalarında 

)'azılı 1>J1allerde alınacaktır. 'laiıple rın buli s11aUerd" l::ı.hrnedil "8U11yi 
kışlli.Smdal<i. satınalma komisyonuıı ıı gelmderi. •10:17 • c2i4• 

,. . ... 
llfüteabhit nam ve hesabına ferait ve e'·safı dahilinde 40,000 kutn 

zeytinyailı yaprak dolma konscrve>i salın ahn11caktır. ihalesi 30/l/94U 
Salı giinü saat 15,:10 da yapılacaktır. i\lubırnııııen tutarı 11•96 lıra ılk 
teminatı 1290 liradır. Şarınamesı h l'T güu komisyonda görüıür. tsıekli
terin teminat makbuz veya melı.ıup larık kanunda yazılı vesikalar.le 
belli saaııe Edırneilc J\lüşirlyeı dai resiı:dek1 satınalma komisyonuna 
geınıeleri. ·10~8· •275• 

Pazarlıkla alınacak 500 ton arp aya talip çıkmadığından tekrar pa
zarlığı U/l/940 pazartesi günü saat 13 de İzınirue Lv. amirliği saımalıııa 
komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 2J,750 lira ilk temiııalı 3.>ti2 
lira 50 kuruştur. Şartnamesi her ı:ü n konıjsyonda g&rülür. İstekliler 
ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika göstermek ınecburiye
tiodedirler. Pazarlığa iştirak edece klcr 2490 •ayılı kanunun 2 ve :ı cü 
maddelerinde ve ~rtnamesinde ya zıh ,·esikaları ve teminatı kat'iye
lerile birlikte .ihale saatinden evvel komisyona müracaııılarL 

(1100) (277) 

.,,. * 
14,400 kilo pırınce istekli çıkmadığından açık eksiltmesi 10 gün 

temdit edlldi. ı\luhamm"n bedeli 3888 lira ilk ·teminatı 291 lira 80 ku
ruştur. Evsaf ve şartnamesi her gün komisyonda g&rülür. İhalesi 15/l/ 
9(0 Pazartesi günü saat 15 de Bolııd a alay salınalmıı komisyonunda ya• 
pılacaktır. isteklilerin mezkur gün de teminat makbuz ve kanuni vesi
kalarile komi\vona gelmeleri. 

4500 kilo üzüme istekli çıkmad ığmdan tekrar ihalesi 15/1/940 Pa
zartesi günü sant lS.30 da Boluda "lay satınalıua kornisyonunda yapı
lacaktır. Tahmin bedeli 945 lira olnp ilk tcmİo•ll il lirada. Snrtnanıe •·e 
evsafı komisyonda görülür. istekli !erin temiAatlarile ve kanuni vesi· 
kalari!e komisyona gelmeleri. cllOl• •278• 

• •• 
Kırklareli havalisinde çalışmak iizere iki kamyon pazarlıkla tutıı

larokhr. Sarlnam~si her giiıı Tekir dağı Tiimen sntınalına Ko. da görii· 
lehilir. 12/l/U40 Cuma günii saat ou da adı gecen Ko. cia pazarlığı yapı-
lacaktır. •1102> •279> 

• 
Aşağıda cins ve miktan yazılı maddeler bizalnrında yazılı giln ''C 

<aatlerde eksiltm•leri yapılacaktır. Kapalı ıarf teklif mektuplan ih•le 
•aatinden en az bir saat e"'·•line kadar f:dirnedc Miişiriyet dPir<sindekı 

Bakır kazan 
Arpa 
Arpa 
Arpa 
Arpa 
:"lobut 
l"irinç 
Bulgur 
Yulaf 

adet 
Ton 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

20 
l50 
uo 
100 
150 

84 
86 

130 
1470 

1 Selimiye Ask~rt l1İstanbulKomutanlığıKurmayıl1 

l Satına ima Komıs· ı Umumi Meclisin 294 No. lı ve 30/11/939 tarihli karar;lc ı 

Y
OnU ilanları yerinde Umumi menfaatier namına istimlakine karar :•iman y~ 

takdiri kıymeti için teşekkül eden Meclisi Umumi azasından ~I 

Karadeniz boğazı birlikleri ihti· 
yat,;ı ıçJn ev~al ve şcraıti. dahılın· 
de 330 lun meşe ve 50 ıon gürgen 
odunu açık eksiltme ile satın alı-
11&caktır. İhal~si 26/2.füinun/940 
cuma l[linü saaı 11 de yapılacak -
tır.ller ikisınin tahmiu bedeli 
(511:1) liradır. ilk teminat (428) 
lira ( -l7 ı kııruştur. 

İsteklilerin belli gün ve saatte 
ilk teminat paralan ve kanuni ve
s.l<alarıle bırl•l.te SCliıııiyedcki 
Tümen satınalma konıisyonuııa 
cetmeleri. (291) ,,. 
Haydarpaşa süet hastanesi ihti

yacı icin fenni şartnamesine göre 
c!oğukba\·a tesisatı arık eksilıme 
ile yaplırılacaktır. ihalesi 26/Z. 
Kinun/940 Cuma günü saat 14 de 
yapılacaktır. Tahmin bedeli (3300) 
liradır. ilk teminat (247) lira (50 l 
kuruştur. Fenni şutiıamcsi her 
gün Selimiyedeki Tümen satınnl
ma komis~·onunda görülebilir. 

isteklilerin belli gün ve saatte 
ilk teminat paraları ve kanuni ve
sikalıtrile birlikte Sclimiyedcki 
Tümen satınalma komisyonuna 
ııelmeleri. ( 'J ) 

İstanbul ikinci icra 
1\1.e m urluğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve 
paraya çevrilmesi mukarrer dokuz 
parça oda takımı ve yedi adet di
f!.er oda takımı ve bir adet Siııııe: 
makinesi ve sair hane eşyası 16.'l / 
940 taı·ihine müsadif salı saat 15 
den J 6 ya kadar Şişlide İzzelbey 
sokağında Hulkibey apartımanın
da 10 No. lu dairede açık arttır -
ma suretile satılacaktır. Arttırma 
bedeli muhammen kıymetin '·< ~5 
ini bulmadığı takdirde ikinci ar
trrma J 9/l /940 tarihine müsadif 
cuma ıtünü ayni saatte icra edile
ceğinden talip olanların yevmi 
mezkürda mahallinde hazır bulu
nacak memura müracaat eyleme-
leri ılan olunur. (35/2792) 

Aşkın, Ferit, Erinal, Ferit Hamal, Ali Tıırhan, Yüksek MakiJJ' 
hendisi Nurettin, lnşaut Şubesi Miidür vekili Yüksek Miilı' 
Cevat, Belediye Şef Mimarı Şemsettin, Beykoz Vakıflar ~f 
Saim Türker ve Üsküdar Tapu memurlarından Sabri 8i\uıııf 
mürekkep komisyonumuz 11 ve H Kanunuevvel 939 torihlcrin1 

sadif Pazartesi ve Perşembe günleri mezkur mevakia giderek 1l' 
Kn,·mnkamhğından gelen kroki ve listelerde irae edilen bin 
tanı inşa ve evsafına nararan tetkikat icra ederek 25 numaralı ~ 
lı.ucç ocağına beş bin lira kırk iki ve 43 No. lı Ragıbın ev ve e 
sekiz yüz elli lira ve XX ve39, 40 No.lı Vasilin ev ve ahırlerına bel 
rlli lira ve 2'l No.lı Ragıbıo kireçocağına iki bin beş yüz lira ve 23P 
Hafız Yakup ve hissedarlarına ait metruk kireç ocağına da yiil 
ve 36 No. lı Hafız Yakuba ait eve de altı yü:ı lira ve 37 No. lı 
Hafız Yakuba ait ahıra elli lira ve 34 No. lı Mehmede ait e\'• 
yiiz elli lira ve yine X X X işaretli Mehmede ait ahıra yetmiş bel 
kıymet takdir edilmiş ve 33, 32, 31, 29 No. 1ı binalara evvelce ~~ 
takdiı: edildiği için hariç tutulmuş ve 26 No. lı Bakkal Talibe ait 
kôn, kahve \'e limana bin iki yüz elli lira ve 25 No. lı yine 1' 
•İt kahvehaneye dört yüz lira ve 22 No. lı Cemia bin lira ve 19 ~ 
Hacı i\lahmuda ait eve bin iki yüz elli tira ve 18 No. lı Bakkal. 

1 ve kardeşlerine ait maabahçe eve iki bin lira X X işarelli 
Mahınuda ait ahınn teneke ile ve derme çatma bir şekilde old~ 
dan kıymeti olmadığı ve 23 No. lı Hacı Aliye ait elyevm llJ"•n'ı 
cuı kahvehane binası mevcut olmadığından kıymet takdir edilJII 
ve 21 No. lı Gümrük binasına bin ilç yüz lira, Vasi! ve sair•).~ 
metruk kireç ocağına yüz lira ve 7 No. 1ı Mani Zadeye ait kulo -
iki yüz lira ve V32 ve 1/33 No. 1ı yine Mani. Zadeye ait iki adet 
ruk kireç ocağına yüzerden iki )'ÜZ lira ve 13 No. lı Hafız l\Jah"' 
ait eve iki bin yedi yüz elli lira ve 12 No. 1ı Mani Zadeye ait ~~~ 
yüz lira ve 11, 12 No. 1ı eve de iki yüz lira ve X X X X işaretlı 
zade ile Yaşovaya ait hududu malum ardiye, motör dairesi, I' 
teneke fabrikası, gaz depoları ve kireç ocağı metruk ınalzcnı• 
barı ve yazıhane, nünıunahane ve ambarlara ve depoya, dörl ' 
iskeleye gümrük ve oktruvıı kullibeleri ile sahilde k5rgir ku!iib 
ccm'un on iki bin sekiz yüz otuz beş ve derununda bulunan ele~ 
istihsaline ait 20 beygirlik müstamel Dizel motörü ve 14,3 kilo•1 

müstamel dinamo ve 60 kilovatlık müstamel dinamo ve müsl~ 
elektrik kablosu, hurda buhar kazanı nıüstamel tağdiye tuJuJll
ve müstamel su hılumhası. iki yüz metre dekovil rayı ve be~ 
dekovil arabası ile ılört köşeli 15 metre mikiıplık tank- ve boruW 
cem'an altı yüz yetmiş lira kıymet takdir edilerek heyeti umuJll 
sinin ccm'ıın otuz dört bin dokuz yüz otuz lira kıymcİinde oldP~ 
ve geri kalan emvali menkulenin sahipleri tarafından kaldıtılıl' 
ilan olunur. •270• 

Emniyet Müdürlüğü,den: 
Müdiriyet hizmet otomobili ile motosikletlerde kullanılın&~ 

alınmasına ihtiyaç ızörülen azı 10.000 çoi(u 15,000 litre benzin açık 
me surelile alınacaktır. • 

Eksiltme 17/1/9~0 carşamba ııünü saat .15 de yapıacaktrr. 
Benzinin muba<mmen kıymeti 2550 liradır. , 
Muvakkat teminat 191 lira 25 kuruştur. Taliplerin avni ~· 

saatte müdLiyetimiz binasında kurulu komisvona, şartnameyi ff: 
içın de Ş. 3. Müdürlül!_?ne müracaatları. (285) 

Istanbul levazım amirliğinden 
_Eyüp defterdarında 1 No. lu dikim evinin çorap atöly.,Jr 

uıakmel..r için ihzar edilen bina dahilinde z~ti çorap maki~' 
calışmak isteyenlerin Defterdarda 1 No. Ju dikimcvi müılürl 
müncaaıları . (108~4) 

-'-~~~~~~~~~~~~--"" 

Ee!ediye Sular ldaresindr n : 
İdaremizin aboneman servisi itin 9 kalem muhtelif evrat< 

olarak bastırılacaktır. Bunlar için 17/1/940 çarşamba günü saal 
yapılacak açık eksiltmeye ızirmek istiyenlerin şartnamesini ve O 
ne.eri almak üzere Taksimde Sıraserviler<leki idare merkezinde 
zıın şefliğine müracaat etmleri. 

Eksiltmeye ııiı·ecekler .ıao. liralık muvakkat teminat yatıt' 
lardıı-. •154• • 

inhisarlar u. Müdürlüğünden~ 


