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R, .. 
lı SULH TAVASSUTU DOGRU EGi ' • 

Sovyetlerin Kareli mıntakası 
müzakerelerine dirde sulh 

tak-kendilerine bırakrldığı 
girişecekleri bildiriliyor 

-----------
YİNE HARP VE 

BALKANLAR 
Sofya görüşmeleri 
hakkında Bulgar 

gazetelerinin neşriyatı 

400 Sovyet tayyaresi yeniden 
Fin şehirlerini bombaladı 

Bulgariatan kendi varlığa ve iııtikli:lni 

korumak için behemhal Balkan yekparell• 
f;inin içinde kalmalıdır. Menemenciogıu şehrimizde 

Her yerde Tayyareler bine yakın 
kar, fırtına bomba attılar 

Yazan : ETEM iZZET BENiCE 
Dün akşam 21.20 de yanındaki ı· ' 

zevat ile birlikte &_>fv~dan haı:eket 
eden Hariciye Vekaloetı umıı:mı U.· 

İneboluya bir haftadan
beri hiç bir vapur 

uğramıyor 

Balkanlarda kara kış şiddetini 
son derece arttırmıştır. Karlar mü-

-
Hadiseleri·~ ""q-_.akta za

raı- yok, fMyda vardır. Balkan bır· 
lı&i danni konseyi ,ubatın ilk ıün
lerı.nde Belırııdd• toplanıyor. llün 
de ıtUet etıığiıniz ı;ibi bu toplantı 
lıaıluın birlı&ini bır umumi Bal· 
kan_ itlifakına ve yekparelipne 
cevırınek için son fırsattır. Bu fır
satı Bulııaristanın şimdiki halde 
~asıl karşıladı&ını bilmiyorw.. 

olarak çalışıyorlar. Sade<e kana
at, maksat, hedef farkları vardı.r. 
Ancak, bir noktayı sarahatle ay
dınlatmak lazımdır ki Balkanlar
da kim ne için çalı~ırs~ çalışsın her 
JtCyin b~ında Balkanların korun· 
ması ve Baıkanlıların bizzat ve 
binncfis kuvvetli olmaları iktiza 
etmektedir. Her türlü ihtimal kar· 
şısınd.ı Balkanlan koruyacak olan 
da hu kuvvettir. Baıkanlılar teker 
teker büyük kuvvet değildirler, 
fakat bir arada en biiyük kuvvet
tirler ve sıkışınca 11 • 14 milyon 
süngil çıkarabılirler. Bn 11 • 14 
milyon süngü hiçbir devlet tara
fından istihfaf eılilemez. Fakat, 
münferit halde bulunacak Balkau
lılan birer birer ezmek ve mağlüp 
etmek mümkündür. Binaenaleyh 
herşeyden evvel bıı noktanın na· 
zara alınarak ycL.pareli~in ve 
müşterek müdafaa blokunun tesisi 
lazımdır. Şimdiye kadar bu blo
kıın teşekkülüne bilhassa Bulga • 
ristanın engel olciugu muhakkak
tır, Fakat, Bulgar infiradının yi
ne Bulgaristaııa ne fayda temin 
edece~i malüm değildir! 

tıbi Numan Mcnemencioj!lunu ha· 
mil bulunan ekspres treni se~z 

ın~ münferit ve müstakil siya -
•etıne dev · · d anı ve arazı taleplerın-

. :ıı:.::ar etmeyi mi tercih edecek, 
kendi Bal~an birliğine dahil olup 
pan?h ~·~lı menfaatıni Balkan yek
nu . :· ıçlnde korumak yoluna 
ıı.., ıııı ecek?. Nihayet, bu vaziyet 
la ıısl ey toplantısını müteakip an· 

!!.Şı acaktır. 

B~ ti!, bal~ Yalnız Bulııaristanda de-
lıaıkanw anların be~ tarafında ve 
ıe.· . arın ıı.tıklal ve emn<yet.,.; ~~:::~i dışında dört polilıka· 
••ikiırd um halinde bulunduğu 
1taly ır. Bunla_r Alınan - Rm -
lrlüu:~iklMüt~elık:ler politikasıdır. 
kaıılılarl ~ bıç •uphe yok ki Bal· 
cut ni a eraber suibun ve mev
dadırı:.~ muhafazası tarafın • 

Almanya et d tuınak ve 'aı er Unyayı karış -
ctitıneue ,ımTıu vermek kastini 
lara saldırın halde Balkan -
Dıeaeli Sov az ~e bir başkasının, 
lnit ve nıu!:tki us?'anın da mi1n
Dıasuı.ı lst a 1 bır halde saldır· 
l•ber Da~ez, fakat, bununla be· 
varlıiJ nlarda :ııekpare bir 
il-etin tnbve 1.0 nıilyonlulı. bir kud· 
l:ıeaapl a asslil etmesini de birçok 
ıulı. ·-ar ve mülıUıazatııra dayana-

~zu etınez.. 

İtalyaya 11 . Balk ıı:e nce, ltly anın da 
tand aı;:.ar~ ve bilhassa Dulıı;aris
llnlin~ed~I bıl gayret sarf ettiği göz-; 
lıa 

1 
ır. lalya, Avrupa harbi 

dl~ arnazdan önce Balkanları ken· 
it ay.ı sabıısı icinde telakki eder-

fue~ l.~;:lin için Ba;kanların mah· 
zıy t' · dü e. ın~ teınin endişe ve telaşına 

1:ı· ·~~ştür. Bunun açık sebebi de 
ıç şupbe Yok ki, İtalyanın bugün 

: Yarına ait olan tasavvurlan -
• Almanyanın da Sovyet ııus

)'R°:'n da Balkanlara inmesi ber
hyın b~ında bizzat ve binnefis 
talyayı tehdit edeceği gibi İtal _ 

l'ıını_n .Dalkanlll'fdaki iktısadi mcn
iaatını de kökünden sarsar, Kuv· 
vetli bir İtalya için harb · . ti d ın sıroye-

n en ı;nasun kalmış bir Balkan. 
lar bugün İlalyanm eınu·ıye• 
Mel . . k • me-. eaını leş il ettiği kadar yan 
lçm de fı.rsat nisbetinde bir ·· .nt 
aabaıııdır. uını 

Sovyet Rusya için Balkanlar 
bir strateji ve emniyet mevzuudur. 
Sovyetler de bu iddiayı ileriye sü
~ek çalışıyorlar. Bunun içiu de 
~. b~~ımdan bir Balkan yekpare
liğı!ıı ı~teruiyor his.ini hariçten 
vazıy~tı .mü~alea edenler üzerinde 
ır;ayrııhtıyan uyandırıyorlar. 

Bu istememczliği: 
1- İcabında kendi maksatLıruıı 

tahakkuk ettirmek için 
. 2- lcabmda Sovyet Rınıyo aley

bıne tahrık edılebilecek bir DPl
kan ve Tu~a. bloku tesisine fırsat 
"'ernıcmek 1çın .. 

Şcklind.c izah edebiliriz. Bunun 
i~ın de bılhassa llulgaristan nez· 
dınde çah~tıklaTı ve Roman•· ..• . d .. . ,a u 
zcrın e '!'uc'"r oldukları görlilü-
t or. Hulasıı, her üç devlet de Bnl· 
kanla.'da az.aıni faaliyet içindedir· 
ler alnı•. ilaha blok taraftan 0 • 

!ark, otekıler d<' bloka uıulutlif 

saatlik rötarle öj!leden sonra Sil" · 
kecive .ııelıni•tir. 

Numan Menomencioiilunu Vali, , 1 temadi ven yollan kapamakta -
dır. Bu yüzden tren münaka -
lalı intızamını kaybetmiş -
tir. Bir haftadanberi Kara -
denizi coşturan şimal fu1ınası da 
hala durmamıstır. Bu yüzden va· 
purlar bırçok iskelelere ui;rama • 
maktadır. İnebolu iskelesine ııün
lıerdenberi vapur ıı;it.mcmiştir. 

l\luhtelif şekillerde bunu müta· 
lea edebiliriz: 

A- Bulgaristanın kendi başına 
emellerini tahakkuk ettirmesi 
B- Bulıııaristanın Sovyetlerle 

bilikte hareketi 
C- Almanlarla ittifak 
D- İnfiradda sonuna kadar se

dakat... 
Bulgariı.tanın kendi kendisine 

herhangi bir Balkan devletindeu 
arazi almasına imkan yoktur. Bu· 
na hem mevcut Balkan ittifakı 
manidir, hem de Bul:aristanm 
gücü kifayet etmez. 

Bir hıırp vukuunda Bulgıırista
uın bitaraflığı ve infiradı hiçbir 
değer ifade etmez, çünkü eğer mu· 
baripler i~in Bulgar arazisinden 
istifade etmek iktiza ediyorsa Dul· 
ıı;aristan yola çevrilir. 

Bulgaristanın muhtemel bir 
Alman veya Sovyet saldırışında 
onlarla birlik olması da yine Dul· 
ı:ari<l<ma neticede birşey kazandır
maz; muvaffakiyct dahi farz ve 
tahmin edilse bu takdirde de Bul
ııaıistan ya bir Sovyet Cumhuri
Y<'ti olur, yahut da bir Aiman 
JHiisteınlekesi. Her bakımdan gö· 
riilüyor ki, liulgaristanın kendi 
varlığını ve istiklalini koruması 
mevzuu hayati bir ~art olarak Bal
kan birliğinde ve yckpareliğinde 
mündemörtir. Bunun dışında ayni 
şartı ihtiva eden hiçbir başka yol 
yoktur. Birinci davıı: Harbi Bal· 
kanlara getirmemektir. Bunun 
için, de Balkanlann yekpare olma· 
sı lazımdır. İkinci dava: Harp Bal· 
kanlara geldiği takdirde Balkan· 
ların hürriyet istiklal , .e ınasuni· 
yetini konım~ktır. Bunun için de 
Balkanların yekpare olması lazım
dır. 

O halde yekpıırdiği behemt'hal 
elzem ve hayatı olan bir mevzuda 
daha ziyade gecikmenin, mült'red
dit kalmanın ve nıızıkcılık yap -
manın manası yoktur. 

Bulgar dostl.arımızdan Bclçad 
içtiınoı ir:"l bı1 iınkin ve idraki 
ummnk bu husu:;ta, son dakika • 
!arda hakim olan resmi noktl na· 
rnrları yakından bilm•ınekle be • 
ralıer bizce ve sahsan hnlıalde 
faydasız ve yer>it lıir dilek olmasa 
ıı;erektir. 

ETKM İZZl>'T BENİCE 

polis müdürü Bulııar. Yu~oslav, 
Ra.nam·a ve Yunan konsolo~ha -
neleri erkanı w di~r zevat ısta.ıt
)onda karşılamışlardır. 

Sofya 14 (Hususi) - Buııünlıü 
bütün .ııazetelcr, ehin neşredilen 
reı;ırni reb' ı : etrafında mütalealar 
yürütmekte, Türkiye Hariciye Ve
kaleti umumi katibi Numan Me -
nemencioğlu ile yapılan müzake
relerden sonra vanlan neticeyi te
barüz ettirmektedir. Gazeteler, 
Bulrarıstanın B~lkan!arda her za
man bir su.Dı unsuru olarak kalınal· 
istedii!ini, buP.ünkü harp vaziye • 
tinde bitarafhl!nu muhafaza et -
mesinin kendisi için en tabii bir 
yoı olduiiunu yazmakta ve bu ve
sile ile Türk - Bulııar dostlul!unun , 
herzaınankinden kuvvetli bulun
dulhınu sövHverek, iki memleket 
arasında ihtilafı mucip hiç bir me
sele olm:ıdıihnı kaydetmektedirler. 

Numan Menemenciol!lunun mat
buat münıesslllerine beyanatını 
büvük harfler!..• nesret.mk!ktedir -
ler. Menemencioiilu beyanatında 
demiştir ki: 

c- Sofvadaki }kametim bana, 
tki memleket arasınd<ıki müııase
betkrin en 'sıkı dosUuk cerı:evesi 

Londra 14 (Hususi) - Maliye 
N a21n Sir Con Saymen Glaskove
de bir toplantıda söylediği nutuk
ta. harbin zaruri kıldığı muazzam 
masra!ları kapatmak için .. her sınıf ! 
lnıtiliz vatandaşından venı feda -
karlıklar islene~i"rlni tekrar et -
miştir. Nazır dcmi:,ıtir ki · 

Rıı;ridye Vekil~li llmumt o\Uıbl 
Numau l\teot"tJlencioğlu 

içinde inkişaf ırt.mekte oldu~ in
tıbaını vermistir. Hakkımda gös
ıtıerilen kabul, iki memleket mü -
na~ebetlıerinde mutat olduR'u vec:
hU.e cok samimi idi. Sofradaki ika
metimden çok mcnmunum ve Tür· 
kive ile Bul·.ııaristan arasında iki 
ınillet! alakadar edl'D biitün me " 
seteler hakkında tam bir anlayış 
mevcut oldui(una kani bul'Unuvo
nım. Unutulmaz hatırasını taşı -
dıiiml EJa;eliıns Köseivanof tara -
fından burada bana P.ös•.erilcn hüs-

f Drı-:unı 3 UTJ,.iı ~"hlfrde) 

insanları ıı;ayrikabili tahammül 
havat ·~rtlr.rından kurtarmak için 
ya-pılıvar Biruıeruılevh l,unlann 
şimdi al!ır yük ve fedakarlıklara 
seve sew katlanMaları lii zımdır. 
Milletıen iı<'klediğimizi kendisine 
a,.,kça sJvlemeklc demokrasıye 

hizmet yaptıitımııa ltaniiz.• 

f'ırtınayı Polathant-de ıı;eçiren 
Güneysu ve Karadeniz vapurları 
İstanbula hareket etmislerdir. 

Alanva önlerinae karaya oturan 
Tırhan vapurunu n yüzdiırülanesi 
ümitleri çoii:almaktadır. Vapurun 
bir haftaya kadar yüzdürül<>bile - , 
celti uınnedıbnektcdir. 

Anadolu<!:> da kış bütün şıdde -
tile hükümfermadır. Kastamonu 
yolunun karlardan kaparıma<ından 
korkulrnak,tadır. Sebinka:"ühisa.r 
w havalisiııde de davanılmıya -
cak sof•uk.Uı.r vardır, 
Tırhan vapurunun hmire çıkan 

yolcuları şunları anlatmıştır: 

- Vapw· cum;ıı tesi günü 12 ye 
doğru An',avudan han•kct etti. Ha
va kapalı idt. Ö.Qlcd~n so11ra saat 
dörde doi<ru ~idd ... Ui bir fırtına baş 
gösterdi. Ya~:ııı yal!mur on metre 
il<•risıni ııösterıni yorou. Bununla 
ber.,ber vapur yoluna devam edi
yordu. Yolcular vepyeni vapu -
run sagtamlığından emin oldukları 
!cin mü;t.•rih bulunuyor, radyo 
dinliyorlardı. 

Saat aJtıya dogru sahil ııöründü, 
fakat fırtına da siddetini arttır -
mıştı. Bardaktan bosanırcasına ya
l!'an vai!muı· altında vapur körü 
körüne voı alıvordu . Kesif karan
lıkta bird(,nbire büvük bir gürültü 
ile vapur sarsıldı. Tırhan Filiı de
ı:ilen mevkide kayalıklru-a bin -
di:•nıişti. Vapuı-un batmakta oldu
l'!unu zanneden yokubr baj1ırış -
ımal'a ve ka~ısmaila baslad1lar. O 
vakte kadar sakin duran yolcular 
ııem!de panik ~ıkıırdılar. 

•- Harp, kadın, erkek bütün 

Tırhanın tel~izle imdat kıreti
ni bir Romanva vaouru ile Çanak
kale ve Etrüsk vaourları alınış -

(Del-amı 3 WıcU aahifo le> (Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır) 
-~ ----~-

Feci rakam 8 bini buldu ---·--- - ----------- ........... 
Mareşal Fevzi Çakmak felaket mıntakasını gezdi, 
Erzincanda 1500 kişiden fazla insan kalmadı 

Erzincandan busabah şehrimize 80 kişi geldi, 
akşama da 150 kişi daha bekleniyor 

Erzincanda 1500 kadar vatandaş 
kalınıstır. Bunlar bir vere ıı;ilmek 
istemedikleri icin sevkiyatın ar -
kası durmuş l:(ibidir. Şimdi resmi 
daireler evrakmın çıkarılmasına 
ve tasni finc de\•am olunmakta -
dır. Taım defter ve kuvudatına bir 
sev olınadıi!ı ııörülmüştiir. 

bir yaşındadır ve enkaz altından cı
karılı°"'tır. Kimin çoou;!u olduj!u 
belli de~ildir. 

Ankara 14 (Hususi "!ıuhabir_i - ı 
mlzden) _ Büyük erkanıharbıye 
reisi Maresaı Fevzi Çakmak •el • 
zele mıntaknsındaki askeri vardı.mi 
tedbirlerini ve askeri binalardaki 
zelzel.: hasaratını ı;!özdcn geçır -
mek için Erzincana J6tmiş ve tet
kiklerini bitirdikten sonra Erzu -
ruma gccmislerdir. 

Erzincanda bulunan umumi mü
fet1iş General Abdullah Alpdoğan 
da buraya gelm<'.kt<'dir. 

Adanaya 40 felaketzede daha 
ııöndcrilınlştir. Erzurum ~b'usu 
NakİY<' Ankarava Erzlncandan beş 
co<;uk ııetirmiştir. Bunlardan biri 

Gümüşhane, Sıı.msun ve Amas -
vada da yeniden hafif zelzeleler ol
mustur. Hasar yoktur. 
ŞEHRİMİZDEN ÜÇ HEYET 

DAHA GÖNDERİLECEK 
Yarın şehrimizden Sıv~sa üç 

61hlıi hevet daha ıı:önderilecektir. 
Birinci he,.et: Cocuk hastanesi 

(Dnamı 1 lln<ll oahUede) 

Kızılordunun bazı unsurları harp edecek 
yerde teslim oluyorlarmış 

.. , . 

lff 

Bir Fin süvarisi 

·<irll 14 (Hususi)- Telgraf Ye mayı tercih ettikleri bildirilmek • ' 
k.~ıon muhaberatırun inkıtaına tedir. Bu emriyevınlde ciizütam 
rağmen, Rusların şıddetli hava Jmmandanlannın firar ve teslim 
taarruzlan yaptıkları öj!'renilmiş- hadiselerinden mes'ul tutulacak • 
tir. Bu taarruzlara iştirak eden !arı bildirilmektedir . 
dört yüz kadar Sovyet tayyaresi 
bine yakın bomba amıştır. Harbın bldayctlııden 9 kfınunu-

Tayyareler, sivil mültecilerin saniye kadar tayyarelerden atı • 
lan bombalardan 234 kkı' o"lınu"• 

sığınd:kları küçük şehirlere mu - "" "' 
sallat olmuşlardır. 269 kişi a~ır, 210 kişi hafif <]lrette 

Lathi, Hap.goe şehirleri, V asa yaralanmıştır. 
limanı, Raumo, Salo mıntakalan Paris 14 (Hususi)- Finl!ındiya-
ve Ekend şehri bombalanmıştır. daki İsveçli gönüllük>rin kuman -
İçinde kadınlar da bulunan bir- danı bir emriyevm! n;,:;rcdcrek 
çok insan ölmüştür. Fakat maddi Mareşal Mannerhavmln idaresi al• 
hasar o kadar mühim değildir. tında harbe girmek üz.ere olduk -

Leningrad askeri mıntakası ku- lanndan bahisle Finlandiyanın 
mandanlıj!' :nın bir emriyevmisin- ve bütün Skandinav memlek<'tle -
de, Kızıleırdunun bazı unsurları - rinin hürriyetini müdafaa etmek 

_n_ı_n_l_ı_a r_l>P<iPe_...:...".'. k_v_l'Td_;_P_t.:..Ps:..:· l..c' m...:...o_l...:...-_.:;ie . .:.i..:n..:h..:•..:r.:.h.:.' oil:.;.<><'~r· lPr' ı h , ld .,.,~ 

tVlodel uçaklar müsabakası 

Mekteplerde talebenin bazırladı/i"ı mod"l uçaklar 

Bu sabah saat onda muhtelif Hava müsait olmadı)tı !çın uçııt 
mekteplerden yetmiş, seksen ta- ılın tır F · . 
!ebenin yaptıklan model uQBklar yap anus • akat en ıyı ~e}. 
Galatııısaray lises!nde bir komis - !er serilmiş ve bunlan yapanlara 
yon tarafından tetkik edilmiştir. mukfı!atlnr verilmiştir. 



• ------- .............................. 
2-SOM T E t. G a A P - 14 lldNcbtANUN lMt 

ltAYBOLAN 

400 DOMUZ 

Deniz harbinin urarlan, hay -
ftlllara da uayet etmege başla -
dı. Aj=sların verdiğı b;.r habere 
cöre, batan bir vapurun i.c;inde 
bulunan 400 domuz da suların or· 
bcmda kaybolmuş .. Zav~llı do -
muzla.r! Domuz amma, nihayet, o 
da can tıa.şımıyor mu?. 

Demek ki, deniz harbi, domu -
ıruna yapılıyor!. Kar;;. harbı de 
böyle şiddetlenince, lıllm b.!ır, o 
cephelerde de, ne kadar domuz 
b.ybolacak!. 

•AÇIKGÖZ. 

VE GAZETELER 

Bu usul taammüm ederse, bil· 
mjyontt, biz erkekleri çok mem· 
nun bırakır mı? . .Beş sene miid -
detle, bütün kadınlan ayni renkte 
görmekten bıkarız gibi, geliyor. 
Hem, onlar, dalına ayni renkte 
Qurlll' lar ıru ? • 

İSMİNİ DECİŞTİREN 

BİRl\IUGANNİYEMİZ 

Bir ııazete, tanınmış bir muııan:ıi· 
yenin ismini dej(istirdi~ini haber 
verivor. Halbuki, sbhret ve tanın
mak. isimle kaim deii.il midir? Ma
demki, bu bayan muııanniye hiılen 
tanınmıştır, o halde, ismini de • 
~.ştırdikten sonra, meçhul bir va· 
t:ındaş dergesine inecek demek -
tir. 

Bu me.eleyi bir arkadaşla ko -
nuşuyorduk: 

- Öyle ise, eski ismi ctanınınış• 
dei'!il miş, ded;. 

Sonra ilave etti: 
- Kimbil'r, dedi, belki, bu su

retle meshur olmak niyetinde ••• 

BABIALİDE YD\1 

Öğretmen 
kadroları 

Yeniden mekteplere 
381 dahiliye şefi me

mur ilave olunacak 
Orta tedrisat ve lise muallimlerile 

ilğre:men okullan hocaların~ tı;rflh 
!eri icin yeni biT kanun proıesı. ha-, 
zrrlandıRını yazmış ve bu proı~ye 
baf!lı kadronun bu kısmını dun 
neşretmiştik. Bueün de müteba· 
kisinden bir .k.ı.sınıru daha kayde
dıyoruz: 

Bu proje~ dünkü kısımbrdan 
başka ayrıca 50 şer lira maaşlı 5, 
4U ar liral.k 5, :ı5 er liralık 10, 
30 ar liralık 15, 25 er liralık 15 da
hiliye şefi ve 50 şer fua.ıık 5, 40 Ji· 
ralık 5, 35 liralık 15, 30 liralık 15 
25 liralık 200, 20 liralık 350, 15 li
ralık 110 memurluk ilave olun
maktadır. 

.M:aaı if Vekaleti, projeye mer -
but o.lan kadro ile 1939 - 1940 ders 
yılı için; yeniden kadroya alımna
ları !azım gelen mualiim. dahiliye 
şefi ve idare memurları ile birlik
te ŞU kadroyu da istemektedir: 

Ye .. :na 
tipleri 

Zelzele yerlerinde her
kes ayni tip inşaata 

mecbur tutulacak 
Zelzele mmta.kuında kurulacak 

olan yeni şehirlerimizin planları· 
nın sür'atle hazırlanaoatıını yoz -
mıstı. 

Bu hususta ~ldığmuz müteın -
mim malümata giıre, bu hafta ıcin
de mütehassıs!ardan mürekkep bil· 
yük bir ihni heyet evvela Eı zin - ı 
cana hareket edecektir. Bu heyet· 
ten bask.a. yine ı..elz.ele sahasında 
jeolojik etüdler icrası icin de mu.h
telıt ekıp1"r teşkil onınması ka -
rarJ.astırıhmştır. 

İlmi heyetler İstanbul Üniver -
sitesi, yüksek mühenciıs mektebi 
yüksek ziraat enstitusu. dil. tarih 
ve cografya faküHeSl profesörleri 
ile muhtcli! ilim elemanlıa.ından 
ve Nafıa Vekiılelı m\ıtehassısların· 
dan mürekkep o1acaklardır. 

Hevesliler, sabırsızlar 
Gavsi Ozansoy ismiDdeki ı:enç 

meslek ar.kaclaşımııun yeni çılunı· 
ya tı.ql1yan bı.r ı:a•etode ortaya at· 
tıı:ı tanıezi bu 1..ki~, Bab1aiıde, 
hayli meraklı akaler u) andınlı. 
Gavsiye gore, bugunkü cıicb•yat 
ve yazıcıllll. alemuulı:de, hır tas· 
fiyeye nU.um varıu.r. Eski şöluet
lenlen wiıl.ıun hır lw!mı, art.ık yazı 
ya.ıınamalıdır. Bunlar, mevkiıerı· 
m, ycnı y·etı.şen nesle bırakıp, •kiı· 
şei islırahat• !erine çekılındulir • 
1er. 

En gene kalemin böyle bu tas -
fıyeye liı•um ı:orüşü, kendı iddia· 
~ma ıor.:, iki j,~ı.u .. pten ileri ge)i -
yor: 

1- Eskiler, artık iyi yazamıyor· 
lar. 

2- Gençlu inkişaf edecek sa· 
ha bulanuyorlar. 

Maarif vekiıi; hep bunu 
ileri si:renleri bir ta

mim le tenk:t etti 
Maarü Vekili B. Hasan Ali Yü

cel, son defia Hatay ve cemıp şe
hırlerimizle Elizık civarında ve 
1zmirde yaptıf(ı tetkik seyahati 
h:ı.k:kınd~ dün sehrirnize ve tekmil 
maarif teşkilıl.tına bir tamiın ıtön
dermiştir. 

Maarif Vekilinin bu seyahati es
nasında tesbit elliği iyi ve noksan 
ciheUeri bildiren bu çok nzun ta· 
mimde m;ı.arü mekanizmamızın 
her tarafta biıyük bir şevk ve faa
livet!e işlemekte olduil'u tebarüz 
ettirildikten sonra maddi eksik • 
Jikle re geçilerek şöyle denilmek· 
tedir: 

Bizim Babıaliye ne oYdu?. Ade
ta, her gün yeni bir gazete çtlu· 
yor. İı.anlarına bakılacak olursa, 
J'akı.nda, cAçıkgöZ> isimli bir ye
ni uuzah gazetesır intışare başlı
yacaktır. ·Açıkgöz. lük mühim 
bir ıddiadır. Kendısinin açıkı;;öz ol
dukunu ileri süren bu cerıden.n ne 
mata bi:rşey olduiiunn cidden me· 
rak edıyo.ruz. Fakat, ortaoa, hala, 
açı~özlük kaldı mı, dersiniz?. B'1.. 
tün açıkgözlüğü, son birkaç ayda, 
muhtelı.l.er kıılbıııp bitirmedi -
ler mi?. 

-:rA.,"FıvEiilztı;ıU 
150 liralık 3, 125 liralık 5, 100 li· 

ralık 10, 90 liralık 60, 80 liıalık 155, 
70 liralık 254, 60 liraık 99, 50 liralık 
147, 40 liralık 225, 35 liralık 397, 
30 liralık 1647, 25 liralık 30 tane 
muallim ile 50 liralık 5 40 liralık 
5, 35 liraık 15, 25 iralık 160, 20 li· 
r.;.lık 168, 15 liı.alık 28 idare me -

Bu heyetler zelzelenin sebeple
rini telkik edecekkn gibi yeni şe
hırıerunıLin nerelerde kurulacak
larını da t.esbit edecekladir. 

Yıne ayni ıudi•lar çerçevesine 
göre, yeni ne.w ıç•ntlc, ne kıynıel· 
!er vlirdır kı, kcndılcrinı gosıere
ce-k \aha bu.u:uııamu.k ~·ü..:l.Li.nJ.cn, 
e(l..arı uınwn:yeye sesler.ni du • 
yu..rcııuaı •. :ı.!_tadı.r .ı.ar. 
huzı arı..< -~lar, nu iddiaları ta· 

mamcn gayr.lı.:.iY~~)·c, baz11arı da, 
li..cwnunCi.an ... ı..~.a c. • ...ı.rlı.:, e alnıış 
gi,.;Tünüyorlar ve Gnvsin.in çnlıştı
&;:ı b.Jo gazetede, • bu ref.kan~:zi.n 
kenıli tabırJe . •edeoiyaı alemin· 
de kaldırılan kazan• ıu alhnı kö • 
rüklüyor. 

c- Mes'ul ark:><hşl:ır: bunlann 
y:ıı:nlmamasına sebeo olarak ctah· 
sis1t nobanı• nı mü:,terek bir 
di •• c ileriye sürüyurlar. Bu maze· 
ret mühim ve ımasraflı kusurlar 
icin ınakbuı olabilir. Fak.a:; ma
halli iır.'.-ünlardan istifade oluna
ııak her zaman izalesi kabil n<ık
saııl.ır kalm;~a; bunfarın sebepleri 
arıeak dikkatsizli!<, ça.lısmamazlık 
ve beceriksizliktir. Bunun böyle 
olduğunu ı;;östermek için bazı ku· 
surları yerinde ve kısa bir zaman· 
da tashih ettirmiş bulunduihmıu 
mLı:ıl okıro.k söyliyebiıirim. İdare 
basında bulunan a.kadaşlarım bu 
noktalardı teşebbüslü ve dikkatli 
olmalıdırlar. 

KADINLARIN YÜZ 

BOYALARIVEYENİİ.ht 
Bir kadın mecmuasının yazdı· 

fına göre, Amerıkanın güzeli.k 
enstitüleri bes sene devam eden ve 
biç bozulmıyan kadın boyalan ve 
ınakyaj usulü keşfelırnişler. Bu 
makyaj, elektrikle mütdıarrik b'1' 
takım ij{neler vasıtasile yapılı • 
yor, ren~arenk boyalar, kad nla-1 
rm yüz det!iler:nin muhteW yer -
leriDe zerkedilıyormuşl 

Uydurma bir 
tmmn nikabı ile evlemnek sıı -

elle adliveve verilen bir çiftin da
'9alanna dün asli ve 2 inci cezada 
batolmıştır. Hadise şudur: 
Bakıri<övünde oturan 17 yaşında 

Arife iole Saban sevişerek rüşan -
lanml$lardır. Arifenin ağabeysi, 

bu nişaııı müteakıp. k.ızkardeşini 
rıjşanlısınm vanına eöndermis ve 
tırtık kendisine onun bakmasını 
bildirmiştir. Bu ~idişten sorıra da 
ıı:enç çift biT karı koca hayatı ya
pm~a baıılauuşlardır. 

Lakin muhitte dedikodu da evni 
ıııamarıda ba$ ııöst.erdi~nden bir 
ırün Hasan iaminde birisini evle -
rine çüırımık alelaçcele bir dini 
oik!h kı ydırırıışlardı.r. 

Bunu tıesbit eden nolis de Mnıen 
her üçünü adliyeve vermiştir. 

Dünkü sor~annda Arife. Şa -
ban ve Hasan cürüm.!erini tmıa • 
enen inkiır etmişlerdir. 

Ezcümle Hasan: 
•- Beni eıı leırti w konusımı kin 

o akşam Şabanın evine davet et
tiler. Maksadımız bi~az oturup 
&atlı vakit vecirmekti. Yoksa öyle 
ldclia ohındulhı ııibi ne bir nikah 

Delikanlı yazıcı, şaı:Ti madtrzat 
ııavsi cAzansov• - doitrusu Ozan
soydur - eski nesle karşı kazan 
kaldırdıf!ı gündenberi, oı1.ahkta 
yoL Babıalide bir tasfiye lazım -
dır, eski şöhretleri boştur, yerle • 
nne bız geçelim, dedi ve bir daha 
ortalıkta ııörürunedıf. Ne yazıyor, 
ne çıziyor .. Bu sırra kadem ba5ı
şın manasını bir türlü kavr.yamı· 
yan bir dostumuz. gülümsiyerek 
şöyle dedi: 

- Yoksa, dedi, tasfiyeden bah
sederken çocukcağız. daha yeni 
yaz• yazmatıa ba~kdığı gazetede 
tasfiyeye mi uğradı?. 

AIIlUET RAUF 

• 
ımam nikahı 
mer.ı.sımı ıcr:ı olunmuş ve ne de 
hen !Xzz:ıt n.ikah kıymışımd.rı .• 

Bil~hare şah!tlerin dinlerune -
sir.e 14eçi!miştir. Şahitler ise; ertesi 
akşam Arifenin kom~u komşu ve 
Joapı kapı dolaşarak büyük ve le· 
tıeıı bir sevine icinde: 

<- Oh artık ben de evlendim!.. 
Sevgilim Şaban ile dün gece nikiı· 
hımız kıvıldı. !'imdi onun meşru 
karısıyım! .. Ev hanımı ohnak, :es· 
mi kocasile bu yuva kurup ayni 
catı altında yaşamak ne mutlu! .. 
Ne tatlı bir $eymiş!. .. • 

Diye heyecanla anlattığım söv· 
}emişlerdir. Neticede muhakeme 
ııelmiven bazı şahitlerin celbolu
narak dinlenmeleri için başka bir 
ııüne talik olunmustnr. 

---0.00----

Dersten kaçan talebe 
takip ediliyor 

muru. 
----000---

Üniversite coğrafya şu
besinin yeni lisansları 
İstanbuı Üniversitesi edebiyat 

fakültesi için yeni kabul olunan 
taliınalrı.amenin zeyli de tasdi:.: ve 
ıılilkadarla:a tebliğ olunmuştur. Buı 
suretle coj(rafya şubesi için ser • 
lı<!sbest lisans: (Umumi cogr>:fya) 
1ar fiziki coii.rafya veya (beşeri 
coitr'3fya), (Türkiye ve dii'!er ül
kel-er coğrafvası). ieoloji, uımımi 
t;ı.rih, sasyoloji, iktısat veya etno
loii) ıtibi mecburi olan dört serti -
!ikadan terekküp roecektir. 

l h L \. L K U AB E U LE ı. 1 
* Güzeı san'atlar ak'3demisi ta

lebesınin üç senelik muhtelif eser
i.erinden mürekkep bir resim ve 
~raviır se:,J!ısi açılacaıklır. * Dün uzun zamanl!anberi ilk 
defa olarak hariçten ikı buçuk ton 
kalav ııelmis:ir. * Yük!:~k iktısat ve ticaret mek
tebinin 57 inci kuruluş gününün 
vıldönümü münaseb<>tile salı gü
nü saa-t 15 de mektepte bir top
lantı yanılacaktır. * Şirketler taraCından sokak • 
!arda acılan bacalar belecl.ive tara· 
fından kapatılacak ve masrafı şir· 
ketlerden alınacaktır. Bunun icin 
bütçeye 25,000 liralık tahsisat kon· 
mustur. * Esnaf cemiyetleri yardım teş
kilatı heyeti umumivesi gelecek 
hafta toplanacak. toplantıda 34 ce
miyetin idaıe heyeti azası bulu • 
nacaktır. * Taksim RTsasının imarı proje
sine ııöre, kısla Ayazpasa istikame
tinden amuden ikiye bölünecek. 
teskil edilecek dört a<iada umumi 
ve hususi büyük binalar inşa edi
lecektir. 

Meltteplerin açık bulundu~ sa- = -=========== 
atlerde kahvelerde ovun oynayan ne ~önderilmi<;!ir. Bu talebeler in
ve oturan talebe hakkında ıxılisı;e zibat meclisleri tarafından sor -
takibat yapılmaktadır. Dün bövle l?UYa cekilecektir. Mekteplerin a· 
sekiz talebe maarif müdürlüitüne cık olduiiu saatler-de sinemalar da 
ııetiri.Jımiş ve oradan me.kteolcri - knntro.J edilecektir. 

Yazan: lskender F. SERTELLi 
i<ini başkalarından ~k daha ıvı 
tahkik edebilir. Bu cuma ııünü her 
halde nişan olmalıdır. Yarın dost
larımB:ı davetiyeler ı;;öndermeie 
me~buruz. Bunu sana varın sa • 
bah söyl'yecektlm. $imdi lif açıl· 
dı.. Hemen listeyi tesbit edelim .. 
Ötesine sen karısına! 

BAR ÇİÇEKLERİ 
............... _. ................ No45 

Annesi yerinden hopladı: 

Bilahare de faaliyetin ikinci saf
hası baslıyacaktır. Mühendı:sier.e 
mima: 1ar. tesbıt olunan bu yer !e
rin Üzerlerine inşa olunacak yeni 
şehir, kasaba ve köylerin planla
rını hazırlıyacalclardır. Evlerin in· 
şa tipkri .. malz."111<'leri ve bu mınr 
takıa.Larda badema '!'lllnız bu tarz
J.a.rdn bına insa ohııı.ması 111ecbu -
riyeti; yeni bir karı.unla mükelle
fıyet halıne sokulacakllr. Bu ka· 
nun cı.kmadan evvel. hicbir va -
tandaşın 1elzele rnınt.akıalarında 
yeni ınşaal yapmasına musaadc o
kıınuvacaktır. 

YÜKSEK MİMARLAR 
Btru.1C1NİN ETÜTLERİ 

Yüksek münarlar birlijii son zel
ze'.enin sebeboleri ve buralarda a
lınan lüzumlu tedbid~rle insa 
tarzları hakkında ııeniş ve w:un 
bir etüt hazmlamaktadır. 

---0·00>----

Benzin ve petrol 
fiatları 

Pivasada benzin ve pe'trol fiat
ları yenıden yüksehniştir. 

Pet:olün litresı H,75 kuıuştan 
15 kuruş 90 san:ıme, benzınin lıt
resi de 16 60 kuruşa cıkarıımıştır. 

Bir şişe benzın ise 76 dan 83 ku
rusa yükselmiştir. 

Fi.atlar kumpanvalarla hükümet 
a.rasınd'a yapı!an müzakereler so
nunda arttırılmıştır. 

YEni fia\lar dün Vekruet tara -
fından Ticaret Odası ve diğer ala· 
ka<larlara da bildirilmiştir. Benzin 
fiatarındaki yük.seklik şoförler ta
rafmdan iyi karşılan.-nanııştır. Fi
yatlara yapılan bu zamlar harici 
pivasaların yükselmesi karşısında 
zaruri ı:ıörülmt.ş:ür. -
Talebeye tasdikname 

ıerilme zamanları 
Herhanırl bir şehh· dahilindeki 

resmi veya hususi orta dcrEceli 
mekveplerin herhangi birinden di· 
jierine ııermek icin tasdi!<name ve
rilmesinin; ancak tasdiknameyi 
alacak olan talebenin ikinci ka -
naat notlarını henüz almamış bu
lunması şartile mümkün olabile
cei?i Maarif Vekaletinden dün ma
arif müdürlüğüne bildirilmiştir. 

İkinci kanaat ootlarını alan ta
lebeye asıl mektepte sınıf gec;ıne 
vaziyetini neticelendirmeden, bu 
emre 11öre tasdikname verilemi -
yecektir. 

Ailevi veya sıhhi sebeplerle her 
han~ı rnakcıl mazeretler bu kayıt
lardan hariç bulunmaktadır. 

lla.buki, bizce, davanın asıl cep· 
h<si ~udur: 

BüJük harp sonu dünya•ında, 
hemen her menılekettc, inso:ıların 
haleti ruhi;ycsindc mühiın tagny
yialer hasıl olmuştur. Bazı genç· 
Jcr. çabutak söhreı ve~·a servet sa· 
hıbi olmak h<'>'e 'ndedirler. Hal • 
buki. hayatta yiı .. sdİ$ bütün k~
dcme!cri hazmede et!e. ağır ağır 
çıkmak suretile mümkündür. 

Ga,si, bi•ce. bu haleti rtthiyc • 
nin vakitsiz hevc-si peiŞindc koşan .. 
ln.r, sn.hırsızlar, sıkıntılıJ:-r ve acül· 
)er zümresinin iclrakslz mümessi
Jidir. 
Eü~ün tnrih, lıu hnlin, bir gün 

dahi, umumun tasvibine iktiran 
ottiğini Jı'ÖStermez. . 

REŞAT FEYZI 

cTahsisat yokluitu• bir ihmalin 
mazereti haline getirilmemelidir.• 

SANDIKLARI BİLE AÇILMIYAN 
DERS ALETLERİ! 

Maarif Vekilimiz Hasan Ali Yü
cel bazı mekteplerimizde ders ıi -
!etJerinin iyf muhafaza oluruna -
dıklarını veya •yccsizlik• doLayı
sile sandtklarının bile açrlmadığıııı 
teessürlP ~ordüıiünü siıyliyerek bu 
hususı.:ı hiçbir maze,-eti kabul et
miyeceii.ini ve okullann müdür -
!erile maarif müdürlerini hemen 
şiddetle tecziye edeceğini t.ami -
minde bidırmektedir. 

Avrupa Harbinin Yeni Meseleleri 1 .___ ____ , 
Garp cephesinde H!ntli askerler 

Avrupa harbine karşı Hindls • ı 
tanın alac~ı;ı 'eziyet kac aydan· 
beri muhtelif surette mevzuu bah· 
soluyor. Fakot nihayet fılıyııt sa
haı>ında görülen keyfiyet llıı,dıs· 
tan.:an Avrupaya sevkiyat yapıl· 
dı<>ı ve ilk kıtaahn Fransız topnı· 
ğı:a çıknrıldı~ıdır. }Lu~ist<.ı~da 
yabancı propa~anclası tesırıle ar
tık urada.a 1ug1itcreyc yardım e
dilmiyeceği ve saire gibi dönen 
r.vayeuerin aslı çıkmadı. Avru -
p•da küçük milletlerin bir daha 
taarruza uğramamaları, milletler 
arası hukukunun çsası olauk ka
bul He sulhun bundan sonra hep 
bu esaslırra göre kurulması, enı • 
niyetin tesis edilmesi gibi gaye -
!ere iştirak ederek bu sahada müt· 
tefiklcrin kat'i muvaffakiyeti için 
Uindistanın da lazım olan yardı· 
mı göstereceği artık anlaşılmıştır. 

llindistanın coğrafi vaziyeti, ge
rek servet ve gerek insan kuvveti 
itibarile İngiltere için ne büyük 
bir rn~nba olduğu malum. lng.Jiz. 
!erin dediğinden anlaşılıyor ki bu· 
gün İngiıiz donanması ile Hin -
distandan alınan askerin birleş -
mlş kuvveti sayesinde dünyanın 
dörtte bJ-inde sulh ve emniyet de
vam edebilmektedir. 

bu işe kabiliyetli olanlar evvela 
nıua,>·ene edllc:cktc, sonra hıra • 
kılmaktadır. İhtiyaç oldukça ça
ğırılmaktadırlar. 

Geçen gün Fransa sahilinde bir 
limana çıkrrılan Hintli kıtaatın 
böyle Avrupa toprağına geçen 
harptenberi bir kere daha gelmiş 
oiması İng:liz imparatorluğunun 
Diğer yerlerinden, Kanadsdan, 
Avustralyadan ı:etirilmiş olan kı· 
taatın ora"ıı geuncsine tesadül e
diyordu. İngaiz imparatorlutunu 
teşkil eden memleketler nasında 
noktai nazar birliği, menfaat bir -
liği ve sa:renin eklii!• olduğuna Av· 
rupa harbine gerek diğer domin
yonların, g<!rek llintiilerin iştirak 
etfek istemediklerine dair Alman 
tarafının ne kadar faaliyetle pro
paganda yaptığı malumdur. 
Şimdi İngiliderin dediğine göre 

Hinlli kıtaatın Avrupa toprağına 
geimiş olması bunlara korşı fıli 
bu cevap teşkil etmektedir. H:nt
li kıtaatın yollarda hiçbir tehlike· 
ye maruz kalmaksızın Avrupaya 
getirılmesi de gösteriyor ki deniz· 
aşı.rı yerlerden Avrupıı cephesine 
yapılacak sevkiyat "" nakliyat 
emniyelle cere~·an ediyor. 

Yalnız pek tabiidir ki bu kıtaa
tın nerelerden alınB'f•k nereye çı· 
karıldığı gazetelere geçmiyor. Fa· 
kat sevkiyatın emniyetle cereyan 
ettiği tamamile aniaşılmaktadır. 

1 

Macar - İtaly 
görüşmeleri 

rasuı ~ ıumı 

İtalyan Hariciye Vekili 
Ciano ile .Macar Haiciye 
Kont Çaki araııında Venedı 
pılan görüşmeler, orta ''e 
şarlJ Avrupada sulhun isf 
hıidim netice vermi!:;tir. il' 
bu görü~ıııeden sonra neş 
tebl1ğ varılan netice hakk 
rih malılmat vermiyor. ı-· 
nıin kaynaklardan ı:elen ha 
Venedikte şu kararlara varı 
bıldı.rınektcdu: 

1- Rusyunın :;arki Poı 
işı:ali meselesi ı:örüşiilrnüş v 
ya ve .Macaristan koınün · 
O'l'la ve cenubu şarki Avrup 
yılmlbına mani uln.aL: için . 
ği yapma} ı kıırar.ıastırmu;l 

2- l\Iacaristaııla Yugo•la 
rasınılaki ınÜllB!icbell<'r tel 
c!..lmiş ve normal, hatta sanıi 
duğu gönihuü~tiir. 

3- l\lac:ıristanla Roman} 
sındaki müru.sehetıere g 
Macaristan Transilvanya üz 
deki idıli~larından nzgeçmc 
beraber, lıu iddiaları harp d 
eıı:ği ınüdde.çe ileri siimı 
taahhüt etıniştir. 

Bu kararın en ehemmi 
sonuncusudur. Komünutlıgı 
ta Avrupaya yayılmasına ma 
malt için v.:r.ldıp bildirilen 
karar, ancak bu isukawt>tl 
ru bır Itus isuliısını önlemek 
sadile verhmi kı.""" ~ekLnıl 
sir edılınelı.U<. M:ıhreeı her 
lan kayn:ı.kl~rdan her gün 
yaya atiedılcn istila cmeıleri 
kındakl haberlere rağmen, 
ko~anm böyie bir nwcera p 
bulunduğu çok şüplıcliılır. B 
Mosko..a tehi.!.~'"" kiı.h şu ' 
bu miıletin önünde sallıyar 
takım politika manevraları ç 
mek istıyor. Ruslar b:r ı;ün 
sarabyada erı .. si gün Bof:azl 
ba.~ka bir gün Kab.aslarda ve 
hut da İran körfezinde zuh 
diveriyor. Bir gün de ansız 
kendenari Hindistan fethine 
!anıyorlar. Alınany:m·n tabi 
şudur: Kendinin yapanuyacu 
leri, Rıısları yapacak gibi gö>ı 
rek, alakadar devletleri ve 
demokra~iıerini korkulmak v 
karışıklığa yer vermekten ise, 
ha "1ıven bir zararı kabul ed 
Almanya ile sulh yapmuk. Fı 
kika bir ay evvelisino kadar 
le bir propaı:anda az çok tcsi 
ı;österiyordu. Fakat şertiar de 
miştir. Rusyanuı Berlin taraf 
dan atfedilen teşebbüslere gı 
ceğine bugün arlık pek azları 
timal vermektcdiT. 

l\lacaistanla Yugoslavya ar 
dakı ınünasebetler esasen hır 
detıenberı iyi idi. Fakat Vene 
göriiı;mclerinin mevzularından 
ni te~kıl eden .Macar • Romen n 
nasebetlerinin tanzimi hakkınd 
haberler doğru ise hakikaten s 
yolunda miısbet bir adım atıl. 
demektir. Macaristamn Trans• 
vanya üzerinde emelleri old 
mruiımdlll'. Fakat senelerden 
Almanyanın ve İtalyanın ger 
orta Avrupada ve gerek Ba 
!arda yaptıkları revizyonizm 
rikitı, •haksızlık• adı verilen 
takım vaziyetlerin dilıeitilın 
maksadını istihdaf etmi~or. S 
kendi nüfuz ve istila politika! 
nı yürütmek için bir manevra 
Versayın •hı>ksızlıklarını• ta 
etmek için senelerdeberi gilr~ll 
yapan Almanya, bu &Urültu) 
Versaydan daha büyük Juıksızh 
lar yapmak için fll'Sl1t olıırak 1' 
lanmıştır. 

- Ni$3'll'3 davet edilecek dost - ı 
le.mnızın isimlerini yazmadık hala. 
B 1' a.-ahk şunların da isimlerini 
tesblt etsek. Malum ya bizim dost
larımız çoktur. Sehnanın annesi 
yüz kişi üzerine hazırlık yapacak .. 

Cemil da}ı(ıJI dalKm önüne ba -
kıyordu. 

Annesi atıldı: 
- Ne düşünüyorsun. Cemil? Ba

b&nın sövkdigi dof(ru dej(.I mı? 
Yüzden fazla ınsan davet edersek 
mahou'P oluruz. Çünkü, bu, her 
ııevden önce yer meselesidir. Kala
balık fazla olursa misafirleri atıır· 
tıyamayız .. Sı.kılırız. 

Cemil içini çekerek: 
- Anne, dedi, bu nişanı ktsa bir 

'8JTl•n için tehir etsek fena olıru· 
yacak. 

Kan koca birdenbire şaşırdılar. 
Babası kaslaruu çatarak sordu: 
- Sebebi? .. 
- Sebebini tahmin edersiniz. ba-

ba! İmı.asız mektupların savısı 
artma.i?a başladı. Mesel evi ar. z 
cıosuarmıdan bir Polis hafiyesine 
havale ettim. Müsbet veya menfi ı 
bir neti<:e alıncıya kadar bekleme
ri :ınuv..tık orıiyorwn. 

- Ne d:yorsun Cemıl? &on. o 
ııelen mektuplara inanıyor mu -
sun? Bu ıtibi isler uzadıkca. araya 
binbir fesat karışır .. Bu her mem
leketı.. böyledir. Bu işleri uzatma
İ!a gelmez. Karsında prrlanta gibi 
bir kız var. Onun hakkında ufak 
hr şüpheye düsmek bile cınayeı
tir. 
Babası başını salladı: 

- Annen doi!ru sövlüvor, Ce
mil! Bunları sen de bizim kadar 
takdir edersin' Mesele Selmanın 

kulalıına giderse. bu is derhal bo· 
zulur. Ve emin ol ki, sen. Selma
dan daha güzel daha kibar. daha 
ince b:r kız bulamazsın! Sonra ba· 
şını duvardan duvara vurur, piş -
man olursun! 

- isi kokünden bozalan demi -
yorum. baba! Tahkikatın netice -
sine kad>r beklivelim diyorum. 

- Biz bıhktkatımızı a'lece vao
tık. Mal. ~özümüzün önünde Ve 
Allah bize ııoz vermiş. iz'an ver -
mh. $llur vermiş. BunLann hari
cıııdc. brr polis memurunun vere-! 
ceitl haberler ne olursa olsun. b z-

Cemilin annesi üzııün bir ta -
vırl<ı oğlunun yanına sokulmuştu: 

- Cemil. basın çok dümanlı ga
liba? diyordu. İstersen yat da bu 
isi varın sabah konuşalım, olmaz 
mı? 

Cemil: 
- Havır. dive basını salladı. Be

nim aklım bası:rıda. Sarhoş da de
tıilim. Üc bardak bira ile bir ço
cuk bile muhakemesini kaybet • 
mcz. Fak3t benim de b.ldiıl;im şev
ler .. Duvduitum sevler v.ar. İçime 
bir şünhe ~irdi.. Bu süoheyi ka· 
Camın icinden çıkarmadan biç bir 
iş Yapamam. 

Ve ağlar l{ibi bir sesle ilave etti: 
- Selmanın. sahneden dönmüş 

bir kız olduitunu tahmin edıyo -
rum. Polis hafiyesi olan arkoda • 
sım bu noktavı avdınlatmadıkça 
kat'i bir cevap veremem. 

Cemilin babası. uzun siııarasının 1 
aJ!ızlığını masanın üzerine bıraktı:! 

- Ne d'yorsun oğlum? Srlma
nın sahneve cıkınıs ohnası ihtima
lini duşünmek cinnettir. O. bır 

aile kuzusudur .. Ve anasının dizi. 
nın d.li>~ndeıı aynlınaınıştır. 

Kadro ve maaş 
Maarif Vekaletinin, orta tedri • 

e:at mualliınH .. 'Tinin m~a.şı hak.kın
da yeni haurlamıya başladığı ka· 
nun proiesi, her tarafta yakın bir 
aliıka uvandı.rclı. Şimdiye kadar 
orta tedrisat muallimleri 90 lira -
dan vukarı asli maaşa geçemez • 
!erdi. Bütün di~cr devlet memur· 
!arı 150 liraya kedar çıkabiliyor 
da, neden muallimler eıkanuyor? 
Jliç .. Kat'i bu esbabı mucibe yok· 
tur. 
Şimdi, bu mantıksızlık ortadan 

kaikıyor. Yalmz. Vekaletin her 
maaş derecesi Ü'leTindc te,bit et
tiği adet. yani kadro usulü bu Ve
kfı.letin hususiy<'li ile uygun ol • 
masa gerek. Çünkü, meseli. İnhi
sarlar Vekaleti tt>:;kilah her yıl 
a\·ni olmasına mukabil, mekl<'ı>, 
d~rshane. dolansile mu•lliın ade
di her yıl yüzlerce artıyor. 

J\Iısırda ve Adende bulunan kuv
vetler Kırmızı denizi muhafaza el· 
ınckiedir. İran köriczindeki nıın· 
takada bulunan yerli şeyhlerıe 
de anlaşılmak suretile bu mühim 
kuvvetler İngiliz imparatorluk 
yoılarında asayişi muhafıua edi
yor. 

Efganlstanla Hindistan arasın· 
da tnüna5ebaııo dıtinta iyi olnıa -
sına ingilizlerce clıkkat edilegel· 
miştir. 

Singapura gönderilen Hintli kı· 
taat Burn1a ile l\laıayıının eınni -
yetini muhafaza ile mükellef bu· 
lunuyor. 

Şarki Afrika Hindistandan ge
len ticaret eşyasına her vakit muh
taçtır. Sonra yine ACrikanın bu 
kısmını icabında müdafaa ıçın 
Hindistandan ku\'vet sevkedile • 
bilir. Hindistan ycli~tirdiği mt>vad· 
dı iptidayeyi İngitereye, İngiliz 
dominyonlarına ve batta Fransayıı 
göndermektedir. Avnıpada harp 
cıktıktan sonra İngiltere hüku • 
meti Hindistandan yardım istemi~, 
Mı ıra, Adene \•e Singapura ora· 
dan asker gönderilmiştu. 

Hintli kıla•! hu maksatla çok İ· 
yi t~çhiz edilmiş olup bütün ma· 
kineli, motörlü vesait~ malik b~· 
lunmaktadır. Bu suretle 25 hın 
kişi sevkrdilmişlir. 

Hintli kıtaalın A vrupadaki harp 
cephesine sevkinde diğer şayanı 
dikkat olan bir keyfiyet daha var· 
dır. Bu da şu makineli ve motörlü 
vesait devrinde Hintli askerin be
raberinde getuilen ve harpte çok 
iş beklenen hayvanlarıdır. Uzun 
mesafelerde ve iyi yap•lmış yol· 
!arda ve iyi havalardıı makineli ve 
motörlü vesaitin nakliyat işle -
rinde de kullanılması ile elde e
dilecek faydalarda kimse şüphe 
elmiyebilır. Onun için mesela mü· 
kemmel kaınyonlan ve sairesi ol
maksızın harbe giden bir ordu iş 
göreıniyecektu. Fakat havaların 
bozuk gittiği yerlerde nakliyat ya· 
pacak bir ordunun işine yarıya ... 
cak asıl vesaitin ne olacağı anla • 
,iliyor. Beygirin, katırın sırtında 
nakliyat yapılırken havanın ya -
ğışh olmasına ehemmi.·et verilmi· 
yeceği ı:ibi hay,·an vnsıtası ile her 
yoldan gidilebilmekte ve her iste• 
nen yere varıhnaktadır. Jlayvan 
vasıtasının motör ve ben1ine ih ... 
ti:vacı olıııadıi;ı da aynca kayde -
dilin ektedir. 

İtalya gecen eylulde Alman. 
nan arkasından yürümiyerek h 
be sürüklenmekten kaçınmak! 
askeri harekatın cenubu şarki J\ 
rupnsma yayılmnsma ıniııl ol 
n1u~tu. Hu. İt:'l,·anın sulh yolu~. 
birinci hizmetidir. Venedik ı:? 
rüşmelerinde l\tacari•tan üzer• 
yaptığı telkinat, halyanın c~n 
bu şarki A'-rupası i~in yaptıı;ıı 
kinci hizmet sayılabilir. 

A. Ş. ESME 

Birimizin Derdi 
Hepimizin D9rdi 
Tehlikeli bir duvar 
.son yağan yağmurlardın 

ısehrımizi.ıı muhtelı( yerl~rin • 
de duvarların yıkıldığını p· 
zctelcrde okuyoruz. Sultan • 
ahnıet Akbıyık balkının ye· 
gi\ne geçili olan Akbıyık cadj 
desinin dönemecinde bakk8 

Kadri Efend:) e ait olan arsa· 
nın gayet yüksek olan 4uv•: 
randan ,·akit vakit cadde or 
tasına taşlar düşmektedir. ~u 
duvarın t•hlikcli bir vaı~. • 
vette olduğunu herkes giiru • 
yor. Herhangi feci bir ~aza • 

1 

nın önünün alınma!\ı içın btJ 
9 

i~i beledi) enin dikkat nozarıP 
koyınanızı rica ederim.• 

llinılistanda ıı.iker toplaıurkeıı. ALİ KElIAL SUh"JIW" 
( Devamı Var l BWHAN CEVAT 

ce ınuter.er olamaz llcrkes kendi 
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Sofya Görüşmeleri 

(1 lııol salılfed.eıı denm) 
oııotıat&- muavini İsmail Zühtü 
ıWıillye asistanı Ömer Feyzi, ili 
hasta.bakıcı, iki hademe. 

İkinci heyet: Havd~ nü -
fun~ hastanesi operatör muavini 
umaı1 Hakkı, dahiliye asistanı 
Fahir ve iki hastabalı:ıcı ile ıki 
hademe. 

.Üçüncü heyet: Operatör mua. 
vmı Galip. ve dahi!ive asistanı Fü
r~nla iki hastabakıcı, iki hademe. 

Enkaz altından yeni çıkarılanlar 
h~ında pevderoev ı;ıelmekte o.1anl 
malumat, evvelce bildırilen raka
m. kabartmaktadır. Dün akşama 
kadar kaybol ~8 . . . an vatandaş sayısının 
., hını bu~duj(u anJaşılmışt;r. 
öl~ıvas viliiyetinde 'besbit edil€11 

u miktarı ll bini bulın E . 

~ey koz •.•.. .. . .... ........ '162 83 
Üsküdar .............•.••• 37 00 
Kızılay merkezine ..... 15.022 97 
BU SABAH DA 80 YURTTAŞ 

GELDİ 
Erzincan mıntak.asından bu sa

bah 80 yurttaşımız daha g<!lmiştir. 
Bunlardan bir kısmı evlere, bır 
k;sını ?~stanel<!re yerleştirilmiştir. 
51!. kişı ıcın Istanbul ve Kadıkö -
yunde oteller hazırlanmıştır. Eş
yası çok olanlar şimdilık misafir
han<!de kalmayı tercih etmekte -
dir. Bunlar da d:oer yerlere yer
leştirileceklerdir ~ 

Bu akşam da i5o - 160 yurttaşı
mızın gelmesi beklenmekted·ir. 
ÖLEN SUBAY VE ERLER!.MİZİN 

AİLELERİ 
can vilıiyetind l 657 uş, rzın-

Tokat ·ıa •. p, ye varmıştır Yurdumuzun en şirin ~rlerini 
lü, 337 .v~'aııveGtı. dahilinde 633ı ö-. kasıp kavuran zelzele felaketi es-
63 • ıresunda 1323 0··1 11.. ı.d. "J l · · l y..,-aJı, Amasvacta 

644 
.. , nasıı a o en subav ve er erımız e 

Yaralı, Gümüsban d 
2 

".lü. 136 askeri memurların yetim ve aile -
'"aı:a.lı, Samsunda :

5 
e .. 1'~3 .olu, 82 Jerine şehit maaşı tahsis oluna -

ralı, Trabzond .0 .~· 139 ya - caktır, 
Yozgatta 3 ölü. 

8 
a 6 olu, 3 Yaralı, Yaralı veya yarasız olarak şeh-

6 ölü vardır Yaralı, Malatyada rimize veya diğer yerlere gelmiş 
Yıkılan v~ has .. vevahut nakl-edilmiş olan bu kabil 

6C)n listesi şu<Jıur_ar 2oren evlerin yetimh?r'.e ailelerin kendiler_ine 
Erzincanda 3125 

maaş baglatmak üzere J:ıtroen ou-
ear ttö~n S yıkılan. 267 ha- lundukJarı verlerin askerlik şube-

" ·~ · ıvasta 5593 k 1 1 1 · ·· h&&a.r gören T k Yı 1 an, 515 erıne muracaat etmeleri icap et.-
1000 hasar · .. 0 atta 4743 .vıkıl:ın 1 mektedir. 
'"'-"'-- ı;ıoren, Amasyada 9'~ ., • ......,._.._. ___ .....,.....,..,.........,,....,..,., 
".........uı, 1013 hasar .. ~" • • "' 
hanede 161! ıkıl goren, Gümüş- H 
ıren s y an. 2110 hasar gö- er y d k 
/iar l(Ö~nıs~a 770 Yıkılan, 1112 ha- er e ar 
931 h en. .. abzonda 101 Yıkılan 
kılan,~~ ~o;en, Y~zgatta 488 yı~ VC fırtına 
ıedilm. t' asar 2oren ev tesbit 

iŞ ır. 

bi~z:;e ~ıntakasında yardım icin 
istif·...>- d'lızaklarclan son derece 1 

"""' e 1 mektedir 
f~e kadar Malatyaya yaralı ve 
tir y tz~e 533 kisi ı?Öndcrilmiş _ 
Y..;.b..:, arı .. ağır olan 43 kişi Di
l'ada a gond'erilmiştir. Malat-

tedavıleri yapılan IJO k .. 
&rzu.lariJe b k ışı 
:-abalar aş a viliiv-etlerdeki ak· 
Si.nıd· ının Yanına ıı;itmişlerdir 
altın~ :alatvada 125 varalı teda~i 1 

edihn a ! · 258 kişi burada iskan 1 
Ka IŞ!ır. 

(1 lııel sahifeden drYam) 

.!:ardı. Bu vapurlar cevap verdiler. 
Az sonra Etrüsk geldi. fakat dal - ı' 
gaJ-arın şid.deıindtn yaklaşamadı. 
Ancak sabahlevin yokular kal'ayaı 
cıktılar. Orada civar köylüler yi
vecek ~ içecek verdiler. Ondan 
sonra volcu.!ar Etrüok vapuruna 
bindiler ve voll.arına devam et -
tiler. 
Tırhan vaourunun yolcuları 

ınuhtelıf yollardan masrafları dev
let deniz yolları tarafından veril
mek suretile "idecekleri yerlere 
gönderi~cclderdir. 

1 

SON TELGRAFLAR 

Hitler sulh tavassu• 
tunda bulunmamış 
Roma 14 (A.A.)- Stefani ajan

sının diplomatik muha.rrıri yazı -
yor: 

Londra ve Parls gazeteleri Rus
Fin ihtılilfının muslilıane bir su
rette halli için Almanyanın ta -
vassut teklilınde bulunduğuna da
ir son günlerde bazı haberler neş
retmişlerdir. Doğrudan doğruya a
lakadar olan memleketlerde teyit 
edilmiyen bu haberi.erin h:Qbir e
sasa istinat etnıedii"i zannedilmek
tedir. Buna mukabil Leıımgrad.n 
muhafazası için lazım olan Kareli 
rnıntakasının Rusyaya terki sure
tile Rusya ve Fınlandiya arasında 
derhal sulh aktedilmesi lehınde 
başlıca Norveç gaıetelerinde bazı 
yazılar cıkmakta.d.ır. 
Diğer cihetten y~rı resmi Ber -

lin matbuat.run Almanyanın ş.mal 
memleketleri üzerinde bir taz.~·ik 
yapmak tasavvurunda bulunma -
dı.Qını temin etrrıesi üzerine Al .. 
manva ile İskandinav memleket
leri fil.ascnda m<!vcut olan gergin -
Jiğin zail olduğu kaydedilir.ekte -
dir. 

Yugoslav KraJ Naibi 
Zagrepte 

Bel"'rat 14 (Hıısw.i)- Yugoslav 
Kraı Na.bi Hırvat lideri Maçckin 
daveti üzerine Zngcbe hare!tet et
miştir. 

Kendisine Başvekil ı-efakat et -
mektedir. Bugün Zagrobe vasıl o
lacaktır. 933 sencsindenberi ilk 
defa olarak Kral haoeı!arunclan bir 
zat Hı.rvatistanı ziyaret et.'llekte
dir. Bu ziyaret Sırplarla Hın-at.ar 
orasındaki anlaşmayı göstermek • 
tedir. 

Belçika üzerinde , 
tayyareıer 

Brüksel 14 (A.A)- 13 kanunu
sanid.e bazı ecnebi tayyareleri Lğ· 
kden sonra bırkac kere üstahkcın 
mevki üzerinde uşmuşlardır. Her 
defasında bava müdtfaa bat3rya
lar; harekete geçmiş ve tyyarekr 
neticede şark istikametinde uzak
laşmışlardır. 

-o-

lar~~iy~ 220 kişi .ııel.miş, bun
l<en lDiiret~ Yerleştırılmış, dii?er -
di!ınistir Kep mahallerine sevke
ha bek.le~ avkseride 107 yaralı da-

ıne tedir · Yeniden batan vapurlar 

(1 lııol .. hileden devam) ı 

nü kabuld<ın dolavı bilhassa min -
nettarun.• 

RESMi TEBLİÔ 
Sofya 13 (A.A.) - Bul.ıtaristan 

Başvekili ve Hariciye Nazırı ile 
Türkiye haricive umumi katibi a
rasında yapılan müliı.kat, 18 teş -
rinievve1 1925 tanhli Türk - Bul• 
ı;ıqr mu-:ıhedesinin semeresi olan 
samimi dostluvun inkişafını tek
rar kavıt ve işaret ve iki memlc
kıetin Balkanlarda barısın muha
fazası ve Bulgar hükumeti taıa -
fından ilan edilen bitarflığın ko -
runm;ısı hakkındaki noktai mıuır
larının tam mutabakatını teyide 
vesile olın~tur. 

Mülakat, bundan başka. Türk ve 
B:.ılıtar hüktimetleri tarafından 
müşterek huduttan kıtaatın ıı;eri 
alınması hakkında ittihaz edolen 
Udbirlerin iki memleket arasınr 
da mevcut itimadiiver dostluk si
yasetinin ye1'i bır tezahürü teş· 
kil evlemiş oldui(unu da müşahede 
ve tesbite imkan vermiştir. 

Nihayet. Türk hükümetinin BuJI. 
ll'.aristan:n bitarafüi(ına rfa ı·eti hdc· 1 

kıııcra:ki kara:-ınııı ve Bulgar hü - 1 

kümelinin bu Litaraflığın kat'i S'U-İ 
rette muhafazası hususundoki ka.- 1 
ra;·ının. iki memleket tarafıncbn 
takip edilen sivasetin ve aralaı ın
d1ki iyi komşuluk münasebetle -
rinin icaplarına tamamen uyı;un 
olduihı müşahede ve tesbit edil -
ıniştir. 

HER TARAFTA KONi3EY 
Tüle LANTıSlNA E.ı:iliı\1ll.1l YET 

VE;ı.JLİY 0R 

Londra 14 (Hususi)- Gı:zeteler 
Ba1kan an~antı ko .. _seyir.ın bu se
fer B::.lgrdttcı. yg,p.a:::~ı top~a11Lının 
eherr.m yct~ni t .. o ... ruı cttir.yo ... ar. 

•Taymis• gazetes~ dıyor kı: 
cTop.antının yapılrr.a;ı~.a karar 

ver.lnoeı,i, Bah . ..ın antant. ricv,et- ı 
leri l!rasir.aa b~r ~yr:lık oln1ad1 .. 
gını gb;tcr.r. Malümdur kı, Bal -
kan antantı paktı, B..ı .. kan devıet
lermdeıı bıri ta. _fmdun feoholun
ır.adıkça 1940 ser.e>iııe kadar ken
d.liğinden devam edecckt.r. Ruz
name henüz haz:rlanmış olma • 
ır.aı{la ı...~r:.ber, gört.' ıı:ecek n:ese
leler kendilı~;rden belü g;b.dir .. 

Dii:!er taraftan Yugoslav Avala 
ajansı Beigraddan şu haberi ve -
riyor: 

Avala alansı salahiyettar meha
filden haber alıyor ki, 2, 3 ve 4 şu
bat tarililerinde Belgradda Bal -
kan antantı daimi konseyinin ya
pacağı toplantı esnasında, Roman
y.a, Türkive, Yu~oslavya ve Yuna· 
nistan Hariciye Nazırları umumi
yetle enternasyonal vaziyet bak _ 
kında ve bilhassa kendi memle -
I<.!tlerini alıikadar eden işler üze
rinde noktai nazar teatilerinde 
bulunacaklard:r. 

Bu toplantı Balkan menJeket -
!erinin simdıkl müsellah Avrupa 
ilıti.Lifınm dışında kalmak arzula
ruıı bir kere daha teyit etmek ve 
Avrupe.nın bu kısmında. sıılhlin i
dames.ııe yeni bir yardımda bu
lunmak fırsot:ru verecektir. 

FRANSA VE İNGiLTERENİN 
TKK.LlFLERİ 

Londra 14 (Hlısuslı- Bazı ga
zcteıer, Londra ve raris aunu ... 
şünde Soiy~ya uğrıyan Türkiye 
Harıciye Vıek&leti Urr.umi Katıbi 
Numan _i\Ien€m2ncioğlunun, Frıan .. 
sa ve ln~~ltere hiiti.ümetierinin 
müşterzk bır tdtlif;ni Bulg2r hü
kumet ne tevdi etm'.s olduğunu ya
z ' r. ' . ~ r~atrs.f.ıiı bu h"bcr te ... 
yit edilmiş değildir. 
D~ ı ..:> .. -.el.! ,c.az;:;t.esir.~11 yazdığı 

na göre son ı:iınler zarfında !'ılu
solinı ile Kral K~rol ara.-;ır.da u
zun mı.:.hs.bercler cerc-çan etmiş 
ve bu muhaber~.er Ciano - Çaki 
mü.iıkat:nı hazırlamıst:r. 

Yene ayni ı::ıxetenin verdiği ma
lUmata nazar:ın I\·1usolini. KrZLl Ka
rolü harp tehdidi J.tE·ct ktcıı sonra 
Tra.ru;ıJvaı!yadan :Macaristan le -
hiııe bazı tavizlerde bulıınm ya ik
na ct.nLL.r. ltaı:;a BaL a lac·Ja 
sulhun bozulmamnsına a.zanıi gay
ret sarfetmekt<dir. 

Yazanı Zı YA ŞAKIR No. i>9 

Fatih düşmanlarının ittifak1nı 
haber almakta gecikmedi 

Amiral İsmail PaŞU11ID be~ hu de 1 
bir cçvelitndaıı sonra e~vda Geli
boluya ve sonra İs~anbula avdeti 
sıralorm<ia (Fatilı) olıld..~a mühim 
iki telıdlt altına girmişti. 

(İst8:'1bul 1 un fethi ve (şarkı 
Roma ıınparatorluğu) na nihayet 
verilmesi ile, (Bizans iıııpar:.ıor • 
luğıı) nun bütun ccakıorı söndü • 
riılınüş ueğıldi. İstanbuhın iethi
ni mütcek11>, soi:ı \'e mnktu.i imp~-1 .. 
ratorun bı.codt:rleri (1.,cma3) ile 
(J)inıilriyos ı in1paratuTlltğu tek
rar ihya maksad.!e (Mora) taraf -
larına "ck,Ierkc orHda mü.stak.il bir 
lıukunıot tcsıs etmi~le·rdi. Ilunlor 
bir tcaitan BulkPn var?ı11adası • 
nın ce 'UP halkını ve' Arnavıııları 
Tiirl;.lcr alr.~·hino i;·~\ ıke ~:ıli.;.;t1k· 
ları gibi ıl.ı;cr tarnlll'n da nrrk -
icrin en l:U:ı:ül~ Oii*iD•~nı olan (Pa ... 
pa) <l::ın ve diğer Avrupn lıüküm
darbrıııdan müzaheret görmek • 
telc:rdi. 

Ayni :;:amanda, sabık Bizans im· 
parafoı-hığunun bir şubesı olan 
('frnbzon imparınorluğu) da - is
tanbu!uıı fcthıni mült;lL..İp ... bütün 
kuvvetilc (Fatil4 : aleyhinde ha -
rekete gc~ti. 

(İmp:urtor, Komncnos) uıı kuv
veti, ( l"a:ilı) ile ınücodeıcyc gir.ş
ı:1::,-c ı~arı tlcğJdi. Buna binaen, 
.:crhal (Fatih J in düşmanlar ile 
bJ"lC'şci. (.\kkoyuu1u !ıiibiimd.:arı 
v~ Türk. htiıı::üı?1dlrrları.r.ıu nanıdar 
k.alıram!»nı, l. i.Un Il-.ı!ian Sultan) 
iıo (Karanıan hüküuıdarı, İbra ... 
lıiın) ve ( Knstamoııu hükümdarı 
İsmail) Beylerle gizli bir askeri it
i.fak l!:ukank;i •kdctti ve "bu 
itGakı (C.:cnev:zliler) e de k&bnl 
ettı·di. 

Fatih, !>c.-,sJı: ı-ı.ed~s.ız hl.ittin bu 
hıaulıkları b.ı:rliiktc;ı scııra. bir
denbire crtcy:ı aııldL Or.,,uuun ba
şu•n bi .. Aat gc~cr··k, ~ark is!jka • 

ıuctio~ doi;nı il•'. lunhe iJ~siadL 
Ayni zanıanda, So..tdraz!?nı \C A· 
ınircl !t!ahn1ut P şa <la, d lnr. u.na 
ile l{s.r.:ıJcniıo çık·1r~k tlı:.ıı:.uıan -
lara · ı 1larlıeyi \ı·unn!:ı- a ha;,,ır .. 
londı. 

~ı tirk fHusu, ilk ıic-iu t İ" ra~. Ka
ra.ı. niıe ~ıkıyordu. Ve, \illa µ~rça) 
kadıı·gn sistcntindc harp g ... ınisi. 
(5~ porc;a ı nakhye sefinos:cden 
nıüreh.kcp bulunııyn!"du. Aıniral 

l\.Iahnrnt P&:;o. gcmikrdekı (•iJ:Jı. 
endaz) efrsdma ehemmiyet ver • 
miş.. Bir taraft4ln fll~.fu lıt'!zıriar
kcn diğer lzraitan da &ı~ı tnı:m • 
lerle (~O bin) rıcf•r (rııuharıp a
zab) ye1iştjrıui~ii. O dc\·r.n harp 
unsurlarırıo naza.ran bu da, az bir 
kuvvet değildi. 

(Fa.tilı.l, ilk dal'ocyi (Ccııeviz)
lilcrc ınJirmek isledi ve ilk he
defi de, (Amasra) knlesi oinıak Ü• 
zere tayin ettL 

Amasra kalesi, deııize doğru i· 
lerlcnıiş nla11 küçük bir yarımada 
üzerinde bulunuyordu. Ve iki ta
raftan birer liman He ihata olu -
nuyordu. Kale, oluT olmaz kuv -
vet•e sarsılınıyacak dcrcccı!c me
tindi. Kale ıııuhaftzhrı da Vene
dık Cııını.ud~·ctiuhı ~n güz:de as
kerlerinden mürel.kcpti. 

Ze•- TECiL KANuNU 
..:ele ınınt k 1 

Yolcuların sövJediğine göre va
J>Urun dibi delinmiş ise de kapa -
tılmıstır. Makine dairesine su gir
memiştir. Vapur mürettebatının 
tclaş göstermesi yolcuları daha faz-, 
la korkutmustur. · 

Yunan hül<fımeti de konsey.n bu 
defal:i ictinıa:na cok ehemmiyet 
vcrmekted.r. B~şvekil Mctaksas 
b.zzat konseyde hazır bulunacak-

Londra 14 (A.A.) - cH!l1:.ida~ tır. 
ismindeki !nııiliz balıkcı ııemısının · 

Yine aynı gt1ctcr.in verdigi b:r 
habere göre Macar:stan, Yu.~os -
lav.va ve d:~cr Bal '"' dc•;,ot.eri 
arasında siyasi rnüzc:.kere!cr cere
yan etrr:el:te ve bu mi..tzBkerel<:-ri 
de Yugos~avya idare etmektr:dir. 
Bu müzek.erekr Macaristan, Bul
garistan ve Yugos1avya arasında 
veni anla~maları istihdaf etmek -
tedir. Y;ne bu ile devlet arasında 
iktısadl bir anlaşma imzalanmak 
üzeredir • 

O tar:btc Karadcniziıı en ıııiihim ı 
"'.e n~ü::;ta_hkem lln1anıar1, Ceneviz~ 
lılcrın cl.nde ~ulunduğu gibi Ce· 
ncviz donann1ası da sevk, idare 
\'il hr-rıı kıymeti itilıar:Je - Türk 
donanmasına faik hir vazi~:ctte idi. 

1' .. atih, rakip ve cliişmanJarının 

bu ittifaklarını haber almakta ge
c:kmcdi. Bu ehemıniyetii kara ve 
den: z kuv·vetler · nin, i endi ıncv • 
!dini şidt!ctlc sarsacak kadar teh· 
d.illuir oJduğ:unu hı~sctti. O da der
hal el•ltındnn fodıırikata g:rişti. 

(.Falih) in ordu c douanm•sı, 
bir autla kaleyi her f.araftaıı sardı. 
Kal~nin Sinvoru, Cl'\'C a Lıüyük bir 
soğukkanlılıkla, siir'atU bir nıü

d:_lfaa hszıru~ı Jajlh. lı"akat, etra
fuıı çevircil hi.ic11n1 ku \ıetiııi e
saslı bir şekilde tetkik edcı· etmez, 
bu kuv,·eıc mukavcn1ct inıkü.nı o

laınıyacağuu anladı. Türkler tara· 
fındaıı vuku bulaıı teslım tekLfinl 
derhal kalıulc mcdııır kaidL (884 
H. - 145a l'ıL). ~İunlarile. ~vakiarf mrl,akki ceza 

~ınin tecili h muze kere • 
Uveıe tebl" akkındakı kanun vi-

.. ıı;ı ed'I · · 
Röre, zelzele ı mıstır. Kanuna 1 
evlerinde 1 ınıntakasındaki ceza 
le .. .. 0 up ta bu 1 · YUzunden k ev enn zelze-' 
iter şehirlere YU dınası üzerine di
l!tahkiunlar b tıca etmiş bulunan 
lr~nun ~ u hususta ikinci bir 
iler. cıva kadar serbesttir-

İSTANBut. 
Ze~ele fel·klJN YARDIMI 

tlıntzd' a etzcdel . 
e Yardım ! . erme şeb -

~tmektedir. Ya~alıy.eti devam 
adar İstanb dun alc;ama 

38.085 !iraa ulun teberr" .. be ır. Esk· uu, 
r cem'an 819 7

1 Yekun ile bera. 
ruştur. . 25 lira 70 ku -

!{aza !is" 
teberrü.Jer~:ıerıne göre dünkü 

tnıktarı şudur: 
Fatih •..... Lira Kr. 
llakırköy ·········-······ 257 47 
lleşiktaş .... ······•••···•• 500 00 
kadıköy ····· ·····•·•··••• 437 71 
Çatalca ···· ········•··••• 442 21 
EYiip .••. ·••• •··• ·•• • •• •• 896 4 7 
Beyoji i~ .... ·· · · · · ·· · ··· ·. .. . 877 30 
l!:ıninönü ··•·•·••····•··•·· I0.060 98 

- ..... ·-..... •• • . 8. 783 00 

Ege ve Akcknizde şimdiye ka -
dar misli görülrnıemis poyraz fır
tı.nası esmekt-edir. Jorya adlı bir 
Yunan vaouru Focava iltica etmiş
tir. Santorine adlı bir Yunan va -
ı;ıuru da İzmirden hareket etmiş -
ken tekrar cer! dönmüstür. 

Adrivatikte de si<ldatli fırtına
lar hüküm sürmektedir. Ju.lia adlı 
büyük bir motör karav<ı oturmuş
tur. İtalyanın sLnalind" kar fırtı -
nalarmdan tenler muntazam iş
liv<!miyor. Dün Orvent ekspresi 21 
saat rötarle Mil:"ınoya gelmiştir. \ 
Semı:ılon ekspresi hiç gelmemiştir. 

-voo-

Tramvay arşına 
bakarken 

Kurtuluştan geçmekte olan 180 
numaralı tramvayın biletçisi Hü
seyin oğlu Hüseyin tramvay ar -
>ının yerinde olup olmadığ na bak
mak için uzandığı s)rada, tramva
yın yanından ııecmekte olan 3055 
numaralı otobüse çarparak düş
müş, muhtelif yerlerinden yara -
lanm:.ştır. 

Yazan: Rahmi YAGIZ No: 14 

Donanm; 
Alman İmparato G b .. · ru 0 ~n ve Bres1 av'ın Osman-
lı ımparatorluğuna hediye edi!d. ~. . b"ld" . t" 

N ıgını ı lrmış ı 
ırıü nzırlar; bunun ilk cephesini At 
taraııakaşasız kabul etmişler; üst . man Amirnli Suşonun berabe • 

ö fına .kula yarmağa bile lüzum rınde getirdiği Alınan deniz za -
ı: rm~~ışlerdi. Esasen merkezi u- bitleri Osmaıılı donanma•ına mu· 
:,ı:;:yı ,::.e Alkendi temayüllerine allim seçilmişlerdi. 
m • ·~ manyaya karşı 11 • İngiliz deniz harp teknik ve 
ia~ı hır sempati havası yaratma· taktikinin Alman deniz harp ka • 

ugraşan Talat, Enver ve Ce 1 vaidine uyınıyon birçok tarafla -
Paşalar başka türlü düşünme .;"ka randan sarfınazar, birdenbire si -
bul etmeılercli. Y a-

B Y.a~i havanın dcğişınesile bu değ"i-
a 11 lıidiscden az sonra vaziyeti şışın donnnıno.da vücude getirdiği 
araya, .os.nıanlı hüküıudarı .,·htı·- d ğ" "kl'kl yar b c ısı ı er Osmanlı deniz er -

eşıncı Mehmet Rcsada anla- kan ve ümerasını hoşnut>uzlui!a 
tan Başkumandan vekil". . d -
nı t E p ı \ie a - uğrstın1ştı. },ak:ıt vatan se,•gisini, 

.a ııver a~a Hünkarın d 1 1 dılc ·1 f'k.i b' . a ten- mcın ekct uğrunda can vermek 
rı e 1 r ırlıiYi eti'... . r 
• h ıgını ınem- vazi esini her düşüncelerinden iis-

nuıuyetle görmü•• ••tc b d • t . . ., "" uıı an tün tutan kahraman Türk 
1 oııra nglız talım heyeti istiskal - denizcileri hu hadisevi dedikodu 
c mcınlekett.en çıkarıhnış, yerine mevzuu yapmadıkta.; bw;ka bü-

bir mavne caruarak battığı bildi-

1
.-

rilır.ıektedir" Ge.min.in .mürett.eba - İsW.ııbul 
tından 12 kısı olmuştur. . 

Dii(cr cihetten 3161 tonluk •To- 1 
nis Chand.is• ismindeki Yunan 
vapurunun bir tahtelbahirin taki
binden kurtulmağa muvaffak ol
duktan sonra İsvec sahi'.inin sim:ı
linde bir kayava caroitığı bildi -
rilmektedir. Vapurun kurtarılma
sından ümit !<'esi !mistir. Mtiretle -
batı Jrurtarılmıstır. 

Tallin 14 (AA.) - cKoster> is
minde 5200 ton:nık bir Estonya va
ruru bir mavne n-aroarak fsverin 
MO€ll<' limanı civarında batmıştır. 

Le\al.lıu 

Asl..t ri 
Auıi,·.iğintlea veri.en 
Kıtuıılı ilibları 

li.:re lüzum göı·liJccelı: miktara. göre 
Sc\'tolunaca!{tJr. ~artnnnıesi ko -
nıis:ycı:ila gbrülür. Pnzaruğı 15/l/ 
t.:o Paz::.rtc,;i günü saat ı:; de Lü· 
lı.:baı·~o..;. :tt!.:ı askeri satınalına ko .. 
m:syonwıda yapılacaktır. İstr.kli
lcrin komisyona gelmeleri. 

clll8• .390. 

* Garaj inş.osına istekli çıkmadı -

Evvela .. hiçbir kıymet ve liya • 
kati ba:z olıuıynn Aıniral jsıuail 
Pa~ı )"ı bu hizmetten çekerek do· 
nannıa işleriuin (Vczir~azam, Mah
mut Paşa) tarafından idaTe edil
nıesini eınrctti. \"C sonra .. düş -
nı•nlorına hisscttirmiyecck bir 
suretle, büyük bir ordunun hazır
lanması için harekete geçti. 

Mahmut Paşa, kısa bir zaman-
da, f:loyu seferber bale gi'tirdi. ve 
bu fiiouım fileıı kuınanclanlığmı 
da deruhte etti. 

Ayni manevra, (Sinop 1 kalesi 
etrafında da cereyan et ti (1). Bn 
kPlcniıı sahibi olau (lfaslar.ıonu 
hükümdarı, İsmail Be}) l'atihin 
kara ve deniz kuvvetlerine karşı 
koyaınıyacpğını anlaT enlanıa:ı, 
y&ınLı: kaleyi teslim etn1c!ilc kal .. 
madı- Ayni zamanıla hiıkumetten 
de el çekti. Bütün Kastamonu ve 
haniisi. b;r aııda Osıııanlı Türk· 
Jerinin eline geçti. 

(1) Sinop kalesinin müdafaa 
kuvveti !400 top/, (2 bin topçu), 
ve (10 bin muntazam asker) den 
mürekkepti. Vapurun mürettebatı iki sand:ı.la 

binerek vaoUTu terketmi<;tir. Son
dallardan biri S3hile l'.'elmis~ de 
irinde vapurun kaotanı bulunan 
ikinci sandal kavbobnustur. 

Eskh chu· r;arnizonundaki kıta· 
otlan b!r~n:":e bir pav~·ou inşası 
paz .. .:tıkia yi p'ı ·1h:cı:tkiır. iluılesj 
lu/I/ J40 S::lı günü saat 11 d~ Es· 
kişth;r Kor. Sa. AL kom'syonund• 
yapı.acakhr. Keşif heı:cli 30,0.~7 
lira 2 iccruşt,•r. l\.lu~al-k< t tcmı • 
na!ı n·2 ı;ra 78 kurn~(ur. Şort -
n2u1e ve keşif proj~si Ar.. 1~nra, İs -
tanbul Lv. irnı 'rlilılel'İ ve Eskişe· 
h1r J(or. :,.atıual,na kouli.s)onla • 
rır:.drt ~öı·ü}~:r. İst~kl:jrrın kanun
d3 "·:.~.ı,)ı ve<;a !.le ve tcnı· nnt ınak~ 
hr.,:tcı.r'.l..,. ht H~ giin \'C s:..atte ko -
ni:syond.ı hult\anıoiarı. 

.ıı~s- a322· 

ğmtlan iık pazarlığı 15/l/91ll Pa
zartesi 2 ci pazarlığı 25/ 1/~40 
P~rşembc 3 cü pazarlığı 2/2/940 
Cuma 4 cü pazarlığı 8/ı/940 Per
~cmbe günü sraı 11 ele Eskişelıır !-============================== 

Tallin 14 (A.A.l - Ke:,este vük
lü olarak Tallin'<len Brnm3'va L'it.
m<>kt<> oJaıı .DiPtrich Has~elclieh• 
adındaki motörlü Alman vaou:ım
dn bir infilôk ormus ve vapur Es
ton··a sahilleri civarında sür'atle 
batmıştır. 

(:" "-~_,,.,.,.,, 

YANJK 
ESİ!"~E 

•8 •• 
GULSUfı1 

yüklrri hf'ğendiğ·i için ıasvip da
hi etınişlcrtli. 
Donannın; :tiındi yepyeni bir ta

lim ekipjııln e]inde Alınan rleniz 
lıarp taktikinin hızlı talimlcrile 
meşgul oluyorlardı. 

Am;ral Suşon, Ilcr]indcn aldığı 
dircktiflerl~ bu sırada n1iiltchuru•l 
ve enteresan hır je:!)t y2pl1: Erdek· 
tc, Gcucral (1) vapurunda Os · 
maıılı denizcilerinin iık Alman de· 
niz tatbikutıntlan muvaffakiyctli 
imtih~·n \'crn1clerj şerefıne tertip 
edılcn ziyafette Em•er, Talat ve 
Cemal P2sa!nrla merJ,ezi umumi· 
nin en niliuzıu insanları topl:ın ... 
n1ışlardı. Alnıanva inıpaTatoru 
Kayzer ikinci Villıelm, Türk su -
larına iltica cd"n Goben ve Bres
lav harp gemilerini Osmaıılı P•
dişahına hediye ett:f(ini biıdirmiş, 
bu gemilerden Gobene Yavuz adı 

(!) Bu vapur o zamanın en bü
yük naklıye cemL•i idi. Harbi u
mumide bu da bizde kaldı. Müta
reke zaman:nda Galata rıhtımında 
bn/llı bulunurken İngilizler tara -
f;ndaıı alındı. Bir semti meçhule 
gö.ürüldi. R. v 

1#-
2,SOü.030 kilo odun kapalı zarfla 

satı:l n:hn ·ı·a1tt1r. ilk l"'ntİY!atı 2812 
lira !JU Lt.ru .. tıır. Şarınar.ıcsi her 
gün konus~on,la görülür. Eks:lt~ 
nıe 27 / If ;u Cumartesi günü sa
at 10 dcdır. Ta!.plcrm kanunun 
2 ve 3 cu nıadG('te:inr!eki vesaik· 
ı~r ı~ tcı iif .tıı~l.lupu.ı.r1nı ht-vi 
:.;r. f ·ı ı; ıı: Lelli gün \'".} s.:.ı.;ıt1.en b~r 
snal evveiine kadar Kırklareli lts· 
}.:.0rı ,ı,ai.ın&lına konıfsyonuna ver• 
ınelcri. •1061• c5S• 

* 2~0 ton buğd~y ö~-i\ttiirti1eccktir. 
,.or.dımoıı yii~de SG oh.,aktır. Un
l.rr ı.aKliyc Ülieti degırıni:PlCİ3-e a
it olınak üzere Liitcburga:z, Baba .. 
eski, llayrabolu, Kaynarca, Kule-

Kor. salınalına komisyonunda ya
pılnc.,ktıı. Şcrlnnme, proje ve ke· 
~it Ltanbul, Ankna levazım amir
likieri ve Eskiı;chir Kor satınalma 
koın.s~ onunda görüfür. Keşif be -
deli 23.o~7 lira 5J kııruş mu' akkat 
kmüıalı 1791 lirıı 57 kurııştur. İs· 
tcklılerlıı 11.anuııi vesııik]e komis .. 
yonda buıunıııalan. •1109• c3;,.1. 

* 500 : 580 adet fon cephoııe sc • 
meri pazarlıkla 18/1/940 perşembe 
gu.r.u ~Jat 11 dl:Est..~ ehir Kur. sa
tınahna kon1isyocuntla salın ,ılı
nacaktır. Nüınune ve şartnamesi 
komisyonda görülür. Tahmin be· 
d. ı; 16.:!40 lira nıu ... akkat teminatı 
1~18 lir.dır. btelt>ilcrin komisyo
na gelmeleri. • 1119> •3Jl» 

·-·-=-=======·== 
konulmu~. Breslava da l\lidilli is
mı ,.er :ln:dşti. 
Artık o .. ııı.ıılılarııı Alman;,a le

hınc bitaı dilı~larını boz:ıca.1-ları 
bir\'oJt t~zahur11Ua ar!!a:-ıılıJordu. 
An1;ral Su~on Osı:ıanlı donanıua 
kuıuandanJığına gl'tirihni&, bu un
vanı kull;tnu,uV,a La~lanuştı 

Zi.v:ıfctlc O!!-ınar,lı dor.annıası 
süvarileri de bulunuyorlardı. 
Yen1eğin sonunu doğTu Aıniral 

Sıtşrın sö:ıü döndiirüp doiaştırıp 
&usvannı vaziyet;ne intikal etti -
rer<k Çarlık Rusyusınııı Osmaulı-

l:;J:;;;ıı'ı":ılıı:ı::ı'lll 
ŞEHiR 

TİYATROSU 
Tepebaşmda 111 ı "'' ·I I~ liııı:,1;11ı;.ıı 
dram kısmında 

Bu akşam saat 20,30 da 
(llayı:l tlir Uüyudır) 

İSTİKLAL CADDESİNDE 
KOMEDİ KISMI 

Bu akşam saat 20,30 da 
(Soziın Kı8uaı) 

-o--
larıı yılbrJmıberi tatbik \'e takip HALK OPERETı 
ettiği si~ asetin nasıl bir iııılrn ga· 
yesiııi hedef tuttuğunu anlattıktan Bu akşam 9 da 
sonra iiıkırdıyı Almanya • Rusya Bugün matine 16 da 
herlıine perçiııfodi. Almanlsrın (ŞiRiN TEYZE) 
Şark ccıılıesindeki muıafferiya - 1 Pazar matine sa.at 16 da 
ından, dalın harbin bu ilk >aflıa - Pek yakında (Kediy-e pey;njr) 
sanda Rıı•~anuı düstüğü sıkışık va-:---------------1 
ziyetten uzun uzadıya paTçalar 
nakletti. Ve .. sötünü bitirirken: 

_ Eat'r; Osmanlı Pndişnhı S<'V· 
ketlfi SuJfan hazretleri de J,endi
lerine knrııı samimi hiosiyatla dost· 
Juk 1,ınelleri besliyen haşmetlu im• 
naratorumuz ikinci Viihrlın h•z-

( Devanu Var ) 

ZAYİ 
22 No. lu reis şehadetnamemi 

ve kazanç ve bütün evraklarım 
denizde batarak ı.avi oldu. Yenisini 
alıacmğımdan eskisinin hükmü 
voktur. 

Bandırmalı Abdülkadir oğlu 
Alunet Cepe 

Yeni Sümer Bank 
Sümer Bank sermayesi 150 mil

yon lira olarak yenilestlıilınekı.e -
di:·. $imdiki.Süme~- Bank ve Eti ANKARA RADYOSU 
Bank Jağvedılecektır. Banka dev- ı 
!et sanayi ve maadin teşekkülle - - Dı\LGA UZUNLUCU 
ri1e bu işletmelerin kredi muaınıe- ~ ~ 
kelerini yapmakla mükellef ola - 1 1648 m. 18Z Kc/s. ııo K\V. 
caktır. Bu husustaki liı~iha mec- I · A. P. 31.1 m. Hta Kc/s. :o KW 

lis encümenlerinde müzakere e - ı 
dilmektedir. ::laat 18.00 Program ve memleket 

Elvevnı Snfyada bulunan Sümer saat avarı, -8.05 Müzik: Radyo or
Bruık umum müdürü Bürhan Zihni kestr.'.lsı, 18.~0 Çocuk saati, 18.55 
Ankıırava avdetinde yeni vazife- Serb,st saat, 19.10 Memleket sa
sine baslıyaraktır. at ayarı Ajans ve metuoro,oji 

İstanbul K.omutenlığıl 
~~~a Komlsyoııu_iliinları 

Komisyonumuzda mevcut evsaf 
ve şeraitine uygun olınak il.zere 
Komutanlık biruklcri ilııiyacı için 
on bin kilo scdeyağı pazarlıkla sa
tın alınacaktır. l\lünaknsnsına 2~/ 
1/ll40 Çar,.•ıı'ba günıi saat on dört· 
te ba~lanaeak ve ayni günde iha
lesi yapılacaktır. İstekıilerin belli 
giin ve saatte Fındıklıda Komu
t .. nlık satınalma komisyonuna gel· 
nıeleri. ·323• 

haberleri, 19.30 Türk müziği. 
Çals;üar: FahL.e Fersan, Re

şat Erer, Rdik Fersan, Serif teli. 
1 - Uşşak p srevi, 2 - Lemi 

Uşpk şarkı: (Günler geçiyor), 
3 - K!arııet Şükrü - Ussak şar
kı: (Sezer dolaşırsın), 4 - fil· 
taki • U~şak şarkı: (Sevdama yar 
kın gel), 5 - Lonıi. Uşşak şar
kı: (Neler çektim neler car..ın 
elinden), 

1 - Haşim Bey - Hicazkar şaı._ 
kı: ($tb tiı seher ben zarü za
rım). 2 - As>rive Hatibi - Hi
cazkar şarkı: (Yo!: hilafım hem 
müdara bir yana), 3 - Lütfı Bey 

İstanbul asliye birinci 
mahkemesinden: 

ticaret H.icazkar şarkı: (::lana noidu gö
nül). 4 - Ruşen Kam - Hicaz
kar şarkı: (Bir nevcivandır aşu• 
bu candır), 5 - Hicazkar saz se
maisi. 

Türkiye İs Bankası tarafından 
)3erırman elektrik şirketine izafe
ten Galatada Adalet hanında 22/25 
numarada Talat Enver aleyhine 
939/468 numaralı dosya ile açılan 
4398 lira 94 kuruş alacak davas nda 
şimdiki yeri belli olmıyan müd -
deialeyh balıkında ilanen tebligat 
Hasma karar verilerek dava arzu
hali ve tebliğ edilecek evrak mah
keme divanhanesine talik kılınmışl 
oLdui!ı.ından müddeialeyhin bir ay j 
kinde mahkemeye müracaatla işbu 
evrakı alıp oevaıı layihası vermesi 
ve muhakeme için de tayin edilen 1 

13/3/940 çarsamba günü saat 14 de, 
m~hkemedP hanr bulunması teb- 1 
lil! yerine l'!'rnıek üzere i:lan olu· 
nur, (23536) 

20.15 Konuşma (Türk tarihin -
den sayfalar), 20.30 Türk müzi
ği: Halk türküleri (lnebolulu Sa
rı Recep). 20.45 Türk Müzii?i: 
Fasıl heyeti (Karısık proııram (. 
21.15 Müzik: Pivanolu Kuartet 
No. I, sol minör, Çalanlar: Cemal 
Resid Orhan Borar, Zeki Ber
küren. Enver Kakıcı., 21.40 Mü
zik: Oazband (p:.), 22.15 Mem
leket saıat avarı. Ajans haberle
ri: Ziraat, esham-t.ah,•ilat. kam
biyo-nukut borsası (fivat), 22.30 
Ainns spor sPf\isi. 22.40 :Müzik: 
Cazband (pi.), 23.25/23.30 Yarın
ki Proııram ve k.aparus. 



POKER Tra, bıçıl • 

HiKAYE SABAH, ÖGLE 
Düayanın u iyi ıill 

bıçak.landır· 

ve AKŞAM 

İstanbul hasreti 
1 Yazanı REŞAT tE'\:"Zİ 

1 

- Demek yarın aksam .. 'tlene
ceğiz?. 

- Şerefinize tertip edilmiş, la· 
mamile hususi bir el!ience .. 

- Çok kalabalık DJJ?. Davetli 
çok mu? 

- Ha}'lr, ııen, ben. .. 

Her 
yemekten 
sonra günde 

3 DE FA 

Sedat Tekin, 1stanbuldan dört 1 
ıene uzak kaldıktan sonra, karlı, 
fırtınalı, soiiuk bir kış aksamı, Top
haıH! nhtımına çıktı. Tra_!:>zondan 

1 
buraya kadar ııüruerce suren de
niz volcU.:uğu, onu epeyce yor • 
muştu. 

Bu so~ havaya raihnen, ken
disini karsılıvan bir arkadaşı var· 
dı: Aziz Selçuk. 

Biraz durduktan sonra IJJ.ve etti: D • 1 • • • t 
tıp bir şey olacak .. 

8 • 

İki ııenç adam, nhtımda sarılış
tılar, öpüstüler .. Sedat Tekin, uzak 
bir Anadolu $ehrinde mimardı. 
Aziz Selçuk: 

= ~~veı:~e~.a~~a müteşek - 1 ş c r 1n1 zı mu n aza ... 
kirim Azizciı!im .. Desene tam ter- m an f 1 rç a 1ay1 n 1 z • 

Aziz Selçuk, hizmetci Marilıanın ~~~~~~~~~~.:_~~~~.:::..~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
aPHrılii'>i kibritle slearasını ya • 

- Hir de~şmemlşsin Sedat, de
di.. Hatta, ııitti~den daha ııenç 
döndün .. 

- ÖVle söyleme .. Yaş artık 35.. 
Pek ı;ıenç sayılmayız. 

Rıhtımda, arkada iki hamal, a
ıır aiiır Karaköye do,iıru yürü • 
yorlardı. 

~=~~.kıs ııülmekten kendini 1000 Lira İkramiye..._, 

1 

Marika önüne bakmıştı: ı 
- ekliyorlar, efendim .. 
- Masayı sen hazırlıya<"aksın, 

Sonra, kıza dönerek: 
- Yarın akşam ııeliyorlar, de
~ mi, eledi .. 

Beyoğlu Aiıacamii Salı.ızajıacı No. 31 Ermeni patrikhanesi altında 

Lütfü Kardeş Aile Matbahı 

İstanbuı asliye ikinci ticaret 
mahkemesinden: 

Beşlktaşta Vali konain C. Emek 
aııartımanında Mithat Recai Gala
ta<la Öıner Abit hanında 21 No. da 
Mehmet Ali Kunt. Galıata Assikü

traş bıçalılan geldı. Her Y; 
bulanar, markaaına dikkat edı,il 

Depo ·u: Jal.. Dekalo ve Şilr. Tahta kale No. 51. İstanbul 

Vapura, yolcu karsılarnab ııe • 
len kalabalık arasında ııüzel ka • 
dınlar, bilhassa, Sedat Tekinin na-

1 
zarı dikkatini çekiyordu. Yanın • 
dan. uzun boylu, iri siyah ııözlü, 
fevkalade cazip bir kadın ııeç • 
misti. 

değil mi?. Amma, fazla yorulacak
sın, kızım .. Sana yarın için bir 
yardımcı bulsak .. 

Hususi doktoru nezaretinde kıvıreık eti ve tereyaj(ı kullanır. 
Aksini isbat edene 1000 lira her semte yemek gönderilir. Ayda 
dört kap bir övün 10 ve ıki övün 18 liradır. Tediyatta kolaylık, 

Firmavıı dikknt. 

rasyoni Generali handa Furuzan ı• t b } G •• •• J I • 
Ali Ars.hın . veki!Lcri avukat Jak s an u umruK erı 
Mitrani ve Jak Mizrahi tarafından d 
7735 lira 65 kuruşun temini isti • Başmüdürlüğün C 
fası zımnında 4 No. lu ııaz dubası-

- Ben temin ettim elendim, bir 
pastanede calısan kuzinim var .. 
Onu çaı!ırdım .. Yarın için ııelecek .. 1 Deniz Levazınl Satın.alma Komisyenu i;anı::71 

Taıımi~ te .ı 

run iııotek irııesi İçin 9726 No. 1u Gümrüklerde sahipsiz eşya satı!ıyor 
beyanname ile muvafakat eyledi· 1hale ııünü 5/2/940 

• - Oh, aıa. .. j!inden ve borçlu Diyalron zade tvıı .. tarı deteri 
Sadat Tekin, Aziz Selçuka dön

dü: 
Kız dışarı c;ıkmıstı. senetlerin bedelini tediye etmiş ve MKN marlu No. lıi.o G. Lira K. Eşyanın dnd 

Sedat Tekin, Azize dönerek, h<.y
ran hayran: 

bu suretle borç tamam ·n itfa edil- 2 
mis ve alacaklı Hırıstomos buna 3972 K.A 2227 51 3715 500 10613 85 M 70/100 Gr. Ç ve J. • • • • • Beher kilosu - Yanımdan her ııüzel kadının 

ııeçişinde. hayatta, nelerden mah· 
rum oldukumu bir kere daha ha· 
tırlıvorum. dedi. 

- DesclH! isler tamam .. 
Aziz Selçuk ayağa kalktı. Oda

nın içinde dolaşarak: 

98.000 kilo sığır eti • 
%8 000 kilo kuzu eti • 
71.565 kilo koyun eti 

• • • • • 
• 

• 
• 

:14.26 
4G.3l 
4L8'1 

ra~men ipotel!in kadırılmasııı.a ya- 75 (1 • 55 kasarlı parnult , 
mensucat 

Aziz Selçuk .ıtiilüuısemeiıe ~ • 
lıstı: 

- Tabii, dedi.. Şerefinize ba • 
vım .. Bütün bunlar şerefinize .. 
Fevkalade zenı:in bir masa .. Altm 
bastan şanıpaııvava kadar her ne
vi içki.. Nefis yerr. 0 k!er .. Ve iki 
ııüzel kadın .. Umarım ki yarın al · 
samkl eıılence masJsı , ıı i ck>ceğin 
verde, senı avlarc.ı dusündürecek 
tatlı tatlı ııülüms ıyeceksin .. Göz
lerini vumuıı bu odavı. b•~ masavı 
hatırlıvacaksın. Bir rüya ııecesi 
kadar seni ürpertecek .. 

• • • 
1- Tahmin bedelleri, cins •·e mlktarlan yukanda lılzııluıııda ıı:Cis· 

terilen iiç kalem etin 30/2. K3uun/910 tarihine ra•lıyan Salı güııiı sa
at 11 de kapalı zarfla eksiltmcsı ·apılacaktır. 

na.şmamıs okluitundan zikri ııeçen İhale ııünü 8/2/940 2 'fı 
iııoteğin fek.kine masarifi muha • 3847 BAKER .3~ 224-0 00 5054 00 M 150/200 Gr. C w P. 
kemenin ve ücreti vekd 

1etin Ga· SHOVVA 385 34/50 ipliıti boyalı fa-
la tada Gümrük sokak 36/38 No. da l soneli pamuk mensucat - Fakat, unutma ki, zenıırn bir 

adam olarak !stanbula dönüyor • 
ıun .. 

Sonra, ilave etti; 
- Para her sevi ifade etmez mi? 

2- İlk teminatı •5201• lira •G8· kuruş olup şartnamesi her gün c3ll5 • 
kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

3- İsteklilerin 2490 sayılı k•nunnn tarifotı dahilinde tanzim edecek· 
l<:ri kPpalı tc~.lif mektuplarını en ıı:•ç belli gün ve saatten bir •aat ev· 
veline kadar KaMmpa~adıı bulunan komisyon b:,•kanlığuıa makbuz 

Yuk nda markası. nırmarası, del!'erl cınsı yazılı eşya ar ""' Hiristomosa tahmiline daiı ikame \ . . 1 1-'9 

olunan davanın cereyan eden ve kanun mucibince ve başlarında yazılı günlerde 2490 sayılı lı 
muddeaaleyhin ınvabında icra kı· hlikümleri daıresinde ve kaoal: zarf usulile Sirkecide Resadiye 
iman tahkikat ve muh:ıJremesi ne- sindeki halı antreposu dahll'inde Gümrük satış salon'>nda sJ 

O halde, mahrum olabilecejiin tek 
1,ev tasavvur etmiyorum. j 

Bir taksiye atladılar. Sedat Te
kın, o ııece, Aziz Selçukun Par • 
makkaoıdaki apartımanında mi • 
ıa.fır kaldı. 

* - Yalnız on bes ın;n.. Sonra, 
dönmeı(e mecburum.. İzinim bu ka
.dar .. 

- O halde, mütemadiyen mah
rumiyetlerden bahsetme Sedat. 
.Sen, hayatın, çalı.~manın, kazancın 
~evkini almışsın .. Görüyorum ki, 
aklın işinde .. İstanbulda adeta di· 
.ken üzerinde oturuyorsun .. O hAlde 
mes'ut bir adamsrn.. 

Sedat içini çekti: 

* 
Se-lat Tekinin izini b itmişti, Yi

ne bir karlı akşam; Aziz Se:çuk 
Tophane rıhtımında arl..adasını 
teşyi ediyordu. Fakat, bu sefer, 
yolcu yalnız ddildi. Yanında bir 
ııüzel kadın vardı. Sivah manto -
sunun içinde kıvır kıvır bir kadın .. 

Sedat Tekin, arkadasını kucak • 
!adı; öpüştüler. Sivah mantolu. sa
rı.sın, yeşil ı!Ö1Jü kadın, Aziz Sel· 
çuı:ta elini uzattı: 

mukabilinde vcnneleri. •236• 

1200 kilo sığır eti • • • , 
7425 kilo kuzu eti • 

22113 kilo ko~ un eti • 

• • Deher kilosu 

• 
• 

• 

Tahmh bede!ı 
3i.2G 
(6.31 
'1.89 

1- Tahmin bedelleri, cin• ve mlktarlnn yukarıda yazılı üç kalem 
etin 30/2. Kiinıın/940 l•rihine raslıyan Salı günü aaat 14.30 da kapalı 
zarfla rksilfmesi yapılacaktır. 

2- İlk teminatı (100:1) lira (96) kuru, olup flll'bıamesi her ıün ko· 
misyondan alınabilir, 

3- İsteklilerin 2490 ıayılı kanonun tarlfatı dahilinde tanzim ede
cekleri kapalı teklif mektuplarını en ıı:eç belli cün ve saatten bir •aar 
evveline kadar Kasımpaşada bulunaıı komisyon başkanlığına makbuz 
mukabilinde vermeleri. (235) 

Yine ~:l'~;t~.~ladık. Aziz Bey .. Beyoğlu Tahsilat Müdürlüğünden: 

ticesinde, 4 No. lu ııaz duba5ı h~k- tır. Şartnameler bu müdürlükten µarasız verilir: İsteklilerden 
deRel'inln yüzde yedibuçuk nisbetınde pey ak~sı makbuzile ıl_ 
dası vc"Sika<ı ve mali ve ünvan tezkeresi aranır. Bunlann usulil c 

muhakemenin müddeoaalevhr talı- sinde zarflara konul:ması ve za~an f;svanın iha.lc;si l(iinün~~ 
miline, müddei vekili icin maktu- saat 12 ye kadar bu müdürlüğe makbuz nwloabılinde v~r 

kındaki ipotei!in fekkine, masarifi 

an 50 lira vekalet ücreti takdirine 
ıttifak!a, kabili temyiz olmak ü
ere 2/10/939 tarihinde karar verilip 
müddei vekiline tefhim kılınma -
sına binaen müttehaz kararın ikn-
metııahı meçhul bulunan müdc!ea
aleyhe ilan volile tebliğine ve ta
rihi ilandan itibaren kanuni müd-
det icinde temyizi dava edilm<>diITT 
takdirde işbu hükmün kat'iv t 
kesbedeceli;i tebliğ makamına ka
im olmak üzere ilan olunur. 

(939 • 94) 

mektuolarınm ş..-rtnamesinde avnlan yerlere yazılması ınec 
Zarflar ayni ı;ıünde ve saat 13 de satış salonunda aCJlacafıı ıilJ' 
nur. (344) ./ 

Hayvan Sağlık Memurları ve Nalbant 
l'viektebi Müdürlüğünden: 

Mil<tm tahsis liatı tutarı i k teminat ek•lllıııtıl' 
Ma'ın cinsi azı çoğu L ra L.ra gunü 

Ekmek (1. nci) 6000 8000 10. Narh 800 60 26/1/940 eııroa 

:Mektebin 939 mali yılı ekmek iht~ac: eksiltmesi a<;ık olar8~ 
rda yazılı ııün ve saatte İstanbulda Ca11aloııh.ında Yuksek M<ı , 
muhasebeciliğinde toµlanan komisyonda yapılaca~ından verici!~ 
ayyen saatten evvel teminatlarını vezneye yatırarak .komısv 

- Vazifeye baiihhk, lnsanlıtın 
birinci şartı de~! mi?. On beı; ııün 
~tlrahat kafL. Ne yaparsın. Ma • 
clemki yaş1yoruz. çalısmai:a mec -
bur değil miyiz? 

Aziz -~enç_ kadının. elini öptü: Muamele ve istihlak merkez şubesine muamele verıtisinden borchı 
-: G<Le ııule Nesrın .. O tatlı ge- bovacı Artin Solınazıriilün Şi.şlide Büvükdere caddesinde 8/1 No. lu 

cevı unutma.. boyahanesinde haczedilen bir aıret silindir ütü makinesi. bir adet islim ~--------------~--~ mel;;;.:,;..er~i.~_.:.(1~8~0):__~~~~~~~-·~~~~~~---

Bu muha~re, iki arkadaş ara· 
auıda, Sedadın lstanbula ııelişinln 
ertesi Pilnü, oluyordu. Aziz Sel -
cuiiun Parmakkapıdaki apartımanı 
~k rahat ve batta lükstü. Bekar
dı: burada, bir hizmetçi ile, yal· ı 
ııız oturuyordu. Aziz Selçuk: 

Vapur kalkıyordu. Aziz. merdi- kazanı, bir adet santirfüs. 5 adet '91me, 2 adet dolao, bir adet yazıhane 
venı.eı:ı inerken düşündü, Sedat ve iki masa 16/1/940 tarihine milsadi.f salı ııünü saat 11.30 da mahallin
Tekın.ın, dort sene ~onra, İstan • de aJeni müzavede il" sat.ıiacatındaa taliplerin yevmi mezkür ve saati.< 
bula .. ilk .ayak .~astı~ı. aksam. nh- mahallinde bulunacak icra heyetlne:nüracaatları ilan &unur. ·lc38h 
tım uzerınde soy ledieı şu cümleyi 
düsünüvordu: 
Yanımdan her güzel kadının ııe

çlsinde. hayatta, nelerden mah • 
rum olduı{umu bir kere daha ha-
tırlıvorum. - Per~mbe Ü•arru bir eglence 

yapacali;ım, dedi .. lstanbula ııelip 

fiden bir insanın, o>urbet elde has- 1•
1
- •-·-·-·-·-·-·-·-•-••-•-• .. •• 

retle anacali;ı hatıralan olmalıdır. Sahibi ve netrıyatı idare edm 
Sedat Tekin yerinden doğruklu: Baş muharriri 
1- Per$(!mbe yarın değil mi? ETEll İZZET lll!NİCB 
,1- Öyle ya.. lou T•lınf Matbu"' 

.l\c. 199 Yazan: !iL SAJ\U KARAYl::L 

Devlet Dcnizyolları İşletme Umum 
Müdürlüğü İlanları 

İdaremizde münlıal buluMn l!:O lira maaşlı ııemi tabipliklerine dok 
tor alınacaktır. 

~ra ti Öİ!l'erunek üzere evrakı resm:velcrile birlikte umumi mü
clürlüj!ümüz zat işleri müdü.rlül!üne müra<:aat etmeleri lüzumu ilan 
olunur. (324) 

Fatih, İstaohula geldi. Ilcrkes 
oğlu ile, Çiçek Sultanın gazaba uğ
rıyocaiYma kani idi. 

F&kat Sultan Mehmet, hiç de 
herkesin diisün•liiitü gibi hareket 
etmedi. 

Siilcyıııan Beyden !hını gelen 
izahat: &ldı. llcmen Çiçek Sultanla 
C••mi taşraya attı. 

demek olan mezkı'.ır iskdeıı.in baş- ! 
kaiarın elinde bırakılması cai.c 
değildi. 

•İnoz• hAkimi sabile karip kii
çük adalara da hiikmediyordu. A· 
daların Limniye, Limninin d~ l\Iı 
dilliyc müııuscbeıleri vndı. 

Ortada bir çok fınldaklar dönerken, birden
bire lstanbulazafer haberi geldi 

Lakiu, Jeııi~eri ~ğası vekilini ve 
birkaç ki,iyi katletti. İşte; Cem; 
babası ba:vatta iken biiylc bir sürç 
ile malUl idi. 

inozdan r.onra, nöbet ona mer• 
but olan küçük adaıara geldi. Kü· 
çüklcrdcn büyüklere iş •irayet et
ti. 

}'atih; Zağnos Paşayı huzurun:. 
çağırarak: 

- Lala, inozu zaptetmek za • 
manı geldi. dedi. ehzade Cemi bir o.n evvel 

f.adişah ilin etmez:.ek, Allah mu· 
:bafaı;a eylesin ortalık Yıldırım 

;Beyazıt devri filretine döner. - ........ . 
- Sen askeri inzıbat al .. Sara· 

yı hümnyuna gel!. Cemi iste ve 
tahta çıkarıp bıat eyleyiııiz!. 

- Başüstiine ultanım!. Faka~ 

Süleyman Bey ne buyuruyorlar .. 
- Sülevınan Bey, ne diyecek. .. 

Askerin i te · ıne kar ı koyacak de
ğil ya?. 

- Duğru buyuruyor unuz sulta
nıın!, l· akat, bir anda hexşeyj alt
ü~t edebilir .. 

- Ne gibir. 
- Ulemayı kı kırtırsa, o vakit 

~k~rın dediği de suya düşer. 
- Pekala, Süleyman Bey ile bir 

ko.ıuşayım .• dedi. 
Halbuki, Çiçek Sultan Sil • 

l<'l man Beyle konuşmuştu. Onu 
tebdil etıi~i halde bir türlü •i • 
undan: 

-EHi... 
Cevabını alamaıwştı. On;.da bu 

ıriırılituler ve fırıldoklar dönerken 
birdenbire istanbula zaft'r haber· 
leri geldi, 

}'atih, Uzun Ha,anm ordusunu 
nıahvıpcrişan eylemişti. 

Fatih, tarafından gelen zafer • 
namder münadi ile sokaklarda i· 

lan olunuyord1L Bu haberler hal· 
kın dedikodusunu bir anda kes
mi ti. 

Çiç~k Sultanın fınldaklarına da 
niha)·et vermişti. Çünkıı; yeniçe
ri ağası vekili zafer haberleri üze· 

rine Çiçek Sultana knrsı vaziyeti· 
ni taınnnıile deıi'iştirmi,ti. 

Süleyman Bey, akıllı hareket et· 
tij:indcn dolayı mcınnundlL Iaa
zallah, ya, Sultana uyup da de • 
diklerini yapını ol·aydı muhak • 
kak kellesi uçıntı. lu. 

Fakat; Süleyman Be~ kı:rıışina 
tecrübe görmüş bir •attı. '.l rmkiııli 
olduğu için Ö)·le kolav kola) kn • 
rar vcrebilceek bir adam değildi. 

istaııbuldan Sultun l\ldımcde ha
berler .ızınıştL Çiçek Sultanın oğ
lu Cem için aleyhinde çPvirdiıi'i 

Çiçek Sultaıı, re~kalade ınuhte
ris ,hari'i saltanat bir k<>dındı. Oii· 
lwııı da bu suretle yetiştirmişti 

Cem, babasına bir hal olursa, 
kardeşi şehzodc Beyazıt Padişah 

olur olmaz katlcdilrceğinden emin 
olduğu irin hulunduğu Karaman 
diyarında adeta nılistakbcl hll.ku
metioi ha:nrl;yorrlu. 

Çi•ek Sultan, veziriıuamı elde 
etmişti. Ona vatlrrde bulunmuştu. 

Veziriazam, Padişaha bir hal o
lursa Aman ada bulunan şehza
de Beyazıda haber yollamadan 
evvel Karamanda bulunan şehza
de Cemc haber yollıyncak ve Cem 
Beyazıtlan evvel İstanbula ıı:elc
rek p~dişahlığını ilan eyliy.,.,ekti. 

Koskora Fatih, hayatta iken o -
ğullari" arasında &altanat davası 
hüküm siirüyordu. 

ADALARI.' FETHİ 

İstanlıulun fethinden sonra Ru
melide icra olunan ilk bareketi 
askeriyede Meriç nehrinin men
baında hulıınaıı •İnoz• kalt'sinlıı 
lethiııe lüzum göründü. 

Zagnos Paşo: İnoz hiikimine şu 
yolda haber yolladı. 

- !uuz ve elinizde bulunan a
daları Padişahım namına terke • 
diniz. Djn ve vicd~n hürriyeti, mal 
ve miilkiinüze Malıip olarak oturu
nuz. 

İnoL lıiıkiml, şövalyelerin ver • 
diği kuvvetle İnoz kalesini ve 
kendi•iuc tabi adaları muhafaza 
ve mutlafaaya karar vermişti. 

Fakat Zağnos Paşa kuvvetleri İ· 
nn.ı ii ! C") . c Jii-riiyerek bil" ham -
lede zaptetti. 

lnozım cthiııd<-n sonra, Türk 
donanması küçiik adacıkları zap
ta mıı•·affak oldu. 

Raı!os •övalyeleri, Fatihin Ada
lar deni•ine el atııi(ını görünce a
~aj(tdan almaS:-a bn~laınışlardı. 

Fatih, Sırbistan ve Yunanista • 
nm fethinden sonra adalann zap
tına karar veTtnişti. 

Rados ~valyeleri kat$ılannda 
bulunmı Anadolu sahili ile ser
be~t alışveriş etmek ürcrc Padi • 
phtan müsaadR istemi•lerdi. 
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ki. artık bu zehirli, kaynar ııöz yaş.. 
!arı açık alınlı, temi1. ve idealist 
Belkise, Emirııan korusunda Ca
hidin kolları arasına kendisini ve
ren Belki.<ıe aslındaki benlil!'ıni ver
sin, bu vücudün içinde kir ve ııü· 
ııah .. Diye ne varsa hepsini yusun 
ııötürsıin!. 

* Gene bir saniye ııeldi ki, ben 
susmustum, sovliyeceklerimi bi • 
tirnıiştim. Fakat, ııözlerimdeki yaş 
mıısluğıı açık kalan bir çe~e gibi 
alem ııidiyordu! 

O. hayret icindevdi, alnında ve 
vüzünde hüzün ve ıstırabın çiz • 
ııileri kat kat olun birikmişti. Be
ni dinlerken sadece bir tek .kel.ime 
sövleclii!ini isittim: 

- Yazık!. 

Ve .. En son hükmü: 
- Zavallı kadııı. 
Oldu: ilave etti: 

Bcyoğlü Tahsilat Müdürlüğünden: 
Eyüpte Bahariye caddesinde Hamivet kontrplak fabrl.Jı:.asW<l~ 

mele verııisi borcundan dola}'l hac-zedilen bir adet ·~· Ru~~r jf 
markalı ve yeşil boyalı torna makinesi 17 /1/940 taıihıne mu~d riJ 
şamba ııünü saat 11 de mezkür labri.k;.da açık erttırına sı:ıretıle ~ 
caiıından talip o~anların yevmi mezkur ve saatte mahallinde bul 
olan icra heyetıne müracaatları ilin olunur. ,379. _/ 

M. M. V. Deniz Müsteşarlığında0 
Bir kömür ıremlsi almacaktır. Bu l!t!Jllinin 3000 ııa 5000 tol' 

sınıla kömür ahnası ve cl5• yaşun tecavüz etmemiş ohnası l~ 
1steklilıerin, satacakları ııemiye alt ev98.f ve malılmatı S0/1/940 4' 
kadar bir mek<tunla müsteşarlıli;ımizıı bildirmeleri. •169• •!,I 

Sinirlerim vumusamış, omuzla • 
rımdan sanki senelerin pranııa ııibi 
sırtıma yüklediği aj(ır, taşınmaz 
bu yuk kalkmış eibi idi. Fakat, 
kendımde bu bosluk buluyordum. 
Kararsızdım. Hayat ve itiyatlarile 
bütün baiiiarı kesilmiş ve ortaya 
bırakılıvermiş bovnu bükük. dili 
dönmez. kafası işlemez, tutuk, ser
sem. aptal bir haldcvdim. Ne yapa
cai'rımı bilmeyordum. Gene ilk ha
reketi o yaptı. Ellerimi, ellerinin 
!cine aldı. oksadı. ve .. Birden ve
rilmiş bir kararla: 

- Haydi kalk gideceğiz .. 
Dedi. Sormadım:, 
- Nereye ı;ıldece~z. 
Düsünmedlın: 
- Niçin?. 

- Yavrucu.l!wn ka.Ikınıvac;ıl< 
sın?.. ı 

Dedıiıı zaman 11öıJcrimi ıo 
tım. Zaw.l.lı kadın üzerim<' tı 
yor; beni ııördükçe af! ~ 
it;'İn kendisini zor tutuvor. r~ 
S"'inde, bakı<lannda, durus .,, 
o a,ğ!av1şın cok daha acısı ' '(o 
Mütlıis de çökırnüs. Bir deri, bil' ı 
mik. Sık sık sancılaıııvor. öliiftl 
zabı cekiyor. Damarlarında e 
bir damla kan varsa çok iyi. _ _.r 

- Kabahat sanki sen de mi?. 
Ve .. Titriven , ı.avıf ellerile sacla-

O kalktı, ben de kalktım. O ııl· 
yindi. ben de ııiyindim. o yürüdü. 
ben de yürüdüm. O ilerledi, ben 
de bir ·ölııe ııibi onu takio ettim!. 
Onun tamamile esiri ıtibi idim, 
hükmü altında idim!. 

vi zaten sarı idi. Büsbütün S"'~ 
mış, koyulmus. Sanki beyaı ~ 
mavilesmis ve üzerine kovu ş • 
bir renk çökmüş l(ibi. Nefes o~ 
mıvor, ID€'fdiven cıkanuvor,_ b ~ j 
calıstı mı kesiliyor! Elter. RüS1 

fendi cildükten sonra, Emine 1~~ 
ııelip ona yardım elıneseym~ ıır 
ki şimdi o da çoktnn ölmils blll)~ 
nacaktı! Artık iyice yaşlı idJ. • 
ımediğinc defi!, ya<adığına h•Je9 
ret etmek lazım: Sankı. tıen ııJ 
daha mı az çileli? .. Fakat. :ıııncıı' 
sefkatl ı:ene ölüm anında bile~ , 
onu ayakta ve başucumda tu ~~ 
bilivor. Daha ilk ııöriışür.dP j]ıll 
eefkat kanat olup vüzüme 11.er dl 
ve .. B n! ona affettirdi. B n ~,. 
affettim. Zaten mes'uliyet L"..eırc • 
bahathın tasfiye ve mumu' aıô' 
mesi kin artık ne ~eben. nl' v es • 

nmı okşadı. ok·adı, basımı ııöi?sü· 
nün üzerine vasladı. 

Ben ııene ai'lıvordum, o düsünii
yordu. 

* Göz vaslarımın dindii!I ve .. Onun 
tamaınlle sustu{tu bir an daha ııel-
di. Ruhum sakin v · · B 

- Yirmi 17i!n sonra -

Öı!leye kadar uvumusum. An • 
nem uyandırdı. Fakat. ııözkapak -
!arımı açamıyordum. Basımda, bo
yun damarlarrmda bir şiş:Cır.lik 


