
ÇARŞAMBA 
SAYIS.l 

:·3 ' .. 17 ... 
2 nci KANUN 1940 

KURUŞ 

---------------=--------· Sahip ve B1A11maharriri: 

SAYI ı 1030 Telefon: Bafmuharrir: 2082'1 - idare Mtidürii: 23.ı.DO 
İstanbul Nmuosmaniye No. 5' 

En Son T elE rafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi ETEM İZZET BENİCE 
YlLı 3 

Mil.Li K RUNMA K · .~UNU MECLiSTE ! 
Meclisin kış tatili münasebetile Başvekilin mühim bir nutku bekleniyor 

Hitler, her ne olursa OiSun 1 Miilil~mma 
kat'i bir taarruz fikrinde! L~ri~~~.~~gün 

Harp 
yakmlaş1yor 
l!!L!'!l!W~~~!!'!!!~ -!'!'!!--..!!!'!'!'!"'.~-!!!".!!!! 

Berlindeki f anliyct tn .. "iJ' 
Ba<> k"li . ' "' ız .. ve 1 nın nutku harbin 
Yakınlaştığım gösteriycT. ---

Yazan: ETEM İZ7..ET BENiCE 

Belcika ve Holanda hükti.metleri · , 
sıkı bir temas halindedirler 

goruşuluyor --
Lf y:ı '"l:ı milli n1iidafaa 
m.ııtel'efiyeti, örfi ida
re, istik:a 1 mahkeme• 

.'<ARA KJŞ 

Imroz civarında bir 
Rumen vapuru battı 
Şiddetli karlardan 

tarafla 
Kars ve civarının 

irtibata kesildi 
her 

İııı-illz Başvekilinin bu d~faki 
~utkbu ı;:olk dikkate nyaodır. Mister 
kenı er ayn harbin her san'iye ••- t ı• J d •• •• d AJ .;;t.~:.~Y• .... u.Mı ... ıı.ı ıUç ngiliz tahtelbahirinin He ıgo an onun e man· 

,.._ Be~ .hirl<aç hafta, belki bir b Jd ~ ) }d F 

lei'İ kanunlan mahi
ye ti , i ~haizdir 

Ankara 17 (!Iu:>usi mulıalıi -
rirnizden) - Milli korunma ka
nuım ıayılHWil t:.ıugun .mcc.ı .. .;.e mus· 
taceliye.llt? nıi't:ıa•kt•rc ve kara r~p
t~<lik{;ck.ir. 

Tuban limamm1Za geliriliyor 
ka~ sn~t ıçmd.c insanh~1n büfün lar tarafından atıı·ı ıgı an aşı ı, ransız ve 
~~*~~~:::::::::::17.: İngilizler de iki Alman tahtelbahirini batırdılar 
ve .•. ışaretı yerindedir. Cepheler
deki bugünkii çükünete hiç aldan
J:nam, k lazımdır. Harp bugu··nkü 
hal \"C •• Ok nınuz.arasııo fırtınalı bir 

yan~un bir anlık sükfınetini 
e.bııbd~aktadır. Bunun baslıca se-

e 1 ~ he 'k' t f " b"ti . r t ı ara ın hazırbğmı 
1 rmesıne müstenittir. 

drr~l~llll!.a Polonya Uzerine snİ • 
F ıgı gunc kadar İngiltere ve 
ran~?nın harbi kabm edip etmi

~~~;~ndc müteredditti. Hele, bir 
d a Polonyayı ortl\dan kaı 
cı~ak ~uvafCakiyetini göster ~ 
a· ...... takkdırdc müttcf iklerin harbe 
" ..... c lcr· · h' giliz lnı ıç ummuyordu İn· 
haza ~~ Fra~ı~ızıar da aynı milla· 

Y
!lp çınde ıdıJe.r ve Hitlerh. h:m 
• ınak d ·1 d · ıebd'tt egı aha ziyadf blöf vr 

taı.bı_tı0ntolonya nezdindeki · ııe 
rnrıoda 

1 
~ahakkm c1t11ınck 1cı1-

Itırdı. Ha~~~du~u~ı ı~ıınediyör
fı, aklın ın ı, !ıadıse • ...rın inki15a
ınuhakc~c n?tı.gm, seli~ \ e dibist 
lafına iki .. nın .. bt~ti.iu işaretleri hı· 
ıninleri a~~. gun ı~ınde bütün tal.
geniş bir ö1t;~ r~ ve beşeriyeti 
lak gırtla w çındc tekrar gırt
ı.iınind~n ~a attı. Polonyanın tak· 
harbin sük~ura garp cephesinde 
nı . . tnct ha1ind d 
A~sının ne :müttefiki e . cvam et-

ma11ynnın taın enn, ne d.; 
nıuharebeye h . randrnanlı bir 
~ın?Ialaıın111 :::zb~ir;~"lnemiş bu-
esız Yukarıdak' .e ı de hiç şüp

Dı'.lktadır. Ilı> .1 ~Znhunıza dayan· 
Jnikl·asta b' r ıkı taraI da büyiik 
~ını. bitinn:~~~rh i.çin hazırhkla
İngılterc ş erdı, şimdi nerck 
~-azıriıld~~c~~~ Almvnya tar:fı bu 
rer, lkş a d 1 ırmekle me~dür
"hazırtıkJa! d~ber.i de.vam eden bu 
safhayı bn ıa Uç dört ay birinci 
-Vanı edebilşat'a~ak mikynstn de -
b cceğa ı,.>ib · ·· h . oyunca d . ı şup esız harp 
dilecektı:r ~~knınl hizmeti ifa e
dıınbeıi d ınaenaleyh, beş ay
\le İngilj· e.~anı- eden -haurlıkian 
hn biit'" z a:~':ekiJinln· .. insalıllı -
lli~Jer.uk tarihıni sarsalıilel·ek ha
duu.unu . arşısmda hnzır bulunul
tcİikter· ısaret cyiiyl•n Cıkroı:-ı nıHt
'dilen ın ~efcrbcrliğiuin işaret e
tecııvij ~.uhıyetteki herhangi bir 
tirihni;" l~ar~ılıyacak ~ekilde bi
Allll . 0 ugunuu bir dcliiidir 

an:v anın d .. t f' • taarru • h n nıu tc ıklcrc karşı 
h. zı nrcl,ctc gereb'' ··'-'Yctt l k " ı.ec'2. me.-
.bizır· cltlo ara seferbcrl:ğini ve 

11 aruu bitir • ~ 
ın~htclif knynaltbrd~ş te ?lduç-u 
ırı·.: llı•hınınaktadır Yıt edıl-

Dcrlinde-sık sık Ilitlerin · •• 
:alnnun erkanılıa .. hi reısl:ği 
yapıldığı g"b' ·h :V~ toııiantiları 
istikn~tl 1 ~ ı;;.c. tclı~ SC\'kuiccyı:ıi 
b;n yakın:: t e~ ı t~hşıd?t da hFr· 
llkbnh • ş ıgını ve l\ı~ olmnzsa 
gö t arıa b~rabcr bn:,lıy<Jcağmı 

n
. s ermektedır. İngiliz Başvekili· 
ın nutkundak· · k d . ı ısaret ise bu b _ 
b;~ aht ı~l türlü dahi tefsir ediJ:. 

k 
. gıltere ve Fransanın bir 

Pç saat · · d .. •--'h' . •tın c insanlı;;m bütün 
...u-ı .ını snrsab l k ,., h ı ece n lmdret ve 

tvvcte gelmiş bulundni!u ma 
gmdn tefsir edilchill'cc~·ı"Al nn
Yanın b" .. .. man -
'bulund; tccavuze hazır vaziyette 
addoluıı!'rnb.nl.mı da delili ve tefsiri 

. _ ı ır. 

Mac>haz.ı, her iki taraf d h 
olnınkla beraber harhin h' ~ azır 
at itinde değil, fakat ır aç sa
birkn( hafta i 1nd 1 '. muh~kkak 

'h t e uzı:<><> ... nr•-. ve en nı ay t h ·-·~ .,,. • . e son ahnr içinde k:at'i 
netıcenın alınmak isten~ceğl a i 
khdll'. Banu Alnıanyanı . . ~ -
•ulunduğu şartlar lüzumı: ıçın ~e 
ladPr beserlyetin de h kıldıgı 
labill" x. uzur ve ı,.e olan ihtiyacı gözönünde--

<Dnum ı -~ laJllfethı 

iv1ulıtdit encfüııen hazırla<.lıi{ı mrız 
hatada, t,ıe.:jkilatı esasiye kanunu -
mm 79 uncu maddesinin, son fık
ı·-.sına istinnden, zaruri hnll"T kar· 
sısında hüki m~tc ~eniş sal5hiyet
lcr veril<li{~ni, bununla beraber 
layihanın tcşkilütı c~:ısiyc kanu
nundaki hükümler dairesind~ tan
zimine bilhnsı:ıa itina edilcligi kay
dcdilmekU?<lir. 

Kanun, normal vnzivct avd€l e
ıclcr etmez derhal m{)r'iy~t mev -
lkiindcn k:ıldırılaeoktı •. 

IVI.illi korunma knnunu layihası, 
mili mi.id.:ıfaa mükdlcfiyeti, örfi 
ida:re, istiklal nıahk-em ·lı· ·i kamın
ları mahi:ydini u~ haiz bultın.mak
fadır. 
Bu~ünkü toplantıda milli mü· 

<lafa.ava ılav.eten y~nidı~n vc'rilen 
25 milyon liraıık tah:ıi. at hakkın -
daki kanun lavih ı da j!ôrüsülc -
-cektir. A vrica E zmcanda ve bü
yük zelıel-e "n mu re· U' ol n mı -
takafards 7-rıır vöre ı vntand 

Şimdi iri buz kUtlelerhıi &lirli kfonıekte olan mnvi Tuııanın 
Budapc~tcden bir -gôrünü._ii 

la: mız:ı yauılnC'ak y el m h kkın
daa..i kanun i.1' ıha l drı bugunku 
toolaııhd:ı '!ÖriL ukccktir. 

Meclis yann kış ta ılinc Y.arar 
v-erecektfr. Bu ırıtır.a::.cbtJtlc Bc:ış
vekil doktor He!ik Savchm Av.ı-u
J)<l<laki h~n hııhnin m~mJekctimiz 
ticardin0 yaniığı t(!sirleri ve bun-

"" lara karşı alınması zaru:ri t> dbir-

1 

le. i izah cde<.'(;k{ır. 

Deligoland methnlindc İngiliz tabttlbahirleriuin Imtınldığı tahmin edilen yer - • 0 - ----,-. • 

LonO:a. 17 <tt;us-~1si~ :--- Bahrjye 1 tırtldıilım ve ~eitebıı~;:;,,:ı '"ı;t~;ı .:~~;:;'!;,~ırk sekiz •• J Harıcıye v (•alı 
B,tK1C5 17 (A.A.) - Krnl Ka - 1 cur.ıı eınin brr ·1111:ırnbadan teyit ı~ 

1-0l\1 ıı v.ıkınrl:ı bl'ıvuk i.nr ılıtımnJ!e ıd1lmdctedir. Bu mülakat 2 subn.tta 
Yuı::o"'kıv. - Rumen hudLı<lu dva-

1 
Belırradda akt dıkct.k olan Bulkan 

nnda Naıp Prens Poı ile buluşa - konferansından evv.el yapılacaktır 

nezaretmın ~ıldırdı~:ı<: . ~o~, Jnsı:nının .ku.r l mı 1 at ıarlın<ln biri Inı?ilizler, diğeri M ı· 
Seeharz, Sfarfış, Undinı ısımlerın-ı ~edir. St f 840 nr ıonJt:,t Fı.ıansızlar tarafından iki Alınan eC IS grupuna 

~ Uığer 'fe1gratiar 3 üncıi ~avf amızladı: J 

de ü<: İngiliz tahtelbahirı kendile- S€<'.~arz ve ru:: ıcı k ~ alt; 1 t;htelbahiri batırılmıştır. h 
_., •• llWY iZ llPkl 

(E.,ÇEVE rine verilen müşkül bil" vazifoden 15 n:ıılnn~trcll~kı bır .. t~h: ~iler J>IR HOLANDA ASKERİ HEYErt J
0

Z "l at VP.fdl• 
neri dönmemislerdir Bil tnhtd- to:<pıl kovaın :1 e muce 

2 
. • • tTALY "D" :l. -"' · · · d 40 k · · ·dı 230 bıner _.,. • .,. 

bahirlcrc kaybolmuş na:ıarile ba- ~er bmn e 151 vf i }ardı Faris 17 (Hususi) - Bir holanda 
kılma.1ttndır. In!.riliz lirasına ma 0 ınt\1 k-0 ~ askeri hcydi 1talyada bulunm::ık-

Bir Alman rebli?ii bu taMelba- Undin 540 tonluk, ~ltı tor? "d" İ (})eVaDll 3 uncu :-ahı.trdd 

Hariciy~ VeRili Şükrü Sarrıcoğlu, 
Cumhuriyt't Halk 'Pfü'tisi mecıis ı 
~rupunun dünkü i<:tim.:ıındn mem
leketimizi uzaktan, ya.kından alfı
kadar eden m~seleler hakkmda 
izahat vcrmis ve bu ınevmıda H.ı.
riciye umuıı1i katibi Numon ].fo -
ncmencioi:lu nynsetindc Lon<lra 
''-e Parisl.? Ridip bu defa avdet et· 
miş olan heyetin hükumetimizc 
h..afe!eıı İngiltere ve Frnıısa hü -
kumet!e.rHe akdetmis olduı.rı.ı mu
k:ı.veleler muhteviyatını izah et -
mis ve Hnı icıyc Vck!linin izahatı 
G;up 1ımumi hcyetmcc tasvip <>

Dava mı, rezalet mi? 
-1 

hirlcrin Heligoland meiha.linde ba- vanile müc.ehhıcı. bır ~enn 1 1
• -

Finler yeni bir Enkaz altında bili bir 
taarruz bekliyor çok ceset yatıyor 
Sovyet tayyarel€ri evvel
iki gün muhtelif şehirlere 
600 kadar bomba attl~ar 

Lon<lra 17 (HuS\ısi) - Helsin -
kiden rcsıncn bildMl<liğine ~öre, 
paz;ırtcsi günü 70 - 80 Sovycl tay
yaresi Finlandiyanın muhtelif şe
hirlerini bombardıman ooerck 600 
k.adar bomba atmıslardır. 

Dört Rus tayy;;lresi düşürül • 
ımüştür. Bazı yerlerde tayyaıX?lcr 1 
pek akaktan uçarak ahaliye karşı 
mitralyöz atesi açmışlardır. 

Sovyet ordumınun Petsamo cep
hesinden bii.viik bir taarruza ~ec
mesi bcklenmeklıcdir. Bu taarru.za1 
mukavemet etmk kin bütün hazır-: 
lıık!ar v:ıpılmıştır. Rusların her -
han"'i bir si.irp'!"iz yapmaları ih -
ti.mali ··oktur. 

Fin tayynrelcri Rusl:mn Hilu -
maa :ıdasınrlıı Evrol üssünü bom -
bardıman etmişlerdir. 

Finkı.ndiy.a arazisinde askeri ma
lU:mn.t top].(ll'ken yakalanan iki 

O.•evanu 3 um·u ı.ab.tedeJ 

Güneysu geldi 
Orchı ve Giresundan bazı fela -

ketredcleri alnn <Güneysu" vapu
ru bu sabah limanımıza gelmiştir. 

Vapur Karadenizde büyü·k fır
tınaya yakaJ.anmıs ve içindeki yol
cular şiddetli hevecnnlar geçir • 
ınişlerdir. 

Reşadi ·edeki ölü ve yaralı mikdarı bugüne 
1 kadar tesbit edilemedi 

Ankara 17 (Hususi muhabiri - ı' 
mizden) _ 7.JE!lzcle :ınıntaaksm<la 
sa:l.'>miıJ:w hUJU devam e?iyor. Ç~:ı·ı 
kırı<la bir, sar.ki Krırahısarda ıkı, 
(lrduda iki zeltck olrrrustur. Bazı l 
harap duvarlar ç:ıHamıştır. 

Erzincan ve diğer mıntakalarcla-

1 ki f claketzedder hemen heı~~.-.n 
me-mlC'ketin muhtelif mahallcrıne 
yerleştirilmiş gibidır. . . 1 

Köyl<>.rde h:ılkın barmması ıçın 
muvakkat barakalar yapılmıs~.ır. 
Kar yiizünden muvasakı;ın guç
lüklc temin ediı.mt;sine ı-a~1en bu j 
ıkö-\ lere yardım ~ıtmektedır. 

Tokat ve civarında da ı~l.zeı~ıer 1 devam e.mcktedir. Evvel..u gun 

Niksa.Tda dö.:-t ev yıkılmıştır. 
&cşa<livedeki öli\ ve yaralı mik-

tarı cl'an tesbit c<lilcmemiştir. Bu 
mıntnka<laki kar yüzünden hala 
€nkaz altından cıkmılamamış ce
setler vardu·. 

Reşadiye kasabası hariç olmak 
üzerC', Tokat vilayetinde buı!Une 
kadar 5523 ölii, 2764 yaralı tcsbit 
edilmistir. 6704 resmi ve hususi 
bina tamamen, 304 resmi ve hu -
susi bina kısmen Vlkılmıstır. Yal
nız Elmus faciasında 1080 nüfus
tan 560 ı ölmüştür. Bu yekl'ına 144 
mevcutlu mckteo talebesinden ö
len 35 çocuk da dahildi:. 

(Devamı 3 üncö sahltede) 

Müttefiklerle son 
ticaret anlaşmamız 

Avam Kama· 
verdi 

lngiliz Başvekili Çe.mberJayn 
rasında izahat .ve malumat 

Son birb~ giiniiıı İstauhul ga
zc>h•teri, ba:m Ank:.;.rayn, ıncnen
d.n\1 İCbtlUii( edilrı-ıt'7', nova kılıklı 
bir rezalet ~·ciiTdi. l•'rımsızların 
( exhibfüGnismc) tklliği illetten 
b.r örnek hlındc, tjanh Tiirk cdc
biyatınnı. edep yerini teshir cder
ccı;ıne., eskisi v~ yenisi, biiytir,u ve 
ki~<:fiğH1 u fa~ı ve ~ırağı. büiiın kof
luğunu ve biitiin hit:l gini ortoya 
dfü-.iiş tarzı knrŞJ~ ındn utanılun. lwımuştur. 

1 n: ,. k k - ı ...... r uıv:ıuı ÇO<'ll <;ıkınış, <;ı ur a; 

1 
kendisi tattınd:ı \'1kan biT gazete-

! 
de lllr)eykr yazmış, yn:r.nr a; (Tilrk 1 Ki SACA 

Tasfiye 
•-----·

1 edebiyatından fiınnı ( şmanı tas -

ı 
iiye edelim, yerlerini biz alalım) arzusu 

· demi~, der a; hemen bir başka ga-
Finlundiyo şohiı leri 400, 700, 

90:J Sovy( \ tayyaresinin taarruz
ları ile bireT harabe hrlini alıyor
lar. Öleıı ö1enc, kıl'llnn kırılıınıı. 
Hatta. bazı kasabalaı·ın lamamile 
tı>rla haline geldi~ini bildiren ha
bcrıer bile ajanslara ge1,·miş bulu· 
nuyor. 

1 

:ıctc, takmıyalı Bndulta kızlarında 
L'>Ck :ıpil IJul:ı.n bir sinema rcj söril 
gıbi, meseleyi ole alıycr, kokmuş 
ıınket tezgahına oturtuyor, ve bas
tırı~ or yaygıırayı. İşte, rejisör e• 
Jile Eyüp oyuncak1.;mnda teçhiz e
dilıniş mahalle ~ocnkiarının mah
şeri! Kursaklı düdük, benkeli tı • 
rampet, yaldızlı darbuka aletie
rile ~alınan '1 inci scnfonyaya bu· 
yur1m! 

Bizim nıahuda: 
- Nedir bu savlet \-öyle )'ahu?. 
Dedim t!c, şu cevabı \•erdi: 
- İlkbahar yakınlastıkça galiba 

SovycOcr Finlandiya işini her ne 
pah2smn olursa olsun bir an önce 
tasfiye edip sel'hest kalmPk isti -
yorlnr. Ve .• bunun i~ln de kıyasıya 
hava taarruzları yapıyorlar. 

Ortaklık cdihniyet."Ck bit' görliş 
ve düsünfüı değil. 

- Gün doi!madan mcşimei şep. 
ten neler doğPr, neler?. 

Diyen şair elbette ki halm~ de
ğildir ve muhakknk ki, Sovyetfor 
de birçok ihtimallerle bir an önce 
neticeyi alıp serbest kalmayı trrrlh 
edlyoriar. • • 

İğrendinı, tlksintlim, utandım. 
Sinek ''ızıltılannı hoıtarlöre bağ

laınak kin ııı~hallc malıalle gezip, 
Beykuz kazasında nalbur ararca
sına gen~ şnir urıyan gezete anket
çisi hesabına iğrondim, tik.-;indim, 
utandım. Hücum knı-şısında, hn
k.ikaten mevkileri varmış da bu 
mevki tehlikeye dfü~mü~ gibi ba
fakanlar geçiren ve hakikaten 
yokluklarını kendi halleri Ve' dil
lerile isbat eden (kara liste.) aıı:ıısı 
hesabına iğrendim, tiksindim, u
tandım. Şimdilik. Spermokültür 

yapılmar.ı ~n miltroskoı> ulhna 
sh.rülınüş t.aında hı·y<.zıın·ı ~ 
rl\K \ı..r lck€'tk•n ba~ka hu\,yetıeri 
olınıyon, (20) yn~ıyJa (oll) ya~-ı 
crasındakı. h:;ızı .a\a!lı h .. ~ l>Btlıı .. 
rın, kendı k"nc!ilericc ~ ULtuL·duk
kn yenı ne"ıl Vl'hnıi hosn.,uıa i~
reudim, tiksindim, utandım. 

O iac.a ki it;lilde bcrke5 haklı ve 
her.kes haksız ve ki kocu hır da'\'a 
yer.ndc knskQt"a bir runıel! 
Memlekctım he ahına igrcndl~ 

tiksınoım, utandım. 
Gen~, esa!S itilJnrilc l:al Jı , c 

kuvvltli olın. sı !Uzım gelen b:ı.zı 
biicum hedefleri iizerimlt', mctod 
ve tarz bakımından hnksız \'c za
yı.i. E~as itibarile hnksız 'c bıcarc 
olması lazım b'< len lı.rl"~-; pör.siik 
hedef, yalnı2 sükiıtifo ha!t knana
bileceği aşaı!,ılık bir tecavüz kar
şısında, küplere biniş t&rzı bal..-ı
mı.nd~n tekrar haksız ve bıçarc. 
Öyıe !si, ruh, fikir \'c y:ış kıvaını 

bakımından hakikaten benim nes· 
lime mensup bir adam, ihtiyar cü
celerle genç cÜc4ılcr arasındaki bu 
muharebeye bnkıp 11:n hükmü ver
se hiç de yanılm:ıı: 

Heyhat ki ne arkamızda bir kıy• 
met var, ne de örıtimiizdc! 

Beni kara listelerine almamak 
suretile hakkımda hususi bir şuur 
if~de eden genç cticelcre arzedc -
yim ki, eker bu sefil metodla idare. 
edilen bir hiic11nı listesinde ismim 
bulunsaydı, bu üç yazıyı yazmak 
tcnezzillüne dil~nıezdim. Ben ne 
s!zdenim, ne de saldırdıkinnnız " 
dan! Ben, dev yavrusu gençlerle 
beraberim. Yarın ve öbür giin ı~ 
riiştirüz. 
NECİP FAZIL KISAK'OBEK 



t~ n ze ızelec. L ahseden b.r ya
z..;. na şu scı-levhayı koyduP;unu 

~OPTU, DEMEK'!_İ~ gordüm: •Fel.1ketin acıkL rakam-
Heı:kes gibı, Selamı İzzH Scde.i bıt 

de, bu 9Cllenın !a..ı;la .oğuğunı.z.n, Ba, tü.rkçe m.dir?. Rakam neden 
karından, kışından ş.lui,yet.çj_ lk - ac..klı olsun?. Ral:.ı:mın ne k:ba
damda yırzdı.l(ı bu fıkrnsmda, bu hali var?. G~liba, bu arkadaş •fe
y.Jın fcvk.aılade tabiat haci.5clcrini, Lik"tin acıklı sayısı. yahut: cmik
met<.fizikçı bır fılozof ed'ilsile tah- tarı, yekünu• demek istiyccck!. 
liJ ederken •küremizin mihrakın- Aman, gençlerin kazan kald'r -
dan sıyrıWığın., da söylüyor. A - dıklan şu günlerde dılla:li ola -
man usLat, ne ya-pıyor.:;un!. B..zun lımL 
o kadar derin ilimlere aklımız er- . 
m<:z 'amma, bildiğimiz şudur ki, ..!!!:J.ll}tAllı'IN SEB:::SI D::: 
küre, mihrakınd;ın bir santim da- j AYNİ İJIIİSJ 
hı sıynlsa, <1tinyamız feza a..::nen ~ 
'boşlukı. tepetaklak yuvarlanma • Henüz yeni çıkma:ğa ba:ilıyan 
j!a başlar ve işte kıyaımet de bun- bir gazete ctra!ır..da lwn~luyor-
dan kopar. du. Bir arkadaş. 

Kusura bakma üstadını! - B!r hafta iç:nde on sekreter 
BU KADAR FAZLA -
MEŞGULİYET ARASINDA ------ - -

Gazetelerde okudum: .Mektep -
for-deki fakir talebeye gıda temini 
için bir yeni tesk!lat .kuruluyor -
muş. l:lir wnumı loplanıı ) ap:I • 
mı.ş. Heye.fer, komisyor.l~r scçil
ınlş.. tekrar kazalarda, nahiyeler -
de, mek,eplen!.c heyetler, koın.'s • 
yonJo:ır scçilecekır.iş!. Halbuki, bi
um hatır.uf j!ımıza gore, bundan 
bir iki• yıl evvel, eski vah zama
nında, b:T birlik tesis cdiloıış, o 
utman da. yıne, heyetler, kon:is -
yonl.a:r seçilmiş, l(Ürültı.iıü, patır
tı1ı toploıntıla.r yapılm~tı. 

Yııfıu, toplaı:.tılar yapmayı, l:.o -
m~syonlar. heye !Er seçn:eyi r.e çok 
seviyoruz, İşimiz gücümüz te,ki
lıit yapmak, oozn:aı<, .eı<r~r yap
rn.a:k! Peki, bu kad.r ır.eş;::ı;.ıiyet 
a:ras.nd.a, yardım işleri ı:e zaıciıı 
yapılacak?. 

şu GÜNLERDE SOK 
DİKKATLİ OLALIM 

Babıiıllde b:X tasfiye lstiyen ce
likaiılılar duymasın! Onl:ı.ra. daha 
tiırkçeleri bi1"' yok, derken, bizim 
'kod.amanl2'r da az ı:ot kırmıyor • 
!ar!. Geçen gün büyük bir gazc-

(vaz: işleri müduriı) değişi .• dedi. 
Filin, zat, dört saat kalciı. Filan bir 
gece çalıJLL ııah .. 

- Yahu, dedik, d!.'.ıtne ki geçen 
yıllarda, frankın suı<ı.;lu do.ayı -
slle Fran~d ki kaiııne buhraru gi
bi birşey ... 

O tri<adaş, birden atıldı: 
- Ha, dedi, buhranın sebebi de 

ayni!. 

BAYANLARDI!ZIN, 

KÜLAH rF.SELES! 

Bu mevsimin fazla soı:ukları, ba
yanlar ::ras:r.da b.r ktiıiıh moaası 
ç:.k.:..;d., <il)"e. geçt"T.!E1'Gc bır }<.zı l 
yıızm;şt:ır~ B:r bz.y~n okuyucum, 
~öı:d<..rui,:ıi meictup a <i.yor ki: 

·Siz, n:ü.cmaa,veıı, kadınları ,ğ- ! 
neli• c.::~ı:. fır..all:ır ıır.rSlnız. Ku
l.it... Kcnc!iıni' ı:ıyı.y(1ruı.., s~zc ne?. 
Size ı<i;liıh g.yd.rszk, şif.ayet eder
siniz. ker..dim z giysek. ~ikiıyet e
~:ı:-si!ıiz, peki ne vapalım ? •• 

;l;;.ı~ hayu uzun oıan bu mck
tL:ıu, maaleS<!f bur.ıjia aynen n~k- 1 
lede:niyeceg.n•. Faxat, ır_erakı mu
cip olan nolı.ta şu. 

Böyıı.nla:-..n'!?Z, r.eden n:ut:.ııka 
külah işlErı..e me "U! o:uyorfa:? 

AH 11:."T P.ll.l J' 

Sporu 
teşvik 

içki içen 
şoförler 

Taksimde üç büyük te-.Yeni bir gece teftişind~ 
nis kor'tu ve boks 7 şofürün Tıbbı adlide 
salonları yapılıyor kanları alındı 
Genç .kızlarımızla erkekleri SJ>O

run her şubesine olduğu ııibi, teni-' 
se de teşvik etmek için şehrimizin 
muhtelif yerlerinde beden terbi
.vesi umum müdıirlü~ü tarafından 
tenis kurtları inşa olunacaktır. 

ilk ve yeni üç büyük kort Bc
voğlunda tesis olunacaktı.:-. Bunlar 
için Taksim Beledive gazinosunun 
karşısındakı saha münasip ııörül- j 
mGtür. Bu tlç kortun u~va mu::, ... 
meleleri .varın bitirilecektir. f 

Ay başındln itibaren de bilfiil 
inşaata l(eçilecektir. Boks için de 
Beyo~lunda ve İslanbulda kapalı 
salonlar yapılacaktır. Ayrıca es • 
krim. meç ve di~r bu kabil spor 
şubeleri için yaoılacak olan lesi· 
sal icin muhtelif semtlc.:de müna
sip verler de aranmaktadır. 

FT'TBOL SAH,\LAl'l JN'1AATI 
Genc!erimiz arQsında futbolu 

vnvmak üzere ~r schirde :modern 
svor sahaları vücude getiri:mesi 
faa livetine hızla devam olunmak
tadır. 

Bu Stır<'tle üc büvük şehrimizda 
yepveni sııhalar yapılmıştı.:. İzmit 
ı:e Muğla<la da r lısmalar de,·am 
etmektedir. Yeni l<:mit spor s!ha
sına 10 bin 900 lira sarf"'e duvarlar 
rekilecek Mui.lla soor s>hası da 
l 1 bin lira sarfile düzeltilecektir.. j 

Bu isler vaza kadar ikmal ediı-

1 m olacaktır. 
---000-

Sirkeci garının önü 
asf altlaştırı/ac lk 

İstanbul l>(lförlerinden ba~ıla -
rının beledi ve nizamlarına uıma -
mile r;ayrt etmedikleri görüldü - 1 
~ünden biiümum motörlü vasıta • 
ların daha sıkı bir surette kontrol 
olunmaları tekmil kazalara tamim 
olunmuşlur. 

Belediye reis muavinle=i de bu 
maksatla her .ııün bizzat ani tef -
tişler yapmaktadırlar. Ezcümle ev-ı 
velki J'lİ1l \'e geçen hafta içinde, 
Belediye reis nıuııvin:erind.;n Lüt
fi Aksunı.ın Bcyo~hı, Galata ve ei
varındaki teftişlerınde !azla hızlı 1 
Ridcn. muavyen istikametleri ta • 
kip etmircn sekiz Ş<,för hakkında 
zabıt varcl<alan tuluimustw·. 
Diğer taraftan şoforkrin uyuş -

turucu madde veya içki kullanıp 
kwıanm:ı(hk·:ınoı tesb t !çin yıı
pılacai!ını •.vvclce h1lıer verdi!i • 
miz imi lı r gece tcflbindc de iki 
şoför "Cçen hafta tıbbı adlive l(Ö
tü. ülmiislert!ir. Bunların orada ' 
tahlil için kanları ahr.mıstır. Ev - ı 
vel'cc ayni sekilde kanı alınmış o
lan bir •oförıin alkol kullanrındığı 
anlaşılmıştır. Gece teftiş.'.<'ri sabaha 
.kadar devrun edecek ve sarhoşluk-' 
larından şüphe o!unan ~oförler he
men tıbbı adliye ııötiirülerek kan 
tah\ilinc tabi talulacaklardır 

Vazife esnasıooa ve dir<'.kslyon 
kuJanırken sa.:·hcs!wkl:.n 1e>bit 
olun•n. sofl'·lerin hcmt'n vesika - ! 
lıtı ıstırdat olunacaktır. , 

SPOI? 

_ ~j Halk 
lfAJlt~ 1 _h.an~a~ı 

Bahan bekıiyen'.er \ Kuçuk s~n atkar.ara 
1940 yılı, azılı bir tabiat isya,nı yarım nıılıon liralık 

ile beraber gırdL SeHILr \'ar ki, d k 
insanlar, böyle şidJctli bir soğuk yar ım yapaca 
gôrmtımşlerdi. ~imdi, herkes, ba· Halk Benkasının küçük esnaf ve 
harı, bahann i•k ılık, güne~lı gun- sa:nayicilerle bunların kurmuş ol
ltTini bekliyor. duklan kooperali!lere daha geniş 

Fakat, bııhnı bekl:yenler, yal • 
nız, ı(ırın altında 40 derece so- ve faydaı bir şekilde yard!m ede
ğuktan muz(arip bulunan zavallı- 1 bilmeslni lemin ıçin uzun müd -
iar değildir. Bu l•I, fırtınadan gö· dettenberi yap lan tetkik ve le -
iü yılın~ :emi süvarileri, tipiden maslar musbct bir safhaya ııir -
el'aman rckmiş kara yolcuları, e- miştlr. 
v:ni su götürmüş taşkın nehir kur- Neticede Halk Bankan umum 
hanları, kar altında, çatısız kal - müdürlüı:Unün evvela cdokuına 
ını~ zelzeıe felikcl2edeleri ile be • sanavü kooperatifler:. ne yardım 
raber ve onlardan daha büyük bir etmesi kararıaşlırılmıştır. 
sabll'!Jızlıkla baharı bekli) enler Dokumacılara y.apıfa.cak olıın 
var. yardım için 500 bin liralık bir tah· 

1$10 baharı, sayı>ız pehlivanla- sisat avr!lacaktır. Yaln .z; doku • 
rm hcsapmıacağı netameli bir mev-
sim ol:ıcak. ma kooDerııtiflerinin nizamr.ma -

Aylar nr ki, yakla~an babar mesil!de
0 

lınn tadilat yapılıp öun-
ı:ünler:ııin gıcıklı~an hıılyasile, larııı müdürluini İk' ısat Vekiıle-
nakfar luniuındaıı sıynlıyor, al- tinin ta.yin etn:csi ve kooperatif
lar na.tanıyor, serha!lere alon a· ler'n da;mi bir kontrol altmda bu
kın göçler yapılıyor. fn,onlık. kan· lundurı;lnıası bu yardımlar jçin 
lı blr bof:uşmanın ar:fosinde. Ortn-ı şart ko.ıulnıuştı.:r. 
dr, b:r ba~pehlivnnlık davası '\·ar. Mezkılr tadJ:it lı!stl k edilir e-
Altın kemer meselesi. Kendine gü-
venen babayiğitıu, altın kenıerin 1 dilmez şehrimizde ve di~cr ~ehir
ı;özkamutıran hazzı içinde, kı\'ıl 1 lerlelti dokwna koopc-atitlerlne 
k.l\'ıl /razırlanın:ıl.ta. l para tevziatına başl "Scaktı.r. 

En büyük ku\'Vet ümittir. Büttin DiP.er küçük sanayi koopera'ıf -
hazırlan1'n1ar, ayni kuvvetin kam· J lrri de nizamnanıelerinde ayni ta
çısı altında, har.! hani, cephelerie dilat ··~tıkları takdirde bunlara 
siliılı Ialıril-aları, deppoy alay.arı da esaslı krediler açılarak ve pa
nasında mekik doku, od. r. 

ra verilecektir. 
D:,:ıeı- tıtraftan kı.iı;ıık esnafa yar

dım işinin dah2' geniş ve ko!Ay bir 
şekle :rc3ı için de tetkikler yapıl· 
m s.:k.Wdır. 

nu Jıahr r, hnt t:ô, ilk )J~palye a
krnn rlan <Z '"'"'!, heyctandan, el· 
lı.:rim.i:!i ~iiı':;ür.lcr:mi7c bastırarak, 
bit )<!!nan dr.\'anın seyirc~Lğini ya
ı:a•ııi;ız. B;. pc±linn, ortanca p~h
liı·· r. \'2'naşn1a pehlivan, türcrl.i 

Ankara cad:ies>nin imlid~aı okn pcbl'. :uı - lluıJl.s:ı, b:r sürü J><"hli-
tramvay. r.:ıdde•ir.in Sirkeci Cı:·.!;a ıKrrban bayramı mcıç arı ,·a:ı \U"'•~ıı. luasıya l;oirb3!ul-

---no·o---

vc:::puru ıskclcsınc l;..:ıd.~h' Q!,t"2 'n ne saltlm:cakkr. 
çe\-rilmesı i.:::. av lı~şımL:ı i:i - Şeker bııvr-..mında An!<araya g;- Scnr.ıı?. 
barc'l başlanacaktır Bu mnand~ der<k Ankara millcknitıa..ı:e bir Alim kemer, s:ıhib.Jıi c'<eğiştire· 
Sirk~ci R~r. m~ydanı ile civ~: ın- maç ~·ıman cİstal'bul mathuatı fırt- cck mi?. 
d.:Jd bazı \ttlcr de asfallla,:•c•l:- hol takınu •• nı , ı.p old itli bu mü- ll r. nmınıı !. 
tır. Yeni l<ıtıe'ka sisteminde aof•lt·· O l::ıLe. netice ne olac~k?. 

Harice gönderilecek 
mektupların ücretleri 

d~ğişiyor 

la yapıfocak olan bu ls icin 28 bin sabııkanın reva!! .r.ı >-Pmak. üzere ct"re: 1:alancı pehlfr:ınian g5-
800 J<üsLır lira s:ı.rfclanac~ktır. cAnkara mut.;ok 1 eri. ni şe!ırbni-

1 
rii;ı C:ını:;ııcıığız. 

rı;~~i~~i~~~~~~~~fl~:} ! ·- - - 1 ze da,·et etıruştir. RE$A'.!' FEl'Zİ 
ı j 1 Ankara muhte'itı İst.ınbuı muh- --------"-----! :
1 

h. L c.:t 1' il ABJ:: !\ tı-; ı~ ' 
_ temi ne karşılaşmaı.: icin schrimi- Taksim gaz;nosunun 

Boenos A ,-reste torlanan ve bi
ün de iştiı-..k i'tt.J:ar, iz son bcy
re!mlic l oos a konfer.::nsı, tac·ie
l<'rde bazı ter.zil ve ;c:mlar yap -
m.şl!r. 

Ali Kılıç aleyhine bir dava 
Eski Cazianteıı saylavı Ali Kı- j selsil kefil sıfatile Ali Kılıç aley

bnc aleyhine tüccard~n Hüsnü ta- hine asliye dördüncü t.icaı-et mah
ra!ından sehrimiz 4 üncü ticaret r kcmesinde dava açmıştır. 
mahltmıesinde bir dava açılmıştır. Dünkü muhakemede davacı 
10 küsıır bin liralık bir alacağa ait Hüsnü.vü avukatı B. Suat Tahsin. 
bWıınan davanın mevzuu şudur; j Ali Kılıcı da avukat Celal Sait ile 

Va.klile Ankarada kurulmuş olan Baki Tan lcm;il etınislerdir. 
Hamdi Emin ve sü;ekfısı kol!Eklif Ali Kılıç vekillui müekkll.krinin 
5irketinde Ali Kılır. Salih Bozok bu şirketten cc~il~iğini, t;ırih ~!i
ve Hasan Cavit de şeriktiler. Bu banle de kendı.erıne malı mes u
ıirkel, va.klile. An.karada Beledi • lıve: teveccüh etmiyecc.iiini iddia 
ye•-e ait sinEma binasını isticar et- et:nıslcrdır. . . 
anis ve bir mü<ld~t iş.Jetmiş tir Fa- . Netıcede kollcktıf sır kette? ç~ • 
kat hlr ıtiizı; ansızın binada bir lıa!dı~ım! daır kayıt ve ~esa~k ı~
YaıtRm çıkmış ve bina tamamen razı ıtm mtıbakcme baş..-.a bır .ııu
vanınıs\ıT. O zamana kadar ol2 n ne talik olunmuştur. 
kirıı .bedelinden le. t'1"ket. Bele· !O t •• Q } 
di~·eve 10 küsur bin lira borçlu kal- pera or r ıan 
mıştır. Si··ket, bu borcu muntazam 1 

•• ı 

t~ksillcrıe ~~!!"evi lJahhüt ~tın.iş. ,Unalanın b raeti 
iuccardan Husnı. de kefıl ROSte -
rilımistir. Biiahare bu borç şirketçe Fa'.ihle, MaJtaçarşısı c!\';:.rı,,da 
<idenmediiinden Ankara belediye- hll!:ı:i.d o.omobili ile Hrıfız Z "ni • 
til, P3rayL !:.efil olan Hı.isnüden tah-ı kız S:dıka isminde b;r kadını çi.f!- ı 
~ti etmiştir. Hüsnü de bu on kü- n;yErek olümunc scb.p vil!'~K ·n 
sur bin liranın tahsili için mille - sı;;:lu doktor oper~tör Orhan ÜPa-

• 
J 
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ıFonnalı paşa .aJmnrken muh:ı- Siı:arasmı tellendirdi ve <;"Ck!ne-

tt.bı ron:.ne devamla: Tek et:afına bakındı: 
- Efendimiz de takd!r bı:yu- - Ne olur, ne olmaz efendhn, 

trursunuz ki, l:;ittikl<rimde müba- malüm ya yerin kulai(ı var, derler! 
laga olsa bile ya:ıiliş ve yalan yok- - Merak elmevin! Karşıda bir 
tur. Kendisinin anl.attığma göre «aç ki<i var amma onlar sohbeti 
:!stımbulda ayn b:-r idare heyeti derinleştirmişler. Bizim burada ol-
vtırmı$.. ~uirumuzun farkında bile değil • 

- Bu da ne dcmıek?. .ler .• 

- Yar>i hükümcU elaltından İ· - Doiiru eski zamanda bu C·2-
dare eden bir heyet~ rece lfiüb:ılilik <ıhrr muy>du efon-

:Mıılı.a.1abı J.Akaydaııc gülerek dim? Deminden beri zurada otu - 1 

ceı'"ap verd:ı: i ruyoruz. Kim olduihımuzu bilıEk· ı 
- Ciınım, siz de ooyle şeylere 1 !eri halde ai!ızl:ın kulaklarına 

ıı.e çabuk inanırsınız?! bd<'r ac"r2k J!(ilmckten <:<!kln:ni-
- Elendim hakikat oJar:ık ı:e varlar. Bizim zamanımızda bu he-

y mitıle söylüyor. vasızlııbn bövh vük 1.1 karşısınd3' 
- İslanbı:kia böyle bir şı,y olurl irtikap etmek... j 

d;ı bizim haberimız c 1.mı:z mı? Pasa asabilt"Şerck a~kadaşının 
- Olmaz demeyın paş:mı. Dün- sözünü k ti: 
~a olmaz olmaz! j - Cinayet azlzlm. clnavet ad • • 

- Evet. m dmıki (vemin) ile dedllirdi, dedi Öteki sözü"" d:?· 1 
temin ediyor, buyurdunuz! O hal- Yıı.m elti'. 
de ben de inanı.;-ım ... Gerçi o idi!- ı _ Her nevse efendim, zUı>ı>e -
tchor hoş :rncr~rp ve zeki bir adam !erle isim iz yok. Bizim müsltsar 
olmak.la bcrabt•r. bendeniz dc ks- dıvor ki. •Padi•ah bu kabin evi za
lim ooerim ki yalan Yere \"emin e- yıl ııörüvormuş. Anadolu ı!ittikce 
decek k.ad.ır ahlakını kav tmış lrnvnııeııı.v· or. bir ı:ı.in bu mü ba • ı .....,,. ,dil'.' ....,.u llitsızlıi!ın cez·:mu, hem de kci 

-Ona sünhe vok ~!'l! B5vle bir suret~ ı:örc~ğiz. demiş!• 
olmasa refakati llcı:anemde ls!i..'ı- - Acavip ... Efendimiz. dcmclt 
damınıı lnıkfuı ht!Stl olur mu? bize itimat ctmıyw~, öyle mi? 

- ~- Ne ek~ bakalı.ııı? Zann~tmem.. 

* Y~ilay gen,lik şubesının ze geldiği tı::kdirde, mütekaiL~riıı. ffiÜOaKaSaSJ 
Ku:-ban bayramın•n üçüncü paz:r- ~bu seyalıale iştirak edip kurban 
t..,ı günü veıeceği çay ıeh:r edil- bavnımında İstanbul matbuat ta -

Ezcümle 1940 temmuzundan iti
baren harice sevkolunacak mek • 
tu;ıfarın 20 gramından 10 kuruş, 
ır.ü'.eakip her 20 ltl'amdan 6 ~er ku

mi .ir. .lnmı il<' ıkıırşıiaşııc'lklan dün bu d3· 
*Zelzele felaketi do1ayısile ka- J. vete cevaben bildirilmiştir, 

ı>annıış o'-an Lrzw-um tren ha ttiıe 

seyJap vüzünden hozuL"il B.ı!ık.e- ~~~~~~!!;;~~~~~a 
lir - Dıırsur.bey hatj.ı i. lctmi)'C a- ı fı 
çılrmşt r. j 
* Şehrim!z esnaf cemiyetlerinin ;ı..,.,.,,_ 

Üç sene müddetle kin.va veıi!e-ı ~. ~d! kıırpo;1allard,ı.:ı, 6, cevaplı 
cek olan yeni Taksım belediye ııa- kart;ıostallardan 12 şer kuruş üc
zinos-..ı için açı.i<ln mün:ıkı:saya şim- ret alınacaktır. 
did~n müteaddit talipler ~tirak !============== 
e!mislt>rd!r. 

mü terek vardım teşkilatı heyeti 
umumi.vesi ayın 26 sır.da yap•la -
cak:ır. bitH, gelmiyor, * Piyaımden kaldır.lırı::~ttıı olan 
•İsmet• ve •Bavan. s.~al:r..nın ye. 
rine 16 kuruş fiat'a •Gelinc!.k. s:

Belediye rdsli.iH ı:azinonun yıl~ cihl yapılacaktır. Birkaç talibin 
kira bedeli için ı.o bin li:a iste • j birles.ip şirket tesis etmek su.re
.mektedir. 1 tile burasını lsletcce !eri de an-

arlı ~ ı ~~ ~ ~~ ~--_u_· _taı_iıı.Ier __ ın_ıer-___ ı_,-s_ı_lmaktad ___ ır_. -------

gı:ıralar. çık~nlıt<:aktır. * İnhisar kolony:.::sınm 250 şer 
gram1'k sişc!crh::n piyı::aya ı;ıka
rı:m2s>n11 bugünlerde başlıuızcak
tır. 

Lının muhaklrı!;ine diln asliye 4 
üncü cezJd. devam oı.unmuştur. 
Keşif raporu ve m acı umu -

niin;.n mil!altıası raz""'un dokto .. 
nın ! h'~dc ·ulu •c. .~ ... ndı:n dün
!:ü muhal:t'me bcro.ııtle nelicelcn
m..ş.t 

Y ~nız; ö;_nc11 \~Dri., ri t-ann1 -
nat is c .k i.ız.,r .st.r ~r<c hu -
l:uk ~at.· <>r.c :n:ıe y.: l bir dava 
::ı: "''ecekk::ltr. 

- Efendim, bm:-dan o mana çık-1 
m:ız mı? j 

- Dohım V3T efcndi'll.. r 
- I!:c~ ed~rlm. evve:a bu me • 

sd yi halkd lim. zatı o.ıh,.r.cnin 
bize iLmalları var mı yok mu? 

Bendtniz biihassa bana karşı 
f.:vkalade itim::t ve teveccühle. i 1 
o~duii;u kanaalinde.vim. EJ!er bu 

1 itimat ve tcvt'ccülı zail o)maşsa 
Esbabını arastırıılım. Ondan sonra ı 
tc!~rrüata eiıişiriz! ! ! 

- Fakat. ı>asam mesele ei(er mu-' 
hakkı:.ksa, i~:bal mevkHnde uzun 
müddet kalaca~ınızı zannetmiyo • 
n..:n1 .. 

-Neden? 
- Çünkü. 1>adisah d~vlet maki-

nesinın id~re ine ~:ı.lluk eden bu ı 
ı:ibi rr.csa11in L ili •ı gayri 'lles'ul 
sahsi\-el!crden b kkrse, bizim va
zivetimiz teh:ike.Y.; C::lişmuş olmaz ı 
mı? 

Pasa kord~nlarile ovnıy:ırak ar
kadaşına adeta kızar ıııbi bir ta • j' 
vır1a; 

- Canım, dedi, siz de hic iti
mad. nefis sahibi <lei!ilsiniz' insan 
kendi vazi;clınden bu d~rece c· 1 
mln olmazsa. elbette böyle vesve
t~ve düşer. Vaz.lyetlnde ne var kl?! 
Ortal~ı bir d fa ı:tız ör.Un2 ala • I 
lım: Anadolu taazzu edıyormus_ 
Aıobetiıni.z feci olacakmı.s .. Bu ün 
bun:.ır evham ve hayaliıttan iba -
r~ttlr. İnsan Meta. müst-e•a.rınnıın 
s.?:.3teti ahlakiy~ ınden (!) em n 
o:mas:ı. lı:rnd '.tini m!lliyetcilıkle 
ith1m edecek .. Efendim bu cere- ı· 
CEde proıı:ıga!'da olur mu ya• 

Dahiliye nazın. bu sciı.leri din • 

Evvelki gün, cvim!zdcki bir has
ta içiıı, b:r t:-k gr;p.n, bir cift de 
asp·r:n almak i•tedik. lllüte:ıdılit 
bakkFI, attar dülduinın:.ı, b:rkaç 
caaneye b:ış\'urdt.k. Riıim iste • 
dıı;;n1iz o ınnhut "\"C meşhur lir -
mnnm miis:~hzaratmdan yoktu. 
Duna r.1uknh 1, is:ınlcr;ni )'t:Dİ tluy
rluğumuz bit takım. ı:c •idüğ:ü bc-
1:.r.iz. müstıJı.za.rlar önümüze ko
nUJ"D'"iu. 

•Bitti, o isted:kleriniz gohıtiyor, 
nrlık· deciler. 

Gclnıctl"finl IJ.liyon~z; f; '·rf, es
ki• en ka!nıa bir t !.< <!c ~cık ınuy
ı!:ı?. Ne •abu!: bitti!. 
NCTcı!es:n ihtikar komisyonu?. 

ı:; T:.Ilı\~J CE'.' AT 

lcdüten sonra nıils:eş3: ı yanında 
.ur.iş ~ibi: 

- Ev::t. d~i o coluk çocuk sahi
bid.r, ~vietine lıivanet etmez. 

Belki ol!a ela bu münas~belsiz 
şey.eri mlibalfıiravla an'3tmış.!:ıydır. 

- Hem, bir defn düşününüz er 
fendim, ıxılis müıliri vetlcrinız, tel
.ı;r.:fhar.elETini:ı; ve buna müma - 1 
~ıl oırçoıı: vesaiti istihbarireniz var, 
bunların memurları uyl.."U uvumu-' 
vorlar .va, dışarıda hükumet işle -
rini padişah nezdinde mahrem o
larak trdvir eden mevhum bir he
yet hakkında en ufak bir şayiayı 
bile • e~er rr:evcut olsa - işitmez -
ler ve derhal efondimize ihbar et
mezler mi? 
Nazır efendi. müstcrihane arka· 

sını ko.ILğa d~yadı. Cebinden çı
-kardığı sarı tesbihini p.:t:;maıtına 
dnlayaraı.: 

- Hakkınız var, paşa-o! <M?di. 
Be" ili? habbeyi kubbe yaptım ga
liba ... 

- Ona SÜDhc vok. Aks! takdir
de za!ı şaluınenin btze itimatsızh
~ı tezahür eder ki. buna ınsıunalı: ı 
i~in de!i olmah~'ız. Bence simctive 
kadar bu dzrcrc mü'ecanis (!) biri 
kabine teseltl;ül etm~miştir. 11~-m
leket umurunun mihverinde cere
yan etm:dH:i hakkıııda en ufak birJ 
k3Jıa.at tc\•Jidinc sebeo olan Jı5clisc-' 
Jer bir t:ıkım ldmselcr!n havarıa
n~brindcn doi!ınuş uydurma se.v-
1.rdir. 

Ei.hamdülUlah memleketle esa
vi•i bozan bir vak'a voktu•. (Kı:- ! 
vavı MiUivcl n•mı ıı!tında t p -
Jaran ki.,.,•eler de e; ııe~ t nkil P.· 1 
dile~:k~!!! 

( De\aıru . ., ) 

1.-_A_vr_u_p_a_H_a_rb_in_i_n_Y_e_n_i_M_e_s_eı_e_ıe_ri __ f 

Sanayi merkezlerini vurmak 
Bu es!l'da her sahaıla olduğu 

gibi h~r.P sahasında da sanayun 
oynadığı reli r çok büyü].;.. Bu da 
her ma. le.:ctiıı t::.b.i senetle • 
r:ne, ct:rnri ınc,·J;..iuc ve salı_esi -
ne ı;öre d<'g.~.yor. Mcse.a Anu
pa m en ilrr1de bir sanayi m~ -
ke:i ofon Alıunnl ~nın harpte bu
lL ması lı:.scb:.e tetkik edıJccc:< 
L.r vFzı}·t!i ~aıı.ayi 01 r~tzl r.ıLu 
ı;:~nyaca~ı te?arruzlardatı nasıl 
nıutccssır ol.~-cal11.!1r. Avnıp:ılı 
ınü ch&l..sLı;l::rca ~ cnirlcn mcvzutı 
balı.solan hu mc•el•yc biraz ı::öz at
mak ıAzını g.L}or: 
Almany~,nın miilıin1 !l:anayi 

mc.Tkczl .. r:ııdc:ı ilk ntıntaka ınüttc
f..Jdcrin taarruz ed b.lccckleri b.r 
&alıuc::ı-. Bu s:ıha Almrn)·ııııın İs· j 
t..h ·alatında <;(, 11 derecesınde m~l 
yct:~t:m1el.tcdir . .\iman sanayii
ı4n ~. l:J derecesini harp malzr • 
mcsl yetl~tirmck üzere c~ILo;an ağ·r 
saı:ayi teşkil ediyor. ,: 12 de lıa
r:ce mal satmak üzere çalışan ilı· 
racat sanayiidJ-. Bunu .A.manya • 
nın b.rınci sanayi nııntakası dahi
J..:nc!:: sayıyorLr. Bu mıntakanın 
4 de 3 kısmı bugün Fransız hudu
duna 100 kilometro mesafededir. 
Sar havzası bütün Alman sanayi. 
inin % 1.3 nisbetini yetiştirmeldo 
olup ağır s:ın~yiin ve harp s:ın:ı • 
yiinin o/o 2 dfrece5ini ve ihra:at 
sana~·iinin de ';'o 1,7 derecesini teş
kil etmektedir. 

Sardan başka Pal:ıtina var. UJ. 
der.bı:rg y, r. H:ımburg, Şlczvig 
g:bi dalı:ı ba~ka mıntaknıar d:ı 
m~\"CUI. Ihı muhtelif mınlakalar 
ayrı ryrı noktalardan ehemmi • 
ydli görülü) or. Harp sanayii iti
b~r.ıc Sar nı;ntaka. ı bütün Al • 
man~"llllın \; 11, Palntina da % 10 
n:silctindcki istilısaliıtını vücuıle ı 
getiriyormuş. Biıhassa Palatina 
kimya sanayiindc mühim bir nıer
l·ezd'.r. İı:li';liz bombardımaıı tay
yueleri İ:ıgiltcrcdcn kı.lk&rak 400 
mll mcsrfcıl•n sonra Hamburı:u 
tlöğcbilirler. llamburg mıntal::ısı 
ise Almen sauayiinin ~~ 16 ni~b~~ 
l"nc!e lstihsalıitır.ı temin etmekte
rur. lleıllir sanayii, bahrl insa:ıt 
orsdadır. 

: r,d n!Jnrsz ıııınlaknsıntla Brem 
Unıı:ııı bwunu)·or. Şlen:g mın!a· 

kası da bı:hri inşaat itibarile ınü
kımdir. Kıycl tu,anclcri onda -
dır. Alına.ı s:ııta) iinin ~o 13 dere .. 
ccsi bu nımtakad:ıu temin edıli -
yor. Ues:p er!ıl~ ;.:.ne gore A•man
!:,a.nın en ıııühiıu san.v) j nıerknleri 
a..:.lıhs.oJi\.w ~o 57 mıkta:-ını vücu
cie ~ct .. r...;n mıntakaluı buıt&inkü 
garp ccpl:ıcS:nd n hareket edecek 
L1uıte lldcrJı l.a\"a kuv•dlcri ta
raiwdan 1 sruıt g.rltdıklcn sonra 
bombardıman c«ılcbılecektir. L .. , 
Jıasso. en yrkın olaıı .Ren mıntaka~ı t 
.. ki Almauyanııı 5 de 1 <lcrcce • 
sinde şana) i tcmiıı etmektedir • 
bu tchdia·ıı altındadır .. 

Buna k•rşı bir de İr.gilterenln 
sanaJ ı mcrkezkrine balmıak liı -
zım ge..aıyor. Yani bunıar•n ne 
dereceye kadar Alınan tayyarcle
r:nin tehdidi altında kalabılccck
lcr,ni du:;iinmek itnp -eliyor. ln
giliz •ao:ıyitı.in İSIJiıı>a!ıitmın 3 te 
1 dcTecesi he harp sana) :inin 4 d3 
1 den fazlası Londra Cİ\'<ırıııdaki 
ıniiesse.elerde, fal;.rik• !arda vü • 
ende getırdiyordu. Koca payıtah
tın şarkı ile şimali •arki tarafı sa
nayiin merkezi demekti. Erbabı
~ın yaptığı hesaplara göre bugün 
lngiliz sanayi merkezlerinin h11 • 
vadnn bombardımon cdiıebilme.i 
için Alman tnyyar~lcrln:n geçıne
~c mecbur olacakları mesafe az 
olmıyacaktır. İnı;-iliz harp <anali
iniıı. bugün yer!cı;nıiş bulU.ıJduğu 
mıntakaJa niifuz ederek bomba 
yagı:lırabilmek için 250 iıe 400 mil 
uçmak lazım gelccet..tir. Bunun i
çin de tan·nrelcrin uzun zaman 
havada kalabilmesi iktiza ediyor. 
Bu kolay değildir. Sonra lngı!Ulcr 
ber suretle müdataa tcrtıbatını 
hazırlanuş bulunuyorlar. 

Bugünkü Avrupa harbinin mü
him meselelerinden biri de düş • 
mnr.m mukavemet kı-.biıiyetini kır
mak keyfiyeti olm~tıır. Her 
harpte bu cihet nazarı dikkate a
lınmıştır. Bu sefer asıl mukave -
met noktaları srtnayi nıerkczleri 
ile harp sanayiinc- elzem olan yer
altı servetinin pclroiün, kömüri.nı, 
dcmir:n bulunduğu sahdarın ele 
gecirilmesi, yahut altüst et.lilmc
sid:r~ 

ALİ KEl\lAL S JN.UlU 

• 
Türkiye - Bulga~ 

Y&11&11: Alımed şii)ll 

Hariciye Vekak ti uıııd 
tibi Bay N ıını:ın • lcneııı~ 
Londra ve Peristeıı diin)I 
gwı de Sofyadll k"l~rak ~ 
muz Bulgari.tanın mukıı ..i 

jdare eden rlcv.:ct ad:ın?JsP'.: 
mı.·s etm:stir. Bu z.iyarct -~ 
Bulgnr dostlarınıı~ tar:ıfıJJ"', 
nemencioğlunun lfllh nıda 
milleti hakkında fü tuil•P 
ınk tezahüründen dolayı 

mütehas.isiz. Hariciye !'.l 
Umu.nü K&tilıi, tnjestc V: 
ris tarafından kabul eJil:fİ. 
vekil ve Hariciye \'ekili J\ 
nofla u•un bit- ı:öriişme }~~ 
görl~ctlen '<CJnra n~ı '
mi tebıiji iki komşu de' lct 
daki görüs birliğ:ni bit de1' 
tebarüz ettirmişt:r. (iJil 

Bu göriiş birliği de B•l 8' 
hunun korunması noktr.sı 
toplanmıştır. Gerek Tirt~ 
gerek Bulgaristan lbtkan S 

le ayni dereced~ aliil:adPrd~ 
l;un korunmasını temin i~ 
kiye, kendi \'azlyctir.e rör.c 
yaSt"t takip edi)«ır. ı;uı:;ııriS 
kı.-ndi şartlerma u~ gun ola' 
ka bir syaset takip etınt 
Banfor lıakikııtle ayn a..-rı 
yasct değil. ~~·ni hcdrfe do~ 
iki yol üzerinde )"tirünı ti 
Türkiye. Bul;:;rislnnın nok 
zar?'ı anlay~p ona hür~~e~ 
gibı. Bu.ıgar.stwı da Tur 
noktai na-.;ınnı ımlı:r.ıı tır.1 
lıürmctUrdır. Bôyle kar ıl 
/ayıs zihni~·c(i iç:nde yrpılııl 
ya görüşmelerinin, il-i koW:!ı1 
tekel arasındaki dosl.uk b":ıf 
takviyeye lıaJim netice v 
tabü idi. -J. 

.Enclki gün ne"1"cC:ılrn te 
192.3 senesinde iıuzalan&n d 
muknelesindcıı lıalı tliliY~ 
beş sene. lı.rp sonrası detr ~ 
rJıinıie eski an'aı:c denecek 
ıızwı b"r zamandrr. Ilaki!.;111~ 
gar - Türk dostlıı.,::.U, bıı ın 
leden de daha csk:dir. B,;yta 
kıılıcri. 'Iürki}·c ile Ilul:ı" 
ıı::ısında si. asi iı.tJaf adı ' .u 
lıilecek hiçbır a.cla:;ma:lJJk Cl' 

mı~lır. ıl. 
llarbin brşla:ıgmndan 

meyıLana ~elen yeni • tıhall 
de her B:ılkan memleketi r,ib~ 
gar :sı..nm da ticaret mün:ı5 9, 
ieri tc evviiş iç:ı.e :ıtılnıış ır;...ı 
unıuz ticaret mü&aScbetıcı:ıv 

teşev.·ili. ten kurtırmıık iç 
takım tedbirler ::r:ıınıs ve ti. 
meyanda d11$1Jı;;ı-ıruızıa en '/ 
olan Sovyetlcrle Ur ticar.~ J 
hedc:ıi inız•laDll.\lır. Bulı;ırr~ 
Sovyetlcrle yakın müıırseb~ 
etmesi biz Türkleri anct.k ~:.1 
nnn e:kr. Sov~etler;n Bal~ 
içiıı tehlike teşl..ii ctıikforiıılıl' 
le}·ip duranlar, ancak bulaıı. ' 
da l:alık nlanıak istiyenlerdıt:ı 
kannlı>r, tehlikenin lıaııgi ~ 
ı;e!<.bileceğini JJek iyi eni~ 
d:r ve her Balkan devlctı, ''I, 
f;uJunduğu "''zlycı ve •arta~ 
bu tehlikeJ i önlemek için "';..I 
gelen tedbiri alını tır. Bu ~' 
sayesindedir k.i, bugün garbı -1 
rupa)·ı kasıp ka\'uran hı:rr. #., 
zan1~nlar .. barut fıc.ıtı• ~dı ,·r·~~ 
H:ılkı:nlaı-dan uzaktu. Onu ııP"u 
tutm:ık Bul.;:ar:Slan da dahil ol ,ı' 
ğu halde hrr Ilalkıın devleti Jp 
Cmda:ı takip edilen harici P ,! 
k::.nın ana f.cdefiılir. l\lcnenı~ ~ 
ol:lu ilo kösdvrnof ar:ı ındııl>i ~ 
mimi görüşme bu h:ı' iknfi te~ 
clt~r,ııiştir. /\yni hukik t gc il 
oym ilk h:ıf!ası iç!nı!e llcI:r'.

1 toplunacak ol.n Cdkan kouseY ı 
timaında bir ılcfa daha tebıırli' 
decektir. / 

Esnaf ce miyetlerind6 

toplantılar 
Şehrimizd.ki c naf cemivctıtf 

heyeti umumi ve toPlantılarııt~ ?I 
knmıştır. Otelciler ve hJIJIC~,.,ı 
cemivetinin toplantısı da y'· 
saat 14. 15 arasıtıd!l ynpılac3 1• Bu ir'imada 939 hesabatı ıe. 
olunacak ve bilahare dg veııl ııı 
Jıevetinden ı;t'kilecek olan a:t'o'I 
yarısı verine yenileri intilıJıP 
nacaktır. 

Birin1izin Derdi 
epimizin Derdi 

·---
Kış da bastırdıktaıı 

sonra • • • 
Bir okuvucumnz yazıyor: ıfl 
•Son orünlerde, gazcteı.e~1 • 

ihtik:ir mevzuu yv.ılıp t~ tt' 
mi~·or. Ne oldu?. Artık, ılı •· 
k:ir hadiscs) mi ~·ok, yok'dl 
konu ula konuşula iı ta•~~ 
mı?. Halb~lı.i: _~iz'.m lför.d.'!,,11 
müz \'e bıldıı::ımız, ıhtıkıı • 
azalmadıifı rn biıakis arttı!;., 
dır. Kış da bastırdıktan s0 • fi• 
bilhassa yiyecek medddc1\ 11 
ııtlaTına zamnıcttllrr. fle~tl 
he .,i mcmlckrtimizde ,·e~ı ıı 
b·uok m..ıdeler pahalnr. .... ,., 
islerıe alakadar olmau 18;'ı:· 
gelen mnk~mlann nnz:ırı ~ , 
k:ıtini çekmenizi rica c.!criı ' 



EN SON DAKika 
HolandaJya taarruz 

için her şey hazır 
Alman hududu 17 (A.A.) _ West

Phalıe'd b' 
1 

en ıtaraf mıntakalara ge-
Emin bir membadan alıMn ha

berlere göre Belçika hududunda 
70 Alınan fırkası ve H-0landa hu -~Cnyolcular !'1üte~adiyen yapılan 

b' kan aslrerı naklıyatı yüzünden 
b ır . aç kere yolda beklemek mec- dudunda 18 Alman fırkası bulun -

mue?'yteedi~nde kaldıklarını beyan et- maktadır. Şimali sarki ve cenubu 
.. r. varbi istikametlerinden Holandaya 

da Uırrıumi harote Ahnan safların-

1 
taarruz etmek için her şey hazır -

b' ~P~ı• olan bu yolculardan lanmıstır. Alınan tehaşşüt mmta -

kırı u · ad.ar kısa bir zamanda bu kasını ziya:-et eden müsahitlere gö
.8d~ "Ok kuvvetin nakledildi·· şund.ive kadar şahit 

1 
_ıı.me re Limburı:ı'un karsısında müte -

söylemiştir. 0 madıl(Ulı 1 addit motörlü kıt'alar bulunmak· 

B~ lngiliz meb'ııs~dıKıbrısageliy~; 
ndra 17 (A.A.) - Lordlar ka- 1 ferans vermek üzere Parise ve 

:ır':'~':;ı'htelif liberal partisi-! Kıb:ısa "itmi;iir. Mumaievh bun· S SFa~ue bırkac kon.- dan sonra Filistine ııidecektir. 

Reısin~~ ınlandiya res~i t~bliği 
kwn:ındanlıf(ı <~:~'.>:--Fin askeri söylenmektedir. Birkaç verde yan-

Kucük bir d~ .rıyor: .. gın çıkmış ise de bastın im ştır. 
Kareli mıntakas sman müfrezed H>;p mınt.E.kasında Sovyetler 
haıır\le Fın me '.~da Ta.ıpelecs - tarafından bombardıman edilen 
~~.de ağır z:ı:a~rla.ne ta,a~;uz .. e!- Viipuride üç ölü, dört yı:.ralı var-
tulnıuştür. Y gen puskur- d•r. Kovıs:o da b-0mbardın:an cdıl-
. Sark cephesinde S lI . . m~ ise de bura-da ııiıfusca z•,·iat 

tinde Fin k t' 
1 

a a ıstıkame- kavded:"nere'~tir. Hyvalmc şeh -
böı·--.. a arı d~manın 'k· . . . h . . ugunü inhi:ı:ama ·r , ı ı r;n.n ıstasyonuna ve bu. şe .. r·~- cı-
dı.r. Takirbcn 80 So u! a,mı~lar : var .na da bomb:;l•r du~muştur. 
dun. Transepere, A.;:: t tan ar_esı Fın tavyarelcrı S~vvet ı,a,,:yare-
şelıırler'le bu sonu · Ham~eh?a !erini takip ederek bazı duşman 
\•arındaki köyleri :u behrın cı - . müfrEZelerini bombardı1'..'a? ~.tı;.ııs
etmi.şlerdir 40 k;o' . m ardıman !erdir 4 .3ovyct tayyaı·es! duşurul-

2 
. ..,.nın yaraland,r.ı 1 m" t" 1 A •k "' uş ur. 

. merı a hükumeti bir ban1<a kuruyor 
. Vaşıngton 17 (A.A.) - 21 Am~ \ :'ka eumh. u.rivetinin denı'zlcrı'nı· ~v~e, Nevyorkta bir Amerikan bankası 

·ucaretlerını Avrupa harbinin tesisine karar v<rdikleri maliye 
2ır tesirlerinden korumak Ü:~~ nezaı·eti tarafından bıldirilmekte-

dir. 

Enkaz altındı 
hala bir çok 
ceset yatıyor 

Radyomuzun 
kasten bozuldu
ğu malum değil 

Ş h . . O inci nbtreden devam) Ankara radyosu neşriyatının on 
mi·= nmızdcki büyük vardım ko- beş ııündenberi csrar:ngiz bir istas-
:rak .sı hu sabah vılu.vette toplana- ton ı:ratınctan bozuıaugu ya· 
Yeti ~~!Ye k<'.dar yapılan f.,.li - zılmıştı. 

Teıı:· ~k etmi<tir. Anka:ıa radyosu müdlirü Mes'ut 
ına k ;rulerın yekünu dün akşa- Cemil bu hususta sunları söylü -
olmuş~~~ 857 bin 53 liraya bal:,it yor: 

Dün şeh . •-Neşriyatın kasden bozulduğu 
'bu sıııbah S~ımiz~ ııelen 13 aile de muhakkak de['1.ldir. Fazla parazit 
den tnuhte~keeldeki m:.Safirhane- hava v<! baska bir istasyon sebep 
evlere nakil semtlerde kiralanan olabilir. Bi. ok istasyonlar yanya-
dır. Ve iskan olunmw;lar- nadır, hu ıt:b:u' bıro.r;erine z~ -

KOYlllhisnr S rar \"Criyorlıır, bunun da böyle bir 
~eoekler· . • UŞehri ve Sıv~ hadiseden doihnus olması melhuz-
iiç sıhhat 1~~ . haber verdiğimiz dur. Hadise bizim de nazarı dikka-
darpaşııd e ıpı de dün akşam Hay- timizi celbetti. Radyomuzun fen 
le.rdir, an !:renle hareket etmiş- kısmı lazım gelen tetkikatı yap -

İ»GiLTER maktadır. Il€'1JÜZ bir nrtice}"C var-

tı~üttefiklerle son 
ticaret aıılaşmamız 

Hitler Karı Bir 
Taarruz Fikrinde! 

Londra 17 (Hususi) - Başvekil 
Çemberlayn dün avam kamara • 
sında beyanatta bulunarak. Bel • 
cika ile Holandanın emniyet tcd· 
birleri almış okluklarını ve bunun, 
da nfNet tabii ve fik,liıne bir hare· 
ket olduğunu söylemistir. 

Çcmberla.vn. Finlandiyanın te -
eavüze karşı müead~lesinde İn
l(ilterenin esaslı yardıma karar 
vec·diQini sövlemiştir. Finlan-:!iya 
lehine külliyetli vekünlar tutan 
inraeat prımleri v<.'!"ilmektcdir. 
Başvekil bunda~ sonra. Tü.rki - 1 

yedeki zelzele feliketzedeleri hak
kında semoatisini izhar ettikten \ 
sonra 8 kanunusanide Pariste im
zalanan ticari ve mali anlasmalar ı 
hakkırıda su malümalı Yenniştir: 

•Bu muahede hükümlerine gö- ı 
re İngiliz ve Fransız tıükümetleri 
Türkiyeye, Fransa ve İngiltered>n 
harp levazımını mübayaası için 
25 milvon İngiliz lirası ikra.z d
moktedirli!r. 

Bundan başka İngilte:e ve Fran
sa, Türkiye~-e: 

Altın olarak 15 milyon İnıı,iliz 
li•:ası, 

in11iliz lehindeki klirinı? he•ap • 
!arı bakiyesinin tasfivesi için de 
iki milyon İngi:iz lirası. 

Ve Fransa !ehirdeki klirinl( he
sopltn bakivesinin tasfiyesi kin 
bir milvon İngiliz lirası ikrazda 
bulunmıya muvafakat etmekte -
dider. 

25 milyon İnııiliz !irelık istikraz 
vüzde 4 ve d'i'!cr i<likrazhır yüz·!e 1 
3 faizli obcaktır. Bu borçlar yirmi, 
senede ödenecektir. 

Faizler ve sermayeden itfa cdi
leı:e« kısınılrtr 1 ür~ malı ve b.1-
hassa Türk tütünü miibayaası su
retile Türk li:.ası olarak ödenecek· 
tir. 

İn.ııiliz ve Fransız hükümetlrrl 
harbin devamı müddetince Tür -
kiyeden 2 milyon İngiliz liralık 
kuru yemiş satın almayı teahhiıt 
etmişlerdir. Akitler 1943 yılına 
kadar harp bitmcdiei takdirde 1943 
martında bu hükmü denonse ede
bileceklerdir. 

Muahede. İnıriliz ve Fransız hü· 
kümetlerinin, Ankarada 1939 teş
riııievYelinde üç devlet arasında 
k.arsılıklı yardım paktının imza -
smdanbEri Türkiye hiil-,imetile 
her sahada tesis etmiş oldukları ı 
sıkı teşriki mesainin a.;ikar bir dc-

1 

lilidir.> 
Çembcrlnvn bundan son:a İn -

ı:ıiliz tavyarelcrinin Almsn toprek
ları üzerindeki uçuşlarından bah • 
setınistir. Fransız • İngiliz teHiki 
mesaisi ııittikce sıkla 0m<.ktadır. 

Başvekil sözlerini şöyle bitir • 
nüştir: 
- lstcd;,;'m!z deYamlı ve adilane 

bir sulha yakır.da k:ıvııs::ca!!ımızı ü 
mid ederim. Fakat şimdiden bir 
krhanette bulunmak müsküldü~. 
Şimdi:ti sükunet birdenbıre bo -
zulabllir Birkac hafta. yahut bir 
kac saat icir.de hadis~lcr cıkabilir.'. 
Fakat her ne o!ursa olsun. harp en 
had devresine 11irse bile. mülte - j 
fiklerimiz2o birlikte zaferi elde et
ıne-k icin hir bir ıra\Teti. hid;ir 
fıdokiı: lığı esir"""mivcct'ğiz.> 

im oz civarında .bir 
Rume vapu u battı 

(! ıncl uıııreden d<l'llm) .3:nk::mışn bb haft..c.a varr.bil • 
Hopada beklemek ed r. Bu vaı=ur· tr.işt:r. 
la <lo.~u viliıydleı:ir.den Trabzon Kars ve c.vörı \'h"'G' ~u·d.ubc· 
ve d./icr ı l;~lclere gelen kaı;apl·k ri is.anbul pos ~:nı ak. .rr. tr. 
hvvanlar da liır.anımıza r.:kle - Yolcu:.:ı.r Ça h:rcket edemeıııckte-
di:ecekt'r. dirler. 

Karadenizin ~~ır.:Jilik 6 gün rö- TUNADA VAPt'RLAR 
tar yaptığı tcsbit ı;d~lm~ştir .. cum- 1 1SLE;\1İYOR 
huriyet vapuru ıkı gu~. ro.tarla Tuna Yolile limar.ımızdtn M~a-
Tra•bzonda, İzm r 5 gün rotar .. a Rı- ristana mal götürecek o~n iki \'l· 
zede, Tarı vwuru da- Samsunda pur, Tuna donduğu için bu mallan 
bckleır.ckted:r. ı:litürrmiyeceklerinden tlkrar b:r 

An•fart:ı vapum iki ,:!Ün rötarla ş::Jtır.ara b~lamıslıırdır. 
Antalyada lıulunmak'adı.r. Tırhan fz. DRDE l'E 'iDEN SELLER 
v::ı;ıuruna yardım eK'pleri l{örde- İzm:rden ı:cJcn habrr!ere göre, 
ren Erzurum vwuru iskuıderun evvelki <!İln de r~~an ş'dd ili ya/i-
döııüoUnde Merslı:e ve mü eakı - murlardan selkr hasıl olmuş. Ka-
bzn di~cr iskc1clere uırı v~cakt.r. rataş orta mck:ebin İngiliz bclıçe-

BİR V APl:R BATTI sitdcki st:bt's:nin tenıellPr'rıde 
Birkac .ı;ün evvel İtr.ı'Oz dası tc:hlikeli anzal::r görüldüi!iin<l~n 

civ:ırır.da kaı:aya oturduf(unu ha- r:'.El<tep 'a.il eıiilml~t:r. 
bcr vcrdii(! miz Roır.en ba1'd ıralı 1 _;.:..;,;;.;.;;;;.....;.._...;..._...;... _____ I 

BükrP~ki vwurunun kurtulamı - Harp 
yarak dün b:ttığı öiirrnilnı'~t:r. 

(1 fnel ıahifPd,.n d'v-m) 
tadır. Bu hevet muhtemel harp 
maizemesi sıparıskri icin İtalyan 
sanavi muhitinde tetkikler yap -
maktadır. 

CEPHEDE SÜKÜNET 
Lor.dra 17 (Husus~ı-Garp ceı>

hesinde sükünet vardır. Belçika f 
ve Halanda cihetiooen vapılacak ! 
hcrhanı:ıi bir taarruza karşı ordu
nun hazırlığı yerindedir. 

FRANSIZ SARI KİTABINA 
C1'..VAP 

Roma 17 (Hususi) - Berlinde 
dün Fransız sarı kitabına cevap 1 
(' irak resmi bir nota ncsredilmiş
tır. Bu notada, Fon Ribbcntropun 1 
1938 de Parısi ziyareti esnasında ı 
Almanvanın hayati sahala~ından 
ve taleplf'rinden Fransanın ha - 1 
berdar <.'dildii!i v>e o zamanki ha
ricivc nazırı Bone'nin Fransanın 
bunlara muhakfet etmivecej(ini 
söyledilli kavdedilmcktedir. 

TAHSİDAT DUR!\'IADI 
Londra 17 (Hususi) - Am,;icr

damdan bildirildiiUn~ .ııöre. Ho - 1 
landa Ye Bekika hududlarında Al
man tah idatı durmaksızın devam 
etmektedir. Bilhassa B.lçika hu -
ıi-ıdımdaki tahsidat daha ke~iflir. 
:MACAR HUDUDUNDA YENİ 

BİR MAJINO HATTI 
Roma 17 (Hususi) - Macar hü

kümeti hudutla"ında yeni bir ma· 
iino hattı Y<ırrnailıı karar Yermis
tir. Bu hattın in>ası icin İtalv2nın 
ııöndercceği malz.cmeden istifade 
-e~ile,..n\{fir. 

RİTLER TAARRUZ TARAFTARI 
Paris 17 (Hususi) - Hillerin 1 

in:.:nca zaviat~ c.hcmmivet vPr • t 
ınıYerrk. harbı bırşn en·cl bitir- 1 

mllt icin havadan, denizden. ve ka
rad;ın urnumi bir ta3rruza: cccil· • 
rresi fikrini tasvi., ettiği sö"Jen • 1 
'l"'C'<!Pd!r. Ancak Mue•al Göring 
d 0 dohi• olmak üret~. birrok J?e • ' 
neraller nPtiecsi ıııeokıilt <'lan böv
le bir teşebbüse muhaliftirler. 

Finler yeni bir 
taarruz bekliyor ı 

• 
(1 inci i3hlfodon devam) l 

Rus casusu idama mahkum edil- \ 
mis ve 24 saat içinde kurşuna di-
zilmislerdir. l 

AMERİKANIN YARDIMI 
Roma 17 (Humsi) - Ruzvelt 

ıivan reisine bir mesai ~öndere - 1 
ı-ek, harp malzemesinden gavri 
malzeme salın almMı içln Finlan- j 
divava kredi arılm:ısını kong-reve 
teklif etmiştir. Yalnız bu ikraz baş
ka memleket!Pr icin bir misal teş-

1
1 

:kil etmemelidir. 
İlk Amerika I'önüllü lntantı Fin-· 

landivaya vnnnıstır. İsvicı-eden 
gönüllü doktor ve hastab.:.kıcılar 
gitmektedir. 

Yazan: Zı YA ŞAKIR No. 42 

Türlclerde topçuluk, fen ve s:ın'at 
fevkalade ilerlemişti 

Kalenin teslim ve te ellilm ınu· serleri de ortadan •ilindL Ora:;ı 
aruelu.;i, sü.künetle cıcre) an etti. tekrar bir harabe balıne geldı. 
llalkm da mal •·e canlarıııa ilisil- Fatih, bu l.ınanı k~ndi ta.anur-
mcdi. Yıııııız kale mlidnfıleri a~a- larıua uygun bnlur bulmaz derhal 
smoa buıunnn ve vaktıle Anadolu temizletti. Etrafı genbletti. Vak-
sahıllcrine akınlar yaparak 1'ürk· tile, ancak Bizans saray!Drınm mü· 
lere ve ınüslümanlara pek çok za· zeyyen kadir;ala.nnı muhafazaya 
rar•arı dokunan :lOU kadar korsan ınahsus büyucek bir ha,·uzdan i· 
seçıldi. Bunlar, ~=aline ibret ol· baret olan bu sabayı, kendi harp 
nıak üzctc oınuzlarıudan ku;yruk- kadir;=::alarınm inıı.zan1 ii.c )'erleş .. 
sokunıtJrına ka,.iar kuıtla ikıyc mcsine ınüsail bir liman haline ı:o-
biçildi. tirdi. 

'!"ürk donanınnsı, nihayt..·t kt.•n - Fatih, bu limanı ... Bi:ıeru.lıların 
disinden bekıcnilcn hiıruct \·c zamanında oldugu gibi • fantezi 
muvaffakiycti 1',>Ö tcrmi~. Adalar haunde bırakmadı. J..)enizden vu• 
denizınd~, (Rados) don •onrıı İ· ku bulacak herh~ngi bir taarruzdıı 
kinci dt'recede ehemmiyet ve ınıı- kadirgalarını ruulıafoza •·e müda-
ka\'cmet kl'dretıne nu lik olaa 1 faa etmek için, liınan af:zına iki 
l\Iidillı kak"ni böylece fctlıetml'1 <i. ku\'vetli istihkam da yı pıı. 
(8u6 ll. • 14,~2 1\1.). Böyleee Kadirga limanı, bugiin· 

(TERSANE) l'.E VERİLEN kü askerlik şeraıtının tayın eıtıi:i 
LH.ı::. l. ın. t.T \ E ROGAZIN l;.r sekılde, ı.amamıle b.r harp u-

TAHKİ:llİ manı) halini alılı.. 
Fatih, kazanılan bu zaferjn, ge-

rek (Papl!ı ı yı ve gerek Akd~ı\İ:ı Türklerde (topçuluk) fen \'C san-
atı k\'kaliide ilcrlcmı~ti. Top dö

hüküme.lerini gaıcyana getirece-
ğini tahmin ett.ği için, (ehl:.ıı.;ı liümcüıiii:ü, hi~bır ecnebi tı.>tayıı 

ihtiyaç göstcrmiyecek derecede ıe
nonanması) nı k;ı.şılıyacak teribir· 
!ere girosli. rakki etmi,ti. Ordunun kullandığı 

t.vvc•a, !\[idilli kalesinin ıahııe- topıar, :ı-aluız devld dökümhane· 
)erini siir'alle tamir ettirdi. l\.alo. lcrınde dökıilmiiyordıı. Bu san'atı 

ôğreıımiş 01;.ı.nlKrdan bazı ruüte -
ye, üç yiiz güzide ~·cnlçerJdcn ınıi- şcbbiı.lcr tarafıodon husu'i dö • 
r~ı<kep b:r muJıııfazıı kuvveti y~r- kiimhanclerde tesis cdılıyor \'il 

Je~tiu::1~, kış me\'!!İmi yokla lığı i· bunlarda büyük küçük toıılıır dö-
çiıı, donanma~·ı Gel.bolu ve lsıan- külüyordu. 
bul ı,ıııanlarına çcktı ve bütün 0 Çok dikkat ve iftihara ~ay•ndır 
kışı, donanmanın kuvvellendıril- ki, bu Türk ustaları top ılökilm· 
ıncsi iıc ge4:~rdi. cüıilğiinde l:iiyiik bir n1u\ aif.aki • 

inşaat iç.n, (Haliç) teki tersane yet ı:öslı,,. orlar .. Her cap ve mo-
kalı gdııııyordu. Fatih, Cenniz- del üzcrıııe topt.r döküyorlar. El-
ler ve •enediklıltr gohi, büyiık !erindeki basit \'asıtalarıa bu mii-
kal~.ınlar y•ptırmak ıstiyordu. Bu- him işi hayrete sayan bir mu\af -
nun i~in de her taraftan ınnhir san- ı' fakiycte b~şarmnlanuı miiteakıp, 
atkt..r!ar \'C in~ant mühendhucri son dcrec:o tevazu güstlTiyorlaTd.ı. 
getirtiyor, bımlnra bol paralar ve- ( Dev11mı Var ı 

. • • ••••••••••••• 1 ••• , r.yorJu. \ 
Fnlilıın en elıemınıyct verdiği ci· · 

bet, tersanenin tekemmül ctıncı.i il lllilıij\jli'\!·1·11'1 ŞEHiR 
ve .• ebrın Marmara sahili rmde , , 

1
, \ 

m~keınnıel .. ~ir ~~rp hmauı.nuı ı ıı· \~; \ IJii~ TIY ATROSU 
vucude getır11n1csı ıdı. Buuun ıç.n i ıııı11j. ı 1 • 
de en munasip }er olıırak (Kadır· lllll1Il1W1 Tepebaşmda 
ga lımanı) nı intihap etti. dram kısm.:ıda 

Du liınnuı ' ktile, Di:uıns impa- Bu akşam saat 20,30 da 
ratorlazmdıın (Jülyeı1 • Jnptır • (bay"t bir Hüyamr) 
mıı,tı. I'akııt liuıan, halk tıırafın· 
dan a!ılan moıozlarla kU<ıncn dol· İSTİKLAL CADDESİNDE 
ınuıı, adda bir bataklık halini al- KOMEDİ KISMI 
mıstı. Senelerce soııra, bu liınan Bu akşam saat 20,30 da 
temizletildi. imparator genç (Jüs- (Bir Kavuk Devrildi) 
tinyen) tarafından s•hilıerine rıh· 
tınılar yaptırılarak, lıe)·keller dik· 
t:ril.rek etrafı tezyin ı•Jildikten 
sonra, limana bitkim bir mevkie 

HALK OPERETı 
Ze!zeı • ENİN YARDIM] mış, nesriyatın k~sden bozulduğu-

ten Ya'Pı~ feiakctzedderine hariç- nu isbat etmiş değildir.• 
ço~aıına,k~ Y<:rdımıar da gittikçe ===-=-============= 

001\'ANMA GELiYOR ze\'cesi iç:n bir saray in~a ettirdi. Bu akşJm 

1 

llaibuld, Bizans ihtilallerinin bi- SIRiN TEYZE 

BİR GE~~J:n~ARAYA y akınlaş1yor 
İtalyan 1:-.:ındıralı Arab,~a vapu· (l taci s:ıhitrd,.n dev:ım~ 

lnııUtere h··\. göndermi~t:r. 
12 ilin Panta~ ume' i 29 b!n ceket, I İsviçre hıikümcti ce 10 bin is-

ru da ·dün Köstence c:veında Tuz- d:r. Hattu, harp lıa~ladı/;ı ,·nkit 
la mevk:i~dc kzraya oturmuştur. lıial-al üç Hllık bir ..:amanı gözen· 

750() tonluk ola'll vapunın .kur.- ı lan -miiltcf.klcrin de şimdi bu me- 1 

Tefrlli.amızı yazılarunıım rokluiun- r:11de bu saray tahrip edildi. Li - Zozo Dalmasla oek yakında 
dan dcrc<'d~med:k. Öziır dilt:riz. t f d k' lak ' t K d. Pc · 

\~~;,;;;;~;;;;;;;,;;:;;~;;:;~~~;;;n~ı";";ın;;e;r;n;;;ın;;a:;;ı~p;a;r;;~s~a~n;a~e~-;;;;;;;;;;;;;;;;E;;ı~y;e;;;~);'n~ır;;;;;~~ ~ 800 ton yiyecek vir;re fran~ı vermişt.r. 

[ lstanbul Komutanlığı Satlnal
- rna Komisyonu ilanları 

tf-rılmas~ için Romen ta-hı:s ve ı- sricyi kısa,tınak ,-c neticeyi <,·:::r-
c>arolcrindcn 'acci:m ;sen lmişllr. çabuk alııınk fihire.döıııııiiş ol -

l\t" Unakasa .... komut 
1 

• gunu talibi çıkmryau 
Yacı i ~n •ı::a bai;h birlikler ihli - ı 
lafın { 1~ doksan altı hin kilo yu
kas'ası ~Orar kapalı zarfla ınüna • 
saat · /1/940 cumartesi günü \ 

. lar k~;:.~uçukta yap~lucaktır. Zarf-: 
saat. ısyona mezkur saatten bir 1 
taktır'neline kadar verilmiş ola· 
inen f: •her kilosunun mubaın -
ııatı bıatı Y.edi kuruştur. İlk tcrui
lerin beş ~u~. dürt J;radır. İstekli - 1 
koınut ellı gun ve saatte Fındıklıda 
nana :,,nlık satın alma komisyo· 
leri. klif mektuplarını verme· 

·2· ... 
'Münakasa .. .. 

lsta b gunu talibi çıkmıyan 
ı'kln ~I komutanlığına bag"lı b"r· 

ı er ıhtiya · · 'k 1 
bul cı ıç.n ı i yiiz bin kilo 

il 
'-~run tekrar kapalı zarfla mu" 

8
""'"" 20/1/940 ·' cumarte--i :?ii ·· 

TffiIIı\J 0 LİMMI llZA GELl\'OI: dı·kl:ırı z:ınncdilebilir. 
K:ra,·a. o crd'-İt"' ı\k~ya civa· Ancak, har~;n biri :w lı:ı!ta •on- 1 

r.n:~n · kurtz-:-:11ıt'ı"· dün h:ı!ıer r:ı b&şlıyzcap ıııub2kkrl· olınnkh 
\crd:~im:z D""r;; ·ı ı ldarrsiri:l bçrc.lıcr nt:rrde \'C lınr .... i CC! ·eJc t 

2·1/1/940 çarşamha .~nli saat <ın Tırhm ,·:..puru ! _"n re t.:.ı..;r 1yar:k ve ııasıi b:ıs~ıyaca~ı hC"nüz 'az h 
bir buçukta lı<"şıo'>acak ,.e a~·ni lil!'arım•.z:ı ızclccckt r. ı!cjild·r. Hzrbin tamaıüle ı: rp 
günde inta~ cılilcc~ktir. JUıılıaııı· · Dün , b " rn:t 9.~5 de A!em · ccph.:sindc rere~a.ı:ı lı:r ilıtim>l ol-
men bedeli dört biiı altı 1·üz sok· dar i h' s;ye g.--ı· i tar=' r~an mukla ber:ıbcr bırnun bir ~:ın.•l 
sen yedi lira elli kuru'i{ur. İlk tc- ,-üzdurülcn Tırlıa•~·n su kcsımın : ı arbiııc çevrilmesi B~ltık \'e İs - 1 
nıinat parası ü yüz elli bir iırn e!li den asaa"!eır.da z d-e rr.cn y~rlcrı ]:rnJinaV\'n)':J sirrycl evİt'rnesi de 
beş kuruştur. İsteklilerin belli gün t;iment3 ile dondurulmuş buıun - rniimkündür. Ha:hin b3'lcııı~sı bir 
ve saatte f'mdıklıda komutanlık sa· rr.;:o'.<tadır. <lün~a J:arbi mahiyetini ikt'sup et-

1 

tmalma koıWsvonuna m!ira<ı:llt· l{ARSN II"R 'fARAFLh ı;;ı 'ıakdirM muharebe Balkanla· \ 
ları. ..149. İRTİBATI li..ESILDİ_ _ . 1 ra, As~·aya, Akdenize de atlıyrbi· j * h b l~r. Bi.iıün bu vaziyctlrr ise bu~:in· 

Ankaı:a 17 (Ilu~usı mu a .r.ınız-
Rami kıJusmd.a yapıiacak taıni- b l kü d:plonınsi faaliycticr~ bağlıdır 

rnt icin kc~if ve şartnamesine gö· cen)- Burıtya gelen ha er ere ki, ııihavet marta kadar diplomasi 

r - do"-eıııelı' 1 •• · kere•teru'n arık ek· nör~. son ~nlerde) lian frzla kcr- l . d . 1. _, tt'" .. ~ ' " , "' K h fralh·ct erııı c ın ••Şill < ıg.nı ve 1 

•ı'ltm~ı· 2'/l/91U Per ·erube gu"nu" !ardan Erzurumdan aru ve u· ı t 'l h ı · · ~ ~'1 ., l k& t:ıraf arın amon11 e ceJ> e crını i 
saat onda yaııılınaga başlanacak duda giden yol. trenyo u ·•pan - tutınwı buiunduJJar:nı glircccğ:~, 
ve ayni günde intaç ediıccektir. m:ştır. Erzurumdan h!rcket c~en ı:TE)l iZZET BENiCE 
Keres ten in ınuheuımen bedeli ıiörl .b~ı~· r~v~o~lc~u~tı'..'.-e::;n~i ~ik:::· i~)'..:·ü:::z:_h: :i::.; 0:;:m:::;.c;,:tr.:e.::L.::k..;..._-:':-'----------
:y üz doksan beş lira Jı~ş kuru~tur. } 
ıık teıniııal parası otu2 allı lira alt· 1· stanbul Haınamcı ar 
mı, seki2 kuru•tu•. isteklilerin 
belli gün ve santtc Fındıklıda ı•o· Cen1ı"yetinden : 
ıırntanlık sahnalına komisyonuna 

Baştan başa l:eyecan dolu bir mevzu •. 
Aşkın ve şiirin terenr.ümü.. inbir gece 
alemlerinin füsunkar sahne:eri.. insanı 
gaşyeden nağmeler • 
Ve ebediyen hatırası silinmiyecek müs
tesna bir film . 

K Si M Sinemasında 
Bu Cuma matinelerden itibaren 

ŞARKIN SES KRALİÇESİ 

Ü 1\11 Ü 
GÜLSÜM' ün 

ıaaı. onbirdc yn pılacaktıT Zartı nu 
koını~yona mezkür saatte~ b" nr 
evvelıne kad . . ır saat 
ncher k'I ar verılruış olacaktır. 
an b ı osu~un ~uhanımen (iatı 
b' -~ ~?ruş.ur. ilk teminatı iki ı 
lı~r' ")"UZ elli lirad;r. İstekiil'Tin 
mut~~~~ ve saatte Fındıklıda ko- ı 
teklif :.,.,.;~tın alına komisyonuna 

mürnc~a!lnrı. (150) . h l•rını tc•ı ik ile idare hevct;nin ibrası ve müddc-* 939 senesı esarı " · • .. · · · · k 1 pı.ı==ı:=ıı:::m=:ı:ı:ı:a:ı::.;:;J;mm;ıı::::aıı;ı;ama2mı:ı:s::mıımam::mıı:ııı•mmmma:mmı:=m111m• ... 
ı . 'd hey ti azasındzıı üçüı::un yerıcrın> Y .ıııcını se~c 19 
stanbul Koruutanlıhna bağlı , tim olduran ı aro b. .. .. at 10 d n ıry Y' kadar Tü..bcde E:, ıaf il 

upıarını '·ermeleri, •:!• 
.... 

Mlinakasa gu"' .. t l'b. l\ı it . nu a ı ı ~ıkmıvan 
üa -.•pe pıyadc atış ol>ulunun ·ke

;~ ~c ş:ırtnnm ~ine göre eiektrik 

9~~nıi!'tının nçık eksiltmesi 25/1/ 
b _erııcmb? ı;iinü saat on bir 
İl u!?kt_~ )"ap~ımaı:;a l>aslanacak ve 
h• 1 gıınde ıntaç edilciektir. J\.lu-

' nimcn bedeli b.,,~ \'Üz • • 
kiz lirnılır İlk t . . yırını SC· 
d k . . . eruınat parnsı otuz 
ıJ.,rlz lıra .alt.':"" kurustur. İstek-

n h<-llı J:.'Un ,.e saatte Fındık-
lıc\a komutanlık •atınalına k . '-" .. om ıs· 
.,onuna ınuracrıatları. •148> 

..... 
Ko~is:vonumu~da ke~jf ve ~art

Mıncsı mevcut Kuleli asker· l" al · • ı ıse-
nuı tamıratı açık eksiltme ile 

birlikler i!ıti,,ocı i(in evsaf \'c ~e- .. re 24/1/9l0 cars::.m a J!unu sa , " 1 • b'ld' · uz . . b' 
5 

d> umumi heyc.imizin t"P anacaeını ı ırir ve 
mitine uygun sekiz adet yanı:ın Ccmıyetlerı ına. '.n c•ır.ı)'_, 1 cu•.ıacıa~ k birlikte gctmeıerıni r.ca ede. 
söndürme tuiuınbn•ının pazarlıkla muk:ıvyet azımız.n • · ' • 1 

Istanbul 
mıinakesası 2S/l/9·l0 Prr~eınbe riz. 
günii ••ot on buçukta vopılmrğa 
başlanarak. ve ayni günde intoç e· 
dileccktir. lıteklilcrm belli gün \'C 

saatte l•'ındıklıda Komu tanlık s•· 
tınalma kon1:syoııuno 111üracaat .. 

levazım amirliğinden : 

ları. .ısı. ... 
E~iip dclterdarıııd:ı_ 1 No., lu 

n1nltml.!itT iç'.n ihzar cdılc-n bına 
eah~mak isteyenlerin DcftcTdorda 
nıüracaatları • (lCSl~) 

dikim c\'iııin çor:ıp ntıil~·elcı-inrle 
r~al1ilinde Z:"lİ ~ortp nıakin~l:-rJc 
ı No. 111 dikinıc\ i mi1dürH1.lünc 

-İstanbul Hava Aktarma Anb:ırı 
Di ·ektör·Ü !ünden: 

Bu akşam S LJ M ER Sinemasında 
MODERN DA SIN BÜYÜK GALASI 

Dans Kralı ve Kraliçesi 

FRED A~TAlltE • Gl. GEH ROGE"S 
Tarafından yaratılan JUJ9 - 1940 ;çin en son Süper Filimle:i 

BÜYÜK DANS 



4-SON TELGaAP-1 

Güzellik ve sıhhat için ilk şart 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten 

günde · 3 deEa 
sonra 

RADYOLıN 
Kullanmaktır 

A YOLiH 
DİŞLERi, dişlet çehreyi 

güzelleştirir 

ftDY iN 
{>iŞLERi, dişler mideyiı 

saglamlaştırır. 

TÜRK TİCARETBANKASIA.Ş. 
KURULUŞ TARİHİ 1919 
Tanıamen yatırılmış sermayesi: T. L. 2.200.000 

Merkezi: ANKARA 
Dahilde ve hariçte muhabirleri vardır 

1 

HER NEVi MUAMELELERi " l 
faizleri ödenen lcuponlu J Her ayın birinde 

vadeli 
' 1 mevduat . ı ve 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRİP, ROMA TIZM 
SOGUK ALGINLIGI 

- =-:;::? 
bütün ağrılarını derhal keser. Lüzurnuf 

Günde 3 kaşe alınabilir. 

İBtaubul Levazım Amirliı";,riudcn verilen ı:,11ricil ı Deni:ı: Levazım s_:ltınal· ı:-, ----
Askeri Kıtaatı iliiulan maı Kom!ısyonu u·n; rı .Pevfet Demiryolları ve Limanıarı 

- - ı işletme u. idare.si ilanları Aşağıdıı yazılı maddeleı- kapalı zarfla bizalurınd:ı yeııb giln ve 
1 

1- Tahmin edileıı bedeli (9U42) , ~ 
saatkrde Edirnede Jllüşiriyet daire.inde satınnlnıa komi~yonunda yn- lira ulan (fı&3.ll00) kilo c!ııne~in 1 :Muhammen bl'del'.>e.rıle nıuvakkat teminatları aşaJtıda yazıb 

SA 

P..ADYOLİN di~le~i temfaler ve ;;ıarl:.tır, mikroplan yüzde 
yüz öldürür. Diş etlerini besliyerek hastalanmalanna mani o
lur. Ağız kokwunu keser. Sa.bah, öğle ve ~am bet 

pıiacaktır. Taliplerin kanuni vesikalarile teminat ve teklif mektııplıırını 23/2.Kan./1940 tarilı!ne r'1>lıl nn 
1 

lem elbise ve µalto kumaş ve harçları 29/1/1940 pazart sı ıriill 

1
iliale saatlerinden birer saat evveilne kad;~r komisyona vermeleri. Salı günü saat 11 de k3palı :mrfla 15,30 da kapalı z:ıd usulü ile Anlulr:ıtla id.:ı.rc binasında satın 

(1075) (16!0) münakasası yupılacııktll'. caklır, ~ 

yemekten sonra RADYOLİN 

Cınsi 

Kuru ot 
Sndeyai 

Ton 
• 

M•kl&rı 'ı'uları Tc:m~nıtı ihale günü ve uatı 2- İlk teminatı (5S27) lira (10) Bu işe R~rwek .i~tiyen.leriıı hizalarında yaz.ılı muyak_!tat terıı l• 
Lıra Lıra kuruş olup şartnamesi her ııün kanunun tayın ettı~ı .vesık.a.l.a.rı ve U-k}ıflerinı 11ynı ,Rıın saal 

2',750 1857 29/1/940 11 Ka8iınpcşada b:ılunau kombycn- kadar komisyon reıslıl!iııc vermelerı l,;zımdJr. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-;Sahu• • 
495 

20 
15 

M8 
151 

2G,OOO 1950 • • 15 dan (4SS) kuruş bedel mukabilin- ŞartnaT!l<'ler .. parasıı o!"Tıık .An.'ı.arada .Mal~11~ daıte,inde"• 
5,700 428 • • 15,30 de alın:ıbilir. d<ıTpaşaoo toese;lum ve sev.ıt v..ilığindcn daı;rıulacak.ır. (316) 

Nafia Vekaletinden: 
.Erzurum ile lı:ilmnetre 18 + 500 c!vannda bulunan U.i.41n Ahmet.ler 

"8lWı demiryol mıaau ve ny ff:t$lyatı içi talip ~dıiıııı.dan yemden 
-&aı.alı ad elaıilt:neye lronulmuştur. 

l ~ Ek&ilm.e 2S/1 /G40 tarihine. tesadüf edoo cuma ~u :saat on 
ste Vekiılcliınu De.nir yoUarı insaat .ı.ıresindckı arttmna, eksiltme 
• 'hal o onu <Jdasinda ;yapıl.:ıcaktır. 

2 - Bu inşnat ve ameliyatın muhammen be<kli iki milyo.ıı üç yüz j 
cllı bin liradır. 

3 - Muvakkat teminatı ce4 250• liradır. 'ı 
4 - Mukavele projesi, eksiltme sr:namesi, baymd•rlık islC'ri l(enel 

şartnamesi, takeometre plan ve ı:ırofili, fenni şartname, 91 B. numaralı 
trulıeme tipi, telgraf hatU şartnamesi. ferşiyat talimatnamesi, vahidi 
:kıyasi fiyat cctve!ı, çimento normu'ld:ın mıirekkep bir ta'nm münakasa 
evrakı elli lira bedelle demir yollu inşaat dairesinden ted:ırik olu
nabilir. 

5 - Eu eksiltm<'ye girmek istiyenler referans ve dii(er vesikaluını 
biı' istıdaya baitlıvarak eksiltme ~ününden en az sekiz ııün evvel Ve
~5.letimize vermek surelile bu iş için ehli·•et vesikası isliyecckler ve bu 
vesikayı münakasa komisyonuna vercceklc:dir. Eksiltme tıırıhındE'ıı ll· 
&kal wkfa ııün evvel yapılmamış mür~caatlar nazarı dikkate alır.maz. 

6 - Eks!ltmey<ı girecekler 2490 numaralı arttırma, eksıltrııe ve j 
ihale kanunu mucibince ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesika
larını ve beşinci maddooe izah olunan ehliyet vesikalarıle muvakkat 
tcmlnatkırını ve fiyat tekll.Iini havi kapalı ve mühürlü zıırfl:ı.rını yir.e 
:mnkfır 2490 numaralı kanwıua ve eksiltme ş:ırtnaınes;nin t:ırifa!ı da· 
iresindc hanrhynrak 26/1/940 tarihinde saat dörde kadar numaralı 
makbuz mukabilinde demir yollar inşaat arttırma, eksiltme ve ihale 
komisvonu başk:ınlıi!ınıı teslim etmiş olmalan lazımdır. .255, .122. 
~-·~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Istanbul Madeni San'atkaran 
Cemiyetinden: 

Umumi heyetimizin 30/1/94-0 salı günü saat (10) dan (12) ye ka· 
dar Türbede Esna! Cemiyetleri binasındaki cemiyet merkezinde toııhina 
eaJ(ını bilıd.irir ve mukayyet azalarırızın irti-·· ~·'-•'"·ini rica ederiz. 

RUZNAME: 
1 - 939 senesinin hesaplannı te!kik ve ibrası. 
2 - Yeni heyeti idarenin nısıf se~Jııi. 

İstanbul Berberler Cemiyetinden: 
• Umumi heyetimizin 24/1/940 çarşamba ,nlnü saat 14 den 16 ya 

ita.dar Türbede Esnaf Cemiyetleri binasında toplanacaiiını bildirir ve 
k:ıvıtlı azamızın son seneye ait cemiyet hüviyet cüzdanlarile birlikte 
ıııetmelcri rica olunur. 

RUZNAME: 
1 - Cemiyetin 939 senesi hesaplarının tetkik ve idare heyetinin 

lhresı. 
2 - Müddetini dolduran be:-berler kursu idare heyetinin yeniden 

intihabı. 
3 - Müddetini dolduran cemiyet idare heyeti azasının nısfıoın in

tihabı. 

İstanbul Komutanlığı Kurmayından 
Tevhit semeri, mut.ıhiyc eşyası. eı tezgiıhlanncla dokunm~ pa

muklu bez ve nal, mıh satın alınacaktır. Bu isle ui(rasanlaan nümunc
lıc!riylc birlikte her ~n Fındıklıda İstanbul komutanlııtı levazımına 
müracaatları. .335. 

I '. 202 Yazan: 111. SA..lll KARAYEL 

Padişah arzı ubudiyete :elen elçiyi kabul et
medi: << Uoudiyetin icrası lnzımdır. >> dedi 

1\lidilllde ihtiyar Dük vefat et· 
mişti. Yeni hilkim, Padişaha arzı 
ubudiyet için müverrih (Dükas) ı 
&öndcrmişti. 

Padisab; anı ubudi)"et için ge
len elçiyi k•bııl etmeni ve ~" yol
da cevap verdi: 

- Ubudiyctin biZ7.ııt icrası ll'ı
ııındır. 

Bunan üzerine yeni hakim teltı
ııa dü~tü. Pılıyı pırtıyı toplıyarak 

Edirneye geldi. Padi aha ubudi-
7ettc bulundu. Hüsnükabul gördü. 

Ukin, vcrgMnin tezyit edildiği 
••berini aldı. F•kat; Fatih, Llmni 
... •sıe•n Rumeli sahiline yalwılıiı 

ve münasebeti itibarile adanın 
zaptına kııror v<'rdi. 

Zaten, o ıralarJa İnoz ile ona 
tabi olan Ta<oı. Scmadirek adaları 
da fetbolonmu<tu. 
Kaptanı derya bulunan Hadım 

İsmail Paşa, donanma ile Linıniye 
yan•~tı. Fatih tarafınd:ı:ı Limni a· 
dası beyliğine taJin ediıen Hamza 
Beyi karoya çıkardı (859 H.) 

Fatih; Adalar denizinin Rumeli 
BB!ıiline yakın olan adalarını bi· 
rer birer fethederek l:·.uncli kıt'a· 
sının den.iz yakasından emniyeti
ni temin eylemişti. 

Fatihin deniz yüzünden clüşüa-
4iikleriadea lıb:i de Anaık>lu sa -

Saman 
Sığır eti 

• 10,368 778 30/l~O 15 3- 1-tckiilerin 2490 sayılı ka- Metre Muhammen Mıı'.JI! 
4P,320 3624 • • 14,30 nunun tarifutı d:ıhilinJc tar.zilll e• bedeli trı 

1f. 1f. decckleri kapalı teklif mokhıpla· L K. J... 

1 
mak t:ırihladen bir saat evvd tek- rını en ı:~~ belli ııu:ı ve saırlteu b:r 50CO L;<dvert 5erj 1 "" ·· 
lii m~-ktuplanru 1-oıniş ·ruıa ver • ı;a:.t "'·clitıe ı..~da• lı.omi Y"' bas· 9[,03 • şavak 
miş bulunacaklardır. Ye aJıut k:ınl ;.,,,a .mali.but -bllliıde 5000 "tr..h ~- uk . ". 2573SO ,(l() J'°" 
posta ile ayni sruıttte lı.oınisyondıı ,·cnncleri. .17, ";6(1{) Gri ~ayak 
bulandıınnuş ulııcaldardır, * 70•!0 Siyah kastor 

naj1 c• •eaktekh~
imdan iik puarbğı 1S/1/9i Pa
--1esi z ci ...,.anığı %5/1/940 
Pttsemlıe 3 eli pa:uırlığı 'Z/2/ll40 
Cuma 4 cıi puıırlığı 8/2/94U Pcr· 
~•ınbe günü saat 11 de E' ki~<>hir 
Kor. ıatınalma komisyonunda ya
ıniaraktU'. Şartname. pl'cje ve ke
şi" İ:;tanbuJ, Ankara lc\'azını Mnir
likieri ve Eski~ehir Kor satıualına 
komisyonlarında görüliir. Kqif be
deli 23,887 lira 59 klll'u~ muvukkat 
teminatı 1791 lira ~7 L.urustur. İs· 
tekl,lcrin kar.uni vesaiklc komi.•· 
yoıı<la buiuııroalorı, •1109• ,359• I 

* Il;ki~e}nrdc bir bamam in osı 
kap'1lı zanla el.c,iltm• i 25/1/910 
Pcr~~mbc gün il sr at ltl da faki • 
~chir Kor. s:ttlfialma koınisyonun
da yapılncnldır. Kc~if h•d<li 31,COS 
lira 23 kıırıış iı'.< t<·minatı 2l70 lira 
62 kt1ruştur. Şaı·(uaınt:si, kc ~jf ve 
p.·oj !eri Ankara. İstanbul I.v. iı
m:rliklcri ve E'ki!;ebi! Kor. sa· 
tınalına J.omisyuaunda ı;örillilr. 
İ•tcl< lileıin l<ııuunda ;a7.ılı vesi
L."tar ve t1·n1inat makhuıunu havi 
tt ~lif mektuplarım belli güıı ve 
•a~ten bir saat evveline kPdar ko
misyoı:a vermeleri. •lOSJ , ·206> 

* 60.000 metre cnma~ı:rlık bez po· 
zarlıkla satın ahaacaktır. J\tu • 
haınmen bedeli 19,200 lira olup 
kat'ı teminat 2880 liradır. Pazarlı· 
ğı 19/1/940 Cuma günü saat 11 de 
Ankvrada Af. 1\1, Vekaleti Hava 
ntınalma komi~yonuoda yapıla • 
caktır. Nilmune, şartname ve ev
safı her gün komisyondan alına • 
biıir. İ.tckliler:n kat'i teminat ve 
kanuni belgelerile muayyen gün 
ve saatte komisyonda bulunmaları. 

·1112• ·362· .... 
arıkamış garnizonu ihtiyacı 

içiu ıızo ton ve Kar• g•rnizonu 
için 880 ton ki cem'an 2000 ton 
un kapalı zarfla mllna'.ı:asaya 
konulmuştur, İhalesi 12/2/940 pa
zartesi gilnii saııt 15 .. 3J da Erzu • 
ruında amirlik sntınalına kom'• • 
yonunda yapılaca!:tır. Muhammen 
bed~li Sru"ıkamL• için 190.000 lira 
ilk kmin•h 10170 lira, Knr;ın mu· 
bnmmcn be<!c!i 14~.600 J:ra '<c ilk 
teminat• 8730 lira 58 kurc~tur. Ta
lip oinnlann yevmi mun3·ycnde 

hm .. ., :vakın olnn adaları zaptet -
mel< ti. 

Pııkat, Scrb'•t•n ve , facaristan 
sd !eri mıı,11kkııtcn i~i tehir ey· 
ledl. İl · sefe;·dc R•l<trad in•lindc'l 
ri 'at edl'n o~.n1uniı!ar kendilerini 
toııoıhın1nJ.r ü,_ere iken P:ıpanm 
d~ranma. ı Adalar denizine gel -
mi~tl. 

l'apa; Türkler nleyhjnc Belgrat 
önlinde chli•alip ordu•ile T!irk 
ordusu ÜZ<'rine bıristiyanltrı sal
dırırken bir yandan da donanma· 
sile Alulenirde şövalyelere kuv -
vci \•enneğc ~lışıyordu. 

Paıı2nın don• nması adalan do
la~h. Raclos ııdasına d:ı tı'<>lmişti. 
<;<üval"clcr donanmayı hil5nüka -
bul C) lemi U. 

Raılos sövnlyelerinln donanma
ları da Pepanın donanmaı;ına ilti
huk eyleıui,ti. Lakin, Sakız odası 
baklmi ne olur, ne olmaz horku -
&undan Papıtnt..'1 donanmsısma yüz 
vennemisti. M:dilli bakimi de ay
ni S•foz ırlbl hareket etti. 

Bu adaların Rus ortodoks halkı 
Türk adaletine ve kuvvetine daha 
ziyade inanmış bulunuvorlardı. Bn 
sebeple katolik şövalyelerile l'a· J 
pa kvvvetlerlno iıwımuorwclı. 

•1127• .465- 1- 'Iuhmln ,,dilen bı·dclı (ll160) 340UO C:ikl!t ve ııal c n~ı l 
Jf- Jirn olen (87,600) kii" d<mrğiıı 2:!/ 2ZOuO Ydek ve kn! astarı (Kazalin) 

500 ton yulof ve sao ton arpa İkiod~f.;mn/NG taıihlıll" T.~lı • Hf• ıO Elbise ve p~lto telası 7000 00 

toptan ve perdk-:ondc . uretilc pa• yau Salı 1;ii.nü ~aat tıt,;HJ da k:.•rınlt ~~~~>•'Z:'3S:.ı=ır11ı:z::r.;~~arır.ı:ı-=ıi:ıuımmmmiilimıım•.mlllfll~ 
zarlıkla satın n.iınnC'nktır. Yulufın 7arna r~tlflal~~srı:;ı Y~!aiacaktır. ~~ ... 
tutarı M,7rn ve te•niııetı 5:1Gl lira 2- ilk teınir,ııtı (8 ;; .ı ı:.:a oluv 
arpamu tutarı :ı:;~uQ lira tcnı:n•tı ~ortı.uııı••,\ lıer ı;lln komİı;yoıulan 
5175 liradır. Teslim yeri tHn12n ta- ı1ara~!t. olarl!k ı!~''".li•hiiir. 
rafından göst"'il cel.tir. Şartnn - 3- İstcklilnin ?490 ,..a)·ılı konu
ınesi ht"r gii.n komisyoni.a g;lt~ilür. nun tar~fttti. tl~hiiİ!odc t~nzim crlc-
29/1/ll40 ııazarte~i ~iinü '""t 10 da ı ccklrri ~arıalı tel-lif mcı..tuplnrmı 
Tl!kirclaio"lnda Tilnıen sulu uln1a en gl~( hı!lli r,ün ve ~:·utt•·n bir '-Unt 

komis)·onnnda p~zariığı ynpılncak.. evvcıir.e ı o.dar 1 ac.1n1paşe:da bn .. 
tır. •1126• ,.4f;4> Jt1nan kc.ın;s>on ~aşkanlığınn ver .. 

• meleri. .4a. 

~'aUJ1 Tapu vicll rnulıafızlıR'ın -
dan: 

21 mu ha rem Dl tarihli l<me~ • 
sük sen<"di~e Av~c"'.ın muta:·arrır 
oldu~~· ~,·Jirnar Slnnr m:,h:ılk·ornk 
Hafııp;ı a c~ddesinde -:!3 , 4r, N). ltı 
.ı:avri m"nkııl hakkın<la senetsiz 
taserrufotn kıva~('n muc ... :n•.!o ya -
pı!2•ajiınd~n bu hususta itirazı o-

E~tri ~e Yeni ROrvATIZfv'A, LUIVBAG~ 
SiY .6.T!K, Ov.UZ, ARKA, BEL, DiZ, KALC 

' ve roğuk algınlıklarından ileri gelen şidd~t 

f ~·. ı. ...... .;>. 

zğr !arını t0 sYin ve izale eder. 

~----

b ıl Ek nek Yapıcılar 
Cemiyetindet11 

900,000 kllo npa k•ııalı 7Rt'f u
sul'le ~atın alınacaktır. l\l11h%1 -
nıen h<'dc!i 607!;0 lira olup ilk ı.,. 

minatı 42S7 lira 50 kuru~t:ır. İha· 1 
le i 9/!$ulıat/~IO cuma günü •aat 
15 de Kıcldarcli As. Svtınalma Ko. 
da yapılacaktır. Sart:ıame ve rv
safı her gün Ko. da eöriiieb'lir. 
Taliplerin kanunun 2, 3 ril nısd
d<"İC"rin•Jeki Vt'Saik '\.'C ten1inat ve 
tl'kt:f nıektuplrr.nı havi zal'flarını 
belli ır,iln ve saatten b'r suat ev • 
velinc kadar Kırkhn·eli A>. Satın
alma K<>. na vcmıe lcrl. 

lanlar vcakı müsbitclerile birlik- C<'miyetinıizi,ı nizmni hevoti umumiye konııresi 24/1/940 çar 

cl128• 
~ 

A~ağula cins ve miktan y,ııılı 
bakır kaplar müteahhit ram ve 
lıesabma paznrfıkla alın•caktır. 
Pazarhğı 18/1/940 per~<'mbe ı;ünü 
saat 15 de İzınitte Tümen satın • 
alnın komisyonunda yrpılacaktır. 
Şnrtııamesi her giln komisyonda 
görüıilr. Tabnin f:atı beher kilo
su 160 lrnruı;tıır. Tutnrı 211,948 IJ,a 
80 kumştur. ilk teminatı 1572 lira
dır. tsıeklilerin belli günde ko • 
ın:syona gelmeleri. (1129) (4G7) 

te on :!Ün z:ıriında .Fal!ll tup:ı icil, ııiinü ,aat 13 <kn 14 ,ı., kacl•r Tür ıeo<lc Babıi\L ('_'t\klczindc lu ' 
nıuhd:zlıl(ın<ı veya 2·! üncıi birleşik &nJ! ("cmiye;[('ri bin ·ınd .ki merkezinde toplanacuJtıJI 
cars:ımba ı;rüııii saat 15 d<> mahal- rru.kayyet nz•nı,1 teşritlcri rica olunur, 
!ine gidecek m('mura mii.r<l("a:ıtlan RUZNAME: 
ilan olunuT. 1 - 9~~ vılı h saıılannın tetki'd ve hey ti idarl!llln ibrası. 

2 - Mihldetıni dolJurnıı 3 ida.."l' heyeti azasının intihabı. -ll!il Us.t US5 Rwnl 

Zilhic~e 2 inci Kanun 
7 4 

1940, Ay t, Gıin 17, Kasım 71 
17 tı.in .. ;k3nıın ÇAJ:ŞAMIJA 
V k. 'l -\·a 'aJj' zw:J ı 

a_ 11 er sa. Da ..... Da. 

Güneı 7 23 2 17. 

İstanbul, Elektrik, 
işletmeleri Umum 

1 - 300 ad~t civata 

framvay ve Tünel 
Müdür:üğünden ~ 

2 - 386.o çift metre olukl'u d<!nıir 
3 - 27.9 ton mulı'clit demir 
4 - Makkap mokincsi tez.ııahı 
5 - 3000 adet kcındansör bornsu ~ 

l.ı.ısi Auel 
Öğle 12 24 7 18 
İkindi 14 52 9 •6 
Al<şam 17 06 l'.2 00 

Yukanda ;,imleri y'.zılı 5 kelem muhtelif malzeme avn av'rı z,ı 
:alnuc _ktır. Buıılara .ıit fenni ş~n3meler parasız olarak ld•renin 1" 

lcher.ıııul ro handa 7 inci katt~kl levazım müdü.rlülı:ündm teda:ik edilebihr·ıJ 
ki:o,u !iplerin nihayet 10/2(1940 tarihine:kada.'" alakada'. ol<lukla::ı kı~63, 

Biiyllk kaz~n 
Küçük kazan 
Karavana 
Kevgir 
K~pçe 
Siizgeç 

57 
ıo.ı 

Yatsı rn 42 1 ~7 3n j içın teklıf ed~ccklerı fıaUarı tahnren ıdareye bıldcrmcl~ri. •'!."""' 

:ı 55~ tl ' 1 =-----·-------- i- İSTANHUL BEI~~DİYESİ lLANLAHl 
İm ak 5 38 1? 3 1000 

100 
100 
100 
ıno 
150 

5 Sattıbi ı:e "'? "~rı11atı td!lre euvn 
5 Baş mııhPTriri 

Sapn tas 
Yağ tavası 

5 U! , ı iz;rt:ı• Bf.'l(CB 
3 Son T•lrral Malhaalll 

l'Ppa donımınasile Cadcs söve!- T.~·~·ı:.~-~-~-~=~~~==~~~ 
y4'lerinin gemileri Llmni adu>.ilc j 
bazı idi• ük ntlaları işgal ctmeğe 1 
muv·affok oldulnr. 

F•lmt; l;'lk ge,-nıcden Tiir. Jo- j 
nanmnsı Akdcnizc çıktı. Popa ve 
Rados ~övalyeltrinin donanınala • 1 
rının işgal ettikleri adaları birer 
birer tekrar zsptetti. 

Midilli adası (866 H, ı Mahnıut 
P~q tarafınd•n fetboluıtnıu~tur. 

Midilli seferinde llazreti Fatih, 
b'zzat lmhınmuşh•r. ;'\fahmut Pa· 
şa, mubosnra ile nıcs~I ikeıı, Pa
dişah d:ı Edrcmltte kara kuvvet
leri11in başınd3 bekliyordu. 

Midillide teı;lim olan asker me
yanında birkaç yliz •Kata!an• kor
sanı vardı. Bıı korsanlar, Tilrk ge
milerine ve Tiirk sahillerine ta
arruz eden gemicilerdi. 

}'atih, bu kOTSanbrı kılıçtan ge
çirdi. !lfidilli adasının ayıınını ve 
kibar takımını lstnnbula nııkletti. 
Diğer k•lanlar gıızilere ganimet 
olılu. Ahali biir ve serbest bll'a • 
kıldı. 

( .Dt'Vaını Var ) 

Dün Haliın l(cldi. [ 
Kapıdan girer .ııirmez: 
- Ben hastayım.. I 
Ded:ın. İlk önce latife ediyorum 

zannetti. 
- Demir gibisin maşallah. Ve

him .. 
Dedi. dudaklanmı çevirdim ııös

·terdim. kolwnu sıyJTdım, 
- Bak bunlar ne?. 
Dedi.m. Kırmızı kırmızı lekeleri 

ııöriinc.., du:>du, dikkatle hatta 
hayretle b"'l<U baktı: 

- Sahi .. 
iDcdi. Sordum: 
- Ne dersin?. 
Dudaklatını büktü: 
- Bilmem ki?. 
- Annem .hava tebdilin dendir, 

d!yor. Böyle sev olur mu?. 
Düsii:<dü: 
- Ne der.seı~ bo.<l 

Ocrr·,hpasa hastanesinde cildiye müteha.r.sısı t:ırafından he~ 
saat 10 dan 12 w ve salı. perşembe ı:ilnkri 13 den 15 e kadar cıl~) 
zührevi ha>t:ılıltlar n uayenesi yap1lmakta oldui(u il5.n olun~. (4 

İçimde bir korku, sebepsiz meç· j 
hu! ne oldulhınu. neıx•dcn ııeldii!İ· 
ni tayin edemediğim bir endişe 
vardı: 

- Acaba cabuk ııeçer mi? .. Baş
ka bir şey olmasın?. 

Dedim. O her vak.itki gibi müte
vekkil, şen ve teselli verici idi: 

- Aldırma canım .. Bi:r şey de
.i(ildir! 

Dedi. İlave etti: 
- Yarın bir doktora ıtidivcr!rizl 

* Bunun kadaT samimi. car.don in· 
ce. hassas bir adam obnaz. Hi; :ıir 
mecburiyeti yokken beni biivilk, 
derin, taTif edilmez hi:r ııll'ıka ile 
diişünüvor, 
ı- Üzülmesin .. 
Dive gözlerimin içine bakıyor. 

Galiba. hayata can vermek lste -

di~i eseri ben olacağım, Ve .. ııll 
ııün bana: 

- Seni ben yaptım! 
Diyebilecek. Belki, 
- En be~endlltim eserim .. 
Dediiti tabloo"U il' bu kadar Jll 

ınıl olmamıştır. Daha sabahleı 
kahvaltı mı yao:ır yapmaz: 

- Haydi J{iyin doktora ııidec<' 
~z.. . 

Dedi. On elan utamyorum. 'f{ılb• 
nundan heni cekio anamın ko!lfı.ı 
arasına verdio $ind ·nbcri ııe 
haftada iki üç defa ~eliyor. be 
berinde birrnk seyl\"r ıı~tiriyo:, 
na par~ bırakıyor, 
• - Başka neve ihtiyacın var?• 

- Ne istiyorsun?. 
- Bii'iin isterl\ltkrini sakınJll 

dan söyle-


