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En Son Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi 
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Soıı haftaııın hemen bütUıı 
aiyul faaliyeti Balkanlarda 
temerkUz •tınit addoluna
bilir, 

l'uaıı: F1'EM İZZET BENİCE 

.nı Bayram ciluleıinin araya koy. 
ıış olduğu fasılaya rağmen Baı· 

lı.anıara ait •iyasi faaliyetler mev
zuu hilen ·· ·· kuaı ıunun en canlı politi-

olduğu cibi haftanın d h 
inen bUt" • a ed li un sıyası taa..y<!ucr.ni 

er Yen tek fa l h"di . ıd~- . a a sesı olmuş 
""dilebilir, 
l'ilkaek Ş•f in·· .. ·ı lUaı B . ~ unu ı e Majeste 

hu halt orı;ı . arasında~ le lgraflar 
l'uı:oslaa ıçınde teatı ed.jldı~i g.bi 
!la:ı.uı vya ve Rumen Harıciye 
IÜl'iiş ~.1 .da yme ~u hafta i~inde 
cak ınuşıer ve Bclgraddn toplana
haı. 0tau Bul.kan bırlijH konseyi 
ve :!ı.kları da bir hayli ilerlemiş 
tiı:aı :1Pa llıatbuatının ba01ıca iş· 
)'ıı.Jr.uıı.:ı:kuu olmuştur. ilkbahar 
lıarckat 5~~ v~ gatp cephesindeki 
lıarb· un ıçuıde bulundukça 

ın nere.ı recee;_ Ba e ve nasıl patlak ve- • 
&ahne olu l~anların muharebeye 
lllev2uun ~ nıı:r:ı.cağı bılhassa bu 
tır, l:lakik enımiye!ini arıtırmış
lirayeı eli aten, ~arbin Balkanlara 
larıı.fta e ? etnııyeceği ıünün her 
..ı· &lika ve enwşe il tak" 

~eıı davasıdır. e ıp 
<>u ·u1..._ 

ll.,,_...1' ....,.1a da muhtelif noktai 
kır ve'::, ı:öre ileriye sürülen fi-
11-.,01,,. mınler, her devlete"·'-rve · . ı.aJU& «öre .ertn•.n kendi zaviyesine 
1.~ ettiii mütalealar gu··uü-
lı 

..... \: ... 
ııhaaaa .. "'"'~~"".r ~·l\.ruır. ısu -aı.·ada 

rııı So müttefiklerin, İtalyanla
lıu,' de ~?'etlerin, Alıuanlarıu ve 
lııaıı.o 12Zıt ve biıınefis Balkan
.. rla:ı: lllubafaza etıiii n-0ktai na
•llııiyet •Yrı ay:ı:ı karakteristık hu
ltıekte.ı; ve tenevvü muhafaza et • 
.lıanlıia:r r •. Berıeyin başında Bal· 
eınıu· •uihun keneli bölgelerinde 

)'et V • j!L. 
)eaiJıi . e ıa uuarını temin ıa-
da0 Belj'1tmektcdirlcr. Bu bakım· 
eaen ih!~d içtinıaına te.kaddünı 
fay andır n . faalıyet çok dikkate 
?tıluı şeri ~ilhassa ve en başta 
•ında teat~z ıle Bulgar Kraıı ara
lliş ölçüd 1 olunan telgrafların ge· 
llıasi ve.;~ reel kıymeti ve diplo-

B ası kıymeti vardır 
•ınd~ thelı:raflar iki millet şefi. ara-

1 •rlwını:' b · o UOmu t 1 ır vesile ile teati 
l~t aras~d elgraflar dcgıl,_ iki dev
ltinı ve ta akı anlaşmayı adeta tah
hıyetind sdık. eden muahede ma
de Sof e vesıkalardır ve hedefi 

Ya nı ··ıaı. ıuJe gelen u .. atı ile bilhassa bu-
lunu tam b ~ur~ : Bulgar dostlu· 
•nlaşın ır fıkır mutabakati ve 
la ılıyo as~ dahilinde teyittir. An • 
ti meae ~ 

1 
' &'•rek Balkan emniye

•ulha ıeb crı, ıerc~ iki devletin 
:tinde tanı ~ş sı:.tcmi üze • 
••ada h" b"bır mutabakat vardır· 

•ç ır flur ' h ıhtılaf k 
1
1 ve realite oi%ii :a 1 a maını~tır 

u •aziyeti R • 
la" liarıc . o, nmen ve Yu;,.rus-
&Üıde de by h. ' zırlnn görüşme • 
lıaıta Bel a ıs mevzuu oldu"u ve 
edebiıecc:faı.~/çtimaına da i~tikal 
ınüt ı aylıkla tahmin ve 
nıütZk:~.o!un;~i~r. Belki Sofya 
bazarlarıııı: ur • Bulgar noktai 
bir mütek b"~araretll ve samimi 
içinde tab~U:,i ~:ffaat . Ç':'çevesi 
&'•nsi . d grad ıçtınıaınw 

1 nı e hasarı "'olund t b" ey enıiye b"lh , a es ıl 
Herhalde' b~s~"'ı/'a~ıır _olacaktır. 

tezat k . ç hırıbırıne mü· 
no taı nazarların ve mcnl 

•ilerin çar •· 
kanı d pışmasına rağmen Bal-

ar a sulhu 1 f 
lene B ıı, mu 18 aza etmek 

d4 Ve tek ad. alnlard_a günün endişeı;i 
V ıp oması foali t" 

olnı tu Rı ı. ', ye ı zemini 
~~- 1 ........... ..ı_ .. - --

lskandinavya devletleri Finlere 
askeri yardımda bulunacak mı? 

Roma 23 {Hususi) - Sovyet 
kıt'aları, dün şiddetli bir topc;u ha· 
z.ulık ateşini müteakıp, 50 kilo • 
melrelik bir cephe üzerinde ve 
beş istika.metten büyük bir taaT· 
nıza geçmislerdir. Rusların bu se
fer cepheden hücum etmekle be
raber, Fin kıt'alarıru cenahlmdan 
da sarnıak istedikleri zannedil • 
rnektediı·. Son derece siddetli mu
harebeler rum akiadıT. Şimdiye ka• 
dar ıı;elen haberlere nazaran, Rus
l;arın ilk hücumları tardedilmiştir. 

Cephelcr<le ilk defa olarak bil· 
vük caota aitır bataryalarr- kulla • 
nılmıştır. 

ALMANLAR ASKERİ 
YARDIMDA BULUNACAK MI? 

LondTa 23 (Hususi) - Bazı aJa· 
metlere nazaran. Almanlar Sovyet 
Rusyava askeri yardımdır bulun
mn~a hazırJanmaktadırlar. 

İsvicre ıı;az<:telerine ııöre, Rus
yaya Alman pilotları gönderilmiş-ı 
tir. Di~ bir habere ııüre, 150 Al
mnn as.ltc•rt miltehassıı;ı ve teknisl-j 
yeni Moskovaya ııclmiştir. 

Fiııl riu aldıkları Rus esirleriııdcn bir kısnr. 

Bu vardıma mukabil Sovyet 
Rw;va Almanvayı cenubu şarki 
Avrunasında sarbest bırnkacaktır. 

CEPHEDE PROPAGANDA 
Londra 23 (Hususi) - Ruslar, 

dün ilk defa olarak, Finlındiya 
kıtaatını pı'Oı>aaanda ile kandır
mak !cin hopMlörler istimal et-

~!erdir. Bu hoparlör !er le Fin • 
landiva kıtaatına teslim olmadık
ları takdirde 48 saat icinde Viborg 
sehrini zaııted<:ecklerini ve ""P • 
heve Alman kıt'alarının da geti • 
rileeeğini bildirınislerdir. 

MUHAREBE FİNLANDİYA 
ALEYHİNE DÖNERSE 1 

marka matbuatı Cörcil ve Lord 
H•lifaks'in evvelki ııünkü nutuk· 
Jarına kar<ı lhtivatkar bir lisan 
kullarunak~dıclar 

Politiken ııazcl<'si, Finlandiya • 
daki as.1<eri vazivet Finlandiya a
:ıc-vhine tecelli ettii'(i takdirde İs • 
kandinnv milletleri Finlandiyaya 
ask,,.ri yardımd:ı. buhınını<k lehin· 
dedirler. 

Lo!>ıl•J 0 3 (Hususi) - Kop~ • 
haordaıı bildirildiuine göre, Danı -~~~~~~~~~~~~ı 

Bulgaristan hiç Ticaret VekilininReis
birmuhasamaya liğinde bir toplantı 
karışmıyacak İthalat Limitet Şirketlerinin sür'atle faaliyete 

geçmesi işi görüşülüyor 

Sovyetlerle siyasi hir şehrimızde bulunmakta oıan 
anlaşma imza edilmi,.c: Ticırret Vekili Nazmi TopÇLıoğlu; 

bayramın ikinci gününden itıba• 

deg" ı'ldir ren te~kiklerıne başlıanuştır. 
Vekil bugün de Takas limited şi~-

Paris 23 (Hususi) - Başvekil ketine gelerek burada yapıla.ıı mu
Köseivano!'un muhtelif garp dev- him bir toplantıya riyaste edecek
letleri mümessillerine Bull(aris • tir. Eo toplantı da Ticaret Veka
tanın Sovyet Rusya ile siyasi bir !eti harıci ticaret d.:ıiresi reisi Ser· 
itilaf imza etmemiş oldui(unu ve vet Berkin ile Vekaletin ihracatı 
etmek niyetinde de buurunadığını kontrol dairc.>i şefi Hakkı Nczıhı, 
tcmın etmiştir. Bulgaristan. Sov- Toprak mahsulleri ofisi müdürü 
yet.lede sade ticari bir muahede Nuri örak ve teşekkül halinde bu
ve bir hava hattının tesisi hakkın· Junan muhtelif itha.lat limıied şır
da mukavele imzalamıştır. ketleri mensupları hazır buluna· 

Bulgaristan. Balkanlarda bir caklardır. 
ımuhasama halinde sıkı bilaraflı- Bu toplantıda ithalat. limited 
i!ını muhafazava azmetmiş ve bu ı 
hususta alakadar memleketlere şirketlerinin sür'atle fa~ ıyele geç· 
kıı.t'i teminat vermiştir. meleri işi görüşülecektır. l'icaret Vekili Nazmi Top(uoğlu 

Bu be,yanat Bükr.e.•te havayı ay- . ithalat limıtedlerı ~uruiurken . " ~-ı aetınlıne~ınde bir m,;iddet devam edecek ve bu 
dın_ !altı~ ve BaJk,•n.Jarda vazı·~ ilk p!ilnda ,,.. en . ,., • ,. "'" • - · ı thaliit madde· ara muhtelü tüccarlıarla da temas 
tın muvakkaten istikrar bulduj!u müşkülat görü en : şeklinde mütalea olwımaktadır. !erinin temini imkanları araştırı· olu.MİnaLLİcakt~OR'"'n~A KANUNU 

lacırk, ikinci olnrak d~ pıyasad~ f '"'"~ 
gayritabii fiat yüksekliklerıne ma· MER !YETE GİRİYOR 
ni olacak tedbirler alınacaktır. Diğer taraftan milli korunma 

Ayni ınE'VZU ile meşgul olan T~- kanununun yarın veya iibü~ gün-

earet Ve
kaleti harici ticaret daı· kil .Resmi Gazete• ile neşir ve 

n ilanı beklenmektedir. 
resi reisi Servet Berkin bayramı ·b Tu .. rbe- Ticaret Vekili bu suref;Je yann 
ikinci gününden itı aren 
di!ki esnaf cemiyetleri merkezınc veya öbür günden itibaren mevkii 

çıı.·madıQımız 
günlerin mcr'iyete girecek olan .milli ko-

h b 1 
gelerek çalışmıştr. • runma• kanunu tatbikatı hakkın· 

a 0 r e r"ı Ticaret Vekili de dün öğleye da· da şehrimizde meşgul bulun • 
ij doi(ru buraya uğTamıştır. . . ad 

.

1 

Vekilin şehriJn,,.i_:zd:e::k:_i_te=.tk.::ı.:..kl_en __ m_a_k_. _ır_. -:::~-;--:----
(Kıırban bayramı ınünasebetile - ~ fl • h 

!tlilli Şef 
Milli Yardım Ko· 
mitesine riyaset 

etttiler 
Evvelki gün Ankarada. ·Kızılay 

umumi merkezi> nde toplanan 
•mılli yardım komilesi> reis ve 
azalan ile B:ışvekilden müteşek
kil heyete Milli Şefimiz İsmet 
İnönü riyaset etmişlerdir. 

Zelzele ın:ntakasında şimdiye 
kaıdar alınan tedbirler ve bundan 
sonra yapılacak j.,;ler hakkında mü
zakereler cereyan etmiş ve yar· 
dım işlerinin felakete u_ğrıy"n bü· 
tün köşelere huliıl etmekte oldu· / 
tu memnuniyetle gdriılmüştılr. 
Şimdiye kadar: Erz.incand& 150, Su
şehrinde 50, Koyulhisarda 50, Ag
venıste 25, Erbıd rde 25, Şerefi· 
yede 25, Eraa<ia 30 yataklı hasta
neler ~ıldıgı, Reşadiycde 25 ya
taklı bir hastanenin açılm:ıık üzere 
olduğu ve va-t.andaşlan tedavi et
mekte bulunduğu anl:ı.ş:lnıı tır. 

Milli Şefimiz 16,30 da Kızı !ay 
merkezini terkctmi.şler, Büyük Mil
let Meclisi Reisi ve Başvekil ta.ra· 
fından teşyi olurunuşla:rdır. 

"Biz Balkan 
sulhü için 
çalışıyoruz., 

Hariciye Vekilimizin 
bir Yun an gazetesine 

beyanatı 
Atına 22 (A.A.) - Belgratta top

lanacak Balkan Antantı konferan· 
sına i<tirak edecek Türk heyetine 
ri varet ev !ıyecek olan Türkiye 
Haricive Vekili B. Saracoı'!lu cPro-, 
ia• "azetesine beyanatta buluna
rak Antantın bu konferanst:ı.n kuv
vetlenmiş olduil'u halde cıkacaiiı 
kanaatini izhar elmis ve Balkan 
Antantının muharıplcre karsı va· 
ziyeti meselesi hakkında bir suale 
cevaben şöyle demiştir: ·Biz Bal· 
kan sulhu için Qalış:yoruz. Fı.kat 

<Devamı 3 \lncü sahltolet 

Şemsiyeli işaret 
kürsüleri 

• 

cı~adıiıımız u".gün icinde gaze- Askeri ..::ura önümüz· Kooperati erın esaF· 
mı~ eelen harıcı ve dahili haber- _ "$ .. d • ·ı ki 
!eri aşajııda hulfısa ediyoruz:) deki ay toplanıyor !arı goz en geçırı ece 
Dahilde• Ankaradan bildirildlğine göre, Şehrimizdeki bütün kooperatif-
_-------• askeri süra önümüzdeki ay içınde leri esaslı tıır şc>'<ilde tetkik ve mu-

rakabe etmek üzere Ankaradan 

Şehrimizin muhtelif semt rin
c!e vazife gören seyrüsefer memur
larını kar, yai(mur ve güne ·ten 

·-----~------
AL l 

23 
2nci KANl~ 
-·---

Sahip"" ı. uurıiri: 

ETEM İZZET BENİCE 
YIL: 3 ,. 

r 
Rumen hududunda' 
Sovyet Polonyasında 
Romanyaya bir Alman 

koridoru açıldı 
Bütün demiryollar Alman askerleri 

tarafından isg-al edildi 

Garp cephesinde-ı;tgiliz neferleri 

Londra 23 (Hususi)- Niuz Kro
nikl gazetesinin verdiği ınalümala 
göre, Alman kıtaatı Sovyet Po • 
lonvası arazisi dahilinde Roman
yayı Almaoyaya bağhyaın deınir
yollannı işgal etmj.,;lerdir. Şarki 
Galiçyada dovyet zabıtası yerine 
Alman zabıtası ikame olunmuş -
tur. Kırk kilometre genişliğinde 
bir koridorun Alman idaresine bı
ra.kılaca., söy !eniyor. 

ALMAN CÜZÜTAMLARI 
ROMANYA HUDUDUNDA 

Londra 23 (Hususiı- Bükreş
ten gelen bır habere gore, Alman 
cüzütamlan Romanya hududuna 
gelmişlerdir. 

MACARİSTAN TEHDİT 
EDiLİYOR 

Londra ~3 (Hususi)- Pnıgda 
Alınan himaye idaresinin organı 

otarak neşredllinekte bıılunan 
Slovanıoka Pravda (Slovak baki· 
kati) Macaristanda bulunan SW,0-00 
Slovaık:n tazyık gördüAfuıü, hal
buki 3lovakyooa bulunoo 50,00-
Maca.rın pek rahat yaşadığını yaz· 
maktadır. 
Alınan mııJtaın!<ın Slovııkyada 

büyük faaliyet göstermektedirler. 
Mühim müstahkom meV'kilenn Al· 
man kumandanlarına veı ilm<?S.1 
Slovak hükiımetınden i.t nm.ştır. 
Mühim bir denuryolu güzergahı 
olan Prcssov Alınan crkii harbi
yes:ne mensup oır kur...uıdanın 
<'rn.rıne venlm~._tır. 

M'1car hududu cıva:ruı i Hlol· 
rovck ı;anpwnu bır Alm ıı ku • 
m, ·dar..ırun emri sl'ında buluıı
m · tadır. Slova yadan Mu aris-

<D~vamı 3 üntu uhi!ede) 
-----

Eroi.n bir genci öldürdü 
Annesi oğiunun odasına çıktığı zaman zavallıyı 

donmuş bir halde buldu 
Bey:u zehlre ımiptP 1a oı~ıı bir 

genç evvelki ııece ! ~ eroin ve 
içki kullan.ırak b · ııalp krizi ne
ticesinde ölmiış .ı.r 

3amatyada Sulumanastırda Pa· 
r .t ;çu sok;Jtında 2 numaralı ev· 

· de oturan Mehmet Suat ismindeki 
bu genç; evvelki gece sabaha kar
şı son derece sarhoş bir vaziyette 
eve gelmiş ve uyumak üzere oda· 

sına çıknuştır. Oğlunun ak.>arna 
k:ııl ar odasından çıkmadığını gO
ren znvJ!h annesi; merakla oda • 
dan içe ıye cı:irdif:i vak.it, yatakta 
cans!z w snğumu cesedini bul • 
muştur. 

Bedbaht gencin fazla mi !<llfdır 
rakın~n ü itUne eroin cektigi ve 
bu yüzden kalbi tutarak i>ldü~l 
anlaşılın:stır. 

Gafenk , Markoviçle görüştü 
Bükreş 23 (A.A.) - B. <.,. ık 

B. Markovic ıle görustükten sonra. 
dün Qavıtahta dönmü tlir. Re :ni 

t ı.. Havavici zaruriyeden olan 
ia<e maddeleri t vziinin bir takım 
tahaıdata tabı tutulmu olduitu v 



Toton 
satışı 

Yeni bir 
tahrir 

n~I Şehir~eet 
• i tevzıa ı 

JıGM ., 

V FEL.AKETZEDELEll 

Gt!ı.;en gun mıifettiş.ler, Tünel
tt:şında ani bir kontrole çıkmış -
far .. Biraz sonra müfettişler, Tü -

. --:· Genç edipler işi azıttılar. Yalnız ' nelın al.basına g-elinte ne görsün
~...şlı o an muharrirleri değıl, ay- ler. BU. ün bu civardaki dükkan· 

İngiliz mübayaa h~yeti Belediye;umunıi bir tah· 
ay başında şehrimize rir yapıp yeni siciller 

gelmiş olacak vücud~ getirecek 

Salyalı ağız 
Almanyada, nazi partisinin rcs· 

mi cı·ganı olan Völklscher Beo • 
bachter gazetesi 11 kanunusant ta
rihli nüshasındaki meşhur kı;rika· 
türü ile, öyle bir nezaket ve ne· 
z~het nümunesi (!) daha yarattı 
ki. Alman haleti ruhiyesinin öte
denheri maruf ve dillere destan 
olan patavatsızlığı ve bbalığı, bu 
sefer, hiç bir şüphe ve tereddüde 
maha~ vermiyecek kadar müşı>h· 
has hır çerçeve içillde sırıtmış bu
lunuyor. 

Önümüzdeki ayın bi· 
rinden itibaren daha 

iyi şekle konacak 
ni zamruıd.a, artık yazt yazmıyan larda, henüz mürekkebi ıkuruma
ve bütün zevki iu; şık g.yinmek o- mış, taze eti.ketler .. Sormuşlar: 
fan sabık muharrfileri de kadro ha. - Yahu, teftişe çıktığım zı ne 
rici yapmak ıstiyorla.r. Mese.ı:a, izzet ca.buk haber aklınız da. hemence-
Mcı..ı.tı. . .ou za,, y.ı.ı.ar var kı mu- cilt bu etiketleri ya.zıp astınız?. 
haırrirlikten ayrılmış bir mtlsten- Esna! şu cevabı vermiş: 
kiftir. Geneler, bun.uda kara liste- - Efendim, b'.z eski değil, yeni 
ye c:lahil etm~ler. .taraftarıyız. Tasfiye istiyen genç 

Blr arkadaş şöyle dedi: e~ipler ıribi, eskiden y321fan hiç 
- Yoksa, dedi, bu za·vallı genç- b;r vaz:va kıymet vermiyoruz. E-

ler de felaketzede mi?. BakSana çok tt:q~'.lerimizi, her saaıt li~nrla 
elbisesi olan ve muharrirlik.le ar- yeniden vazan.z. 
tık alakası olmıyan in.sanla.ra da BAYRAMDA BiRŞEY 
oatıyorLa.r. ----------
YILDIRIM GRİP K~TİN Mİ? 
VE l'ILDffiIM HARE! ı 

İn~lteı:ede yeni bir hasta-lık (ık
mı.ş; ısını: c Yıldır...m grıp.. im.iş .. 
Yıldırım harbi z.amanında, yıldı -
nm grip hayli manalı.. Demek has
talık birden geliyor, al.p gö .. ürü
yor ... Hayır, böyle değıl... Has.a· 
lı~ b~d~n geliyor ve yıldırım gibi, 
y~rmı dort saat içinde çabucak ge
çıyormuş! 

Kurban bayramı bitti. Dün mat
baaya gelirken, b:r arkadaşa ras
ladım. UsuleR sordum: 

- Birşey kestin mi?. 
- Ne e-ibi?. 
- Kurban, filan?. 
- Evet ... Evde, kıarınırı ynnın· 

da oturarak, dört gü.nümü kurban 
ettim .. 

B.lmcm, Allah kabul etsin diye 
bir dua okumak .lazım gelir miydi? 

TASFİYEMiZİ -- -

İngiltere hükümctinin bizden 
mühim miktarda tütün satın ala
oaitını ve bu maksatla şehrimize 
bir İn2iliz heyetinin ~eleceğini 
yazmı.ştık. Bu haber resmen hükü
metimize de bi.ldirihniş oldcğun
dan Ticaret Vekaleti, hemen icap 
e.den hazırlıklara başlamıştır. Ve
kalet. ezcümle tekmil memleket
teki tütün rekolte ve stokunu tes
bit etrnis bulunmaktadır. Tütün 
müstahsiUeri ve tüccarları da şim· 
diden haızırlıklar yapmaktadıdar. 

Tahmin olıundu~una göre İn~il· 
terede istimlak olunan Virjinya 
tütününe kaırıstınlmak üzere mem· 
leketim.izden satın alınacak ol:ın 

tütünlıerin miktarı, tütün istihsala· 
tımızın mühim bir kısmının bu 
dost memlekete satısını temin e -
deooktir. 

İngiltere tütün heyetinin önü -
müzdeki av başında ~lmesi bek
lenmektedir. 

Artık bütün hadise!er yıldırım
laşıyor. Baksanıza, ıht.ikar l.ııle y.l
dmm halinde! Boyalardaıki ihti
kar ni9beti çabucak yüzde yüze 
çıkmış! 

YENİ YAZILN 

ETİKETLER 

Heyet azalan buradan doğruca 

Ba-ı,'Tam l?ilnlerinde, zivaretlerine Ankarava _gidecektır ve müzake
gittiğ,m eş, dos., la.ile ob'"'U11, dı- 1 reler Anka.rada cereyan edecek -
ye takılıyorlardı: tir. 

TEHİR ETTİIXR 

- E, ne var, ne yok gazeteler - -
de~. Genç erH~ler senin yeırir.e ı-------------ı 

Su pazarlıksız satış k:anumı tat
ibik:ıtın.n düstuğti hali pürmelali 
~rdünüz mü?. MalUm ya, bütün 
malla·ra fiat gfüı' eren bir eUket 

,.öz dikmivorlar mı?. Seni de :.as- h L ~: L K U AB E U LE ı 
Iive etmiyorlar mı?. 
Şu cevc:bı veriyordum: * M.lli piyangonun ke<>:de ta -
- Bavramını görsün, d!ye, be- rihleri değiştiramiştir. -B.:.dema 

.koymak laztm. Halbuki buna ria
yet eden boş ·tramvıay arabası ka

nim tasfiye rnuamelemi b:X müd • k-~'~ıd.eler her ayın 11 inci günü ) e-
det için tehlr ettiler. r.ne 7 inci günü ) apJacaık vv~ bu 

dar az .. AH:.lIET RAUF karar şubat keşidesindcn Libaren 
______________ __:_.=:.... .. _ tatbik olunacaktır. 

Muzip bir arkadaş !turbanı 
Bayramın ikinci gecesi son de- daşlarl:lD biri ben dışarıya çıktı-

rece sarhoş bir halde sokaklarda ğım vakit bardağıma konyak dök-
ııira atarak dolı-.şan Mazlum İ.s· müş!. Farkında ohwyı-rak onu d~ 
minde bir adamın muhakemesine yuvariadım. Artık kendimi kay-
nöbetçi cürmü meşhut da bakıl • bet • tim' mış •• 
n:.ıştır. B d. Şışman, uzun boylu ve oldukça u ta sız şakaya çok kızdım. He-
temiz giyinmiş olan Mnlüm mu· men evi terkedcrek sokağa Ill'la-
hakemede hala ayılamanuş bir va- dım. İşte sokııkta bu muzip ar-
siyette şunlan söylemif<ur: kadaşa yüksek sesle okuyarak gi· 
•- 35 yaşını:! l m. Bu zamana diyordum ki b;o.ni •nira atıyor!• 

kadar ağzıma hiçbir içki koyma· diye yakaladılar.• 
dım. Dün gece bayram münase • Suçlunun bu üadesinden sarhoş· 
betile arkadaşlardan birinin evin· luğu kabul ettiği, fakat nara at -
de bir gece toplantm tertip olun- madığı anlaşılm~ da dinlenen 
muştu. Ben de oraya gittim ve iki şahit b?ğıra bağıra meçhul bir 
tiddetU ısrari2n üz.er:ne dayana· şahsa küfür ettiğini teyit ettikle-
mıyarak iki bardak şarap içtim. rinden bak.im kendisini 3 ı:ra panı 
Blı'a:ı çakırkeyü olmuştum. Arka· cer.ısına mabkôm etmiştir. 

•••• o 

Bir mütekabil hakaret davası 
Bir tramvay içinde yekdiğerile 

kavga ve birbirlerine hakaret et· 
tikieri iddiasile mahkemeye veri
len iki gencin muhakemelerine 
Sultanahmet 3 üncü sulh cc:ıad-ı 
bakıl.ııuştır. 

Hadise şudur: 

* Eminönünde daimi olıim·aık bir 
imdadı ı.sıhhi otomob.lm:n gt.ce 
gl.ı.nciüz bulundurulması Belea.ıye: 
ce kararlaştırılmıştır. . * Y.eni Üsküdar adliye sarayı 
nısanaan ıtitx.ı ~n açuız .. ·k fa.ıu -
yete geçecektir. * Fak.:.r talebelerin hemen sa
na.oryom ve pı'0vantoryom~ara 
.alınmalar. için yeni lfazı kolaylıJı::
lar tesbit olunmuş ur. * Şehir dclı.lindcki i:;ütün bos
taıuarm harice ç!kncwr.ıa.ı.-..n iç~n 
belediyece tetkiklt:l"~ t~4:nnuş .. ır. * Vilayet avcılık komisyonu 
avcılar ve avlanılacak yener hax· 
k_n<la yeni bazı ka.raı·Iz..r Leso.t c-t
miştir. 

~ahıs da nrk:ılanndan tramvaya 
binmiş ve iddipya göre ltcfıanın 
yıınma kadar yakls~aTak içeriye 
"~çmek istemişt:r. 

Bu adamın kız kardeııici takip 
ettiği z;ınnına düşen Beneet aceJe
sinıleu büsbüiün şüphelenerek: 
•- İşte iC'eride yer olmadığını 

görü) rsım .. Hala içeriye g:.rmiye 
niye t. .yorsuc?ıı demiştir. 

Bu Jı,(;:p ve müdahaleye çok 
kızan Şekip, Behçete mukabele e
d.nce münakaşa alevlenm:ş ve 
ikisi de ) ekdığerlcrine hakııret 
yollu bazı söı.ler sarfetmişacrdir. 

Neticede de iş nı~hkenıeye ak • 
setnı.:ştir. 

Mnl>akeme gelıniyen iki şahidin 
celbi için başka br gane talık olun

Şehrimizin tekmil semtlerinde
ki ev, aparlıman, han, otel ve sa· 
ire ,gibı oturulacak binalarla boş 
.arsaların tesbit olunarak bunların 
muntazam birer sicuıerınin vücu· 
de getirıhnesi belediye reisliğince 
kararıaşlırılmıştır. 

Vali ve Belediye reisimiz Lutfi 
Ku darın şeker bayramında Bil.k
reşte .vaptı,ğı son tetkik seyahati 
esnasında orada görüp not ettigi 
bu usulün <;ehrimizde de sür'atle 
tatbiki için icabeden lotkiklere 
Beledıye reisimizin bizzat emir
lcrie hemen başlanmıştır. Bu sicil 
usulü sayesinde her ev veya arsa
nın kıymetleri ile sahipl-eı-i; bun· 
ların boş veyahut dolu oıdukları, 
kolavca anlasılabieccktir. 

Ayni sayede Belediye veya hü
kumetin bina ve a: salan d.:ı es3Slı 
bir ~"kilde tesbit edilmiş olacak-
1.arclır. 
Şehrimizin muhtelif semtlerinde 

s~hip veya varisleri belli olmıvan 
hına ve arsalarla her birlerinin 
ayrı ayrı kıy.metleri de bu suretle 
anlastlacai!ı gibi, şeh.rimizde kaç 
H:. alık e-nılak ve ak.ar bulundu[?u 
da ka.l'i bir yekCı.nla hesaplanmış 
olacaktır. 

?ir~er taraftan ver!!i~eri vcril
ırr.~.ven v~ kıymetsiz oldukhr.ı. icin; 
muterakım vere-ileri ödememek 
maksat ve ı?.avcsile sahipleri çık
mıv·an bu kabil verler de bu suret
le belli olmuş ve anlaşılmış ola ., 
caklardır. 

·---000---

Açık rremuriyet'er 
A~live Vekaleti, Zonguldak ma

d~nı ceza evinin 35 lira as.! maaş.ı 
hesap memurlui!u için bir memur 
aramaktadır. 'r.alio olan.arın Ve
kaletin·ceza ve tevkif evleri umum 
m üdü.r~ ü 0 üne mC.ra-ca·atlan lazım
dır. 

füısV'C'karctte acık bulunan 20 
l~ra asli maaslı bi:- kfıtiplik için de 
lı.se mezunları arasında ayın 29 un· 
cu o::ızartesi .ı;rünü Ankım::d!ı Bas
veka:ıet sicil VQ d:ıire müdiırlü_ğün
de imtihan icra o1unac:ıktır. 

Dı:ıhiliye Veka!ot>tine merbut olan 
hususi idareler tekaüt sandığ'ının 
6J l~ra .. ücrefi dıı·ktilC' ruihı için de 
a~'nı uun Ankarada mezkiır san _ 

. uun~anın hiçbir devrindet hiç
bır yermde, bu derece küstah ter· 
biyes~zi insanlık, ahlak ve t;rbi· 
ye hudutların~ dışına taşank, 
salya akıtan hır af;ız görülmemiş
tir. 

Onlar ki, bize hala kur yapıyor
ı~_r; h~us ~a~yorlar; dost gö -
runmege, gonül avlamağa çalışı· 
yorlar. 
Konuşmasını bilmiyen bu in • 

sanlara h~tap etmek dahi lüzum
suz ' 'c imkansızdır; çünkü ko'1uş
tukları dil, lıugünkü insa~lığm a~ 
dap ve duygularının gerisinde 
çok gerisinde, ta en gerisindedir ' 
. Be~_linli paçavranın yaptığı k~

Tıkatur, mensup olcluğu rejimin 
karakter ciz~ilerHe resmcdilml~ • 
tlr. Bu hükmii \'erirke11 ıısla mu
gal~t~ ve mübR!igaya sapmıyoruz. 

Bm, onlar, ıstedikleri g·bi ta
snnur \'C t:ılıa} ', liJ edehilirJcr. 
Faket. ne yr pulun ki, biz, oldu
fumı;z ve ı;öründüi!ümüz gibiyiz. 
Hatta, sunu da sövJiycHm ki, o 
mahut karikatüre Cazb chemınl
~et dahi verm·c; değiliz. <;ünkii, o 
tıp kafaları.,. d~ha insani ve <'aha 
inl"c bir <'.S!'!l"İ Ynrat:ıbilce<.>.ı;.ine 

b~z:~ı; her~bct. t.;·ıun düny~\:utl 
c!egıJd;r. 

REŞAT FEYZİ 

~ ehir tiyatrosunun 
"yardını gecesi,, / 

.,Şehir tiyatrosunun zclze~e fe _ ı 
J~etzcdcl~ri menfaatine b~=- ya!'
dım ~<:cesı~ 1<'..rtip ettii!ini haber ı 
vcnmstık. Önümüzdeki avın .) inci 
paz:u-.~e~~ gec~si yapılac& < o!an 1 
bu bu vuk mı.isameredc M. Feri- \ 
<lunun yazdığı cPembe sokak 46 
numara• isimli bu yılın en yeni j 
teıif eseri temsil olunacaktır. 

Belediye reisli~i şehrimizde et 
tevziatını daha iyi bir şekilde or
_ganize etmeği kararlaştırmıştır . 
Bu iş, veni yıl bütçesile temin o
lunacaktır. DiP;er taraftan mali yıl 
kinde mezbahada kesilecek olan 
hayvan)ann etlerinin şehrimizin 
muhtelif semtierindcki tekmil ka
sap dükkanlanna nakilleri işi bu 
kerre bir müteahhide verilecek -
tir. Her ay 5000 lira verilecek olan 
bu nakayat iı-:i; .avın birinci per -
şembe günü neticelendirilecektir. 

---0001-----

Eksik ö'çüde deri çıkaran 
fabrikafar kapatllacak 
Şehrimizdeki bazı deri fabrika

larında ölçüleri eksik deriler ya
pünasının ayakkabıcıları büyük 
zararlara soktuil:unu ve müddeiu
mumil'iğin hemen harekete _geçe
rek eksik ölçülü derileri çıkaran 
2 fabrikatörü muhakemeye verdi
,ğini kaydetmi~tik. 

Müdd~iumumiliğin bu seri ha -
:reketi k.aı·c:ısında piyasada ~d<sik 

ölçülü derLıe.r hemen kaybolmuş
tur. 

Di:?;er taraftan bu şekilıde hare
ket edip esnafı aldatmağa kalkısan 
fabrikaların, bu hareketlerinin te
kerrürü halinde muvakkaten ka
patılmaları da kararlaştırı.::mıştır. 

---000---

Trakyada feyE'zanlar 
'rrakyndan alınan malllmata l!Ö

re Tunca ve Meric nehirleri; ev-
v0lki ,;!ece yaı ı::.ından sonra taş -
ımıya ba.şlamışlardır. Yükse.en su
ların irtifaı 1,5 metreyi ı!eçmiştir. 
Bunlardan baska Ergene nehri de 
taşmıştır. 

Bu sebeple Uzunköprüden iti -
barcn Lilieburgaz civarlarına ka-
<l.~ olan sahan su:ar kaplamıştll". 
Nufusc;a hic bir zayiat olmadığı ve 
icabeden bil tün tedbirlerin alın
dığı anlaşılmıştır. 

dık id::ı.rc he"eti odasında bi;- im- 1 :;· =· · Avrupa Harbinin Yeni Meseleleri ı 

~.M~~~ Am~ri'.rnda tahrikat ve düşünceler 
m!m~~~~~ . ~crikada meyd::.nıı çıknılan Amerika efk.:' . . . 

• g.tlı bir lc.:kilattan, bu kşkiıatın Avru a h· . an um~ıyesın~n 
Pazar yerler. ilc~i gelenlerinin tev!ı.if edıldık _ gayeı~ri ne~~ul_e m~t.t.efıklerm 

J(urban bayramı m:imısebetile lerınden şu son günlerde gazete • surette tenvir u~~na .a.r .?traUı 
şmm gördük: İst:ınbuıC:a, :ıç.ık pa· dl~re muhtelif m::.lUnıat gelmekte- heı- vakit kcndi~i g:~!~m!uk~udn:u 

1 
•1'· G nl _ e ır. 

z:ır yer eri yoktur. Mesda; kl'rb, 11 .~ç~ ~rde Taymisde Amerikadan 
bayramında koyun satılır. Bu can- Amcrikada gizli, aşikar, fakat gono.erdmiş bir mektup vardı k' 
lı hayvanlar :ıehrin muhtı lif son dcr~e fral surt'Ue çalış:uıl:ı.r orad~ efkarı umumiyenin ha:p 
semtkrindeki sokak arnl. r!!'a, d:ı- bılhassa Avrupa haı hı c:ıkh Çl!rn· çıkhgı. zanıanl::ı şimdiki arasında 
racık meydanlara doıtluruluyor. lı Amerika efkarı umuıniyesinin ne ~azı.rette bulundu~unu anlatı· 
Bu yerler, tabii, pislcn"yor. Avrupa işleri ka~ısında son de- yon-'u. Amcrilidılar kendilerini 

Kurban almak, satmak ve kes- rece bitaraf, yani tam mıınasile bu sefer ki Aırrupa harbine kan~-
r1ck a tcrm:z vrı-dı.r. Mademki bu hiçbir ŞC~C karışmaz b:r vaziyet tırtnıamak için son derece ihtiyat-
a<lct vaı-dll'. o h:!!:.!e. b:ı gibi şey- tılması icin ut:7aşıyorl:mlı. lı tutmak istiyorlar. 
lcr:n ~hın sahmı için daha rnaz - Geçen umumi h::.rbin sonlannda İnJ'iHcrenjn Aınerikaya olan 
but ve sıhhi hayvan pazarl:?rı ol- Ame~ii.a da Anupa l::ıvgasrna ka- bcrç....-rı nıcsdesi orada geçen ha P· 
mak icrJJ e~mez mi?. J\.:uruiacak n.;mış, Alman~·anın ale~ hine hrr- teııL.ri ~iinaknşa cdılegelen b.r 
bö,·le yerlerden her zaman istıfacle be g:rmişti. Bu sefer temin edil - key~ı;eltu. 922 de borcun mlktara 
edilir. mek istenen gaye Amerikanın 4 ~ıı.1; ar dolar olarak tcsbit edıl-

BÜI!HAN CEVAT büsbütün Alman va lehine sarih mı.ştı. Bu ı_»ara da Anıerık:ının ge-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~rva~y~alm~ıkabilde~beh~ ~n~fur~Awupahub~ek~ı~ 
olmazsa onun aleyhine olmaması· ması üzerine İrıgıltere ta.rafından 

- Ben böyle bir adam tanıyo - nı temin etmektir. Fakat Amerika· alınmı"tı. Harp biterek nl"'cak ve-

Behçet isminde bulunan bir 

genç geçenlerde kız kar~eşi Refi3 
ile birlikte bir C'I kşam üstü Beş~k
taş - Fatih tramvayına binmiş; fa. 
kat araba çok l:ı.lab.-.lık o&duğu i· 
çin kendisi içeri giremiyerek hem· 
şires.ini bayanların bulunduğu ön 
kısma sokab:lmiştir. İşte bu sıra
larda Şek.ip isminde bulunan bir muştur. 

Yazan: lskender f. SERTELLi ; I 

BAR CİCEKLERİ ' . 
- Alcak köpek!. İn~izlerin ek- ı 

meğini yediğin halde Anadoluya 
hafiyelik ettii! ni bilmivormuyum 
ıanıvo~ısun? Yarın beni de ele vere
cek del!il misin? Elime fırsat düş· 
tükten sonra seni ızebert.memek 
budalalık değil midir ve sür'atle 
el'kasını döneıck yatağı kaldırdı 
l,ıancerini arastırdı. 

Bedia biraz evvel kendi elile 
koydu_ğu hançerinı yerınde bula
madı. 

Gözlerini uifoşturarak kendı ken
dine mırıldandı: 

- Ben de eoevce sarhoş oldum 
~aliba! .. Hancerimi nereye koy -
duğumu bilmiuornm .• 

Bedia, arkası masaya dönük sen
deliyordu .. 

- Acaba hançer"mi nereye koy
dwn?!. 

Bu sırada odanın içinde bir ses. 
duyuldu: 

- Ahhh ... Ölüyorum 
Bedia birdenbire soluk almadan 

yere yuvarlandı. 

Nf>50 ~-
Yavuz, Bediarun hançr"ni sapla

dıil:ı yerde bıraktı .. Çarçabuk ıziyi
nerek Bedianın basına eğildi: 

- Saygısız insan can yakan şu 
kanlı han~erinin nihayet bir. ~ün 
kend_ '!Öilsüne sanlanacaJ1ını hic te 
tahmin etmedin, değil mi? 

Ve fesini başına koyar.ak söy -
lendi: 

- Ana dolunun muvaffak olması 
icin, seni _gebertmeğe mecburdum.! 
Kanunun pencesinden kurtu1amas
sam b le ümit ederim ki, Allah be-1 
ni affedecektir. 

* Poils hafivesi Yavuz Bey üç 
J?iindenbe. i odasında yatıyordll.. 
asabı bozulmustu. 
Bediayı öldürdü_ğü icin vicdan 

azabı cekmivordu. Bed anın koy • 
nunda silah kacakçılıl!ına dair ya
zılmış bir mühim rapor vardı. Bu 
rapordaki malümatı Bediadan baş
ka ıkimse bilmivordu. Bedia, b r 
l!iin sonra Kumkapı silah dePosu
nun Türkler tarafından l!avet ma
hirane bir surette bosa1tılarak A· 

pa.rak, Kumkapı s"lah deposunun 
Türür tarafından bosaltudığını 
ö_ğrenince .aenis bi!· nıefes alınıtı. 

Art.ık Yavuzun hic bir endişesi 
ka.Imam~tır. 

Bedia hadisesinde zabıta bir :p 
ucu elde edememişlL Gazeteler ha· 
diseden şu suretle ve kısaca bah-

• settiler: 
•Eski dünya otelindi! Benli Be

da isminde bir kadın hancerle göf!
sünden vur.ulmuşlur. Bedianın ce
sedi bugün morga gönderilmiştir.• 

.... 
lUorg'da akılları durdura:ı 

bir ha Ji.!\e •• 
Bediarun cesedini mo~ga J?ötür -

dükleri _gündenberi, cesedi ı?ö-me
J!e hiç kimse gelmemlsli. Zabıta 
Bdianın katilini arıyordu. Bediaya 
kendi kendini öldürmüs süsü veril
mek istenivorsa da. morg tab p -
lerinin yaptıaı tecrübelerde ve ver
diği raporl.arda bunun bir intihar 
olmadıı!ı ve baş!..:ası tarafından 
saplandığı tesbit edilm şti. 

Bedia kimdi? Kimin kızıvdı? 
Böyle ızürel ve gene bir kadının 

ailesi yok muvdu? 
Cantasında da hic b r adtes ıtö

rülmemiş, sadece. not def~rinin 
bir kösesinde: cSemih Kamran• ve 
c Yeni bar> kelimelerine tesadüf 
edilmisti. 

Zabıta memurlarından biri, Be-
·~.-... ... _.__,,cu.ı.ı.~ .ı:.u.ılil.i:I • • re k 

rwn. <iedi. Sadrazam !<'eril paşanın ., hususi katibi olsa J1erck. lılar için hariçten kendi kıt'aları- recek meseleleri tetkik edilirken 
o J?Ün tahkik.at icin mo:

2
a uğ- na bir tecavüz vuku bulabilmesi cörüldü ki İngJtereye de diğer bir 

ravan sivil zabıta memuruna bu ancak pek uzak bir ihtimal halin· tok mcmleket.Jer borçlanmış. Bun· 
ihtimali söylediler. ·Memur, Balta de kaldığı cihelle Avrupa harbin- larm vereceği de 8 milyar dolara 
limanı sar.avını tele:fon1a - doktor- de bu sefer de İn;?iltere ve Fran· çıkıyOT. Fakat AınerikaWar aleca-
ların yanında_ bularak kısa<:a ko- saya knrşt teveccüh gösterilmek- kını istedi. Avrupalı borçlular ise 
nustu: t~. yani sil~hı ele alarak onlı>rla harb~ müştere~ _bir maksatla ya-

- S""mih Kamran Bav zatı ali- beraber Almanyaya karsı harbct- pıldıgın.ı, onun ıçın kimsenin kim-
niz misiniz? .. Pekala .. Burası tıobı mek g.i.bi bir a.rzu beslcwnemek- ~e~e borçlu olınıyacıığı fikrinde 
adJ .. Gene bir kadın vuruhnuş.. tedir. ıdıler. Amerikada da 917 nisanın-
Mor2a ~etirdiler. Not d-efter nde Amerikanın yeni sC'ne için büt- ela harbe girildiği zaman reis Vil· 
zaı.ıa ınizin adına rastladık. Bu ha- çesine koyduğu tahsisPt • dcnan- son tarafından vaki beysnat ile 
nı.mın ailesini falan tanımıyor nıu- · ma icin yenjden 581 milyon 751 diğer saı.ihiyettar meb'uslıırın, a· 
sunuL? •.• Peki bevefendı, mademki bin, OTdu için de 687 milyon 693 yanın s~zlerinde de bu işin müş _ 
hemen otomq.b le atlıyarak .ı:rele • bin dolar _ az birer yekU.n değil- terek hır maksatla görüleceğini 
ceksiniz .. Burada sizı bekıiv~ç:eifün. dir. Amerikada milli müdafaa ter· yoksa maddi endişeler gözetilme~ 
Hayır, vak'a cok ~skı deüil.. _De _gün tibatının gitgide daha ileri götü- diği söylenmişti. 
k~dar oldu. Kendısmı Beyo_glunda rülmesi orada çok esaslı bir ha- Bu itibarla İngiliz tarafı borçlar 
bıtr ote.<ie vuru.~uş buldu.·ar. Za; zırlığ.m başlıyarak devam ettiğine meselesinin hallinde Amerikadan 
b taca bu?d~ 1 faz~a ma~wnat yo,,;.- alamet sayılıyor. herhalde muzaheret görmeyi ümit 
tur. Be1kı sız vak avı bıraz olsun · . . . ediyordu. Borcun altın olarak Ö· 
avdın1alabilırsiniz! • I~gılter~.wn Amc~kadaki elçi· denmesine İngilizlerce imkan gö-

Sıvil memur telef"nu k::m:ıdı; 8~. ~e ~~gunlcrde ~ır vcsH~ ile rülmüyordu. Bugün aradan sene_ 
- Sadrazam paşanın katibi h so) ledun ~şayanı dıkkat hır nu- ~e~ geçtiği halde borelar meselesi 

men yola çıkıyor. Kendis.nı bura:a tu~tt~ .ıışagı yukarı şunları söyle- ikı tarafı da memnun edebı·ıece'' 
b kl

. . . D I . m.ş ır. b ... e ıyeceınm. c e tennde ismim ~~ ş~kilde halledileınenıiştir. Bu-
vazılı olan bu kadını her halde - ~ğrr Almanya galip gelirs~ ~n Ingilterc tekrar bir harbe gir. 
görmek islerim!• dedi. ~·ani lngiltcrenin deniz kuvvet - m.ş bulunuyor. İngiltere elindeki 

Zabıta memuru morgda bir sa- terine. denizyollanna doğrudan altını çıkarmamış, bu.,.iin elinde 
.att-en fazla bekıememisti. Kapının doğn;:·a veya dolayısile taarTuz • pek çok ihtiyat altını ;ardır. Fa • 
önünde b r sivah otomobil durd\1. l<'rında rnuva~fak olursa; yahut kat bundan uzu.ı uzadıya bahse. 
Uzunca bovlu temiz ~ı·"ı·nmı"ş, orta dıJ Belcikadan geçerek ve:ı..•a Ma- den b. t ·ı· . '"" ' ır ngı ız gazetecısinin dedi. 
yaslı bir erkek tıbbı adli kapısın- jino hattını yarmağa muvaffak ği .. g'.bi İnğiltere yine Amerikaya 
da dan içerive l!irivoıdu. olmak suretile Frans~~·ı mağlup c- muracaat ederek silah, mühim • 

Zabıta memuru k d . · · t d derse netice asikirdrr-. Almanva t t en ısın: anı ı. ma, ay.yare ahy.or. Elindeki pa-
dün:vaya hakim olacak demektir. rasını yı.ne A~erıkaya ~eriyor. Şu 

Almanya neyi 
bekliyor? 

ruan: Ahmed IJilkril ıd 
Son günler zadmJa birib 

nakzcduı L.r takıuı ıuuhc)) ı( 
berter ortaya ahıuıı~t ır. Jıııla 
ıun ve Heıı;ıkauuı ı:-.ı ıl.ı 1&·lıl 
karşısmaa buiuml uhlıın ..... ' I• 
i!J.manyanm şarktıı ıa:ırrııı.ıı 
mck nıyctındc buıuııdu~u 'ı 
vaları_n d:ı buna nıu~aıı ultlııı: 
dırddi. lskand111&1\'\'H uat·uılı·~ 
lcrin.in Sovyct laar

0

rtızum.ı ıı.ı: 
cakh.~ı şayi oldu. Hu hahl·rl~' 
tebıp edilmişlir. l'alıut cl:ı 
seıer bunları tekzip ctıııi~ıit 
yayetlerin neden çıklı" ı ıııııl 
IngJtereııin ve Fraus:ıı~ıı. ).ı•1 
muvazenesini kendi lclıkl'I•" 
l~\·lırıncıya ~adar ba~lıc41 ı.ı•' 
dınamiznıinde olan AJuı;ııı~ 
böJ le cıJcri kolları ba"lı ohır:ı~ 
maya .ki~e yakıştırn7ıyor. 1' 
yayı ıstıla ettikten sonra j\I 
yanın bir y.ıldmm harbılc f,; 
sayı ın:ığlıip e.mesi bcklcnİ) 
Almanya bunu yapmadı. ~· 
hattının arkasına çck.Jip bcl>W 
l>ı.ğeı: taraftan İnJ!ıltcrc , c frt 
sa, Almanyayı abluka aıtıııtı 

nıışlar iktısaden zayıflatını.>' 
lışı)orlar. Auuanya bu ablll~ 
tazyıkına ne mdar nıuka\'cıııe 
debllır? Bn, öyle b,r sunld 
cevabı, Almanyanın bir tc.~cb 
g.ıl.~·P gırişınıyecc.-ğınc gı;rc 

~işir. ~ğer Almanya şinıdıkİ 
a.u b.r vazi vctte kalacaksa. 
r~ic \'e iptidai m~ddeye oıııll 
t.ıyncı mahdut olnca~ından ' 
kaya karşı mukavcıııcti de 
olu.r. Şu halıJe İng.llcrc ile 
manya arasuıdaki miicadele 
l.nr ) ıprntma harbi malı.) ctiıı• 
ki bu mücadelede h.ııngisi 
dayanırs.a, harbi o kazanır· 
man} a dıişmanJarılc boJ le bit 
ratma muharcbc~i mi l apnc~ 
Bunu bazıl<.rı nıiiın:,ün goril; 
IJ,yorlar ki. Alnıanyunın f.il' 
dığ.i şudur: Kentlisi taarruz:ı 
de harp malzemesi israf etı'1 
takd.rde top1ndı'11 stoklar ve 
tan al:ıcagı .ip(ıoai maadclcr 
bi~ zaman için Alınan) ayn b 
ku vaziyeti idame etmek inı1' 
veriyor. Vığer taraftan ingıl• 
karsı açhgı deniz:.ıu \'e m.ı) ıı ~ 
bi de şiddetlend~.r;Iebilir iıı$ 
icr de müsr.f ve rahata ıı·lı~ 
duklarından ve m:ıbrume)·cte 
lanmıyacaklarmdan Alnı· ııJ 
evveJ yorularak sulh \'llJl 

razı olacaklıırdtt. 1802 s~ıı~ 
Napolyonm Amiens sullıunil 1 
tıkJarı gibi. 

Fnkat buna pek nz!arı trt 
dan ihtimal vcrıliyor. ffok !>il 
dur. ki harbin n.ihayetieıııneSI 
ya lngilizlerin ve Frıınsızfa'l' 11 

nı:ıny~ya karşı, yahut da ~ 
larm lngil;z ve Fransızlarıı • 
taarruza geçmclerj JazunJır· 
askeri mütebassıslnr su ııo~ 
itti.bk cdiycırla.r ki lı~p 
garp cephesinde kazanıfocll~ 

Birimizin erdi 
Hepimizin Dardi 

Sarayağası cadde 
Bir okuyucumuz yazt)'of. 
•Fener, Balat, Ayvans 

Çarşamba, Fethiye seıntl~ 
Edirnekapı tramvay yol 
ba,:hyan Sarayağası cad 
araba ve otomobil yolu ol' 
çok işlektir. Dırağınanbl1 
cirlikuyuya kadar olan 
cA;vsu• slneması ve Kat• 
rük orta mektebi ile bit 
dııha şereflenmiştir. Bu . 
lcrin mektep taiebelerlıı111 

işçilerinin biricik ve b 

1 

sız olan bu caddesi bicb~İ 
mir ~örrnemlş ve muhteb 
manlarda parke döşeııfl1 
tin bir~ok müracaatlat ~ 
bulduğu halde scmcre"iı 

l 
mıs!ır. 
Usküdar kaymııkaınb.i:I lı 
hendisliğinde bulundlıi!'11 1 
nada Üsküdnrhlara i~ i 
bırakan ve bilahare .E~ ilfd 
z~sına .. ge~.erek Pazar cll il 
nı Gumuşsuyune, JJııJııı1 
caddesini Tuğla har111• 
na, Rami caddesini ak!lt 
lcrden Edirnekapıva ve 
aralarındaki volla;a vstı 
kadar ihya eden Bay 'ft! 
bu kere Fatih kayıns~'ı 
basmühendislin'ine f!etıtl 
ni haber aldııc:-Gazetelc,,e 
kuduğumuza göre bll se 
keye cevrilecek yoJ1arııt d~ 
al!ınn alındığı şu şıralııt 
rayağa~ı cPddcsinin de : 
mi yetini takdir cdercl< ( iJ 
lışkan ve gayretli bııS~ 



Fin tayyareleri Kronştat'ta Rus 
harp gemilerini bombardıman etti 

Helsinki 23 (AA.)- Kroniştadı kelerini bombardıman etmiştir. 
h?mbardıman etmiş olan Finlan - Kronştaddaki Rus harp ttemileri 
diya tayyarelerinin 30 tane oldu- b "' 
lu ü~enihniştir. Finlandiya tay. uzlardan dolayı oldukları yerd~ 
yarelerinden müteşekkil diğer bir ka.lmışlard~r. }3u ~emil~rden bir 
«rop Estonyadaki R ·· .. 1'--- çoğunun cıddı surette .. asara u~-

• us U.SSUuwıa-"e- ramış olduğu zannedıbnektedir. 

Amerikanın lngiltereye cevabı 
V~~n 23 (A.A.) - B. Hull. l ısrar edil??M!ktedir. 

~merikadan ~elen posta:run İngi- Bir "Ok Amerikan ıazetelerf ve 
lizler ·tarafından kontrol edilme - bilhassa Nevyork Times, şöyle di· :ne mü~Uik olan İnıtiliı notasına! yor: 
~tli hır cevao hazırlamıştır. · Londranın itilif!lirizli~i. İnj?il· 

lniı :vapta İn2Uterenin imza et- terenin Amerikadaki birçok sem· 
~.La Have mukayıelesi 1 "'&tileri kaybetmesine sebebiyet 

İrlan J;lı ;;hi;.~;fu:Iiyeti arttırdı 
~~· ~ (AA.)- İrlandah \ Yüzlerce polis memuru ile pobs 
lrlalar erın suikaadlarda bulun- hafiyel~ri. bü~ün 2ece oayıtahtm 
evvel~a nıini olmak maksadıle dörtyol aı"tızl ı-mda, hükümeLe ~it 
bırlen ıece Londrada ihtiyat tej- binalar, hapista~ ve adliye dai • 
Mal~ ~mış.tır. resi tıarafında hususi servis yap • 

ham mah~ u~u veçhile Birming- mışlardır. Kendiler:nden şüphe 
edilmtş , __ mesı ta.rafından idam 
'Yası ıstı~ iki İrlandalının da • edilmekte olan İrla'lldalılar, neza· 
landalı ted ?"Iahkemesindedir, tr- ret altında bulundurulrnr.L<ta olup 
nıak i . hışç.il~r ise suikast yasr bazı mahal!elere bir iki metre fa· 
Jnakt;:n ~~ gıbı fırsat.laırı kolla - s la ile oolis hafiyeleri ikame e-

ır...-. dilmiştir. 

Almanlar Belçikadanvagon istedi 
ın~rü~el 23 (A.A)- Belçika de- ı nakalitı için batün me\!'addı mü-
nı~~ aTı şırke i,, kendisinden bir teharrikcısıne ihtıyacı olduğu ce-
künı trinvagon ıstıyen Berlin hü - vabıru vermiştir. 

e e Belçikanın kendi mü -

Amerika ayanındanBorah vefat etti 
bir ayin yap.lmıştır. Bu ayinden 
sonra mü eveffa senatörün naşi, 

Ohıo hükometi daıhilinde kam 

ııa~~ington 23 (A.A.)- Borahın 
diı% av.an meclisi salonuna nakle
" 1 Iştır. Orada Reisicumhur Ruz
d~ ~· nazırlaT, parlamento erkanı, 
2 

P ornatıar ve mütevaffanın dul Boiseye r.akledilmişür. Orada gö-
t evcesi hazır olduktJ halde dini mülecektir. 

Çıkmadığımız Günlerin Haberleri 
(l 1ae1 aablfed .. denm) mesi rnünasebetile Mili Şefimiz '* Vaıt ve Beled' . . . B Reisicumhur İsmet İnönü tarafın-

1.ü:lft 'il'·--' ıw reı~un~z . · dan Cankayada kosklermde bır çay 
~ ~ar BU1'18va Jlıtm1$tir. · aı ü ·ı-:~•:-... CUJnh·-ıs· . +_ et ı .. .. zıy e verı.uıuq._. ile .. u., ımız um nonu H • 
~ar Kralı Majeste Boris a-- arıçte: 
huıDı dostane tel~aflar teati o-

UŞtur. 
'lr Zelzele * 11 669 ton hacminde Orezio 

~-,,. kavufeliket7.edeleri!M!'~r- imıindeki İtalyan vapuru, Tolona 
tlae biiyQk ı:ma toplama faalıye- 38 mil mesafede ate<1 aimıstır. Bir 
lllluıtur. bir hızla devam olun- çok vapurlar eemiye vakl8$ID1şsa 

1t Bo da. fırtına tahlisiye işini akim bı-
4e Nec s:t'ncıda Tene mahallesin- rakm1$tır. Gemide 412 volcu. 231 
k.ttı a isminde birine ait üç .tayfa vardL Simdive kadar 509 ki
l'e blrahoıao evden va~n çıkmı• şi kurtarılmıstır. 107 kişınin kay
liilni k~tı - .. ndı~ halde söndü _ bolduj{u söylenmektedir. 
dık .. lletür. Yan2ından dönen Ka- * Bddatta eski bir polis mü -
ttı,!~ itfaivesinin bir anbası daY- fıettişi tarafından .a4ır surette ya-

1r ve 7 kiı:ıi Yaralanmıştır ralanan I: ak Mali ve Nazın has -
~. ~va, Yusuf ve hamdi i~ tanede ölmüstür. 
;~e ü~ arkadas sarhoşluk .. * İtalyanların veni yaptırdık -
.:.::~ Süleyn. . ~- lan Littorio zırhlısında yan~ 
lrıiııde bir amwde İsmail ıs- çıkmıştır. Tafsilat yoktur. 
l'e onu atır adamla kavea etmi$ler * Finlandi"ada bilhassa Kareli 
dıı-. surette Yaralamışlar - cephesinde ııiddetli muharebeler * İlk k olmu«tur. 500 Sovyet tayyaresi 
Sabiha Göa:ın tavvarecirniz Bayan muhtelif Fin sehirlerini bombar· 
tından K cenin hava vüzbasıla- dıman etmişlerdir. 
.....___ eıtıal Esiner ile evren - * İsveçin heı tarafında şube -

Deniz faciaları 
devam ediyor 
Londra 23 (Hususi) - 5~ ton

luk Drakuli vapW'U Portek~z sa
hıllerinden 150 mil açıkta hır Al
man ıan.elbahirı ıaraun<ian tor
pillenmis ve batırılmıştır. V:ıp~ -
run mürettebatından bı.rçok kisi 
öbnüvtür. . 

1086 tonluk Fem. Hıl. vapuru 
1nıiılterenin simal sahillerınde bat
mıştır. l2 ki$ilik mU.rettebatı kur-
tulamamıştır. . 

Jngilterıenin J(arp aahille~lnde 
ba mlan y577 tonıuk Ası.erık ısmm
deki Estonya va.puru~n kurlu· 
lan iki kisi meçhul bır vapur ta· 
rafından karava cıkarımıstır. 

Fuksen isminde bir İsveç vapu· 
ru Simal deizinde batıı ı~l$tır .. 

Yine 9577 tonlukProtesıl-a.us ıs
mindeki İnJ{iliz vapuru İnıliltere
nın gam sahillenr.de bat~ ş : 
tır. 60 kişilik mürettebatı .bır lı
mana cıkarıl.mıc;tır. ÇoAu Cınli ol· 
mak üzere 13 tavf a var alanmıştır. 

ouo 

Polonyad ı tedhiJ 
idaresi 

Londra 23 (J. D.) - Vatikan rad
yosu. Po'lonyadaki tedhıs ı~arc • 
sini şiddetli ciımlelerle takbıh et· 
mistir. Amerikaya tah.:;ıs ~dılen 
inızilizce neşnvatta. idam~:dan ve 
Polonya şehırlerinın çekturı ıztı
rapWırdan bahsedilmis. Pap::mın buı 
hallerden cok muteessir oldu~u ı 
bııdiı ilmiştir. 

Fransız radyosundaki 
Türkçe neşriyat 

Frannz radyosu da bir müddet
ıtenberi türkce nesrıyata baş.amı$ 
bu unmaktadır. Her ızün kısa d14-
,:?a 31,35 metre üzerinde~ ve Fran
sız saatile 18,20 de, bızım saatle 
de 20.20 de ıc.:. a olunan bu ne$ri
vatın maalesef memleketimizde iyi 
işitilemediği anıası.mıstır. 

Bu münasebetle nesrıyatın 31.35 
metre yerine 40 metre üzerirulen 
yapılması düsünühnektedir. 

lstanbul Komutanhğıl 
Satınalma Komisyonu ilanları 

Amasya garnizonu birliklerinin 
Hnelik ihtiyacı için üç yüz ı.e, ton 
unun kapalı ıırfla münakuası Z5/ 
1/940 Perşembe pnü 11nt 10 da 
yapılacaktır. lsteklil r her ıUn 
sartnames&ni istııınbui Komutan• 
lalı satınalma komisyonunda sö
rebilirler. Zarflar Amrsya piyade 
alayı satınalma komisyonuna mez· 
k6r saatten bir sa•t evveline ka· 
dsr verilmiş olacaktır. Muhammet: 
bedeli yirmi vedi bin dört yüz eıli 
ı:radır. ilk teminat bin seki'I yüz 
~ili sekiz lira yetmiş bes kuruştur. 
isteklilerin belli gün ve saatte A· 
masya piyade alayı satanalma ko· 
m:syonuna tekiif mektuplarını 
vermeleri. •16• 

leri bulunan bir casus teşkilatı 
meydana cıkanlmı tır. * Lenin'ın ölümunün vıldönil
mu munasebe .le bulun Sovyet 
Rusyada merasım yap Jrruş ır. 

BUGÜN 
SAKARYA'da 

BÜYÜK TÜRKÇE SÖZLÜ 
ŞARKILI MUSiKiLi 

HAC 1 RESUL 
• 

Alman cüzütamları 
Romanya hududunda 

(l inci ablfed~n denm\ 

tana gıden yollar Alman askeri he
yetlerı taırafından tet·kik edil -
mektedir. 

Hatta bazı Alman gaze'eleri. 

~------··~~ 
•AK DENİZDE•. 
TÜRK DENiZ.CiLE~i: 

1·aaaaı ZlYA ŞAKlR No. 45 
TRANSİLV ANY AYA 

MUHTARİYET 
Londra 23 (Hususi)- Niuz KTO· 

nikl ~ esinin mevsuk b•r men
badan aldı~ını söy Jedıği bır ha be
n nazaran, Romanya hiikümeU 
buuapeş.enın arua&Cını lal.mın 
etmek mıaksadile Transilvanyaya 
muhtariyet idaresi bağışlamrya 
• d hulunmaktadır. ..,. ....... n. ... 
SKANDİNAVYALILAR B~-

Hoıanda ve Belç lta da dahıl ol
mak iızere İskandınav devletle • 
rinın Berlınde Avrupa wzıyetıni 
Rôzden ~çirmek uzere konf eran
sa ça~ırılac ğını yazmaktad r. 

1TALY ANIN VAZİYETİ 
Roma 23 (Hususi)- Faşıst par

tisi umumi ka.ıbı Muti Vıttor.yo 
sarayında söylediği bir nutukta 
oemışt.r ki: 

« Esf arı Bahriyei Osmaniye »nin o 
zamanki Venediğe dair malumatı 

JJ~ .o.ı.rt h.Uf-4..t' l'..:1-(M~A 
CAGIRILACAKMIŞ 

Paır:S 23 (Hw;usi1- Pragda Al
man himaye idaresinin neşrettiği 
Norodni Politika gaz.~tesi, bu -
Jliınkü muhasamadQ artık bitaraf
J.ara yer kalmad ğını yazmakta -
dır. Berlin, Holaında ve Belçikaya 
endişeye hiçbir mahal olmadığını, 
emnıyet tedb:.rleri ahneğa lüzum 
bulunmadığı hakkmda .teminat 
vermiş.tir. 

•İ alyanın Avrupa harbi karşı
sındaıkı vaziyetı uzun muddet boy
le aevaım edemez. Faşıst İtalya, 
bugün varın zaıruretler ve vaz.fe 
karşısında silahı eline alabilir. Bu
nun içın de manen ve maddeten 
haz rıanrnaktadır.• 

Londra 23 (Hususi) - •Deyli 
Telgraf• ın Roma muhabiri ltal
vanm 1940 - 1941 butçes.nden bah
sederiren, harp harıcı buıunmasına 
raftır.en, Lalvanın bütün kuvvet
lerinin b:r harp ihtima.linin der
p:ş ed.lerek ona göre sevk ve idıan! 
edla:gini yazmaktadır. 

Biz Balkan sulhu için çalışıyoruz 
(1 lnel uhtr-aen denml 

sulh yolunda di~er devletlere biz· 
met etmek ıçın zuhur ea~ek hıç 
bir fırsatı kaçırmıyoruz.» 

1'iırkive Haricive Vekii başka 
bir suale cevaben ve ilaveten şöy
k? dcmistir: 

«Bulgaristanın halihazırda bir 
kaı. ışıklık amili olmadı,itını zanne-
diyorum.• 1 

B. Saracoll-lunun bevanatı. vakın-1 

da Bulor Basvckılı K s ıvanof'la 
bır gori.isme vaoacai?ı hissini ver
mektedir. B. Saraco~!u s ·z erme 
Türkiye ile Yunanıs'an arasında 
tam bir anl ma bulundu,ğu sov
lenırek suretile sôz erine hitam 
vemıi-:tir. 

BALKAN KONSEYİ 
ARİFESİNDE 

Paris 23 (Hususi) - Bütün 1!8-
z.ete 0 e:-. B lkan antantı konsevinin 
bu S"fC'rki ictimaı hakkınd'lki tef
sirlerine devam etmek!edir le". 

Romanva ve Yugoslavya Hari
cive nazırlan konfernas nrogra -
mile beraber bu konferansa istirak 
ederek oJ.ıın devletlerin Roma. 
Berlin ve Moc;kovaua kır.sı olan 
vazivetlerini de tetkik evl"!llisler
diT. Bu \·onuc:m.,nın 1'are-1<et nok· 
tı?sı he!" halde Vt"nedikteki ltal -
van - ~ır"eaT mül~katı o1mu!lfur. 

Almanlar netrol naklf>fmek f,.fn 
M"cnlstand"n l.'e--en simendifer 
ha-t•1n1 aza~t rıırııhrr .. n tı.. i11t1Pt

J'N'k k vemund~·r. F:Jhaıt:b Tu
""'" .. , dnnrrıt9ı A t-ar.,•ava \'tt-n' 111n 
nak'Jya.tı azim mik1arda u:altrruş
tır. 

Cenubu şarki Avrupası giınün 
diplomatik ve ekonomik sahasında 
en ön s fta ı?elrnektedır. İstikbal 
icin alametler hıc de gayrı miısait 
deınldır. Muhtelif hadisel-er teskin 
edici mahnette l!Örülüvor. Bu 
cum eden olarak Bu ear Kralı ile 
Türkı\ e Reisicumhuru İsmet İnö
nü ~ rasında t ati edılen hararetli 
mesailar Balık n antantı kon e-y i-
n n l n ısı a ıf inde çok iyi bir 
intiba has!l etmi. tir. 

Bukre te çık n Ür.ivcrsal gaze
tes b'h kkın Ö\•'e divor: 

İhtilaf haricinde kalmak azmi, 
sulbü muhaf a etmek lüzumu, 
mevcut ictimai niu:mı ve sivaseti 
korumak kararı i alva ile Twıa ve 
Balk n mem ke eri arasında bir 
menfaat istir kı tesis evJ..emistir. 
Bu menfaat i tiraki der ıhtiy41t ve 
dürusti ııe. itıdal ve sür'atle. k t-
ivven tedafüi bir fikirk teşkilat
lan dırılırsa çok mes'ut neticeler 
ver~bilir. 

BİR RUMEN GAZETF.SİNİN 
M'ÜTALEASI 

Bükreş 23 (A.A.)- Journalulun 
dipklmasi muhaTriri, y (Zıyor: 

Bellilndda in"bt edecek olan 
Balkan an tar. b konferauı, buyük 
b:r ehfmmıyeU ~iz olaeaet•r. Zi-
ra bu ant.anı teskil eden devletle
~ ...... ı.ı--e v• b'tarafırne b!r 
hattı hareket takibi arzuıaunda ol
~ , . ır kere daha teyıt edıl

Anm için, ana nasiri, (dln:ya cen
neti) derler. Gerei itin yıl kadar 
zamanda, başına çok serencam ıe
lip nice mesıup prdl. Uldn, ula 
bır tarihte bigine eline du.,neyip 
kimseye mahkiim olmada.) de • 
ıruştir. 01 ecildea Vened.iklU. kea· 
4i şehirlerini bir im aaretinde res
medip eline bir kalıç venni$ler. Bu 
anedek bikir olup kılıç göstenl'ğiai 
iş'ar eder deyu, clivuılarınü ko
muşiariır (11. 

(1) İtalyıarun her şehrinin bir 
timsali vard1r. Venedik şehr nin 1 
tımsali de elinde kılı( tutan bır 
kız tasvirid:r. Bun\lD manası, (hiç 
l rr. e e teslim olmıyan bakire) 

... n ekt:r. 
Esfirülbahann kıymetli muhar

riri., bu satırları yndıktaa sonra, 
(kıueler) den bahseden frenk bas· 
ması b ·r kitabıa rivayetini dç nak· 
}ediyor. Bu nakle nuaran, mili • 
dın 421 tariliinde MacaJ"larua ce -
nuba dotru yaptıkları akınlardan 
kaçan (Patarv 'ı ı;~hri ahalisi. (Ve
nroik) in ş'mdi bulundutu ada • 
cıklar üzerine ilfca ederek bu bil· 
yük şehri bina etml~ierdir.) 

Yine en kıymetli den'zcilii: ta· 
rihlerimizden (Esfirı Bahriyei 
Osmanhe) ism'ndcki kitabın not
lan aruında da şu malômat var
d r. 

(Cumhuryeti mezkurenin mer
kezi nefsi Vcnedik şehri olup, tak· 
rıben (400 b'n nüfusu havi ve İs· 
tanbuldan sonra, Avrupanın en 
mamur ve zengin bir şehri idi. 
(Hün) ler'n sergcrdesi (Atilla) -
111 t:aıva üzerine hücumu ben -
r da, (Lombardiva) sahili •• 

unaratım iera eder •• herkes, 
cumhuriyeti meüfirenin kuvve! 
aakerlJ'esi ile maıiyainden ziya
tle, Miaiai f81tadivaintleıı kar -
kar idi. 

(Veaedik Camlnırbetl, Kencll 
annda, un laazann İqilteresi 
makamında olup, kendi menafii 
maddi7esiaden U.U bir~ye 
ehemmiyet vermadi. venedikliler 
Devleti AliJe ile laüsni müuae
bat pe,da etmek •e IMa sayede Mm 
ticaret ve hem mlateınle•a ı ha
riciyeierini Oamuhlarm iatiWa
nndan malaafnQ"a muvaffak ol· 
mak emelile. •er ne bUr Olman• 
Warın Anupaya mUnarluını mil• 
teakıp Devleti Alıye ile 1Uelicele 
bir muahedei dostane akteylcllıit
ler ise de, 1'bu muahededen b~ 
semere haul ol•aıaınıttır· Çlakil, 
Ramel' n._. A" d in f " 1ı-·, 
olu Devleti M!ye, iflau W kıt'a 
1evalailinin asa,y ni ıew n •'< ıı 
aralarında vüi deniaı dahi teshir 
etmiye mecbur bulunmakla, ba 
deniz dıı.lulinde bu,un:ı.s 'V enecJ,ıge 
tibi Qff ei cezairin dahi fethi ik· 
tiu eylediinden, VenedikGler ile 
bilmecburiye hlislıü münaaebat 
mümkün olamanıı,tıo. l 
Şu tarihi hakikati de il.ive etmek 

lizım ıela ki, (Fatih) devrine ka
dar Venedikliter Osmanlı hW • 
meti ile h9' ıeeinmek siyasetini ta
kip etmitler .. HattA btanbula ıe
len Venedik elçileri. Pad"eahın 
karşısında yerlere kadar eğilerek, 
Osmanlı sahillerinde t' caretleri • 
ne müsaade ed'lmesi i~·n Iutuf ve 
itafet istirham e) !emişlerdir. 

(Devamı Var> 

1 .... nin b:r kısmı Adriyatik de • • • • 1 • • • • • • • • • • • • • • r.·-· in s'mııli ::ıarbi köşesinde va-
ki adalara iltica ederek ondı- (Ve
nedik ı şehrini t~is etmişlerdir. 

Garsonlar mektebi için 
yeni teşebbüs 

Belediye lktısat mildü:IOIO ile 
Umanlar idaresınin müstereken 
ıebrfın1zde bir bDv(lt lokanta ve 
garsonlar mektebı acına an husu· 
sunda venıden tesebbilslere A'fçil• 
miştir. 

Neticede bu mekteu ve lokanta-
nın ilkbaharda Galatadaki volcu 
salonunda acılması kararlutırıl • 
m.q bu}wımalttadır. 

~· 

(Zaten (Vened'k), balya lisa
nında (kesirülkaded) manasını 1· 
frde eden (Venesn) Mptindea 
muharref oiaıt. milteaddlt nsayiri 
mfi~temf• herine mllesses ohnıt
aı schebile bir şehre ftl'ilntU, bir 
isimdir. Sehri mezJrl\r, altmıtı mil· 
tecavfz cenir herine hlna kılın
mrı ve ffn ri mnktre altşap ve 
thgfr olmak Uzrrc (af\.' kadar 
köpril fle Yekd' tnine ra11folan • 
mudardır.Bunlanbln ltqka, mil • 
raseiiıtı teshil kin ıtek cok bYık
lar dahi lst'm 1 olnnnnha. Her Üniversite ye mektep• 

miş olacaktır. re krdn sehrin etrafı snr ile mu- "J 
-----··---------------....... hat degil ise de. mevkflnln 1ta=ı ' lerde tali ~ olduITTı Y"etanM ve menaatl tabii- l Kuı-ban bayramı münasebetile 

Her ıı.kşam bütün dünya radyo IPrında billur sesini işittil''nlz ye cihefle harieen Ye d• lell te- f kl hrımiıdeld 
Şarkın Yerine Ses Kraliçesi cavüz aevvielerinden hede olu1t tatil ~lmis 0 

n t>ahıan ıtibaren 

U .. MMU.. GU.,~su··M :.:::~! i!~:,e ~:ıı:!"::~ ::.~ açıı:-::ı :drisM& bathYa-
ii dona mP vasıtaıdle Arnaqtluk çakı.ardır. t u1 n 
ve Dahr'spfitte vR1rt rıı' '""" .. l(. Dıiter taraftsn stanb unıv~r
""r"s"ni fet"h ve lstflA ederet illa- altesiııch 80 esü tatiline onumuz. 
ff 'stP"a vannrıva lraıf PT ma16m o- deki ayın 10 UDCU aunü bqlanıp 

B'nlerce f!gtiranın ve rakbsenl n ı,t'rüile vleude plea • ı 
Umde Mısana en tanınmıt arti atkri rol abnqiardır. Bu tamde 

tl'MM-0 G-OL~CM'ün okudutu ŞPrkılann plWan ltir 87 sarfm
da Yakuı'81'kta bir lmeü m:l7 • •det aatalmqtar. Eald biabir
pee masaJ1armm lhtlfUDllU ya.-taa ba J111••zpm qk - lle7e

caa ve IY • -ap filmi. 

lnn dünvrnın heT tıtr fı ne münuej 29 uncu akşamı nihayet verı..mesi 
1'atı ticariye ve siyniye peyda ey· kararlQtLılnuştır. 
ıerı·~ ;dl. Ta ebelerd n mühim bir Juanu 

(Vakti mezburda Ve~k Cam- bu taül dolayıaile zelzeie feWre -
lturfv.-tl, Avrna '-evlrtlerl me • tine ub'IY&n sebirlerimize ,PtmeAf. 

!:~~n~~~~":1" ~~L bazıdanmaktadırtar. Güzel Nil -
Venf'dilr, Adrf•tttf1ıt ~m .. 41en atlar akademisınde be ~tr ta· 
m•ac1• ften...,. 1tlttln Baltrf..tlt .. tLli önümWıdeki ayın ,) ind ıünil 
dalannda, ile bini nttitffavls ae- akşamı nihayet bulacaktır. 
"'"" •e otn iki w,.An z1,..te a
aaklrl llahnn• malik IA ,.,.._t 
•• lratlaT bY'\'etP. malik ..Mvh 
haldP. 1tatıwmrs fı.tlva .... 111,.de 

FUml mewtmin en biivük muvatfakivetidir. 
tlt.V$n DZl:NCAN FELAKET! FİLMİ ve FOKS JURNAL 

Budn saat 10,30 ve 12.30 da tenzilltlı halk maünele. i e Bugün T A K S / M Sinemasında 
ilaveten : Erzincan Fellk!'tl Frmı 

alrtfllftl lsferc'e .. ~ti .... . 
ntal etme.ı ........ ...,. ........ .... 
da, ,..... •ır taba leshelerle ta-....... .,., ...................... . Bucb saat 11 ve 1 de tenzilitlı matineler 

=-l _ ...... .11 iııııiıılliıiıiııiiııiiııliıiılimililllİiiiıiiiiiiiİIİİİİiiiiii~-_.ı F e ~i ketz e del ere 

Bir borçtan ®layı •tat? nu
maralı dolva ile haciZ edilip pM'a
ya cevrilıneain• karar vcııea 
muhte!lf bovda t300 adet boe Sifi 
26/1/940 tarihine mtbadif cuma 
J(Ünü saat 16,30 dan 11~ a kadar 
AUaravda Horhor caddesuıde ti
teei tsıavrfnin düklinı önünde ,.. 
Jı}acaktır. O IÜJ1 verilen 10n be
del muııammen kıymetinin % '1S 
ini bulmazsa ikinci arttırmUt 30/ 
1/940 tarihine nribadlf salı ıtınl 
avni mahalde ve saatte icra olu • 
narat en cot arttı: ana ihale edile
cektir. Taliolerin satıs zamanla -
rında terinde bdlun8eek memu • 
runa " 1~ pey akcesf ile mfil'Caat

!aıan: Rahmi YACIZ 

Donanma 
No:t9 

Geliyor 

lara harp ilin edilmitd. Am1nJ kaptanlanm teli='9 du.anniqtL tanlnaWa demir PDÜ7• pWiii u- d f ı· • 
Suşoaun z teşrinievvel pcesl Dunda iter ıemiJ'• muhtelif harp man sormuşhmmJ yar Jm 83 ıyetJ 
Serk.ldoryrnü tun.at ve Terakki vaslfelerl verilmlt ltulan117or; •• - Evet! 
Nazırlarına verdiği izahatla Y•P- r.neler atq ·~ karakol yap - - 0 amwa lbe eenp ...._ • Vilayet yardım komitesi 
tıö ialwulilin muv.affak ve. m~- mak, mahabere •e -.ık kabiolan- mqtim!. 
bet netice vercceiıni kestirm14, Dl kesmek. ()den llm•nmı tahr"p - Biliyoram kaplten! emli.k sahiplerile de 
ondan sonraki cünierde de sık sık etmek vaı:ifelerile brtl bqıy• - Sim41 sansı ~idi .. O c:enhı - .. k 

R bu devlet adamlıır~ı m~aret .ec1.e- daruyorlardL veriyorum. Bu &Jef; bizim buldu- goruşece 
US)arla file h b rek u·ni mevzuu ıyice ışlem.ll!L B'lhassa te.nnlevl"elln lt~lnde tumu ve kablo tanynü kopar. Zehele felaketzedelerine yar • 

g 'zli t t J D mu are eye girişi•m:ş olduğu Babıil·ye eatıralan Bas sefırı~e Bahriye Nezaretinden verilen bir mak leln ... JJandıiJmız orijinal dım cah$D>alanna havranı ~n _ 
U ~ !Dasına r ag"' men m Üre tteb l. t 

0
-g"' renm · 41 tİ Sadrazam a~ır sözler ~dvlembış, emirde donanma kumandanı Aml- bir llettir. !erinde de faaliyetle devam olun- !--------------

- t.bk ltaa Y iki devlet arasında bu yüz en a- ral Su50nun harfiyen ve körilk8- - SollJ'a!' mustur. Bu faali~t bilhassa ka- taunbul Odnd icra memurlu .. 
11smdan itiba11e:~1erL~• .~ ya. , Sözü eok gizli tutulmuına rai· zı notaiar teati edTrken g.rilen rüne itaat tavsiye edilmesi kal'$1· _ Şimdi, w. ftl'Uen •aile-' vurmalık et toplama üzerinde ıe- juııdan• 
lanuş bulunuyo ... - bilfiil bq- men ağızdan ağıza Barbaroa ve Tur sinirleri Alman sefirile birlikte aında zarfların muhteviyatanda bunania U'8f&C•fız! ı• kisül ettirilmistir. Bir borçtan dolavı haciz altında 
hula sidip de~:..!'!~u, latan- sut semiled mürettebatına yayıl- iki tarafiı ııcıkbyan Su$0n ~ • 1c;sıer·ıen barn vazifelerini yPp- Cevat kaptan sesini eıbrma6. Vilavetteki vardım komitesi ya- olUl> paraya ~vrllmeaine karaT 
\lonuaınaya tebllt --wn sonra lllqb. manh Nazırlarını Almanya lehıne mak mecburiyetini duyan Türk Ylizba., Otto, bu tlenıirhl ••ika- nn toplanacak ve emlik sahiple- verilen bir adet Admiral marka 8 
H tane esirden m.:'-::ilz. Size Herkes birbirine bunu aon17or- harl>e kafqtırPcak bir vesile ibza- denizcileri buna tatbik etmı.Ierdi. sına bir tel halat baflattL Deaize rile temaslarda bulunacaktır. liınbalı radvo 3 adet 4 limbalı ve 
fer alayunızın ıp" t·d~~ ep Dk za- du: nnı temin etmiş; onlar da bu te- Bu arada Peyk"sevket •emiaine mi 1 1 Zelzele mıntakalannda aile ve 10 adet 3 Iimbah, 10 ade 2 la-~ 
tesı· 1 aa aaadd ini ı i 15 16 t 'nievvel • •tt a, pm i eri, geri kola(anla akrabal b 1 b ... ım ediyoru- Do&..-- es - Rualat"la har"'- bael•m .. ız'.. mayül bel r nce · eşrı -rilen .,.az"ıfe. Odeaa Umanı 8 a. • b il rl 1 L-bl an u unu" da bunlar hak· balı elektrik avizesi. 8 1U nt 1940 
t . B .... a-.a dö uc .. .. - L- • 1 d nıınma ...... .. ~ unun eenge e n - oya se•ir- kında b 0 h be 1 .... ız. UYllnın; ileri ı nece. - Ne zaman? Nasal! Ne ile!. perşemuc ıec~ı evve ce 0 sanda bulumn "'" ve muhabere "' ır a r a amıvanJann Da- aah JıÜDU saat 13 • 14 • 5 adar Sa.., 

Arif Bey mutber ~ n!. -Amiral söyle...._ İfte esirler ıllvar ierine dağıttıl'ı urfllınn o kablosunun tıoraaank lr.opanlma- miye muvaffak oldu. Mltelııaaaas hiUve Vekilett müstesarhtma mil- dal bedestenı mezat . esinde a-
di eemiaine döndü. Br eda He kea· de var!. «ece Odesa önlerinde aeılacv~na, 

11 
i•i ver'lmistL süvariye rica etti: racaat etmeleri vUAyete blldiriJ. • cık arttırma ile sa ı~a edile • 

ili verdL &reket enıri- _ Pe'-ı v--ı ... et __ oJac-L~.. her süvarinin bu suretle verılen L 1 k - $imdi, bfltiba hmmnla tor - mistir. cetd:-
B .., llAI_,. - - tb''- tmral- Limanın .ı~ına IOııoU an TUr Dl ed li iD A~. i i arbuoaı. Turıut .a~ BUtila ı.u ıualiere verilecek d!ttktifi tamamen ta •• e L bl h ır i stan e m... iter taraftan Erzfncandan Muhammen Ja,..et n n 3 'IS 

L....:ler~B~li~~'9mLdiiiıuvUeLi~-;;:_tro:::::y~.,_~..L~to~p~y~e~k1l!_n!..!ce:!!va!JP!!...J!!UD!!!dıt!l!!nL!Jib~are~tl!tni:~...!"!.i _!b~-ı~d~ire~re~k~d~o~n~an::!m:•~l=le~K~ard;a-JJ'-~_....,ii_;di!yer!;ija~a~o~n~un~m~a!!!a!!.;ın!!!!t~es-~L. ... Ba!:~d~a~ya~p~ı~W~a..i.!G~e~m:ı~,!·~al!l~ı~•~·~·lJm;u~h~tej;JH~f~h~uta;j~n~elere:~ft.t6:nd:eri~l~e~n~·j~buhna=~~d~ıtı~t~~~=~i~k~inci J t edince ıemidf'ki Alman mllte- isim kil h ellnfl aaat 13 • 

ları ilin oıanur. •!2ZWI 
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1000 ·Lira 1 k rami.ye 
Beyo~lu Ağac2l1lri Salm:a~.ıcı .-;r11 31 Emv'...ni patrlk.hl:ıcsi ııl 

Lütfi1 Kardeş Aile Matbalıı 
• 
1 p • 

1 
- --- - --- Hususi doktoru nezaretinde kıvırcık ~ti w tereva,gı kt! 

Aksini isbat edene 1000 lira hr..r semte •yemek gönderilir. it 
dört ikap bir övün 10 ve iki Ö\'Ün 18 liracbr. T~ityntta kol:l AŞK ve GÜNAH Baş, Diş, Nezle 

Grip, Romatizma 

Nevralji, Kınkhk 
ve bütün ağrıları 

Fiımava dikkat. ....,.. 
o :::::> 

1 ° Yazanı REŞAT 14,EYZİ 1 
dernıa ı keser. 

1 
İstanbul Levazım Aınirli-ı 

ğinden verilen 
:RuliE!n Bekir, uzun u:cun siJtara- ı 

a.ınm dümanlannı seyretti~ten son· 
ra. sözüne şöyle deıumı ettı: 

- Büvük şehirlerd~ hayat neka· 
dar da4daj.f'alı, ııürültülü ve yek
nasak gec;er .. Yaşamak c;ok maddi
dir. 1nsan1ar bir makinenin muay
yen ve rnunta~ çarhları h~in~e
dir. Hay.atın zevki, dlencesı, ~u
relli~. neş'esi bile ölçülü, kalıolı 
ve can sıkıcıdır. Her şeyde bir ka-
yıt ve şart aratın. Ualbu~. ruhu: 
mut.da QOk ıaman, ~eni.ilik, namu
ıtenabillk, sonsuzluk, kayıtsız şart
aız hürri~t ihtiyacı belirir. Tabi
.Un orıtasında, Sakin, yalnız olmak 
~- İstel'iz ki, hareketlerimiz 
"VC düşünüşlerimiz hic bir bağ al
lmdQ olmasın. Biraz şiir :isteriz. 
Bu, bWm hakkımız del!il midir?. 

Bütün büyük sehlrleri ~ezdim, 
dolaştım. Oralarda yıllarca kaldım. 
Yahlız lstanbuı de~l.. Patisi, Lon
eravı, Viyanavı, Be.rlini 2örd\Un. 
Bu eehirlerin binbir dlence yer
lerini ~ezdim. Bütün buralarda ha
yat nekadar muttarit bir ahenk 
itinde akıp ~idiyor. 

Rıuşen Bekirin yüzünde. bir ha· 
,.al llemini hatırlıyan insanlara·ı 
mahsus bi:r heyecan ve haz vardı.· 
A1kadaşı Sltkı Cansever oturduğu 
koltuktan kalkmıs, yanına gel
mişti. Elini omuzuna koyarak: 
_. Tabiate dönmek, münzevi y.a-ı 

ıa,mak ıarzusu, bir nevi medeniyet
ıt.en kacış, iµtidailii!e dönüs deitil 
midir? Sende, bir başka haleti ru- • 
iıive seziyoru:m, Ruşen ... Eminim 
ki. bir takım fevkalade kuvvetle
r.i.• tesiri altındasın .. 

lclı1de bir sıkıntı vaxsa, bu, bü
yük şehirlerin ahenginden değil 
eenin içindeki a.henksizlikten doğu· 
yor. 

Sıtkı Cansever, birkac adım ge
riledi. Sonra, arkasını dönerek, 1 
~r('ınin önüne doRru yürümeğc: 
başladı. Sözüne devam ediyordu: j 

- Korkarım, RuŞen, dedi, sende, 
Wımin ettikim gibi, şiddetli bir 
ask bas}amıştır. Ba.c:lamak üzere, 
demiyorum. Çünkü bu haleti ruhi
ye bir aşkın baslanıncmda değil. 
ortasında sezilir .. 
Ruşen Bekir, birden aya,ğa kalk

srudtı. Arkadası He yüz yuze ıtel- 1 
misti. Heyecanla sarou: 1 

- Aşkın başla.n~cı ve ortası nu 
vardır?. 1 
Sıtkı ~ldü: 

- Tabii.. Bütün hadiseler ,gıöi-
Bac:lanlllcı ve ortası vardır. 

SonTa ilAve etti: 
- Evet, hatta bir de sonu_ 
Ruşen Bekirin ,göz.lerl irileşmjş-

ti: 
- Hayır .. Bayır .. Aşkta henüz 

· son yoktur. 
- Görüyorum ki, Ruşen, sen a

dam akıllı tutkunsun.. Jicm de o 
insanlardansın ki. askın nihayetsiz, 
&Onsuz old~na kamsin. 

- Övle dekil mi<lir?. 
- Dbette ckkildir. Aksi h~lde, 

bütün tabi.at kanunlarını inkar et
tmis olursun .. Aşk da, beşeri ve ru
hi bir hfı.disediT. Binaenaleyh, bir 
başlanszıcı, bir ortıasJ, ve bir <le so
nu olacaktır. 

!\c. 204 

Ruşen Bekir, Sı-tlo Canseverin 
yanına yaklaştı. Elini .arkada.sının 
omuzuna koyar.ak, titrek bir ssele 
konuşfu: 

- Sıtkı .. Seni temin ederim ki, 
benim sevmiyecci!'im bir an obnı
yacaktır. Bu kadını, ömrümün so
nuna kadar sevecejlim .. Aşkta son 
tanımıyorum. Eğer, elimde ohnı
van kuvvetlerin tesiri altında, bir 
:gün aşkım da sona erecek olursa, 
ben. nrtık, vaşamıy.aca~ım .. Bil ki, 
ben, o anda, hayatta de~ilim .. 

Sıtkı Cansevcrin yüzünde bir 
hüzün bulutu dol.aşlı. Bir an, .arkn
daşına acımıstı: 

- Çok ... vivorsun Ru~'Il· d .dL 

Lüzumunda günde 3 kaşe. alınabilir. 
,. f .... ' •• ...... • ~ ( ... ... • : • ~ 

1 
HARiCi ASKER1 1 

KIT AA Ti ILANLARI 
300,000 kilo sJğır eti knpalı zarf

la münakasaya çıkarılmışhr. i\lu· 
hamnıen bedeli 90,000 lira olup ilk 
teminatı 5750 liradır. İhale 31/1/ 
940 Çarşamba günü saat 15 de 
Kırklareli askeri satmalrna ko· 
misyonunda yapılacaktır. Şartna .. 
mesi her gtin komb)onda ııörüle· 
bilir. Taliplerin kanunun 2, 3 cil 

1 
maddelerin(,leki vesa'ik ve teminat 
ve teklif mektupl.ırını havı z::rf • 
Iarını belli gün ve ~aatten bir saat 
e-nelinc kadar Kırklareli A~. Sa-Yazık. Acıyorum, sann ... 

- Bu ~ tuhaf lakı..rclı, S1tkı?. 
-==============-...;===;;;..;.;._.....,. _____________________ , tınalma komisyonuna vermeleri. 

Bilakis c;ok mes'udum. Aşkınn ve 
saadetim karsısında bu şefk~tini 
ddden 2arip bu.1\ıyorum. Hiç de 

~, ~:W ;tel!' il :e l.__ln_h_is_a __ rla_r_u_. _M_u_· d_ü_rl_üğ __ u_· n_d_e_n:_,/ 
Chsi Mikt:m Saati açınacak halde değilim .. 

Sıtkı Cansever susuYordu. Önü
ne bakmıştı. Sonra, basını kaldırdı: 
~ Ji'akat, bu ruh tuzyarunın ıztı

rabı da yok mudur? .. Acı ve ıztı-

Almanya neyi 
bekliyor? 

(2 tncl $ayfadan devam) 
rap ~ktil!in dakikalar olmuyor İn 

ferle nihayetle11ebilir. giltero ve 
mu? .. Mesela, az evvel, büyük şe- Fransa bir .ıunıan, cğe.r daha ünce 
hirler hayatının sana müthiş' bl.T Alınan ya laarru:ıa ge<:nıezse, bu 
sı·kıntı verdi2-inden bahsediyordun.. ta:ımı:za geçcceklermi &Q,,vleuı.iş • 
Bu, nedir?. !erdir. J'akat ac:ıba Almanya bu 

Rusen Bekir, yanındaki koltu_ğa, inisiyntifi İngiltcı·eye ve F.ransaya 
bir küloe halinde çökmüştü. Başı- nnn.k istiyeccl.. mi?. Vermek is· 
nı avucları arasına aldı. Titreyen temezse neyi bekliyor?. 
parmaklarile "Sak:ıklarım sıkıyor- Garp cephesinde gcç:lttek bir 
du. Boğuk bir sesle: taarruz için a kcri iki ~oiun mev-

- Hakkın var, Sıtkı, -diye mınl- cut olduğunu söyfüyorlar: B~rin-
dandı .. Ben, a<:ınacak bir adamım. cisi Holand:ı ve Belçika yolu. lkin-
Cünkü, scvdi_ğim kadına .asln sa- cisl İı>viçre yollL Bunlardan her 
hip olamıyncağun ... Halbuki, isti- birinin de ayrı bir takım malı • 
yormn ki, o, tamamen ve yalnız zurlan bulunınnkla beraber, Al • 
benim olsun .. İnsa.nJarm bulundu- manya ancak bu yollıımı birinden 
J?u bu ka.Iabahk sehirden beraber geçebilir. Bunu bildikleri içindir 

Metil alkol 1750 Kg. 15,30 
Asit sülfürü 12500 > 16 
I - Sartnamelcri mucibince yukarıda yazılı 2 kalem ecza pazarlıkla 

satın alınacaktır. . 
il - Pazarlık 26/1/940 cuma ~ünü Kabataşta levazım ve mübayaat 

ısubesindeki alım komi-::ycınunda yapılacaktı:r. 

ı Ul - Şartnnmekr her ıı;ün sözü ~e~n Ştlbcden parnsız alınabile~ 
ce~ ~ibi Asit sülfürü tüpleri de iparc tarafından verilecektir. 

1 IV. İs~klileriıı pazarlık icin tayin edilen giin ve saatlerde % 7,5 
rüvennıc parafarilc bırliktc mc7.kıir komisvona gelmeleri c233.t 

lstanbul Orman Müdürlüğünden : -

l ı - Şilenin Korucadajt Devlet orm:ınının A ve B sensinden .50'52 I 
kental me~c ve 2791 kentai kan~-ık kömür 2çık arttırma ile satılacaktır. · 

2 - Arttınna 27/1/94-0 tarihine :müsadif cumartesi günü saat 10 da 
yapılacaktır. 

3 - Meşe kömürünün muha:m:n:ıen bedeli 16 ve.kıµısık kömürünıken
ta:lı 12 kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat 87 lira 85 kuruştur. 
5 - $aTtname ve mukaveknamc projel:erini ~örmek is~\yenler ıs .. 

tanbul Orman Müdürlüğüne müracaat edebilirler. c36!h 
!--~~~------~~----~--~~--~--------~---------uzaklaşalım .. Bütün canlı mahluk- ki gnzetc ve ajans muhabirleri, 

lann ,gözünden uzak bir dal{ basın- kah bir ve kah diğer cephede Al· . J'.atih sulh ikinci hukuk hfıkim- 1

1
_ (ocuk Hekimi I' 

da, bir deniz kenarında başbasa ka.- nıanyanın haurhkta lnııuııduğunu li_ğınden: j Dr. /ı.hmed Akkoyunlu 
lalım .. Onu, benden baska kimse yazmaktadırlar. Bel' i de erJ:CÇ Al- Jo~cf Cebe vekili avukat .. öı_ncr • Taksi:1 • Taliı~ıhane Palas No, 4 
2önnesin .. O. benden başka kim- manya bu yolinrdan biri üzerinden Ce.mıl tara. fından İstanbu.l _:tJ:;ıv:r- Pazardan maada her gün saat 
se ile konuşmasın .. Ellerini. benim ,.ürUnıek mecburiyefüıtle kala • i · i t ı la 
ell.erı"mden baska eller tutmasın.. " s tesı umum ~.a: ens ~usu - ma.15 den 6onra. Tel: 40127 

caktır. buratuarında Husnu Öz~ol'key a-
0, başkasının ismini caı:.'lrnUlsınH Bundan b~kn Almanyanın giri· levhine yirmi beş liranın faiz, 1lVU-

Benden başka el'kek tanımasın .. O- şecelii tesebbiisün mahiyeti de katlık ücreti ve muhakeme mas-
nu müthiş k1ska.'11vorwn. Adını bi- Sovyetlerle yapacağı nnJaşma He 
le k . ..ı.anı..:orum. sı·nıdı' ~na, onun ğl d c h ld raflarile tıuttrının tahsili hakkın-

="- ., <><' dlğer şartlara ha ı ır. ~u a e il d d b .. 
adını .. öy}c"""'m, sen, o ı'smı· tekrar 1 . S t u <la ikame ed en ava a on eş gun 0 • .,.... bir tarııftan ngıliz - ovye m -
Cdeceksı·n, dı've u"zu"lu-vonrm. Onun d'ğ f t d müddetle ilanen tebli~at icrasına • ' nasebctlerinin ve ı er tar a an a k 
ı·cı·n, beı1ı· nffet .. ~~na onun ~awtı'ru' . 1 _,_ .. .. kaırar vErilınis olmakla muha eme 

0<1 ~.. ma?rusen mütennsıp o #ıtA yuru-
söylcmemekliğimi mazur ,gör .. Bir yen Sovyet • Alman miinasebet- ~ünü olan 7 şubat 940 çarşamba 
kadın iste ... Beni ay!.arclır diişiin- 1 rinin inJdcınfı günün c>n ebem-. saat (11 ,30) da mahkemede bizzat 
düren bir kadın .. Onun için sı- \'.'<.'E! ıni~ etli ınr-.;t:1l'l'iüir. veya bilvt>kfılc hazır bulunması· 
kadın diyorum.. Cünkii. kadın, . ş. FSM•:S liizumu tchliö makamına kaim olı-
b<•nce, her eyi ifade <'d..-11 en \·m·- ı mak üı.ere il:':.n olunur. 1940/171 
vetli kelimedir. • 1 

• 
1 

• •• ••••• •• • • • '•' • 

1 

•' • •• ı--------------
Srtkı Cansever, Rıuscn Bekinin. 

~nına ~elmisti: 
-Sen hastasın Ruşen .. 

- Hayır .. Sadece seviyorum.. 
E~. scve;i bir hastalı-ksa, evet" 

Sıtkı kini cekti: 
- Ona a la sahip olamıyacnl{ıru 

söylemiştin, anlıyamaclrrn"' 
- Evet.. Asla sahip ola.mıyaoa-

ca~ım.. !J <il 
Rusen Bekir, oturdui!u koltuktan 

aitır al!ır knlktı. Gözleı i irilc.şmiş 
ve bul?ulanmıstı. Yüzünde korkunç 
bir hal vardı. Bir adım attı. Kolla
rını yavas vav.aş kaldırdı. Sıtkının 
omuzlarını tuttu; arkadaşının yü-

Yazan: l\1. SAl\ll KARAYEL 

züne baktı, baktı. 
- iH.ayı:r, hayır, diye, haykır<b .. 

Ona asla sahio olamıvaca~ım .. Ha· 
vır •. Onz> Mla sahiu nlO''>Tn~ı •• .,.,..,,. 
O masumdur, o günahsızdır. O, 
her geyden oılıabeıo":. v. i .. ~" -
miyetini muhafazaya borçlu oldu-
~'Um bir :kadındır. v 

R~en BekiT, az evvel oturdugu 
kolt~a tekrar çökmüstü. Başını 
iekııar elleri arasına aıklı. Omıuzlan · 
sarsıla sarsıla, hıckıraııak dlıyor- ı 
du: 

- Sus, sus, Sıtı'kı, diyordu. Sakın, 
<>nun adını sorma .. Yalvannm sa- ı 
na ... Sonra, bir daha, birbirimizi 
~örcmeyi?~ .. 

ı:ısı m.t 
Zilhicce 

13 1 
1155 llmıııl 

2 inci Kanun 
10 

1940, Av 1, Gün 23, Kasım 71 
23 İkincikinun SAU 

·-v-:a::.::k;..:i::::tı;;-:.~:=i-=~ --Güneı 7 20 2 07 
Öil• 12 26 7 12 
.tkindl 14 58 9 .ı:s 
Akşam 17 13 12 00 
Yatsı 18 48 1 :61 
imsak 5 36 1 ~ ?3 

ır, ............................ . 

sene sürdü. Denizde, karada bir- getlı'Oikkri istihkamları tcrkile 
çok can tcJef oldu. firor ettiler. 

İsa Bey Argosu fethetti. Turhan :Mnlımut Paşa; t.'1e ge<'cn kale • 
zade Ömer Bey inebahtı sahille- lcri birer birer nldı ve 1\loraya tn-
rine yayıldı. Bir üçüncü 'fiirk mnmilc flakim oldu. 
kıt'ası (Modon) üzCTfoc yiirüdii. Vcnedıklilcr, M:ıhmut Pnşa knv-

Veuedik Cumhuriyeti din ı::ı - vetlerinin biiyük bir hu.ia l\1orn· 
mına bayrak nçtı. f;lıiisnlihi iında- yı :ılttist cd<'rcesine yiirüdükleri-
da ça~mlı. ui g-öriince tnrnC turur bo:ı:ularnk 

ŞEHİR 
TIY A "I:"ROSU 

Tepe başında 

dram kısm;nda 
Bu akşam saat 20,30 da 

( O kıa hu ) 

İSTİKLAL CADDESİNDE 
KOMEDİ KISMI 

Bu akşam saat 20,30 da 

Anucalar cgleniyor 
---o---

HALK OPERETı 
Bugün matine 16 da 

Bu akşam 5aat 9 da 

KEDlY'4~ PE\'Nlll 
Zo:ro Dalmasla beraber ------ ~---·-------..-;.: ...... ,_...._ 

Sahibi ve neşriyatı idare eden . 
Ba~ muharriri 

t.:TDt Ü:ZET BENiCB 
8011 'hlcnf Matbuu 

<11030 •280.t 

Eskişeh1rde bir lıamum inşası 
kapah :ıarfla C'ksiltıuesi 25/1/940 1 

Perşembe günü sııat 16 da Eski • 
şehir Kor. ı;atınalma komisyonun· 
da ynpılacaktar. Keşi{ bedeli 31,608 
lira 23 kuruş ilk teminata 2370 lira 1 
62 lmnıştur. Şartnamesi, keşif ve 
projeleri Ankara, İstanbul Lv. i· 
mirlikleri ve Eskişehir Kor. sa
tmnlma komisyonunda görülür. • 
İsteklilerin kanunda ynuh vesi
kalar ve teminat makbuzunu havi 
teklif mektuplarını b~lli gün ve 
sattcn bir saat evwJinc kDdar ko-
misyona \•ermeleri. 10&.'i> .. 206; 

İstanbul asliy~ altınCl hukuk 

1- GENÇLiK 
2 - GÜZELLll< 

3 -5IEHA 
İşte yüksek bir hemde ara 
bu meziyetlerin hcp~ini s 

KREM PERTEV 
mahkemesind~n: J 

Müddei: Behice :l temin edebilir · 
Müddeialeyh: Salih. B' 
N].,;de vı'la·y .. tinin Kü1·ük.köy ka- l - KREM PERTEV: il'iJI. 

"' .... ' nlet müstahzarıd:r. dl 
riycsinde mtıkim seyyar esnaftan ibir itina ve y:ıpılışın 
Mustafa ol!lu: hususiyeti itibarile Y

1
U1. 

Müddei Behice tarafından müd· deki çizgi ve buruşult 
d<?ialeyh Salih aleyhine açılan b~ lann teşekkülüne Jl:l 
şanına davasına ait arzuhal sureti olur. Derıyi genç ve g 
roüddeiakyhc tebliğ edilmek iıze- gin tutar. 
re yazılı adresine gönderilmişse 2 _ KRE.1\1 PERTEV: Bir 
de mumaileyhin mezkur ikam<!t - Ge 
ırfillım teı·k ile semti meçhule ,git- zellik vasıtasıdır. ı1' 

lemiş mesamatı sıkışt ,.,, 
ti~inin beyan.ile iade kılın.'llası rak ciltteki pürtük ve Y 
üzerine hukuk usulü muhakeme- ç·ı 
leri kanununun 141, 142, 143 ve barc.kları giderir. 

1'l't 
lekeleri izale eder. 

183 üncü maddelerıne tevfikan ia- mat ve şeffaf bir hale 
de kılınan dava arzuhali ile talı- tirir. 
kikat _gününü (!Österir davetiye va-

3 
_ KREI\l PER'l'EV: Bil' 

rakas'ının mahkeme divanhanesine 
devasıdır. Deri gudde 

.asıımasına ve 939/1172 numarada nin ürazatını düzeıtir. 
kavıtiı işbu davaya müddeialeyhin ı 
(15) gün içinde cevap vermesine vilce ve siyah nokta 1 
Jtarar verilmiş ve bcrmucibi karar· tezahürüne mani ? e 
arzuhal ile davetive varakası mah- Cild adalesini bes~~ 
keme divanhanesine ıasıbnış ol - ırek kuvvetlendirir. J 
malda mumaileyh Salih yukarıda cilcUer ic;in yağlı, ve yb 
yazılı müddet zarfında davaya ce- sız cildler için yagsız 

susi tüp ve vazoları vB vap vererek tahkikat icin tayin ıkı-
j.!Ünü olan 7/ subat/ 940 carşamba iim•••m••m••J 
(10) da mahkememizde hazır bu- 1 
lunması veya kanuni bir vekil ~ön
dermesi lüzumu tebliğ yerine J?ec-\ 
mek üzere ilan olunur. 39/1172 

-- ANAPİYOJEN 1 

Dr. Ihsan Sami 
İı:itreptokok, Jstalilolıuk, pnömo
kok, koli, plyoslyaniklerin yaptığı 
ı:ıban, yom, akıntı ve cilt hastalık
lunna kal'Jl ı:ok tesirli tnzc a~ıd•r. 

.............. ıımııı ....... _...: 1 11\Ç bakımı güze'liğiO 
biı inci şartıtlır. 

(Luiji Loredano) yu doıınnma gayretleri çöziildii. İğfnl olan :\lo- Açtım, baktı bakmadı, gene bir: . \ 

V d'kl•) h t •b d" } d 11 · e kumanılnıılığuıa (Ilntelclotı 11 t1a ra r.hafü,i de yeise düştii. - Hıhhh.. Halim soııdu: 1 ene 1 1 er Va Şe 1 raz e ıyor ar 1, e erın k:ıra orduları humaııdımlı~ınn ta- l\fahnınt Pnşo, J\fornlı!nrı affc- Sovuııdu. Sinirlcniyordu.m. O, - Dokt-Or hastalık ne? 

geçirdikleri çoluk çocug" u kesiyorlardı . · yin ile Türk orduları ,.e donanması diyordu. Fakat; Venc<iikli olursa hic oriilaıua <ıck11u.ı.. Soruyor w O, ~ayet k..sa, soğuk kanlı ve 
ü:::crine scvkctti. derhal kıl:çtan g-cçiriyordn. ben de cevan vcriyOl'dum: gene kaşlan çatık cevap verdi: l 

dum. Mütni.ş bir et r ko1'L 
v:ındım. Ba~ım tlu iı) oıdll· 
tor: 

İstanbul lstihkimları dahi aeniz 
cihetinden tahkim ve Yethkulc ka

. lesi iqa ôlundu. Kadirga limaw 
temizletildi. 

Bu tedariklerin ehemmileti Ve
.ırndiğin ehempıiyetine Fatihin ''a
kıf oıduğunu ~österiyordu. Zaten 
Midillide Venediklilcrin zaranna 
olarak FJoransahlara bazı imti -
yazler verilmisti. Bu da Floransa 
hükumeti tarafmdan ehlisal:p ,.e 
Papa entrikaları hakkında günü 
günline malfımat verilmesinden i
leri geliyordu. 

noransa hükumeti o devirde, a
deta Iı'atihc casusjuk ediyordu. 
Vcnedik ''C Pnp>ı hakkında bil • 
diklerini dergahı aliye bildiriyor
du. 

Vencdik, bu sebeple }'loransaya 
diş biliyordu. Vencdik, şikayet -
le.re bn lnmıştL 

Padişah; denizlcı·de lazım gelen 
tertibatını aldıktan 'e donanma • 

Her iki kumandan, 1\tora -ve a- Muharcbc.uin ikinci senesinde - Hiç tedavi f!Ördünüz mü?. - G~et ~ar. Kan almıya bi-
bey, Vcnedikl~lerin idaresinde idi. dalıır halkını propagaııdalan saye-. Vc.nedik donanması AdnJar deni- - Hayır m le lüzum görmedim. 
Venedik.liler, lskcndcr beyi hiina· - ~ndc j~fal cttiic.r. Ad:ılttrdn ~e~ıo-. zinc geldi. llatüı lidiıli adtısıru -l.lk c.ıbanı ne zaman çıkardı- Ve .. Bir .tek lcclimc ,ilc_lıastalıitull 
Ye ediyoraardı. rada 'bulunan bıri tiyanlar umıı- bile Jişı:al elnıcğe muvaffak oldu. nız?. .ismini sö~·ledi; 

i kendcr bey de Türl..l~ üzerine men uynklandıl:ır- .Arnavutlar da }~akat: 'l'iirk donnume>silc l\lah- - Bilmiyorum. Nasıl cıban?. - Fren~L. 
.hazırlanıyordu. Bütün Arn .. , utluk bu meyanda idi. nıut Paşaıım yaklaşnuıkta oldu- - Sert, tepesi mukaar etrab hal- İlave etti: 
sahiJlcrindc Vcucdi/;fo yanı Jtal- tş büylimüştii. Fakat; }"'atih, hiç ğunu hobcr alınca Vcncdik donan- ka halka mor bir cıban. - İkinci devre. • 
yanlarm mhsteınlchdcri 'l.':•rdı. telaş gi.istermedi. Çünkü; evvelce ması nd:ıyı tahiiyc ederek firar - Hatırlamıyor musunuz? - Fren~.. züm stenc: 

~şkodra, merkezi bile Venediklilc bunların olncoğı diişiinülmiiş ve etti. - Havır... Kelimesini işitir işitmez yıldı - - Frengi ha! • 
1 rin ellerinde idi. Padic:~hın Ama- oııa göre h:ızırlonılmışh. Turhan zade Ömer Bey dahi - Dikkat etmemişsinizdir. nmla vuruldum sandım ve sadece Oldu. Ve halimın kollttf rC 

'·utluk üzerine yürümesi apaçık Vencdiklilcr muharebelerde •Patras• civarında biiyücek bir IDt...>di ve ilave etti: bir cığlık kopardım: sında bir kötürüm gibi rJlC 
Venedik lıiikiuncti üzerine yürü - vah et ihrnz ediyorlardı . .Ellerine meydan mnharchcsi knzandı. Ve- - Çok zamanlar hru;talar bu cı- - Frenf!i ha!.. leri zor indim: it 
mckti. geçirdikleri çoluk c;:ocuğu kesiyor- ncdiklilcr bn ım.hnrebede periş~n banın farkına varmıyorlar!. Ve .. Halim de benim p;ibi bey - Halim, beni vapura bl~d 

9 Fatih, Vencdiklilcrlc muharebe lardı. oldular. Bnşlmnıandanlara ile be- Ne sorduf!unu, nicin sorduğunu, nine bir kurşun s:kıJmı.ş gibi hay- Otomobille doğnı Emil'l!afl 
etmek için vesile aTıyordu. Bu sı· Girit adası haııishnnclcri \'ene- raber on bin clüşmnn askeri mey- ne düşündüğünü, hastalığın ne oJ... kırdı: dü. Arabanın içinde yalıll!J, 
ralnrda Atina Türk muhafızı be- diğin kiirek mahalli idi. danı hnrptc sttili knldı. Diişnıa - du~unu bilınedivim için ne demek - Frenır,i ha!. ynşıyan, onun ~rdiiH fer it 
yin bir kölesi efendisinin parasını Girit hnpish11ncsindc bulunan nın firnr cdebllcıı h\'h'?İycsi de istedi~inl anlaınuvordum. Ondan ötesini bilmiyorum. San- 1enbih ile nefes alabilen b 
çainrak Vencdiklilcrin elinde bu- caniler snlavcrildi. Harpte yarar- Türk nkıncılım tnrnfınclan (K-nln- O da ihtimal ben !arkındavım.. ki blı-isi dizlerimin arkasına. bir' dun. İvi hatırlıyorum: :SO'# 
lunan (Koron) kalesine kaçmıştı. lık edenlere ı~uımıııdanlıklar va - matya l civarındn yeti ilC'l'ek ınah- Diye sövlenme~e bile lüzum ,gör- yumruk vurdu, bacnklarımı büktü, tepele.inden asaiiı iner:kerı ~ 

:Fatih bunu vesile ederek köleyi dediidi. . verildi. AJmnn esirlerin haddi lok- mü yordu. Sadece: aazıma da bir şamar yedim ve bir ....._ Artık ben ölüvor '!.1~~ 
geri istedi. Veııcdikliler şu yolda Argos kalesi defantlıı elden ele tu. - Evet haıst.as;ruz.. Hemen te- den yere düştüm!. Dedim. Güldü. Teessurıe 
cevap '\:crnıişlcrdi: geçti. Evvela Turhan zade Ömer 1\lora, Vcncdiklilcrln yerli ahn· daviye başlarız!. Ağzımdaki son kelime gene o lüstı.L Yüzünde duvul~~i~ 

-Tekrar hıristiyanlJğı kabul et- Bcu. sonra dn muazzam kuvvet - liyi iufalJerindeıı dola •ı ~öle çcv- Dedi, Halime döndü: idi: Jarm en kuvvetlic;inin bıl' 
ti. Vereıne)İZ. lerle sabık \•e:ı:iriaznm Mahmut rilmi~1i. - Geç kalniış. Baksanıza Roze- - Fren~i!. hurusuklukları vnrdı. ı.el 

Bunun üzerine Mora beylerbe- · Paşa, Yunanistanın cenubuna doğ~ Bu u:ı:un muharebenin safalıııh ollere dedi. Artık söylemiyordum, konuş' - - Ne münasebet. Her,. 
~~--..-...L-J....-...ı.....a. ...... -....-..-.......Jı...a...ıa.-L.:ım'~·i..li:... ......... Lı.......ı.. ....... ..au. ........ ...ı.......ı.--..ı....... .... ..a..~~~~~~~~~~--..L.CO:k..Jk.a.ı:ısı.k.t.J.L.Zaı.ıı&llı....Moaa.lılJ1.Z......L~Gi!!Iın....hiı:...J1:ell.~alaıınadıın......:O..:..de.!......L__muvord11m_hilmi,:v.o.rruım..._ve__tM!!nl_tı1A..afmmi nl~k~in 


