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Sahip ,.e Başmuharriri: 
ETEM tzz~T BENlCE 

YIL: 3 

Balkanlard a iki Mily o_n_Asker Bekliyor 
Bazı İngiliz gazeteleri muhabirleri, ilkbaharda harbin 

Balkanlarda patlak vermesinden endişe ediyorlar 
Balkanların 

emniyeti 
Türk ve Bulgar Hariciye · 
Nuırlarmm beyanatı Bal _ 
kan ıulhunun mahlu:ıiyeti 
!01ıuııla büyük bir temindir. Bı.fgar Başoekili diyor ki: \ Soo~~tler \ Be 1 ç ika bir isti_ 1 i 

]b.aıı: ETEM İZZET BENİCE 

1ı!manya ile müttefikler nerede 
di odeoelıler? Harbe kanpeak 

ier devletler de var mı? B iki 
~~~I mevzu~ bahsolurk;~ :al -
yer "fın ~azıyeti de kend;'iii;inden 
lerd • ::• tadır. Bilhassa bugün • 

Bulgaristanın bitaraflıktan ayrıl- barışmak tehlikesi geçirdi mi ? 

ması ı•Çl•ll bı•r sebep go••sterı·ıemez l•Sfl.)'Orfar Belçika topraklarına inen Alman tayyaresinin 
. e u ~evzu daha :ı.iyade ehem

:.Ye~l ~alıp bir mahiyet almıştır 
lı un e .ış~et ettiğimiz gibi heme~ 

emen ıstısnasız bütün d"" 
buatı b ·· 1 unya mat-
me .~ııun_ erde Baikanlarla 
di ş~ldu~. Yıne bu ehemmiyetle-

r kı, Türk ve Bulgar H·-· . 
Vek"ll · d'k ~ıcıye 
b 1 ı erı ı kate şayan beyanatta 

u unmuşlardır. 
Harbiu Balkanlara Almanya ve· 

!a· Sovye.t Rusya tarafından birinci 
b ı~nda sıra yet ettirilmesi ve ilk-

1~ arda_ B~lkanlarda bir cephe a· 
~e ınası_ ıhtımali bizce çok az muh· 
& meldır. l\tantık, ve iktı • 
.~:ı h~esaplar böyle bir ihtimalin 
Ve Yycın~dir. Almanya bind.ği dalı 
eı;ler· g_ane ~esıendıği mıntakayı 
~e fe: te~ın ve tedadk .. e~!"cdik
ıadJ hl ugratmak, lıu,butun iktı· 
du.. 

8 ukanın çemberi üzerine 
Şmek · Baıı. ıstcmez. Tahrip ed.lecek 

!eri ~n maadin ve petrul merkez· 
Jii ;,, ~bubat ambarları ve her tür
lıaşta a A~ul ve hayv~n v~imi en 
Ve .. bö manyayı muteessır eder. 
ali:vet v'f:e bır tahrip yeniden fa
kulrııaı. i ~an~ıman mevzuuna so
llıeaa · . çın laakal 2 • :; yıllık bir 
lıirşe~ l>it~r. Almanya hariçten hiç 
tiirlü ih~- maksızın 2 - 5 yıl her 
&abip d ijc!nı giderecek stoklara 
•lnıaı1ıı.e ı dır. Bu imkana sahip 
llıakta .:ıa da Balkanlara saldır • 
~ıııa:nfaati yoktur. rumanya, 
ıl1Qj kes/. •ncak herşeydcn ümi-ry alaın~~·. Balkanlardan hiçbir 

U laidır ıııı zaman saldırır ve 
~~!cilıner:~~ bütün dünyayı 
"" edebilir •liııe &okmayı istih-

Sovyet R. 
ıı~8lııadık usyaııın bir taarruza 
ıı bir İlli • ç~ Balkanlarda herhan· 
asla beki ıa areketine geçmesi ise 
Ayrupa ~n:..m~z; Biliıkis Sovyetler 
.. ıilteCikl hının sonuna kadar 

Bulgaristan bir büyük hailenin devamı müddetince 
müşkülat dahi çıkarmıyacak en ufak komşularına 

Belgrat 24 (Husust) -· Gazete· 
!er, Balkan antantı konseyi top -
lantısına bütün dünyanın ııöster
diöi a.liıkava nazarı dikkati cel
betmektedir. Romanya ve Yugos
lav haricive nazırlannın hududda 
··aotıkları mülakatta, konseyde 
ııörü•ülecek meselelere de temas 
edhnis ve bir nevi ruzna.mc ha -
zırlanmıştır. Bu görüşmede bil -
hassa Venedik mülakatının mev
zuu balısolduıiu anlaşılmaktadır. 
HARİCİYE VEKİLİMİZİN KON
SEY HAKKINDA BEYANATI 

Balkan antantı konseyinin Bel
gı·atta yapacağı toplantı münase
bctile Hariciye Vekili Si>krü Sa
ra(!oğlu ŞU beyanatta bulunmuştur: 

Konsey toplantısına iştir alı edecek üç Vekil: 
Şükrü Saraçoğlu, l\lcı takaas, larkoviç 

•- Konsey toplantısına Bu.lııa
ristan ve Macaristanın birer müs.ı.· 
hit ı;ıönclerecekleriııe dair hıç bır 
malfımatım yoktur. Halen konse
vin riyaset mevkiinde btılunan 
Re.manya hariciye na,.ırı Gafen - dair de, bana herhanJ(i bir is'ar j :Maahaza her vesile ile tekrarla-tDevamı 3 UDC'd ghJ'edeJ 

konun böyle bir davet yap~tı~ğ:ın:a::_:__v:;i.ld:':_:o:lm:::am::::ış~t:ır::·-~~~~~~~~=~~~~~=~=~~~ 

teh!ikeli mıntakalardaki 
planını hazırladı 

Estonya vasıtasile Fin
landiyaya sulh teklif
lerini göndermişler 

Hebinki 24 (A.A.) - Sovyetler 
Birli~inin Esıunya'dan Sovvet -
Fin ihtilafında tavassuıta bulun
masını ve Fiıılandiyaya Sovyet 
sulh tekliflerini bildirmesini talep 
ettl~i diplomatık mahfillerde söy- ı 
lenınektedir. Fakat resmi Fin mah
fillerinde bu haber tekzip edilmek
tedir, 

Vazife kurbanı 
itfaiye neferi 

---.
Bostancı yangınında 

yaralanan bir itfaiye ne
ferimiz hastant:de o:du 1 

Bavrnıruıı birinci günü Bostan -
cıda vuKua ~cıcn bır yangınaan 
dönerken Ka<lıkÖ" itfaiye araba -
J.arınd:ı.n binniıı devrilip içindeki 
nuşının varaıandı.Jtıarıı.ı uun yaz
mıştık. Y a:raları a{(ır ()lan bu feda
kar itfaiyecilerden 221 sicil numa.
ralı Hasan maalesef yapılan bü
ıµn tedavilere ta "men kurtarıla
mamış ve ölınü•tür. 

Cenaze bu sabah saat 9,45 de 
Havd8r'a~B ... timune hastonesin
den alınarak Üsküdara ııetirilrrus 
oradan da motör.le Sirkeciye ı;ıe -
ririli""' Bevazıtta cenaze namazı 

kıhndı.ktan sonra şehitliğe defn<r 
lunmuştur. Bu vaziıe ve Kaza kur
banının cenaze merasimi rok ka

macerası Belçikayı heyecana vermek için 
tertip edilen bir oyunmuş 

Holandada askeri manevralar 
Paris 24 (Hususi)- M~cburen 

Belçika topraklarına inen bır Al
man tavyaresindeki bir Alman er
kanıharp zabitinin üzerinde bulu
nan mühim vesikalardan, Belçika
nın 13 kanunusani cwnartesi gü -
nü bir ıstila tehlikesi atlattııt:nı 
•Deyli Telıı-raf. ın cephede bulu
nan muhabiri bildirmişti. 

Muhabir bu hususta şu tafsilatı 
venn<:o..1<tedir: 

·Erkanıharo zabitinin gene ka
rısına bir an evvel mülak.ı oıması 
iç;n gös:erdı~i istical hadısenın 
meydana cıkma<;ına seb~ olmuş· 
tur. Bu zabit kendisine verilen 
son derece mühim evrakı Bcrlin
den Kolonyaya götürecekti. Seya
hatin tehlike;izce g~mesi için, za
bite trenle 11itmes! emredilmi$ ve 
kendisine bınncı .t:-evld blr permJ 
wrilmiş:ir. 

. ' Genç zabit evlidir. Karısı Ko -
lonyada oturmaktadır. Trenle ya· 
nılacak ""Vahat uzun sürecektir. · Bel~ıluı ordu•u Ca~kumandanı 

General Denis 

Üç vekalete ait 
işler ne yolda ? 

Ticaret, Nafıa ve Dahiliye vekiilerimizin vekalet• 
lerine ait meseleler I:a:<kında beyanatları 

(Yaıısı 3 tinctl l&lılf•••> llıaın8Yl erle karşı karşıya bulun- Londra 24 (Hususi) - .Deyli 
Önünde bvel her türlü ihtımaU göz· Meyil• in Belgrat muhabiri, Bal
Yaınız ka~ undurarak kuvvetli ve kan antantı konseyinin Romanya, 
fırsat dü•t~an tercih edeceğe ve Türkive, Yunanistan ve Yuı;ıos.lav
&abuna dokukçe de fırsatları suya ya hariciye nazırlarını Belııratta 
~Yreı Rö unnıa~an kaçmnamıya t<'~lıvacai'!ı su sıraJ.ıırda, Balkan 
'.lii.nınekteJ~e[eceıce azimkir gö - yarımadasının müsellfilı bir kam-

labalık obnustur. 
Cenazeyi Vali Lutfi Kırdar, vila- •--------------------------

yet ve belediye erkanı, bir asken ÇEF\ÇEVE 
ve itfaiye ve paJis müfrezesi takip - -

Ha gayret !!J ediyor ve it!aive• müzikası matem: 
havası çalıyordu. 1 

Yaralılardan Mustafa çavuşla İtal:va · ır er. pa benzedibini yazmaktadır. 
devaını ıse Balkanlarda •ulhun Dört memlekette iki milyondan 
lı.eııdı' hnı kendi milli emnı'yetı' ve ak e faı.la insan siah altında bulunm · -
ı.. '"d sap ve müJ•L-··l·•ı ha· · b ""'h~ a f """~ ~ tadır. Bir muharebe halmde u 
takdirden b~ydalı buımaktadır. Bu mwetler talim ı;ıörmüs sekiz mil
lı.an devi tlıı~at ve binrwfis Bal· von kisi rıkarabileoeklerdir. Yu-
b,r harp eh erınde." ~er hangi birisi ı;ıoslavvava büyük bir kısmı 1tal- l 

SalaJıattinin yaraları da maalesef 
•~k a"ırdır, onları l da hayatından 
ümit kalmamıs gibidir. 

Zab t Baikanl adı•esını hazırlamazsa yadan olarak, ta,~·are ve kamyon 
klll.i şinı'::.t h:rbin sirayet ve in ti- da dahil olmak üzere mebzul mi.k-
Olnıanı k 1 •ide bahis mevzuu tarda har·' malzemesi _gönderil -
lerınin 8. gerektir. Balkan devlet· mektedir. 
oldu.ı.1...;se sulha ne kadar te~ne Gaze~lerin harn muhabirleri: 
•ıl birle ~·1e bu i~e-~l .üzerinde na- .ilkbaharda Balkanlardan haber 
ıırad to li ıı lerı gozonundedir. Bel- beklcviniz• demektedirler. Balkan 
daha b.P ~nlısına bu goyenin de kinı 01~Y~k bir ehemmiyetle ha· erkanıharbivelerinin de bu hislere 
Ye L-d ugu muhakkaktır. Şimdi· islirak ettiğine şüphe edilmemek-

..., ar B lk ı tedir. vaziyet" a an arda münierit 
&ada d ı ve arazi talepleri ile nlar- Yu~oslaV'·a hükOmeti, tehlikeli 
l.uıgaruran ve şüphe veren yalnız mıntakalardaki •ehirlerin tahliyesi 
artık ıs~ vardı. Bulgaristan ise ve hükiıınet evrakının ınemleke -
rarın:~Y~li tavzih etmiş ve et- tin ic taraflanna ı;ıönderilmesi için .,~-...._ 
dir. Bil~ 'upheleri dağıtmış gibi- tertibat almıstır. Zabit namzetle
•eivan r ssa do•tumuz •ayın Kö- rinin terfileri. ordunun muallim 
lumd..:: ::,~ ~~ .beyanatı bu ha· zabit kadrosunu kuvvetlendirmek 
Şayaudrr B nıühı?' ve çok dikkate için, altı ay tecil edilmiştir. 
•- y · . aşvekıl biihassa·. HAZIRLIK TAZYİK İÇİN Mİ, l B hl b' 1· enı ba•t TAARRUZ İÇİ Mİ Alnı. an kara orduları Başkuman da.nı Genera ran Ç ır P anı 

hul nıaccrnl • an neticeleri meç- N ? tetkik ediyor 
&'elmez.• ara atılnıak elimizden Paris 24 (Hususi) - En trans! - _ -- =======---

ı:ı.crkcn Bul . ian ~azetesi, Alınanların uzun -
t~ra(Jığını da ~:~:?ıa~ın tanı bi· müddettenberi Slovakyada vao - ı ı; 
lınde tasrih etmekt:ıı.r tenıin ha· makta oldukları tahsidn.tın mana ~ 1 .., .,. 
de ederken de h'lh ır. Bunu jfa. sının anlaşılmakta olduaur.u yazı- _ - İ 
lcri ile Bulı:nris; assa şu cümle· vnr. Balkanlarda Almaıılar, Sov- ------ ] 21 Al hattı hareketin; ;nı~ nıüstakbcl vetlerle müstereken hareket et - Japn.n vapurunda tutu an man 
dir: ı e u:ah etınekte· mektedir. Almanların Sovyet.!erin .., \ 

•-Biz, daima SÜ 
1 

.. . vardımı ile harbi daha iyi şartlar Paris 24 (Hususi) _ Jaııon Ha- ı Bu vapl'.rda bulunan 21 Alma -
yalnız bitara!lıkla Y k~lgıınız gibi altında idame ettirebibnek iein ik- ciciye Nazırı Arita buııün lnııiliz nın tevkıfı hak.kında_ Japon notası 1 
bu .büyük hailenin da mıyaca~ız, tısa.di avantajlar temin etmek mak- sefirini kabul ederek Asama Maru Londrada tetkık edılınektedır. Bu 
d<t.uc., dahi koın~ • evanıı ınud. sadıle komsularını tazyik mi ede- Japon vapurunun durdurularak Almanlar mütehassıs ve teknisi - 1 

'":ufak müşkülıit c~~aruınza karşı. cePi.' ··nhut abluk_~v.~ -ırmak için muavene edilmesi meselesini ı;ıö- yenlerdir. Bununla beraber bu Al
rı:ndeyiı.• arınamak az· · uenı• mıkvasta buvuk bir taarru- rüşmüstür Mülakat yarım saat manların yakında serbest bırakıla-

memur arı 
Yersiz ve lüzumsuz rr.ü
dahalelerde bulunrr:a
maları için mühim bir 

emir gönderildi 
Umumi yerlerde bazı memUTla

nn. vazife icaplarını takdir ede -
miyerek yersiz ve lüzumsuz mü
dahalelerle hadiselerin çıkmasına 
sebebivat verdikleri _görülmüştür. 

Dahiliye Vekaleti emniyet iş -
!eri umum müdürlü~ü: bu hususta 
tekmil vilayetlere mühim bir emir 
~'indermiştir. Bu emirde ezcümle 
deniliyor ki: 
<MemUTların vazife ifası sıra -

sında kanunlann verdikleri sala
hiyetleri gelişi ırüzel i;liınal etme· 
]erinden ileri ııelen ihtilaflara mi
sal teşkil eden bir hal de. cep fe
nerlerinin: ııecelc-ri kaçak suclu 
aramak. tenha ve karanlık yerler
de geceleyin dolasıp fenalık yap
malanndan süphe olımanlan ta· 
kip etmek uibi vazifelerden ııayri 
ol<ı:rak umumi tenviratla avdınla-

Du sabahh,j (1'an) Kazeit':si, inn .. 
nılnetz hır narıtl.!t-'! sahue! 

1J,r baska gO.tt (l\dl", tınu.ı.rhanc. 
)etin (tıglt ) lrr ·oğu-;u axast g1bi, 
her b:ri şuı;ra. idrake ,.,. hesaba 
dargın '\it~ lıer bıri U\ rı ayrı nObct• 
lrr geç:rcn tas.f:~·cci gençler, bir· 
6C"nbl .. f" 1,t·klc ıun<:dik bir nizam 
ifedes.ıe. Abidin o;rıo V(' Sait l<"a· 
ik'in onb.ı~lığı altında yaman bir 
fikir hiza~ıua ge~ivcrdiler. 

Ewt, en korkunç sarhoşhıktan 
en iistün nyıkiığa "C(mek isterte· 
sine, tasfi)·M!iler grupunun bir 
anda yaşadığı basdiindürücü isti
baJ.,yi görmek icin, (Tan) dakl 
yaz1yı okuın:ılı. 

O tur~ıı mernkı neydi, bu Jlrrhiz 
gayreti ne? O kırık dö1.iın ~·lul 
maskaralığı neydi, hu ıuli•amlı 
daire ciddiliği ne? O yırtık pırtık 
esvap h~vesi neı-.!i, bu tL~ta biçkili 
frak zevki ne???. 

Dostum Abidin Dino ve Sait 
Faik!. 
Yazıya başlarken haber verdi

ğiniz sürpriz tiıhiyesine, umumi 
alakayı avlamak için işe narayla 
başlaılıj\ınız ve • g(iya başlattığı
nız • teviline inanacak kadar saf
dil değilim. Siz de içlerinde olmak 
şartile, capulcu kılığında işe giri
şen başıbuslar güruhuna, birden
bire bir sihirlıaz drğnef:inin un• 
tıldığını ve bu giln1l. n. taktika 
ve ideoloçya sahibi bir zu.m ' yon· 
tulmıya başlandığını anlıyonım. 
Kim bu. sizi ihya eden sihirbaz? 

şimdilik eksik duran şu esa• iilçil 
lerıne de vnrabjhr~in,z: 

1- Tasfiye nrsıl olur? 
2- !\esil ne demek? 
3- Yeni nesil nereden, na<ıl v• 

ne zaman başladı? 
4-- Yeni neslin temel farikalaıı'l 
5-- Yeni neslin, tar.hi ve i4,;timd 

akış içinde tekcv\·ün tarzı? 
G- Yeni neslin. ııark ve garp 

örnekleri J .. ar ısında. anlayılj, bu ... 
luş, veriş hususiyetleri? 

7- Yeni nesiin, azası arasındaki 
ruheu ve maddeci iki esaslı bölü• 
rne rağmen vahdeti? 

Böylece yeni neslin, ba~ını hanp 
şah<Slara. eşiklere ve ölçüler• 
da~ aması lazungcldiğinl birden • 
bire kavramış olacaksınız. 

Birkaç )ıldır (Ağaç) mecmua· 
sındıı, (Cumhuriyet, Haber, Son 
Telgraf 1 gazetelerinde, (l\tanza -
ralar), (Tiirk san'at ve fikir ba
yatı ü:ıerinde taslaklar), (Neslimi• 
zin kıymetlendirilmesi) başlıklı 
serilerde ve dPha bir sürU yazı 
grupunda örmcğc (11!ıştığım bu 
davayı, çizgisi (İzg:~ine ayni tec
rit ve teşhis ,·ollarından canlandır
maya davrandığınız için -çize te • 
şckkür ederim. 

Grup111Hı111, onbaşıların iduresl 
altındaki k üciik ciiztilerden üstün 
bir orılıı birligi haline getirmek 
ist..i ·nt..,anız. ;?;ayret edin (Ocuklar1 
l·ir ·rrc daha gayret! 

Tezatları içinde tezatsız, dsğ'ı -
nıklıi{ı içinde yekpare, şubeleri 
icinde merkezli bir bütünde bu • 
luşalım, çocuklar! 

Bu cüınleler ve 
1 

ı~. ~· . za mı ıreçecef(i yakında anlaşıla - ~iirınüstür. caJdarı anlaşılmaktadır. j 

(l> .. a.ııı.ı ·~B ~~zahat fınl· · caktır. Bu takdirde mütte.fiklerin 1 ( oı·g~ er Telgraflar 3 u··ncu·· Sayf amızdaclır) 1 
11 Ş&lıifoıeı (Denmı 3 iıncıi abiftde) 

tılmıs sehir caddelerinde akşam - ı 
lan veva ııecenin erken saatlerinde 
ııezeıı.lerin vüzlerine tutulmasıdır. 1 (Devamı 1 üncıl ııablfe<le) 

Bu mechul sihirbazın kezzaplı 
bakışı altında, bir gayretle sayık· 
lamadan fikire gçeliniz, kabul! 
Bir kere daha ganet ederseniz, 

Göriln o zaman kıyameti!!!. 
NECİP FAZll, KISAKO!u:K 
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ME."4URLARIN 

YAZLII{ ŞEllISİYE'>İ 

Ayıo de"il va, su, Beyoj!lu B~
hkoazan sokaitı başındakı işaret 
rnerr.urunun zarif şemsiyesi ve ka
ide üzerindeki bevaz tahta perde
si sinirime do1mnuvor. Hiç unut
mam. Bu şemsiye ve tahta perde, 
şiddetli vajhnur, soğuk ve karlan 
takio e:len, yünesli bir günde kon
muştu. Halbuki, ııaliba. o vasıta
lar. memuru kısın soğuğundan mu
hafaza içindi. 

İsin ııaribi. şemsive, yazlık şem-! 
sivedir. Onun altında, bir bahçede 
insan iki düble bira icer. 

Sonra: O mevdana (!) kovdu
lar. cli<>er isaret yerlerine neden 
koymadılar? 

Bi.'l' LİRA MAAŞLI 

l\fÜDÖR Mtl? 

Ge"enlerde ııazeteler yazmış -
2ardı. Manifaturacılar. bir şirket 
kurmak üzere tonlanmışlardı. Fa
bt, anlasamamıslar; iki partiye 
aynlnu•lar .. Rivavete _göre, şir -
ketin basına bin lira maaşlı bir 
müdür ııetirilmek istenmiş! 

Fena deitil: ııaliba bir kısım ma
niiaturacıJ.ar •u tarzda laf ediyor
larmış: 

- İhtikarı önlem<>k icin bir ted
ibir olarak kurubcak sirketin. biz
zat müdürü. bin iL a maa.s alarak 
futi.kar yapm13 olmıyacak mı? 

TAHTA PARKE 

ARNAVUT KALDIRIMI 

ıMalüm ya. Gazi köprüsünün he
nüz veni dö•enen tahta parkeleri 
verJerinden fırladı. Yazıldığına ııö
re, yakında, parkelerin tamiratı 1 

25 ~O liralı!< 
dört kilo 

• 
eroın 

Hususi 
dersler 

Mal almak 
istiyenler 

bitecek. köprü nakil vasıtaıarına Hiç bir muaı im talebe· 
acılacakmıs .. Bıze kalırsa, bu tah- ' Bir kaç gün içinde 

hariçten 35 büyük 
müracaat yapıldı 

Kara liste 
ta parkeler ba•unıza çok iş açacak! sine parasız ve paralı 
Soma, ah•an insaat yasak değil • - - Genç ediplerin l"Ürültüsü pa • 

tırtısı, hiçbir müsbet netice ver
meden. nih2:vete erdi. Halbuki, 
meınıeket fikir ve yazıcılık ile -
minde, bir yer alabilmek içın, ken· 
dilerindeo evvel gelmiş, yetişmiş 
olan şahsiyetlerin hatalarını ara· 
mıya kalkışacak yerde, bu çocuk· 
lar, diıimizin uğradığı şu zavallı 
halin önüne geçecek bir isyan bay
r•ğı açsalardı, da!:ıa hayırlı ve fay
dalı bir iş görmüş olurlardL 

mı?. Ya Allah ııösterme.>in, bir ders veremıyecek ! 
yangın zuhur ederse?. 

En i\isi, ııözünü sevdiğimin Ar· 
navut kaldırımı dösemek! Zaten .. 
ayak1arunız da ona alışık değil mi? 

GENÇ EDİPLERİN 

BİR TOPLANTISI 

Kazan kaldıran. tasfi~e fstiven 
ııenc edipler, ııeçen gün Halke -
vind<> topl~lar .. Bır gürültü, 
bır patırdı, miınakasa etmişler .. 
netice ne olmus. bilmiyorum. Ta
bii ahva, cıva .. Yalnız, •ızcnç e
dio aenr şai:• sıfatile, orada too
lananların hic biri. otuzundan, er 
tuz besinden a.•a~ı değilmiş. 

Bir de, bunlara. çoluk ÇO{"Uk di
ye atıp tutuvorlar .. Yahu. bwılar 
birr0k ceskı edipler. den daha 
yaşlı! .. 

Bir arkada•: 
- Akıl ya..•da delh1. başta, dedi. 

Demek hitla. üc otuzuna gelseler, 
kendilerini "OCUk farzedeceklerl 

BİR SARHOSUN -- - -
MARİFETLEr.İ 

İzmirde bir delikanlı. _gece varısı 
S"k•;;a fırlamış, başlamış bağır -
mai'a; 

- Finlere vardım edelim .. Ya -
zık oluvor bu ad=lara .. Allah aş
kınl imdada ko•unuz. 

Sonra anlasılmı• ki. bu adam
cal'lz. fitil ııibi sarho=us! Zab1ta; 
•~ece ··anşı. holkın istirahatini 
scibeden bu sarhoşu yakalamış! 

AHMET RAUF 

Randevuculuk 
ve döviz 

kaçakçılığı 
Randevuculuk ve döv:z km;ak· 

çılığı suçlar :le mahkemeye veril-

Hususi ders veren muallimler 
hakkında Maarif Vekiıletınden ma
arif müdürıüğüne bır emır _gonae
rilmiştir. J 

Bu emirde ezcümle şöyle denil
mek t.edir: 

Mısırda bulunan bes mühim fir
ma, sanavi odasına rnUracaat 
ederek tüccararımızla antimu
van, krom, man~anez maden· 
l~ri üzerine iş yapmak istedikle
rini bildirmişle;dir. 

Bunlar ayrıca 3000 ton çavdar, 
500 ton arna satın almak istemek
tedirler. 
İskenderiye belediyesi de bu se-

.ı.ıuhtelif derecelerdeki mek -
tep muallimlerinden bazılarının, 
zavıf olan talebelerini kuvvetlen
dirmek maksadile hususi ders ver
dı..kleri ve hazan üco. etle ders al- 1 

mağa talebe:erini mecbur ettikleri neki ihtiyacı kin 82 bin kilo çalı 
görülmüştür. Muallimin vazifesi sıioürııesi almak istediğini bildir
mekteptc ve sınıfta tekmil tale • 
belere derslerini hazmettirerek on
ların azami istifadelerini temin et
mek oldui(una göre bir kısım ta
lebeve hususi ders vermek ve 
hatta bu deısi ücret mukabı-ıinde 
tedris evlemekle o _gibi talebeye 

miş ve dün şartnameyi ticaret <>
dasına gönderın.iştir. 

Diiicr taraftan muhtelif mem • 
lekett..rde ve bilhassa Suriye, İn· 
ııiltere ve Amerikadan şehrimize 
yapılan muhtelif mal sioarişleri de 

fazla imtiyaz vcrildiei zehabı doğ- mü-temadiyen tezavüt etmekte -
makta ve muallimleriınizin bita - cir. 
raflıi!'ı hakkında ~üoheyi çekecek 
telakki! rın husu..une sebep ol -
maktadır. 

Di;;er taraftan muaHimlerin hu
susi ders vermek irin talebelerini 
ev:erine davet etmeleri; bir 0 nk 
d~ikoduların doo;masına sebep <>
labilir. 

Hadbuki bu kabil telakkiler ve 

Çok kısa hr zaman içinde bu 
şekildeki büvük mürocaallıırın sa
yısı otuz beşi ııecmi.<tir. 

----0,00---

Valilerin 
hakkında 

gazateler 
tavsiyeleri 

muzır savialar moollim:ik mesle - Dahiiiye Vekaleti dün vilayete 
kinin •eref ve havsivetini kırmak- su emrı ııöndermıstL: 
tadır. f«te bu ha··siYetsiken tesir
lerin önüne "'ecmek üzere ao:ağı
d·.'d inzibati tedbirlerin alınma -
sına lünmı eörülmüstür: 

.Bazı valilerin gazete veya hu
susi eserier irin vilayet mıi.haka
tına tavsivelerde bulundukları ha-
1,cr alınmı<tır. 

1 - Resmi ve hususi mektep -
krde ders veren Hk ve orta tE'dri- Vekalet bu Pibi tavslvelerin ya-
sat muallimle: inin kendi bulun - 1 pılma•·ıo her ~azete ve eserin meal 
duk 1arı mekle'lle~deki talebelrrine v~ muhtevivatı itibarile kıymeti
~nrek kendi evlerinde ve ııerek ta- tıcn: alacak olan ;arın takdirlerine 
le benin evlerinde ücretli vfl'ya ii"- bırakılmasını 01 ensio olarak ka-

Bugün misal olarak, Tokatlıyan 
oteıinin gazetelerde gözüme ilişen 
bir ilinını alıyorum. Bu müessese, 
verdiği ilanda, adını gazetelere 
•Oteı Tokatlıyan• olarak geçirti
yor. Evvela, türkçede bu şek.ilde 
bir izafet terkibi yoktur. Bunun 
doğrusu •Tokatlıyan oteıİ> dir. E· 
ğer, bu müessese, türkçeyi bilmi
yor, yahut, senelerdir Türkiyede 
iş yaptığı halde, türkçeyi öğren· 
mck istemiyorsa, dilimizi öğret -
mek, gençllr.in vazifesidir. 

Gençler. eski addettikleri edip· 
lcr~n adlarını taşıyrn kara iistelcr 
neşredecekleri yerde, yanlış türk
çe ıb~rcleri havi vitrin, tabela, ilan 
ve af ş sahipler:nin isim!er;nden 
mürekkeu bir kara liste vücude 
gelirseıer. daha çok isabetli bir 
hareket yapm;ş olurlar, 

İstanbul sokaklarında, imla ve 
clıl yanlışı dolu o kadaT çok kara 
Lste dokünınnı var ki, bunların 
taı.hıh:, genç.er için hic de küçük 
bir h:zmet sayılmıy•caktır. 

K .. r;..ı l.lat~n..in birinci adı Tokat
lıyauı::ır. 

REŞAT FEYZİ 

retsiz ders verır.eleri vas~ktır. E- tul etmis oldui!'undan va lilerin bu 1 
h . · .. ,,, ,." !'cnebi m!'ktep]('!'j her ıı-~su.sa itina göstermelerini rıca- Tuğla ve kiremit ocakları 
calan da bu emr<' t'.ıbidir'er. eocnm.• 

2 - Kendi m<>k!Pn!Prı •ı.'•h!'•il'- Bu tamim tekmil vi!avetlere ve Sıtma mücadele mıntakaları da- · 
d0n olmıvı:n talebele-4 ht!rus1 d...-. w• umumi müfettişli.k.:cre gönde - hilinde bulunan yerle.de t.esis ve 1 

vermek istivpn mua 'im 1erd4 n ~·•- rilmiştir. küşat olunacak tuğ:a. kıremıt, ker-
arif VekaI.~tinde~. ınii-.;:ı.ade alı.r.TTJ,ı-1 --<>oo--
dık~a kat 1,n·en U"r!'tlı ve,·a uc _ G 'I , pic ocaklarının ıneskün mahallere 
TP\sİ7 ders \'e•emi•·ec-e'<° r-<j, emJ erın mükellefiyeti olan tr.esafelerinin arazinin !.onoi(

I "· LtLK HABEHLE:il 
* Elektrik idaresir.de yapılan 

tü~kçe im ihan:pda rr.t;vaflak o'a
mıyan 30 n:tmU'r işten çıhnlmış
lardır. Bun.ara birer ay Lk ikra -
nıiye ver:Imiştir. 

Gcrnilere ait m~ke!Jefivet sek
lin:n tavinind•: rüsum tonilatosu
r:un razan dikklte a!ınması Ma
live Vek&letirden •ehrimizdeki a· 
15.kadarl:ı.ra bildirilmiştir, 

rafik vaziyeli c!e nazarı dikkate 
alınarak tesbiti lazım ııeldiği Sıh
hat V!'l..iiletinden bi·dirilmistir. 

Bu gibi müesseseler açılırken: 

rnahalli sılrna mücs<iele dok:or -
Larınm müta.Jcalarına mü:acaat <>
lunması da ayni emirle tamim <>
lıınmustur. 

Az kurban 
kesildi 

Satılamıyan koyunlar 
buraya gönderildiğin~ 

den et fiyatları düş!cek 
Bu sene şehrimizde kurbanlık 

koyun satışları cok ::z oımuştur. 
Son bir av içinde 30 binden fazla 
yavrusunu Erzincan ve havali • 
sinde top:aii:a kurban veren Türk 
rnilıeti; yılbaşı _gibi bayramı da 
tatsız ve neş'esiz, sönük _geçirmiş
tir. 
Şehrimizde kesilen koyunlar -

dan mühim bir kısmı felaketzede 
vatandaşlarımıza kavurma yapıl
mak üzere Halkevlerine teberrü 
olunmuştur. 

Satılamıyan koyunların ekserisi 
kesiirnek üzere mezbahaya _gön -
deril'ıniştir. A.vni suretle İstanbul 
civarındaki vilayetlerde de pek az 
kurban kesildiği ve satılamıyan 
koyunların muhtelif partiler ha -
!inde kesilmek üzere şerırimize 
sevkohınduğu da anlasılmaktadır. 

Bu sebeple birkac _gün içinde 
sehrimizde et Ciatlarının düşmesi 
beklenmektedir. 

oo---

Çocuklarda menfi tesir 
bırakan şiirler 

Bazı çikolata ve karamelaların 
içinden çıkan laübali beyit, şiir ve, 
emsali _gibi vazıların çocuk;arın 
üzıerinde bı:aktığı menfi tesirler 
nazarı dikkate alınarak bunların 
sıkı bir kontrol<lan _geçirilıneleri 
kara.l':aştırılmıstır. Badema bu ka
bil yazılar maarif müdürlüğü ta
rafından tetkik ve teshil oluna • 
caktır. 

-c>--

İl1ale iş:eri için yeni 
karar:ar 

Avrupadaki haı;o vaziyeti dola
Y!siie ihale edilrr.ı; inşaat işlcrı i
çin alınacak tccib'rleri tesbit et
mek üzere Ankarada Nafıa Veka
lctir.de b:.r komisvon teşkil olun
muş'.ur. Ka..'l1isyon şu kararlan 
vermiştir: 

İhale sartname ve projelerinde 
te:kııtat yaptır lauk, Avrupadan 
ı;-etirilecek malzeme yerine yerlı 
malzeme ikame edilecek. ir. 

Avruptdan zaruri olarak _geti -
rilmesi lazım _gelen ve yer:ne ye
nis:r:in i.<arr.rsi mümkiin olmıyan 
kı:loriler, elektrik ve sıhhi tes'sat 
rr.ahen:e~inin bir ırüddet yerle
rini boş bırakmak lôzundır. 

Şehrimizde eroin imal ederek 
harice satan Ziya isminde birisi 
ile ortakları suç üstünde yakalan
mı.şlardır. 

Ziya, T:ıptaş hanı odac•sı Meh
met Ali ve kansı, şoför Mustafa ve 
Anna ismindeki beyaz Rustan mü
rekkep bir şebeke teşx:il etmiş ve 
çalışınıya başlarn.ştır. Bu şrbeke 
Beyoğlunda Mağdalir.i isminde 
bir Rwna 2500 lira mukabilinde 
dört kilo eroin satarken cürmü
meşhut halinde ya.kalanmış ve ad
liyeye verilınistir. Şebeke ile ala
itası görülen Alrozini isimli bir 
kadın da tevkif edilmiştir. 

• rr.is olan l\!ad~m Ar.r.a ile, kızı E
lrni, !\farika, Zizi ve Afosinin dö
viz kaçakçılığı suçundan muhake
ır.es:ne asliye 5 ir.c. cezada devam 
o~unmustur. 

* Alanya ör.ünde karaya o!u
rup kur:anlan Tırh.an va~uru ga
yet &z yo[a scyrettiğ:nden !ima -
nımıza ~nci.k hir hs.t~o...:..a ı,tıo:ıı.;r:ı· 
lecektir. * Eı;ıe m;ntakasır.da yağır.urlar 
durmuş ve suı:;,· çekiuni>t:r. 

'-lala neden bekleniyor? 
Bir küçiik habere göre, bugüu 

orta tedri•at mekteplerinde ça -
lışan iki bin kadn yardımcı mu· 
allimden, üç yıl muvaffakiyetli 
\'aziic görewer, asıl ıııuall1ın ola- . 
rak tayin edilecekmiş. Yardımcı 
mudliınlerin içintle, ası.! mual • 
limliğe esasen kanunen dahi hak 
kazanmış bulunanlar vay ki, bun
lar, cka<lro yok• < • :1:ıbı mucibe • 
sile asıl hcca tayin edilmi • 
yorltt. llalbuki, b:,cc, muvaffak 
olanlan ve J..anuni ehliyeti olan -
!arı bir an evvel asıl tayin etmek 
tedris•tın selameti noktcsından la
zımdır. Çünkü der.; veren insan Ü· 
züntü, huzurs11Zluk ve tereddüt-

Avn~pa Harbini:ı Yeni Meseleleri 1 ,_ ___ _ 

Beşnci asliye ceza mahkemesin
de muhakemelerine başlanan bu 
otebeke mensuplarından Afrozini 
mahkemeye alınırken bayılmıştır. 
Vaktin geç oluşunu da gözönünde 
tutan hakim suçlular.n üadekri
rıin Afrozininin bulınıacağı bir 
clesede alınmasına karar vermiş ve 
muhakemri başka ııüne bırak -

Maznunlar; sehrireizden Atir.a
ya külliyetli miktarda aitm ihraç 
et.ikleri !ı;.kkınt.iaki iddiayı red -
detmişlerdr. 

MütC"ak.ben _gümrük idaresin -
den _gelen b:r teuere okunmuş ve 
Eleninin pcısaportu tetkik olun -
muştur. 

Net:cede muhakeme hasta olan 
Afosinin celbı için b~ka bir _güne 
talik olunmuşlt;r. 

mıştır. 

Ziyanın ı;ifreli kiı.ii tl•r kullan
mak suretıle şehrim:zde de eroın 
sat.ığı anlaş!ld.ğır.dan bu d.'!hili 
satış ortakları da aranmak'.adır. 

* Done Luft Haı:za Alman 
tayyare sirkeli Berlin - İs anbu.l 
ar;,,nıda. hü.va sefErıerini tatil et ... 
mi.!;t:r. * İngılterede yapılmakta olan 
harp genıi'eöniz.n sur'atlc il:.mal 
olw.-:ak ya •• n dor..ar.ır.aya illi • 
hak.ıann.n tem'.ni kararla~t:rıl -
mı tır. * Balkanlarda çok şiddetli so -
~ı...n. ..... r.r r.~ ... • l.ıU.X.um sUrcı.üğü aıı ... 
laşılma~tad:r. * Son fırtınalar dofavısile va
purlard3 _gecikmeler olduit'undan 
dün İstanbul - Mersin seferini ya
pacak vapur bulunam~mıştır. * Kartalda 5000, Büvükçekme
cede de 210 karga ö:dürülmüştür. 

ten kurtulmuş olur. • 

BÜRHAN CEVAT 

s==========================================================================="-'======================~ 

Yazan: fskender F. SERTELLi / I 
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.Morııda kimin cesedini göreceğini, 1 
ne l(ibi hadiselerle karşılacağuıı ı 
blrnivordu. , 

Teşrih masası Ü.zerinde boylu bo.-i 
yunca yat.an IJ.ed ıanın yanına so
kuldu. 

Semih Kamran birdenbire ııöz
lerine inanamıvacak kadar şaşır -
mıştı .. Tit~ıyen durlaklarının ara
sından bir tek !ret me işitildi: 

- Zambak ... 
Memur vavaşca sordu: 
- Tanıdınız mı beyefendi? 
Semih Kiı.mran hala sinir buh-

raru irinde titriyordu: 
- Evet. Tanıdım, dro.i. •Yeni 

bar) vıldızı idi. 
M.emur havretle mırıldandı; 
- Biz onun zenein bır adamla 

evleni~ Avrupaya _gittiğini duy -
mustuk. 

- Havır. Onu İngiliz:er tevkif 
etmfalerdi. Biıahare kendi islerine• 
yaranacak kabilivette bir kız ol
du"tınu _görerek cezasını affetti -
ler. Son zamanlarda İngiliz istih· 
baratında istihdam edilivordu. 

- Casus1uk vaı:ııyordu desenize 
şuna ... 

Semih KA'?ll'anın canı sıkıldı: 
- O . .,, 'llieketini. mil:etini se

ven bır k 7dı. Avni zamanda da 
eski:. asil hir ai eye men.>uptu.. 

- Kimin kızı idi? 
- Kı;.iık konaklan Sehzadeba-

"'ndadı::-. C. Pa<anın konağı dıyın-

1 ce herkes tanır .. Onun luranu idi. 
- l'aşa sağ mıdir? 
- Evet.. ı 
- Bö\(e asil bir ailenin kızı na· 

sıl oluvor da barlara dü•üyor? Bu 
i•le bir bcnze,.is olıınasın?. 

- Havır .• Ha···r .. Ben Le\1iının 
ailesini ---k "akındrn tanırım. 

Memur ka•larını kaldırdı: 
- Leyl"ı da kim? 
- (Zan. bal:) ın hakiki adL 
- Biz onu Bedia diye tanımış. 

1 
W<_ 

- İnııilizlerin hizmetine _girince 
e.dını de.iııstirmis. Olabilir ya.. 1 

Semih Kamranın ak.ı durmuştu. 
Leylayı vuran kimdi? O böyle vah· 
si vane bir surette öldürülecek bir 
ıkız mıvdı? 

- H<>mcn ailesine haber veriniz. 
IDi ··erek bir kenara cekildi. 

O ıriin ııolis va.sıtasi.e C. paşanın, 
Sehzadeba.sınd&.k..ı konajiına haber 
verdiler. 

Semih Kamran mua:m.'Oayı hal
kttikten sonra morııda fazla kal
m:ımıştL Otomobiiine binerek dön-ı 
dü. 

* Semih Kamran üç .ı:ündenberl 

odasında U\"ku uvuyamıyor, mü - rinde Ley:anın ölümündeki esra
temadi··en Ley:;fının ölümünü dü- rı meydana çıkarmağa yarıyacak· 
<iinüvordu. tır. Zavailı kızcajiız! Her halde 

Acaba onu kim vurmuştu? birinin hiy:.esine kurban ııitti. Ona 
Sar~va mensurı hafiveler vası- ı intıhar e~ti süsünü verdiler .. Fa

tesile Yeni dünva ote;inde ııizlice k.at, hakikat şü!)he vok ki, bugün 
ta.:1k.ikat yaotırdıvsa da müsbet bir ceiiilse varın mevdana çıkacaktır. 
r.eticc elde edemedi. j Semih Kamran Lev liının vak-

Dernek ki iki a··danbeı-i mevkuf 
1 

ti e mevkufken kendisine gönder
zannetti_gi LeyLi lnııiliz hizmetinde diiti bu mektupta bahsettiği ecne
bw.unu· ordu! ı bi kadınını .tahminde de güçlük 

Semih Kamran buna ınanarru - cekrnemişti. (Yeni bar) sahibinin 
_,rdu. Levlii vatanına ihanet ed<>- metre.;i Mad:un Janetle Leyla ara
cek. mi.l:etinin ale .. hinde düşman- sınd.aki kıskanclıii.ı Semih Kam
la el e;e V"Cre;·ek ~eaık lıir kız ıj ran cokta::ı sezmisli. 
değildi. Fakat, bu sezişler ve bu samimi 

Le•·la arlık ölmüstü. Fakat, Ley- alakalar ne•·e yarardı? Ley.il ar
lanın eşkı Semihin ka«bini o ka- ı tık toora.k altında yatıyor dei(il 
dar sarmıştı ki.. Onu kglay kolay miydi? 
unutamıyoıdu. .J(. 

Bir sabah odasındal:i masasının Ley lanın ö'.ünı ünden bir 
cekmeceleriri kan•tırırken, Ley - h f 
lanın bir ka" m<'klubu eUne _geçti. a ta sonra .. 
1.fektunlard3n birire söv'e bir göz 
attı.. Hızlı hızlı okumaaa başladı: 

• .... Ben, ı>atanımı her se11den 
ve herkesten rok severim, Kamran• 
Bev! Bi;:im barda beni ezmek is- İ 
tiven bir ecnebi kadım t•ardır. Ben 
ondan b;;viik bir tekme vediqimi 1 
sanıııortım. Beni lnai1i• hapishane·' 
sine dii.<iiren o kadındır.• 
Levlanın bu satırları nekadar 

samimi bir hisle vazdığı belliydi. 
Rivakiır. kötü ruhlu ve bı lhass3 
suclu bir insan, mhatabına k3: şı 
bu kadar samımi ııörünemezdi. 

Semih mektubun ü'crine birkaç 
damla l!Ö• vaşı bırakarak, zarlı 
katladı.. Cebine koydu. 

Ve kendi kendine söylendi: 
- Bu mektup elbette ,günün bi-

Sandral lokantasında. 
Gece .. Saat dokuz buçuk. 
Semih Kamran, avukat Cel.dl ile 

yavaş vavaş konuşuyor: 
- Neden icmiyorsun, Semih 

Bey? 
- İciyol'l!m., 
- Fakat. pek nes'csiz. 
- Evet. Cok asabivim .. Şahid 

oldu"'um bir lacirnın dehşeti beni 
o kadar sersemlestirdi ki .. Hii.lA 
kendime rıelemivorum. 

- Rir facia mı dedin? 
- Evet. Hem de ne müthis bir 

f•cia. tiır hafta evvel Morgdan bır 
telefon f"c'di.. Bir ölüvü tanunam 
için beni davet edivorlardi. 

( Devam• Vaı: ) 

Almanyada iktısadi seferberlik 
Almanya varkuvvetile çalışarak 1 

iktısad.i harp ceplı<sinde de nıüm- [ 
küıı olduğu kadar az zararlı çık • 
mak için ı:ğraşıyor. Bu da en zi· 
yado ıJ.racat eşyası yollıyarak ya
bancı paTllSı ka:o:anmak ınaksadıle
d:r. Harp başladığı zamandcnberi 
Alman) ada iki türlü seferberlik 
vardır: Askeri sefcrberJ.k, sanayi 
sahasında seferberlik. Almanya· 
ela bulunarak olup bitenleri tet -
kik edeniere göre bunlardan ik:n
dsi birincisinden daha mükem -
mel gidiyor. l\lescla Alınan şeh:r
lerindc, köyier:nde sapsağlam, 1 

genç, eli silfilı tutacak kimselere 
rasgelini"ormuş ki bunlar daha 
a~kcre çağırılmamıştıL Fakat bu 
g.bilerin memleketin diğer pek 
mühim işierinde kullanıldıkların· 
da şüphe edilmesin. Hepsi birer 
suretle vazifeye cağırıl~lar, o
nu görüyorlar. Almanya karnıDJJl 
iyice doymrsını beklemiyor. 

Fakat sanavi seferberliğinde Al
manyanın ı;özönünden ayırmadığı 1 

bir hedefi vardır: İhracat yapmak. 
Bir zamaniar Rusyada açlık bil -
küm sürerken baTice buğday ih
raç ed.liyor. memlekete yabancı 
parası getiriliyor<!u. İşte şimdi de 
Almanya öyle yapacak görünüyor .. 
Taki dı•arıya mal çıkarılabilsin ve 
i•eriye yabancı paTBSı g:rsin. İn· 
giltereye karş1 girişilmiş ve ne ka
dar süreceği de belli olmı~·an bir 
mücadeleden Almanya kendisini 
ancak vabnncı piyasalarda mal sa
tarak ~lacaf.rı para ile mevadtlı i~ 
tidaive satın alab:lmek ve harici 
ticaretine devam etmek suretile 
çıkab:leceğini hesap etmektedir. 

l\1evaddı iptidaiye bulamayarak 
C"alışan11yan, onun icin kapanan 
fabrikalar çoğalıyor. Fakat bun -
larır işçileri eğer başka işler bili
yorsa oraya, bilmiyorsa ogrcn· 
mek üzere derslere gönderiliyor• 
lar. Yakın zamanda bu suretle iş
siz kalmıs 35 bin kadın ve erkek 
isçiye ••lısmak üzere başka yer• 
1<1' gösterilmiştir. 

Erkeklerin !ıemen hensl iştedir, 
Yani ya askeri seferberliğe. yahut 
da sanavi sahasınd,ki çalışma se
ferberliğine tabi bulunuyorlar. Ça
lışmak üzere daha çok kadın \'ar
d'1' Bunlar da fahrikalar, muhte
L..f müesseseier tarafından işe a· 

lınmaktadır. Alman gazetelerinde 
her gün görülen ilıinlarılan bu an
l~şılıyor, 

Hari•ten edilen herhangi bir 
sipar;ş Teddcdilmeınektedir, Ho
landa lıükiııneti Avrupada harp 
başladı ba!lıyalı Alınanyaya top 
~.pariş etmıştir. Son zamanlarda 
Alman fabrikalarında Hoianda i
çin 60 sabra topu yapılmıştır. Al
manyadan Holandaya gitgide ih
racat artmaı.tadrr. Harbin çıktığı 
eylul aymda Almanyanın takas 
hesaplarından Hoiandaya olan bor
cu 42 n1ilyon florin iken şimdj bu
nun G m'.lvona indiği görülmek -
tedlr. Çünkü Amanlar Ilolandaya 
ihracat yapıvorfar. Fakat yalnız 

bu kadaı- değil: italyaya, İsviçreye 
ve dığer bıtaraf memleketlerden 
Almanyanın doğrudan doğruya 
ihracat vapabileceki yerlere de mal 
gönderilmektedir. Taymisin Uo
landadaki muhabiri tarafından ve· 
raen bu malumattan anlnşılan şu 
oluyor ki Almanyanın askeri cep· 
hede olduğu kadar iktısadi cep -
hedeki f!.aliyeti de İn;ıilizler tara· 
fından son derece dik.katle tak.ip 
edilmektedir. 
Almanyanın bu mücadelede ne

lere istinat ettiği ve hafif taraf • 
ları neler olduğu anlaşılmak için 
her noktai nazardan bu meınle -
ket tetkik olunuyor. 

Almanlar kendileri için şu düs
turu sonuna kadar takip etmek su
retile ikt.-adi cephede maksatları
ııa varmayı düşünüyor: Yu mal 
ihraç edersin, ya öiürsün!. 

Fakat ihracat malları yetiştire • 
bilmek için Almanyanın hariçten 
mevaddı iptidaiye alması lazım 
geliyor, Halbuki denizaşırı yer • 
Jcrden bu maddelerin gelmesine 
mfini olan İngiliz ve Fransız ab
lukası vardır. Şimdi iyice anlaşı
lıyor ki Almanyanın en çok mal 
yolladığı }·er kom~usu Holanda o
luy~r. Komşu Dolanda Alman mal• 
lan irin ııeniş bir pazar demektir. 
O Holanda ki bugünlerde çıkan ri
vayetlere hakılır.a e-rgeç Alman 
taarruzuna uğrıyacaktır. Fakat bir 
de alış\'eriş bakımından Alman -
!arın Holandanın bitaraflığına ri
avrt etmt.>leri hesaba daha UY&Wl 
ı:örünüyor. 

ALİ KEMAL SUNMAN 

• 
Fin - Sovyet bar~ 
karşısında fs\'eÇ 
r-: A.luaed ı,uı.ril ıJ1 

İki buçuk aydanberi dıffl 
den Sovyet taarruzu Fın~ 
lıların mukavewetlerini ıuıJ' 
tır, Finler, her ceplıcde :il 
askerlerinin taarruzların• 
ınuvaffaki) etle mu!.avenıtl 
ıııektedirler, Boıı mıntakıl' 
mukabil taarruza bile ı::eçJ11 
lıınuyorlar. Fiıüand;\·pnın 
halde kış ayları zarf,;,da so• 
tarafından ınağlup edilenılJ 
anlasılınaktadır. l'akat ilki' 
gelip de kaTiar eriyince ve ~ 
lar ısınınca vaziyet ne oln<" 

Bazıları karın ve soğuğtıD 
landiya harbinde oynadıi;ı ~ 
nıiyetli role bakarak, ilkbalıJI 
lir gelmez, bu unsurların )~ 
mından m•hruru kaiacak ol•0 

landiyalılaTın, muknFnıct~,. 
vanı edemiyecekJerine kanlw 

Sovyetler bunu bildikleri İ( 
ki İsveçi korkut&rak dı~2rıd:ıP 
pılacak yrrdınıların transit 
iie FinlandiJ a)· a varmasın• : 
olmıya çalışmaktadırlar. ,ı\JJ11 
da Sovyetlcre bu noktada l 
etmektedir. Gerçi b'r haft~dı" 
ri Alman gr.zetcleriniıı iS\·<,C 

1 kında kullandıkları şiddctlı 
azıcık tadı! edilın;~tir. fo~1 

Alman politikasının değişnı~ 
nıasına delalet etmez. E"ıki ~ 
nınnya bu hizmet!crjne rn pi 
Sovyetlerden ümit ettiği ko ~ 
~·onu kafi derece~e sür'ati~ • 
paramndığından Isveç üzerı.:v 
tazyıkını hafifleterek. So•l 
tazyik etmek isti~·or. İs\eÇ d: 
laşılıvor ki Sov•·etlcrden 1 

. " \1 
AınıanyadPn kOTkmaktadır. 
Alman tazy;kınııı Jıaf;Clcdi~~~ 
lanuş ohnalıdırlar ki, So,·Y' 
karşı azıcık daha ş,dıictlı dt' 
nıışhr. Ilaşvekıl Jlan•,on. ıs~ 
l'ınlandı) a krlıinılc \,.1"1'•! ~ 
ınak ş~rl.lc bıld.ği giLı hrrc~ 
deceğıuj söy lcrkcn bu noı. · ' ıc~ başka dn lcılcriıı nasihat 
muhtaç olnıadığıııı da ıliıve e~ 
tir. L:ı.k.J har~tİ) t: nazırı SandJv 
•3'·ni zanıanda kenUı pol,tıktı.S1 

b,tarallın. politıkasu.ın yaıılR 
duğunu rn bu pol.tıkayı tn1<1P 
tiği için kendi»nin de mc>ııl il' 
luııduj;unu si.ıylı;ı-ecek kı-dnt ~ 
gıtmiş ve İsveç lıudutlarınıO f 
iandiya - Sovyet hudutl&rınd•; 
d44f2 cu.ı 13zım gcldığini ila\C 
miştir. ,;il. 

lsveç harici politikasınııı ~ 
lıaric.ye \'ekHlığ•nden çek.ld#, 
sonra anlıyan Sandlern bu ~ ıı1 
acı bir itirafta-. Hakikat ~.ud 1/ lsve~ ve Finland.ya d•hll O ~ 
üzı.re bütün İskandin8\'Y"' b' I' 
raflık polıtikası adı verilen '',! 
kikatıe meskenetten ibaret dl,; 
politikanın kurb2nı olmakt• ;;/, 

İ.sveçle beraber, bütün ısI<1l navyaya bir uyuşukluk gt ~ 
Bıze dokunmadıkça kım_ıiJ• il 
yız. Fak~t bu poı.tika, Isk~,.ı 
navya milletlerini ist.Iadıııı b:.I_ 
tarmadı. Fılhak.ika 1914 har .6/ 
b.taraf kaldıktan sonra m•> ~ 
gelen muvazene, İneç dış P" 1. 
kasının müessislerini haklı <1,ı rır gibi oıdu: A nupadan çek' ~ 
bir Itusya. Silıihsızlanın~ ~.r ~ 
manya. OtOTitcsi büyük bil .;ıı 
!etler cemiyeti. Boy.le bir b•l~ 
ı.ıilel nizam içinde lsveç dı~«. 
t.kası muvaf!ak oıınuş gibi .,~ 
nüyordu. l"akat fırtınanın ) / 
!aşmakta olduğunu İsveçJıl<f it_ 
lıyamadılar ve eski politikaY8 1, 
kaldıbr. Ağustos içinde bl<:,ıt' 
navyaya yaptığımız bir se)·n 

19
1 

bu ınilıetkr:n vaziyeti ka,'Tll 
1 
{ı 

tan ne kadar uzak olduklar•"' ,r: 
rerek acı duymu~hık. İsveç h~ 
politikasının temelleri yıkıl~ı' 
müessisleri tedbir almak bjil' 
dırnun, bunu görmüyorlardı / 
Sandlcrin gazetelerde çık•\~ 
ku pek giiç anlaşılmış bir h•~ 
tin ifadesidir. Fakat İsveç "':J,f 
temenniye layıktır ki azıcık 
aulaşılm.ış olmasın. s# 

A. ş.A 

.-~~~~~~~---./ 

Birimizin Derdi 
Hepimizin D~ 

Eiletin 10 parasııı1 

Kızılay a vereliıfl 
Kadıköyünden okuyucııl~tl' 

nnıızdan İhsan y•zıyor: • 
•I{adıköy .-e Uaydarp9~~ 

ya i~liyen Yapurlann ıle:~ 11t· 
mevki ücretleri 8,30 kurıı~ ııı' 
Mcı.elii ltl kuruş vcriJioc~ndr 
murun bir kurus 10 pora 1 ıl' 
desi lazımdır. Fakat galib~l • 
faklık buhranından, , .• ) ~ lf 
culnrın da '\'&pura ~-ct'sr11t0 pi' 
ticallerinden olacak, bu l • • 
ralar ekseriy~tle alırı" 11:~,,ı 

1 

maktadır. Bari şıı bikt d 
11 

ı' 
kuruş olsa da, jt'<'rive arl~ dı • 
para Kızıl~~-a '\'eTÜse .. !~~ 1,tt 
köv ve lla\·darpnsa yol< rl,ı 

1 
bundan mcmr•" da olll 
n:ı,.o'm:z budur.• 



Balkanlarda 2 milyon 
asker bekliyor·~ 

(1 ıneı ••hlf•den de ... ml ledllemiyecek bir meseıe var mı-

Bir İngiliz torpido 
muhribi batırıldı 

Yugoslavya dıl!ımız gibi. Balkan antantı Bul- dı.r? 
gar.starı içın daıma acıktır. $unu ·B:z, daima söylediğim!z gibi, 

Londra 24 (A.A.)- Amirallik ve daha küçük çapta altı top1a mü-
ınakarnı tarafından zayi olduğu cehhezdı. 
bildırilen_ 1475 tonluk Eksmouth Ikrbin baş!angıcındanberi ba • 

şehirleri tahliye-! 

ye h~ı~~c~~-=~~::~.:ı 1 
ı?araniileri de otomatik hır şekııde 
)ıare><ele "eçecekLır. 

da söy;emek isterim kı. Bulgari;- yalnız bi'.araflıkla kalmıyacağız, 
tan antantımız lıarıcinde kalmış ol- bu büvük hailenin devamı miıdde
makla beraber. A vruoa hiıdise.le- 1 tince dahi kçmşularımıza karş; en 
rin ' tam bir Balka:ılı zihnivetile ufak rr.üşküliıt çıkarmama·k az
takip etmekte ve komşularına kar-1 mindeyiz. Hepimizin müşterek te
şı dürüst bir hareket tarzı ı::ö:rter· mennisi sudur ki bütun balksn • 
rnektedir. !ar uzakla bulunan ve uzakta ka· 

Bulgariskn Ba~vekili Bav Kö- lac2ğı kuvvetle ümit edilen büyük 
seivanofla ııörüşmek üzere, ara • yangını evleorinin saçaklarında 
mızda verilmiş bir karar Yoktur. görm..:-sinler. 

lsınindeki torpido muhribi 175 za- tan diğer İngiliz muhnpleri şun· 
bit ve bahrıyeliden mürekkep olan !ardır: 
bütün müreltebatile beraber bat- Duchess, 130 ölü, Gypsy, 31 ölü, 
nuştır. Muhrip 4 5 ir.çlik be Blanche, 2. ölü, Grenville, 8 ölü, 75 

' . ş top Yaralı. 

Fransa 21 Amerika hükumetinin 
notasına cevap verdi 

Par!s _24 (Hususi) - Amerika Bahı.uerın.ın :ıou • ı illik emnı·yet mile hakları o.ldullunu bldirnıek • 
m tak mektedir. 
ıı:·ın . ası hakkında P&nama hü-
k';Ut>etıne cevao veren Fransız hü· Amerika hükümetlerinin istediği z=: <Graf Fo 1 Spee. korsan ı 'bi sahil emnivet mıntakasının 
PUr nı~ Formoz ismindeki va • bir realite obbilmesi icin. bu hü· 
ıın:nu Uru"'•av sahilerinde ba • kümetlerin müttefikle.e Alınan • 
lllaktaı>a t"'.""bbüs f'ttiitini hatırlat· .!arın artık bu sulara hic hır harp 

wı~ıANYALJA !Kİ ŞEHİR 
MKliliI MlNT AKA .LWili 

ElHLDİ 
Bükreş 24 (Hu~u.sı) - Evvelce 

alınan a.5J<eri teuoırıerın takvıve
s.ne devam o.-unmaktadır. Bazı 
ıııda madaelerinın ıevzu ı.ıhdn o
lunacak. ıase maddeıeri kontrol 
a.ıtna alınacaktır. 

Yine bu askeri tedbirlerden ol
mak üzere 'l'ı aıısilvanvada üre • 
damar ve K.uri şelurleri mınta • 1 
ka.arı askeri mıntaka ilim _edil -
mı•tir. l:lu soıı tedbır Macarıstanda 
heyecan uvandırmışlır. 
1..._;,.pATLA.l\1\ ıA.-vnJ ASKERİ 

SEVKİYAT 

a.rr ~ muttefiklerin l..ukabil ta- '1emisi ~öndermi"eceklerine dair Buz a mukabele etmek tama- IPTTıinat vermeleri !;i.zımdır. 

ulgar Başvekili Köseivanof Yu· 
goslavyaya bir mesaj· {)'önderdi 

Belgrat 24 (AA) ;ı:;. 
goslav d · · · · - Bulııar - Yu- ••etle ve imanla bakabileceğini kay· 

Londra 24 (Hususi) - Alman • 
man.arın 20 kanunusan.denbcri 
Karoa Llar istika!11"'tıııC:c aske. i sev-

1 k.iyatı devam etmektedir. Simen· 
ıLfer tarıf~leri askeri sevkivatı 
~-ı- .. ıa · tırmak irin tahdıt edil -
miştir. Bütün Sıovak alay.arına 
Alınan zabıtlcri kumanda etmek· 
tedir. 
SOVYET VE ALMAN ORDULARI 

.. _:umı dostlu1' paktı · 
Eının uruncü y ld .. .. .. _unza- delmislir. 
betile Buı~ · ı onumu munase- Yugoslav hariciye nazırı Mar-
hariciv arıstan Başvekili ve koviç de beyanatla bulunarak bil-
lavvav: ~azırı K?se.~vanof Yugos- hassa bu paktın Balkanlarda sul· 

ır me.'a' l'ondererek y clo.st millet" ı ı hu idarnesine ~enis mikyasta yar• 
ın simdi istikbale emni- dun etti"ini söyi=istir. 

Londr ada ki Sovyet sefiri 
]l Lonc!ra 24 (A.A.) - Londranın 1n ·ı r · M k det ' 
ı/s mahfıUerınde zannedildii!ine gı tere se ırı os ovaya av - 1 ::.,e. Yakında Moskovaya ha. eket etmedikçe Londrava dönmiyecek· ı 

cek Ol.an Sovyet sefiri Mai.ski t · 1 

Baltıkta İs~e~· vapurları 
2i~~na~ 24 (A.A.) - Jaunakas
llıuh.;i gele_n malumata gôre İsveç, 
tın olen ta;afından vapurla • 

..__ ın sık sık araştırılnıası dola}'l· 

sile Baltık m<>mleketlerine vap -
tıoı d~niz nakııyaLını durdurma_i:a 
karar vermişt.r. 

[ =================== 
inhisa rlar u. Müdürlüğünde. : I 

Ci1sl ~I ~ . M:etil lk ı.t.ırı .., •tı 
Asit .~/1il 1750 Kg. 15,30 
1-Sa ur 12300 • lG 

&atın alı rtn4 me'leri mucibince yukarıda yazılı 2 kalem ecza pazarlı1,Ja 
lJ nacaktır. · 

Londra 24 IHususi) - ivi haber 
a.Jan mehafi!ın ,·erdiği ma.hlınata 
ııöre. SLalin Sovvet ve Alman or
duların n b:rl:kto drt>i1. fakat mu
vazi harekôt:a bulu,,rnalorı icap 
etti~ini llı 1 !e "' 'c bi ' ii!mic:tir. 
ENDt<::E \'LR!rt Al.Alı!FTLER 

Paris 24 (Hususi! - Entran • 
si;an gazetesi vuzıvor: cer:ubu şarki 
A,~,""' !'i tndl i ~ !~r ka:ı!'tıfı takdir· 
dP RQma.nvt?nın BG.s.::rab,·a tara -
fından Ruslar ve 1\1<>::1.:ıvyadm • 
c'.l Alma!' la• tar~f·,,dan cem-
1-P,.. i""i:'"'(" .,!ı;ıetc "~n~ ki ...., , ~e ~U~he 
c!merı~ktedi: A!...,. 3 rıv~nın cenu
bu c:-~rl · i ; nr1 ıtı 1t'i a .ı,r,.i revkiv3t ve 
~c ......... ,..+' ... rlC' /tln'!~n v :ı a '" - !\J'1d::ı Ko
lf'nea mır·t lka::1 ir in 1 • .. nıJ ı n rn -
}":".-nıa . er--1ic~ Vf' '"i,..i ~.inı..ctlcrt!.en 
telakki r dilll' k ' edir. -Dü-:C dô Vindsor 

Londra'da 

Maahaza. fırsat ve imkan olduğu cHulasa; bedbin değiliz. Lüzu
takdirde, bövle bir mülakatın şa- mu kadar nikbiniz ve müşterek 
vanı memnuniyet olacağı şüphe • dostlı>klara davar.an sulh ve mü-
sizdir.• sale:met siyaseÜerimizde muvaffak 

h h k·ı· · "h" oiac2ğ·z. Koı>Uşmava. ııörü•meye, 
u.gar aşve 1 ıuıu mu ım memleketlcrimlz arasındaki kültür 

h~yamıtı müb~.:lelcsinc fasıla 111'rmiyelim. 
Sr>fyada bulunan meb'us gaze- Siliıhlann halledemediği işler var-

tecilerım.zdcn Aka Gunouı, u'1l- d r ki. kalpler halleder ... 
ırnr Ba•vekili Köseivanof ile Bul· ı-:.:-=:..;:::::.:=::.;....:.:..:...-..:.:..-----·I 
... rıslan~n _bu~ünkü_ ".azivet. hak· Zabıta mem11rları 
kında muhun bır mulükat yapmış-

1 

~ır. . .. 1 
Ak~ııdüz Dul"ar Başvekılının 

sö7lerini su suretie huliısa ediyor: 
cBul"ar mil:etinin ve onu sükCın 

ve •efoh içinde atmıva calısan· ı 
!arın dört sa<maz ve sarsılmaz ide-

1 
ali vardır: ı 

1 - 'ıam sulh, 2 - Tam sullıü 
temin ea .... ""n h."ı·ı b1La1~ .. 1.ıi., J - 1 

hvn~u to.\..'V .u.:~ .ıı ... rle l.'t ı iı.u •• ~ı.:oal, 

4 - Yakın tarıhın Bu.garı.sLana 
reva e:orouffi.ı sı) asi h~ı..d•u.ı·ın uu..· 
!~dıe ve a.osıane t>J.r şckuue ıa.!).uın 

o .. u.nrnası. 
l:lı" •• durt idealin de merhale 

meın~ı.:: t;.uıakk ' t\. ı:ul!t~ı.?. u.1.:n ~n 
Q1,.7..1.l(.;l.!e eruua.:... L_u,,L ... "Jt.ı .O.t.Ka.n ... 
, .... l ..... a ıarr. 5uJ.lıu J..;>•ı.;·'•'' c~. \o ... • nu-
dır? Komşuıarımız da· sulh ıdeali 
ugrunoa azaını J!J\'rct sJ.!~ ı .11ur
kr. Bı.rrok yaralar alan, nıu:,ku • 
la.tar ce><en b.;~.ın.s.anın harbi 
.i..:i;...e.mesınde ne nıeutaatı olabi!lr ve 
n11,:ın vıııara ... nu~rı K ... lıi.ınnu) a ve ı 

ba ... k.mıLı ~U.ri.l.ı.U ve r'-1 ıui ı: r-.rmi
ye çaı;.;.rn:• 'lam bu yo.a g.rdıg..nıiz 
bir zamanda veıu baştan nelıcekri 
mecnul ıno.ceralara a ~ılmak e ... i ... 
n1ııri c n ge...mcz . .l:hL l s~ a bıl ve siz 
haro:n ne o,dUP"ı.lLU bu.ün inceli n.-
1. ine varıncı"a kadar Oğrcnınil) ıki. 
kcrübeli mil.etiz. 

l.HLaraLll< ıdc~:.ıne gelince. bir 
cümle ile söy ııyt:; .rn, .bı.ur; ... r~s..a.-
nın. b.t.rnflıktan avnlması için I 
hır tek sebep ııös!erı:eııı~ı. Bili vo
ruz ki, bilhas.a :;ah:;an k;ınıiz ki 1 
hayatta kar•ılıidı dostıuk 'e hü•
nıiniyeL duy.ııuh:rııe ballcdılemı • 
vecek h;çbir mese e yo.1<.ur. Bıı 
bu dostluklardan emin bulunu}o· 

(1 inci sahifeden devam) 

Bundan ve bunlara benzer za
:ruri ve lüzumlu olmıvan hru·eket
Jerdcn cıkan münakasa ''e ihtilaf~ 1 
Jar oolisi. riicuu kabil olmıvan mu· 
teak.ıp vak'alarla temasa getirmek
te ve bu h aller vatandaşların mah· 
kümlve '. 1Nine ve polise karşı in
ft 11 '"' , ,lc ~rC"$ İne scben olmakta ... 
dır. Meçhul olmamak lazım gelir 
hı. z"bılanın sawhivet:eri; vatan- 1 

da~la r mal. can VE' !lt: emnivet
lcri!e umumi nizamın korunması ı 
irin verilmis vac:ı1:-Iordan ibaret 
n1un bunların vcrsiz. lüzumsuz ve 
bilh r •sa · ahsi isler istihdaf oluna
rak kulanılması asla tecviz oluna-
maz.• 

l l~t:mh•ıl Lrv:ızını Aıııirli-ı i;,inılen ' rilen 

1 
HARiCJ ASKERJ 1 

KIT/. A _!1 ILANLARI 

7C~O kilo sabuna ist<J,Ji çıkına -
dı~ıudan nıüıltlct on be~ gün da
ha ll.UllJt cıulıııi~t~J". 'Jah"ı:n Le
.;dı uU,O l:ra. İlk tcnıinntı 229 ıira 
50 kı.ruştur. !?rrtcanıe \'e evsafı 
koınısyoL::a gorülür. Açık eks.11· 
nıesi 24/l/9iol Çarşamba günü sa
at 15,30 da Boluda asken satına!· 
nıa J;.om~)·oııuııda )·apıbcaktır. 
Tıtliplcrın komisyona gelnıeıcri. 

•ll3J·· •56S• 

tubesind ~.azarlık 26/1/940 cuma günü Kabataşta levazım ve mübayaat 
ııı _:. ı alım ko!11isyonunda yapılacaktır. 

Ci!~i Ribi A $artname.er her gün sözü ııeçen şubeden parasız alınabile
JV _ t •ıt sülfürü tüpleri de idare tarafından verilecektir. 

ıııııınıwı 11mml 

ı ı~ıl 1 iJ\:ı 
: "" ılı/i 
l ll!IUll 11 

ŞEHİR 
TIYATR03U 

'tiiveı:une Sleklilerin pazar;ık için tayin edılen gı.in ve saatlerde % 7,5 
, Patala.ile birlikle mezkür komisyona ~ei.meleri. .283. dram kısm:nda 

CiııaJ .... + Bu 0 "••m saat 20,30 da 
Miklan muhammen ı·üz 'c 7,5 tksiltmtnln ( O ... ı .ıu ) 

1 ruz. Yugosj,avya i'.e olduğu gibi 
Türkive ıle de gündcnıı:uııe inoJu,af 
!)den ve teme.kri ;:ı;ıttikce kuvvel· 
lcnmekte olan bır dostluk iciııde • 
viz. Öle taraftan dii•er kom.suları· 
mızla da münasebetlerimiz nor ... 
maldır. Bövie bir v:ı.zıyette hal· 

l\rülrahhiC:i t?!m •·c 1ı .. abına 300 
ton aı·pa !'iattn u1ınaraktır. 1,aı.ar
lıj:ı 2G/I/94n Cunıa ı;iinü snı 15 
de ytpi!acaktır. ft!uh11nırnrn tuta
rı 16.~tJO llra teminatı :!-175 liradır, 
Şartnaıııcsi her gün komisyonda 
ı:-orülıir. istekliJer:n teminat .-e 
kanuni vr~ikaıarile be-lli giin ,.e 
r,aattc konıis)"onn ı::"'lnıcleri. 

•1077t ·167> 

il. lemi at 1ST1"-·u, CADDESİNDE 
Stntı-ifuı tu L;r. Kuru~ l.i•ı Ku"'~ Ş·ldi S·-~ı KO.MEDI KIS~lf 
AlnPul ""·L luırıba 4 adet 1400 00 105 CO açık ek. 14,30 Ru akşam saa~ 20.30 da 

• -·...,telif mumluk 1152 • 780 40 58 53 • • 15 (Am ahır •·gle.r.iyor) 
ı _ s' • 6350 • 3582 oo 26s 6j • • 16 -o-

ıııucibin~ artname, anıpıı! mi.ıfreda.t !istesi ve sanL~fui tuhmıba resmi (.JALK OPERETi 
k.onznııştur Yukarıda miktarı yazılı .3. kalem malzeme açık eksiltmeye ı 

It - . nn akşam snat 9 da 
'Ve saatler~uhammen bedelleri. nnıvakkat teminat!an, eksiltme şekli Kl·:D:YE Pin, l!l 

lir _ı ızalarında vazılidır. z,.,_., Dalmasla beraber 
Yaat !>Ube .Eksıltme 2/2/940 cuma ııünü Kabtaa ta Levazım ve müba- ı---------.:..·----:rv - Sındekı alım komisyonunja yaoı.acaktır. 
lunı.ba r Sarı.nameler her gün sözü geçen şubeden alınabılecei,'İ gibi tu- 1358 111.n 1 ll~~ Ruuu 

_V _ ı:smı _de _l?Örüle?iiir. . . . .. \ 
l'tiveııme teklılerın eksıltme ıçın tavın edilen !!un ve saatlerde % 7,5 1 

-- Paralarile birlikte mezkür komisvana _ııelmc!eri. c506• 1 - -- ·--· -----~.;,._ ____ _ 
lstanbul Komutanlığı Sat7nal

rna Komisyonu ilanları 1 
kohtl Ye svonumuzda mevcut keş;f ı 
:ıartnamele · - . n rıne ;;ore yenı yapuan 1 
aydarp••ıı h ' ... 

""•ki ..., a •&nesının mutfak •·o carının açık eksiltmsei 3/2/ 
" umartes· ·· ·· ı>ıl 1 gunu saat onda ya-

d ~ağa bPşlanacak ve ayııi gün
e ıntaç edilecektir M h · u ammen 

bedeli iki bin üç yliz liradır. tik 
teminat parası yüz yetmiş iki bu
çuk liradır. İsteklilerin belli giin 
ve saatte Fındıklıda Kıımutanlık 
&Plınalma komisyonuna müraca· 
atlan. •473• 

Yazan: Rahmi Y AGIZ No: 20 

Donanma Geliyor 
Aıniral 

Osmanlı 
Soşon böyle bir 
imparatorluğunu 

cmrivakile 
harbe sokmuştu 

ke!~~~n mülehas.•ısın öğünerek 
ele .1 ıbe.atl.arı ()lclufunu söylediği 

mır ır ı•ıe ,. rin ı_ ~ ardnıanııştı. Demi-
KOpmo.ııı;ı liz . • 

ise kapılan vü ~rıne derın bir ye-
dıınlarla p ·· ·k'- aşı Otto; geniş a-

ev ışcvku·. .. 
sini ar~ınlı;y~ .ın guvcrte-

- Şinıdi ne yapaea.. ., . 
ne olacak? gız .. Vazıfc 

Di,·e ~öylenivor. e•eOcn· d 
l\l ··ı ) · 0 ıvor u 

ıı e ıassısı lilk•Yt b k- . 
sc · d ·· • · a ışlarla :vre en su\'arı Ccv1tt k 1 . 
1 • ı·ı ap an bır e ışare ı e ('ılgına döne .. 

h d n ınute • 
:bsL ı urdurdu, Jlfıve etti· 
- Vnzifenin verıda kol; -d . ucagın • 

an mı c-~dı~yc dil iiyorsunuz~ 
.-... T<b i dei:il mi kurnandan•. 
. - O l~alde mil<tM"'h olu~~•--

Cızım; •ızın ı:-i~l Lol lo ıuütcfer • 

rik işler icin hususi aletler kul 
)anmadan, icat elnıeden pratik bil
gilerle bas rdı<runız işler -:oktur. 
Şinıdi bu isi de iılutsıı., edevatsı.z 
yapacağız. 

Sonra, Alman zabitinin gözü ö
nünde mürettebata bazı emirle-r 
•·erdi. Filıka demirini getirdiler .. 
Ayni tel hal•lı bağlıyarak denize 
sarkıttılar. Pe)·kişevket ileri, geri 
manevra yoıph .. Demiri suda bu
lunduran risıtlar: 

- TamPm!. 
Parolasını verin~e sil'r'arinin 

makine tel;rrafında eınri gürledi: 
- Tan1 :\'ol i.ierı ... 
Geıni: suda hulunnn drmirin a

sılmasına uskurl:ırının bütiin sid· 
dctıle ileri atılım•k cevap verdi.. 

Zilhicce 2 inci K~nun 

l 1 11 

1940, Ay 1, Gün 24., Kasım 78 
24 İklncik.iuıun ÇARŞ.'\J\Ulı\ 

Vakitler --GüneJ 
Öğle 
İkindi 

1 
Ak~m . 
l:alsı 

tın.ak 

\ au.J 1 ı:..,_ .. , 
SL Da. k. 1''" 

7 19 
12 26 
:5 00 
17 15 . ll:I 19 
5 '\' 

'J. o 
7 11 
9 ~5 

12 00 
:>) 1 

'' '11 ~ 

Birkaç sanive sonra demir boşal· 
dı; Odesa limanı bir •nda karan: 
lıl:a büründü .• Bütün bu b_'."'ek~tı 
hayretten {incaıı!aşmış ııozlerıle 
se)Teden yüzbaşı Otto mı~_ıl~andı: 

_ Oldu .. l{nblolar kcsudı- . 
Pe:vkişcvkel vazifesini b_itirıp 

dönerken uzaklan Osmanlı {ılosu
nun OdeseYı cehennem sahrnağ"ına 
nlarni bır~kan top ses1eri derin a· 
l.islerlc kulaklarda izler bırakı -

yordu. kk' 
Amiral Suşon; ittihat ve Tera 1 

Nazırlarını ikna ettikten so?ra 
hö' le bir emrh·•kile Osmanlı ım· 
pa~alorlıığunun Rııs~·aya. karşı _fi·. 
len harbe giri.ş1neslnİ tcmın etmıştı.. ,,,.. 
IIARBİN İLANINDA i<:TA""fl''L

DAKİ CASUS FAALİYETİ 
Teşrinievvelin ilk yarısı İstan .. 

bulda gaTabette birbir:ni ~·rnen 
bidi,ei<·r ~·aratarak gcıriyordn. 

Yorgun Osmanlı in1Jl::ır"Jtorluğ'u 
üstlinkörü bir seferb<'rlikle daha 
hazırlık!OTinı ikmal eln•cdrn ev • 
,·el 330 vıhnın kurban ha'.'·ramı gil· 
nii Ru5>yaya karsı harp Urın f'di1-
dii:ini Öı:,"enınis; halkın günlerdir 
bir ön sezi~1t" bork1ılan gön1ii ni
hayet kutlamai;a giri~tli;i kurbaıı 

ı~ı_s_T_A_N~u_u_L~D~E_L_E_'U~l_Y_E_s_ı~l_L_A,_N~L_A_ıt_ı~ 
Kasımpasa ve Balat hafk hama:nlannın noksan kahn bir kısım 

tesisatının ikma•i ,.ı açık ek>ı.ıme . e konulmuştur. Kesif bede!i 2985 
lira \'e ilk ıemıııatı 223 ura Ui kuru ;tur. Ke<if ve ·rtnı.nıesi zabıt ve 
wuıun2liıt nıüdurlü<•ü nde görüıebilı•. İha:e 26/1/940 cuma ııiınü sa;ıı 
H d~ C:aimi encüıııeııde yaoı'acaktı.r. TaFnlerin ihal<>den 8 gün ~vvel 
Feıı j.: ~ eıi mi.ıdi.ırJüaUne n1iıracaatla alacak.arı icnni ehliyet ve.sık.-..sı 
ve 940 yıl r.a. a;t t.carct oaası ve.su.ası ve uiC tem.nal maıkbuz ''eya 
mekLuplarile ihale günü muayyen saatte Da:mi Encümende bulunma-
ları. (:94) 

lsta 'lhu l ~1ıntai.:a Liman Reisliğinden: 
, Oç adet yeni motorbotun inşasına 5/1/940 da kapalı zarfla yapılan 
eksihmesine talip çıkmadıiiından key[i~elin ,.,·ni şeraıL dairesınue 
ve kapalı zarf usulile ekoıllnıcsi on beş .ııün temdit edi.mistir. 

Tahmin bedeli &600 ka ve % 7,5 teminatı muvakkal<'sı 720 liradır. 
İstekiiierin teminat mai,buz veya banka mektuplarını ve dı~er mili 
ve ticarı \'esaiki muteberelerini ve bu işlerde ehliı etli o!,:.ıkbnna daır 
Münakalat Vekaletinden a1mıs oldukları eh.ivetnamolcrile birlikte ka
palı ve mühürlü teklıf mektuplarını 25/1/940 peroembe ı:ünü saat 16 
dan bir saat evveline kadar Galatada Rihtım üzerinde mıntaka limna 
reisli"i satın alma komisyonu reisl.i~ıne vermeleri ve şartnameyi ve 
resi.ınieri a..ınak istıven.crin de idare şubesine müracaatları iliin olu· 
nur. (2:9' 

ba,-ramı günil ilanı harp 5Ürprizile 
heyecana ıtönıülmüştü. 

Bu dünya dnasıııa karışmakla, 
hele bu nıevsims:z ve şuursuz bir 
şe~ılue bu da\·anın döı;.üş sa!lan 
&.rasma kattlnıakta ne mana var• 
dı"! ll:ılk; birbirıerile bunu söyle
niyor; 

_ Ne kanlı bir kurb:n ba)TDrnt 
yaptık? 

lliyordıı. 
H~llıuki İstonbulda. Os:::ıanlı hü

kiınıclınin -ıtyıtnhtında a_ylarca 
evvel baslıyan cbeyaz harp• (l) 
bütün siddctılc de,:aın cdi.rordu. 

Teı;riniev.-clin 17 sinde İngılte
renın AJ"deniz donanınası tarafın· 
dan Çanakkale bo(:nına bir hü • 
cuııı ~·apıltlığı İslanbulda şeyi ol
muş; İngiliz doııann1asının Orha· 
tHl'C L;tihkiunlnrını )·erle bir etti· 
ği de bu say_iay·a iı:he edilmişti. 

Sayialar; ı~trınbıuda h~Tpten cv
,.cl faaliyete geçen Anupa de\'let
Jerinin i~tihbarat i~lerile u~rasan 
gizli teşkilatı tarafından çıkonlı
yordu. Bjobirlerile rekabet halin-

- -(!) &-vaz harp: cephe gı>ris'n
de carpısan gizli te•kilatın birbir
lerile mücadeleye gir,şrr.esine ve-
rilen i.simd;.r. R. Y. 

de çalışmalarını arttıran bu gizli 
teşkilôt nıeıııuriarının muhtelıf 

karargiıhlorı vardı. Mesela: Avus· 
turya İnlellicens Servisinin mer
kezi, Teııebaşında, l{abristan so
kağında 111 nunınralı Avusl?.ır~·a 
tcbaPsındas çaıuaşırt& Vcsillinin 
18 odalı büyük e\'iydi. 
Yüzbaşı S•Lb ck~riıı şcfiii{:-:ıde 

çalısan bu scn·ı; bercriksizl.giııe 
rağmen epe~· dalavcrl·ler çevir -
nwi;e muvaffak olnıus: faaliyetini 
bilh•ssa İngiliz inteliiccn• Servis 
memurlarını bnlınnk, me3-·dana ç1· 
karmak, oı:ların çalışmabruıı fel
ce ui;'l'afmal:a çahniıyordu. 

Alman istihbıır:ıt ı.ervisi de al
bay Wangenheimin idaresınde hu
lunuyor, Alınan Baş:.umandanlığı 
murahhası Kiilvetcr Pnşadan ol
dığ"ı tlirekliflerlc işini ~·iiriitüyor
du. Bunların merkezi de Beyoğ • 
!unda, Taksimde, şimdiki Alman 
konsoloshnnes;;-in arka tari'na -
rında l\ladanl Krissi isnıinde bir 
Alınan YıLıucli kadınııı e\'indey
di. 

En genis ölçiide ve •i<trmatik 
surette faali,·etini siirdüren istih
borat k•kilıilı İngiliı İnlellicens 
sen i.ı.iy di. C u~11.ıını llaT) 

Uç vekalete ait 
muhtelif iş er 

$'e1ırimizde bulunmakta olan Ve-ı 
killerimızden Tıcaret Vekili B. j 
Nazmi To...,run"'lu dün akşam ve 
bu sabah da teLkık erine devam 
elm.i~tir. 

B. Nazıni Topçuo~lu bu aksam , 
Ankarava dönecektir. Vekilin tct· [ 
kık1erı ihracatı teskilatlandırma 
faaliyeti, yeni ithalat limited bır- ' 
lık.leri teşkilı \'e milli korunma ka-: 
nuııu hakkındadtr. Şehrimizde. bu' 
veni kanunun taıbikatına ait tali
m .. Lnameler hazırla.ıuruştır. 

•- Zelzeie<U! V1kılan ycrforl • 
ffi ll.Jl } t~ı. ..... \O•n l.ı.-.ıa-. 1 ı 't t .... u.le

tlmiz yapaca!dır. llhbaıınrda der
hal laalı;ete ı:cçecegız. Yapı l acak 

olan yeni bınaı.arııı evsalını '" zcl· 
ze•eve mukavı.m bina tıpl.crinl ta
mamen tesbit ettik. 

ı.e,.ı Lı"ucaun mahalli Je je
olol!lar tarafından tayin oıuna • 
c:.ktır. 
Adapazarı • B~lu üzerinden An:

kua- a gıdecek olan l'ısa yoıun e
tüd.ierini ilan ettik.• demış:ir. 

DAHİLiYE VEKlLININ 
BEYANATI 

TİCARET VEKİLİNlN 
l:l.ı:, Y Ah A lI 

Dün a.tsam Ankarava dönen D1r
Ticarel Veıulı bu lıu.susıa ve di· hilb•e Vekilimiz de beyanatta bu

~er ı.t: •. ıı.ı .. K...e.rı ııakJtlnua beyandl.~C lunarak ezcümle şunJa,ı söy•e • 
l>i.uU.H4ı.ts.A ~cwı.we atu.llla.IJ. Mv; .. &-1 mişllr: 
lll~u .. r; 

•- .Milli korunma kanunu meri· ....... Zelzele mınt.akıısında köylere 

1 

varıncı va kadar vazıyet tesbit e
ve•e ııırmesııe bır.ık•e uuıyaca g;ı- dılmistir. Fc!Uk<>tin kat'i biianço· 
re nazırıı.K..ı.aıa IJ~Jo..nacak ve uu- su a.lınmıı;; 2ibidir. İnsanca olan 
ıtuıı a.ını.u<•a oı.c.ıııı.:wmu ıeaume- 1 zayiat 30,000 e ,·akırc!: . Şimdıki 
re aa.ııa la<ıa enııııyeL ve kuıay • 1 halde acıkta kalan!aıın ıerleşli • 
!uıa devam inut;.ını E!!d.e euJJ.rnış rilmesi ve iasclerinın temini işile 
Lu ı Lı.na.caKtır. ı mese:ul oluvoruz.ı. 

bu kanunun cezai hükümlerınin Dahiliye Vekili. umumi vaJilik· 
taıı..ı,.ına ıuıunı .ı<auıuyacu;:ı ka- ı ıer ıhdası hakkında bır karar bu· 
n.a..ı~ına.cyım. lunmnd:Q":nı söylen~i;tir 

b•T ay evveline nazarıın i.şler ve VALi BURSADAN DÖNDÜ 
biıua.:;sa ıı.naıut eş}a:,ı ııatları nor-! Bavram tatilini ~irmck üıere 
mal bır hadde du.ıı. u yurumeklo!· Eursava Pitmi• olan Vali ve Be'.e
<llJ'. Çok yakın uımaıııarda, ıtha - d i··c rei~imiz B. Lıitfi Kırdar dün 
!at için gu5~rılecck genış roik:V<t.S• &k•am Bursadan dönmüştür. 
ıaki kclaylıluar t..uLun ış;erde tam l R Lütfi Kırdar Burs3 da Vali 
bır tabiiui(ı ıcmın edeceği kana • l Ref:k Kuraltan Jle d• temas etrr.:Ş 
alindcvi.m. Şımdıv~ kadar bankJ· V<' burasının bir luri>m sehrl ha· 
!.arın aknxl;cil aç.maması, mallar l 1inde inki•afı kin a!ınacak müs· 
buraya muv_asalaL _ettı;ı.,_?n sunr• \ te~ek tedbirler otrafında görüş • 
lc:,;.:ıd,uf c~tıl\.~ı..:rı ınuş~uuıttaıı dvı::- mü,tür 
muştw-. l:!und•n so ,ra bliLi.ın bu '·~~-----~~~~---~ ....... .,... 
kredı mücss.!~oie. ı lıoylc bır teh· 
lıke:ıın kalmamış o.duı:unu ıtorüıı
ce ko.~vu .... a aJi.!CdJ,,t aç.ıcaklar
dır.• 

Vekıl bundan sonra ilıra.:~.ımı
zın mu.emadıycn ıu-t•ı~ını, takas 
takdıri krmet komisvonlarının 
l iı ~oldui':unu. ellerınJekı iş;<:rın 
bir yıl zarfında a ynı hevet\.,~ ta
rafından tasLv<> o.uııacağı.-ı . lıai· 
yadaki müz~ relerin de.·aın etti
.i!ın söyliyemk: 

._ Almanya ile şimdilik muvak· 
katen 7,5 mi!yon Tw k liı-alık bir 1 
anlaşma ıısası iıze'1rıde mutabık 

1 
kdındı~ını söycmiştir. 

HARİCİYE VE NAFIA 
VEKİLLERİMiZ l 

Nafıa Vekı.imiz Gene~al Ali 
Fuat Cebesoy dün akşamki eks
pres.!e Ankarava hareket etmiştir. 

Harici\·e Vekili de yarın ak,am 
dönecektr. 

Nalı"' \'"ekili bc-vanatında; c.Ça
talağzı• verine kömür limanının 
ZonıruJdakta vapılacai!ını. yenı İs
tanbul limanı isinın de avrıca 
tetkik <>dilmekte oldu~nu sövle
mıs ve: 

Belçika istila 
tehlikesi 

geçirdi mi? 
(l lnrı nhffed .. u drvanı\ 

O ııün tesadüfen tanıdığı tayyare
c:lerd<?n biri Tempeıhof tayyare 
meydaııınoan Koıonyaya giımek • 
tedir. Za.biL f:r;;attan ıs ılade eoe
rek. derhal l~yy reye atlamu,tır. 

:Fakat havar:n si li oJrıası yü -
zünden tayyare, Kolonyanın pek 
ş!.nıalinden uçarak, Holanda hava
larına girmiştir. Tayyare dafi top
larının harekete geçır:esi ü:z<?rine 
Alrr.an tayvHesi isjkametinl de -
j;iştirmiş, bu defa Belcika hava
larına ~irnı:~tir. Fakat tayyare 
mitralvöz kurşuı:Janndan zede • 
l<>nd!ği için mecburen Belçika top
raklarına inmişt:r. 

Tayyare \'ere iner inmez zabit 
hemen d•şar ya f:rlnmış ve civar
da bulunan bir köylüden klbr't is
tivnek, elir.deki vesikaları \'ak • 
mak is'emişt'r. Fakat o vakİe ka· 
car ye'.isen Belcikalı askerler la • 
rafından elindeki \'esikalar alın -
mış ve her iki Alman en yakın ka· 
rakola götürülmüştür. 

Bu haberden bahseden Paris 
ızazeteleri t('frika edilmeıte layık 
bir roman me\"ZUU addetmekte • 
dirler. B:r Alman zab'tinin trenle 
f!i!mek icin em'r aldıj\ı halde tav
yare ile ııitrr.csi ve p !olun yol~
nu saş:rmas. oek akla yakın gel
memektedir O ..,1nlerde de Alman 
raıe'eleri, Beıc:ka ve Hnlanda hu
dutlanna küllive~li tahsidat vnoıl
dığıru vazıvorlardı. Halbuki bu 
ne\'İ askeri haberleri yazmak ida
mı müstelzimdir Berlinln ortalı[:ı 
Yar !'!ırmak iç!n bövle bir te•eb • 
büste bulunduğuna şüphe edil • 
memPkt"'1ir. 

HOLA~DADA ASKER! 
MANEVRALAR 

Paris 24 (Hususi)- Holandada 
mühim askeri mane\Talar yapıl • 
mıştır. Buzlardan istifade ederek 
Holan<lavı İ•gale kalkncak muhte
mel bir düşmıma kl!T$ı ittihaz e
dilecek askeri tedbirler. manev • 
unın !'Sasını teskil etmektedir. 
Manevralar muvaffakivetle neli • 
celenmlstir. Btızlıınn müteamz • 
elan ziyade. müdafilerin ~~ ziya
de isine yaradığı görulıııiişıür. 

Balkanların 
Emniyeli 

(1 hıri 3hlfeden df"vam) 

garistanın umumi si) aı;cli bnkı . 
ınından llalkan sul1· t 11 11 "1 ı l ı.. ... 
faza~ı itibarile ınc~'ut bir tecelli 
oJduğu gibi IJarlCl.) e \. cluı. uu:& 
:$ukrü Sa.rJçoı:Ju'r.nn be\ ;.!noıtı da 
~"lk mühinıdir. Sullıun ~11uha(a • 
za<ı iç:n elden gelen bütün ı:-ay -
retlerin sarfcdilclii(ini tebarüz et
lircn llariciyc Vckilinliz bilhassa 
Bul~aristanın da v;ıziy< tine işaret 
etmekte ve onu etrafında birikmiş 
şüphelerden sıyırmaktadır. 

Herhalde. büliiıı bu vazi)-etlrr 
biihassa Belgrad toplantısının Bal• 
k•nların sullıunu muhafaza eyl&
mek ve hprbi cenubu şarki Av • 
rupasına sira~·et ettirmemek ~·o
lunda müessir bir rol oynıyncai::ını 
göz1crimizd~ canlanc:!ırmakta ve hu 
dava üzerinde bütün B' lkanlılarıa 
canla ba,ia hareket halinde bu • 
lunduklannı göstermektedir. 

ETEM İZZET BESiCE 

<ıÇA TAK MADEN» 
Türk Anonim 
Şirkelinden: 

1940 V14 subat.avının sekizinci 
perşembe ı:ünü ssa t 15 de i.stan· 
bul, Bahcekaııı. 'l as Han 5 inci kat
taki 65 No. lı sırkct merkezinde 
senelik adi sureıte ton!.>nacak he
yeti umumiye ictimaına si:ket hi> 
sedarları davet olunurbr. İşbu io
timaa iştırak etmek ıcin ~erek a• 
salttcn ve gerek n»<alctcn şırke
tin en az on hissesine sahip hisse
dar.ların mezkür senedatı veya 
bunu müsbıt evmkı yevmı içtima• 
dan bir hafta evvel <irket merke
zine tevdi ile mukabilınde duhu • 
live varakası almaları rica olunur. 

Ruznamei müzakerat: 
1 - 1939 ' vılı muamelat ve 

hesabatına ait idare meclisi ve mıı
rakıp raporlarının okunması ve 
tasvibi. 

2 - 1939 i• nlı bıliınco. kiır ve 
zarar hesaolarının okunması. kabul 
ve taşdikile idare meclisi azaları.
nın ve murdkıbın ibrası. 

3 - 1940 vılı irin murakıp inti
hao ve tayini. 1940 vılı ida:·e mec
lisi hakkı huzurlarile murakıp tah
sisatının tavini. 

4 - idare meclisi azalarının ay
ni ı:ıevi muameliitı ticarive ile m~ 
ıru: di .ırrer bir ~irk ete .şahs:an me,s.
u l aza sı!atile dr.lıil olınaları.n& 
izin veril.-ncsi. 
••••••• 1 •• , ••••• 

İNGILTERENL• HAVA 
TABiYES! NASIL OLMALI? 

Londra 24 (Hususi)-· Eski na
zırlardan Ameri bugun bır toplan
tıda sö~ ledıjti nutuk:a. inıı:lız ha· 
va tilbh·esinin Alınan hava kuv • 
vetlerini az:ımi faalıy<te rr.cc!ıur 
b:rakrr:ak ve hatta Alman tayya
reler.nı mukabele bilmisı!lere sev
ketmck olması liızım ııelccej!inl 
söylemiştir. Bu suretle Almanlar 
çok muhtaç oldukları benzıni meb. 
zul miktarda sar!cımış olacaklar
dır. 

Nazır demiş!ir kl: cERer Alman 
ta,·vareleri İngilterev~ akınlar 
yapmazlarsa, bundan henzınlPn· 
n. ta<arruf etmek ve tavva -..1P • 
rını tehlikeye kovmamak ısı<:-dilr.· 
!eri ~Jacıı.k.tır .• 



SABAH 
Ö (} L E ve A K Ş A M 

her yemekten sonra günde 3 defa 
.Jişlerinizi muntazaman RADYO~ 
LIN diş macunu ile fırçalayınız 

Tahmi~ ~deU 
1200 kilo aığır eti , • • , • • Beher kilosu 34.28 
'1425 kilo kuzu eti • , , , • • > • 46.31 

22ll3 kilo koyun eli • • , , , • > 41.89 
1- Tahmin bedelleri, dns ve miktarları vukarıda yazılı üç kalem 

etin 30/2. Kanun/940 tarihine raslıyan Sah günü saat 14.30 da kapalı 
ıı:arfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2- İlk teminatı (1005 1 lira (96) kuruş olup şartnamesi her ırün ko· 
misyondan alınabilir. 

3- İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim ede
cekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir saat 
evveline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon lrnskanlığına makbuz 
mukabilinde vermeleri. (23S) 

Nafia Vekaletinden: 
En:u:rum ile kilometre 18 + 500 civarında bulunan Uzun Ahmetler 

arası demiryol inşaatı ve ray ferşiyatı işi talip çıkmadığından yeniden 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

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

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

3 - Muvakkat teminatı ce4.250· liradır. 
4 - Mukavele projesi, eksiltme s.ıırtnamesi, baymdtrlık işleri genel 

eartnamesi, takeometre plan ve profili, fenni şartname, 91 B. numaralı 
malzeme tipi, tel.ııraf hattı şartnamesi. ferşiyat talimatnamesi, vahidi 
kıyasi fiyat cetveli, çimento normundan mürekkep bir takım münakasa 
evrakı elli lira bedelle demir Y.Ollar inşaat dairesinden tedarik olu
nabilir. 

5 - Bu eksiltmeye girmek istiyenler referans ve <lili;er vesikalarını 
bir istidaya bal(lıvarak eksiltme gününden en az sekiz ııün evvel Ve
ikaletimize vermek suretile bu iş için ehliyet vesikası istiyecekler ve bu 
vesikavı münakasa komisyonuna vereceklerdir. Eksiltme tarihinden liı
akal sekiz l?iln evvel yapılmamış müracaatlar nazarı dikkate alınmaz. 

6 - Eksiltme}'E girecekler 2490 numaralı arttırma, eksiltme ve 
ihale kanunu mucibince ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesika
larını ve beşinci maddede izah olunan ehliyet vesikalarile muvakkat 
teminatlerını ve byat teklifini havi kapalı ve mühürlü zarflarını yine 
mezkfu 2490 numaralı kanunun ve eksiltme şartnamesinin tarifatı da
iresinde hazırlıyarak 26/1/940 tarihinde saat dörde kadar numaralı 
makbuz mukabilinde demir yollar insaat arttırma, eksiltme ve ihale 
koınisvonu baskanlıl!;ına teslim etmiş olmalan lazımdır. c265. cl22. 

Sahip ve neşiryatı idare eden Başmuharriri 
ETEM İZZET BENİCE 

Basıldığı yer: SON TELGRAF lllatbaası 

J\~. 205 Y112:an: l\L SAl\tt KARAYEL 

V cncdik ve papalık donanmaları birleşti, 
yine Türk donannıasına bir şey yapamadı 
Kaleler, adala•, kıt'ıılar elden 

de ı:cçu, geri alırnırdL Her defa· 
ıwıda ahali eziliyordu. 

Ba deüısında Venedik donan -
ması, Çanakkale boğazından içe
ri girmek teşebbüsünde bulundu. 
l,iikin muyaffak olamadılar. 

Fakat Türk akıncılan alayla İ· 
talyaya ııirdiler. (İzonzo) nehrini 
geçtilerh Venediğin karşısına ka
dar yürüdüler. 

Türkler, garbi Romanın içeri
lerinde at oynatıyorlardı. On bin· 
lerce süvari ortalığı kasıp kavu
ruyordu. 

Papa, feryadını yükseltti. Ehli
nlipler tertibine başladılar. Eli si· 
llıh tutan bıristiyanlar Venedik 
saflarına girmişti. Hep birden Türk 
ozdusuna salıyorlardL 

Fakat, Türk metanetine, Türk 
inadına karııı hiçbir şey dayanmı· 
yordu. 

llattil, ka<:a Fatih, l!-OsMyı, Her
seği fethile hakimiyeti •ltına al· 
ı:ıı•tı , Ulah kıt'asına sahip ol • 
ınu:tu. 

Vened.ik donanması Papa donan· 

maille birleşerek bir filo teşkil ey· 
!ediği halde Türk donanmasuı .. 
ka111 bir ey yapamadL 

Çünkü Venedikliler, Türk de • 
nizcileri tarofından •Eğriboz• a
dasının fcthile Adalar deııiıinden 
hemen hemen çckilmi& gihi pldu· 
lar. 

Fatih, Arnavutluk keşmekeşine 
nihayet vermek ve orayı da fetih 
ve zapteylemek üzere bizzat sefeı·c 
çıktı. Bazı mevakii zapteyledi, Ar
navut be.vi İskender dajilara kaç
mıştı. Bilahare, Türk akınlannın 
temadi eden hareketlerine daya
namıyarak Venediklilerin elinde 
bulıwan (Alesn l şehrine iltica 
etti ve orada öldü. 
İskender Beyin vefatınd'an son

ra, yerine geçecek liimse yoktu. 
Zaten, Arnavutluk Türklerin e· 
!ine geçmişti. 

Fakat; İşkodra Venediklilerin 
elinde idi. Fatih, İşkodrayı fet· 
hetmeğe karar verdi. 

Rumeli beylerbeyisi Hadım Sü· 
leyman Pa•a İşkodroyı muhasara 
etti. Döktürdüğü büyük toplarla 

• • . .. 
600 ton arpaya talip çıkmadığın· · 

dan tekrar müaakasiaya Iwn.aıwı -
tur. Tahmin bedeli 39,000 lira ilk 
teminatı ~25 liradır. İhalesi 5/2/ 
9(0 Pazartesi günü saat 10 da Edir
nede Sanayi kışlasında satınalma 
komisyımunda yapılacaktır. İstek
lilerin belli santte komisyona gel-
meleri. •1143• ·531• ... 

160 : 180 ad.t çift atlı askeri tip 
nnltliye arabası pazarlıkla yaptı • 
nlacaktır. İhalesi 27 /1/940 cumar
tesi günü saat 11 de E'kişchirde 
Kor. satınalma komisyontında ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 24,300 
lira ilk teminatı 1822 lira 50 ku
ruştur. Şartnamesi komisyonda 
göriilür. İsteklilerin komisvona 
gelmeleri, •1138• c52G• 

..... 
10,000 kilo sadeyağı pazarlıkla 

sstın alınacaktır. Tahmin bedeli 
10,000 liradır. İlk teminatı 750 lira
dır. halesi 5/2/940 Pazartesi günü 
saat 15 de Edirnede sanayi kış· 
!asında satınalına komfsyonunda 
yapılacnktrr. İsteklilerin kanuni 
vesikalarile komisvona &elmeleri. 

(1140) (528) 

* 37,500 kilo sadeyağı kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. Tahmin 
betleli 45,875 lira ilk teminatı 3516 
liradır. İhalesi 5/2/940 pazartesi 
günü saat 16 dadır. Taliplerin ka
nuni vesikalarile teminat ve tek • 
lif mektupları•u ihale saatinden 
bir saat evveline kadar Edirnede 
Sanayi kışlasında sahnalma komis
yonuna vermelrri. •1142> c530• 

..... 
hı.i adet zımba binasile etrafının 

parmaklıkla temdidi işi kapalı 
zrrfla cksiltmiye konmuş istekli 
çıkmadığından birinci pazarlığı 
4/1/940 ikinci pazarlıltı 11/1/940 
üçüncü pazarlığı 18/1/940 dördün· 

kaleyi döğdü. Gedikler açtı. La • 
kjn bu sırada Buğdan beyi isyan 
ettiğinden Siileyman Paşa o tarafa 
çekilip vürüdii. 

Fakat cok geçmPdi , Buğdanlıla
rı, yani Romanvalılan tahtı inkı· 
yada alan Türkler, tekrar İ~kodra 
kalesi öniinc geldiler. Bu seferde 
Padisah da vardı. 
Arnavutluğa dahil olunca Pa

dişah müfrezelere bazı emirler ve
riyordu. Sadrnam Gedik Ahmet 
Paşa, biihassa Karaman seferle -
rinde, dağ' muharebesinin ne ( l ~
mek olduğunu üğrenmisti. Tecrü
besine binaen bazı mütalenJar der
me)'llll etti. 

Gedik Ahmet Paşanın mütaleatı 
Fatihin hosuna gitmedi, Çünkü; 
Ahmet Paşa, Padişahın muharebe 
sevkulceyşini tamamile tenkit ey· 
!emişti. 

Fatih, Ahmet Paşayı azlederek 
Rurnelihisarında hapsedilmesine 
emir verdi. Haibuki, Gedik Ahmet 
Paşa K•ramanda , Kırımda, son • 
ralan da İtalya sevabilinde Türk
liik namını ilii eylemiş bir veziri 
muktedir idi. Ne çnreki, Fatihin 
azameti Pasanın mütı?)eatını gu
ruruna yedirememişti. 

Gedik Ahmet Paşanın yerine 
Karaman! lllehmet Paşa Sadra • 
zam oldu .Asalet ve dirayeti iti • 
barile devrin mümtazı idi. Lakin, 
adamı değildi. Bunun için Evra
nos zade Ahmet Paşa, umuru as· 
keriyeye riyaset etrneğe başladı. 
Hareketin sakametine vakıf ol • 
muş olan Fatih, bir müddet sonra 
Gedik Ahmet Paş•yı hapishane • 
den çıkardı. Avlonya sancağına 

İstanbul Komutanlığı 
Satınalına Komisyonu İliiD!an 

Komisyonumuzda mevcut evsaf 
ve şeraitine güre Komutanlık bir· 
likleri ihtiyacı için on bin kilo sa· 
deyağı pazarlıkla satın alınacaktır 

Münakasasına 27/1/940 Cumartesi 
günü saat on ikide başlanacak ve 
ayni günde ihalesi yapılacaktır. İs· 
teklilerin belli gün ve saatte Fın· 
dıklıda Komutanlık Satınaln•a ko· 
misyonuna gelmeleri. •537• 

9,024.02 677 2 • • 10 

cü pazarlığı 25/1/940 per,cnıbe 
cWıleri . aat 11 de F.skişcbir kor 
satıualma komisy(lnunda .yapıja. 
caktır. Şartnamesi &ki ehir, An· 
kara, İstanbul levazım amirlikleri 
satınalnNı kooıı isyortlnında görü· 
lür. Keşif bedeli 21,319 l:ra 15 ku-· 
nış ilk teminatı 1598 lira 94 ku -
ruştıır. İstekliler kanunda yazılı 
vesaikle ve teminat nıakbuzl•rile 
mezkur günierde komisyonda ha· 
zır bulunmalan •1042· cl084t. 

• Jf. 

Şehit istasyoınuı dan nmhara, 
ambardan birl:klere cem'an 17,000 
tonluk nakliyat işi eşya , erzak ve 
saıre kapalı zarfla eksiltmeye 
konmustur. İhalesi 7 /2/940 Çar
şamba ı:-ünü s2at 16 da yapılacak
tır. İlk temin:ıtı 423 liradır. Şart
namesi komisyonda görüliir. İs • 
teklilerin ihale saatinden bir saat 
evveline kadar teklif mektupla -
rını Edfrncdc l\Iü~iriyet dairesin· 
de satınaJma konr;syonuı1a ver-
meleri. cll37> •564. 

Makine yal:1 Kilo 1000 
Tuz nıhu • 4 
Kalay • 8 
Nişadır • 4 
Pamuk > 4 
Yukartda yanlı malzeme Sü-

loğlunda askeri srtınalma komis
yonunda 25/1/940 Perşembe gü
nü saat 10 da ayni günde teslim 
pazarlıkla satın alınac•ktır. İs • 
teklilerin niinıunelerile koınisyo
yona gelmeleri. • 1138 •565• 

* 9DO,OOO kilo rrpa kapalı zarf u-
sulile sahu alınac~ktır. Muham • 
meu bedeli 60750 lira oluı> ilk te
minatı 4287 Iİl"a 50 kuruştur. İha
lesi 9/Şubat/940 cuma günii saat 
15 de Kırklareli As. Srtınalma Ko. 
da yapılacaktır. Sartnamc ••e ev· 

memur etti. İşte, Gedik Ahmet 
Paşa, bu sıfatla İtalya snhiliııe se
fer etm'sti. 

İskodra yeniden muhasara o • 
lundu. Torlar döküldü. 

Fakot; kale çok sarp ve kuv • 
vetliydi. Fatih .. , İ~kodra kalesini 
zaptedemediğinden dolayı sinule
niyordu. 

Çünkü; Gedik Ahmet Paşanın 
miitalcalarııu dinlememişti. Ni • 
hayet; Ahmet P2şa, Padişahın ca· 
nı sıkılmakta olduğunu hissetti. 
İşkodranın muhasnrasına de\'am 
etmekle beraber askerin dljj~r kıs
miyle kıt'anın mühim nokt•larını 
4gal etmek, zapt ve raptını tenıin 
eylemek üzere etrafa seferler ic· 
rasmı tavsiye eyledi. 

Fatih; Gedik Ahmet Paşanın 
mütaiePlarıııı nihavet kabul etti. 
Ve bu suretle İşkodra müşkül va, 
ziyete ...:rmişti. 

Bu sıralarda Venediğin takati 
kesilmiş idi. Oçüncü defa olarak 
sulha t•lip oldu. 

Venedikliler. İşkodrayı teslim 
etmemek istiyorlardı. J,ilkln, bu 
sefer kabul eylemişlerdi. 

Gedik Abmet Pasanın mlitale
aları yerini bulmuştu. On altı se· 
nedcnberi devanı eden Venedik 
muharebeleri bitmişti (883 H.l. 

Hrzreti Fatih, on altı sene mu
harebeden sonra Venediklileri ku
şa çevirmişti. 

Venedikliler, Rumelide bulunan 
haklarını. Karadenizde ve ada • 
!arda bulun•n üslerini kAmilen 
t..rkeylemişlerdi. 

( Devam.ı Vaz ) 

Sarıkı.ıınş ga;-nizonu ihtiyacı 
için 1120 ton ve Kars gornizonu 
için 880 ton ki cem'an 2000 ton 
un kapalı zarfla münakasaya 
komılınu~tıır. İhalesi 12/2/940 pa
zartesi günü sa•t 15 39 da Erzu • 
rumda amirlik .atınalma koınis • 
yonunda yapılacaktır. Muhammen 
bedeli Sarıkamış için 190,000 lira 
ilk temin•tı 10770 lira, Karsın mn· 
hammen bedeli 149,600 lira ve ilk 
teminatı 8730 lira 58 kuruştur. Ta
lip o-ian!arııi yevmi muan·ende 
ihale tarihinden bir saat evvel tek
lif mektuplarını komisyona •·er • 
miş bulunPCaklardır. Ve yahut 
posta ile ayni saattte komisyonda 
bulundurmuş olacaklardır. 
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"" 10,000 cift yemeni pazarlıkla sa· 
tın alınacaktır. llluhammen bedeli 
26,000 lirodrr. Kat'i teminatı 3900 
liradır. Pazarlığı 26/1/940 cuma 
günü saat 11 de Ankarada 111. 1\1. 
V. Hava satınalma komisyonunda 
yrpılacaktır. Evsaf ve şartnamesi 
30 kuruşa Ankarada komisyondan 
alınır. İsteklilerin belli gün ve sa
atte kat'i teminat ve kanuni vesi· 
kalarile komisyona gelmeleri. 

·1132. •i9b • 400 ton sığıreti yeniden müna· 
kasaya konmuştur. Kilo fiatı 30 
kurustur. ilk temiuotı 9009 lira
dır. İhalesi 5/2/940 Pazartesi gü
nü saat 11 dedir. İsteklilerin ka
nuni vesikalarile ve teminatlarile 
Edirnede Sanayi kışlasında satın 
alma komisyonuna gelmeleri. 

cl139> •527• ... 
800 ton odun ve 170 ton sığır eti 

satın alınacaktır. Odunun tahmin 
bedeli 20,000 lira ilk teminatı 1500 
liradır.~5ığır etinin tahmin bedeli 

traş bıçakları geldi. Her yerde bu· 
lunur, mnkasına dikkat ediniz. 

Deposu: Jak Dekalo ve Şür., Tahtakalc No. 51, İstanbul. 
~~~~~~~~~~~~~~~___.../, 

PATI kullanın•z 
Her türlü yanıkları, Jı an çıbanlarım, meme i[tilı'~ 

lannı ve çatlakları, ko'.tukaltı çıbanlarıoı, dol•Jll6' 
akneler, ergenlikler, lr•ı yaralarını çocukların ,.e b ti 
yüklerin her türlü deri iltihapllU'ını en erken ve ~ 
enıio udavi eder. V l ROZA , mikroplarıo yaşarn•~1 

mani olur • ...................................... ,,, 
27,200 lira ilk teminatı 2040 lira· !-========================~ 
dır. İhalesi 12/2/940 Pazartesi gü- j 
nü saat 15 de odun, 16 da sığır eti· yonunda yapılacaktır. Şortname vel teklif melj:tuplannı ihale • 1 
nin kapalı zar! usulile Karsda ınüs• evsaflan Kolardunun tekmil gar· rinden bir saat evveliııe Jı:ad' J 
tahkem mevki satınalma komis • nizonlarında görülür. İsteklilerin misyona vermeleri. .1141;_.., 

Fakat, düsünüyordum: 
- Bu hastalı~ nereden aldım?. 
- Ne zaman aldım? 
- Kim<len <ıldım?. 
- Nasıl ilk karhanın farkına var-

madını?. 
Hayret icindeyim, bir türlü bu 

suallerin cevabını bulup veremi • 
yordum.1ht.ıınal morfinin bütün si
nirlerini uyuşturdui!u ve beynimi 
dondurdu~ bir günde bu hasta • 
lığı alınış ve hiç fark bil<? etme • 
mistim. Hala da farkında deki]dim. 

Ne cok ııeceler olurdu ki, yanım· 
da sabahlıvan adamın k 'm olduğu· 
nu bile seçemez, sadece bir morfin 
parasını çıkarmak için vücudüınü, 
etimi, asabımı kiralar<lım. 
İhtimal ki, bu gecelerin bu meç

hul ziyaretcilcr nden biri bünye -
sinde ,,izlediği bu afeti bana da 
verdi! 

Tesadüf, fakat, ne acı, ne elim, 
ne yenihooz bir tesadüf!. • İki ııündür doktora ııid'p ııell -
yorum! Ömrümün hiç bir safhasın· 
da bu kadar azap ve ıztırao duv· 
duilumu hatırlamıyorum. Gidip ge
lincive kadar ııözlerinıden iplik ııi
bi y.aş boşanıyor. Bu .,.~slardn yal· 
nız tahs lsizlili;in acısı d.iii!, karan
lık bir bahtın unuhna1 azap ve ız. 
tırabı var. 

Me~r. ne kadar gafil, ne kadar 
boş !lir hayPi sürınü~ gitmişim. Ya
samak için vasamak ;le{;l~. yaşamak 
ic;.in öldürrr.ek Uı.zı:nmı~! . .Muhak· 
kak ki, insanlar kendı boğazlarını 
kendi elleri ile sıkmıyorlar, o hal
de gırtlaklarmda biriken mihnet 
ve ıztırabı zevk sanıp bir başka • 
sının ıvrtla/;ında kurtuluşlarının 
zevkini arı"nrlar. Bu arayışta mer
hametin yeri yok; şuur nal le, dü· 
şünüs bos! .. Mutlak bir zevk var. 
Zevkini yenememek var. Karar ve 
cür'et var .. İnsanlar yaşamak için 
yaşıyor değil, aksine öl<lürmek ve 
yaşamak icin yasıyorlar. Beni de 
böylece öldürdüler! Muhakkak ki. 
insanlar kadın erkek doitduklan 
gibi deiiiller. Riva veyahut birbi • 
rine e• ve tercüman olan iki sahte 
filozof!. 

Bu iki görünüs ve gösteriş ile 
hayat arasında ne büyük ne ay -
kırı bir fark var! 

- Ben budalayım!. 
Diye havkıran bir insan bile bu 

'·iliiti bir'birinden ayıramıyacak 
kadar -ahmak olmaz. Terbi -
ye nedir? .. Riyakarlık, sahtekarlık, 
insan hüviyetlerinin deltisiktiitin
den başka birsey midir? 

- Terbiyeli insan... 
Diyoruz. 
- Nazilı: adam. .. 

Diyoruz. 
- Ne centilmen insan!- lı" 
'Diyoruz! Fakat, bir gii!l ~Ol 

bu sıfatla.nn irinden ne~ 
bomboş hüviyetlerin kell.~ 
meydana koyduklarını ~jl, 
Yapmacık, riya demek~ 
hüviyetlerini bir an için teJ' I 
meke mahsus olan liyal<&t lıil! 
ileriye gecemivor. O haJ.de .e'°' 
metmeliyiz ki insan, he!~ 
evvel ve daima yaradıliSI .. 1a 
ridir. Kötü bir hüviyet. ııo jll 
mana herhangi bir terbiYe.~ n.f 
kesi içinde de olsa gene ııUJ1,o 
ti, dakikası l<'elince kötülil~I; 
har ve ispattan ııeri kalııfll1~ 
halde biz yalnız tek şeye .iJ1 
Doiluş ve yaradılış!.. tP1>,t~ 

Tcrbive ve onun bütilll ııı' 
birer maske olmak.tan d~ 
geçemiyor!. 

Onun icindir ki: -~ 
- İnsanlar doMuklatl el ~ 

ile .kalıyor ve her seylerl ~';' 
cık ve izafi ohnaktan iJatl) 
mi yor.. ıcll' 

. Divebiliriz, yine burıuıı 1: 
ki: ıl'·'...ı 

- Yasamak icln v~ IJ<" 
ven insanlar bir nevi , ~I 
olmaktan ilerive gecemıVtı~I 

Diye hüküm vermekte 
1 
ı-' 

mayız. ( JJ,.,a11ı 


