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Sahip ve Jla muhl\Uiri: 
ET E M İZZ Kf BKNİCB 

Y lL : 3 

Almanya a ka onse i·- em iy ·yor 
' 

Refik Saydam Sof ya, Ati na ve Belgrad sefirleri Berline cağırr.ldı 
hükometi • • ~ - - - • -

Birinci yılım bitiren 
hükumetin en karak
teriatik vasfı demok
l'asiye ve hılkçılı••a 
Verdiği büyük ehe~
nıiyet, gö3terdi i!i ııa-
dakattil' • • " 

!azan: ETE'lt İZZET BID.iCE 

Konsey içtimaından sonra yenı f ın ~opçuları ~ovyetlerın 
bir konferans mı toplanacak? _!l_r ~ırhlısını batırd 
Hariciye Vekilimiz yarın Ankaraya dönüyor isveçtekiAmarika İsveçli gönüllüler bazı 

teb'ası çayı rıld ı mıntakalarda Finlerin Yeni beyanatında, Türk - Bulgar münasebatının 
normalin fevkinde inkişaf gösterdiğini söyie:li geçti • 

yerıne 
Paris 26 (Radyo - Pari) - Deyli 

Ekspres gazetesi vazıyor: Ameri
kanın İstokholnı sefiri, İsveçte sa· 
kin Amerikan tebaasına ı:ıönder -
diği bir tamimde İsvcçi terketme-
leri ıavsıycsin•k bulunmuştur. yaralı R ,118 esı"rlerı"nı"n _, 

Sefir, haro tehlikesinin pek ya- w arasınaa 
km olmamakla berabPr, memle - ı .. • .J:' l k d b [ d 
ketlerine avdetlerinin muvafık o- ı unıı arma ı a ın su ay ar a 
lacağını söylemiştir. 

var 

- Belııra<lda üç gün sürecek 
toplantımızda, Avrupa vaz:ycti 
karsısında ı;ıerek Balkanl:ların bir
birlerile, ııerek büyük dt-vlrtlerle 
mütekabil münasebetleri ve bun
ların inkisafları ayrı ayrı tetkik 
edilecektir. Konoey ruznamesi 
mahrem tutulduğu için bunu ü
şaya mezun değilim. 

Bulgar, Mscar hükumctlcr; ııin 
müşahıt göndercccklerıııdcn ma
llımat!m yoktur. Bıtlg~rlarla mü
r.ascbatımız normalııı fcvkındc in
li~ >f ~tmektcdir. 

Balkanlarda çok 
şiddetli soğuklar 

Yang:n başlangıcı 
Kalyoncuda Nea~ora mal!:aza

sından dün ı;ıece yarısından 'onra 
elektril(in kontak yapmasile yan
ınn çıkmış ise de. W'ayete mey • · 
daa verilmeden fi(indiirüllnüştür. 

' 

• , . -

.r,:r;ciye Umumi Katibi Numan 
:..;:. -ıcmencioi(ıunun ı:>ofyada Bul• 
gar Başvekili Köscivanofla yaptı· 
ih tPmaslar çok müsait neticeler 
venn'ştir. Gerek bu temaslar ve 
ı;ıerek Miili Şefimizle MujCIS.c Bul
gar Krnlı aras.nda teat: edilen dos
tane tel<;raflar iki komşu m'llet 
münascb~tmda husule g~!cn mes
ın 'nkisafm ilk tezahüricri olarak 
telakki edilebil". 

V ·'! harb n Rslk ]Ara siı:&vrt 
edip etmeme-! L'ıtımah lıs kkılida- j 
ki bir suale ecval::en dcmiş.ir ki: 

•- B'.z, her bakımdan emn!yet 
verici ve emniye:i artırıcı vazi -
yetteyiz. Komşularımızla ve bü

CDevamı 3 unc'1 u blJede) 

İnelliz askerleri en son sistem tüfeklerle ıipercle bekliyor 

Tokyoda İngiltere 
aleyhine nümayişler 

/ngiliz sefareti mu haf aza altında 
lngilterenin cevabı 0 Asama Maru,, vapuru 
bid:sesini yatıştuacaia benziyor Yaııaı 3iiacid• 

Yugoslavyada İ:>azı 
evler kaılardan çöktü 
Belgrat üniversit!si 

kapatı1dı 
Balkanlaı-da ve Avrupada çok 

şiddetli bir kış hükıim sürmekte
dir, Yugvs.avyada fazla karın ağır. 
l;~ına tahammül cdemlyen bazı ev· 
ler çökmuşt J~. Bclgrat üniversite- 1 
• ue vi{uk ve komursuzl k yu • , 
zund<.'Il tııli! olunmuşll>l". 1 

Avrupa eksoresf de diln şidcktli 
karlardan 11 saat ik bir teehhurle 
saat 18,30 da Sirkeciye gelebil • 
mist1r 

~~~K~ı-s~A~C~A~~-'I 
bir sual ve cevap 

sahnesi 
Bizim mahut arkacla•tan sor • 

dum: 
- Ya bir ba kasının elinden, 

ya bir başkasının sırtından ve 
kaieminden ge(inmiye alışmış bir 
adam bakkal ribi i şlettiii gaze
tesinde, bütün hüviyeti alınterine 
ve kaleminin kazandıtı rağbete 
dayanan ve bir meslek hakkını 
müdafaa eden bir muharrire ter
biyesizce çatarsa miltccavize ne 
denir ve n<.ı yapılır?. 
Arkıdaş düşünmeden cevap 

verdi: 
- Terbly~iz elenir ve" çirkefe 

taş atılmax!. 
Hakikaten, bir yazımızla v:"e 

bir çirkef birikintisine lark~aa 
olmıyara\ tat atmıt oldujumın 
aaJuıl17oc. • • 

Amerikanın deniz harp bütçesi 
Vaşinı;ıton 26 (A.A.)- Mümes- lan kredilerden 700 milyon tenzl· 

Eiller meclisi bahriye komitesi. ö- !at yapmıstır. 
nümüzdeki iki sene zari.nda harp Binnetice önümüzdeki sene bfıt· 
gemileri inşası irin bahriye ma - çesi, 640 milyon dolardan ibaret 
kamatı tarafından talep edilmiş o- olacaktır. 1 

(Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamız:ladır) 

YARDl:\1 DEVAM EDiYOR 

Tali yardım komitelerinin 
i ş i n e K ı zı 1 a y b a k a c a k 

lngilterenin yardım eşyasını ve diğer teber• 
ruları bir ıngiliz hey'eH getiri;or 

• 
'1-Ua ııehntJ.enemlzde toplanan esva (ortada bUyük el~mla 

& 
(Y-llMl..W .... 

Tevfik Bilıtll ArasJ 
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6İL~IEK VEYA 

BİL:\IEMEK FARKI 

Elektrik idaresinde yapılan bir 
türkçe imtihan neticesinde 30 me
mur açığa ç:kanlınış.. Allah on -
!arın yardımcısı olsun!. 
F~t, artık, türkç~ bilip bilme

mek, izafi bir kıymet hükmü oldu. 
Çünkü, mesela, bugün bir yeni ta
bir öğreniyorsunuz, bakıyorsunuz 
ki, yarın değişmL<! Sonra da, ba
kıyorsunuz bir iki genç edip m:m
zedi çıkıyor, o güne kadar bütün 
yaz:lan cizilen şeyleri inkar edi -
yor. Değer mi?. 

KAZDIKÇA BATAK - - -
ÇIKIYO}J GALİBA 

Randevucd Madam Atinanın is
mi naşerifini, dün yine gazeteler
de gördüm. Meğer, bir suçu daha 
varmış: Buradan yabancı memle -
kellere altın kaçınrmış!. 

Yalnız, mezburenin muhake -
rnesi uzadıkça uzuyor. Ne de çap
raşık, derin j,leri varmış?. 

. Demek, bir türlü ayıklanamıyan 
püriızleri var .. zahir, kazdıkça, ba
tak çıkıyor. 

NE UCiURSUZ -YOKUŞ BURASI 

(kçen gün, Meyit yokuşunda bir 
ev cökmüş, iki kişi yaralanmış. 

Zaten, o yokuşun ne netameli 1.ıir 
yer olduğunu daha evvel düşün
müş, bir keresinde de yazmıs_tım. 
Tramvay, o yokdşun başında dev
rilir, ev, o yokuşta cöker .. Ne de 
çok hadise olan bir yı>lınuş?. 

IMeyit yokuşunun civarındaki 

Çinliden 
fan:l1 çalan 

adım 
Ling - Lu isimli bir Çinli sey

yar satıcı dün Çarşıkapıda b.r 
kahvede otururken sa.mak üzere 
hazırlad.ğı fanilclerden bir tane
sini 3ülevman :-Sminde diğer bir
seyyar sa .ıcı gizl.ce yere dü.~ür
müş ve sonra da ayağile iskemle
nin altına süı:iikliyerek çalmıştır. 

Yaka}anan SülEyman dün Sul
tanabmet üçüncü sulh ceza mdh
kemesine verilmişt:r. Fakat da -
vacı mevkiinde bulunan L'ng - Lu 
çinceden başka lisan bilmemek -
tedir. Bunun iç.n çince ve almanca 
bilen bir arkadaşı mahkemeye ge
tirilmiş ve davacının cince anlat
tık~arı bu arkadası tarafından al
manca olarak almanca ve türkçe 
bilen ikinc! bir tercümana nakle
dilmek suretile tesbit edilmiştir. 
Neticede Süleymanın suçu sabit 
olmuş ve b:r ay hapse mahkum e
dilerek derhal tevkif olunmw;tur. 

Garp cephesindeki Maflno hat
tına Fransızlar, yedi Türk gazeteci 
davet etmisier .. Orada, gazeteciler 
ıı.ezdirilecek, yedirilecek, içirile -
cek, konserlere, tiyatrolara, bar
lara götürülecek; hulasa ağıda -
nacak. 

Sinemalarda da görmüşsünüz • 
dür. Şimdi, en iyi santözler; dan
foÖzler hep Majino hattında .. En e
min, yi~ek, icecek d~poları en 
fazla yer orası .. Kısmetlıniz o:Sa da, 
ııidecek şu vedilee biz de kar~ -
sak .. •Ummam ki ... 

NU!IUN GEMİSİ 

HAREKET 1'.'TMİŞ -------·--
Babıalide bir tasfiyeye lüzum ol

duğunu idd:a eden yeni ve genç 
edipler, ilk beyannamelerini neş
rettiler. Atıp tutuyorlar, en sonun
da da: 

- Nuhun gemisi kalkıyor, di
yorlar .. 

D~m<'k. bu geminin içinde olan
lara ne mutlu! 
Yakayı kurtaracaklar .. Dışanda 

kalac:.klann hali duman! Fakat, 
dışar.d:ı kalacakları bopacak Tufan 
nerede?. Bu, onların kalktığını ha-

1 
bcr \·erdikleri geminin yapacağı 
dalııal::r mı?. 

Yahu, Etrüskün dalgası bile da
ha kuvvetlidir! 

AID~ETRAUF 

Katil müşahede:
ye alınmasını 

istedi 
l\ıercanda b!r bor yüzünden çı

kan ka,·ga neticesinde arkadaşı 

Zeyneli btçaklıyarak öldüren Ö
mer Müstakın muhakemesine dün 

2 inci ağırcezada devam olun -
muştur. 

Suçlu Ömer Müştak, dünkü mu
hakeme eel.sesir.de, şuurunun muh
tel olduğu ıdd.asilc, adli tıp işleri 
müdürlüğünde müşahede al.ına 

al!nmasını ist~m:stir. Mahkeme, 
Müştakın önce adliye hekimine 
muayene ettirJmesi ve adli tıp 
müessesesinde müşahede altında 

bulundurulması lazım ;!el!p gel -
medi)!inin, adliye hekiminden mu
ayene raporu alındıktan s~nra dü
şünültnesi kararlaşt.nldığıru bil -
d:rmiştir. 

Yazan: fskender F. SERTELLi, 

CİCE 
.. 

' ' 
Se-ınih Kamran dik dik genç kıza 1 bakvordu. 1 
Bir aralık dayanamadı: 
- Celalciğim sen bu ışlerde çok, 

pişkinsindir .• Şu yosmayı masamı
za çağıramaz mısın? 

- Onu ben senden önce düşün
düm. G<!ccn ak~am masama da- 1 

vet ettim .. Reddetti. Şimdi sadece 
aramızda sövle bir ızöz aşnalıltı var. 

- Bi= tuzak kursak .• 
- Ne gibi?. 
- Mesela hen. mühendis Cemi-

lin samimi arkadaşı veva akrabası 
olsam .. KPndUne acıdıltımızı, yar
dım etmek isted' 'irnizı ı;öylesem.. 
kar,,·JZ.'Ilı acaba? 

Cc-liıl viski<ini içti: 
- Fena bir !iki" deli!! derin dü

~nccck k dar z~kası yoktur. Zan
nederim ki cabuk inanacaktır. Fa
kat, !tr-nra nr ol.,c-:ık? 

- Ötr•iri b·na bırak S{'n 1 .• HRv
di bakalım .. Ai!ları kur .. Faaliyete 
geç. 

- Pekala. İlk önce ufak bir kart 
yazavır.ı .. 
Ctbind~n bir kartvi•it lle kale

mini çık:rdı .. Şı• •~lırları vazdı: 

•Muhterem hanımefendi 

cl\Iıilıendia Cemil;n ııakın akro
bcısından blıi bu alqam benim ma. 

No 52 
samda oturmaktadır. Kendisi Ce
mil ile aranızı bulmak emelıle bu 
gece buraya qclm~. Arzu eder -
sen;z kendisile göi4ebilirsiniz. Ilür
metlpim.• 

Avukat Ce!ıi! 

Kartı Semih Kamrana okuduk
tan sonra garsona verd; .. Gönder
di. Uzaktan 11enç kızı tec<!ssüs edi
yorlardı. 

Selma kartı okur okumaz heye
canlandı .• 

Etrafına bakındı .. Cel.lle uzak
tan gülümsedi. 

Ve yerind~ fazla oturamadı.. 
l(a!ltlı .. Celiılin masasına- geklı: 

- Bonsuvar. CeJ:l Bey! 
Celal derhal ayağa he ·arak: 
- Bonsuvar hanınıefendı .. 
Dedi ve il:isıni tanıstırdı 

Miıhcndis Cemi" 'l samimi ar
kada'! ~ih Kamran .• 

SEmihin yüzıine bakarak ilave 
etti: 

- Selma hanım .. 
- Te•ckkür ederim. Buyurunuz 

hanımefendi. 
Sema ikisinin arasında boş san

dalvava oturdu. 
Sehna birdenbire renkten renge 

girmic-ti. 
O, bu ismi hatırlamak istiyordu. 

Esnaf da 
lakaydi 

Kahveleri 
kontrol 

Dün ani bır kontrol 
yapıldı, 8 talebe 

görüldü 
Mektep talebesinin ders saatleri 

Şehrimizdeki esnaf cemiyetleri esııasmda kahve, gazıno ve sme-
heyetı umumıye toplaıııııarınuı ma.ara gitmelerının ıamamile ön-
"··1adıiıım vazmı.stı.l:. 1 k. 
.,.... leruntsi için maarif kontrol teş ı-

11'.ııcilar ve olelciler cemiyetinin J.fıtı polisle birıikte sıkı surette teş
içtimaı i.e baş.ıyan, fa.kat ekserıyet l riki mesai ederek faaliyete geç -
temin edileıniyen bu toplantılardan miş buiunmakladır. 
evvelki giın ae beroerıerın kon - ı .Oün de ani bir kontro: yapılmış, 
greleri y<ıpılaca_ğı i-<in o.unmuş - Beyogıunda ve Beyazıt cıvarında 
sa da ekseriyet hasıl olmadıgından 8 talebe vakalanmıştır. 
yapılamamıştır. Bu kabil ta.ebenin bu gibi hare-

Bu av ırınde bitirilmesi icabeden kelleri ailelerine bi.dinldıgi gıbi; 
tekmil mümasi. cemi~tı>Er kon - haklarında da okul inzibat mec -
gıelerinin cekserivetsızJik• yüzün- !isleri tarafından cezalar tatbik o
den onıimüzdeki aya kalacağı bu lunacaktır. 
suretle anlaşılıru• bu;.unmaktadır. Diğer taraftan kahve sahipleri de' 

Esnafın cemi.,et.erine karşı gös- cburad:ı orta mektep ve lise tale
terdikleri bu liıkaydıyi ehemmi - beleri ae]ip .ot~ra_mazlar!_ ibareıe- 1 
ye.ıe nazan dikkate alan a.iı.kadar- rıni muhtevı buyuk ve gozlcre çar
lar bunu bilhassa iki sebebe aUet- par levhalar hnzırlaınağa başla -
mektedirler: mışlardır. Bun.ar kahve ve gazi -

1 - Kongrelerin; tekmi'. azanın noların en .,örünür yerlerine ası
çalıslJ<la.rı gün ve saatlerde ya - lacaklardır. 
pılması. -----vo<>---

2 -;-Aza'.arının cemiyetlerile faz-.fabrikalarıı yerleri için 
la alt.kadar olmamaları. · 

Buna mukabil muhtelif cemiyet- bir toplantı 
lere mensup _olan_ esn_af ve .az~ ıse. Şehir hudutları dahilinde tesis 
bırıncı .s~oebı .varıt gormek ... e ıxıncıl edilecek sınai n1üessese .. erin yer _ 
sebep ıcın de.. . . . . !erini tesbit etmek ü:zoere dün Be-

- Bazı cemıvet.erımız yalnız ıs-. led.iye reis muavinlerinden Lutfi 
men ı:ıevcuttur. Bunların bız aza- Aksovun ı·eislii!inde bir toplantı 
!ara bır ~avda ve ya~dımı dokun- yapılınıstır. Bu toplantılar devam 
muyor kı. .. Her cemıyet, _az.~sıı:a ed;;cek ve verilecek karar.ar şehir 
«yardım faslı l"ın pek cuz ı hır ımeclisincc tasdi:k o:unacaktır. 
para avırmakta: kendilerine iş ~u- Mevcut fabrikaların şimdilik 
lunmasını _ıstıven veya hıma~ rıca ye~lerinde kalmaları, yeni yapı ·a
eden 1az~ ıse maalesef_ bazı ıdare cak olan fabrika.arın Edirnekapı 
he,veterımızde s:cak bır sefkat ve sur harici ve Haliç, Eyüp sahille -
~laka bu.amamaktadırlar• demek- rinde inşası komisyonca daha uy-
tedirler. 

0 
gun görü.rnektedir. 

--..ı ... v-

ihtikar yapan bir rr ües- Han ve c-partrrıc:n kapı-
sese kapatıl2cak larında''i sa'.ıcılar 

Dün ticaret müdür: ü <tünde içti
ma ettiğini haber verdiğimiz ihti
karla mücadele komisyonu bugün 
de toplanmıştır. 

Hariçten kunps ve iplik boyası 
ithal eden Ye satan bir müessese
nin ihtikar vaotıih komisyonca tes
bit olunarak b:ı müessesenin kapa
tılması karıırlastırı "mıştır. 

Han ve büyük apartıman kapı
arındaki satıcıların ka:dırılmaları 
hak~·· c.i~ki kararın tctbikir.e boş
lanmı<tır. 

Fakat, Beyol(lu ve İstrnbul semt. 
!erinde bu şekilde calısarak hayat
forı nı kazan··ıı bin"erce esnaf ve 
dükkancı bulunduğu anlaşılmış ve 
bu kabil kücük ticaret crbıbından 
l"Üre keo bir hevet dün Vali ve 
Bel<Xlive reisi I.utfi Kırdarı ziya
ret eder"k bu son karar yüzünden 
kendilerinin ve çocuk.arının i8'iz 

Çocuklar ne yapsın? 
Teknik ıstılahile, dublajı yopı

lan filimlcre kıyasen, çocuklar i
çin hazırlanmış kordelaları da Av
rupadan, Amerikad•n getirip, bu
rada türkçelestirmek mevzuu or
~ya atılınış bulunuyoT. Böyle hır 
teşebbüsün, faydalı neticeler ve
receğınc hüknıolunabiLr. Bugün 
sinema, tesir sahası geniş, roıü 
fazla bir terbiye vasıtası olmuştur. 
Çocuğun yalnız sineınıısma de

ğ'.1, hcı nevi terbiye vesılasına 
karşı azami titi• ve dikkatli ol -
mamız JUzıın. 

Geçen gün elime bir çocuk mec
muası geçti. Uzun zaman vardı kl, 
bu Lp hır gezele sah.ıcsı iucr ..... e 
düşünınemıştiın. Fakat, yaprak -
IDrı karl)lmrkeu, itiraf edeyim ki 
derin hır ıztırap duydum. Çünkü, 
insana öyle geliyordu ki, bu, ço
cuk.ar için neşredilen bir gazete 
dcğıl, çocuklar tarafından neşre-

1 
dilen bir ı:azeleılir. 
Bahsett.ğim bu gazetenin hemen. 

her sı•hifcsınde, sayısız imla hata
ları, bozuk cümleler, gramer yan
lışları, ~ive~jz ibarcfer ,~ardı. 
Yavrularımız, bu ve bu kabil ga

zeteleri, istifade ve eğlence mak
s2dile, para vcr.p almıyorlar mı?. / 
Çocuklarnnız, görJ.iiğüm bu mec- 1 
mua saye•inde, belki )·eni bazı ma- , 
cera, korkunç hik~~;e, ynn1yaııı ka- ı 
bile, muhan·irülukul km vete sa
hip adem ismi öğı'eni) or .. Fakat, 1 
ne yı.7.tk ki, azıcık büdikleri lürk
çcyi ıınutacak!ar, şivelerini boza .. 
caklar, doğru iın15. yazmaktan e
bediyen mü~,inğni kalaC'nkırr. 
Şu veya bu h•s.<e kapılarak umu

mi konuşmuyor. afaki hüküm ver
miyorunı. Bahsett!ğ:m ıııecmua 
elimdedir. 

Herhalde anfaşılan şııdur ki, ço
cukirrımızın eline vercb:Jeceğimlz 
dof{ru diirlist b;r tek ga•cte yok
tur. Bu hazin manzara bazı ma -
kamları artık harekete getirmeli
dir. 

Yeni 

REŞAT l'EYZİ 

ithalat limit et 
şi:keli 

<'uval, kanaviçe ve iüt ip'.iği ti
careti i.e iştigal edrnlerin de bir 
ithalat limited şirketi teşkil etme
leri icin faa ivetc ı.;e·ılmi,tir. ı 

5 •ubata kadar ·ehrmizdeki Ti-

Şimdilik, ifadelerine 
istinaden sı:ııflara ka

bul olunmalan bildirilc"i 
Zelzele mıntakalarından başka 

vilayetlere ,gelen lise, orta ve ıık 
oku. talebelerinin - ifade.erine ıs
tinaden - geldikleri suuflara ka -
bul olunmacuı şehrimız maı! if 
müdÜrlü~ü ıiıı dil.'er tekmil mauif 
müdürlüklerine bildi:"i<:m~tir. 

Lise ve orta okul talebe.erinin 
vazivetleri Vekaletteki geçen yıla 
ait sınıf ueçme defterlerinde tetki:k 1 

olunacaktır. Bunun için de; mek
tep idareleri ze.zele rnıntakala -
rından ge.en talebenin künye ve 
sual kaihtbrını Vekalete gönde -
receklerdir. 

İlk rnekteo ta'.ebesi için Veka -
Jette sınıf "'>Mne defterleri mev
cut o;rnadığından bunların hakiki 
sınıf vaziyetlerinin tesbiti ic;iıı zel-· 
zele fe.liketine u~ıyan mahaller
deki mekteplerin enkazı Maarif 
Vekaleti ta"alır.dan temizlettiıil

mekt"dir. Evrak "" kuyudat bura· 
!ardan cıkarıldıkta'1 sonr .ı Vekiı -
letçe sak:.Snucaktır. 

Bunlar çıkarılınr·/ı kadar da; 
ze...zeı.: mıntakaJ:/ 11Jan gelen ve 
gelecek olan ilk oku: talebeleri; 
ifadelerine ,göre, söyledik..,ri sınıf
lara yazılıp ders.ere devam edccek
lerdfr. 
Eıl&hare mekterı idareleri bunla

rın isimlerini Vekalete bidirecek 
ve enkaz altından çıkarılan kayıt
lara bakılacaktır. 

o'o---

eksik Hastc:hanelerln 
tarc:f!arı taman !anıyor 
İstanbul hastanelerinin geniş:e

tilmesi ve noksanlarının tamam -
!anması için faalivetle çalışı.mak
tadır. 

Bu cümleden olarak 4900 lira 
sarfi'e cZevııeokami. doğum e -
vi• nde ··enidcn bir çamaşırhane 
ve !Iasc-ki has~anesi tedavi kliniği-: 
ne de 1500 lirava tck•Ion tesisatı 
vaoılman kararlaştırılmıştır. 

earet Vekaleti teskilatlandırma 
ba•xon,roı uguna ne üracaat et -
mi .. en bu kabil tüccarlar bu yeni 
birli ~e alınmıvacaklardır. 

Fen adarıılarınııı 
Yazan: Ali Keı;ıal Si 

Bugün Avrupada barlıl 
olan memlekellerde fen 
rına olan ihtıyaç miıhııtl 
sele teşkil ctıncktedır. 
zudn yapılnuş bir tctk•~ 
Aımanyada ~u seneıerdt 
lai nazardan \azıyelıU ı::,, 
halnrJan geçt,ğıni göste 
barile az ehemmiyetli 
Aımaııyada herşey Jııırbt 
gayesıle vücude getı..r.1111" 
bıid•r ki iktısoıliyat da b 
bir i•tikamet almıştır. ~ı V 
bütün ıncnbalarını işlet< ııı' 
çin ise ona g<rre fen adjllll 
tıyaç b~gostermıştır. 

6 938 de fabrikalarw ııı, 
ihtiyacı ancuk ';O 50 nisbe• 
rlne getirılebiınıiştır: 93' 
harı'1da yani harb.n çıktı, 
Almanyada 5000 mühcod~ 
o kadar daha kinıyag<T• J 
duğu anla~ılmıstır. l:lun• • 
mak işi de, iktısaıli plarl 
mak \'nzifesiıe mükellef 0 

reşrl Gör.nge dü~üvord~· 
büyük fcu ve ıht.sas nı< 
niıı tahsil müddetler;,ıi 1 

buralardan iiı; senc~c ~clı 
mc vcrd1ı-111ck usuıaııli .~' 
mu~tu. '1.'al!sıl müddct.n• 
rak mütehassısları ço;:aıtıı' 
vafık gOı·Ulıııu~lLi, Bt~Ltul; 
tch2ss:s :.ış~i yeti.ştirJur.lt • 
müe5'cse!erılc de cırr ku~,,. 
r<nme müddetleri ınıl.r'~ 
ha fazla sey okutnıai(ıı lU 
rüln1emistir. 

Çalıuk yet:~tirmrk ıuıu· 
ğer sahaforrla dP. orJ.ı ~. 
nuı tP~lti!iihnllB dn kendill1 

n1işt,r. Onun ic-:n bu!!i.in 
!er 911 harlıir" )·apmı~ ol~ 
ı.; ı:~n:ş rnkıt bulrr~k. (De' 

ncrek değ.!, az zamanJn 
mecburiyeti ile \azifc al~ 

Yeni h~rhin lüzum C"' 
suret:e fen adnnl~rının ~ 
den isti;:".adc b:ıh.sinın f 
İq;.llcrcde hu:;riinıt rd~ •_ 
yelle ileri ı.üriiJijit··a go 
Gcçcu giin Loı lilar I\·,nı 

kı:,r• süren bir ıniinn• !l 

da bu bahse teınas f'!l ITrıı 
deniz \·e h4va kU\'\ t, • rıll 
vaHakiveti icin fen ~~~1" 
düsHndükJCT:ııden \'\! ~ıı: 
rındatl istifaıl~ hust.,ıın~'ı 
pıld!~l sorulurken ınes LI 
t"'ru~1s1z ve ing;J!z ilıın ,·e 
adunıları ara51n 11a d 

ıDii!er taraftan hükumetimizin 
Erzincan zelzele felaketi mınta -
kası icin yaptı"ı 100 bin kiloluk 
rivi mi;bavaasından sonra civi 
fiatlarını yükse.ttiklerl görülen 
bazı firmalar hakkında da cezai 
hraırlar verilmektedir. 

ve ac k3hcal<bnnı bildirnıislerdir.1' '==="-'=========================== bir tema• olıl.ı:ğu ıı<hi f!'( 
mi h~.rnten ~.ngl::ıc kıı,l .. _f 
cok t<:-çkilıit ,·Hrud·· g.,.f:r 
retij~ nra tırmr-1.,r~ C\ t11'it 
~in• ,;ylrr1i ... !i 'l'al·hcrr k· 
f;kJ~ri~ bro. cleıı.i• \'C ıı:.j 
vctlcri iç'.n ı:oreli ı;oı.r.ru: 
san fe!l ndambr·ıHn r< d~ s 
lcri:ı;<l~ıı, ne huld;ıklorır.dıl" 
sed ımıvor. Bı: c;hctlcr 

l }. L «,.; lJ h. .İJ ABE H LEH l 
* Dün İ•alvan bandır-4Jı iki va

purla Emanım•za fotoğraf malze
me.si. boya, makine aksamı, cam 
eşya, kireç kaymağı, kimyevi ec
za, JiL;t ~ qy:ı, pamuk eşya, rad
yo, kcırı,:t ve saire ge1miş.~r. Bir 
Amr·il::ın vaot:ru da boya, otomo
bil aks~mı, macieni yağ, dişçi mal
zcmc;i ve kakao cekirdeği getir
m:ştir. * Bu sab:ıh Zeytinburnu silah 
fabrikası sahillerinde topçu atış 
ıa:.4m .. cri var•!r:·ışt!r. * 1'.fostzk:ı rcssrnılar ve hey -
kel.raşbr birllai'1:n senelik lmng
resi şubat n 3 üncü günii saat 15 
de Eminönü Halkevir.de yapıla -
caktır. 

Acs"a ona Semih Kiunrı.ndan 
(Zanıbo.k) mı b3hsetmi:;ti? 

SeL'lla hafızasını vokladı .. 
BU- >evler hatırlıvaınadı. 
- Cemili ne zarrlaıı oürdünüz 

bevef.endi? 
- Dün .. Buı:ıün.. Her gün bera

beriz. 

- Tuhaf •ev! Demek ki İzınirden 
ırelınis, övlerni? ı 

Semih kEnciini topladı. O, Cemi
lin İzm!re ıı-ittiğinin fark;nd~ bile 
değildi. 

- o 1zmire r;tmedi, hanınıe -
fendi! 

iDiver~k f'İİ l"e/;0 ba>ladı. 
S:lma hidcl 0 llr.ndi: 
- Ya .. I'em<'~< beni rldottılar. 

Ailesi. o'1net"e <'nıın İ•mire (!'itti
,.;,. '"akında dönece!' ni 5Öylc -
mi.::.ti. 

- l:".,' n sö l~i<·le1"' hanınıefe!"

di f'<>mil \'87'" rc•lnde cal sıYor. 
Avvk=.~ Ce :-ı lmd.,,n1 ve~i~ti· 

- Araya bir fesat karı<mıs, S•·l
rrı~ hrn1TTI! Cc'°"'il co~ as'll-ıi V"' h(\r 
dJ,·du1'una inamn bir gençtir. Siz 
onu effed!niz. 
~~ma gcnis bir nefes aldı· 
- Ben onu he: zaman affed vo

rum, Celal Bcv1 F~k~t o, o kadar 
inatcı bir ad:m ki.. Ha i\ fikrinde 
ısra ediyor. Gura ben gizli gizli 
bara ııe.ir, cal ırmışım. Siz be m 
son zalT'snl2 ·d' sahneye çıktığımı 
gördünüz mii? 1 

- Havı• .. Görmedim. Merak et
rnevin .. Semih Bev bu i'I üzerine l 
aldı.. Size çok acıvo .... Aranm bu
lazak. Her halde onun.a evlene -
ceksinizl 

Vali; bu müracaati sür'atle tet
kik edece/iini vadetmiştir. ----

Film 'ere dair 
!lfaarif Vekillijti çocuklara mah

sns Avnrpa Llm!crinin, burada 
türkçeleştirim:cc;i ve ~·eniden haıı 
türkçe f,J.ınlcr ~cvr.lmc;,j için tet
kikler yapıyor. Dilcr:z ki, bu iş, 
bir an evvel kuvvcdcıı fi:Ie çıkar. 
Çünkü, bayrrm ve tatil giinlerin
dc bilhassa P'ÖTÜıl;yor ki, ~incma
larııı cl;J .. r mi~~~Lr.i.sj n1cktep ro -
cl!i(nılı:r. llalbul.i, hiitün bu f.lim
leı-in (,;c'JC tarafından görülmesi 
caiz nıidir?. 

Herha.de, sinema, çok tesirli ve 
rolü büyiik olan b"r vasıtadır. 

BÜRJIAN CEVAT 

Semih Kiimra,n Selmaya bayıl
mıştı. 

(J ne şirin, ne sevimli bir kızdı! 
Ve beılıydı ki, miıaendi.; Cemi.ı.e 

fena ha.de tutu..muştu. 
Celiı! bır viskı ısmarladı. 
Konuşmağa baş.aduar: 
- Cemil ile dargın.ığınıza sebep 

nedir? 

- Dedim ya .. Güya ben sahneye' 
çi.kıvor.muşum. ü, ı;ır aı e kızı a
rıyo.muş. Ben, bır bar kızı imışını. 

- '! unaf şe··! Bir kız. kısa bır 
zaman barda arlısllik yapmakla 
:camusunu ve huviyetini kaybet -
mez ya. 

O.lal lii!a ka:ıstı: 
- Zambak meydanda. Onu (Ye

ni bar) da kim kandıraoııdı ·! Hal-
1.rı.t~i hcr.-tes pe~ınd0 koşu.vorc.iu. 

Selma sözüne devam elti : 
- Evet. Aramızda (Zambak) gi

bi ıffeı "'it? l.:i~ ... 1.1ni mu11a1:ıza eden 
çok kız ar vardı. Ve bunların hep
si de temiz, [S.t ai.c kı.ı:~.ı.'ı}uı. 

Sonn bırdcn kaşlarını ça,a.ak: 
- Hız, dcdı, Ş.n..sı Beyın yanına 

san'at aşkile ııir·ıı,<ik. Hiç birımiz, 1 
uerna gurcs a~.1u..ıa Etl.\"Fn b,;r a- ı 
Yuç k • 17.bi, a .. ıakımıLı, ilfelimizi 
canıur a ucak dusL.k ruh1u, ırade::ı;ı 
zaı ır ve gCrgusuz kız.ar değildık. 1 

Güdivorsunuz ki hala iffetını mu
h faza eder~k sıhnede num&ra ya
pan kızlar var. Cemil n:dcn bun
ları <;Üsünemedi.. Neden bunlan 
rörrmedi. Her halde aramıza bir 
kara kedinin "İ. dil;ini tahmin edi
yorum. Cemi bu işlen kolay ko
lay vaz gcçm~zrti. 

(Devam• var) 

Avrupa Harbini;ı Yeni ~v~eseleleri -, 

Alman taarruzu muhak!~a!< 
s:ıyılıy .:>r 

Alman erkfınılıarblyesinin ö -
nünde ::.çunuş duran A~Tupa ha
r.ıtsına bakılırken Hoıandaya ta
ru-ru~ cd. p e!Lıemek meselesi nıü
nakıış:ı edilıyor demektr. Böyle 
h~r tattrruzun nel~ct.:sintle ele.le e
dılccek kar ne clulıil::-?. Holan -
daya yerleşerek oı-aımı sölıiıle -

rına taarruz etmekten çekinmi -
yccekt.r. Amerikacın Avrupa 
harbine karışmak ihtimali bilo Al
monyııyı bu hususta korkutııııyu-

1 cakt.r. 
4-- Çünkü bugünkü Alınan dev ı 

Jet reisi An1crika11ın kcııd~~.v.e dost 
ol::l.,Jcc€ğinc z:ıtcn &rtı.k ihtuual 
vermiyor. 

5- Iluı;unkü Almar Jevl~ı rei· 
sini ve onun "dares:ni kurtar.sa 
kurtarsa anr'-1k rskcri bir zafer 
kt•rtarabikcektir. 

6- Aimanya ı.u maksatla eski 
an'?nevi b:r lıarp usulünü yeniden 
taıb:k edebil r. Et! da azaınl kuv
veti asıl kat'i noktaya teksif et
mektir. 

ı 

ltıtulmaktat!ır. ~ 
Bu mü:ovselıelle t rlıab•b~ 

)atmak istedikleri mii'r•tı1 11 la ,·srdır iti b,.u;;,,ı·ii hc11', 
~ r• 

lim ve fen yolundaki "'"\ 
de NI locek s~mrrderinlo 
feri istih<olı!t> rasıl h'rtf 
olacnlılarılır. F•ket l·ıı 1~ mcsPiyi ilcrlctecPk Rdafll 

1 kolay yct~~cıni, rr, lı~n1 ;z, ı 
da ,-iicndc _.el m:yor. J J.ut~ 
le btı ünkii Alr.ıs.n~rrıtt 
yiiriitüJen rr.nl·a\'e elı :.d~ tıt' 
varılmaklachr: Rugiin~ıı ~ 
nazeri ili~~crc l:'.nr~ı :-:ıınb~ 
vazi"·ct slnustır. Rt!na .~,t 
tathiknt c'lıetir>e eh nr"' P 
di Ilail:mki !?lf.il·nt , .• fr 
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riynttan sonra gclccckto. ·ti!· 
ergec kendini gfültrcr•;!/: 

r ııdea İng.Itereye tahtelhhir yol
lamak, yjne oradan İng~it~rcye 
bombırUın1an tayyareltri gönder .. 
ınek det;il mi?. Bunu mukabil Al
nlttııyanııı ı~rarı kirıntlnn çok o
lacak. I-.rbabnıın yaptığı hcsapiara 
gör<! .ı\lınanlar eğer komşu Ilolan
da ile ondnn sonra da Belçikı>nın 
hıkT:ıflıklarını bozacak olurlarsa 
cephe hüyiiınüş olacak, büy•e uzı
yı- n b:r cephede müdafaa işi de zor.I 
la>;acııktır. Sor.ra pek tabii ki llo
landa ve Bcl~ika orduları dn Al
manlara kıırşı muharebe edecek -
leraır. Yine pek tabiid:-r ki İngiliz 
bomlıartiınıan tayvarclcri di) artık 
Ilolandanın üzcr.nden uçabi•ccek
ıerdir. 

7- Bu taarruz başlcdığı zaman 
Alınımların kuvvei maneviyesi kı
rılacağına ihtimal vermemeii. ı Üniversit~de 

c 
kitaP· 

Alınany~nın komşularından Da
n'.ıııaı·ka ile Almanyanm muhtaç 
olduğu dem.Ti onn satan İsveç 
memleketine ;ıelince; İs••eçin de
m:r madenlerini ele geç:rmek Al
manya ic:n s.z rrzu edilen şeyler· 
den değildir. Danimarka da Al -
manyaııın hükmü altına girerse o
radan İs•·eçe kPdar Alman ordu
larını yollamak için ko.ay bir yol 
bulunacağı Berl•nde düşünülmüş 
oU. hil:r. Fakat İsveçin kolayca ele 
ı;eçeb;fcccğine bütüıı Aıınan hıı
mandaıılarının ihtimal verdiğmi 
zannctınenıeli; d~yorl:ır. 

Almanyanın bundan sonra ala
cajtı vazıyete dar yiirütülrn son 
tahminleri gözılen gcç'.rmek liı -
zım. inııiliz ı;~ncraıi Lcrd 111 ln 
gelecek üç ay zarf,nd~ Alntunva 
biitün kuvvetini göstc rcrc k bir 
taarruza geçecektir; ıliyor. Şöyle 
ki: 

1- Almanyayı bugünkü miişkii· 
lii'tan kurtarmak için İngiltereyi 
n'ağlüp etmek Hizınıdır diye dii
şiinillii ·or. Onun icin Almanh~rın 
bu ş'ddctli ta:ırruzlaTına İngiltere 
hedef olacaktır, 

2- Almanya bunu yapmak mec
bur') ümlrd r. Çiinl«i ahi trkdır· 
"' mlHtefi~lrr ~<ha zirnde kuv -
•·•·tleııııı"ş olacaklar. 

3- Aınıanya bitaraf komşula • 

General Lord Miln İngilterenin 
bugiin ~ilgide kuvvetlendiğini ila
ve ederek miitalealarmı netice!en
dirınektedir. 

İlkbaharda Almanyawn garp 
ccplıesınde kal"i hır harekette bu
lwımak ıstemesi ihtimali karşı 
smda mfütefıklerin hazır bulun -
dugu söyleniı·keıı Almanyanm bun 
da )·anılatal:ı ileri sürülmektedir. 
Çun1<ü Hoıandanın, Beıçikaııın ta
arruza uğromaları bu memleket
lerin kuvvellerinin de müttefik -
ler.nki ile b.rlcşmesi neticesini 
verecektir. 
Şimdi tahminlerin diğer türlü

sünden bahsetmek lazım gt .iyor: 
Bu da Almanyanın istinat ettiği 
hava 1..-ııvvctlerı ile miillcfiklcrin
ki arasında gitgide müttef;klcr le
hine nasıl lı.r fark hasıl olduğu -
dur. 
Diğer taraftan eğer Almanlar 

İngiltcrenin sanayi meırkczltrine 
)ıava taarruzu yrıpınak suretile bjr 
tecavüzü göze alacak olurlarsa in
gılızieriıı yapacaı;ı mukabele da· 
ha ş· ddetii ve müessir ol renk dive 
hesap edilmektedir. Alınanların 
şiıudı)·c ladur lngiltcrc üzcrınc 
boınba atmnmı~ oln1oları icio bir 
çok maddi sebepler vPrdır. İngiliz 
tayyareleri bugün Fransız topra
ğındadır. Almanya üzerine nisbe
trn d•ha çohuk l>T zaınPnda gi
derek sanayi merkezlerini vura
bu .. lck.i"ı·tu.e dıyu Uu.~ünüJmek • 
tedir, 

• • 

Üniversite hukuk ve ik~ 
küHeleri~dc ba_zı ders ki!rı1' 
birırcı sofT"stırın sona ?f, 
ralbnen e:'an temin ve te. I 
memis olmasını talebeler 
lüO'e >ikayet elmi<lerdir. ~ 

Bunlar; imtihanlarda fil , 
kivet derecelerinin dü.şiikr 
ma•ı irin kila'Jların hıC J 
ikinci sömestr ba•langıcı~r 
tirilmcsini rica e:~işle~ 

Birin:izin oar1· 
Hepimiz·n D~ 

bei Şehsuvar 

çıkmazı ~ 
·ı«' K'dirgodn Şeb•'~~ o 

çıknıazında 20 nuınn;~1 fi 
rau okuyucı:ların11ıuS _J 
yazı~·or: til'J 

. . k - s"e t' cB.zın1 so ngın h"'' ~ 
voktur. Bu sebepten 

1 01~, önünde çukurlar ha" es P 
ve bu çukuTlar dolun c(;ııt'ı' 
likten ve çemurdan g .J•~ 
yor. Fazla yağınur ~ıı 'O'I 
e\•İcrin alt katların• ~,VI 
yor. Belcrliyenin bu s~i'' 

1 
b_: r göz atmasını çok · ./ 
rız.:t ~ 



~~a,.n(.~~a ~:!,,~Pi ~~'.ir!?e~::~k~!~}d~~ı\I. .Tltokyol' dahı"ne 

Belçika lngi~terenin 
garantisini istiyecek 

G;::abakalan, 26 ik:nciki'munda İtalya, Macaristan, Slovakya, ngl ere a ey 
bat mıschde başlıyacak ve 4 .. şu- Bohemya ve Moravya prot~kto - ,, • } 
baı::I hıtama. erecekt:r. ~u m.usa- 1 rası, Yugoslavya, Bulgaristan, Ro· numayış ar 

ara sekiz memleketm ekıple- manya, Almanya. 

Belçikanın dahili istikrazı 
Brüksel 28 (A.A.)- Maliye Na- Başvekil de kısa bir nutuk irat 

zın Gut. gazetecilerin bir toplan-
tısında Belçika hılkiımet'.nin akdi· ederek Belçikan:n sulhu ve hür -
n.e karar vermiş olduğu dahili is- riveti ancak hudutlarında kuvvetli 
tikrazın 10 milyar Belçika fran. bir ordu bulundurmak sayesinde 
gına baliğ olacaj!ını ve bunun tak- muhafaza edebileceğini söylem:ş-
rıben 7 milyarının seferberlik ih- tir. Bu sebepten dolayı Belçika 
tıyaçlarını tatmin için elzem ol • milleti, se:erberlik için zaruri olan 
d~itunu söylem.iştir. "il.arayı vermelid:r. 

Ingiltere fazla mahs?ıl hazırlıyor 
Londra 26 (AA.) H"' k. mına be · - u umet na. cek sene fazla olarak elde edece-

Nazın ~~at~e ~~~nan •Ziraat ğimizi ümi_t ett'.ğim!z. iki milyon 
Sınith, son zamagnl d ~ ma~ : akr v,enışltgndekı arazının mahs.u-
tarafından söylene ar a .. 1usolını JA.ı harbin devam: iç:n pek mu • 
tırlatınıştır: n şu soz erı ha· himdir. Bu r.elicenin !ng;Jiz tica-

•İyi bir hasad asker"ı b' f ret filosuna büyük bir yardımı o-
lnuadU • ır za ere Na olabilir.. Jacak ve nakJ:ye gemilerne ref~ -

ıı:ır dem~tir ki: kat hususunda harp filosunun ış-

ı~ ~İi~:;~~~:f:=d~eb:ıa~:ğlı:;: j1e;;;· 

'Paris 26 (Hususi) - cAsama 
Maru• ismindeki Japon vapuru· 
nun durdurulup içondeki 21. Alma· 
nın tevkil edilmesi hiıdisesınin Ja
ponyada uvandırdıgı hoşnutsuz : 
Juk artmaktadır. Toky1>da bl~edı· 
ve meclisinden otuz ı:;ca Ingil e~e 
seiarethancs:ne gitnüşler . ve bır 
protesto notası ve_rmışlerd_ır. ~o • 
tayı sefarethanenın btr kalıbı al· 
mıştır. 

İngil!ere sefarethanesi herhan· 
gi bir hadiseye mahal vermemek 
üzere muhafaza altına alınmışt:r. 
Kü"ük kücük nüı:nav:şln olmuşsa 
da dağı'ılmıstır. Inı:tıltere sefaret
hanesini muhafaza eden askerler 
dün akşam geri alınmışt•r. 

Bahrive Nazırı Amiral Yona!, 
japon donanm.as:nın japon ~.P,u.r
Jarını himaye ıçın ıcap eden bu.un 
tedb'.rleri almağa hazır oldu;tunu 
beyan etmiştir. 

JAPONYA ALEYHİNE BİR 
HAREKET DEÔlL 

(1 inci aablfedtn devam) 

radyosu, henüz malum o!mıyan bir 
ma:<sad için htr sınıf Alman bah
rı}"E!lllerinı te sızıe davet eLmiştir. 

•ı.leyıi Telgraf, ın askeri mu -
harriri, bu davetin İngiıtereye kar
şı yanılması mukarrer bir taarruz
la alakadar o.dueunu zannelme -
mektedir. Çünkü Alman filosu, ge
niş mikyasta harekata girışecek 
kudrette değildır. 

A.man filo.su iki saffı harp ge • 
misi, iki zrıhlı, cep zırhlıları, altı 
kruvazör, yirmi dört muhrip ve 
muharebe bidayetinden daha az 
tahteıbahire ma.ik bulunmaktadır. 
AMERİKADAN 8 BİN TAYYARE 

ALINACAK 
Londra 26 (Hususi) - Ameri • 

kadan 1 milyar, yahut 1 milyar 
700 milyon dolara bali~ olacak 
miktarda 6 ila 8 bin bombardıman 
ve avcı tayyaresi aiınması hak • 1 

kındaki prol(ram tetkik edilmek· 
!ı:'dir. Bu program şimdiye kudar 
kaydedi.enlerin hepsinden gcniş-

ti:OOYCLAND• ZIRHLISIJ'HN 1 
İSMi DECl$İYOR 

Paris 26 (Hususi) - Denizlerde 
faalivet devam etmektedir. Bir 
Fransız devriyesi dün bir Alman 
tahtelbahirini batırmıştır. 1600 
tonluk bir Alman vapuru da tes-

lim olmamak için kendi kendini ba
tırmıstır. 
Harbın bas:angıcındanberi İngi

liz sularında faaııyctte bulunan 
~Doyç.and• Alman c<p kruvazörü 
bağlı olduğu .ımana donmüştür. 
Geminin ismi Lüızov olarak de -
ğiştı.rilecektir. lnsa etli ecck .claha 
büyük bir hare p;emisine cDoyç -
Jand• ismi verilec~kıir. 

Dün de üc vapur mayne çarpa
rak batmıştır. Bıri l 7o0 ton<uk Bi· 
yııris isminde Norveç vapuru, di· 
ji;er.eri Anto ve Pateryak vapur
larıdır. 
iNGİLİZ AMİRALLIK MAKAMI 

;HARP VE TİCARET GEMİSi 
YAPACAK 

Londra 26 (A.A.) - Amirallik 
:n~kammın harp ve ticaret gemi -
!eri inşaatını deruhde etmeğe ka· 
r\lr verdiei öiiN'ni.mektedir. Bu 
karat', deniz insaatının tevsii irin 
tanzim edilen nroNramın sür'atle 
tatbiki bakımından pek müessir o
lacaktır. 
BİR tNr.+Ltz TAYYARESİ 

üssü::-ıE DÖNl\1EDİ 
Londra 26 (A.A.) - Hava neza.I 

reti bildirivor: 
Amanvanın •imali ı:ıarbisi üze

rinde bir kesif ucusu Y'Pan ımpa
rator~'Uk hava kuvv·Etlcrinn men
suo bir tayyare üssüne dönme - ı 
miştir. 

Yazan: ZıYA ŞAKlR ~o. 47 

Ven edik amirali, muvaff akı yets · z
liğinin acısınıçıkarmıya azın !tmişli 

Am:ral Loredano, bu muvaf
fakiyetslzlikten müteessir olarak 
tekrnr A~rıboza geldi. Orada, ka· 
ra askerleri başkwnandanı (Ber
toldo) ile birıe,ti. Bu Venedık a· 
sılzadesi de, kumanda cttigi (2 bin 
muntazam ICalyan süvarisi\• ile ı:ı 
hın) den fazla caui, katıl, hır ·u: • 
ve saireden mürekkep .. piyado 
askeri namı verılcn - b!r serseri 
ktıfılesinin ba~ıoda olarak henü& 
(Tal:ıntı kanaıı) nın salıillcrine 
goım:şti. 

\ encd.k Amirali, adalarda ma
ruz kaldığı mtt\"nifokıyetsızhğin 
acıs.nı çıkarmak için bır iş yap -
n1ak iblı)·cırftu. 1\.1accrapcrcst kara 
askeri bs~kuınandanı be, ~le ge
Çtl'•lecek kolay bir muzafferiyet 
pt:;indc ge:ıi~·ordu. 

aske1'l le ve yıldırım •iir'a!ile a
sileri tedip için yola çıkını· oldu· 
ğuoa dair haber geldi. Ve bıı ha· 
ber, bütün isyan nııntakalarında 
çarçabuk inli ar etli. 

Amiral J;0redano. bütün kııı. · 
vetiıe propaganda • npıynr: 

(Adnlnrın hokimiyc!i. Tiırld~rin 
elinden alınmış.. Bu lıak:miyet, 
ar:ık Venedik Cıııı huriJetiııin e· 
linc t;cçmi~tir. Bund:ın 'sonra, 'Iütk 
donannıasının AkC:ı'lliz bo;7::azln .. 
d•n dışarı çıkması, imkiı.n ve ih· 
timal haricinuedir.) 

Diye feryat cdiyo~~~\: uuı \• ... t ) .... ....... .-._..-.. ... ,._ .......... ...... 
lkt.s:.ıt Ve:f..İiİ bir az 

rahat~ız 
Şehrimizde bulunmakta o an lk· 

tısat Vekilimiz Hüsr.ü Çakır biraz 
rahatsııla:ı.mıstır. 

Bu sebople \'ekilin bir aç ı:ıün 
daha şehrimizde kalması muhte -
meldir. 

Londra 26 (AA tion. m·Ui · .)- Press Associa- ve bircok sahil barajları inşa edil-
ıii işin: bü~~~nl~r ?a~ajının tev- mektedir. 
eQilmekte old ~ır sur atle devam Havaların fena gitmesine ra,it • 
J(or. Bu bara ,u,.unu. haber veri -
deniz J, şımdıden kara ve men barai!arın inşasında ça'.ışan 
dan fa~~~ırl<alarından 700 mi"yon- f:'unüllülerin gittikçe arttığı görül-

ır sahayı kaplamakta 1 mektedir. 

Roma 26 (Hususi\- Domei a
jansıncn bJdirdiğine ~öre, Jngil
teren!n Tokyo sEfiri dÜP Jap~.n 
Hariciye Nazırı ile yeniden mu
lii.ka.ta bulunmuştur. 

Sefir. Jaoon vapurunu durdu -
ran İngiliz harp ı:ıemisi süvarisi -
n:n umumi mahiyette almış oldu
ğu talit1'at dairesinde hareket ~.t· 
tii'!ini, b:naer.aleyh bu harcket:n 
japonya aleyhin.e müt.eveccih ola-

Sovyetlerin bir 
zırlılısı batı· ·ıl aı 

l>u ikı asıhadc ayni gaye ve 
maksat k:ır~ısında bırlcşın.s.crdi. , 
\ e. tasıdıkl: rı (Sen !llark) ın bay
ra*uı.ı. herhaıı;i bi• zaferle yUk
seıttıklcri takdırde, artık )lora ıh· 
t..lalin.n de istedıkleri kıvama ge· 
Jeccğine llR;r lıüyiik bir kanaat 
bcskın~ktelerdi. 

l Zlln ıı1Uzc.ıl-.crcicı'tien \'C araş
tırın:::ı.lartlan bonra, l\lora yarun .. 
adn~.ınıu belli başıı liınanlarından 
U~rı olan (Argo~~ ko sabasınııı ta- t 

savvur cltıklcri zaft.re pek cl\'e-
r .. ~~' uldu~uııa Jıükıncltııer ve 
L.crJıal ora.} a lıücuın;.ı 1.araT ver -
dılcr. 

Tururcu kit2p 
Roma 26 (Hususi) - Ho\anda 

hükumeti, siyasi ve<ikaları ih'.iva 
eden turuncu bir kitap neşrede • 
cektir. 

fv'.E'vLÜT Stalin aleyhine 
Roma 26 (R d ) biJd· · . a yo - Kanastan 

tan ırılıvor: Mevsuk bir kaynak-
Okr alınan malüma:a göre Kepeo 

anyada 150 yüksek memur v~ 

bir suikast mı? 

ı 
zabiti tevkif etın'.stir. 

Bunlar, Stalin, Molotof ve Vo
rooil"f 2levhinde b:r suikast ter- [ 

1 t'p etmekle itham olunmaktacLrlar. 

mıyacağını bild:rmıstır. (1 tncl ıab'fedcn deT!lm) 1 

İNGİLTERE CEVAP VERDİ zırhlısının Finlandiyalılar taraiın-
Roma 26 (Hususi)- Londrad_an can ali.an tonların 1>abetile b mıı:; 

bildiddiğine göre, İnı!il.z ~iıku '. oıdu,gu rıvavcL <:dilmekıedır. . 1 

meti Asama Maru vapuru hadıs~sı Avni muhabir Saıla da ve şımal-
hakkındaki Japon protestosuna dekı u.ger mml;Kalarda İsveçlı gô-

K 
dün cevabını bild.nnis~ r. c:;eva · nu.liılerın } in.andı.Ya kıtaa.ınm 

Onse}';"den so ".ra yeııı· bın mahiveti hakkında henuz taf- ~;:rrin<? gec.'Yli.ş olduklarını ti.ütr -
.ı..ı: siliı.t yoktur. mekı.edir. Bu göniıılü.crdeıı bır ta-

JAPON • AJlıERfKA'N .TiCARET lı;.r, Saıla'ıun şarkında bır :>ov.ret 

bir konf er!!' n ~ mı?. JIIUAIIEDES~f~ JllÜDDETİ :~~~~L sahasında tahribat yap· 

O. 41 Londra 26 (Hususi)- 1911 de ŞİDDETLl MUHAREBELER 
aktedilen Japon - Amerikan tica- D.b: \f A.M l::J .. >l i'. ua 

-'k, k .. (t ın .. •.•. uhıteden d•vaıa> 1 muş bı.;Junmaktadırlar. İtalyanın ret muahed~ı·n'.n müddeti dün ak· L dr 26 (H ) H•lsinki 
!.."u.. ilcuk butun devletlerle 

1
·y1· •• on a ususı - ·, • .., nas b 

1 
istediği de. Tuna devletlerine kar- şam nihavet bulmuştur. lki mem- den Peıen maıumaLa gote, Hu.ıa-

An e et er idame ediyoruz. şı Sovye.!erin sarkması tehlike • leket aras•nda yeni b:r m~ahed.7 rın taarruzu ınb.ısaf edemeri.oızın 
tnantcak, ~u var ki, had:selerin sini önlemek olduğuna göre. Ber- nı·n aktedı·11·p edilmiyeceğı henuz d k d. s 
bl

.rl ık. ıle ınsanların mant.kı bır' • h 1 t evam etme te ıf. a.ıa mın..aKa-erıie ta b" En ılkümeti ıalyayı memnun e · malüm değJdir. Amer.ka hükü • sında munar~ı:>:·er 0-uyor. ])un 
Yarla B m :r ahenk arzetıni - mek için, Moskova ile anlaşarak metı', <mdı' Japonvava v2pılan A- d · ld p • ~ık r. u bahsı·, bundan d•ha a- b"' 1 b' k . 'h 1 t . t' • akşam a şuna e e.s,mo Mırı a-• sur - oy e ır arar ıs:ı sa e mış ır. merı'kan ı'hracatına ambargo kov- k d ha ebe·er oıdu~u bıl 
"-kl ette L-nu•mamı benden Le b · b kis' d as·n a mu ı· ~ " • ,..., eın . ..., • m ergın cenu u şar ın e m•"a ve ,·ahu! herhan"i başka bir d ·ı e"tedır' 
tam evını- "'sasen .. -"-'zı·n b 1 k 1 k d Al ~.. ~ ırı m n • cev b - "' • uuu. u unan i i petro uyusu a • tedbir almakta serbest bulunmak- h.ızılordu. motörlü kıt'alar, aj!ır J 
çind b a ını bu kısa cümlenin i- manlara verilmiş değil, sadece d !" 

e Ulacaksınız, muvakkat bir müddet için Sov • tadır. toplar ve tayyarelerle La cga ı;..ı u, 
ALMANLAR,. İTALYAYI yetlerden kiralanmış't,.. Amerikanın muahedeyi yenile- cephesinde Fin istihkfını.a•ına hu-· 

., llU:MNlJN ETMEK İÇİN m:vecei!'i zanned!lmek'edir. curn etmektedtr•er. 
Lo.\Ri<t GALiÇYAYA GİRMİS ALMANYANIN VERD!(;t Tokyodan ııelen haberlere gör~ Kareli cephesinde donmuş göl-

'llrdUsn;;ra 26 (Hususi) _ Alman Paris 26 (Radyo • Pari) _ Al • ise, japon hükumeti Asvada venı !ere do~ru da ikinci bir ko,cıan 
inesi •unun sarki Galiçyaya gir • manva, 1 şubatta Bclgratta topla- bir nizam kurmavı istıhdaf eden hücuma geçmiştir. 
t d • sureti d t f · ed'I k k 1 B lk k b" politikasına de

0

vam edecekt:r. üçüncü taarruz Mannerheim 
t :r. llu e e e sır ı me - naca o an a an onseyine u- müstohkem mevkiini Sıpuri hat -

da Alın' tnıntakada fazla miktar- vük bir ehemmivet atfetmektedir ---000-an ask tına ba"iıyan "Ol üzerine yapıl • 
İıuretıe So eri voktur. Fckat bu Bu hususta malumat almak icin mıştır. "Bu taarruz arın hepsi de 
~dudu ar~vetlerle Macaristan Be:"Tat, Sofva ve Atina sefirlerini Burgaz'a çıkarılan Fin:er tarafından kanlı zayiatla 

ına Almanlar sokul· Berline davet etmiştir. ma'.JartmlZ püskürtülmüstür. 

Mağaza, apartman, kapıcı ve odataiılzrı:- Alman bandıralı Delos vapuru ku~:~~~~~~ı: 1d:n~i~~:and~h~~;:.~ 
Pansiyon Cemiyetinden : tarafından l:manımıza ı:. • . riLr - bo,,..b•cdıman etmiş.erdir. 
939 ken Bı:reazda b•rakılan tuccz.rla- Cepheden Helsinkive 

ll:ıüddeı· 5.enesi hesaplarımızın tetkiki ve hev'etl idarenin ibrasivle rımıza aıt eşyaların Bulı:ıar gum- do, .. vr ı,µc:rator, varalı esir
1
er sra-

b 
ını dold 'd h ' . ru"klerndeki satşı: tüccar.:rın bu- R ı için 
291 

uran ı are ey etı azasından nısfının yeniden intiha- - 1 • .. sında suba" ünıformalı genç us 
l:snaf Y940 oazartesi günü saat 14 den 16 ya kadar Türbede radarı bir heyet ~önderrre.erı ~- kızlarının da bulunduğunu söy • 
biidirirCemıyet.eri Merkezin<M! um"mi hev'etimizin toplanacağını zerine Bulgar hükumetince bır Jemistir. 

... mukayyet azanın teşrif!er:i~rı~·c~a~o~l~u~n~ur:;,·==========~m:u:·d:d:e~t:;te~h~i:r~o:l~un:;,;;m~u=ş~t~u=r.===ı=.'.:="':'~:'.::'.:'.:"'.::'.:::::'" 
Bu 

S?balı snat sekizde, şehrimi· düşman tarafından bombardıman 
d k Ç cui1ıuektcd1r. }i .. ,lon1uz; kısrncn dı· 

ze bir buruk saat mesafe e i ~- f ı ı tahğzı denilen mahalde 10 kıt,,a şurıdndır. Dw;mnn ı osu i e tesa-

s
rfaini harbiyenin müşahede cdıı- uuf ve nıüsaoiemeıcri de ınulıle-

. t ı meld.r. Başkunı:ıı:daıılık muralı -
diği kaymakPm Besim Beyın e • hP.sı Külveıcr Paşanın cuırile bu 

Yazan: Rahmi Y AGIZ No: 22 

ALMAN PİLOTL.\P.l FİNLERE 
KAil.ŞI llARd~;TMİYOH 

Paris 26 (Radyo - Parl) 5ov • 
yetlcr taarruz.~rını arttırdık arı 
nisbette Finle" de mukavcn.~ .. e -
-.rini arttırıyorlar. 

Almanya, Sovyet - Fin ihtilafın
da bitaraflıüını nıuhafaza edecek 
gibi göriınılvor. Bedin hılkiıme.i -
nin, Aman rıilotarının Sovyctler:e 
birlikte Finlere karşı harbel!ij,\ini 
kat'iyetle tekzip elm<si buna bir 
delildir. 

,.f ali l{omitel ~r in 
yardım • • 

ı ;ı 
• 

Zelzc.c fulaketzedeleı ine yardım, 
i;:in şenri1nız kazaJar11ıda kuı ul -
l.4U.Ş oıan }'tu:dun koını,c.cr.ı aun 
veruen b.r eın.rie ıagvoıur:.muş -
larciır . .h3dema nliıyeıte><i büyük 
komıt'f?Ie ae kunse ÇJ~ıı·ıını.ı)'acak-· 
tır. Teberrüde bu.unm:ık ıs.iyen 
vatandaşınr.a emıak sahıplerı her 
semttekı Kızılay merkczt rıne mü
racaat edebıleceklerdu·. 

Dün akşama kadar şehrimizde 
top.anan paraların yekunu \IUJ bin 
_b97 lira va bu ı;: oımuşLur. 

1n.ıı:t:z hiı.-iıme.ı t;.r<oi '1dan ı:ıon
derbec~A oıan y ar\,i,ım :ca ı.1..me -
!eri ı.e giyecek. eşvaı:ırı bir İııı;:ı iz 
heyeti <enıın:izc gelırmcklcuı •. 
Bu heyet azalarının ll<arıı. •C ı 
it.,·ın Tok:atlıvan oıclınde yer ıu~ul

mustur. Zelzele mıntakasından dö
nen nobert Kolıej mckıcoı mt.:uu- 1 

ru de Amerıkaya hareJ<et 
etmı.ştir 

Şehrimizd~ bulunmakta olan 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Ve -
kiı.eıi müs'.eşarı Asım Arar muh
telif }"!r .ıerde iskan edilmiş olan 
fcliıketzedeleri z.varette noksan -
!arını sormuş \'e bazı.arına Kızılay 
depasundan esyalar tevzi eUirmış
tir. 

'1 ı.rk hakimiyeti altında bulu • 
n~ ıı .... r,::o;; h.alt·si, u2unca b~r liına
L.Ul n1hu;ı;cı.ndc idı. }<~akat 'Iurk
lcr Lu kalede :ıslar b.rokını~·arak 
mulıafaz:ıyı (~uu ı;önülıü Arna -
\·ud) a l~vdi cını •!erdi. 

ll~11;;kunıaı~Uan adını taşıyan Ber
toldo, beş biu k.~.iik ordu.ile ı 
(ICorcnl) beualunı geçerek, Ar • 1 
gos Jı.alcs.uiıı onünc geldi. Amiral 
Lorcdaııo da büııin donanmasile 
limana ı:'rcrelt kalenin top men· 
z.li "rıernıla ılemirledi. 

Karadan ve denizden bu kadnr 
mt.:.udU L.ı· t~ll\ ,.,. .. ,c !-.arılan kale
nir. caha iı iekll,fl' tı.:.-Hın ol -
ması pek tabi\ bir ı..~l fıyeıti .. Fa· 
kat mı.hafı:: Arnavut! r, cidden J 
büyük b:r metanet ve salibct g;;,. 
terd.lcr. İlk te•ıinı teklifine red 
cevabı "·l·rd!Jcr \'C günlerce har .. 
bedcrck, hü«um lmvvetlerine e
p«y<e telefat verdirdiler. 

l'akat, çepeçcnc ateş ile bıın· 
dan dalıa feci olan açlık ve sustu· 
luk karşısında kaaan bu mert mu· 
hafızlar en, on be~ günden fazla 
dayanoın:ıdılcr. Nihayet, hayat
larına iliş Jın.,nıck ve sili\hlannı 
muhafaza etmek şnrlilc kaleyi 
tcsiime mecbur oldular. 

(Loredano) ,.e (Bertoldo' bu i
ki Venedik a•ılzrtle•i, fah~inle • 
rind., hala rtmrl'li~lrrı!i. Çünkü, 
Ar;c~ k..'llc~iuln ü:ı rinde (Sen 
J\ ;:r:<) ın banağı Jükoel:r l ük -
5t'!ıne1.., icranın is~·:an ateşleri, 
lıırı!,nbırc korkunç bir alev haline 
gel<l i. 

Ancak u vrr ki bu alev. tıpkı 
b:r saman nlc\·i gibi uzun zaman 
devam edemedi. Cünkü (Turhan 
br\" oi:'lıı Omcr Bey) in (yüz bin 

Bahriye emekli binbas.l2rından 
ve elektrik iabrikas. ıle Güzellı • 
sar çimen'.o fabrikası \"C lstanbul 
San'at mektebi rr.üdürluı;ünü ya
pan ve hiılen Ankara Bclcd.yeler 
Bankası daire müdünı ıl:en irti
hal eden babam 3uie mnn Hekim 
oğlunun ruhuna itlıaf cdılme. ü
zere 27 /1/940 cumartesi günü sa
at 14 de Beyoğlunda Çatmalı • 
mesc!t camiinde mE.'v1udu ne' evı 
okutturulacağından merhumu se
ven ve tanıyanların teşriflerini 
rica ederim. 

Edirne top alav l~va:•m 
müdiırü bônba•ı Bahae:tin 

P$i Reb:a 

il'\\".' l"'''t'''~ l ı ı,ı. 'li! 
ı 'I 

ı, ı· ·ıı k· . iı !UL.ı:ı~ 11 
ıı~ılll ''iJ:il 

ŞEHıR 

TİYATROSU 
T~pebaşında 

dra n kı.m.nda 
Bu akşam saa ~ 20,30 da 

( o ı..,.Jııı ) 
1ST1KLAL CADDSSINDE 

KOMEDİ KlSl\11 
Bu akşam saa: 20,30 da 

(Sözü · hı u ' ) 
Sehir Tiy•lro.: ~· ıı bütün h,.,,ıla
İmı rc1S:ketzcdc,cre talısi• vti;; 
büyük müsameresi 5 Sulrnt rı•ıar· 
tcsi ak<nnu ilk ,ıc(a .. ıar:ık: 

PE:\-lBE SOKı\I{ 46 'o. 
Yazan: I\l Fcri<lun 

--o-

HALK OPERETı 
Bu aksam saat !l da 

Kı..n:·n~ Pi• . iH 
Zozo Dalmnsh ber:ıher 

Sinema tarihinin ölmez bir eseri 
Sinema dünyasının sarsılmaz bir serefi olan 

O'fEL EMPERY AL 
Polom"'ll - Rus ha:blnin en ateşli günlerinden menuımu 

Paramunt Şirketinin milyar.arından azametini .. grnfına atfen arzolunur. Leyf,yct;n tarafı de,,lctin.ıe iş'arı 
Bahriye Nezareti !lfüsteşan ,.e münasip gordüi::lnüz hattı ı.a. \ 

0 

namına ka ·makam rekcLn aunnıası da bu enırin ikti· B .. "r a 1'am oyun 

liarb· "Jk I 

Donanma Geliyor ıs Mİ.KANDA - RA '{ rı.11LLANı 'in 
Kudretınden ncş'esini alan senenın en büyük fil:mıdır. 

ın ı ayı... stanbulda sefalet artmıştı, 
Cephelerden kötü 

lao •aınank' . t'd-· •ile b 1 ın ı w harp ,·asıta-

h:ıberler geliyordu 
Harbin ilk ayı İstanbulda sefa

let:n arıma~ı; cepiıelcrden gelen 
kötü habcdcrin birb:rıni kovala• 
masile geçml:yordu. 

Faik z::.ı.mdaıı olnıakla... J 

b• K:iradcniz ıniıstr]tkcnı mevki h •ı ••ı • •• Şi..fre~·i alan nöbetçi erkônıhar 1 Lumandanı_ naıııına CTkiınıhar· eyecanJ } e 0 du 
Tevfik Bey bu husustaki malü • biye reısı !llustaf:ı Tabsın 1 
malı alakadarlara \'ermeğe çalı- Amiral Suşon telgrdı okur oku-
sırken d.ğcr telgr•flrr birbiri ar· d. 

1 d 
lar maz euıir \'Cf .: 

dına gclmei(e ba~ a 1 • _İkinci f;rka Ari( Boy kuman• 
YAVCZDA DONAN:\-IA BİRİNCİ dasında l{ırradcuize Rçılsın~. 

KUMANDANLIGINA Gemiicr haıırlıklarını ~·rparken 
Zonguldak telgraf memırru şim· Anı:ralin b:rnz enci Nezarcıten 

d zongu;dnğın Ru•lar t: rafınd~n sordui;u tclırr"f:ı cevap ı:cldi. Bun· 
b~rııllardıman ctl;ldil;ini, Koz1u da da kısacr: 
Jinıan reisi de beş al!ı par~adan YAVCZDA DONANMA 

Dün şehrimizde tuhaf bır sektei 
kalpten ölüm hadisc>i olmuştur. 
DavuLpa~a semtınin meşhur aznif
cilcrindcn 70 yaşında kömürcü 
Mııst.a!a dayı ile •makineci. na -
r ' uf liO lı'; nam.ı bir az -
niCci dün öğle tatilinde Mchmcd:n 
kahvesinde iddialı bir aznif parti-
~ ... w ..... ~cı. nış~aı.u.r. 

Bu şaheseri yakında 

L A L E Sinemasında göreceksiniz. 

--
Şarkın Ses Kraliçesi 

ÜMMÜGÜLSÜ1 ) .. un 
~n çok beğendiği ve muvaffak olduğu büyük şark fi mi 

bkend u muazzam seferi başaran 
Cilr'eti~rc!ek ••}:.• isHnat ediyordu: 
ınızın da ·• .. Bııgun b_.z de, dostları· 
inci •iliüı~ ardını~rı.ıe en mükem
l>iererlcr a.r. en ıyı toplar var. 
tlonya :1012 o zamanki Make .. 
)i.i.ksck 0j;du,unnn efradından çok 
lan sev •r•ktcrdt" Bize lazım o· 
dinde j,' ~d z~man lskenderin ken-
0 dıi bu duı:u tek nesne; cür'ettir. 
l en e \'a n· b en · · r · ız.; u zor görü-

ışın ne kada • 
nıuvafCak' . . .' r.olay olduğ'unu 
l·a nnlota~a~~~~ızle bütün dünya-

Şork ceııhesindcki Rus ku,•vcl· 
lerinin taarruzu Osmanlı ordu -
lıırını müşküle karşı komdara mec
bur ediyor; Çan&kkalede Iııg.liz 1 
''e Fransız dononnıasının müste .. J 
reken boğrza hücum e:!;şi payı • 
tahtta cok köklü bir he)-ccnn mey· 
dana gct:rivor; dünyalıiıı yerinde 
olan bazı İstanbul zrnı:inleri ı:s
kı<;ehre, Kon\a~·a. Anadolunun iç 
tr.raflprına doğru yoiculuğa çıkı· 
yorlardı. 

mürekkep mulıtcU harp .cfmc.e- KVl\IA. "DAJ'\LIGI. "A 
n Zo ,..,,•,.faı>ı bonıbı rdınıan r .. ~. •·o- ,.., 

cıt.ğini b:Jdirrlı. 
Bahri~ e Nezareti . 1 

Reisin cn1r.!c h~rckiı1ı hc.rb.ye 
şubesi müıiiırü Ali ihsan 

Amiral; bıı tel;:rafı alınca tel· 

Sordu;tunuz ı;:eınHcrin sınıfı ma
liııu deitıld;r. Verileıı haberlcrd~ 
sefa'ni harbiye ibaresi \'ardır. 80111. 

bardıman beş 'cya altı gemi ile 
satı dokuzu on beş geçe haşıamı~
tır. noıııbnrdınıan esnasında düs
man do1ı.:1nn1asıntlan dürt parta 
gemi Kozlu istikanıctinde seyir ha
f;ııde bulunu~·orınus. BımlaT, E· 
rcğli istikametinden gelen bir nak· 
Jıve ırc.ııi•ilc karsılasmıslar .. Ri -
va,·cte nazaran bir nakliye gemisi 
baİınışhr. l>üsınan gcmiier:ni tck
rHr s1lruvorunı. Aldığını ce,·uhı 

anedecei!im. 

Bır ara.ık oyunun en hararetli 
bir devresınde ?.lustafa dayı 25 
savı birden kaummıs v bu ga ibi
yetin heyecanı ıcınde iskemlesıni 
duvara yaslı nrak; 

~~ı 
Lena Bartlc 

dan vcı il· . Y ger.ç Başlruman • 
~ ının Vt d' •. 

P~oje üzerirıd k' r l~ı bu izahatı; 
tı .. dl lcri •rasc ~ bu tafsil5tı in -
Tu.rk. 5 ., ..... ,i!S' ın a ccvcledig-,i bir 
b ··~·u tn•n 
n.~ını salJ1, .. 3 • • 1 Ucunu enıerck 

at · "' saı ıya ta · · Cljln Nazır s l . svıp edıyor oz crınc . 
- Gut... a:ra vcrınce: 
Söziinü Lirkaç k 

dı!la tekrarlıy ar k ~re . birbiri ar
eser meydana ge~· .. •1:_1k~lade bir 
.a~yrini bu :;urctl 

11 -;cı:.ın~, tarihin 
buıbir kompliman~ cğışlıreceğini 
ver Pa:;an bu (·•--~ anlatarak En-
•·· . · ı...-ınde •-· · -.vik eılİ)'ordu. -.çı ve 

24 tcşrinie\·\·cl cuma snhnhı Ya
\-uz; ,.e ~raberinde Bcrkısat\•et, 
Taşoz, Samsun dcstro~tcleri bu
lunduğu halde 8.~0 da boğaıden 
tıkmı•, Karadeni2de b:r cevelfına 
yollanmıstı. 10 dakika •onra Bey· 
ko'l önünde bulunan ikinci fırka
nın kumandan ge1nisi BPrhorosa 
bir tclı:ıraf geldi. s:fre cözülünce 
telgrafın muhtevh·atı söylece bir 
dehşet haberini belirtti. 

Zonguldak 24 teşrinievvel 330 
İstanbulda Donanma 

KwuaııdanJ.ıi:uıa 

sizle sordurdu: , 
- Zon~u1da~ı bombrr<ıı!'n~n e· 

den düsıııan lıarp sefineler nuı sı· 
nılının tayinini r'.ca cdcr~nı. • 

Ynrını saat sonra l{arndenız 
müst•hkem mevki kıınınndanlığın
dan Donanma kunıandanlı~ına \ 'C· 

r'len şu sifre telgrafı Am:ralı nla· 
uğı tedbirde ve tut•coğı yolda 
tamamen serbest bırakıvordu. 
Telgrafın muhteviyatı aynen , 

ı 
!51Jnlımlı: f VO "A. MA KUllIANDANLJÔINAj 
Yarım ııaıııtenbed Zonı:uldal< 

Uare~atı harbivc şııbe<i 
müdürii Ali ihrnıı 

( l.Jt:\ .uıu Var ) 

- Eh, Allaha ısmar'.adık kızan
lar' .. 

Dedik en sonra gözlerini yum -
muştur. 

Rakibi makinesi; emektar oyun 
arkadasını oartiye devama davet 
etmişse de; onun hiç cevap verm•
diği görü '.müştür. 

O vakit Mustafa dayınıa yanına 
yaklasanlar; bu yetmişli:< oyuncu
yu avucunda ha'.i sımsıkı tutLu~ıı 
arnif t laı ile oyun hevecanındarı 
ve kalo sel<:esind n ölmüş olar;ık 
lıulmuşlardır. · 

~aştanba.şa he)"Cı;an dolu bir mevzu ... Aşkın ve şii•in terennii· 
mu ... Bınbır ~ece alem erinin füsunkar sahneleri ... İnsanı ı:ıaşye
den nağmeler ve ebediyen hatırasl silinmiyccek müstesna bır 
şaheser. 

Gördüğü fevkalade rağbet üzerine 

Bu~ünden 
itibaren TAKSİM 

İİ'!_________ 2 inci hafta başlıy_or. 
Sinemasında 

1 , 
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lstanbul Komutanlığı Satınal
ma Komisyonu ilanları 

Amasya. garııizonıı birlikleri senelik ihtiyacı .i~iu aşağıd~ ~ins ve, 
miktarları yazıfı iaşe maddelerinin kapıilı zarfla münakasası hiuların
ıla yazılı gün ve tarihlerde yapıluakttt. Zarflar mııayyen saatten bir· 
saat evvel komisyona verilmiş olacaktır. Muhammen bedelleri ve mu • 
vakkat teminatları aşağıda yll2llıdır. İsteklilerin muayyen gün ve saatte 
Amasya piyade alayı satınalma kom.İıiyoııuna müracaatını. 

Cıııai ~ılo n.uı.aııı ı.cn 11>U\ak~at ıua.c günü 5:ı&ti 
miktar tedel lira tcmınat lira 

Sığır eti 92000 20240 U. 1518 Li. 7/2/940 
7/2/940 

11 
Kııru fasulye 40000 7200 • 540 • 15 

1',30 ~ ~ ~Q· Ui« 

** Komisyonumuzda mevcut ke • 
ıifnaınesine göre Haydarpaşa has· 
tah:ınesinde ameliyathane bina • 
sının tamiratının açık eksiltmesi· 
ne 12/2/940 Pazartesi günii saat 
on buçukta başlanacak ve ayni 
günde intaç edilecektir. l\luham
men bedeli doku bin beş yüz se
kiz lira doksan beş kuruştur. İlk 
teminat parası yedi yüz on iiç lira 
on sekiz kuruştur. İsteklilerin belli 
gün ve saatte Fındıklıda Komu -
tanlık ııatmalma komisyonuna 

•3'16. 

mlirarnatlan. (608) 

Münakasa günü talibi çıknuyan 
komisyonumuzda mevcut keşif ve 
şartnamelerine göre Bostancıbaşı 
büyiik depolarının tamiri pazar • 
lıkla yaptırılacaktır. Münakasası
na 12/2/910 Pazartesi ı:ünil saat 
onda başl•nacak ve ayni günde İ· 
balesi yapılacaktır. İ•teklilerin 
beili gün \'e saatte Fındıklıda Ko
mutanlık satınalma komisyonuna 
gelmeleri. (609ıl 

1 İSTANBUL BELEDİYESİ İLANLARI 1 
Galatada Karaköy cadd-esinde kain olup inhisarlar idaresi satış 

§llbesi olarak kullanılan ve idarece tah:iye edilecek olan 8/12 numa
ralı dükkan teslim tarihinden itibar~n bir ila üç sene müddetle kiraya 
verf:mek üzere açık arttırmaya konulmuştur. Bir senelik kira rnuham
meni 1200 lira ve ilk kminatı 90 liradır. Şartnamesi zabıt ve muamelat 
müdürlüğü kaleminde görülecektir. İha 'e 29/1/940 paıartesi günü saat 
14 de daimi encümende yapılacaktır. Talinlerin ilk teminat makbuz ve
ya mektup'.arını hô.milen ihale günü muayyen saatte daimi encümende 
bulumnalan. (392) 

lstanbul Asliye Altıncı Hukuk Mahkemesinden: 
937/13:>9 

Amme hukuku namına İstanbul Cumhuriyet müddeiumu· 
mniJ1i taTafından Ferikoy Paşa m:ılıallesinde Cami sokak 43 sayılı evde 
oturan Ahmet oğ"u Osman ile Ahmet kızı Raziye al<ıyh1erine Htame 
olunan butlan dafasının icra kılınmakta olan muhak-em "inde 12/1/940 
tarihli celsesinde i.anen davet olunan müddeaaleyhlerın o gün hazır 
bulunmamalarına mebni haklarında gıyap kararı ittilıı:~ olunarak bu 
kararın on beş gün müddetle i.ıinı için muhakemeleri 19/2/940 pazar
!Esi günü saat on beşe talik kılındığından müddeaaleyhkrin yevmi mu
alliı.kta dahi hazır bu'.unmadıkları takdirde bcrmucibi karar davanın 
gıyaplarında rüyet ve hükme raptolunacal\ı ve imla kılınan gıyap ih
barnamesinin bir suretinin ~ usulen muhakeme divanhane.sine ·talik 
kılındığı teb.iğ yerine geçmek üzere ilan olunur. (639) 

İstanbul Kahveciler, Kıraathaneciler ve 
Mevadı Küuliye Salmayan Gazinocular 
Cemiyetinden: 

Cemiyetimizin 1939 senesi mesaisi netayici ve hesabatının tetkiki 
ve idare heyetinin ibrası ile değiştirilmesi talimatname icabından olan 
idare heyetinin nısfının yeniden seçi mesi ve 940 yılı çalışma tarzı hak
kında umum! heyet huzurile yapılacak toplantı ve müzakerede ct>mi
~te kayıtlı bilcümle esnafın sıhhi muayene cüzdanlari e birlikte 
29/1/940 pazartesi günü saat 10 dan 12 ye kadar Türbe Babıali cadde
sınde 10 No. lu esnaf cc.'11iyetleri binasındaki c.•miycl idare merkezin· 
de hazır bu:unmaları ilim olunur. 

Gümrük l\.1uhaf aza A Genel Komutanlıgı 
İstanbul Levazım Amirliği Satınalma 
Komisyonundan: 

.. l "."""" ~a.tın alınacak. yüzer metrelik yedi parça galvanizli zincirli üç 
kiJit ~ır adı demır zıncır .ve .. bi_ri 80 diğeri 50 ki.oluk iki Admiralti de
mmnın 12/2/940 pazartesı gunu s.aat 11 . de açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2-:-- Tas!'-"larunış tutarı 1400 lira ve ılk teminatı da 105 liradır. Şart
namesı Jrnmısyor.dadır. Görü.ebilir. 

3 - İsteklilerin k~nuni ".esikalan ve ilk teminat makbuzlarile Ga· 
lata Mu".111ane caddesı İbrahim Rifat han ikinci kattaki komisyona 
ge.melerı. <603> 

Sahip "Ve neşiryatı idare eden Başmuharriı i 
. ETEM İZZET BENİCE 
Basıldığı yer: SON 'IELf :!AF Matbn.ısı 
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Veziriazam!ar istedikleri gibi hareket ederlerdi' 
padişaha dediklerini yaptırırlardı 

Mahmut P:ışa, kaleyi teslim al
dı. Kral ve maiyetini debdebe ile 
kar ısıııa getirdi, Kralın torununu 
Padişaha yolladı. 

Fakat; Fatih, Mahmut Paşanın 
harekatına fena halde kızmıştı. Ve
ziriuamıııın kendisine danışına • 
dan iş yaptığına sinirl~nmişti. 

Liıkin Veziriazaınlar dilediği gi
bi hareket ederlerdi. Padişaha sor· 
madan istediklerini yaparlardı. 

Mahmut Paşa do Bosna Hersek 
meselesinde Padişaha danışmadan 
onun namına istediği şekilde ha
reket etmi•ti. 

Fakat; Fatih devrine kadar ve
zi.rıozaınlar ne derece hür ve ser· 
besi idiseler, Fatih devrinde ya • 
vaş yavaş kayıt altına gil'meğe 
başlamışlardı. 

Fatihi bu hale ve istipdada sev
keden Halil Paşa olmuştu. Halil 
Paşanın suüstimoli, idaredeki ha· 
nedan kudreti onu yıldırmıştı. Bu 
sebeple. yeni veziriazamlarınıı es
li salihi:vetleri çok görüyordıı. 

Bu sebeple; Padişah; Malınıut 
Paşayı Jıııpuuna tlavetle: 

- Benim haberim olmadan Kra
lı neden ııarta muallak olarak aut 
eyledin? 

- Hazır elimize ı;cçmiş bir 
adam hu suretle lıırakılll' m1?. 

- Yoksa; sen de H•lil Paşa gibi 
içten mi oynamak istersin?. 

- Benim haberim olmadıkça hiç 
hirşey yapamazsın?. 

- Tekerrüründe kelleni nçuru
ruın!. dedi. 

Görülüyor ki, Padişah, istipdat 
içine girmişti. Bu, istpdadı o, dev
re göre köstekliyeeek ulema ola
caktı. 

Kosva me:vdatnnda ulema Yıl
dırım Beyazıda kardeş katli i<in 
fetva vererek ağaz etmişlerdi. 

Bosnacb; yani Mahmut Pqa 
meselesinde ise daha ileriye gi
derek tenezzül ettiler. 
. Ulema; Fatihten sonra zayıfla. 

mata b~11tı. Hatta Fatih dev· 

.·• 1 

-•' ~ . . . ... ~ ~ . .· - - .. ' : . . . - ~ . •.• . , 

' 

BAŞ, D!Ş 
Nezle, Grip 

Romatizma, 
Nevralji, 

Kırıklık 

ve bütün ağnları derhal keııer. İl'.abıuı:la günde 3 kaşe alınabilir. 

il 

1 
iıtaul.ıul Le,·a..:~m Amirliğinden verilen li•::'icII 

Askeri Kıtaatı ilanları .............. ,... .. ._ ......................................... ; 
Aı;ağıda cins ve miktarı yazılı rn.::ddelcr hizalarında yazıh gün ve ANKARA RADYOSU 

saatlerde eksiltmeleri yspılataktır. Kapalı ~an teklif mektupiarı ihale 
- DALGA UZUNLUGU - saatinden en az bir saat evveline kadar Edirnede l\fü~iriyet d•ircsindekı 

~ 1 
sahnalnıa komisyonuna verilmelidir. (103:1) (273) 

1648 m. 182 Ke/1. 129 KW. C · t • t j k '" • 
• A. P. 31,7 m. 9465 Kc/1. 20 KW . ıısı ıaı,.tarı lu~arı em~u ı 111• e ı• · .ı gunu 

------------- Lıra Lıra saatı 
Saat 18.- Program, ve Bakır kazan adet 20 560 84 30/1/940 Pazarlık 10 

memleket saat ayarı, 18.05 Arpa Ton 150 9,75'1 732 2/2/ • K. zarf 14,30 
Türk müziği: Halk türkü:eri ve Arpa • 150 10,500 788 • • • 15 
balı.ama tanburla oyun havaları, Arpa • 100 6,750 507 • • • 15,30 
Sadi Yaver Ataman, Refik Fer- Arpa • 150 10,500 788 • • • 16 
san. 18.25 Tiırk müziği: Çalanlar: Nohut • 84 14,073 1056 5/2/ • • 14,311 
Fahire Fersan, Cevdet Çağla, Re- Pirinç • 88 29,~ %242 • • > 1;;,30 
fik JO'ersan. llulgıır • 130 29.800 1560 • • • ı.; 

1 - Okuy:ın: Necmi Riza A· Yulaf • 1470 115,395 7020 • • • 18 
hıskan. • _.. 
1-Fer:ılınak şarkı: (Avare gö

nül), 2 - Kanuni )leşat - Ferah
nak şarkı: (Ağyar ile dalmış 
zevki •efaya). 3 - ......• Ferah
nak şarkı: (Hoş yaratmış), 4 -
•... ,. - Hüseyni şarkı: (((,:ektim 
elimi na;Ti bu dünya hevesinden) 
5 - Hüseyin Fahri • Hüseyni 
şarkı: (Vaslınla cana). 

2 - Okuy~n; lv!uzeyyen Se
nar. 

l\Inhtclif mahallerde 5 adet ·ben• J 

zin tankı kaı>•lı zarfla eksiltmeye 1 
konmuştur. Keşif bedeli 82,809 li· ı 
ra 49 kuru<lıır. İlk teminatı 5111 
liradır. Eksiltmesi G/2/940 salı gü
nii saat 11 de Ankarada 1\1. M. V . 
Hava 59tınalma komisyonunda 
yapılacaktır. Keşfi ve şar(nnme.si 
415 kuruşa komisyonılnn alınır. Is
teklil~rin kanunun 2 \·e 3 cll mad
delerindeki \esaikle temiıl9t ve 
tekli( mchtuplarını ihale saatin
den bir ~aat evveline krıdar kon1İs· 
yona vermeleri. .1131• •430• 

Jf. 
2 adet kompresör ve 45 vdet ha· 

va perçin çekici ve tdcrrüatı pa
zarlıkla satın ~hJtacaktır. 'Aluham· 
men bedeli 20,300 lira kat'i temi· 
n2tı 3045 liradır. Pazarhğı 7 /2/940 
Cuma günü saat 11 de Ankarada 
M. M. V. Hava satınalnıa komis -
ycnvr.da yapılacaktır. Şartnamesi 
ht~ ~.in komisyonda göıiilür. İs • 
teklilcrin kauunl vesaik ve temi
nutlarile komisyona ı:elmeleri. 

vallan ile beraber askeri evsafta 
olmak şartile 300 ton arpa pazar
lıkla satın alınacaktır, Pazariık 
12/2/940 Pazartesi günii saat 15 
dedir. Beher kilosuna 8 kuruş 50 
santim fiat tahmin ed:Jmiştir. Kat'i 
teminatı 3826 liradır. İsteklilerin 
ayni giin ve saatte Edirnede Mii
şiriyet dairesinde satınalma ko -
misyonuna geimeleri. 

.ııs1. •GU. 

* 336 adet ağır sahra kablo arka 
tezkeresi çevirecek kolile birlikte 
pazarlık suretile satın alınacaktır. 
İhalesi 31/1/940 Çarşamba günü 
saat 15 de İzmir Lv. Amirliği sa
tınalma komisyonunda yapıla -
caktır. Tahmin edilen tutarı 6619 
lira 20 kuruştur. K.at'l teminatı 
993 liradır. İsteklilerin ticaret oda
sında kayıtlı olduklarına dair vesi
ka göstermek mecburiyetindedir

lstanbul Süt Müstah~illf'ri ve Siitciile' 
Cemiyetinden : 

· "C.:·!iliyelimizin H}39 yılına alt idare hev'eti nrna nc13 , 
bat müddetlerini ikmal eden nısıf rızası verine vc.'liden ın~ 
Si için knvıtlı azamızın hüviyet cüzJan!ariy]e brrlikte ,31, 
nun 1940 çarşamba günü saat 11 de Belediye CJ\'l· 

bıali caddesinde 10 numaralı binadaki Ccmivet İdare r.l 
hazır bulunmaları rica olunur, 

Bahçıvan, Sebzeci ve Manav Esnafı 
Cemiyetinden : 
31/1/940 salı günü Küçük Pazarda Bahçeli kahve ustıı 

miyet ;l.le·kezindc senelik umumi he.-'et toplantıs. yapıl~ 
kayıtlı esnafımızın o gün saat 14 de Cemiyete gelıneJerl 
nur. g.11 

RUZNAME: 1 - 939 rapor ve hesap tetkiki - 2 -
sinin tasdiki. - 3 - Nısıf idare hcy'eti aza seçi.mi. 

İstanbul İkinci İcra Dairesin -
den' 

Dairemizin yukarıda numarası 
yazılı dosyasile mahcuz olup bu 
kere paraya çevrilmesine karar 
verilen yeni hal Keresteciler cad
desinde 115 numaralı kahvede bir 
buz dolabı ve bir radyo, masa ve 
sandalyt>nin birinci açık ar. tır -
mas: 30/1/940 Salı günü saat 15 
ten 17 ye kadar yapılacaktır. 

Bu arttırmada mahcuz eşya mu
hammen de~erinin yüzde yetmı• 
beşini bulmadı~ı takdir<le ikinci 
açık arttırması 6/2/940 Salı günü 
ayni saa.te yapılacaktır. Alıcı 
olanlar muayyen gün ve saatte 
mahallinde hazır bulunacak me
mura müracaat ederek almaları 
ilan olunur. (933/1213) 

İstanbul 2 ci İcra Memurluğun
dan: 

Sanyerde Şırrıbey sokağında 13 
numaralı Hüsnü bey evinde mu
kim ve Ycnimahallede Sandalcı 
Tahsin kız; eJyevm ikametgahı 
meçhul Hayriyeye: 

Hüsnünün zimmetinizde karzan 
verriiği loU liranın maafaiz ücreti 
veka1et ve faiz tahsili zımnında 
vaki müracaatı üzerine tebligi 
muktezi ödeme emri ikametgahı· 
nız:n meçlıuliyeti hasebile tebliğ 
ed?ltmemiş ve mercice bir ay müd
d<tle ilanen tebli"ine karar veril
mis ' ir. 

İlan tarihinden itibaren bir ay 
içir.de bu borcu facz ile birlikte 
ödemeniz ve borcun bir k!smına 
veya t2mamına ve yahut alacak
lının takip talebi hakk:na karşı 
bir itirazınız varsa yine bu müd
det içinde bildirmeniz, bild:rme
diğiniz takdirde bu müddet içinde 
74 üncü madde mucibince mal be
yanında bulunmanız, beyanda bu
lunmazsanız haosen tazvik oluna
cağınız ve hakikate muhalif be • 
yar.da bulunduğunuz takdirde 
hapsen cezalandırılacağın:z, bu 
borcu ödemez veya i"iraz etmez
seniz hakkınızda cehri icraya de- 1 
vam olunacallı ödeme emrinin teb
liği makamına kaim olmak üzere 
ilim olunur. (39/3745) 

Buruşukluk! 
ve lekeleri 

NAS 1 L 
Temizleme! 

Ba yeni rıe 

C.:ızip Gü
zellik R •· 
ff!le•İni 

Tecrübe e· 
rına 

yeni ve 
diniz. metli 

ıı:-------hütasası: 

1 - Sadettin Kaynak - Hüsey
ni türku: (Ayrılık Yl! dönümü), 
2 - Halk türküsü: (Benım yarim 
ııenrereden bakıvor), 3 - Halk 
türkü.su: (İki karpuz bir koltuğa 
sıgar mı), 4-Halk türküsü: (Me
şeli meşeli). 19.- Serbest saat, 
19.10 Memıeket saat ayarı, Ajans 
ve meieoroloii haberleri, 19.25 
Türk müziği: Safive kanseri (2), 
Program: Krndi :repertuarı. 2015 
T.C:foSıL: F~ust Gcothe, Tercü
me ed,'11: s •. niha Bedri Göknil. 
Cema. Reşit piyanoda Gonod'un 
operasından narr-ala.- çalarak e
sere refakat ederektir., 21.10 
Konu,;ma (Milli kahraman:ık men 
kibeleril. 21.25 Müzik: Radyo or· 
kestrası (Şef: H. F. Alnar), l -
F. Mendelssohn Bartholdv: Bir 
vaz ge<:esi rüyası, Intermezzo -
N ottarno, Scherzo - Zifaf marşı, 
2 - D. Fr. E. Auber: Le Do
mino Nolr uvertürü, 3 -Fr. Liszt: 
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OCEL• tabir edilen ve 
Üniversit-esinin meşhut~ 
fesörü taı-afından keşif 
hayvanlardan gayet iti~ 
tarzda istihsal edilen 
metli cevher, cildin unsııt' 
pembe renkteki Tokalo~ 
terkibine karıştırıJmıstı' 
kremi her akşam vatm• 
ve! kU:lanınız. Siz uyurııı' 
diniz bu kıymetli cevııe 
eder. Her sabah uyandı 
cildinizin daha acık. d 
ze ve daha genc oldu~1 
receksiniz. Gündüzlerı 
sız beyaz :renkteki Tok ~ 
mini kullanınız. Bu kOL' 
tedavi sayesinde her ~· 
yaş daha ııenç görüneb Les Pre.u<les. 22.ı:> :\iemleket sa

at ayarı, Ajans haberleri; Zira
at, esham - tahvilat, Kambiyo • 
nukut iıorsa.'1 (fiyat), 22.35 Mü
zik: Solist'ler (pi.), 23.- Müzik: 
Cazbant (p •. ), 23.25/23.30 Yarın
ki nrogram, ve kapanış. 

rinde bile h•zı me..clcre ses çıkar
nıaz olr·ıu ·tu. 

lfallıııid; <hmanlı hiikiımeti bi
dn~ eti tl!sckkiiıündl!nbtri ulcına 
kuncti tutuyordu. l'adieyahlar a
ddctsdik l"apmaktoıı cekin;rlcrıii. 

Rev.ytıun ınalına ve canına hiç 
bir kinıt,;c dokunaınRzUı. llntta, Pa
di~:ıh c:nıi dr.tıi olsa derhal ult!nıa 
sı..:r· nti ileri sürl'Tek i~e g~nı vu
rurt!u. 

Falih. boc2sı l\lolla Gur•ııiyi gii
cc:ıı!!rmişti. l\foıla Gİİ1'rı>1i Mısıra 
gıtr.üşti. 

Adeta: Molla Giirani İstanbul • 
<!a:ı teb'it oluı:nıuş vaziyetteydi. 
Çurıkii; Molla Giirani; Prdişalıa 
kar0ı muarız vaziyet almıştı. O
nun bazı idari istipdadını tenkide 
başlamı<;tı. 

1.;lemanın cesareti, ulemanın 
v•hdeti Padişahları yıldırıyordıı. 
Yavuz Sultan Selim gibi bir Pa
dişah bile ulemaya karşı koyama
mıştı. 

Bilhaosa; zaptettikleri meınle • 
ketlerde daima te~yaya aman ver· 
mişlerdi. Aman talep etmi, bir 
zümreye ve miilete kılıç sallamak 
şer'iserifc mugayirdi. 

Fakat; i\lahmut Paşayı, Bosna 
Kralı meselesinde sıgaya çekmekle 
breaber biT• ey yapmadı. Lakin, 
yiireğinde bir eseri gazap bırak • 
mıştı. 

Fatih; Bosna Herseki de ilhak 
etmekle hemen bütiin Rl\neli kıt
asına sahip olmııstu. 

Rumeli sebillerinde yerleııen 
Venedik ve Ceneviz iissübahrileri
ni teker teker eline gçiren Fatih, 
Rumelide Tilrk baklmiYetini tesiı 
el'lemişd. 

'f 
Beher kilosuna tahmin edilen 

ffotı 13 lira olan 1000 kilo Carbo· 
nate de bisauthe ile beher kilosu· 
na 12 lira fiat tahmin edilen 1000 1 
kilo soııs nitrato bismuthe 27 /2/ 
940 Salı günii saat 11 de kapalı 
zarfla satın alınacağından istekli
lerin 1875 liralık ilk teminatlarile 
b'.rl:kte tcklifmektuplannı eksilt
me saatinden bir saat evveline ka
dar Ankarnda M. M. V. satınalma 
konLsyo11uua vermeleri. 

<10!!3· ·248. .. 
11-Ilitcahhit nam ve hesabına çn-

Fatih; Rumeli de Bulgar:stan, 
·ı~h, yani Ronıanya, ~ıroı~tan, 

Bosna Hc.rsck, l\lora l{ı·allıktnrını 
{ctlıdııı.şti. 

.r\.rtık. !'.lanhn1un ö.ı tarafı tanıa .. 
nıilc eın·ndi. Çinkü; tab:i hudut 
oı~u1 Tunayn d:l)~ıı;ıııı-;tı. 

F.-ı:tib, bir gi" o. r,,ın:,ıntıt Paşaya 

şuniarı söylcın~şti: 

sayılı kanıınun 2 ve 3 cü madde
lerindeki ve şartnamesinde yazılı 
vesikaları göstermek mecburiye -
tindediricr. Taliplerin kat'i temi
natlarile birlikte ihale saatinden 
evvel komisyona müracaatı. rı. 

•1156· ·623· 

* Memleketimizde mevcut mal • 
zeme ile muhtelif meydanlarda iki 
uçuş pisti yantıniacaktır. Bu işe 
ait mufassd tekliflerin en geç 10/ 
Şubat/910 gününe kadar Ankara-
1\1. ;il, V ckalcti Hava ::lfüstcsar
lıbna vcrmelcrj. •1155• .. 622• 

- Lala, Tuıınya lıikiın. ulanlar 
İstanbnla hfık;rı olurlar. 

Fatih, Raı.,c!:,Yi fclhjndcn ~onra, 
bu kıt'aya Anadomılan mıılrncir 
yerle&lirıııiye başladı. 

1 - Ben doktorla ııer.e konu:;tum. 
/ Bes on şırıngadan sonra bir şeyın 

1

. kalınıyacak. Yaınız tedavide ınu
zamı kay betmcrnek lazım .. 

Kaı·amon beylerinin ttsilerini \1e 
onlara taraftar olanlarını kiiıne 

· JıaJ:nde Tuna boyuna ycrlc~tirdi. 

' 

Fatih, Rumeliyi Türkleştiriygr· 
tlu. Ayni zamnnda, zaptedip Tiirk 
muhaciri yerel~tirdiği yerlerde 
medreseler, cam:Ier, hamamlar, 
kewsnsaraylar yaptırıyordu. 

Fatih: biiyük maksatlar takip ey· 
liyordu. Onun maksadı biisbiltiin 
ha ka idi. 

Tunadan hudut çeknıek Venediği 
yııi, garbi Roma imparatorluğu • 
nu, şarki Roma iınparatorhığu gi
bi z•ptederek hiitün Akdenize ha
kim olmak, ondan sonra, Anado
luyu şark hudutlarının derini k • 
Jcrine götiirerek ana Türklükle 
birle~tirip büyiik bir Tiirk impara· 
t<ır!u~'U kurmak istiyordu. 

Fatihi; yukarıda saydığım •ev- ' 
dasından geri koyabilecek hiçbir 
kuvvet yoktu. 

Çünkil; Padişah zamanın en 
yliksek zeka ve dirayetini taşıyan 

· bir şahsi:vel olduğu gibi, ayni za. 
manda da en bllyiik kumandan • 
lartlan biri idi. 

-• • • I ( ~= Vaz) 

- Fakat o bana ııöre değil!. 
- Kendini beyhude üzüyorsun!. 
- Sahı öyle. Sinirlerimin hiçbir 

şeve tahammıilü vok artık! 
Ben, böyle söylevince epey üzül

dü, derin bir sarsıntı ııeçirdi. Yü
zünü buruşturdu, içli icli gözlerime 
baktı. Korkan. hayıflanan bir ba
kışı var. Korkuvor ki, eseri yarım 
kaİacak, can vereceği tabloyu bi· 
tirip: 

- İste. 
Demeden hayaı ve tesadüf onu 

ezecek, param narça edecek. 
Ve •. Bana acıyor! .. 
- Para lazım!. 
-Parra .. 
- Parrra!. 
Halinı iki üç gündür gelm<!di. 

BuPüıı doktora eitmek için on ııa· 
ram vok. Anneme sordum: 

- Paran var mı? 
Kaslarını kaldırdı, voksııl yok· 

sul ymüme baktı. Tabii, 
-Yok! 
lfft>y f!idl Belkis hev!. Sen bu mu 

olacaktın? On sekiz yasındaki Bel
kisin. 'in.-· i"dealist Cahit lle evlen-

1351 uı..t 
' 11:15 lt11JDI 

Zilhicce 2 inci Kiinnn 
J6 13 ----··-1940, Ay 1, Giin 26, KPsım 80 

26 İkincikaıııın CUMA 

Vakitler \·au.a I bani 
la. Da. la. n"'. --

Güncı 7 18 2 02 
Öğle 12 26 7 10 
İ' ·-~i !5 01 9 <5 
Akşam 17 17 12 00 

1 Yatsı 18 51 1 :s 
lm<ak 5 34 p 181 

mel!e hazırlanan Belkisin acaba biri' 
sani•·e bile hatırıııdan böyle bir 
rnn nernıiş miydi?. Fak<ıt, inanmak 
lazım ki, 

- Kader .. 
- Kısmet!. 
-Tesadüf .. 
Dedikleri müphem, insanların 

ilmin henüz akıl erdiremediği için 
mahiyet ve manası mechul kalan 
bilmediPimiz. sırrına eremediğimiz 
kuvv»tlpr irade, his mantık ve be
"eti kudretlerin çok vükseğinde 
kalan Fevler. 

- Alın yazısı! 

Dedikleri seye inanmalı: Jazun. 
Eaer buna inanmıvacak olsaydık 
fazilet, vicdan, aile, seciye, cemi· 
vet talakkileri ile bambaşka, dip
diri bir inanıs ve hüviyetin sahibi 
olan Belkis bu halinde gönniye de 
imkan olmıyacaktı. Bugünü, böy- j 
le olmavı ben mi istedim?. Ben mi 
Prens Abuk naşa Caferin kolları 
arasına kendimi verdim?. Ben mi 
kalbimdeki aşkı. vicdanımdaki ga
libiveti istiverek pömdüm, yok et· 
tim?. Ve: 

- Yaşamak için yasamak, ken
dim i~in ya•amak!. 

Dedim? Bu, bedbinlii{in ta ken
disi, onun yarattı"1 felse!evdi. Fa
kat, 'mdl de bunun tam reakalyo-

ırenc kızların bile ıııpta P 
seyredeceği şavanı hB : 
cilt ve bir tene ma:ik c' 
siniz. Tokalon kı<'mi~~ 
mir neticeleri garımtıdl' 

nıı i-indeyim, damarJarJJll' 
hi• sar'alı bir nöbet JıU~ 
tutulduğunu hissediyoruıll· 
vene: 

- Adam sen de.. ıı} 
Diyebili.,orum. Yaşam~' 

disi i 0 in yaşamak .. En acı V 
manasile ~usulasız yasaıııd 
··ıtsız va•amak, bir bas ·d 
içinde yaşamak, değil 111ll 
banca ile beyinlerine bıf )il 
sıkanlar çarçabuk ölüyor 
lara: 

- İntihar etWer!. ttl 
Diyoruz. İntihar, en ·~ııt· 

en bedbin olanın ölüınu ~ 
- Kayıtsız ve .. PUSU! 

mak.. ~rl, 
Da bundan başka rıe? .'ııl 

safeyi uzatmak ve kı~•yl' 
gayri ne var?. Ben de lr'.~ 
mışım. Kendimi yavaş yıı9 , ı 
ölüm celladının ko:.tarı ar J' 
mişim! Ve .. Bir gün Tırr.0.,, 
sam karşıma çıkmış oln'3· dtl' 
timal hiçbir şey düşünı;~cb 
bir nedamet duymadan. . le 
ul aramadan son nefesiJJl.1~;ıı' 
burnunda Gündo)!du Em~ı 
taıtında verecek, göz!eTJl'I~ 
kapayı., gidecektim. il r; 
beni ikaz etti. o~~ 


