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Hitlern 
Almanya'nın 

menfaati 
Bltler'tn Balkan elçilerine 
'Yerdifi Jalimat Almanyanııı 
Balkanlarda ne yapmak is
tediiini bize bir kere daha 
izah ediyor, 

!nan: ETEM 1zzET BENİCE 1 

Ba~n haberler, . Alm'?'yanııı da 
Jete~~~ Yeniden sıyasi faali-
Biu_J ~ 1lini ve hatta bizzat 

"" m Biikre Atiaa el il . . " Sofya, Belpad, 
rek ken~ıer':"ı Berline davet ede· 
hild"ır· erıne talimat verdiiinı 

ıyor B t•• 'l'iuki e : İn . a "' Almanyanın, 
•yrrıny kYi g~ltere dostluğundan 
B "kaa ' İngılterenin nüfuzunu 
aı lllarda k k 

leketlerinln a;:ı:y;ıBb~tkaafn lmklem· 
l'ını de . ı ar ı a
ıılefleri v;m ettır?>ek gibi bazı he
etti"" k edbu _t~limat içinde tesbit 

ı;• ay edılıyor 

ıyTürlıiye~i lniili~ dostlnğunıt.n 
e'' ırmak dün miimkün olmadıg" ına 
,.ore, bugt; lb • • 
bahis d •. n. e ette ki menuu 
llıot er:ıldır. Binaenaleyh tali-

ın ve~a •ı" ·ı h llıatl · . ·: ~ zı en edeflerin bu 
'fe 1 Jes.ını Vllhl olmaktan tefri!< 
Ilı ecrıt ederek üzerinde konuş· 
jnı~ .manası yoktur. 

kırngıJız nüfuzunu Balkanlarda 
nınk hak'k ı Al llıiib' . ı a en manya için 

Al ım hır hedef teşkil edebilir. 
ınanya b"t" d j 111 dd '. u un ma eni ve ı:ıdai 

t ha . eıerıni kendisine hasır "e 
a ıs it""' 1 lliif e ı,.ı Balkanları iktısudi 

1.,.;:zkbakımından İngiltere.ve kap· 
da İn t.e~hke•i ile karşı karru'a· 
r.k B gılızler zar•rına d;ıhi oıa• 
tiirı .. alkan piyasalarındaki her 
l>t 11 satılık malı kendiıeri çeL:ı ·• 
ıen:ı~ Almanyayı iktısaden bes • 
8'1ha ıye muhteç bulunduğu bu 
illa Dın Yardımından uzııklWjlır· J.18 baş,amışlardır. 
•ıç ~Ya, bn vııziyet karşısında 
ton. Şllphesiz Sovyet Rusyadan 1 •a Y • 

Sovyet Dostlu v undan Vazgeçiriliyor 1 
Berlinde, Sovyet-Alman iş Birliğinin· Beklenen 
Neticeleri Vermediği Kanaati Gittikçe Beliriyor 
Roma - Berlin - Tokyo mihveri ihya edilecek 

Müşavirlerin,Hitleri bu yolda 
teşvik ettikleri bildiri_liyor 

Londra 29 (A.A.) - Sunday 
Dispach gazetesinin dlplonıatık 
muhabiri yazıyor: 

İstihbaratıınıza nazaran Bitle • 
rin müşavirlerinden bazılan, Rua
Aıman işbirl.ği beklenen netice • 
leri vermediği takdirde Roma • 
Berlin • Tokvo mihverinin ihyası 
için yen1 b'1 ııayrct ıarfetnıeğe 
fiihreri teşvik eylcmektedirler. 

Londra 29 (Hususi) - Royter a
jansının Berlinin bitaraf memoo
.l.aı.•nda:n öğrendijline göre, Hitler, 
ŞU birkaç l(iln içinde büyük bir si· 
ya.si taarruza ,e-e~ecektir. Alınan
yanın Balkan merkez:eri ei.çilıeri 
Berlinde geQcnlerdc bir t<';>1an b 
yapmı~Lardı. Bu top1ant'd1 ı;c,ir
)ere bu yeni siyasi taarruz için ta
limat verilmişt.ix. Bu siyasi taa:mız 
yakında Belııratta topJ.anacak <Jlan 
Balkan antantı konseyine tesadü1 
ett<rilmektedir. 

Söy'.'endiğioo göre, il:Iitler, ~ 
dört hedefe van::m.ası için bütün 

(Devama S UDCi.l ullifelh ı 
• 

o 

l 

Cuıııa cllnil Ballı:an antantıııııı iop lanacaf\ Belcrıllldarı bir manzara 

lerin ayiatı: 

Şef'in 
tetkik 

seyahati 

1 Maarif Vekili Hasan 

Cwnhur Reisi, Milli Şefimiz 
ismet İnönü'nün memleket 
içinde yeni bir tetkik seyPhati . 
yapmak ü:ı:cre bugünlerde 
Ankaradan hareketi muhte • 
meldir. 

l\liili Şef, bıı defa ıeyabat
lerinde cenup vilayetlerimizi 
teşrif edeceklerdir. 

• 
· /ngiliz generali 
bugün Ankar1. 

ya gidiyor 
lngiltere yardımını daha 

çok genişletecek l 

j 

A 

Ali busabah geldi 
Hasan Ali Yücel İstanbulda bir 
hafta kadar tetkikler yapacak 
ı1\1a.arif Vekili B. Ha..an .Ali Yü· 

cıel bu sabahki eksll'esle Ankara· 
dan şehı-imi.zıe ızc.lın.iş'tir. 

Maarif Vekili Haydarp~ lstas
y<Jnunda maarif müdürü B. Tev
fik Kut ile maarif el'kanı ve Ve
kalet müfettişleri tarafından kar
şılarunıştır. 

Haydarpa,adan İstanbula gec;,en 
Maarif Vek\:iıniz sa.at 11 de maa
rif müdür.ıiiğune .ııe1miştir, 

Umum müfe•ti:şlcr qdasında ma
arif müdürü ile müfrltişl~ Vekilin 
re. slı/( ndc toplanmışlar ve hali 
devam etmekte bulunan uzun bir 
içtl:ına akdct.noi'llcrdir. 

B. Has:ın 1.• Yücelin şehrimiz· 
de bir müdde . l<alarak bazı teftiş
lerde bulunacaıh e.nl.a!i1Jmaklochr. 
Kend:sııün buradıuı '.ır'akyaya da 
g!tm ı mUbtem..I oultJtlın<ı:lrtoıci>r 

Bugünkü toplantıda: lstanbulda 
yenil .vıl bütcesil.- ~cılacak oJan 
mekteP:ler v-e umumi ı.xlris vezi· 
yeli ı;ıörüsülrnüştür. 

~iııı eı:anc addolıınabilecek ıı:e· 
•e1<ııh:hasını İngilterenin iktısadi 1 
ıııak 1 

1 ve nüfuzundan kurtar • 
beı ıUyecelıtir. Ancak bu reka· 

Ve "f ~,ıııd nu u~u kırmak herşcyin 
ı.o.' a a·-· ve hııtt' ü tü • • 

ra desindeaıı 
BİR CANTANIN MACERASI 
Bu sabah şehrimize gelen Maa

rif VekiJine refakat eden ılmloeani 
mahsus müdüründe bulunan res
mi evrak ,çantası acele i)e, Hay
d<ırpasadan hareket eclen vpUl"da 
unutulmuştur. 

memurlıuj!a bildirilmis ve ma.arlf 
memurlarından bi.·isi aleliıce~ 
çantayı araına):ta koyl'"'nuştu:r. 

Nihayet çanta olduğu gibi bu
lunmıus ve maarif müuLir gillll' 
getirilmiş-tir. 

""111a ıtı" k" .. . a s n sı 
l>ara um undur kı, bu da peşin 
Aıın~:ok Para ve döviz silahıdır. 
&iliıJı :•nın lngiltereye karşı bu 
liik ı .. ultanması ve hatta üıtün· 
leın~ostermesi mümkün addedi· 
)'8 ,..8 • lıO takdirde Almanya ne 

~ ca tır? K d' . . b . 
•ınba 1 .. eıı ısını u yıyccek 
riye r .arına sahip oimıık için ile
İktısa~: ~l~caktır, yoksa siyasi ve 
liyecek sıl:o~ını kınına koyup bek
ki ayn· mıdır?. işte, bu noktadır 
faali ı zamanda Almanyayı siyasi 
Y~i Ye:e de ıevketınektedir. Si
llıe-l kaaliyetin hedefi Balkan 
b ... e etler· · 
ırakın ını ayn ayn bilPraf 

llu akta muvaffak olmaktır. 
llaıı..°;!'rı ayrı bitaraflık, küçük 
.\Jın devletleri nezdıude daima 
diıı::a~ın ıiliıh kuvvctiie teh • 
''ktir ı ıka elm~ine fır.at vere. 
takip .. lt~m~nyanın, ötedenberi 
dur. l{ar sıyas~~ ~e esasen bu
birles s~ında kutuk devletlerin 
Ve nı~esıne ve a>keri iıtifeklar 
llıaları av~me! kudretleri yarat • 
&o na ımkan '\'ermemek ve 

nra her b" ... 
İsled· - . .ırısını tehdit ederek 
nıekı1·ıı;ı ~ekılde istismar edebil • 
dc11)0

1[ı" .el.rrnd toplantısı, Balkan 
telılik crının herhangi bir harici 
lllalin~Ye t karşı birleşmeleri ihti
Alm or aya koyduf{u içindir ki 
:tel anya ~e~ar ve te1ı'işla faali'. 
L • geçrıııştır Eğ ., 
"'ilerinin hl 1. er, ualkan dev· 
bit le r •~eleri11e Ve top)q 

• llVVet hali im . 
lllani olabilir . . ne e elerıne 
lara ve T ıoe 0 unıan Karpot· 
iacaldarı ':k k;yılanna. karşı yı
Var devleti .er erle her vakit d
ieabıııa g";rı .tehdit ve bu tehdidi 
tası olarak :a ı~tı~adi niifuz vası
~decekleı·di? B ulıan~•kta devanı 
ı.e "Ya nı 1 • u tehdıt kor~ısmda 
nalkantıl n ım, Ya canım" diyen 
rınıı Yanior-. m.allorını verip canla. 
elbette ki' ;•tı~lô.llerini korum"yı 
lekim At' ercıh edccekl<'rdir Ni-

, tnanyn · 
Yaptığı iktısadi nıo. Romanyada 
ınıııı birin . tazyıkler bn tutu-

Gör")' <ı merhalesidir 
1 u uyor ki, Alman . B 
•ra L.arşı 1 h Ya •ikan. 

ııa.iilıtir o an attı hareketinde 
IÖ 11 • \.e Balkanları iktısedl b" 

m rge halinde v k . . ır 
a.ltında bulundurm:k in~ı. elı.nin 

(De • ngılız tıca. 
vanu 1 ti.n.cü. l.ahil~cle) 

Finlandiya kıt' aları son yapılan 
taarruzı.! da durdurdular 

Helsinki 29 (Hıususl) - Aka • 
mete ui:,'l"ıyan büyük Sovyet taQl"oo 
ruzundan sonro, Fin!<ıııruy<ı hoarp 
hLekrinde nisbi bir sükün başla
mıştır. Ladog~ ı;:ölünün şimalinde 
Sovvet taarruzunun şiddetle de -
vnm etmes" yuksek Sovyet ku· 
manda heyclinin yürüyüş kolıla
ri'.e tıra·rruz usulünden vaz gece
rek cepheden taarruzu tercih et
tiğini göstennek~i.r. 
İlomants'dım Laske:e kadar dur • 
madan yıapılan taarruzlar hiçbir 
muvaffakiV1:lli netkc vermemiş • 
tir. Finlandiva lıat '.'lln mütemadi· 
v n Y<'l" deiiistirmekt<> ve harekat 
icaplarına göre mukavemet nDk • 
falarının üwrine dönmPktedirler. 

B "rcok Sovv«t t'!iir !eri wğuk ve 
mahrınniycl kinde şasırmış bir 
vaziyette bu.Lı.ınmaktad:ırlar. Üç 

(Oe\•amı 3 Uooü ıalııtedf') 
Karlar altında kalmış bir zırhlı otomobil ve bir Fin nöbetçisi 

[ İngiltere müthiş bir harp 
icin hazırlık yapıyor , 

Harp malzemesi imalatı misli 
görülmemiş bir şekilde artıyor 

Londra 29 (A.A.)- Fransadaki 
İngiliz heyeti seferiyesinin umujııl 
karargahı nezdinde bulunan Fran· 
sız gazeteleri harp muhabirleri, 
bütün haftayı İng'Jtere etrafında 

seyahat etmekle geçirmişlerdir. 
Muh&birler, askeri talim merkez· 
)erini hava ve deniz üslerini, harp 
imaıa'thaneler:ni teftis etmişler 
ve İngilterenin ~arfetmekte oldu· 

ıtu gayretlerin yalnız müdafaayı 
istihdaf etmemekte olduğunu, ay
ni zamanda Büyük Britanya im. 
paratorluğunun taarruz vasıtala· 

ıuevanu S liDca ...ııııe .. ) 

İngiliz G;nC'Tllli Deecb 

Erziııca:n rel2elesi felaketzede • 
!erine vıarchm için Londrada te • 
sekkül eden Türk • İnl(iliz yardım 
heyeti mii.messl)i General Sir 

tUtViiPll 8 UUC&l .a.blfedt• 
~~~~~~~~~~~ 

İki kadın bir 
1 adamı bıçakladı 

f 
Henüz had:senin sc• 

bcbi b!lli değil 

1 

(Yazısı 3 üncüde) 

Ki SACA 

Balkanlara harp 
nereden g1lir? 

1 

Muharrir ve brşmuharrlrler dur· 
m4dan soruyorlar: 

- Balkanlara lıMp nereden v• 
nasıl gelebilir?. 

Ve .. kendiıerlnc göre hükümler 
yürütüyorlar. Biziın mabuda 4a 
sordum: 

- Nereden ııellr?. 
- Ekmek kavgasından-
Diyerek devam etti: 
- Almanya Romnnyadan pet

rolü, Macaristandon hayvanı, Yu· 
goslavyadan buğdayı, Bulgaris 
tandan yumurtaya ve tavuğa va· 
rıncıya kadar bütlln yiye • 
ceği alamayınca bu yerleri almıya 
kalkışacak, harp çıkacaktır. Fakat 
yine ne kendi yiyecek bulacak, ne 
de harp bitecek!. 

Ben de: 
- Desene, ne kendi eyledi l'll· 

hat, ne kimseye vadi huzur .. Ka
bilinden birı;ey •.. 

Dedim ve.. ııfilüştük! • • 

Keyfiyet hemen belefonla ~ 

MÜHİM BİR HABER 

Komünizm aleyhine 
yeni bir pakt kuruluyor 
Japonya, Sovyetlerin Balkanlara 
inmesine kuvvetle mani olacak 
Lon<lra 29 (A.A.) - Haliha?.ırda mesi kin kendı lıükCmıetlerirıe yar 

:E!udapeştede bulunma~ o.ıan paca'k an teklifleri de miizak.eı:• 
Ward Price'e ııfooe halihazırda bu e<reoeok.»ri aöylenın<!lrtedir. 
meım;ekcttr tonlanmış olan Japon ALMANYA ALINI\UYAC.'\K 
diplomatiaırı konferansı, kominkrn T<Jkyo 29 (A.A.)- Bud:ıpcşte-
a]eyhindeki misakı yeniden tamir den Asafıi gazetesine bildiriliyor: 
ve L>lah oetmek çareleri QN>Ştıra • japon sefirlerin!n ictima.ndan 
caktır. evvel yapılan mühim bir müla • 
Jaıxm diolamatlarımn Sovyct • kat esnasında Kont Ciano japon. 

rerln nüfuzlm-ını Balkanlara te!-Ollil yanın Roma sefiri Amau'ya yeni 
etme"e kıvam e" lemelcri halinde bir komintern aleyhtan blok teıt
ltal'•a ve Maoarlstana ııexek kuv • kil:ni teklif etmiştir. Almanva bu 
yetle, «erek ~hdlt ile yırrdım e't- bloka alınımıyacaktır. · 

~~~~~~~~~~~ 

So~-TeluraFl.a:r 
' . . 

Kanadadan üciincü 
' 

fırka hareket ediyor 
~t:ı"'.'6 29 (A.A.) - Halihıızm:laj mez otomatik b~ .sekilde llçüncil 

yetişti!"ilmektıe olan ikinci Kanada· b\r fırkanın teskiline başlanaeaiı;,. 
fırkası Avrupaya hareket eder et· • tı.r. 

Yeni askerlik şubesi 
Paris 29 (A.A.) - Fransada ika·! kıaydetmek üzere Paristıe bU-~ 

met eden ve tnııiliz Ol'dusuna ııı>- ı .asker ~ ~ıhnıştır. 
nüllü yazılmak istiyeıı İngi izleri . 
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_AYIP, DEDİK 

KIZDILAR, TABtt. - - -
Mahmut Yesari, bir yazısında, 

:ı:elzele fcfile,zedeleri için az yar
dım eden ıbazı kimseleri mevzuu 
bahsederek diyor ki: 

- Ayıp, dedik, kızdılar?. Peki 
ne diyelim?. 

Sevimli romancırun bu tecahülü 
arifanesi bo4l 

İnhisarlar idaresônin işler:nde 
bu kad~r sür'at taraftarı olduğu
nu öğrenince, doğrusu, sevindim .. 
Ne olur. yahu, eksenmizin içtii(i
m:z ve üzerinde birinci nevi (!) 

yazan şu 11,5 kuruşluk sigaraları 
da sür'atle bir ıslah etsen'.z .. Tah
ta gibi sert çıkanları öyle çoi(aldı 
ki.. Biraz da lezzetini düzeltse -
niz ... 

Herkesin ay;bıru yü:ı:üne vurma 
da, b~ka ne dersen, de .. Doğru 
söyliyeni dokuz köyden koğarlar 
diye, meşhur bir keliim vardır. U
nuttun mu?. Kimseve ağzını a
çrp neden bunu böyle yaptın, de
miyeceksin .. Herkese: •Bugün dün
den daha iyiJıin!• diyeceksin! 

GAZiKÖPROSO - -VE UN KAPANI 

M. Salıihırttin Güngör, gun..ınu 
.ı:ördü m!l, bôlmem, fakat, Gazi 
köprüsünü g'.dip görmüş! Onun 
haber verd~ine göre, henüz yeni 
yapılan ve mi!vonlara mal olan 
bu can:m köprü, daha şimdiden 
çöküyormuş! Ya maazalkıh bir 
karayel fırtınası çıkarsa ne ola -
cak? Korkarım, o zaman, hur.-'a· 
cılara verilen Unkapanı ki:'prüsünü 
tekrar meydana çıkarıp, iplerle 
karsıdan karşıya bağl.ııan.'ik icap 
edecek!. 

_KUTU !CİNDE 
BULUNAN KALB 

B:r şirket vapurunda, ku!u için
de ıbir insan kalbi bulunmuş! Her 
kesi bir telaştır, almış, Acab•, bu 
kalb kimin?. Halbuki, kalbsiz in
sanların çoğaldı~ı rivavet ed'.lir, 
dururdu. Demek, bil.ikis, öyle CASKA NE SAIIASJ 
kalbli insanlar ~almış ki, fazla -
sıeliyor, bir tanesini de şurôda bu- İ'STİYORLAR?. 
rada unuıuvorlar .. Fakat. kalbin 
kutuya ıı:Ci.şine ne dersinôz?. An
laş.ıLyor ki. b·ı kalbin sahibi aşık.. 
Öyle ya, kafese girdi);ine ta.luıır-
sa ... 

İNHİSAR İDARE<sl 
~SÜR'AT 

İnhisarlar idaresi, şark vı1ayet
ler:mizde kaçakcılan takip için, 
bundan sonra, kavaklı memurlar 
kullanma,ka karar vermiş! Bu k•ş 
sııorunu ö"'"enecek takip ır.emur
lan, b!r vıldımn gibi, kaçakçının 
~inde~ koşaca.klar! -----

Vallahi şu ııenç ed'.plerdm ben 
de b•kt.m, ıtaliba, siz de bıktınız! 
Geçen aksam, yine HalkevincıP 
toplanmışlar, .. ciirlerini, yazılarını 
oku uşlar, birb:rler'.ni rre.hüsena 
etmişler, ilmi, edebi (!) münaka
şalar yaoır.ı.şlar!. Bir de, diyorlar 
k:. ııenc edipler, kendilerini ta -
nı!mak, vazı1armı göstermek için 
saha bulamıyorlar .. 

Daha ne istivorlar, yahu?!. Bu 
zam.oda, bu kadar .ııürültü, pa
tır'J ıç.n b~ kime müsaade 
ederler?. 

Cinler ve p '.!ril ~r mi bastı ? . 
Çengelköyünde İskele caddes:n

de oturan Şaziye isminde l:ıir ka
dının evine musallat olan b.r şa
hış veya şahıslar mütemadiyen e
ve zararlar vermel<1ea.rltr. Emnı
yet mudürlüğü bu tecavüzlerin 
failler:.ni meydana çıkarmak için 
ar~ırma!::r:ı başl=ış.ır. Evine 
tecavüz edilen Şaziye, emniyet 
uıuliiJı-lUt:U.ut= mUracaat ederek, 
başına gelenleri şöylece anlatmış
tır. 

•- Takriben bund::n 20 ı:ün ev
vddL Bir gece k zımla bEraber 
ahbaplarımızdan biris'ni ziyarete 
1:ıttik. Eve döndügilmüz zaman 
ne kadar tabak, bardak ve sa;re 
ı;r:bi kı.rılacak eşya varsa hepsinin 
kırılmış olduğunu ve diğer eşya
ların da tamamen altüst edilm'ş 
bir vazıyet:e bulundujhınu göre
rek havretler içinde kaldık. O.ger 
eşyalardan hôçbir noksanımız yok- t 
tu. Yalnız bu sövled:klerim yer
lerinden kald rılmış, odalar:n or
ta.sına aelşi.ııüzel atılmıştı. Ev, 
ba.,tan a.şa.kı karmakarışıktı. Ha
disenin daha ziyade hayreti mu -
cip olan tarafı da kınlan e~yala
nn, bulundukları mahalde değil, 
mutfağa P<i!ürülüp orada kırıl -
mış olmasıdır. 

Tabii ilk işimiz had'.seyi polise 

haber verırek oldu. Biraz sonra 
kömisıer gelıp evin halini gö.<iü,ı{ü 
uman oouıı aa auf<.İuj:ı.: hayret 
b:zimkinden aşa,ğı değ;Jdi. t:zun 
uzun tahkikat y;;otılar, bırkaç .ııün 
evin etrafonda pusu kurup b2kle
d.ltr. Faka: hiçbir netre elde et
me!: reümkün o 1madı. 

B:z tabii ertesi l'iinü soluğu fs -
tar.bul da aln:ı kır. lan esv ar.m ye
rine yen'.lerini s::tın aldık ve eski 
yerlerine yerleştirdik. 
lbndaıı dört gün evvel kızımla 

•beraber İstanbula ir.mi~tik. Ak -
stm son vapurla evimize döndü
,ğüm üz zaman evin ic;:ni yine ayni 
halde bulduk. Bu sefer fazla ola
rak camlarımızı da kır~lardı. 
Mut!aji, n zemini cam ve tabak 
parçalarile dolu idi. Gene avni şe
kilde polise haber verC:ik. Yeni -
c~'1 ta.hkikata ba<ladılar. Bu tah
kikat henüz ne'icelenmemiş u! -
makla beraber hadise\·i b:r de si
ze anlatmayı faydalı buldum. Ri
ca ederim, bizi bu teca vi'zden kur
tarınız.• 

Kadının iddiası alaka ile karşı
lanır.ıştır. Diğer taraftan, bu işleri 
haber alan konu komşu, U;e gayri 
mer'i kuvvetleri karıştrmakta, 
cinlerden, perilerden bahsetmek -
tedirler. 

Yazan: lskeader F. SERTELLi 

BA ÇİÇEKL 
• 

Semih Bey 50före, kapısında 
ekktrik Jambasıyanan kırmızı bo
ya.ı bir binayı ııöstıe..uek: 

- Burada dur.. • 
Diye seslendi. 
Şoför liımbanın attında durdu. 
Semih otomobilden al.adı .. 
Kapıyı çal<iı .. 
Elli.lk bir madam kapı aralığın

dan b8.$ını gösterdi: 
- A .. Sız mi iniz, Semih Bey? 
Semih yavaş yavaş konuşuyor

du. Pansivon sahibıne neler söy
ledil:i anlaşılamadı. 

S<-..mih çarçabuk arkasına döndü. 
Şoforün hesabını ııördü. 

Selma sabırsızlanıyordu. 
Onu, bir tek kelime teselli ede-

bilirdi. 
Semih: 
- Burada. .. 
Dive fısıldadı, 
İste Stılmanın beklediği keF'.Ir.e 

de bundan b.ı.ka birşey değildi. 
Selma o'.odan atladı. 
Semih yavaşça vanına soku'du: 
- Yanılmamısız. Şebboyle bir-

li'lcte uehn~. Fakat biraz do~aşma
jla çıkmıslar. Mddam, nerede ise 
ııelir.-Er dedi. 

Ve hemen pansivona ,l!İrdiler. 
Pansıyon sahibi Ermeni sivesile: 

- Buyurunuz .. Buyurunuz .. 
D'.yerek merdıveıııerin elektri

j!ini a('lyor, yeni müs:.erile;.e yol 
gö,.:eriyordu. 

İkinci kata çıkmışlardı. 
Denize karşı, piyanolu, ,l!Üzel dö-

ş~nmiş bir sa.ona giriyorlardı. 1 
Semih kurnaz bir adamdı. Sel

mayı, pansivona ııelir gelmez bir 
yatak odasına sokmak ve haval
·erini altüst etmek istememişti. 

B.r otelin sa>onurda nekli!a ka
dın da. erkek de oturabi!Ldi. 

Semih, Sel-nanın yanında pan
siyon sahibine sordu' 

- Dışarıya çıkıt:. bir saat oldu 
mu? 

Madam Elize gülümsedi: 
- Evet .. Evet .. Tem bir saat. Ne

redevse ~e~irkr beyim. 
- ~bbov s1rh<>s muvdu? 
- Ga'iba dı~arıda kafaları tüs -

sülcmi ·ler .. Duroda bir şey içme
d !er. Belki geldikten sonra içcr-
1er .. 

Sel.,.,~ haVTPt1e sordu: 
- &-hhoy P>kidPn bu kad3J' iokl 

dü~künü bir kız deıiildi. Son gün
lerde icmeliP ba•lamıs dC'mek?!. 

Madam Rize manalı bir gülüşle 
cevap verdi: 

- Onun irtiITTni bir erkek ice- j 
mez. kızım. Şise sişe, bardak bM· 

u umi 
muayene 

Haseki 
hastanesi 

il~ ~ jHadememi 
: 

2 

ozeAıl 1bakkal mı? 
İngiliz nazırları 

r.utukları 

Y2ZJ1n: AHMET şüıı:Jtl1 
Şehirdeki te!<mil sucu Civardaki evler yıkılıp 
ve sakaların muayene
lerine bugün başlanıyor 

Belediye su ıar müdürlüğü; şeh
rimızde şehir suyunu çoğaltmak 
üzere yeni tedbirler a.lınaktadır. 
"lu meyanda suyun tazyiki de çok 
..rttı.:ılacaktır. Ayrıca muhte..ıf 

semtlerde büyük depolarda inşa 
olunarak her zaman için bu depo
larda su bulundurulması temin o
hınacaktır. 

Dijioer tanıftan içme suyunun 
coğaltı...ması hakkında da bazı ıa.
s:ıvvurlar da bulunulmaktadır. 

4'.ediye reıs!igi; her şeyden 
evvel içme su.arının en temiz ve 
sıntıı sarı.I.ar aı;,ında ev ve apar -
tıman1arla dükkanlara naklol;un
ırr asını t1>mine çalışmaktadır. 

Ha.buki muhtıe.if semtııerde ya
pılan tefi.iş ve kontrol.arda ekseri 
s:ı.kafann temı;<.iee hiç riayet et
medikleri anlaşıinıı.ş bulunmak -
fıldır. • 

.bu ..-Uzden vırtandaşl.arın hasta
lığa yaka!anmak ihtimalini düşü
nen Be.ediye reislii(i bu sabah 
tekmil şubelere bir ta:mirrı gön -
dermiştir. 

hızzaıt Vali ve Bele:liye reisi Lı'.ıt
fi Kırdtrın iır.za,,;.ıe yoJlar.cn b" 
tamimd<! tekmil kaymakamlıklar 
dahalindeki sa.kalann, sucu.arın 
umumi ve sıkı bir sıhhi muaye -
neden geçirilip kendi'erinin ve 
kaplarının dikkatle kontrol o:un
ması bı dirilmektedir. Bu kontr<>l
laro bul(Ün hemen başlanı'.ma'1t -
tadır. 

tramvay caddesine 
kadar genişletilecek 
Mem 'ekıetimizde yegane kadın 

hasta:ıııesi o.an ve dört asırlık bır 
maziye malik bu!unan Has~ki has
tan<»inin es.;:sh bir surette geniş
leti:erck takviyesi için yeni bır 
program hazır !.anmıştır. 
l:Su pr<>gri>.ma gore, hC?ıS!anenin 
civarında bu.'Unan birçok binalar 
istim:ak olunarak yıkı!acaktır. 

Bu suretle; Haseki hastanesi 
tramvay oaddesiııe kadar inmiş o
acak ve bu b.nalardan ı<.Han?ıacaıı; 
olan yer.ıere yeni pavyonlıar!.a bah
çe yapL>aoaktır. Bu iş bittiJ<ien 

.sorira hastanenin esas kapısı da 
tramvay caddesine alın3caktır. 

Di~e;,- tartları bu hastanedeki 
•d<ıktor Ahır.et Nure,t'.n pavyonu• 
iLe 3 ve 6 numaralı navyonlann ta
cll; olunup bo~ anma.arı faaliyeti 
cc devam etmektedir. Beledivenin 
y-eni yıl bütcesi bilhassa doğum 
kısmınd~i vatakların adetleri de 
çoğa}tı'..acak tır. 

----<>•on.---

Sarayburnu ve Sa'acak 
ar< sındaki kap!o 

Anadolu sahillerine şehrimizden 
cereyan vecen Sarayburnu ile Sa
lacak arasındaki yüksrk tevettüdl 
büyük elektrik loablosunını değiş
ti-. •"'•'i ka"arlaştırılmıştır. 

E 'ektrik idaresi bu ise önümüz
deki avın binnde başlıyacak ve 
15 inde bitereccktir. 

Bugün de benim 
menfaat:m için 

Bugün de. biraz kendi işimiz • 
den, k<!ndi derdimizden bahset -
mek istiyorum. Bir iki yıl evvel, 
l\1eclis, büyük tezahürat arasın
da, !'eni matbuat kanununu ka· 
bul etti. Bu kanun bizi, yani, ga
zetelerde calışan ve bu iı;i ken
dileri.ne meslek vapmış, maişet 
vasıtası ittihaz etmiş insanlan çok 
yakından alakadar ediyordu. Ar
tık, biz de, irili ufaklı diğer bütüıı 
medeni memleketlerdeki me•lck
daşlarımız ı:;ibi, daha ciddi bir te
şekkül kadrosu içine girecek, ga
zetecilik daha ziyade şayanı iti
mat ve hürmet bir mahiyet ala -
cak, münlesipl"1'i daha mazbut 
hayat şartları içinde ya~ıyabile
cek, ve bütün dünyada oUnğu gi
bi, yeni yüklendij!inıiz b:r takım 
mes'uliyc!lere mukab'.l, yeni bir 
takım haklara da sahip olacaktık. 

Kanun mer'iyete ı:'rdi. Bütün 
)'eni vazife ve mes'ul:yetleri ka
-·tsn: ve s~rtsn kaimi ettik. Fakat 
aYad~n bunca zaman ge('lllesine 
rnğıncn, henii,., ~...-ıllarr?ır. sövle ... 
ne söylı>ne dillere desfon olan o 
meşlmr 1-aldordan hlcJ>ır ses se
da ~km>ılı. Kannnu fat-ib"'1. bir 
ni1:t1'11tamenin ~ıkma~t lizımdı. 

!fon!iz. bu n'za..,nameden orta
da hir emmnre yok. 
Havatımda ilk defa. sahsımı a

lôkadrr edeıı bir menfaat dııvesı 
ir~n ~·a71 vazdı~ıM h•hı mttztnTi .. 
bim Faknt, te~ı~,,, ~·ff•·T Jo;;, hu 
Me~fa~t da•·saı. lıii•·iik M'lld Tec
ı;.sjnden rtkP'l b:r y-...,rr.-.lı ~rnf'a 

J..••P evvel bize vadedilmiş blr 
hııl I••. 

Ilel.Jiyorın:. 
r. "AT FEYZİ 

Mektep idarelerine şa
yanı dıkkat bir emir 

gönderildi 
Tekmil i::!k mektıep talebelerini 

daha küçük yastan a:~ş veriş ve. 
ticari iştirake alıştırmak maksa
<lile kurulan .talebe kooperatif -
leri. nin bazı melctıeıı.erde teşek
kül edemediği an'..aşılmıştır. 

Kooperatiflerin tekmil mektep
lerde vücude gıetiri.anesi ve bu hu
~~ çocukl::ıra vazıh malinna.1 
ve;i.mesi bu ker;ı J.likadar1ara tei
liit oAJnınuştur. 
Diğer taraftan kooperatif ac;ıla

mıy.an bazı mekteplerde de hacie
melerin kalem, kağıt, simit, ka
ramela. çiko.ı&ta, seker, kurabiye, 
defter, boya, etiket ve yemiş sat
tıkarı haber alırunıstır. Bu müna
sebet::e de mekteo idarelerine teb
ligat yapılarak hademelerin .Jmt'iy
yen bakkallık ve satıcılık gibi iş
lerle ui,!rasarnıyacakhrı, buna ce
saret eden hatieınelerle müsaade 
verip )!Öz yuman mektep idarele
rinin şiddetle cezalandır.laeaklan 
teblii( olurunuştur. 

---w ..... --

lzzet Muhittini 
bugün toprağa 

verdik 
Ölüm haberini dün teessür.e bil-

d rr.ı~Xm'-z ,p,i;Ze cc. aık u.a~larımız-ı 
dan Izzet muhittinin c.ıı.azesi bu
,ı:ün merasını:ıe ka:tlırı anış•ır. 

Cörçil, İngilterenin Y' 
yiik de\ !et adarulıırınd~P 
j;il, ayni zamanda beıı.; dt 
yük hatibidir. Nazi Alın 
Avrupa sulhu için büyük 
tcşk.l edeceğini ve tııgıl 
Fransanın, eninde sonu 
manya ile harp ya"mak 
yetinde kalacaklar1D1 ilk 
lıyan Çörçil olmuştu. JJUP 
dıi:ı icindir ki ÇÖTcıl, set 
beri, ino.:iltere ile Fran .. 
sıkı bir işbir.iği y•pılaıl!J, 
C:cmokrat devletin askeri, 
hazırlanmaları lüzumunu ı 
müşlii. 

Çörçil tarafından bu r• 
zırlık hakkında söyiencn 
da:ma İng.J;z milletinin k 
bir makes bulmuııtur. O, 
miiletini en iyi anlayan 1 

hisler:ce en i:vi tc\.cüm: o 
devlet adamıdır. Cu defa 
çil, bir Bahriye Nıı.ıırıııd3 
de tehlike ka~:sında nıu.t 
asil İng:Jiz mi.let:ııin bu 
evlıidı olrrak si>z . öyle 
Çünkü hiçbir kabine aıa>• 
r:p V'-z': eUe buluı; a 
devlet:n muk:ıdder:ıtıııı ! 
dewcr hakkında bu ı.:0 

sözler söyliyemez. . 
Çörçilın Alman polit. 

haklunda söyledıjli sözc•f 
da teh.ı'ar etmek!e mazııl' 
k2t Çckoslovak)·ayı ve f• 
ezen z.lıniyct lilk:m old~ 
Alı.i.an zafcrı k.:r..r.;;.ısmdô! b 
çük Avrupa ı:e,·ktlcr;ui b 
ah..JİJctl izah yoHu sU~ lcPe11 

de şüptcsiz ınübal:..t:J ,·o 
Eski reneke ve kaol.;:r ve pis üst 

baş! la saka.lı.k yap.maji,J lrat'iy
yen müsaade o:unmıyaoağı gibi, 
i eride sakalık da t.a.ır.amrle ist=
bu;dan ka.!dırılacaktır. 

---., ...... ---

Limanımız d~llinde iş!eyen va
purlarla ecnebi re:nLle. inin; gıece, 
gündüz devam €-decek o'ıan bu ta
mirat mürıasebetile herhımgi bir 
kaza ve anzava rr..evd3.n venrı-e -
mel.erini temin için de tamirat ye
rine üzerinde bevnelmilel işcret -
ler bu.un.an bir dub:ı koyacak'..ır. 

Vi!ayetleriı 'ı940 yı:ı i 
bu~celeri 1 

İzret Muhittinm cen•zeoi sıat 
11 de Cağ:>JC>j?lundaki esnaf hasta
nesinden al;ınm ış ve Be yazıda g~ 
tıirü.müştür. IkvazLt camiinde oe-
1' ı ~ l <.. kt"n sor.ra. E
yıipteki a..!e me:.arlığına de!nedil
mis~ir. 

ingu.J.: ll&.r.ci)'c r .. azırı 
ı;cçcn b;r ııutkunda d.ha 
konuı;ıııu~t\L I aka. 5'ı ı.r 
az en, crcsan dcı:.!di. Jl.I 

Hey'eti cmumiye 
içtirr aları --

Fc r;bot tesisatı 
Sirkeci - H a:yd:ınıasa arasında 

Şehrimizdeki banka ve şirket -
ler:n t':evrti umumive İç~ima 1 arı 
ör.i1rr.üzdeki aydan itibaren b* 
iıyacaktır. 

Bu meyanda imar bankasının 
hEyeti umumıyesi de 21 şubatta 
Yenipos!ane caddesindeki merke
zinde toptanac:ı.ktır. Bu iı;timaa 
ellerinde asgari 150 hisse senedi 
butı•n•n hissecla.;lar iştirak edebi
kcek.lcrdir. 

1 vücude getirilecek olan feribot te
sisatı icin acıl.:ın münakasava talip 
çıkmamıstır. Bu münasebetle mü
nakasa tıemdit olunmuştur. 

- ~~~~~~~~ 

ı~ .. tc_:LK l Alll::UL.l:':I_ ı 
* Dün akşanı Ankarada misafir 

bulunna )'rnsı.z Sal'k o_-:.Uarı ku
mandam G. ··-'' , eygand şexeLne 
1.far F ev:i Çı:kmak tara.tından 
bir z.ıy afet verilmıştir. * F-e:hiyede karaya otur.an, bi
lahare kur.:.nlan 'l'ırhan vapu -
runun bu akşam şehrim.ize· gel -
n:esı beklcruı:Ektedir. * Mecidiye kö• ünde likör Iab-

1 
rik-ası dvcnnda, eski bizans impa
ratorluğunun hzzlne-erini aram~. 
rn:rl<sldile dört kişi hafrıyat yap
maJ . .: Jır. * ~chdmizde ve memleketin 
di~C'l' ~ai.i 'arında .ven..d-.n şid -
detti soğuklar bzşlamırır. * Şehr.rr..:zde Uüs sa'gını ol -
duf{u hakkındaki şa~ial.arı sıhlıive 
müdü.:. ü Ali Rıza te~:zip elmiş ve 
tedbirL"'1' a· ındıi!ını söylem.iştir. * C. II. par:isi, CO k~za ve 15 

dak rakı i,-i yor .. I: en çok acıyorum 
böyle genclere. 

S5zü uzatmadıhr. 
Madam Elize salondan çıkıyo 

du. 
Semih, pansivon sahibinin arka

sından seslendi. 
- Madam Eliz! bize iki şişe so-

,i!uk bira ııönderi: misiniz? 
Selma: 
- Buna ihtivaç var mı simdi? 
D"1Ilek istivcn bir l!da ile, Se -

mihi nezaket oerdesi allında, bira 
ısmarla.maktan menetmek istedi.. 
Fakat, Semih duvmamış l(ibi :;:ö
ründü: 

- Haydi Madam.. Çabuk ol! 
İcim hararetten \'anıyor. Aman. 
biralar soğuk oLun. 

Madam başıcı scll.ıy:ırak kapı)'l 
kapııyıo çıktı. 

* 
Selma tuza~a na'>ıl 

düıtü? 
Bira siseleri mütemadiyen bo -

~alıvor .. 
Saat. ka~nı a=abası sür'atil-e yü

rüyordu. 
Vakıt, ,ı:eceyarısını çoktan geç-

mi!'ti. 
Se.lma: 
- Hala ııelıne~·:er .. 
Dive sövlenivor, s•lonun c•dde

ye bakan nenCf'-esinden sık sık 
etrafı te~ssüs edivordu. 

Semih Kamran içki sofrasını 
kunnu•tu. 

Gelirler yavrum, merak et-

Evve'.'3 iskeleler inşa olunacak, 
ondan sorr2 da fer.bot gemisi sa
tın alınacaktır. 

Gü ünç te:ızi'.at 
N;hayet tr:ımvay iı!aresi, yillar

ı!ır ş.kayct cd.len Taks:m - Bc~ik. 
tas otobüslerinin bilet ücretlerini 
indirdi. Fakat. 14 Jrnrıosı. r. l .ı· 
ruşa.. Bu tenzl:it, gülünçtür. Çün
kü. $1!hirde daha uznn .mesafelere, 
yine otobüsle on kuruşa ı:;itmek 
kabild:r. Sonra <la fr2nıv~,. i< ,. .. ,.si 
büyük bir mi:essesedir. Dııha faz
la tenzilat ya,.abılirdi. 11 kurı:ş 
y:ne pahalıdır. Doksan '1okuz defa 
amorti edilmiş olan bu lııırda olo
büsle,dc s~··a'ıot ücrctmi Allah 
:ışkına ucu1Jo:tın!. 

BÜP.AAN CEVAT 

viiiv€1 merkezinde yeni Halkevi 
binası vaotırmaj:p k:ırar vermiştir. * Yu"Oslav <!irisi Ankaradan 
şehrimize ge.miştir .• 

Diyerek, ııenc kıza mütemadiyen 
bL a uza.tıvor, e...i~e ağzına mezeler 
veriyordu. 

Semih o dakikaya kad•r itida
lini rnııha.faza etrnis, S:bnada ufak 
bir şüphe bile uyandı.marnıştı. 

Fakat, saatler gectikçe Semihin 
de sabn tiıkenınei!c bo.;;lamıştL 
S~mih artık Sehnanın sık sık 

Çemilden bahset.mesine de tahaın
mül edemiyordu. 
Schnanın sinirleri o kadar ge

ri.imişti ki.. Farkında olmıyarak 
mütem~diyen brr, iciyor .. ve G3z
le. i vollarda, Cemi.i bekliyordu. 
Onun için s:Qller asırlar ka"ar u
zuyorC:u. 

Semihe gelince .. O c!a :ıra sıra 
saatine bakonk: 

- Ne ç<ibuk vakit geçti.. Saat 
iki olmus. 

Dive mırıldanıyordu. 
Salonun sol kösesindo geniş ve 

üzeri kadife düşcrr.e:i bir şezlong 
vardı. Selmanın b~şı dömneğe baş
lm1ştı. Semih bunu hissedivo.du: 

- Biraz şezlonS?a uz.:.nın is~er4 
seniz .. 

Div~r<'k ava/ia kalKtı. 
Sehna itıraz e1.medi. 
- Fena olmaz.. G<izlerim kara

rıyor. 

- Müsaade edin de sizi şezlon
ga kadar götürevim. 

Ve koluna ırirerek götürdü. 
Selma şezlong uzaııır uzanmaz 

Jrepdinden reçmiş'ti. Genç kızın za
ten ickiye hic tahammülü yoktu. 
Ömründe ilk defa o vece sarhoş o
lunc.ıya kadar içmisti. 

( Devaau Vu > 

1940 yılı büt;e'<T.nin sür'atle 
hazır anması hakkında DahıU.ye J 
Vektı:eti tara(md•n ,.;ifıyet.cr-e bir 
emir gönderi.!ımiş!ir. 

İzzet Muhittinin cenazesinde ga
zeteci arkadaşlaT1, sµo.cu..ıar ve 
kendisini seven birçok dostları var
dı. 

--000---
Bu emirde; bıi.çe pro.iderinin 

t~..ı. :\l ;..:in vap1.1an ,e~k1Altr esna~ 
sında bazı formaliteve uvmıyan 
tarat::rın bulunm::sının tasdi.ki ge
ciJ<tir<iii!i kaydolıına;ak bütçele -
rin ııayet dikkan hazırlanması is
tıenmcktedir. Vekalet; varidat mu
ha:ınımer.· tının tavininde 1938 se- I 
nesi tahtllat miktarının nazarı d&-! 
kate :;lınması !le beraber umumi 1 
e.h•'2olın tahsılatta !.usu ıe ı:etire - 1 
bilecej(i tesirlerin de ı:özönünde 
bulundurulmasını; masraf bütçe- 1 
Jerinde de tediye muvazenelerini 
ihllil -edebilecek masrdlar lrabu -
lünden azami de.ecede çekinilme
sini, münaka 'e taleplerinin fazlıa-
1, r. • 111 önlemek ;nin de bütçelerin 
dlkkaUi bir seki!de hazırlanmasını 
da bu emirdıe bildirmektedir. 

Avrupa Harbinin 

Beş aylı!< 
Avrupa harbi b"'şlıyalı eylıil -

C::cn,.,,1.;J..·. " o..y O!~u. b .. l.4.l. A~1 up;ıa 
n..ı uç bıiyuJt devletı resmen b.x
L...r,,er.ne k.a.r"'ı hıt.rp hal.n"'-e bu· 
lunuyıı.rıar. Lt.ş ayı.anberi J<'ran
sa de ın.-.'1creııin Almanyaya kar
şı harp vaziyetınde bulunınıı !arı ! 
ve bu harll.n mı.Jıarebe edilmek- ~ 
s.ll:n devam etLr.lmes.i ona bırçok 
husus.yetler vermlş oldıL 

.914 - 18 harbınden bı:şka husu
siyetler ... Geçen umumi harp na
su ondan evvelki büyük harplere 
benzememiş ise 9::9 harbi de 914 
ı.e .... nc.en pe& çok no.lı.tal:;rda ay -
rıldı. Bır zamuılar da kar~ılıltlı 
ordular muhrrebc ederken kış 
mevs..mi &eltl.1. mi kışlaktanna çe· 
itilirler. asker mümkün oldnl.'11 
kadar mevsimin ş1ddetınden ken
d.nı koruyarak kl.'jı geçirirdi. Bu
nun için de ınuhar.pler arasında 
resmi değil, fakat zımni bir an -
!aşma var dernekli. O mevsimde 
nıuhnrin or:Iuinr birbirine tarrruz 
etnıez, hulasa kimse kimsenin ra
hatını l\.açırmuzdL Eğer buna rağ
men bir tarafın öbiir trrafa bir -
denbire tc.:aviize geçliği olursa bu 
mütecaviz oyun bozanlık ctn1iş 
snyılırclı. F:ık:ıt ttirlü si!fıh!:mn ço· 
i;almıısı, hrrpte gitgide vesait:n e
hemmiyeti artması ordular için 
öyle yaz kış farklarına bakarak 
ş:ddetli mevsimde kıslrğa çekıl
mek, düi(ü~mek icin baharı bek
lemek ?tibi lüzum ve zaruretleri 
kaldırdı. 

Geten umumi harpfe diinyanın 
en kuvvetli orduları ~·azın da, kı-
5ın da muharebe etmişlerdir. Fa -
kat S39 harbi bunun aksine çıktı. 
iste Avrupanın üç bihük devleti 
beş aydanberi harp halinde bu
lunuyor. Fakat. bunların hcr türlü 
vesaite malik olan kuvvetli ordu
lara Prnsında muh"rcb~ olmuvor; 
bu ordulıır - nılı i•ler Sii;Crid ol· 
sun, i~tf"T l lajino olaun • znntrdi
lcıniyecek lışlakl:ıra çekilerek 

Ün:versiteda serbest 
konferanslar 

Universite rektörlüğü t3J'afın -
dan tıertip edi.miş olan cse:-best 
kor.ferans •cri~i· nin 10 uncusu ya
rınki salı ııünü verilecektir. 

l:'rofesör Dr. DJ~resobel'l(<'r ta
rafından verii?cek olan bu kon -
feransın mevzuu cckvletçilik me
se 'esi. dir. 

Zelze ıe mınkkasına .ııidip şehri
mize dönmüş olan profesör Hiimit 
Nafiz Pamir bu aksam s:ı:>t 18,10 da 
bir konferansla ııördü.Jderini an
»ıfacaktır. Tekmil ta:1ebe ve pro
fesörlerin ·bu konferansa gelebil
melerini ttm"in irin hq kşam lıisan 
dersle:.i yapıJııuyacaktır. 

Yeni Mesele!~ 

harp hali 
herhalde baharı oralPrda bekle -
nl"Y" ıcrcdı ., .. ın.~1cru.r. ~te bu 
yenı harbın b..r hususiyeti. 

. Kzrada böyle olduj,'11 gibi de
nızde ınüttef.hler larafırun tica
ret;, a!ış,·erışi, nPkliyatı yuinde
dır. Den.zaşırı kıt'alarla lngdtere 
ve Fransa arasındaki münakalat 
fasılasız surette devam ediyor, 

. ~u c.het r;eçen umumi harptelü 
gıbıdır. llarp çıktı çıkab İngiliz 
ve Fr::nsız gemisi ol:ırak 1,300 de:ı 
fazla ticaret gemisi büyük 'eniz-
1~ le. Avru"a ar.ısında g:dip gel
mı.şt:r. Buna ınukabil Almanyanın 
deniz ticareti C>1'taılan çekilmiş ol
du. Yalnız Baltık denizi müstesna 
olmak üzere diğer denizlerde ar
tık Alman gemileri i•liyemiyor. 
Almanyanın harp çıkınca bitaraf 
memleketler limanlnında kalmış 
olan 400 gemisi vardır. Bunlar o
ralardan kımıldıyamıyorlar. Hu
lasa denizlerin hakimiyeti geçen 
sefer olduğu gibi yine ingiliz ve 
Fransız tar•fının elinde bulunu -
yor. Erbabının şimdiye kadar tut
tukları besaplzrdan, harp çık'! çı
kalı cereyan eden deniz vekPviin
.den alınan neticelerden bir d"e şu 
anlaşılıvor: 

Denizll'rdc mütkfiklerln Al • 
maniada vuk·ıa ~elen mücadele -
!erindeki mnvaft.kiv<'tlC'ri rok de
fa kücük ~em:Jerle elde edilm1şfir, 

Alman tahtrlhoh'Tlnine kPrsı 
arılan mücadrlrde hunun misalle
ri rrDzc rffrnm .. kt::-dır. 

Bu da bıi'eiinkü Avrunn harbi -
nin husnsiyPflrrindrn birini tes • 
kil ediyor. Bütün hıtnlnrdan rrl~a
nlan asıl netire vardrr ki o da İn· 
gili:z domin:vonlrnndan. Fran~a .. 
n1n dcnizn111;1rı yer]('rinden müte
mttNi c:u..,pfte Avr1,nava asker ge. 
tirllrliil'id'T. As•! """U seldeve tıi!
ratmak için va,.ılan t~sebr.li•l•rle 
!-<!eren arzular ı,., avdonlınl 
fiili bir netice vermeden kalmı•'ır. 

AıJ KEl1AL SUN.MA..'1 

suali sorn.u.ştu: 
- Acalıa, Almanyayı 

\'e şakta serbest bır:ık~r 
Al.:.ıı.au hüküı:nct:ntlcn, Jfl 
1:1o.ı.n~ız nıcrJtlaticı·.ııc a) 
ı-.:!t.ct ctuı.i.ycc<.ğtne daır ' 
r:ık harbe girmesek d.bn 
reket etmis olur mu)·du~· 

l\1alümdur ki, Alman)"' 
ten sonra İngJter ... yi ve 
fal;.at biıhass:ı Fr:uıs3yı. 

atakasızlandırmıya çalı ııı 
ger.l'k İng.l.zlcrc ve ı;ert~ 
zırfar:ı anlatmak isfeııı
tj;cr bu iki denet, 1\1·· 
ş::.rkta serbest bırakarnk 
'"· rrada h.çbir iht ld 
l;almıyacaktır. RibbentroP 
ııü ... .:t tıı L•1arına uog,ru 1- ı 
r:ciye Nazırı Bonncyc 

1 mektupta 6 bir:nrıkinuıı 
rihli Paris paktıle Frar.snııl 
tan cıini koJnnu ç-ckhgJıtJ_ 1 

decek kadar ileri gitın.~'!'' 
tereye gelince; Hnlcr İ>•'~ı 
kunda İngil:z imparl'toJ' 
•medeniyet için elzem add' 
ve bu imparatorıul;un idııJ.1' 
İngiltere ile işbirlıgi yap. t 
zır bıılımrln~unu b.l:lırrıı~ 
kat bir şartb: Şarkta ser 

İn,..iJ!cre ve Fr:ıı:sa j\JJll 
nın bu sartını kalı ul cd~ 
ın;ydı?. ing.l.z lfar;c;ye I' 
suali sorduktan sonra dcrb 1 iı ~evao vermekte tereddÜ 
yor. Çünkü dıyar, •A•l11 ~1 
~ark \·az1yetıni tak\•iyc t 

sonra esas hedefi olan c.h 
rasını tahakkuk et tirııı<!~c ~ 
g:ltcrc ve Fransa~·a döof11~ 
ha müsait vııziyette ol~cn'j 
laınaınak için kör olınak 
ılır.• 

llalifaks bu cevabilc, ı~. 
n:o harbe iştirakine aoı•1 ı 
hakiki sebebi izah etm<$ 0 

Harbin sebepleri hu der 
oL•rak ifade edifd;kten so~ 
hun şartları da kendil'j!:~, 
bariiz eder. İngiliz Hal'·'''· 
rı, bu ~arUarı şu sözleriı• 
ıniştir: . 

- Barışın akfedilnıeoı~' 
g!lnc sebebi, Alman hiil•~ 
komşul.rına sebep eldU~1!, ı 
tamire amade ol)ııad:~·-~·~:ı 
miş oimasıdır. Keza btı ,, 
vt?receği garantinin yaııl• 
i;ıtlan dr ha ~ıymetli o~n<~. 
dünyaya tomın etmem•~1 

SPOR 

Dünkü maçt;ıt 
iDün, tik maçlarma ~ 

üç stadında da devam e s 
n.:ri>ahçe ile Vefa Frner eJ1': 
karşıla~ıla:-. Neticede f. 1' 
Vefayı 4 - O Mağiup eıtıp,ı 
gümrük - Anadoluhısar ı 
2 - l Karagümrüklıü.er k3

6 • 
Galatasaray TopkapıY1 

1, 
şik<aş su,cvmanyıe)> 4 :p e 
garya Şis.ivi 8 - 1 maf!lU ~~ 
Hungarya Macar takııınl 11 

leketine döndü. . el 
Diğer macların da netı< 

:iedir: 3 • 
Bevkoz İstanbu'sııoru tr< 

sımp~a Hilali 7 - O fer;v 
Anadoluvu 2 - ı. si.şll 
4 - O matliıp eltiler. 



I~ 

i. 
• .. 

t 

İngiltere müthiş bir 
harp için hazır aniyor 
nnı d tn 11 ınoı ~hileden dnam> birkr, müteakıben Vickers bom-

Almanyan1n 
menfa3ti 

Hitler Sovyet dostlu-1 
ğundan vazgeçiriliyor! 

3- S O N T E L G B A F - 20 fKtNciKAN~TN 1•110 

bulun;uğu~ _et.tırmeğe ma'.~f baraıman tayyareleri imalathane-
H1U1b1 _ıı:orup anıamışlarcıır. kr.n. _zıyarcl eaece«lcrciır. Muna

, , ye Nezaretıne yapılan b.r b.r.erın intibaı, lng.ıttrrnin bu • 
Zı) ~et eona.smda gönüllü kaydet- yuk ve eetın bir muharebqe ha· 

(Basuıakaleden devam.) 

rl rekabetini e_, infirat halinde bu
lundurmak istediği Balkan dev
letlcr;nin siyasi ı:afletlerini ka • 
zanmak surclilc uzak;• ştırmak 
emelindedir. Sadece, Balkan dev
letlerinin bu politikayı benimse • 
ıne]eri ve 0 yoia gitn1e!cri si~asi 
idrii.k ve istiklinl emniyeti denilen 
mülahazaları tamamile kaybet .• 
mekle mümkün oiur ki. böyle b .• 
ihtimal de bugün icin asla va_r.t 
dc~ildir ve httbalde Br ~war 
reşit birer millet ve devi.ot oı~uk
Jarını her vakit ishal cttıkl~n ka· 
dar Bclı:nd içtimaında da b:r kere 
daha isb•t ve izhu fll"satını bula
cakiardll". 

(1 inci ıalılftden dev•ml 1 
nüfuzunu kullıımnağa karar ver
rnıştır: 

l - Tüt-kiyeyi İngiliz dostluğun
chn vaz gecmei(e icbar ey lem ek .. 

!i. - İllJ]ilterenin Ba C<aruardaki 
nüfuzunu ·kırmak. 

kan antantı konseyinin müza1cern 
ruznamesi Gafenko - Markovıç 
mi>lakatı unasında tesbit eclil -
ınWılir. Cenubu şarki AVTupada Yazan: Z ı YA ŞAK 1 R Na. 5CJ 

me ve askere aknak suretile ordu z:rıanrnakıa olaubu mer ·ezı.rde -
efrad;.nın tedarik' · · d. · " .. · •ul ken . ;.ne aıt muzLiı.f u- ır: lng:llere, muhar~'benin yeni 

sulhun muhafazası için. bütün &.1-
l<an devletleri gayret sa.:.fetmek. Bu genç amiral marmaraya g:rmek 
tedir.l.'T. Balkan antantı karşısın- 4 7 

Hazir dilerıne. ızah edilmcştir. harekat Sahalar.na intikal etme -
e 

1 
an, ıeşnr..ıevvel ve kanunu- sınaen teveııuı eaebilecek but.ün 

3 - Balkan m.:m1elcet'.e: inin fer
di bilara!lıkhrını muhafaza ve A1-
ıınanya i.e ticari müooszbetlerini 
i<>ame e•me!erini temin ey Jemek. 

da İt:a..!Y.anın hare.ket tarzı mühim • • k d • •• b" } " h J d 
ıtel.akki <dilmekledir. İialyanın, ıçın en ıne gore ır p an azır 2 ı 

lavve aylarında askere alır:mış o- surpr.zleri evvelaen gözönunde 
m~ ~~ıf~ada şimdiden altı y~z yir- ıu.maktadır. İngıltcre, harp mal-
lı t'ıilm. ış_ılık hır kuvvet vucude zen:e•ı ım~latıru misle ıı;öniJmemiş 
~ ıştır. $•mdi silah altına a- hır şekilde arttırmakta. orau et-
k' . cak olan sınıf ile iki yüz bin radının talir.,ıerıni iıina ile yao • 

1?ıli.k b:r kuvvet daha elde edil- mzk.a, kadroların antrenmarua • 
nıış olac~ktır. Mart ay1 n!haye • rını faaLyetle temin eylemekte -
t;nde silah. altında bir milyon iki dir. 
yuz b'.'1 kiı;ı bulunacak ve 1940 ni- POLONYA KURULACAK 
hayet.nde .. ordu mevcudü iki mil- Lıınara 29 (A.A.) -: Fransada 
Yon beş yuz bın kİ!jiye baliğ ola- Polonya ordusu nEZdindeki Deyli 
caktır. Telıı;raf gazetes:nin mulıab.rıne 
d 45 m_ilyon liralık kredi sayesin. beyanat'.a bulunan Raczıewıcz, Al· 
t'e ,renıdı;n 20 fabrika vücude ge- manyanm mı.ğlübiyetile Polon -

ı::TE~I İZZET BENİCE 
....... 

"'... .. .. . 
İki kadın bir 

d'~::~ektır. Haı:ıbin baslangıcın yanın fo1ası b.r zaman mcselesin-
~..,eri 300 fa.b ·k ih • den füareı olauğunu ;öylemişt.r. b k/ c{ lahvı·ı . ' rı a das veya Pol 1 J ı ıca a .,, 

400 . edb ılınış ve top imalatı 50 ila onyanın Sovyetlerin L>ııa i al- a 2am ' (.. 
nıs etınde artm.J;tır. tır:da bulunan kısmının akıbeti ı 

Gazete muh b' 
1 

. . hakkında sorulan suale cevaben Üsküdardıa Paşalimanı caddesin· 
Ra!ılar ;.nı ziy a t erı,_ bahrıye tez- Polonya Cıımbur Reisi demiş lir I de 57 numara.ı evde otırran İsmail 
da mık t 1 are ettiklerı esna- ki: •Alınan mağliıbıyetir:den son- Tevfik oğıu Batu, henuz anl~ııa-
bundan ~ıs 1 Aiır:an mzyninin ra Ruslar Polonvada duramazlar. ımı'an b.r mEse•edcn cıkan kavga 
''aca<>ını 0~le ltiçbır tesiri olnıı • Ker4i memlekeÜer:nde zuhur e- neticesinde. !hsano~şa sokağında 
b:rıer b _renmışlerdir. Muha - dece& aa'leler ocl:ra s;iiıh kuvve- Ad t ' Ul(Un B B . ·ı ,. otuı·an Ha'" ının kızı a._e ve 
iohn Reı'tb · urgın ı e 3ir tEe ecnebi lopraklar.r.da barınmak ·' c ı ta ve Frans k • Hamdi kızır,ın Kevser ey an • 
Yeti reis' G ız 2< en he- imkiinını vermiyecektir. Alman- rafından bı•akla yaranmıştır. Ya-
dan kab~I en_eral Lelong tarafın- yanın yıkılanası Rusları da hrzi - ' •· 

• 
~~er_c!ir._.Mı:ha • mete u[(ratncaktır.• ralı tedavi altına a.mmış clı bı~-a,._ı 

- kadınlar yakalanarak tahkikata 

lngiliz generaliAn.~~raya gidiyor biiŞ.a:,~~~ yüzüNDEN 

WY!ldh 11 inci •ablftduı devamı Mi.safir general, zelzele fel.lke- Edirnekaoıda oturan Zeynel fe 
~e"1ı; ı arn Dees dün şıeh:imize 1 

tinin bütün İngilterede derın bir oğlu Şıemsettın 25 kuruş a.acak 
evvel şd:·TGe~~raı bundan 30 sene teessür ve a.iıka uywıdırcliğını soy- yüzünden çıkan kavga neticesa><k 
rada d " ur ıyeye g<e.lmış v" bu- leınışt.ır. aynı yerde oturan Sadık adında 
C 

or-t beş sene b •· ı hırını· anır surette varala:mıştı:. 
•ayet iyi tih-k ·ı u ~nmuştu. YE!l.i ZELZELELER " , 
drad&kı re bı.ı.mekledi:. · Lon- KÖMÜRDEN ZEHİRLENDİLER 
ling topfuı<rdım hey.,ti 15 bin s.cr- Dün öğle üzeri Bursada üç zel-
lnııhim minuştır, Bundan başka zc!e o.ırnuş.ur. Bu ge<.-e Tokatta Fatihde Biıdrum sokai<ınd·a otu
ebıse ...., k1;2"da sıhh_i malzeme o dukca şiddetli bir re.zele kay - ran Ha.san ve karısı Emıne odada 
Bu eşyahaeŞ'\ aA da temın edi!mı.şt.ıT. d<X••.:In.şLır. S;ukibrahisarda, Ti- maltız ıçınde vak tık.arı kömiırder 
Pur 1 rı h~mıl bulunan lik va- reboluda, Fa.sa Giresun, Trabzon zenirxnmısler her ikısi de baygın 
l'E<iir ~ıre ı;ıuvasaı.ıat etmek üze- ve İzmirdc dtin ve ı:~ce bi..kaç b:.r halde hast.nr.eye ka•dırılaru 
Yold~dır ı~e_ı var~ım vapuru da zelzele o.muştur. H&sar yoktur. --t~-u_a_v_ı_~_· ı_t_ıı_••_a_ı._ı•_n_ıı_s_ıa_r_u_ıı_·. __ _ 
iki ~ · . ı~r hır vagon eşya ela Fe aket mıntakasında y·ardım ve 
la .. un sonra selu. . 

caktır. unı~e gelmiş o- en!<:-.z k:ı.ldırına is.erine devam e-
1nııiliz ~ li b dibmktedır. Teklikeli vaziyette 

Ya gideceıct·ne~ .. ugün .Ankara- l bulunan binalar vıktırı:maktad.ır. 
~an ve h ır: . _l:kıkat ıçın Erz.n- 1 1foın_ı:?kctin h"r tarafından ve ha· 
tetkikiıı:valısuı.ı de gezecEktiT. Bu riçten ge:en yardımlar da günden 
ii"' ııenerale yardım etmek ı:;üne ar'.m~ktadır. Felaket saha -

re ınaruf 1n 'li • 1 lltofesör G gı z a.iınlerinden sına yeniden pa.a. inşaat malze-
kadar İ 1ıa arslany de b:r h~ftaya ır. si, eşya ve sıhhi ıevazım gön---:-= 8 nbu}a gelecektir. c!erılmiştir. 

lstanbul Ziraat Müdürlüğünden: 
•- Dairemizde rnev rt . . . • . . 
...,.ı ve ınuh .cut şa namesı mucıbınce ve a<ag.•ıda cıns ve mık-c:a • ammen bed r ' t Rınctan istekli . _e ı !azılı malzeme bpa.lı zarf usu.ıile satın alına-
d':dıklarına d :enn 854 lira 62 kuruşluk muvakk:ıt teminatlarını ya-

1ker ""5ika1:ır~ n;~buz ve 2490 sayılı kanunun 1iizum gösterdiği 
c~ RÜnü e bırllkt~ _bu husus:aki teklif mektup:a:ını 9/2/940 
l\~isyonıı saat 14 de .vilayet bınasınd~ müte~ekkil Ziraat Mübayaa 
~h Zireat ::.~dv_erm1 .. !l(rı ve .. sartnameyi görmek ürere de bu tarih ten ev-

10 adet 150 • 

ur u~ .. ne muracaaUarı. .542. 

8 
Alıı;:ıcak malzemenin ismi Mikdarı hepsinin muhammen 

!;~fat Ilanıo _ _ __ bedeli 
' uoer F · nyak 30 bin kilo 24~0 w-a 
l'ot,a OSfat 
l\üktırı~vorıı. Sülfat :ıo bin kilo 1800 • 

,... 50 bin ki!o 5000 • 
Sod -..ıceiiı 

Yo~ K ' 5000 kilo 950 • 
ı\rap s b arbonat 2500 kilo 225 • 
!lir· bi: bunu . 1000 kilo 270 • 
lakı!ın 1 ucu_k hlrelik şişe boğazına 120 adet 600 • 
ı\~' s el Pulverizat" .. 

"' laıvikı· . oru 1 sırt Pi.ılverizatörü 

..... 113~5 • Yekün 

• 

! azan: Rahmi Y AGIZ No: 2s · -
Do~anm; Geliyor 

liaydi ark d , v 1 
k

. a aş.ar, ugur ar o~sun odadaki:er 
es ı şef ı· . k , , ın e ı:u sı tı.ar ve dışırı · çı!<tılar 

nu teh!"k . 
ıal~ına ı eyı bertaraf etmek, 1 

nuza daha · · b 

lstanbu.J birinci icra dairesinden· 

Mahçuz oluo oaraya çevrilme • 
sine karar ver.len ( 7UU ) 
yedi yüz liralık hazir.e . tah· 
vWet:nin 31/ l / 943 tarıhıne 
müsadif çarşamba günü •aat 11 • 
12 ve on birden on ikiye kadar İs 
tanbu-l büvükpostane içinde üst 
.k~t.a b'.rinci icra · dairrsır.de 
arı~ arttırma suretile parava çev
rileeei!indm ta.ininin yevmü mez 
kfırda hazır bulunmaları ilan o.u-
nıır. 933/707 

Ş :h:r 'fiyatrosu 
1STiKLAL CADDESiNDE 

K0.1.1.o;Di K!S:!.H 
Bu akşam saa: 20~J da 

(SôLÜ ı İ\L!a.;ı) 

Sch'r Tiy•trosunun bütlin basıla
İıııı fcli.kct~cdel<re tnlısis ettiği 
büyük 111üsamcrcsi 5 Sulınt J>2zar· 
tesi aksnmı ilk defa olnrok: 

PE~fBE SOICAR 46 No. 
Yazan: 111. Feridun 

-0--

HALK OPERETı 
Bu akşam saat 9 da 

KJ<.D. \ E l'l:. \ l\İH 
Zoıo Dalmasla bcral:cr 

Antipa Kor:laosıın tuğla harma
nı •• BcıJ!. 

Kapilen Red Waltcr lıcş'.nci is· 
mi süyle,vip söylememekle ufacık 
b.r teredtlut geçirdı. Sonra bu te
reddüdünü yendi, söylendi: 

4 - Balloan antantı konseyinde 
A..ıman taraf,:ırı bir unsurun mü· 
za .. crctını eıae etm"k uıcre Bul· 
garistanı Ballwn paktına girmeğe 
tesvik ey !emek. 
BULGARISTANIN ALAKASI 
Sofya 29 (Hususi) - Bakan 

an•>antının yapacağı top:antı, Sof
yada büyük bir al'fıka uyandııııruılt· ı 
tadır. Umumi kanaate göre Bel· 
g?latla ııö.ıü.şülz.cek mEseleler, Bul
garist'1nı yakından alakadar et -
mektedir. Bul{iin harici teh'ıke • 
:erin l<!hdidi al:ında bulunan Bal· 
kan sullıunun müdafaa vazifesinin 
Balkan grc;ıuna dü<en bir ,..,ife 
o •:lufıu soi)ada da kabul ecliJınek·ı 
tedir. 

Bulgaristan, Belgrattaki elçisi 
vasılas.i..e antant müzakerelerinden! 
rnuntazı;_..,, surette haberdar ola • 
caktır. Ayrıca ıesmi bir müşahid 1 

gönd,Ti hıi)'\.'Cektir. 
Bulgaristanın komşu1arile olan 

münasebot1eri h"'1en ividir. 
Roı:\'tANY ANl:N' V AZiYETİ 
Bükrcş 29 (Hususi) - Cuma gii· 

nü BC:ı:radda topları.acak o.~n Bal-

Avrupanın cenubu sark.isinde sııl
hu idame etmek icin E;lindcn ge
leni yapacağı Bükre~te tem.in e
dilmektedir. 

TURK GAZETECİLERİ 
Ba.J<an konseyi müzakere erini 

takip edecek Türk gazeteciler he· 
yeti. ayni zamanda. Fransanın da· 
veli üzerine Majinoya ı:idecek o· 
lan zevattan iba ettir. Türk gaze
t•cileri de çarşamba günü ~el'ri • 
mizden Bell!Tada hareke-\ edecek
ıe-.~dir. Emekli OrJ!eneral İuctlin 
Çalıslar da gazetecilerle birlikle 
.M2iınova ııidecektir. 
SOVYETLERiN BİR TEKzlBt 1 
Moskova 29 (A.A.) - Tass ajan· 

sı tarafında-n nc>;rediJen bir teb -
liade sarki Ga.!i0 vada yani sarki 1 
Sovyel Ukranyasında S~vyet kıt'a· 
larından baska ~imendifcr ha~tmı 
kontrol eden A'man kıl'alan da 
bulunduğuna dair vf'rilen habtt· 
leri tekzip icin kendisine mes'ul 
makamlar taralından ınezunh"t?t 
vf'ri <li ai )<aı:edilmekte ve şöyle de
nilmektedir: 

.Sacıki Ukranva topraklarında · · 
hirbir ecnebi zabiti veya askeri 
yoktur .. 

ovye lerin zayiatı 
150 bin raddesi .. de 

(1 inci f)ahlteden devam) ' 

Sov,::et bölül'!ü tes'i:n olmak için 
~ v t\J. v ... .:>OilUJ o. ı...e İi nıarı .. 

· yiyalı.'arla temas clrnek brs..ıını 
beklemekt>edırler. 11 a~ır Sovyet 
tankı tahrip cdilmış~i;. Dün, Sov
yet.:er, hare sahasında binden raz:a 
ölü bırakmı•lardır • 

Fin.1c;..ndiya oarliim.Pntosu azasın
dan Lauri Sir; ojolıi ccpht'de öl· 
mü.~tür. 

SOVYET ZAYİATI 

Paris 29 (Hususi) - Taıımmı~ 
F: ansız askerı muharriri Charks 
Mauri:c · ·azdı!ıı bır maka ıede dı
yor ki: 

··o: tı"'•l"~riri f'inkr rı kovduk
ları torpi:Icrden bi. ir:e çarparak 
batmış.ır. lkı Sov.ıet tayyarcsı de 
d~sürülmustiır. 

İta.v:ın gazetelerinin aldıkları 
ma.ıimata ıröre. L:ıdoga'nın şima
linde 35 bin Sovyct askeri çok 
rnüskül bir vaziyettedir. Bu hava
lide kar iki metrevi bulmuştur. Bü
tün v<>l 'ar kananmıştır. Aske-.e yi
yecek l!Öndeıi '2m;mekledir. 

RESMf TEBLİG 
Moskova 29 (A.A.) - Leningrat 

erk5r.ıharbh~ d:ıiresinin 28 k5 -
nunusani tarihli teb:ikJ: 

~Iülılın bir hiıdise cereyan etım--1 
ufış ır. 

135S lllod , USS lluml 

Z.JhZcce 2 inci Kanun 
• ____ ı _, __ '--"---1_6 __ _ 

1!>4~, Ay 1, Gün 29, JCaoım 83 
2J İki.ncikamın PAZARTESJ 

cFinlandiva iki aydanberi harp 
edivor. Sov\-etler, Lehisi.:ında o. -
du{?u l(ibi, burzda da kolııy bir 
muvaffakiyct e <le td,ceklcrini 
zanr.elrr.iş.lcrcli. Fin mukavemeti
ni. kısı hesaba katmadılır, a.dan
ılılar. Fin harbi Sov,~tlere çok pa
halıya mal oldu. Sovyel ~r birinci v akiller Vnsati I F..zant 
kônun avında 85 bin ikincikiınun --·---·ı Sa. D. Sa. Ve. 
anndl 63 bin ki cı<man 150 bin kişi 
kaybettiler. Ölü mikta:ı 60 bin, Güneı 1 15 '.t 5) 

m " a•ı da 65 bınnir. 25 b..n Öğle : 2 27 7 06 
kadar da esir verdDer. ikindi '. 5 O 1 9 ~4 

35 BİN ASKER Al.sanı 17 20 tı 0.) 

Londra 29 (Hususi) - İstokholm- 1. Yatsı 18 
51 l ~5 , 

İmsak 5 32 1' 1'-' den ge.en haberlere göre bir So- ____ ,_ ______ _.._ 

l __ l_n_h_i!;i_a_ıa_f _u_._M_._ü_d_ü_· r_ı_u=ğ:...ü_r._.d_e_="_.:_J 
C..rnsi .,;ıi<lan u.ulum;ucıı >uz e 7,5 dı.sı\tmrnıo 

il. len inat · 
Lira ~uruş Lir ı Ku~u' Ş:kli S1n'1 

S·ntTifu' tulumba 4 adet 1400 00 105 CO açık ek. 14,30 
~pul ımılıte.if mumluk 1152 • 780 40 58 53 • > 15 

> • • 6350 • 3532 00 268 65 > > 16 
I - Ş:ırtname, ampul müfredat listesi ve sant:ilui tulumba resmi 

mucibince yukarıdl miktarı yazılı c3• kalem malzeme açık eksiltmeye 
konmuş: ur. 

teminatları, eksiltme sekli II - Muh~mmcn bedelleri, muvakkat 
ve saatleri hi ,aıarında yazılıdır. 

III - Eksiitmc 2/2/940 cuma ı::ünü Kabtıı.asta Levazım ve müba
yaal subesindeki alım kornisyonun:ia vaoılacaktır. 

IV - Sartnamele: her gün sözli geçen şubeden alınabileceği gibi tu
lumba resmi de gürülebi:ir. 

v _ İsteklilerin eksiltme için tıı.vin edilen cün ve saatlerde % 7,5 

Karaya P•ker çıkararak bir mu· 
hasara hattı tesis etti. BliyUk top
ları ı.u hattın ist.hkıimlnrına ) er· 
lqtirıli. Kaleyi cıdcli bir uretle 
muh•saraya g:risti. 

Fatih Du haberi ahr almaz, der
hal İslanbuldaki donanmayı Ge
J,boıu)·a gör.derdi. llenüz Mora
yn vasıl olmuş olan Sadra;::- m 
1tl3hmut P~.,.nya da, ~ür'atle Ge ... 
hboluya gelc:rek. kendısini bekli· 
yen donPnma İJe l'ılidillitleki diiş-

ruan üzerine g ... tn1csi için cnılr 
verdi. 

.rtabnıut P"a, bu emri ahr al
rı·~ orr!uslo berober Gelibolnva 
geldi. Askerini, gemilere bind:rdi. 
1.-..~~l ı, b."'..:.at &.ı.u·u.hte eltı. 

l\fabıııut Paşanııı harp talılıi, 
krrada oldııi{u kndu, denizde c!e 
l:endisine ~ar oıdu. O sıradu Türk 
gemilerine çok müsa:t b:r riizgiır 
es.yordu. Tiirk donnnmosı kırk 
s~kıı saat zarfında r.tidılli ı:nıa
nının kar ·mna dryandL FakP.t o
rada, tek b:r düsman v,em!si bile 
bulamadı .. Çünkil, Türk gemileri ı 
uf ult.ta ı:ü~iln_i._ir .• güriınmrz. /i!°~~al 
Cost.oyanı butıın ukcrler.nı sıır· ı 
atıc ;:-enı1lere t;ckın·ş. \'e k.nçmıştL 

Bu tar hi hadiseden bahseden 
(I::sfiırı Bahr;Jei O,maniyc) mü • ı 
dl,(i · rr hm~lli • Şükrü Bey, lam 1 
''cr:ndc bir n1i:Jahnza dcrıne.}'an 1 
eder: 

(fstanbulun fclbi esnasında (5) 
r:r\? t..uşnıa:ı ~taauıine muk:: bele 
l:.czncdtkJrıi kusur.le ı:uın mü-

gelıni.ştir. }'aknt, kalede kül[yetll 
mıktarda Tiirk ukerı bu•uncuıgu
nn baher alır almaz, •odcc Mi· 
cWli ha~ ba) rak ;;ü. terıneklo 
iktJa etmiş.. ve yıne Agral>o:ı ada· 
sına a•·d t eylem.ııt.r. 

Anı.rol C°"Ull)'lln•niO bu DJU • 

vaffakıyets:.ııl.ğı gerdi V cnedık vo 
gerek (Vatıkıuı.ı mcha[,l.nde bü
;ı-uı< hır ıees.ür hıısule getırdi. O· 
Dun vaz.fesi de, biç ~uphC'S<Z ki, 
selefi olon Am.ral Loredanonu:ı 
iıkıbetiııc b"'1ı<)<D b.r şekılcle no· 
lıeeıenecekti. 1'ukı.t bu amiralin 
tahbı, ölek.ııdeıı ctzha müsait .u· 
bur ettı. H.ç clmnzsn bö le b.r ha· 
karele nırruz kalııu)o ~akıl bul:ı· 
n1adan, brar~ng'~z b r »nrclte °'"' 
lup :;ılli-liel.l<i ac, ini.har eUı (1). 

\'enCd-kJıl~r. b.rb•r.111 takip e• 
ti.en ş.nmet ,.e mn\":tfiak.iyet~alık.· 
)erinden nıütccs~.r olnınkJa l.ı<:r:a· 
her, Türkte.re aar ı b.r ı %er Ao.
zaıımakian ünutl~:ı..·.anı hc::rıtnl.Jİlt!r. 
!\lüle\· Ha Am.raln l nne, c•h~k 
amiralin ye;;•ni (Jak l.orcıl no) 
)-u goncieruucr. 

Bu genç .t'\.ınii·r:l, kcnd:L'C göre 
bir plim krt.p etti. Ad~larda ser
scr;y;ıne dclrşıuakt.n.ıı ı~r, bülün 
kuv\'etile Akccn z h<ığ~zına alı· 
larak bir hanılec!e !llanuara deni
:ııne geçmek isledi. 
Ev~ .. cta biitiiu g ... ı,ı~lerine Af.rı· 

boı sahillcr.ndc lopl:ınnıa emri 
\'t:fdJ. Sonra mu,· .. fı.k h"r ı·üzgtırla 
il rli}crck boı;r= onıinc ı;ddi. 
Maksadı, her ııc ı•:ıl n ına ulur .a 
olsun, bu du gcç:rlc yuklc:ı•"ckıi. 
Pakat, Kitdcilbn'ıir ka!es:nin be· 

1 )'·az t:ış du,-arl rı, Aın -rdlı tcdh- :$ 

ctt:. Kcrknnç b:r m ... cıraya r-tıl ... 
ınakt:ııı çekindi. K. lenin tup ateşi 
l:aricindc clrn1lrlcdi. l!of:az<la lı.r 
keı;'f icra etmek üıcre cv..-C'liı b:r 
gemi gönderıniye k:ıra \'erdi. 

\ ı..rr.hlcrı tar .. f ndwn düçarı mu· 1 
u.haze olan Usıntnlı g mırıtcrlnı.n, 
ar~drn anca.; ( 1 ) seneli b.r 
ıuü~dctç~k nıiirur cdrr Llıucz, u~ 
r..ı:uru ..;,t:ry~dc kcsbcttiklcri me· 
leke ,.e mcbı:ret sayesindr, za -
manlarının İng,l_z)cri ın.a!.anıında 
ol:cn (bııı yıllık) Vcnedık Cııııı -
hur.yeti bahrıycsha'.n )etl~kin ge• 
m:c.ler:ni muh retcye bile ce a
ret bırakmı) acak b;r deh ı•ti czi
mcye düçar ılc firara mecbur ed:r 
teri, sükut ile ı:eçiştır. lccek b:r 
keyfiyeti adiye olmadığından, 
tahd:si nimet kabilindrn ularak 
burada tekrar ile beyanı iitilı:ır./ 

Edilmek lazım ı:ddif:foi sö)·for .. 
Jlp muhtcrrın :&aiın lllÜDC'V\."U bjr 
Türk denizcisi sı{r.tilc beyan ctt'i;,i 
~u mülahaza, çuk yerindedir n 
bu hld!sc', Türk harp denizciliği -
nin az :ıt.nıan zarfınrla diisınan]nr 
üzerinde husule get:rdiği t~s:re, en 1 
açık bir misal olarak gö terile . 
bilir. 

Asıl hayrette kalınacak cihet 
şurasıdır ki, Türk donnnınasını u
rukta görür gömıtt firar eden Vc
nedik Amiral'.. bir müddet Ağrı
bozd• bekledikten sonra, Mah • 
mut Pasanın . lidilliden avdet et· 
!iğini duyar duymaz tekrar oraya 

Bu telılikdi vazife) i - Vencdik 
kör{ezinin l"umt:n<lanı olup, giJ · 
nüllü sıiutiJ<" doıınnına ·a ~t.J,·n 
(kaptan (Jak Verırr:n ,lcruh!e 
etti. Bu cesur Vcncrlll·li, en ~-il· 
't'iik \C sa~lrm geın"lcrdcn bir.ne 
bindi. Genıiniıı d:n~in<'. kendi for-
unun verine ölün• 1:1yr~ (Ckti. 

ili~ süphco.;iz k~ glr'""erc:f h1, in .. 
tilı:ırdmı bK ka birşe d ~ildi. 

(1) (Esfzrı Bahrıyei Osmaniye) 
de Amiral;n ölüırr.ü (ere!: mcvudile 
vefat e:mişt:rı d:ye, y~zılıd:r. Hal
buki, Vcnedik kzra ordu•u başku
mandanı müteveffa (B"to!Jo) nun 
yerine ı?Örıder;Jen (Sinvor Siks -
mondo Mala-testa) n ıı kiılibi tara· 
f:r.dan vazılmış olan hatırata ı:ıa
zaran vefat keyfiyeti, esrarenıf.z· 
der. Binaenaleyh. Türkler karşı· 
smda aciz kalan bu amiralin in'.i· 
har etmiş olm~sı muht(mcldir. 

1 Deniz Levazı::.ahnalma Komisy ~nu i an·::-ı 
la ... u .• ı 

1200 kilo sığır eti • • • • • • Beber kilosn 31.26 
74?5 kilo kuza eti , • • • • 46.31 

a113 kilo koyun eti • . • • > 41.b9 
1- Tahm'n bedel.eri, dns ve miktarları yukarıda y2nlı üç kal<m 

etin 30/2. Kimun/94l lorihine raslı)·an Salı eünü saat 14.30 da kapnlı 
zorlla t:ksiitme•i yapılacaktır. 

2- İlk teminatı (106;;) lira (96) kunış elup prtnanıcsi her ıı,üo ko· 
misyondan alınabilir. 

3- iı.teklilerin 2490 sayılı kanonun tarifatı dahilinde tan:cim ede
cekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten b;r saat 
evveline kadar Kasmıpa ada buluııaıa kııınisyon ba. kanlıgına makhll2 
mukabilinde ~ermeleri. (235) . .. 

Tahaıh ı-... ~c'.I 
98.000 kilo sı~r eti • • • • • Beher kilom :!l.26 
28 000 kilo kuzu eti . • • • • -~C.~l 
77 .565 kilo koyun eli • . • • • • 41.~) 

ltıek iciıı b. . ıyı ~cç e V<r• ! 
rıııı. Suriy~zını ~uradoo ayrılma· 
Yor. Bına Yj gıtmenıiz icap edi· 
lcnıdek; •na ~yb bu akşam ub • 

Ilaydi arkııdıış1"r~ Uğurlar ol· 
sur..! 

Odadakiler teker teker eski şe· 
fin dini sıktılar .. Dışarı çıktılar. 

- Bcş.nci ol:ırak söyllyeceğJıı 
en nüfuzlu ve en ~ı.ıli kallna~ı ı:.
~.m gelen ı:.janımızı şimc!.lık s.ze 
b.Jdirmckle faydadan z;yade za
r::r vndll". Onun için bunu daha 
sonra; bıç beklcmediltiniz bir za· 
nıanda ve en fazla ihtı)·aca dıişlıi· 
i;unia anda s:ze b;ldtl"eceğim.. 

- Mersi kapitcn! 
~üvenme parala:ile birlikte mczkiır komisyona gelmeleri. c506• 

----- 1 

1- Tahmin bedelleri, cins ve miktarları :vukanda hi%"laT111d:1 gi;5. 
terilen üç kalem etin 30/2. 1\5uun/JIO tarihine rW1lıyan Salı ;;üııiı sa
at 11 de kapalı 7arfla eksiltıncsı yaıniaeaktır. 

~ . set\·ıs •eff.. . b .. 4h~n eıı b 'f' Jgloı; u scr-
dan olan •cerikli yardımcıların
cl,ı e lcadasızlcrin huzurunda ş:m-

ıle l"Ski~. ;"uvaffakiye:li mesa
götüren hu adı7~1 ınuvaffakiyete 
clc\'rediYorur:.' anlı arkadaşımıza 

97 numara ·ı 
Yot hulun 1 e serviste mukay-
haiı olan ":ı·ve kapilen rütbesini 
kar., deruı' l ı ler Davusıa, bana 
•ile bai(Jı ~ r ettii(iniı mutlak ita-

Odadaki :::akınızı umuyorum. 
b kalktılar D mlar yeniden aya. 
reverans · •vusta kker teker 
•nerasinıi ~&:arak adeta bir biaı 
diler. a ne•i nıeydana gctir-

Şef, vaıif• · d 
bıraı dah Yı evretıikten sonra 
d h a un1umj h 1 a ep bırlikt k a va h~lkın-
aluben odada:·ı on~tuln. Müte-

- Şiın , . ı eJ'e ızın \:erdi· 
b ,. .. dı sıı ıtidebılı-: · ·Ö ur inin de b -~nız.. • 
nıet•i o_m·ı-"..taya uğrayarak biz-

.. ..."V 1 1t'1I en k · 
tıuı direktif! .... ~Pıten Davus

eruu oı:-re..U5iııiz.. 

Dııvust ile eski şef kapiten Red 
Watter yalnız ve karşılıklı k•lmca 
araları'.>Ja bu ise ait teferrüatın 
görüşülmesine başlanılclı: 

Red Vatter sordu: 
- s:ze ver:ten bu güç işten do

l•yı fütur gct:riyor musu.ııuz dos
tum?. 
Danıst omuzlarını silkti: 
- Dayır .. Bilakis derin bir ö~nç 

\:e Se\.'İDC \:esilcsi ele reçirmiş ol
t!uğuına knniin!., 

- Mükemmel.. Size teşkilatı -
r.ıızın pnr:ı nıenbala-rını not etti
rcyinı. Onlara en viiksek idari ma .. 
J.amınıııdan bu husustaki direh· 
tıfler yarın sabah tcblıi! edilecek· 
tir. Ynzın. B'.r: l\lnnifatırra tüccarı 
İran tabiiyetinde bulunan Aleko 
İsteryadis .. İki: Zahire ve hubu
bat toptancısı Selanikli Prodro -
mo Kostantinidis, üç: Madam Ji
royer Boşnakyan. Parmakkapı, 
Bursa sokağı 48 numarada elbise 
ütücü ve tamir~isi .. Dört: Kara -
aı:açta, tça fahr,.J.as.ı dvarında 

- Size çekirdek hrlinde teslim ~ Lc\a'ım -ı ettij(m ve dırayetle sevk ve ida- lsı.a11.tıul - Amir•iğıııdcm \'erilen lııarici 
re ederek çok iyi neticeler olaca- Aııkl'ri Kıtaatı ilıinları i,.'UUZa emıo bulu.nduğum Jstan· _, ________ _ 

tul teşkilatımızı gö•tereceğiniz c.nsi M.kt ırı Tct r. İlk tal.ni.ıi iha.c ı,ü.ıü u •aati 
gayretkrlc en kısa zamaııC:a da- kılo Lir:ı Lıra 
ha çok ı:enişletelıılirsiniz.. Patates :::?,500 3,2:;0 %41 l/~/910 11 

- Bu hususta do icap eden her Bulgur 114,>UO 18,240 ı:ıJ8 • 
şeyi )apacaı:un krpilen!. Toz şekre 2.6,0llO 7,280 516 • ~::~~ 

- Şiiphesız.. Yalnız bıı !hususta l{urıı üzüm 26,000 5,203 3JO • lü,30 
istifade edcceğfoiz insan ~ı as- P. Pirinç 4",,000 17,100 2283 2/2/940 
ker kacaklaTından, iıükümctin ta- ıı,<oo s,700 "J"J 

11 
Ze~·t'.nyağı • u • 11,30 

kibalına uğrıy:ııı şakilerden, ilıti- !{uru fa•ulye 111,000 24,420 1832 • l:i,30 
yaç ve zaruret içinde bulucan ve ç. Pirine 27,500 8,803 GGO • 16 30 
maddi menfaatler karşısında k.a· y0L;arıda yezılı erzaklar h•zalannda yazılı giln ve saatlerde kap~lı 
raklerini koloy~a.f~rla edecek kım- zo~fla eks:ltmcvc konmuştur. lsteklılcrin teminat ve teklif mektuplorı-
selcTden .~eçers;nız; nı ilıalr <ostlcrinden bclıenıebai bir saat evvel Edirnede Sanayi kışla-

- Tabu kapıten. sında sııtınalma koınisyonwıa vermeleri. •llll• •363" 
- Ortadan kaybolmanız; 

ı;özden \'e tPkipten uzak bulun • • 
manız için de Ahbey köyü c~va
rmdaki gizli parkımız en iyi bir 
melcedir. 

Artık size devred:lrcek; vazi • 
remize ait birbir nokta kalmadı 
demektir. Simdilik onıvar dostum! 

( ı.>evanu Var I 

CO Ton kuru fasulye 
3 > salta 
5 • irmik 

10 • sabun 
8 • zeytin tanesi 

** 

Yukarıda yazılı erıaklar 'll&kert 

evsarıa olmak üzere 1/2/940 T'er· 
şemhc günü saPt 15 de Balıkesir 
Kor. satınalma komisy'Onunda pa ... 
zarlıkla 'atın alınacaktır. İstekWe
rin komisl·onn gelnıell'Tİ. 

(1153) (5!15) 

2- İlk temiı:atı •5201• !in •Gıl• kuruş olup şartnamesi her gün ,395, 
kuruş bedel mukabilinde nlınabilit. 

3- İsteklilerin 2~90 •nyılı krnıınıın tar:rntı dahilinde tanzim edecek· 
leri kapalı tekli( mektuplarını en geç belli gün ,.e saalttn bir ~a3t ev· 
vciine ka:lar Kasımpaşada bulunan komisyon b::ı~kanlığma makbıu 
mukabilinde vermeleri. •236• 

r.1ünakalat Vekaleti İstanbul Mınt::ıka 
Liman Riyasetinden: 

Denizcilere ilan 
İstanbul Belıediyesi, İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel i•'et

meleri umum müdürlıiğiinün SJrayburnu ile Salacak ar:ısına kon
muş olan yüksek levettürlü deniza.tı kab..osunun tamir edilmek 
üzere kaldırılacağı aliıkadarlara bildirilir. 
l sul>at 1940 da baş:ıyacak ve 15 gün kadar sürecek o'lan tamir işi 
için kull.anılaoak dubada arsı ulusal i<a.ı:ıetier gere ve gündüz bu
lunaeaktır. Bu yerden geçecclc gemilerin dubanın yakınından geç-i meme:erı denizci:'ere ilin olunur. .719. 
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BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMA TIZMA · 
soC;UK ALGINLl~I 

' .. -....-.... _.___.._·~ 
ve bütün ağrılarını derhal keser. Lüzumunda 

Günde 3 kaşe alına6ilir. 

FOKER Traş tıç1klan 
OijDyaoın en iyi traı 

bıçaldandır. 

traş bıçaklan ge1dı. Her vtr re 
bulunur, me.rkaııına dikkat cdın'•· 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı lstanbtl1 
A 

Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Gümrük muhafaza genel komutanlığı <ieniz vas1t:alan ihtiyncı 

için satın alınacak 50 ndet kapt~n makinist J ışlık elbıse: inin 1/2/940 
perşembe günü saat 11 de pazarlığı yapılaeak~ır. 

2 - Talımini tutarı 1000 fua ve iı.fk t~inatı 75 liradır. 
3 - Nürm.ıne ve şartnamesi komisyondadır. Gô.riilebilir. 
4 - İstckJile:rin ~ün ve saatind? kanuni vesikaları ve ilk temin.at 

makbuzlari!c beraber Gala.ta Mumhane caddesi İbrahim Rifat han ikin-
ci ~taki komisyona gıelmelıerl (703) 

ODEON 
Yeni çıkan plaklar 

AYŞE KIZ 

270334 No. Yar e1inden birka( kadeh Beste: Kndri Şençalar 
Öldüm bittim. fq cşmf'J'ler • • • 

GAZI ANTEBLJ ·HASAN HÜSEYiN 

270]38 Hol 
Davran kır atım davran Gaziantep havası 
Bahçelerde saz olur Halk SRTklSJ 

ZARALI HAIJL DOGAN 

270339 No ~ra~. ~~ni ~c~ bilirim 
• Endulus duzune 

Znra şarkısı 
S. vas sar kısı 

ERZINCANLI ESAD ERTÜRK 
270]40 H" &ınerim gidelim RumeUne 

J, Ak::;amdan doğuyor 
Erzincan saTkısı 
Halk .~arkısı 

J\lo 209 Yazan: M. SAMI KABAYl".L 

Tercih ettiği işkence, insanı kazığa otur~up 
günlerce onu seyretmekti 

Türk uknlerl, Macar ordusa
ıaun toplarını ve aiırhklarını or
dueibile beraber zaptettiler: 

Bu muharebeden sonra, Bosna 
tamamile Türklerin elille düı • 
müştü. 

Jı .. atih, birinci olarak Minnet Qe
-yi Bosna beylerbeyisi tayin eyle· 
tli. 

O sırada Hersek beyi htefan K ... 
aariç dergihı hümayuna :cebniıti. 
Anı ubudiyet etti. 

K011ari<, küçük oilunu hizmeti 
Padisahiye verdi. Bu aayede bey
liğinde kaldı. 

Kosııriçin vefatından sonra, Der-

aaııcak olarak ilhak olundu. 
Ulah beyliği (Romanva) Çelebi 

SuJtan Mehınet Handanberi Os • 
manlı imparatorluğuna ilhak o -
lunmu$tu. 

Derecei merbutiyeti imparator· 
Juğu tanımak, icabında muavenet 
etmek, senede on bin altın verıi 
vermek, beş yüz nefer del\kaolıyı 
kapı hizmetine takdi~ etmek. ıe
rek yeni tayin edilirken, ıerek 'ba
zı ah..-ali fevkalade de dereihı hü
mayuna eelinm~k, arzı ubudiyet 
eylemek, kardeşini, yahut oiluniı 
nezdi padişahide bulundurmak ri· 
bi muamelat H müııuebattAJı i-

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
19 lkincikinun 1940 Vaziyeti . 

AK T- i' F 1 .~ PAS i F 
. ADEMi iKTiDAR 

H o VRMEOIB i ~ 4'.ASAı .... Serma.,. 
AJ1uı: Sd'I ktJoınal6.178.782 2?..156.7~1.0 

BANKNOT 16.982.822 • ...:. ihtiyat Aksal: 
Ul'AKLIX 1.71~.0~7.7. '41.'4~2.630.79 Adl n fnbliü 

a.ristekl llaJaa\lrJer. 

HUIW! 
4.217.1'4,2 
6.000.000.-

.271.619.02 'l'eclavüliekl Banb•tlut 
~d. ed.11-. nrala 

Lira 
ıs.ooo.ooc,-

10.217.1'4,25 Tabletleri her eczanede buhınur 
p,.. •• ltııtu111 12~~) c.ı.ı.. latubwı 

, ... ,,.......... ....... 
tak.dl)'• 158.748.563, 

Xanunun 1 - 1 inci mad· tJtın: Saft kilt)CJ'aml'l.0123'«0 14.083.136, 
lıtanbul Levazım Amirliğinden verilen 

Atkeri Kıtaatı ilanları ______ , 
Altına tahvili ka'bU Serbfft 

aöviı.lu 
clelaiı;.e tevfikan bui-
Ae tarafından vW .._ 
.U7at 17.987178.-Diler dövlıler ve Bor'ha 

kllrlnı bak~eım 10.688.56~.61 24.783.538,35 Den.ıf\de ~nen nralD -

AşağJda yazılı mevat bizalannda yazılı · şekillerde ve gün ve 
satın abnaC"aktır. Taliplerin kanuni vesaik ve teminatlarilc p 
:ıyııi saatte kapalı zarflar için lhal e saııtinden bir sant evveJiılıl ----- nalu1l1e bakb'• 1.C0.761.385, Hasine Tabyilleriı 

Deruhde edilen e'lraicı Dak• 
Karıwtı ta.-namfı1l alba 
t>J.Uaır. Ut&vetm tedavO· 

· U-k)if mektuplarını F..dirnede Müıi riyet dairesinde satın lro• 
· nuna vermeleri. ' (1114) (386) 

'11ye karwılıfı 158.748.5ô3,- Cııui i.ıa.e ıekli M:İ(t"n Tutu• Tt1mi ıatı ihale ~ani 
ton le vaudileo 17.000.000,-

Kanwıun t - 1 inci madde· 
~rlne °&e'rlikan hazine tal'•· 1'. zarf 30 5/2194• 

Jteakont ınubbUl °" 
'W'Nn t6darile "YU'ediwa 1~oO'lO000. - 297. 761.385,- To~ ıjeket 

tından vaki ~l1at 17 987.178.- !40.761.383.-Türk Lira11 Mevduata -

1 
36.181.384,77 ~Y;ı:~. » 15 

• 67 

8µ0 
t,700 
ı~~ao 

7 • • 
• lt • 

A('k eksi)~• Döviz tu.hhü&latı: Pavyon tam.iri 
Aı tına tahvili kabll d6vi%ltt 2.866, l 1 · Ikla illıiWı' t • 2 • • t77 

214 6?3 270.31 214.623.270,32 Dite:- dövi.&ler " &llı...ıı 
9,024,(11 .. .. 

t.ham n TaJaYilAt CDduu 
CDeruhde edlJ\.'Jl evnı.lu 

A - (nakdlyenin karıılıl.' 
(E&b;ım ve Tahvilat) 
(h.ibarl kıymetle) 

Sftbat esham n 

lıllrinf bakq-*' .. ~ 3o/\.123 6 -Jlütallb 

!ıô.613 888,9t 

-tS.382.939,77 GCIQ lt.ı.u arıuıya talip ,'lkmadıiın· 
113.C96.776,50 dan tekrar münakasaya konmut -

günde ve saatte kanuni 
rHe .komisyonda buluııın~ 

•1149• 

* 4(10 ton ıuiueti yeuideJI ~ 

B
tabTfltt 8 392.59f,63 !9 006 ... 85,56 

1 tur. Tahmin hedeli 39,000 lira ilk 
tenıjnatı 2925 liradır. 1haleıti 5/2/ 
940 Pazartesi rünü saat 10 da Edir
nede Sana~·i kışlasında satınalma 
komis~ onunda yapılacaktır. lstek
lilerjo belli ~alte komisyona gel. 

kasaya konnıu~h1r. Kil!.a1 
kurustur. 1lk teminPh ~ 
dır. İhalesi 5/2/940 P~ 
nü saat 11 dedir. İstckl:~~ 
nuni vesikalarile ve te~' 
Edimede Sanayi lu!llaslll!"'...J'. 
alma komisyönuna gelın? 

Avamlar: mcle:ri. •1143> .. 531• 

Hulııqe k.ıiıı Yadell nau 
Altın •e DQviz lllerıne 
Tahv11At 02.eıW. 

,,239.000.-
12.715.76 

7.8')8.722,- 15.060.-437, 76 
4.SC0.000,-

17.180.~03.49 

+ 
800 ton odun ve 1'10 ton 1ıığır eti 

satın alınacaktır. Odunun tahmin 
bedeli 20,000 lira ilk t~minatı 1500 
liradır. Sığır etinin tahmin ~deli 

.1139. 

.... _ l!ls&edarJuı 
lıluhtelif; * 37 ,500 kilo sadeyağı kaJ"! 

Yeli.a 
l Tt.tmnmK l Q3R f111"ih!nd4"n 

517.639 870,?.) 
- -- - - ~--·-

1tibsren ı l~'-:ontn hs!fcll 
t"elftn 

"r .C.. 'ft
1fl'1 füı:fl'nne 

27,2tl0 lira ilk teminatı 2040 lira· 
dır. İJıalesi 12/2/940 Pazartesi ril· l 
nü saat 15 de odun, 16 da sığır eti· 
.ınin kapah ır.arf usulilc Kanda müs
tahkem mevki satınahna komis -
yonunda yapılacaktır. Şntoame w 

eksiltmeye konmuştur. 
bedeli 45,875 lira ilk teıni 
liradır. İhalesi 5/2/'J4G 
günü saat 16 dadır. Tali 
nuni vesikalarile tcnı!ıaat 

!İstanbul Komutanlığı Satmalma Komisyoau tlanlan 

Birillder ihtiyacı içi.u :komisyo
nwnuzda nıe,·cut şartnamesine 
güre beş bin adet tevhi.t semeri 
pazarlıkla satın alınacaktır. Mü -
nakasasıııa 12/2/J40 Paı:art~i t:U· 
nü saat dörtte ba~lnnacak ve ayni 
günde ihalesi )'apuacaktır. İstek
hlerin belli gün \'C saatte Fındık· 
hdu Komutnnlık sahnalma koınis-
yoııuua "gelmeleri, •670• 

* Komutanlığa b:ığlı birlikler ih-
tiyacı ıç:n komisyonumuzda mev
cut evsaf ve .şeraitine uy~un ol • 
mak üzere yirmi bin kutu çorba-

1111 . &&•! 
l'~ı~an 

29 lkincikanundan 5 Şubata kadar 
• Muhtelif hatlara kalkacak ,·npurltırın isimleri, kalkış 

gün ve uatleri v~ kalkncaklan rıhtımlar 
Karadeniz hattına- Salı 12 de (Cumhuriyet), Pe~cmbe 12 de 

(Ankara) ve Pazar 16 da (Aksu). Galata 

Bartın hattına 

lzmit hattına 

rıhtımın dan. 

- Salı 18 de (Ülgen), Cumartesi 18 de 
(Antalya). Sirkeci rıhtımından. 

- Salı, Perşembe ve Pazar 9.3-0 da (Uğur). 
Tophane rıhtımından. 

evsnfları Kolordunun tekmil gar
nb:onlarmda görüiiir. bteklilcrin 
:teklif metc;ttıplannı :hale Bantfo .. 
rinden bir aat ev,·eline kadar ko
misyona vermeleri. • 1141• .. ;:29. 

* 'Memlcketinıi7lle me\•cut mal -
zeme ile muhtelif meydanlarda iki 
u~uş p:sti ynnhr:ı •caktır. Bu i~e 
ait mufassal t el.!' "in en geç 10/ 
Şubat/940 güuiirı~ 1 dar Ankara
M . .M. Vekaleti Ilnva Müsteşar· 
lığına vermeleri. •1155• .62211 

* Keşfinde değişiklik yapılan ve 

lif mektuplumı ihnle 
bir snat c\•vclinc Jradnr 
Smıa)·i kr.:J:ısınc'.a satınııh"' 
youuna vcrnıclcri ... 1142> 

* E5ki.şclıir garnir.onunda 

lık ınerdınck komprimesi pvzar
lıkla satın alınacaktır • .Münalasa
sına 12/2/940 Pazartesi &ünü aaat ı 
on b:Zde başlanacnk ' 'e ayni ıünde 
ihalesi yapıla aktır. İsteklilerin · 
be,li gün ve saatte Fındhkıda Ko· 
mutanlık ı;atıonlma komisyonuna 

Mudanya hattına- Pazartes:, Sal: ve Pazar 9.50 de Çarşamba, 
Pcf'Ş€mbe ve Cuma 15 de (Trak). Cumar
tesi ayrıca 13.30 da (Marakaz). Galata 
nhtımından. 

Bmıdırma hattıan_ P.azartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 de 
~Mnrakaz). Galata rıhtımından. Ayrıca 
Çarşamba 20 de (Antalya). Cumartesi 20 de 
(Ülgen). Top.hane nhtımmrum 

keşif bedeli 3:i0,000 liTa olan Te· 
Jördnğ beton iskele inş:>atı pazar-
1ıkla yaptırılacaktır. Pazarlığı 2/2/ 
940 Cuma günü saat ll dedir. İlk 
teminatı 17,750 lira olup şıırtna
mesi 1750 kuruşa komisyondan a· 
lınır. Pazariı~a cireceklcr:n ilk 
teminat ve 2430 sa3 ılı kanunun 2 j 
ve 3 cü maddelerinde ynılı ve 
ş:ırtııaıncsinde istenilen fenni vesi· 
kalnrla birlikte pazarlık gün ve 
saatinde Ankaradı> l\I . .1\1. V. rıatın
alnıa kom!-ıyonunda bulunmaları. 

yatnkhnncsi ilavesinin iıı 
p"lı zrrfln eksiltmeye koO 
Eksiltmesi 15/2/940 Parı;e 
nü !"aat 16 da Eskişchirde 
tınalma komisyonunda y• 
tır. Srrtnamesi komis:vond•, 
lür. Keşif bedeli 15,461 liri 
ruş ilk trminnt 1159 l'ra 6% 
tur. İstckJiJerin kanunda '! 
saill ve teminat makbu1fr 
vi teklif mektuplarını rncı 
de erat 15 e kadnr komiıı"0 
miş bulunacaklardır. (1175) 

+ 
Asa~ıda yazılı bakır k• 

teahhit nam ve hesahınıa 
)p sntın alınacaktır. PD:ııar 
910 Cuma günU saat 15 de 
Tümen satuuılma kornis. 
yapılacaktır. Şartnamesi 
yonda görülür. Bakırın 
f!ntı beher kilosu 170 kurıd 
2?,268 lira 10 kuruştur. 1'I 
teminatı 1670 lirnclır. lst 
bclH gün ve saatte ko 

gc!mele.rl. •671• 
...... 

Romis)'onumuzda mevcut şgrt
namesine göre iki )ÜZ bin metre 
el tezgahında dokunmuş pamukiu 
bez pazarlıkla satın alıuacaktır. 
Miinakasasına 12/2/940 Pazartesi 
günü saat on bir buçukta başla • 
nacak ve ayni ıünde ihaıcsi yapı
lacaktır. isteklilerin belli eün ve 
saatte Fındı:öıda Komutanlık sa
hııalma kom;syonuna ~etmeleri. 

•672· 

* Birlikler hayvanlan ilıtiyPcı f. 
(in komisyonmnuzda mevcut şart
namesine uygun olmak üzere muh
telif numnrada ehi bin geyim nal, 
ve bir milyon beş , .üz bin mıh pa
:r;ıırhkla ~atın aiınncaktır. l\lüna
kasas1!1a J2/2/940 Pazartesi günü 
sıı3t on dört bu(ukta baş1ıuıacak 
ve ~yni günde ih:ılesi yapalacak
tır. İı.tek!iler:n bclH gün ve saatte 
FındJklıua Komutaııhk ~atınalma 
ke>misyouunn gclmelcri. •673• 

,,(' 

Komisyonumuzda mevcut ke .. 
şif ve şartnaİnesine göre harp a"
kadcmisi manzumesinde yapıla -
cak elektrik tcsi'.'.atmm nçık ek' -
s:Itmesi 15/2/940 Pcr~cml>e günü 
sant onda yapılmuğa ba~lanacak . . ~ . 

O vttkit Prcns'Vilad, Fntih tr>ra
!mdroı bt?yJiıre ia~ irı edihni ti. 

J.q ük.bir.4deri (1?.a&J) dııhl Fa
tih net.dinile jJf. İşbu 'BadoJe. F.a~ 
tilı~n ıneftunlyeli bnzı garp trrih
lerine.. .8e.rnırı:ve ulruu~tW'. Batti, 
Radol taraC111dan ~·ııtihin bir defa 
cerhedildiği iddia olunmuştur. 

Fakat; tam~ile if tiradıl". (..'iln· 
kü; Fatih ıribi bir adamı cerhet
mek o vakitki zaman için bir emti 
mü~kül idi. 

Zaten, ecnebi tarihler tanıamile 
Türk1erin aleyhine vaki yımlar1a 
doludurı 

Bu sebeple, }'atih hakkmda ya. 
2ılan yazıların heın~n hep i uy
dunnadır. Tül'k düşmanlığını hı· 
ri tiyanJara zek etmekti!', .. 

Prens Vilad tarihin ziJnett'ği 
insan sıfotlı cana\.·arlnrın buı.ıdır. 
Şeytan V~~ad , Cellat Viiad, Ka

zıklı Voyvoda kendisine layık gö
rülen eJkaptandır. 

Bu adam, cesur ve :ııeki idi. Fa
kat, o kadPr vahşetl<'re, eziyetle
re alışmı~tı ki, insana azap çek
t'rnıekterı başka bir~eydcn lezzet 
nlam?mnk raddesine vannıdı. 

Vahşc!1t·ri sa)·ılmakln bitmez. 

Karabign hattına_ Salı ve Cuma 19 d:ı (Seyyar)'. Tophane 
r . h tımından. 

İmroz hattına - Pazar 9 da (Bartın). Tophane rıhtımından. 
Ayvalık hattına - Çarşı:ımba 15 de (Kemal), Cumartesi 15 de 

(Saadet). Sirkci rıhtımından. 
İzmirsürathattına- Pazar 11 de (Kadcş). Galata rıhtımından. * 

·1167· ·662· 

gelmeleri. (1172t) 

Mersi.o hattına - Sah 10 da (Anafarta). Cuma 10 da 
(Etrüsk). Sirkeci rı'ht:.mından. 

Eskişehir garni7.onunun iki adet 
erat pavyonu in ası için istekli çık
madığından ilk pazarlığı IO/l/940 
2 ci pazarlığı 17 /1/!>40 3 cii pnzar· 
h"ı 24/1/940 4 cü paznrlığı 3/2/940 
güıılcTi sPat 11 de Eskişehir Kor. 

C .11 ad t t>e 

Büyük kazan 
Kü(ük kazan 
Kııravana 
Kevgir 
Kepçe 
Sü:ııgeç 

57 
104 

----------- ~- . ·-
NOT: 
Vapur uferJ~rl haklı:mda her &ürlü malüımıt a~'lliıh teldtw numaralan 

:ıuılı Acotelcrlm•zden ölrcnl!,.:.•:llr. • t>atınulına kom is) onunda yapıJa
caktır. lteşif, ~arfname~i Ankara, 
1stnnbnl Lv. amirlikleri ve E~ki
~eJıir Kor. sahn&.lnıa komisyoniP· 
rında görülebilir. Keşif bcdcll 
6%,18!> lira 94 kuruştur. tik temi
natı 4360 liradır. İsteklilerin ka • 
nu.-dn ··ozılı \ csnikle ve teminat 
makbuzlarilc pazı>rlık gününde 
konu ymtda bulunmaları. 

1000 
ıoo 
ıoo 
ıoo 
100 
150 

G;ı.ata ·~ş llC.:.ıle.ı.{ı - Galata nhtunı, Limanlar Umwıı 
l\lüdürlülü blnao;ı altında. «2362 

G1lata ştrbeacenteli~i - G:ılata nhtınu, l\fıntalla Llıoan 
Relsliii binası altında. f013S 

ZZ740 

Saplı tas 
Ytı! tavası 

Sirkeci ~ubeaccntel•ğl - lrkecl, Yolcu Salonu. 
(i20) ı- Göz IIeklıni 

ve ayni günde iı1tn( edilecektir. 
luhammrn bede.ii altı bin l~radır. 

İlk teminat parası dört yüz elli 
iradır. İsteklilcı:n bclıi gün ve 
sa;otte Fındıklıda Komutanlık sa· 
tınrıılma komisyonuna mürncaat • 
JarL •714• 

+ 
Komisybnumuzda mevcut k<'şif 

ve ~?rtnamesinc göre Taş kışlanın 
ı emaneten yapılacak olnn tamira-

huda snrlcdilım•k üzere alınacak 
nu•lzcme•ıin p::ıznrlıkla münaka • 
sası 15/2/940 Pc.r .. cmbc günü saat 
on bu~ukta bnş.an~cak ve a)ni 
glindc intaç edilecektir, 

Muhammen bcdrli cört bin beş 
yiiz lira sekiz kunıştur. İlk tcmi
nnt llarası üç yüz otuz doku:ıı lira· 
dır. İsteklilerin bcJli :,:ün ve saatte 
1',ındıkJıda Komutanlık satınalma 
konıisvonuna müracnatları. ..715,. 

.ıoss .. ... 

1 Dr. Muraf Rami A 
Bcyoilu • Pannakkapı, 

sokak No. 2 Tel. it 
Muııyen~ ve her fütl 

ameliyatı f ıknra için pıa 
dır. 

Beher kilosuna 7 kuruş Z5 san· 
tim fiat tahmin edilen 600 ton yu
laf kapalı zarfia eksiJtmcl'c kon
muştur. İhalesi 12/2/!)40 Pazartesi ı-------~-,... ..... 
güuü saat 15 dcı Kırklarelinde as
kcl'i sahnıtlma koınisl'onundı:ı ya
pılacaktır. İlk teminat 3262 lira 50 
kuruştur. İsteklilerin muayyen 

şcriyet namına .kUçiihiüğünü gö-, j ı:J!~r:.wllifA:.1._ 
ro~ . 

Çünkii; bu kııdnr .fczalintlcri. bir 
insan oilundan sadır olabileceğini 
teslim ile müteessir ohu•. 

Tercih ettiği işkencesi insnnı'lta
zı&a oturtmak, J(ÜulP-rce azap ~ek
tirip seyretmekti. 

Ziyafetlerini verd:ği mııhaUe -
ri.ı etrafı kazıklarla donanırdı. 
Herkesin rütbesine ~öre alçaldı, 
yüksekli Jlaııklar kaktmr. insan -
lar ile donatırdı. 

On1ann ahii feryatları gıj~·a mu
siki yt-r;ni tutardı. Bu ııdam in -
snndan baışka herseydi. 

'üdem:undan biri bir trün ü
:ıerl~ri kokmus insan cesetleri He 
d<'!:t olan kazıklar ormanını ge • 
zerken: 

- Bövle pi& btr•kokuya nasıl fa· 
bammül ediyorsunuz? 

Di;ve sormuş, Vilid. hemen, yük
sek bir kaJık ıamar1amış ve şu 
emri vernıistir: 

- Şu herifi vurun kazıb!. 
Ve nedim.iai kazığa vurmadan 

evvel M: 

- Yaşamak için öldürmek la - raktcrlerinde illetli birer ur gibi j dir ki, on~ iı~ri ahlaki~ 
zım! açılıp büyüyen w salgın zehir.e- ;inzibatçı ve cemiyetçi _.. 

Diyen sürü . de hiç ollmazsa: rini bünyEden bünyeye taşırıp aşı- Hayvan hüviyeti! d 
- Biz öldürdük. lıyan bu mücrimlıeri takip ede<:ek Diyor. Dejenere ;moJld, ~ 
Demesini bi:sin, bir 'ölünün ar- müddeiumumi de, haklın de gene den yaşıyanlaı·a, mcnf~at '1 

kasmdan bir saniye gözlerini yum-1 ancak bu cemiyetin ve bu insan- yanlara, ihtiras için ynŞı}';-1 
mak azabına büyüklük tesellisi ile larm suurunda teessüs edecek in- hit ve eleman veren 
katlansınlar. zibatcı, cernivetçi, ileri benlik ve Hayvanlığın, hayvan dUS:, 

Hele ben ·ki, 1nakinenin durması terazili, şuurlu vicdan saltasına li~inin, hayvan menfaa.t ıJ 
ı:e de~il durdurulması ile ölçtü - mutekit yüksek ruh asalıeti ol:a - sının insan kılıklarınd~J1' 
~üm bu söngün hayatımda mes - caktır. Yoksa, insanların hayvan- içinde bir asalet ve hUıct•" 
ullere behemehal ceza istiyor, be- lardan ne farkı olur?. ğım görmek bedbahtla·r 
ni öldürenlerin de ölümünü isti - Hayvanlar da do~yorlar, ölüyw- neyi ifade eder. Ve .. ~1ıs 

b :ska nedir?. En iyi ve e yorum. Her hüküm mutlaka malı- lar! Fakat, ben bir hayvan olniak 
k d km istemivorum. hayvan en doyumsuz, ti 

eme en Ç} az. kuvvetli, k>krnayı başl<B. •"° 
H .k. k i - Hayat budurt - d .. uv. a un ve anunun çerçeves ce- dan kapabU.en ve ken ı"u~ 

miyetin bünY.esindeki bu .~vi cü- Diyenler yalan söylüyorlar. : fımn üzerine ihtirasl.a ı';iı' 
rümleri kendi dar hududu içine - Ezerek yaşamak. Yaşıyara.k hitini sindirip eunesı.n 
sığdı~abi"ecek kadar ~niş de~il - ezmek! vandır. 
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