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Sahip ve Başpıuharriri: 

ETEM JZZET BENİCE YIL: J 

atandaş · Erzincandan Erzururila sığın 
Almanya 200 yataklı ikinci bir seyyar hastahane Ankaradan 
Balkanlar tam techizatı ile Erbaaya hareket ediyor 

i bin 1 

Sovyetler 
Almanlar beslenebil

dikleri müddetçe Bal
kanlara eatdıramıya
cııldarı gibi Sovyetleri 
de aaldırtamular. 

Y112an:.ETEM lzzET BENİCE 

İlkb~r yaklaştıkç~ Avrupa 
harbinin inkişaf oeyri ve istikbali 
lizeriııde)p tahmin ve mütalealar 
da artmaktadır. Bu arada en ziya
de merak mevzuu olan yine Bal
kanlar ve harbin ı:enişletilmesl
dir. 

ileriye aürUleıı tahminlere ı:öre, 
Almanya bilhassa Sovyet Rusya
ııın Bıılluınlara ve Asyaya inmesi
ne gayret eylemektedir. Kendisi
ll.İll de Balkanlarda bir hareket 
Yapması ihtimali kuvvetlidir. 

Garp cephesinde muharebenin 
lıa~ladığı &ündenberi adeta bir sü
kunet halinin muhafaza edildiğini 
nıızara alanlar için belki bu görli
tün bazı izah ııekilleri vardır. Bia
cc, şimdiki halde ve bilhassa bu 
llkbıharda Aiınanyımm Balkan
lara bir taarruzda bulunması bek· 
leuemez. Bunun başlıca sebebi de 
l.ktısadi menfaatlerinin ve beslen
ıne ihtiyac:ınm yüıde altmışının 
tiındiki haJde BaU..anlarda temer
küz etmesidir. İ.ktllilıdi abluka Al
:ınanyada dörtte üç tesirini göster

Kırrtul;;.. bedbaht feliıbtzed;ler şimdi böyle derme çatma kulil belerde bekleşiyorlar 

ir vapur şy 

-~' 
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Erzlncanda bir cephesi yola yıkılan binalarda a biri 

Cumtu r Reisi 
n~·ar 

Seylabın çekildiğ. 
yerler çamur deryas 

Dllştir. Alm.anııya bizzat ve keneli Erztncan 4 (Hususi surette zel
eHle cenup yollarını, Tunayı da zele mıntakasına gönderdi~m!~ 
kendisine karşı kapıyamıyacağı eı-kada<;Jmızdan) - m:aı'ahmerın 

köpekler açıktaki o!ü]ere saldrr- latya. Adana D ırnrbak.ıra .ııidecek 
dı.klan içJn bunlar iil<lürülmekte- volculıı:r vardır. W.illi Şef f E:I .lketzedelere 
dir Her tarafta kG~ük ohUı baraka- ' , • 

Bazı köylerde hala damların ve ağaçların 
Üzerinde insanlar bekleşiyor 

ı:ihi buralarJDJ bilfül ele geçirmek buraya ııelen ile yüz yataklı va -
için lı;tilılya da kalkışamaz. Bil - p;onlı seyyar hastanesi. şimrliden 
hassa, iki oebep buna engeldir. Bi- dolmuştur. Hafif yara.lıların_ ~yak-

Teıırafhunc hiç durmadan ısle -. br .. adırllll' kunıluvoı·. İlk ııün - 10.000 [:ra Verdıler 
mektedir. Bu~ünki\ trenle ele, sal( leı~n wrıMi d<'h~·t yavaş yavaş i Aıı.k;u-a 3 (A.A.) - Rcl:dcum. 1 b ld d b b h ft 

kalanlardan birçok kim,;der gö~ • ı ZJil oluyor Halk ciaha 8')lhıkkaı;lı!i hu< İ.ıim<'t İnönü bu"Ün saat 13,30 stan u an a usa I~ say ap 
ı:inci sebep, Balkanlarda Alman- ta tedavilerine devam edılıyor. 
yanın istila imkanına sahip olabil- Mır yaralılar yatırılmıştır. Bun
ınesi için istila edeceği sahaya ha- lardan bir coiluna ameliyat yap • 
kim bulunan devlet ve devletlerlo mak mecburiyeti hasıl olmak -

dcri!mişlc.cd'r. Yolculnr:ıı \Ol(U Aıo<lı· ekiu:cri sıkı btr nnaı-et da <ehrimm dönmü ·tür. iti 
Erzunıma gitmektediı-!er. Şimdiye , altıı"1a r~l mak 1 ırla:. Erıka7. al· Milli Şef, Kay aş btasyonunda 

haı·betmcsl lazımdır. Harbin ne- tadır. 
tieesi ne olursa olstın Almanya, Divrikt.?n yeniden amele ı;ıehulş-

kndarikibineyakıninoanııitm'-'i- f tmnan ı·ıkar1.ıcak kı"ıı.e!.Jı •»Ya B:ışvcklldoktorRdikSaydamile mıntakasına yardım go"nd-erı'ldı" 
1 P"ra vl' ... ";_,.nin ötck:nin btriki- vah Nev~at Tündllğan tarafından 

tır .. Trenler daha sık ı;s!cme~ baş- 0 ~~ t n!n elinıle kalman.ası l~in tedbll'- k r'ı.!aımn ve Ankara ista. vonun- · 
IRdı. Bıı)!iiil yoku ve ''.arah l.11~1~ 1 ı.-r alımnıştır da da basta B. 111. Mtel!si r~isi Ab- Burı;a 4 (Husus. nıuhabırımiz - nan 35 .kişi Banııınnad;uı ~c-tırı.len 

harbin tahribatı yüzünden bu kıt- tir. Her tarafta ölülerin çıkarılma
alardan fiwdiki halde normal ti- sına crevam edilmektedi:r. Aç kalan 
caret yolile edindiği faydalan ki- l---------
ınilen kaybedecektir. İkinci se- d 

mak üzere üç tren talırık e<lıkcek- ı hı><ıl oahlfalel düThalik fü>ndn olmolc üwre Ve - den) - &vltıo mınt:.·~asındruı R,.e- motor ve sandallarla kurtarıl -
tir. Buniarın içinde Divıik, .Ma - _ '"""....., k·•'kr hey..:ı, meb'u.;.Lır, Vek!.kt-· - len lıaberlı •r, ~ulıxrın al~alınaf(a mı' n·. Çfil)td;rn hayır kalfrıımiştır. 

le- ı!cri :.'.•·lenlm tarııfından ·"' - OO;;hı<l1ğm1 b!l<Jirnock dil-. Sul.a - · Boliutanların yckünu evvr.':ii l<or-

t I• n de Miınl:-.nnııstır . - rın l"'kildilti yukr ı.,<"ni.' bir ça - - kulduilu p;ifü fazla dcf:ilJiı-. . l. Ke-

-- - ·-

hep, Almanya tarafından Balkan- Köprü altın a 
lara vaki olcak herhangi bir taar-
rıı~uıı duba! ve biuuetke İtalya- b • t 

y "'I, ra 1 re r . Ank•U-;.ı ~ IA.A) - R<'IS!CUınhur mur der:vrsı halimk<l r. Bu Ç3 - - ma:lpasa:Va buııüııl<ü hal:lc lfİilh -
~ İsmet İnönü ıdzd" felıikcU dola- mur'Jarın klnd<>n boiiulan'ann ce- volmu< bir şehir nazarik foküa • 

. · vısi e mrili yardım kon.it.esi em • ac-tlen güc-lüklc çıkan'maktarlir. bilir." . · 
Din da karışmak mecbuı-iyetinde ır cese ·· ı 1 ·r de v r -rir,, on bin Jl.r:, ieb<'rı-ÜJ<ll bulun- Seyl:ip 31 - 30 /:!<'CCSİ birdt'nbfre $cylap mınt:ı.kasınd:ın 1!<' ·n V -

O en e . mu~tur. · ı;iddetini arttınnıstır. M.Kcmalpa- li Rdik Kum.!Mn dfuı belc<.l:Je'C da-kalacaeı bir cihan harbi mahiyet al 
ve şekline inltıliıp edeceği a ik{ıl'- Dün p;e<:e Atatürk köpı·üsü . • . · .ı;ad;. sular 300 evi ~ijrüklenı·stir. -_ iresinde parti ve beled'ye a•:ısı ile 
dır. Bu takdirde Almanya içiıı 1 tında bir c<>set ~örülcr<>k sahile çı-. 
yeni, ı:eni1, hatta blitlin kuvvell~ karİhnış\ır. Yapılan tahkikat neti-, 
rini yıjtmayı icap eıti~ecek bır cesinde ~sedin on J!iin <'vvel Ha
cepbe açılııcaktır ki, garp c~phe- ııcte bir motörün ~arµma.,ıı~ par
aindeki v112iyeti ve istikbalin ha- calanan sandaldan denize dtıS"· 'k 
:ıırladı, sürprizler ırözününde bu- boll;ulan s:ıııdrocı :\li1 hat ol!l:u llJns-
lıınan Almanya için böyle bir <ep- tafa oldull;u anbsıhnı~tır. 

Şehrimize gelen ya~a~ıiar facia r-L;ngada bir. ~;;;;:;a bir allaya Slf(r. -~a~, :~~~ sabll.-de) 
sahnelerinin dehşetını anlatıyor .ı adam .... d.ondu ·N D k 

h · • Konı•ul:ırrhın hirihi, ~ıkılnn e\lin- Dun. ı:t..:c KuçukJaıııınd:ı ~e':'rlye ı ey zen ve eve u şu 
henin a(ılma.sı da hiç i~ine elver
mez. Görülüyor ki, Almanya bu
cilnkü variyetinde hem iktısadi se
beplerle, hem de miittetikler kıır
fısında kuvvetli kalmak ve yıpran
lrınmak bakunmdıın lıalkanlara 
aaldırıımamak met:buriyetiııdetlir. 
Böyle bir mecburiyetin ı.ıddı ha
reket ancak bir nevi intihar teşeb
büsü ve dünyayı karıştmııak eme
li!~ olabilir ki, Jıenü" böyle bir 
"ıuiyet de tahaddüs etmiş değildir. 

Diıicr taraftan Sov:ı:ct Rusywıııı 
Ban.anlara ııaldırmasını .\lwanya
ıım b!lı~t ve lıilfill tahrik etmesi
nin "'ıil'Ssir bir neticeye vasıl g)

ınası da bugünkü şartlar içinde 
bekleuenıiyttegi gibi Almanyıının 
lıi<:ıal yukarıda :ı!ikrcttiği~ S?· 
bı-1 ,ı.rc day:uıaıı menfa:ıtlerı <<e 
Yine buna manidir. Balkanlarıı ge
ln.:J< harp \'C tahribat hangi elden · 
11!11,-,,a olsun Alıponyanın beslen
ıı:ı.,,iııe yine en ba~ta mibıi teşkil 
ed,"'ehlir. Bu hü~lc olduğu gibi 
l.'lovyet Rusyannı Alman tabrika
lıua J.aııılıp Balka•llarda harp a~
tnası \ıC bir diiıı3:;1 harbj İ(;İne giı·
nı~~i de yine hu~üniin ~artları i
~inı)., bı•klcucmcz. Filhakika, Al
nıa•1:: nın SOV;)'<"l Ru~yanın horbe 
ı.;:i.rnu.·ı.,iı.tlc nu.•n :?•ıti \~, ·rlır. An -
'·aı., hu ciris ,\, .,. ;td., y~~·a ~iınali 
A\.rup;ırla olnıak -.~ırtih•dir .• ı\!'\ya
tla vev.1 :-ıİJnald~ n·ıllttı.f1klcrlc 
lıarf cdn< ı..· h•r Sov)·eı Kn•) a Al
n1;,nyanu1 )'iikiiul\ elbette ki ha· 
!iflrtir ve )orgl•ıı bir Rusya lı,tik .. 
halde .fllnınn~ a i~in khlik.-li bir 

cD<"\";lnu 3 üncü sahltl'dt") 

Zel~ele ınıntaka.<uıdan ~ _rı 1 : . · . 1 ı.L. . b _ p;ezmek1e olan memurlar Kuçük - , . . • 
iz tektült. l·arahlunn gelı~ı de- den bır • ~""' ~u•~ 1 

( :ırnu:,, u Jlinga cad ndc bir k ıhvcnir ya- soluıkta Neı '"" T~vf1ke rasladun. Yaı:mur yagı)·ord1L Bardaktan 
";,:etmektedir. t;n.-elki giiu gc- "" sürnl<liy•·rek bı~l~ ~ul.undnğn· nırıda bir ıl<l"lıı•n don~uş ve 'kııs- hoşanırco,ına llava buz. Bir de baktım ki ileriden Neyzen g<'liyor. 
~ 'ıerden Bayan Sıdıka bir ıııu- nııız yer . lutdar g<t<ımıştı. Açık~a. kat. bir h;:.'d~ v~rdc ~·~t:n~kt:ı ol- tlstüıı.de b~lık~ı dlıi<ef~ri bi~iminde, kalın kumaşlı bir esvap. Şapkasız, 
:n . · ni1ıe facia hakkında gör- kunılu hı~ •obanıı. ~an.~~a yal- - dut?:unu ~·1\rmü•'<>rdir. palto,uz, J.oınil. filiınlerdt•ki otoınohiller gibi nıfithiş zikzakleril., yll-çerçeve arrını 1 ö ntt g\;zlrrile ısın.ttı hır suru aç in- ril kt • 
diikkrini olatırken, şun arı s Y· ·anıııa .ıtirilen bu ceviz Zahııı>c~ vapılr.n tahkikat neti- me "· . . . .. . 

Necip 1o·aııl Kı~kilrek,. g_ıu_e_ıe Jedi· - sıwı~ ~ il h . ceshıde don:ın adamın Bursanın · ff~~ı. ,,,JO Rornk beyJ..cllennddı:kı :ınuhte.,em kafcılardan. Gumuı 
fıkrııcılı"ına yepycnl hır ü~u!' ' Hanııisini aıılata.:aı;'llm bil - (mrpı bir 5

""
1
;"" ~~t"j yÜattı. t Bi!P.ci-k kııı:ıı;ıS>.ndaıı Ahmet oğlu - ftl1grude, 11k ''e.kıvırtık saçlnrııı ce..rçevelediği esatiri .bir kala; ve sa-

,, ı nı :-0 r· ıını Zelı<'lcden kurtnl•n - HerkMI (UVll Rh 88

1 tr •
1
:. ~a,- l\1•'·Jin1 •clın ... a a· ~-,.~ bır· il<>'"'ar panla açılım) l..tdar d. erin ti~gilerlc bendeSeli, yalçın bir lJQl'af .• 

V', •tıh getirmiş. olan çcrçe\.'C er.•.. ' m.ıy • · • ı·• bl 1 "'· •sı ett gı tcsır e ~ ~ " " ~ '' 
• b k 1 )ardan birro"nnuu soğuktan do· 1"' r aç ı.,~ 7·· . . keba))çı oldui(u ve so~ktan do. • - J\lcrbaba, Ne)'ten! 

(Çerçeve) i•intli büyük 1r ı ap ak üldiılu:rioi gördilk. Sıfırın .kal>ulılıı rev~rlerı !idrtıı _dı~lerbı • • . narak öldüı"{ü anlaşılnm;tır - Oooo. muhaba, merhaba!!! 
halinde ne~etli. .. • nıır d . - ık vardı nıi-LI~ kıra kıra aç nıldell\l'ınılze ır · Di)>e cevaıı verdi 

. hak J ııı .... hl•·bir :ıeyı ııltında 20 crecc 50!>'' 1. ı ..... t d iki ı ·tık T k ..... ' · · Bizıın, yo bı .'"' d" -'· şeyleri Havali göılerimdeıı gitmiyor: ., • .....,.. <' ar °" ça '' · b ra Ouu dürt ""• sene anel lıir kere, ayakilııtil ı:örmüt '" tanıntl tıın. 
bc.;enmiyen, ve egen ıgı • k • d· ıuttugu· ölil }:lmıek )Oktu, Sıı hara eforlu Vapuru Beni tanryıp taruıuadığından emin d..ıı.ıldim. · 

.. k aıı mahut Bir ona ucagıu J ı k.. l · d ı 1 l lı" · ""' de gözünd<!Jt açırınıy. ' .k. , l ıkık '-"k - t•m•ı>r u '"c crın e ııı ı o an ı· - Tanıdın mt beni Neyır.en? 
b ·· t dm· ya,rnsunn 1 1 tara 1 Y ' •- · iJ 1 t d "k d")" d L ' ıuknda~a kita 1 gos er 

1 
• • · . ,,. t" · . Harda ku~ltı • rlkinC t!fO<:)I '" arı c 1 

IJ>OI' 
1 eı·r maVUDayt l•Skeleye Bal rengi bir saf~etle yanan &ii:tleıini 'alabildlgiııe açtı. Ö.fkeJeıı-

-- Bak, dt"•lim. gürılıin mii Necıp lini_ de,. ıs ınnış ~ 0 Ui,.nı.. caouurlu su birikintileri mişti adeta. - -
ıo·aıılt? t,;11~un\ln gelip ge~ic.i kar:-- J'llrakO~a~~~~ordüm, o~ğ1m! ·ba ınahtodııJıınb, n b)arahktvc zavallı- sıkıştırarak parçaladı - Fazıl, :Fazıl! f'aztl'ı lı:im tanima.;? -
)amalar halinde yuLdıı;ı gundelik - · a' larilc tüyleri ürperten bir Jann ,n oı L"Sa 1,Y0 tı. • Ve ~ııt'(lıttl bir nok.~ya bakarak devam etti: 
yaıılarındau 1'oca bir eser mey- ~"\ nesi nıe,dana gefrtiyor- -- Bı~ ynduın sa •• Allalt !{in hır Bu sabah .~ludıuıyadan sıeıerek - Yazılarını her gun okuyorunı. Nasıl yazıyonıua ...lan lıe naal 
daoa g•·ıirıni~. facıa .. a_h bu acı.aafhalıın bir ta- yudnm.: .. .. Tophane r.nt.unma yan:ı.._'1119k i.stl· yı..,yorsun? Çok lıo~unıa gidiyor onlar 

.\rka<fu, cc\'OI' , E'rdi: du. Butün . A lık ve susuzluk se,Jeı-~ yarı olu yaralıların yü· ten devlet ı.lenizyoJlarına ait Ke- Ve biı:d.,n yüzünıc baktır 
· 1 d rafD bttok~lııu. dçl 1 ~u•esin- re!tlerlm par olıl·ordn. mal kaptanın idaresindeki Trak _ N. in kimse •ürmüvor onlan? 

- Ncdp Faıılıo )azı arın an t kn ·ı {elokeUe e er ,.. ' 1 .. .. •--~ • l ki . J ' 
e ". ··ıdürücii tesirilc yılı.t· Bu )la eunıo gunune ...... ar. yanı vu ı v , "·"' f'V<' ı annsma çın mo· _ Sen görüyorı.tm ya, Neyzen, bana yeter! p~k çoı,:ıı, mcktc11lerd~ki . okıuna de ~ıyor. ~ •ordLı. ıDcvamı 3 öncü sahifede) nevra yaparken, liman idaresine _ Olmaz. lıu diiu)·a sepi ıriirmez. Görmez efendim, lıu dllnya seni 

kitnplannıı ııc~iri~~·sı lili:ım _g~ yor, 1lna edı~ __ __ --- ait 412 numaralı mavnayı iskele- görmez. 
lon IJf'SO" (>rneb_lc.rırlt_r_. __ t\oluh_nr.rırııı ık t k .. h. tt h 
... - 1 b --- - b. h ye s ış mıra - mu tm sure e a· - Ne~ıcıı, dedim, dlinya bir de""I iki. nır.· nöriin•n, llburu·· g''""''n-d .. Dl t·t•'arctıoı, ı;unış r-rıoı, u- t ~ t t J 5' • ... v•u 

;:~~lacrıııı da, ~imdilik (Babıali) pi-ı - •ıt re ır as ane sara u a mış ır. miye.':' ~üsyn .~unlılrda.':' htrinin gördüi:!inll öbUril &örın~z. Fakat lıizim 
·. nd·ı c'>7i kabul etmek hatalı ng·ı e Bı'r bekçı" ko'"mu""rden Dyeayga~.riınt'n dıınya~·a gostttecek es<>rlmız var, pe de göıilnmlyen diin-

Y3'8" f:·tk~t bu piyasa öyle bir · 
olmaı.d 'ki bir kal.,mi, nnıvafia- e e •• d • zehirfenerel öldü Yağmur damlaları ı.açlarınm lçiue gizlenirken, cllzlerinc bir çift 

kp:~:;''_.~r kı:drcti ııbbclinde. anti· gemısı· gon erıyor ya~ çıktı. Misli görülmemiş bir pırlanta bUyüklüj!Unde bir çift yaş. 
· ·ı.. .. .. . Boıı m11hoırrırlere K dili. µJiıjmd& bekçU:. uden &.,;ını alıp gitn1eiı<' davrandı. Kendi kendisine söyleniyordu. Aramızda-

~~·;ip t'.~:,i;n bakk.ını wrehilmf'k Halit ofılu Eyüp adtr a bir genç ki mahretll bir anın ·ımm &(Jp vıtrınu~ olmaktan beni affetmesi şar. 
" ı kr 150 k• ·ı·k b" ya ığı: kuhibt.'l;ind~ öli\ olarıı.k hu- tile, son cüml~lerini hatırlaımy• çal1'ayım. Galiba şöyle İrıjCy: , 
çok girnn ge ec.- ır. ı Şehrı"mı'.. 1·tfaiyesinden ış.ı 1 ır kınmuştur. Ya-µ:lım muayene ne- - Görnıc-~le-ı· efendim, bu dünya görmez. Görmez d'"""'J lıakm-- Haklı'lıu.. . .. _._ E b k 1 91' -

J)ediın ~c iliıvo cı_t~ıı:. _ k d k tioc:,d..,., yü tp u üb~<le y.alctı- liile. Bakınııymra J\İ;nuez, görmeyince de yok fanedu. Devek.tışu lıQUll 
_ Komsıınun pllitı l:u?ıs~ya ı ekip zelzele mınta asına gt <1Ce j!;ı kömürden zeh.lrl nk öldüğı1 lmnm dnJdırmta a.-,,Jao korlcn$n çeker ıni hiç! 

.. 'lnür amma 0 IJ.ıhıuh pı~a- C1'""' s u•u·h .aınfrd•) oanl ,,ıın ıı;tır. ECİP FAZIL KISAJrOnEK 
kıu gort . ·. • • 
snsına gare dejiıldır. 

1 
Ki SACA 1 



..e. - S O H T E L G & A • - 4- tKINctıcJ.Nınf l!Mt 

llVUTEKİB.LJ:RE VERİLECEK - . 
CE2'.ALAJtA DAİR - ------

Devle&, mıılıleklrlere kal1l lalblk e
'1le<ı:k cezai ıuıkümlerl havi l&J ilıılyı 

b.azırta.dı. Ga.ıc&elıerde çıka.n nu.ddele
rlne c6rc, arlık, muhleklr lsmiııl ver
dliruih heriflı:re ~ö· açmak 101<.. nıüı
hi.~ aju cua!ar 1'&r. Sürgün var. usUD 
b.apia Yal', pat& C~J Yalo 

M11hleldr hlr vala.ıı hainidir. Bina• 
eııale;ırb cesası da nlu h&lnlerlue li
J'tk ı;ekllde olmalı cerekllr, Mllblekirin 
&Sıl ta.rJi, bize ,.ore şudur: Balkın a
iara.b LDJ, ııkıntıstDı, yoksullniunu Ye 

&c1SU1J, teadl keııes ve kendl menfaati 
~in istismar eden adam.. BöJle bir 
&duna ne eeıa verilse areır. 

rAN BEFiKİllrlzDE 

LİSAN İXKJLABI 

Tan reflklmlı:, na.n aama1ulır, hffw 
lı.esln bırakııtı bir lisanla kODUflllafa 
bq:bd.ı. Me5eli, tayJ'are)'e uçak, d iyor. 
Ne vakittir, ucata raslamaawıtık. Aca· 
h, Taa reflldmlııdo, bu aerlevııa:vı ko· 
pn arkadq blr dil mittehau111 mıdır. 

tir•. dlqündiik. 
İmlada, kendi hansl diltlHe ve 

..,1umızı 1a1aı1a ıw.. dlledlllmls clbl, 
'""" clııl7•na. Faka&, Uıııuıda da bö1· 
le J'&PmaP kalkqınak, -., lıirllirl· 
abl DUal anlı:vaeataT. 

ClsTELht DE DOSTUZ 

aiıtAz DİKKATLİ OLALIM 

8oa selen Parlıı cuelelerl ....... 
ta Ebeı.tıor reflltlmls Ye dostumwı. 
l:nlneaıı aebeleslnden bahsederken, 
Türk devlellnln, relikel ııalıasında örfi 
idare tıan eıtlilnl JIWJ'or. Memleketi· 
ah:deld Ekıelsf,or mulıablrlııln, cör • 
iliiünü, duıduiana lı:ıl Ye 1a.nlıt an
lar takımından oldııluııa hiilrmedeee· 
timiz celb'or. Böıle hl~ ıoklar, ne 
le olmasına lhllmal ,.. lüsam Yardır, 

Ahbaplar, blru daha dlkkalll ha..,.. 

Mübaşirlerin 
acıklı hali 

dis almuıw öğrendim.. lllalüm. 1a. lls
lelik de dostuz. 

İSTA.'ü!L'L POSTASI 

KENDİNE, GEL 

oİ.s1•nbul Postası> blmll bir cllnliilı. 
cueıe çtku. İsmini ve cismini bilmez
alnla aıımı:ı. bla, v...Ue icabı alır, töıle 
bir CÖ• ataru. 

Bıı reflldmh, evvelki giinkü sayısın
da. Enlnean ael>eleslııe dair verdlil Jıa. 
berler ara.sına bir 4e resim koym.11şl.11. 
Bir kıiçük ku ı;oc:ufll, orltna keucı.sln
den daha küçük bir çocuk daha 
almış.. Ağlaşıyorlar. 
Resmiıı altında ta satırlar var: Fe .. 

tikele .ainYan llıl Erzincanlı yavnı.. 

An.alarmı. babalaımı çökilJıtüler al· 
tında ~ii buakltklan llOJlr.> 11lırapla 

baıl>aşa.. 

Biz. .islanbul Poolası• refiklmhln 
bu resmi, lıancl vasıta ile Enlncand.An 
.retırtcblfdlilnl cidden merak edlyonu. 
Böyle resim dalaveresi her umu 7a-
pılon ••ydlr amm>, milli bir fefikelle, 
dünyanın ha.net köşesine aft olduiu 
meçhul. iki J'&bancı nnk, Türlı: 7av
nısn cllıe cöslettrek def Ut Ba1u, böJ' • 
le defli, arl<adqt Ba kadar liilllallhlı, 
faklrllii ve neallsWlil ı.eplmlace ... 
Hbn Türk matba&Wııa •ücblr eslıalıo 
auclbal Ue SeYll elene=·· 

KONSB, BizMı:T 

BAK PAYLAŞILMASI 

Blrbf aeo aaıı'all<Anmııı En:fııcan 

feliılı:etzedeler!ne yardım maksadile 
konser Yerb'or. Yerinde .,. lü.dlre li· 
1ık lı&ttkel! Ba konaerlerln • eler bir 
lılmıd delil de ..,rer be • ba ..,.er 
hakkı 1ı.,..1den nvel tomıerl .,.,_., 
aaıı'alkirlara aıtılr. llalbukl. bir ca• 
ule, bir balkeYI, bUmem ılaha harı,rl 

müessese, şu adam, bu zat, boyuna, 
hakkı kendi üzerlerine doğru ço
lı:iyorlar-

JIU!li bir hhmel paJ'ıa.ıJır mı!. Her· 
keslD lberlııe aJ'n "1"" vsıifedlr. 

AHMET BAV. 

jEroinciler tevkif 
edildi 

TebliJ?at müdürlüğünün lağvı Beşiktoşta Şenlikdede mahal'l.e-
ılzer!ne 70 den fazla mübaşirin İs· sinde ,11izli bir eroin fa br kası ku-
1ıanbuldıa. ıaç..ıcta b!.l'.a.krlması ba· ran Şadi ile suç arkadaşı tütün a· 
D ido.War ve ded.ı.k.oduhııı do - melesinden İb:ah im , 5 inci asliye 
:ıurmustur. ceza mahk:linesi kararEe tevkif 

Ezcümle, asıl 1§.ltvedilen tebli· cu.1.mısıercıır. Ya.,ılan tahkika tta 
ııat müdürlüjffi olduina ve haki • İbrahimin esrar da kulandığı an-
ka~te bunaıd.akilEırin kadro harici !aşılmıştır. 
italma.lan lazım geldiği halde; bu Buıbara yardım ettiı'!i sövlenen 
müdür.tikle aliıkası olmıyan; muh- Sabanın had se ile bi'r a:;iıkası 
telif muhakemelerdeki bazı mü - olmadıliı anlaşılmıs ve ke'1 di5İ ser· 
l>aşirler vazüelerinden çıkarılmış· best bırakıhnıştır. 
ıardır. Bunların verine de tebli • ........... - ......................... .,..,.,,. ................ ....,....,......,., 
(!il müdü:rlüğünden mübaşirler 
:avin olunmuşlardır. 
Mübaşirler; bu haksızlığın; teb

ligat müdürlügü mübasi:lerinin 
~~· ıçin yap~ iddia et
mekte ve herbiri 6 • 8 çocuk ba· 
~ı olan bu zavallılara kanunu • 
>ani aylık ;an dahi verilmediğinden 
)u soğuk kış günlerinde aile ve 
,;ocuklarile beraber aç, kal<Wda
rını anlatmaktadırlar. 

Halbuki kanunen açığa çıkarı • 
'1lnlara iki av tam maaş ver lınesi 
:Azını gelirken İstanbul adliyesi 

henüz bu vecibeyi de yerine l!e
tirmemiştir. 
Diğer taraftan tebligat bedeli 

olaır-..k topla.nan 48 bôrı lııa!ııııı mü
başirlere ait olmadığ:ının iddia o
lunması da bu zavallıları çok mü
teessir etmiştir. 

Bazı mahkemelerde dün ve ev
wlki J!Ün mübaşirler 'n haline a
cıvan memurlar ve avukatlar a;a
larında para toplıyarak bu zaval
lılara vardım etmek şefkatini l!ÖS
ternıişlerdir. Müddciumwnfilğin 
de alikası beklenmektedir. 

Yazan: lskender F. SERTELLi . 
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OskDdar 
adliyesi 

Yeni sarayın inşaatı 
b:tti. Fakat nakil ancak 
Nisanda yapılabaecek 

Üsküdar adliye sarayının inşa -
atı bitmiş gib <lir. Tek t ük nok • 
sanlar da önümüzdeki h afta ta
mamlarunış bu;unacaktır. Binanın 
tefrişi isine yakında başlanacak -
tır. Bunun için icabeden demirbaş 
eşya tesbit olunmaktadır. 

Yalnız. ö~rendiğiroize göre şim
di Kaotanpaşa sem!illde bulunan 
müddeiumumilik. m ahkemeler ve 
icra d airesinin yeni adliye sara -
yına. ancak nisan ortalarında ta • 
$l11rnalan muvafık görühnüştür. 

Binanın rutubet yapması E:ti· 
ma li de bu gecikmeyi intaç ede
cektir. 
Diğer ta:raftan tapu dairesindeki 

hukuk mabkemeler 'n in taşınma· 

ları için vilayetteki tomruk da -
iresinin tamiratı da yakında bite
cektir. ____ ,__ __ 

Gazi 
köp ÜS 

Son fırtına tahribatı .. 
nın tamiri için ~elip 

gitme uıenecı 1 : 
Şehrimizdek i son yaitmur ve br· 

tınalar G i köprlisünde d~ tah· 
ı·iba t yap • • ıstır. Ezcümle tahta ve 
asfalt kısımların araları bazı yer
lerde açılmış ve tahta parkeler 
yerlerinden cıkmıştır. 

Tam ir işine hemen başlanmış • 
tır. Bu münasebetle köprüden hal
kın geçmesi menolunmustur. Ta
m ir faa liyeti b 't tik ten sonra tek
rar ~cılacaktır . Di~cr taraft an ve
saiti nakliye nin ancak martta bu
rnd an ııeçebilecckleri anlaşLmıştır. 

Azapkapı meydanının tanzim 
faaliyet. de bu m ünasebetle hız· 
landırılacak tır. 

---000---

Küçük esnafın yaptığı 
ihtikar 

Vali ve Belediye reisi B. Lı'.ıtfi 
1 Kırdar şehrim zdeki pazar;ıksız 

satıs kanunu tatbikatının temini 
için dün bizzat meşgul ohnuştur. 

Belediye reisi dün Belediye mü
Yeni Belediye temizlik işl:!rl fettişlerin i toplıyarak hepsine kü

müdürü B. doktor Faik şehı in çük esnal.a ticarethaneleri bu hu· 
muhtelif yerlerini dolaşarak te _ susta sıkı surette kontrol etme -

!erini emretmiştir. 

Ten bel çopçüler 

mizlik teşkilatının faaliyetini kon- _ 

t~ol etmek~dir. ~~dür Yemiş ve Bulgar Sadık kaptanın 
cıvarındakı bazı çop sandıklarında • 
birkaç ııündür alınıruyan çöpler cenazesi kaldırıldı 
bularak oralardaki memurları ce
zala ndırmu;tır. 

Ayrıca mahalle aralarındak i so
kak.arın da caddeler J!ibi her vakit 
temizlell.ri!me;eri kararlaştınl • 
mıştır. 

Gönüllü hastabakıcılar 
Gönüllü hastabakıcı yetlştirnıek 

üzere şehrim 'zde açılacak ikinci 
kursun bu ayın 15 inde Aksaray -
daki Kızılay hemşire:t!r mektebin· 
de faaliyete geçmesi kararlaştı • 
nlınıştır. 

Meccani olan bu kursa 25 • 45 
yaş arasında bulunan ve eo az 
ilk mektep tahsi.i J!Örm üş olan 
bayanlar kabul olunacaklardır. 
D:ğer taraftan geçen hafta 1 inci 

kurstan mezun olan ı-önüllü h asta 
bakıcı :ar zelzele mıntakasında ça
lışmak arzusunu izhar etmişlerdir. 

Balkan haııbile umumi scvaşta 
ve biliıhare milli mücad~ede bü-
yük ve kzy:ınetli hizmetlerile ta -
n.run"i ola.n Bulgar daIDk kaptan 
evvelki .ıece yaııısı:ııdan sonra 
sa.at 1,30 Cıa Sa.ma.tyaıdıaki ev.'nde 
vdat etm:ştir. 

Bütün bayatmı Türklüğe hlz • 
metle g~'>ren Sadık kaptan bil -
hassa dül'iliıtlügü, ces:rreti ve '.ok· 
gözlülüjlü n,, teını:ı:rüz etmiş, u
mumi ~ta Tuliit •Pa.ı;a• ıun 
eınrile :?etresburga k.adu da gi· 
derek oradaki biiyük bir ceph:ı.ne 
fabrikasını berhaw etm'ştL Tarur 
yaaılan aras:ncın •Batba• namile 
,maxuf olan merhınr..u.n cer..azesi 
bul!iln saat 10 ·buçuktıa Samıatya • 
daki evinden kaldın!mıış ~ Mer
kez~fcndi kabrista.ııma defnolu.n· 
muştur. 

K ederli ailesine taziyetler :m izi 
suoor merhumaAllahtan mağfiret 
d ileriz. 

ı----~~--------~ 

Yazık 
lslaııbul, memlckeliu en bibilk il • 

cuet ve sanayi şehridir. Kaç cü..odür, 
Erzincan feliketıetlelerinc ~ö.ndern • 
mek üzere, Knılay Cemlye.Une yapı.Lan 
&cberrüleri, uun Ust.eler hallnde oku-
7orw, görüyoruz. Fakat. hani, neredeT 
O 1üı binlerle lirllık 1' yapan büyük 
tüccarlar?. 

Nerede blrkac bin, hall1, beş on bin 
llra t.eberrli eden tüccarlar!. Bir kao 
hamlyeUl tücc:lr miUtes.na, dlierlert. 

hen(!z hareket~ geçmemişlerdir. 
Sonra, şunu da hatırlıyoruz: :btan .. 

bulda çek t:enl"ln, birçok C"a,.-rimiislim 
tüeearlar da VU'- Onların isimleri.Re de * Beynelmilel işsi-zhk sigol'l'..ası ras'>nnyorwı. 

müteh=larından bir m.t tetki· Yauk! 
kat içiill şelı.r.:ın!ze gelmişt.lr. 

~ ı Kahveı~r 

« Çerçeve » 
SON TELGRAFın birinci sahlfeslnln 

kö,csinl liyaka tle lj!:'nl eden Necip Fa 
zıl Kısakiirek. yıllarıl ır çerçeveledli"I 
DU.dde ve r uh hidl"loeJertnln kısa ve 

veciz IIadc kalıpl;,ı rını bir araya top
Jıy:ırak yepyeni bu- kitap yaptı (1) , 

«Çerçeve» )erin sahibi bliyül< san'at• 
kar Necip Fa:ııl Kısakürek hakkında, 

lıayll aı:ıın met.biyeler 7azm&k lht-iya

cllc kıvranıyorum. Ne yuık kJ, onunla 
kaıu yoJdaşlıf ı..m.ızın uzun ıüren sanı.l

mi ve lekesiz do!iıtlofunu, bazı erbabt 

suiniyetln, bir rı:ısh haneer ci bl , ar
kamllan saUadıkl.ı.rwJ rörür l'ibi ota-

7or ve hiızün du7uyoru.m. Fakat Necip 
Fazıl Kısnkürek'in ı-ünt:~ derecrsiııde 

aydınlık, blllüı· k ıv•mında olg-unlaş

m.ış ve bir Anadolu yüreği mertebe .. 

Llnde m~ta.net bulmuş nn•at kıymeti, 

eok ~ii.t.ür k.J, en çok methe hak kas.an

mış oıduiunu bbat eden, münakaşa.sız 

mevzular ara.sına ı-irm :'iur. 

•Ccrçeve•. ed.ebl7atla fikrin en eö
ıııer~ ül§;~de, ku<"ak kuc..ti'a, ttvk.ll bir 
cU" biış 1aptıtı klt.ıplır. 

S&lıifelerl okudukça, eskilerin bir 
türlü tarif edemedikleri «bedii heye
can• m J'İİl'tJin_izde ne müşeh.bas blr 

hale l'tldiihli du7uyonunuz.. Ve «Ctt· 
çevc•, fikrlle, tahliJJe.rl, hiikünılerf ile, 

aı. ı , derin bir diişan.,_, &!eminin mlh· 
rahında saaUerce vrct ve butrak har 

llnde bıralu)"or. Kitap ıWn elinizde de· 
fU. art.ık, alz ki4abın avuçJ.a.rı 1'1nde-

slnlz. llAJ'alın bühin kıımet ölçüleri, 
bli,yük pir ve fllılr adammm kalemin· 
de, bJttr emirber mütavaa.tı ile, httl· 

kuliide ils!Obunun &lıen&I arasmda hCJ'· 
kellrşmekledlr. 

Yedi kasımda leplaı:nıq Dd 1lb on 
iki parca yazı size i~.nde yaşadığımız 

haJ'atı ve h.idlseicrl mana.la.thnnak, 

.. ,...,uırmek için, ı.ı.ram .. ve cönlö
niize tnlulm111, muha111rülukul bir 
ki..h.uı teJeskopu he7ec&DlllJ ve sn-kint 
Tcrmektedlr. 

l'tDUi ktitüphanemlze cCerçevn 71 
veren Necip Fazıl Kısakiirek. eibe&te 
ki lebrll.e liyıktır. 

REŞAT FEYZİ 

( 1) Çerçeve; 240 s..1.hi.fe, fiatı 75 ku
ruş, Tabii Semih L ü tfi K itapevi, İs~ 

tanbul 1940 

k ı ·~ ı or 
77 köy kahvesiııin Şu
bat sonuna kad!tr ka
patılması bild!rildi 
Bü tün köy k ahvelerinin kaldı

rılmasının muvafık ,11ör üldül(ünü 
yazmıştık. 

Dahi.iye Vekiıllti ; dün bu mü· 
n a:;ebetle vilayete y eni ve m ühim 
bir tamim ~ön~rmist : r. Bu emir· 
de İstanbul vilayetine merbut o
lan tckmıl köylerdeki kahvelerin 
azami sublt nihayelııw kadar k al
dırı.mıs olmaları tehli ıı olunmak· 
tadır. 

öıtrend i~'mize J!Öre, vilayeti -
miz dahilinde 77 k öyde . kahve 
m e\ cut bulunmaktadır. Bu kahve
lerin hepsi pevderpe\ kaldırılmak
t:ıdırlar. Yerle rine her tao-afta o
kuma odaları açılacaktır. 

Bu okuma od alarına ait kitap -
lar ve mecm ualar sür'atle hazır
lanmaktadır. 

---<ooo---

Gümrükler başmüdür
lüğü için yeni bina 
İstanbul l!ilmrükler başmüdiiı'

lülfü için yeni bazı :nsaat yaptı· 
rılınası kararlaştırıimıstır. 

Galatadaki başmüdürlük kar • 
sısında vücude J!etirilecck olan bu 
binO:ann başında cmuhafaza teş
kiliitı İstanbul merkezi• bulun -
maktadır. Ayrıca memurlar için de 
büyük bir yemekhane ve mutfak 
binası iıu;a olunacaktır. Bu yeni 
binalara lGO bin lira sario;unacak· 
tır. 

Yeni alınacak otobüs er 
Şehrimizin muhtelif semtlerin -

de işletmek üzere satın alına -
cak otobüs!er hakkında beklenen 
münakasa dün açılmıştır. 

Elektrik. tramvay ve tünel ida
resi, şimdilik 40 yerine 35 otobüs 
ııe tirtmes ni muvafık J!Örmüştür. 
Bu 35 otobüs en son sistem ve 
sür 'atli makin elerden olacak ve 
idareye İstanbu la teslim 350 bin 
liraya mal olacaktır. Teklifler mar
tın 4 üncü günü tetkik olunacak
tır. 

~rupa Harbinin Yeni ~.Aes~ lel e ri 
1 

Alman yanın • san ayı 
• .\.vrupanw ~i.wallndcki harp İsJaın.. bu. suaJln c.eva.bmı da en ıon olarak 

d.inav d t vlellerinin vaziye"i geçenlerde biiaraı memleke tler matl.n1.at.uıın Ber-
bahsedllmlş olan b.ı.r mevzua tekrar lindekl muhablrler.ııln yazalarwdan 
advci.i lcap et\l.rtlL A.Jm:::.ı:,.anm bil - ~ılraı·mai:ı plışmak icap ıed.lyor. 

hassa isveçe karşı ne düşündutü key.. Kusya lle dostAuk bahsinde naı:l 
fiyeU günün bir meselesld.r. Fakat da- erk.inının blrlctmil olmab.n m:lim.kü.n 
ha evvel şunu l"Ösden ceoerıaıek li2.1m: dejildir. Ftrkada buna l'Öre •J'rı ce-

Alm.an devlet reisinin pek J'aklD reyau.lar vardır. Geuçler tarafa Rus7a 
do.Ulıırmdan ve bir ııamanlar da Dan· ile doslfuk isliyor, eskiler bwa larar-
ll&'idekl naı;l teşk.l.iltıııın başına geçen- &ar ririlnmü.Tor. Şimdiye kada.r hep 
lerden Herman Rav.fll.fng' sonra Al - Al.manya.nm .Lklısalii ve ücari alış 

manyadau ve Alman7adakllerden a7 .. veris !)3.bi.sı diye bakılmış olan Baltık 
rılnuş, şimdi memlekell haricinde 1a- memleltelleriııin Rııs nııtwı ve tesiri 
şamaktadır. Blr amanlar iLtle ile bat- alıma girme:ı;l, Flnlandl7anm Bu. 
ba,ıa kalarak onun bil ve istikbal lçi.D taarruzuna uğr.ınıası, İ.s.ka.ı:•lnavya dey .. 
bütün söylediklerini dinlemiş ve ka7.. leüer.&nln v~dycti C'Uclde bı-,ünkü ha· 
detınlş olan R&qoingtn neler dinle ... le celmesi Almanlan, bilhassa nadle· 
miş olduğundan ve İng-Ws pzelelerl· rlD .. kilerini diişllndürmekledlr, 
ne buna dair son samanlarda neler İlveç üzerinde RUS)'anm ne eaıeller 
)"3'dığ-mdan bu ıülunlarda g-eçenlenle besleditl meçhul defJdlr. 
balısedllmU, ve Alman devlet reisinin Bu bahsin diler bir faslı daha nr· 
m .krop h:ırbln de düşü11mü.ş olduiıl 41.r: AJmanyarun en Uerl C"elen sen -

O gece Şebboyun odasında geç 1 dü .• Balıkpazaından birçok meze- aıılalılınışlı. Blllerln hususi hayalı ve ,rlnlerlnden, çelik saııa7lmln başında 
vakte kadar içl.ler- Sarlıoş oldular. ler aldı . Söiiüş tavuk, bslık ve her lürlu resmi J<a11ı ye f&rla ıibl bulunaıı krallarından Th7seıılıı r• • 

Cemil Şebboyun ber repo gece- saire. Sofrayı öyle güzel tanzim olmıyarak kendi kendine neler dü • ç0'1lcrde nıemlekcilni bıraurak bir lıı 
sinde bura"a gelir, içer, eğlenir, ett!, odnsını çiçeklerle o kadar gil- şündüğii 7•kın dostları tarafından bir bahanesile İsvlçreyc ceç1v<nııeal ve 
lakat gece yarısı çıkıp giderdi. zel süsledi ki.. cün etraflle hlkbe edllcceil kolaıca bir daha daAlnıan7•7a dönmemesi el-

0 geceye gelinciye kadar Şeb- O gece Ccnıil söz vcrmişlL Er· tahmin olımabıllrılL rafında 1eniden 1enl7e öfrenlleu nolt-
boy'un apartunanında yatm?mıı;tı. ken gekcek, aralıınnda söz kese- Son zamanda BaV'!'nlng- blldllılerlnl. lafar az eheınmlyelli değildir. 6erelr. 

O gece o kadar içmişler_ O de· celder .. Onuan sonra bir nişan ya· lşilıiklerlnl bir kitap olarsk neşre& • bu fabr.ı.atör olsun, cerck A1man7a-
rece sarhoş olmuşlardı ki.. pacaklardı. mlşllr. Bundan anlaşılı.Yor ki Almaıı dakl diğer saııa:rl ve Ucareı erbabı ol-

- Seni gerçekten ben de seYI• Hatta dün gece bile, yanı başımız· Ertesi sabah Cemil gözlerini aç· (Şebboy) mütemadiyen saate devlet reisi bir ırtin dünyarun nasıl ka· ırwı ınemlekellcrl tein bıı harbin so-
roruın, Cemil! Fakat, birbirimizi da oturan kelli felli bir adam, gar· tığı zamaıı Şcbboyu koynunda bul. bakıyodru. rı,acafını anlalırkeu keu.U •l1asetlnln nunda kal'i bir zıılerle çıkm17a ihll· 
ıiraz daha iyice anlamak için, bir sona: •Zambak ne zaman çıkac:alt?• du. Onun yatağında, koyun koyuna! Cemil saat vcclide gelecektl. da dalma fırssllardan istifade etmek mal vermi7orlamuş. Gbnlıilı ihtiyaç • 
<AÇ ay daha böyle yaşamamız- diye sordu. yatmışlardı. Yedi buçuk.. Sekiz.. olıluiunu ıö•temıl~lir. Amcrllıada ka- lra• lemin lcin çatıııau .. nayı leşkllilb 
nü:ınkün 0 ,ursa bia:ı daha sıkça - Garson ne cevap verdi? Ve bu, (Şebboy) un erkek koy- O hala meydonda yoktu, rıştklık eıkarmak, Fran.ayı dahili lh· ile harp malzemesi 7ell}llreıı sanayi 
>uluşmnmız lazım. - Ne cevap verecek?_ Her za· nunda yattığı ilk geceydi. I:tini, Cemil değerli bir mimardı .• Bü· ti!Warfa ikiye ayırmak, cenubi Amc• arasında irhbat boıulmwıtnr. Buna ... 

Cemil sevindi: manki nağmelzr. •Yakında beyim.. kasaplık koyun gibi, para ile sat· yiik inşaat işleri yapıyor, çok para rikadıı, nr .. ll7ada Alman nilfuz ve le· bep de mevadılı iı•tldalyeııln ırllclde 
İyi olunca çıkacak!• diyip gitti. Her tığı gece.. kazanıyordu. O, ayni zamanda ya· slrwi o kadar arıtumak ki orasını il- dııyulan eulkllklıllr. 

- Hay hay_ Şimdiye kadar repo • * kes onu hiıla hnsta sanıyor. kaşıklı bir g"'1çtı· de. dela kilncl brl Almanya haline setir- Büliiıı Almanyadaltl sanayi ve ticaret 
(Ccelerınde buluşuyorduk. Bunt!an h h 

ora hafta aralannda da • onma· Birer kade da a i(lilcr. Günah gecesinden Cemilin istikb• ii çok parlaktı. mel<, Holandayı, Belçlka7ı ele ceçire· ertabı, 1anı pars aahlpferl son harp cı· 
b 1 Cemil susmuştu. Beş on sene sonra • İn••at ı"şlerı· rek oradan İng!Uereye taarrıu ebnek kınoı1a udar Almaa1anm bucilnktı 

·aların bittikten sonra • u uşu • ~ 
-uz .. Olmaz mı, Sebboycuğwn? Şebboy manalı bir tanrla başını sonra••• böyle hararetle devam ederse • clhı tasavvurlar hep ırörü1ü7or. idare ,ekllne müzaheret ederelmtşler-
Şebboy: kaldırdı: çok biiyük bir zengin olabilirdi. Fakat Bitler &J'DI .amanda İsveç il- dlr. Fakat Rusya ile anlllflDak nlhayd 

İ 1 - Sen de o milşteriler gibi (Zam. Aradan on beş giln gecmi~ti. Cemilin babası eski emekii va· serine de bir taarruz la&avvurundaıı Fransa ve İngiltere ile harbe tutuşmak 
- yi 

0 
ur_ b~l la alakadar olmuyor musun? İlk üe gecesi • barın tatılınden Jilerdendi .. Henüz hayatta ve dinç bab.edermtş. Çünkü inılllereyl lllle- bunlar için haJ"eUe ka"ılaııan ve ne-

Dedi ve mevzuu değiştirmek ı b ı ı Ge L is Cemil birdenbire ~alada: sonra - sıra i e u uşmııı; ar_ • biT •ılnmdı. Oğlunu çok iyi yetiş· dili gibi taz71k için ancb kandlnav· reye varacatı mechul birer ke7f1Jet o-
naksadilo Delikanlıya döndü: - Ben mı? Ben •Türk kızlar ba- ceyi ilk günah gecesi gıbi • bera· tirm:şti. 1a1ı ele rerlrmcyi elzem cörü7or • tarak karşılanmı,tır. Yine celil< kralına 

- Demin (Zambak) tan babset- Jeti. ni ilk gördüğüm gecedenberi ber geçimıış.eru i. Cemilin babasının bir tek emell muş. Kllabın neticesinde muharrir atfedUeu sözlere cöre bucüıı AJman,ya-
cniştin. Gelen müşteriler arasında senin aşılurum, Şebboycuğwn! Şebboy, Cenuli sevmeğe başla - vardı: Oğlunu iyi, temiz bir aile Hlller<llik ruııunnu Avrupa için teb· da oelik uoluwu ırltclde k•ndlnl du -
>nu haliı arayıp soranlar var mı? (Zambak) ın çıkıp çıkmaması beni nııştL kızile evlendirmek. ilkelerini saymakla beraber şwıu an· 7urmaktadır. Alman erkilıulıarbl7esl 
Junıı, bir mlişleri süalile sen da- alfıkadar etmez. Ben (Yeni bar) a - O nekadar cana yakın bir K k b d latmakt.a.ıır: bundan daha evvel baberdar edilme· · b'l' · ı arı oca nnu ü~ünllyorlar ve 
18, ıyi ' rrsın. yalnu senin için ~liyorum. Senin genç diyordu, beni öyle delice se• • ll 1 Bu,riınkü Alman1anın bllŞ.Ulcla bul11· mqtlr. Alman cellk kralından da bah-

~- Of?U annın ev enmesi için, yavaş 
- Neden soruyorsun, Şebboy? numaral•rını ve senin gül" yuz·· ünü vivor ki .• Artık oııunla evlenme- k • nanlar arasında ö1ıe aııınlml bir bir- oetUklen sonra mü bucilnkü Atman. yavaş ız arıyor<ar, hazırlık gö • 

~eıı de pekala bilirsin ki, (Yeni görmek için.. li.,im. Zaten (Zambak) da hali rüyorlardı. ilk mevcut değildir. IJIUerln Avrupa 1anın İsveç ü•erlnde beslediği emellere 
i>ar,) ı ihya eden (Zambak:) ile sen (Şebboy) kıskanç b!r kızdı. Bara hapisten çıkmadL Çıksa da fayda· Saat dokıu. haritasını kendl emellerine cöre yeni celirmek llılis& edene vakllle Bitlerin 
ve Menekşe_ Üçünüzsünüz. Bar geleu her müşterinin (Zamba!;ıt a sız. Şinasi onunla evlenecek değil Şebboy: \Jaşlôn çlmıek hulufarı vardır, Fakal Holanıla ile Belclkadan bahseder cı~ı 
;İmdi yine eski müşterilerini bul· aliıka gösterdiğini, yelnı" onu sor- mi? Menekşeye gelince, o da avu· _ Bn tuhaf şey, dedi, Cemilin bunları bir riln hakikat haline l'•tlr· İsveçln de adını llÖJ'leınlıı oım .. ı bu-
moğa başladL (Şebboy ve Menek· dui;'Unı&, onu seyretmek istediğini kat Celalin peşinde. Hasılı herkes böyle bir gecede gecikmesi ne de- mek için onunla candan çalL,acak kim &'iin maksada kal! olmasa ırerekllr. 
e), onu aratmayacak kadar güzel sanıvonltL birini bulmuş .• Kovalayıp duruyor. ınektir? 0 ber zaman vaktinden var? Çünkü Rusyanın •imali AYrapada AJ-
~umaralar yapıyorlar. Fabt, doğ• Acaba Cemil hislerinde ve sözle- Bunların içinde en aptalı ben mi· evvel gelir ve beni görmek için can Ru<ya ile Almanya arasında!<! mil- mauıayı :raınıs ve serbest bıralaruJ'a· 

.._ ___ nıs_un_u_so_··-y_le_m~e_Jı:_liz_ım __ .,g_eli_._rae,--._..._n_·n_de _ _ s_a_m_i_m_i_mı_·_idi_._? ____ ~_.-.Y.im_?_A .. y.•,.kıma~~"-g~e-le_n_b_ö_.Y.le_b_l_r_nı_·.·LJa..,t._a..,,r,.d..._ ___________ _J,__na~se_b_a_tın~-bu_ka_d~•-r_s_ık_ı_o_lm~•-•_ı _k_a..;nı;..ı·_ı_;;;;cah besbelli cörülü1or. Ruua ile an· 

Japonyanın vaziyeti 
Y-: "1lmed IJlikrıi ESM&I 

ı:;ı ağustos paktından ev ·el Jn• 
pon) ıuun dış po!itil.a, ı an tiko
ıı1intern puk ta dn:, ;uıınak~a jctL. 
)apouya, Uzak ~ark tnki , •l) l'S iııe 
doğrtt yüritrkc.n, ka.r ~ t"lt. :l·ı C'n;.:cl 
olıırıık üç devll't i görmı>kte<t ir : Iıı· 
gjllercyj, Anıcı ik .c.j· ı ve llusya;rı. 
Antikomint"rn pakt, adına b ııkı l a· 
cak olursa, y~lnız Rus~ 3) a karşı 
imzarn:.ıınış bir ailla~ma olmakla 
beraber, hnkiluıttc Rusya kadar 
ci~mokrat devletleri d e is ıhdaf e
diyordu. 
Anlıkonti !l\em paktın suya düş• 

nıesile javon d ip l oınasısi bir kn• 
rarsızlık içine atıJılL İnl{iltere ile 
Rusya anti omintem p.ıktın üç 
uzvu ile kıırıı kar l..)'a iken, vıızi· 
yet japonya için ııı li•a it idi. Fakat 
paktın en elıeınıniyell i unu a lan 
Aınıanya, janpon~· nı:ı (Tzak ş:ırk· 
ta!d rakibi olnn Rus) a iic anlaştı. 
Bu şartlar aıtındn j apouya tçiıı ye• 
pılacıık iki ~ey vardı: 
1- Kendisi de Alınanyarun ar· 

kasından yürüyüp llıısya ile an· 
laşamk İııgiltereye kı.l'jı vaziyet 
alnı ak. 

2- İngiltere ile onl.· tJrak Rus· 
yaya kaı:_şı vaziyet almak. 

japonya dürt aydnuberi , bu iki 
yoı:!an bazım birini, baıan d:ı dl· 
ğerini takip etmek istermiş gibi 
görünüyorsa ela bir türl<i karıa 
veremlyordu. Gerçi 23 ağustos • 
tanheri, Aıualnya, japon,·ayı ar
kasıntlan sürüklenıeğe çalı.şınak· 
tadır. Ve Rusyanııı da japonya ile 
bir anl3şınıya varmak için Çiııde 
bazı fedakarlıklarda bulunıruya 
hazır olduğu aolşılıyor. 1''akat ja· 
ponya, Rusya ile anl:ı-mnk lçiıt 
yapılan bu teklifleri henüz ne ka
bul ve ne de reddetrui~tir. 
Diğer taraftan İngiltere ile an

laşmak için de bir teşebbüse giriş· 
mış <!.eğildir. Bu bahiste ~uııu SÖY• , 
leınek lazımdır ki, İngiltere ja· 
ponva ile anlaşmak için Rusya ka• 
dar büyük lıahiş göstermfyor. Ya 
İnglli.:ı:ler, bu an lnsınıy a varmanın 
icap ettiği fedaküriığn katlanmak 
istemiyorl:rr. }fa hut da uzakta kal 
ma.l<la anla5mayı daha zl)1<1de 
kola) laştıracakl:ırına lıı>nidirle:. 
İngifü - japon münasebetleri, es· 
ki vııziyetındc de\·anı edip gider· 
ken, son halta içinde japon diplo· 
masisinin lıeddleri lınkkıııda deıa 
sayılabilecek hazı hareketler vu· 
kubulmuı;tur. japonyanın lıarici 
politikası tetkik ve mülalea edi • 
lirken Amerika He olan müuase
Letlcri daima gii>üniıode bwun • 
durulmak wım· ' Japonya Çin· 
dekı t~ebbüı.iınc gıT lıkten sonra 
uzun zaman İngilt•re ile karşı 
karşıya gelnıi ·ti. Halbuki )apon· 
yanın bu teşebbüsü İn~iltere ka
dar Amerikayı da alakadar edi • 
yordu. Avrupadp.ki siyası vaziye
tin tazyiki altında İngiltere japon· 
yaya karşı uysaılık göstermek iti· 
zumunu hissedince, Amerika da· 
ha sert bir vazi•·et aldL Evvela J9ll 
ıenesinde 1lktedilen ticaret mna• 
bedesiııi r. slıetti. Mualıedenin bük· 
mün" ı:ore, Amerika ancak fesilı 
tarihinden altı ay sonra serbest 
kal.j'.>ilııcektir. Ve bu altı pylık 
müddet bu ayın yirmi altısında 
tamamlanmış oluyor. Amerika iıe 
ticaret japonya için h8yati ehem• 
miyeti haiz olduğu cihetle, japon 
hükllmeti, 26 ikinci kanundan ev• 
vel Amerika ile anlaşmak çarele
rini aramaktadır. Bu cümleden ol· 
mak üzere, japonya, Çindeki harp 
dolayısiie ticarete kapattığı Yang· 
ıı:e nehrini tekrar nçm»yı teklif el• 
miştir. Bu jest Amer:kayı kazan· 
mak için yapılmı olmakla bera· 
ber, dolayL•ile İnf!"iltereyl istih • 
daf etmektedir. Oyle görünüyor 
ki japonya bu hareketle evveli A
merika ile anlaşmak ve sonra da 
Amerikayı bir köprü ol~ro k kıd· 
!anarak lnglltere ile bir uzlaşma· 
ya varmak istiyor. Eğer vaziyet 
görlindüifü gibi ise. japon harici 
politikasının bedelleri tebellür e
der gibi oluyor. --

Birimizin Oardi 
HepiOJİZin Derdi 1 

Otobüs duraklarında 
uzun bekleyişler 

Bir okv:7ucamm J'~aıror: 
.otobüsler istasyonlarda isle • 

dikleri lidar J'enl 1olca bekleml)"e 
ve lçeridckJ 70Jculan bekletmefe 
mesun mudurlar1 Bazı btaayoıı -
tarda 7edl, •ekiz dakika bekledlk
lerl 0Ju7or. lla.Jbukl banlar mu
luam, umumi nakil vasıtaıan lıa
llne cclmelidJr. İstu7ond& yolcuu 
varsa ahr. yoksa 7U.rilr, g1der. 

Sonra bl!elçller, lıefedtyenln ko7-
duiu flatlau aşatı 10Jcu da &ak· 
led(7orlar. GerçJ ba 1oleu hesabına 
daha l1L Mesell Be,.a:ı-ıtt&n han
cümrüf:e bilel allı kurwıtur. Fakat 
blfelol fıfırlcanlık ed•rek b°' ku
=• 1oku toplar. Demek ki bıı 

flat lda"' •di7or. B•ledlyenln dik· 

Loı 
1ı:ı'.ı:ın ı 
ta.sile 
nun 
sefer 
etn·e 
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Yaralı trenlerinde 
ölenler de var 
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Almanya lsveçi res~ 
men tehdit etti 

Londra 4 (Hususi) - Alman hü
\iı.ıneli, Fin'.Juıdivavı. İsveç vası
~ile yapılan yardımlardan mah
rum bırakmak suretile Fin.!and ya 
teierinde Sov·ıet Rusvava yardım 
etmcj!e ka·ar 'rcnni.ştir. 

Ruzvelt Amerika 
konferansında 

nutkunu söyledi 

(1 inci ııalılted•D deftla) 
ııelzelenln üç Jıiinlük acıklı safha
sına kadar devam etti. Soğuktan 
donanlarla, açlıktan ölrnlcrin sa
yısı yıkıntı altında can verenle -
rinkine denktir denilebilir. 

tt..K YARALI TRENİ 
Cuma günü öğleye doi;'l'll hara -

beler ara.'Ullda kıvranan yaraWar 
muhitiııde bir havadis )ükıicldi: 

- Yardım treni geliyor!. 

Çetinkaya istasyoawıa ıeldik. Ba
İlk tren cuma gliııü akşanu ge-

yaptık. O trenden bağırdılar: 
- Birşe)·e ilitiyacıruz var mı? 
Doktor cevap verd4 
- 108 hastaıuu: vıır. Elde hiçbir 

malzeme yok. ,\•lalı rizast için ol
sun biraz sargı ve acele yara yar
dımına yanyac•k e ya \·erin! 

Yazan: Zı YA ŞAKİH 

Kısa bir müddet zarfında burası 

•Devli Ekspre-;. muhahi•inin 

Londra 4 (Hususi) - Cumhur
reisi Ruzvelt Amerikan kongre -
sının 76 ıncı !evkaliıde toplantısı
nı açmıştır. Ruzvelt her iki mec
lis önünde Avrupa hadiselerine 
kar<ı Amerikanın vaziyetini izah 
etmlştir. Ruzveit demiştir ki: 

• Amerika için harbe ırirmek 

Bunlar .-erildi. Ve .. ihtiyacı o
lan hastalara sıhlıi imdat lc§eb -
büsleri canlandınidı. 

Yaralı ve luı•tnlara dağıtılan por
taka.ılar bir anda yanık bağU'lı ya
rnlıbıra daf;ılUWjtL 

bir tersane haline geldi 
İSTANBULDA İLK (TF.R'5 "il') l l:R l 

bildirdii!'n~ ııöre, İs\'eç hııkiırr.c . 
tine FinJı,ıJıyaya y3cJ:ır. malı \·e
ti.n,le hiçbir $evin İsveç toorakla
tından l?e<;İrilmemesi Noe'.d<"n ev
veı resmen bildiribnişlir. İslok -
lıolm hükiıl!W!'ti bu ihtara kulak 
asmadığı takdirde Berl'n h.Jtü -
illeti harekıo:e ıreQ!!CE'klir • 

Manerhaym hattı önündeki ha
rekata şidd<!tli kar fırtına;arı mani 
olmu0 tur Fakat Ruoların büyü.ki 
bir ~arruzları beklenmektedir. 
Rus baskurnan<l.anlığı insacna 
ve malzemece hir. bir fedakarlık
tan çek.nilmemesi için emir al -
mıstır. Finlandiva mukavemeti -
nin behemehal kırılmasına gay -
ret edilecektir. . 

MOLOTOF BERLİNE G!DiYOR 

Paris 4 (Hususi) - Deveran e
d~ bir riVA'Velc ızöro, Molotof ya
kında Bcrliİıe ııidecektir. Berl'n 
Solahiveltar siyasi mrhafilinde 
bövle bir ziyaret tabü görülmek -
tedir, 

mevzuubahs deği!dir. Biz dünyaya 1 

nefes aldn·acak bir sulhun tabak -
kukuna calı<ıyoruz. M uhasama 
haricinde kalmakla beraber. mu -
harebelcrin Amerikayı alakadar 
etmedif(i söV';cnemez. • 

Bu haber hepimizi harekete ge
tirdi. Bacağını sürükliyen, başın
daki kanlı sarı:ı be1lni clleri!c bas
tıran, nnasını, babaslSl kaybeden 
:tavallılar birdenbire canl:ındılar • 

istasyona doğrıı bir ıılHu baş -
!adı. Yan ~ıplalt bir halk kafilesi 
ista.yon istikaıııeiiııde ilerliyordu. 

İk !tren cuma giinü akşamı ge
lebildi. Vag .. ulara koşan hafif ya
ralılarla sedyelerde taşınan •i;'lr 
yaralılar focisalıııenin teferrüatmı 
tanıanıhyorlard~ 

Yııvaş yavaş akıllannı ba lan
na toplıynn y:ıralı ,.c Lastalar ken
di y<ıkııılnrını ılüsliniiyor, onlar i-
çin gözv:ış• di;Jdiyorıar.:lı. 1 

Trende ölenler de vaı dı. İlk is
tus~ onunıu:r Dinik oldu. Burııda 
bit ölti krfilı-sini bm:ktık. İstas -
yonda hazırlaunn in~ kampından 
çay, çorba, ekmek dağıtıldı. 

(Iai h), ista.nbı:lun tclbi eı.nlblluda. 
donaııruannı Ua elll!J hlzmell. rld:lo.ıı 
*ü.di.r etm tL İlı!lınal. bw1rtan clotaJı ... 
dır ki. Turk ordu wuuı LtanboJa gtr ... 

m,.~inl mük.ııtkjp. don.aıın1a etradıntn 
nniıu t nı-.lluıudau boJ bul U•II&d 
Dl tem.!u rylediit ibi, K< mll«re de bir ... 
fuk kzymctL.lr t'1T• 7ökJ~it·rt"k bu.nLln 
Gcl!bol dRkl (ter&ane) f'ırk1n t cfra
d..11•4 ı"!'cindC'rml·.ll. 

İma.at ~tadı. Bur.ı.d.a, bürü:t C"t"llll• 
Jer yapJ?at:.ıkh. Biz.ans fııtalye U!<iLa ve 
bçllerlnln fOkıı. bW'&Y& al.uıdL fık dcla 
ola.rak t.ezıihla.rdıı, takrilıen (3..000l loD 
eesamoU.radc blr (kal,-on> un lnşa.s.ı.na 

h 1· ndı. 
Tekne, blı.Jilk bir mu• ffa~IJ'•ll• lk

ınaı edildi. F;ıkat &"Cml. dtnfze lndirl· 
Jlrk.,n, _ u.hUin dik '"'e yamath oloıa· 
wndu dolayı • de\ rtldi. Taşlara ı;:arp. 
t.ı Vt' PArr:t!~ndı. 

Rn hohe., D.ıniınarka ııazetesi -
ilin Ber!in muhabiri tarafından da 
leı· t u."ıır.ıustur. 

BÜYÜK BİR TAARRUZ 
BEKLENİYOR 

Ruzvelt 1940 ırencsinin millet -
!erde ivi b'r hatıra bırakmasını 
temenni etmiş ve demokrasi ida
resinin insani\·et için bulunmuş 
en iyi bir usul o:duııunu söyle -
miştir Londra 4 (Hususi) - Finlan -

dlvada Salla mıntakasında kendi
Sine vol açmağa calısan bir Rus 
~kasının ihata edildiği bildiri-

Yor. 

BERLİNDEKİ İRAN SEFARETİ
NİN TEKZİBİ 

Roma 4 (Huwsi) - BerJindeld 
İran sefarethanesi Sovyet budu -
duna İran kıtaatının tahşit edil -
dii(ini tekzip etmiştir. 

Sıhhiye Vekili Samsun ve Erbaada 
Samsun 4 (A.A)- Sıhhat Ve -

~·u doktor Hulılıl Ala·taış ve r.efa
S lindek.i zevat dün a~am 21 de 
•• llllısıma gelmişlerdir. S.hhiye 
"•·ltlüniz Erbaadaki felaketzede-

lere yap1h.n yardımlaırı mahallin
de tıetkik etmok üzere bugün Er -
baaya gitmiştir. Hulüsi Alalaş Er
baa-dan Ladik tanikile Sıv.asa dö
necektk. 

---000>---

Sofyada muhtekirler 
sürgün ediliyor 

Sofva 4 (A.A.)- Sofya tacSrle
rindcn 16 kis~ &pt"küliisyon aley
hindeki kanun ahkfırnmı ihliıl ct
mi.ş olduklarından dolayı vi!iiyet
lere sürülmüşleııcfr. 

Şarki Karahisarda kar fırtınası 
ZAYİ: İstanbul Üniversitesi fen 

fakültes'nden aldıitım 10/19/935 
taıihli hüviyet varakamı kavb<t
tim. Yenisini çıkaracağım. Hükmü nan halkın yerleştirilme.ine çalı

şılmaktadıır. J<\:alketzedelere ilk 
ı-ardun olarak GiresU1.dan ekmek, 
un. s:ııJ:ı.un ve PBJ'.la gönderilmi.ştir. 

yoktur. 715 Mürüvvet 
Şar.nJoa.rahisar 4 (A.A.)- İki 

eiİndenberi yaj(murla kaıııştl< ola
l'alt ~l!maıkta olan kar dün sabah 
~tıdan itibaren şiddo:Ji bir kar frr
~ı.na cevrıilıni.ştir. Ac;J<ta bulu-

İs pan ya da da bir seylap afeti 
.Madrit 4 (A.A.)- 3on günlerde 

~tnı:ş oJ.a.n yağmurlar, birçok İs
PaııyoJ nehırlcrinin bilhassa Gu
~Vi.r nelınınin taşmasını in
taç etmi.ştir. Bunlarlll ~ası, kı
y.ıantı<la.ki birçok k.asabalmın ve 
!1_aıı.a SeV.:lle'in birçok mahalle -
t;:riı>in su altıında kalmasına sebe-

1358 Hint 1 U.'l5 Rumi 
Zilkade 1 bıcl Kinun 

24 22 , __ ;;..;.....--:-:-

ıyet verrruı,:M-. .. Seville Ue Huelva anısındaki 

münalkaliıt ink: tıaa uğramıştır. 
Mülki ve aBkeri makama!, sey

:taP felaketinden müteessir olan -
l.a.ra ımtdat için derhal ba~ı tedbir
ler alrruşlard-ır. 
Şlmdive kadaır 'l>iifusça telefat 

vu.lnıbulınuş olduğuna d·a.ir hiçbir 
haıber yok:ur. F1ai-"at hasara! mü
himdir. Ve tircok hayvane.tı sular 
aX.p götürmü.ştür. 

19~0. Ay 1, Gün 4, Kasım 58 
4 İk'ncika~E!ŞEJ\IBE 

1 
Vau:i7b;;J 

Vakitler. s .. r ... ; b. '"· --
Güneı 7 26 2 .)0 4 
Öğle 12 13 7 J; 

İkindi 14 LO 4 
Ak~am 16 53 ıı O, 

Almanya - Balkanlar - Sovyetler 
' f;:;, 1

~ ·~ 1 ~ :~ ~ 
, __ ıôiiiiiıiiıliıo---. ~---

Sovyet Rusynnın herhangi bir 
cephe fu:criııde yeni bir h~rckete 
ı:~çmesi xc bi•lıa"'a bir dünya 

(1 inci ahlfeden devam) 

kotıışu olmaktan da çıkar. Ancak, 
Sovyetlcrin böyle bir emelin ta
hakkukuna vasıta olmalan da pek 
hayali bir faraziye olur. Sovyet 
ltıısya herşeyın başında Fin har
bini netieelendirmek mttburiye
tiııdedir ki, bu yolda kat'i nctice
llin bu mevsimde alınmasına im-

BU AKŞAM SAAT 9 DA 

PE • 
1 

Siaemuıuda 

kiin hasıl olmadıjh da anlaştldığı
na göre herhaule Rus - Fin mdta
rcbcsinin yeniden hızlanması da 
nıayıs ayına luılnuş görünmekte
dir. Mayısta tekur bütün şidılctile 
başhyacnk olnn Rus - l<'in harbi
nin ise bir İspanya ddali h"lini 
alması harbin uzun sürmesini in
taç edebilir k;, bu tnkd;Tı:le de 

' · harbine sebebiyet vermesi bckle
ııcmcz. llcrhalde ve rnıılıakkak ki 
Sovyct • Fin h3rbi bu ilk;,abar 
için beklenen \•e tahmin edilen bir 
çok vaziyet ve şartiarı değiştir
miştir. 

ETEM İlZF.'r ımstrr. 

• ,µ E=ctte- ' Vi'" T 

TÜRKCE SÖZL(l .. 
AŞK - HEYECAN - DEHŞE. T ie BUYLI< 

. MACERA FiLMi 

ŞERLOI< H LMES 
( BASKER VİLLER'İN KÔP.t.Gİ) 

Da-ş rollerde: BASİL RATL:lN - RİCHARD GREEN 
WENDY BARİE 

Ayr.ı:a: GRAF SPEE z,rhlmnın Montevidcoya yaralı 
~\..... ola.rak ııeli.şi ve kumandanının .ön.ünde yapı.!an cenaze 

.,., ~" \. _ meııasıını 
,.. ~ DİKKAT: Bugün matinelerde son defa 

ol~rak 
lJt KÜÇÜK PREN:>ES Ye CEZAb 

Sr.VDALARI 
So-a.nslar: Saat 1.30 ela Küçük Prensıes, 

3.10 da Ccza'r Sevd.abn - 453 de Küçük g 
Pro.'!."es. 6.30 da Ceza.;· Sevdaları. ~ 

Yazan: Rahmi Y AGIZ 
_Bana öyle s:eliyor ki ba,·ullan ha

zırlatmak, )'o!cc.luia tıkınak lçill nok
sansız bulunm.ı..k li:um .. 

~-----------~~ 

Donanma 
Muhtıra mevzuu umumi bir münakaşa mevzuu 

olmuştu, herkes bunu konuş Jyordu 
BaHtaks ı krar sö2'r kan,h: 
- Amiral: bu muhhranuıu. kabul •· 

dUcıcfinJ umuyor musunuz'! 
- 'l.'üzde etil blr ihtimalle evet!. 

Daliftttc.ın kuru 7Uıünde lnanmayı

ıın t<'bessümle pcrklştlrllen manası be· 
llı-dt. Onıuzlarına ~ilkti, iJıivc etti: 

- Ben de a7n.l lhUmal mlldarlle ha• 
711' di)rorwn.. 

Anılraı Limbos buna cevap vermedi. 
ehünü )'\ır\ıltıi: 

- !illnıdl: Nezaret hu muhtıra1a ltı
ea bir a.ınar.da cevap verecektir. Am-

Dla ba cevap milıshet olona ne ili.. 
illa, 71.ııe burada va~lı'cmhe devam e ... 
decc,.~tı .. Mr-.nri oıur.ra..-

U...ııo. tlurdu.. Bal'.l'ilarıw aalouun 

1 

büyük pencereJeri.Ddr-n tqıraralr: uzak
&a.; wu sahil boyunun cn.rinc doğru 
loşla..tan C'Örunü'lünde e-czdfrdl.. Keli

meleri çJinJyormutt C"lbl teker teker te
Uffua elti: 

_ 0 takdirde bqiln bir dosl &'lbı 

yett .. tlrdıtlmfı Türk denlı:rllcrile bir 
l'ÜD • karşıta.şmıık mecburi7eU akJunıa 4 

cLuı fıka.rılmıyarak vazifem.ize devam 

edect:ib:-
1\tlrala.J' Treskort .ordu: 
_ 1\-Juhtırayı ae umaD Terd.Jnb A· 

.miralf 
Llmbos ayni ıav1rıa ta.rşllılr: Yerdi: 

_ Manevra dOn~ündc- Saray .. Bos

na laciasıoını hemen hemen t.rirsl '"il.Dil. 

l'erı.l.ori 7iizi1Jıil INınııil...-"'1: 

_ Daha tiinı"lfden bu ke• th·Jlemez.. 
Salond:ıkl 36 ı.abit d~ blrblr1t>rilr ko

DUJ!ID3fa başlamışlardı. :\lohUra mev
ı:uu umu.mJ ınün.aka,a ınt",. ıuu olmuş· 

ıu. Bunun etrafında tJkirlrr yürütülü
yor, umumi k:ına.1t de bu m11htıranın 
Osı:ıaııh tmpa1.ratorluiunc-a nazarı uı -
b:ıra alınmıy;ı.cafı mfrkulnde topla· 

llJ)'OrdU. 

Miralay Tresltorl. burada ltalm:tk
tans.a ~l!mcJI dJlha ı1 ı buluyordu. Ua· 

rtt.a mütehas ısı bir mc~elt'fe ç.Jk içer .. 
leıntştL Ktr.:dl ahbaptarınd:ın bir ar

matörJn oflu olan ve Uıe Bce adlı blr 

kotrııyı Llverpoldan :istaıılıula kadar 

tekbqına denl:r:ler a$a.rak ırtıren Da· 
vu.si adla 11 7aşlannda ı:enp bir çocu

lun meydan verd.ll hazı harekeUerl~ 
bir it cöremrmck vazl.> eliue düşüşünü 

bw-a.dan ayrılqla trl:i.fl edl"c~flnl uma.o 
Trcskort ba,Juıı saJJadı, ke.ndi kcucline 
&01lendl: 

- Buradan unltlaşr.:.alt bizim loln 
pak hayıriı otaca.k.. 

Sonra ccblndrn çıkardıfı bir ris:kl 
flşe>lıı.J .kalasına dlkuek ba ta.uaallnJ 

İı?ı: trene 180 IU~ilik bir lwsta ve 
yaralı kafilt-si bindirildi. Bunlar 
feryat ve inlryi~lcr ırr:ısında der
hal yola çıl·.ırıldıfar. 

Trenin sıhhi servi<i Erzincan 
ıneml~ket hastanesi doktorların
dan Şin:Wnin emrinde idiler. 

ZclT-efo halli devanı ediyor, tren, 
rayiar üzerinde ı;ars:!arak yol alı
yordu. 

Etrafımız teknıil harabe kesilen 
köylPrd~n. kasabalardan geçtik.. 

• • 
Seylabın 

. Yine harcl..ct ettik. :ııaıatyada 
hül<ümetin kurdn~'lı iUc ia~e kanı
pınıb yaralı ve öhlleri bn-.. karak 
tren bizi İslanbula dcf:nı yola çı
kardı. 

D'ÜN l t.L Gl.u:N 
Yl\1' \LILAR 

Oün gc.~e 'felr>n yaraJı:ar aras1n-
4a f.rz.incan \İla)·eti meclisi umu
w• o.1.1.a~11•dan ::ıA'ır surette yaralnn
m•k SW'eiilc hayatını lturtarabilen 
B•ş Sami de vard;r. 

• • • 
çekildiği 

yerlerça~ rderyası 

Bazı ıY>üverrUıltr, (Falih) in bu ... 
ırııarchı.:.1t• h&rel. et lnln aeheblnl~ iı.tan
bulun ftUıi Ktiniındc-, lbU9 sahUlnde 
(Odu.ıkapı) ıııe\kUnl1t, ;.thifr rınnpa 
eden Turlr. «rmilrıinllt"n (!iO DPfer a, .. 

tab) ef'Dd.ının Uk fo fJ. ularat Blaaus 
8Uf!an~a hrnıaı:ıma1:ı:nnd:ın 1·1: kan as
ktrlttil'dt-n <'VVtl iU:ı~nıı topr klarıaa 
ayak b:ısmal rınıl•n J.lcrl ıc-JJijlnl rı .. , 
vay et tdtrlcr. 

L .... LKI fitbebl· matuf olursa oLoı:un, au
laşllan bir hak~at varsa o 11.a. (Fatih) in 
donanmaya 5ooıı dertcı· .. e ehem.nıi)el 

"'Vrrınesi mı~lcsi idi. 
Fat...h, htanb:ılu npıt:tUk.ten aonra, 

Edlrnoe çekllrl'1'k lwa bir lsflrahal 
drvrrsJ ccelrdiktt-n ~oura tekrar t. blt· 
bula l"f'ldl. Falı:at bu lst!rabat devre
sinde, donanmanın tcrakklsl lçln. mtl
kem.rnel blr plin tanztm ehnt,tL 

i.staubula ceJJr C"rlmn, dt"rhal ba 
pLir.ın laıblklne ba,Jadı. Şorle ki: 

Bu h&d.Loır dnlavı~lle. mt:vkUndu esaslı 
tetL.lk:ıt ~arıtldı Rn mr-11klin ıeıul in· 
p.atuıo& e.lvrrl ı. olmadttı anla.,ıldL 

(f';;ı!!h) ~ llksct dü,.,ünceferlnJ. kJ9', 
bir ~111.ınanda tatbik cdcbllınr-k için, bil· 
y-ilk bir 'ersanr te:.fstne <'1\'' rlşU, ıniisa
ft blr Yer aran.uya ba~l3dı. Blrt:aı: ti.in 
bluat k~ndlıl sezdi. dola h. Xlhayet, 
ta..savnır ettlii o muauam mü~ 
nln, (Haliç) ııahlllndc ,.., (Galata ka
lt-sl) nlrı nrıt clht>tlnd yapıhna5Ull 
kararl ~tlrdL 

(Fatih) in bıı ltannnda, lılq ,ıtphe
ah kl ıtfya.~t bir makı;at da vardL Ba 
mabadın esas. da, C~htbda bolanaa. 
LiUıılerin, oradaki nüfuz: vt baklmJ,·et 
lddJ&Jarını, teınrttn,1,•n yıkınaktL 

(1 inci ııah:fede10 dev•ml 1 Tui(yan 25 bin hektar araziyi liU• 

dii'er tese.kk. üll~re p:ördü~~erini ve' !ar altında bırakmıştır. 

Bir tnıll:ın (Gol!bolu) ıl.aki tersane
nin nolı:1öan!anr1 it.mal rtml"k fC'ln, Bl
u.nslılatm ıersa.nclerbıden ele g-eçtrl
leıı tezrihtardan, .:11. f ,.e f'drvatlaa 
bazıla.rını ora) a &öndcnnekte brrabcr, 
ayni zamand fstanbu!da da (i!k Türk 
krs&Desi) Din tcmoıı .... ını <ltodlr':a 
llma.ru) nda ı.lh. 

Galabdalrt Lltlnlrr, 1411.anbuJ muha... 
sarası dc,ram rttf!I müddet urfnıda. 
tamamUe (bllaraf) ksl:ıf"l.klannı ta • 
ahhüt etUklrrl halde buna rla7el eı.. 

memlşl.r- l'l:ıll ı-lz!I Biunslılara blı' 
ha;oU 1ardım «ilaterml,Jordi. 

Fatih, buna hl.,,,.tınrkle berabrr. Oa
latalılarla mtieo~"'•Y• rlrlşrnrk i le • 
mır.t.ıı:.1 . muha ra..1:.Dın nttlc~Snl br'll&
mlşU. Bu "etJc·t", bilyVık btr ı::aftrle ıe .. 
celJi rdt-r rtmtı, iki yib~Hi Utln!trt &e
dip etmek :ram:ını g-l'fmi !1. 

ı:J· •. w.~ t·rnb rlerı anl.atm.,.ır. Bur- Ada~azıı.rmdan ııe!en haberlere 
s;ıdan p:eni.ş bir yardım yapı!a - göre, oı~.;.~a da Rü. te:nlcr, Poyraz-
caktır. !ar, Kömü.:ük, Karaküy, Güncş-

Kayro:arın tesb'tine. hasta ve ler, Söi:üJ~. MaksudiyQ, B~yli.i< -
ya:alıların tedavisine devam e. - kı~· a hal~ su altındaci:r. Buralar
dilmektedir. Bazı kövlerd~ hak da ir.sanca zsyiat om:ıınıştır. Su
soğuii:a rai'men h'ı:a d;,;-ı'•rın ve !ar çekilmekte ve damlarda bek
ağaçların üzerindedir:cr. Bunların ı!lŞ<'n lı:ılkL~ kurtariliı.<:s<r.a devam 
:<urtarılmasın:ı ııavret edilnıcıt,e- oluıur.ak.adır. 

<lir. GEDİZ ÇEKİLİYOR 
Karacabev ovası hala su altın- İzmir 4 ~ Taşan Ged z nehrinin 

dadı:·. Bu ovadan akan Hanefi de- sn.arı vnvas yava• çekilm~kte -
resi mecrasını deı: ştirmi~.ir. As- dir. Manisa ev:-.;. b.!iJa hir 1!<>1 man-
keri tombaz böiükieri Karacabey ı·~ • a.zctmcktedir. Köylerdeki 
ovasına ııelir~cektir. tc>hhkeli vaz '~t zai, olmağa ba0-

Kövlcrini su b:s:rış olan İhsa - lamıstır. 
niyeliler kC'ndi dert:cr ne bakmı - s~vlapıed~.ere İstanbulun var
yar;:.J<, nralarında topladık.arı pa-

1 
dım etmesi kara:la tırılarak bu 

rayı K~ ~c1vab<ve p:öndermi ;ler- sab•h mülıim miktard1 malzeme. 
dir. Kövlerde bazı ev· crln nkıldı- ı cad.ır ve ,anda!, halat. telııraf, te-
ğı. f·· 1 ;ıt jnsDnca zayiat olnı.ı.dı.fı lefon :na1zcmc i Bursava ,ı?Ön e-
anlasılınakladır. ril:nist r. Bu yardımlar tcvalı ede-

• • o •• 

i h: ı .vat" n 
JErzuruma s .ğ n 

(1 inci ahlteclen devam) j 
'Ankara 4 (Hususi muh~biri.rn!z

den) - DaJıı.. ye Ve!<ılı l?:ıı.k ?"
trak Tokattaki yardıır. ve ıskfın 
i~lerine nezaret etmekte'.iır. Sıiı -
biye Vekili de Niksarda bulun -
maktadır. 

Dün de Sıvasta üç ve Zarada da 
beş tlefa zolzel<! o muştur. 

Yılb:,.ına kad:r Sıvas ve miil -
hakal!nr!an çıkarılan öiü'crin mik
tarı ıı 70 ö ü. 311 varalı<.lır. 1214 ev 
yıkılmış, 102 ev h~sara u,ıt .. amıs -
tır. [ 

Ama>;vada biri gece., biri sabah• 
karsı iki zelzele olmuştur. 1 

Tokat h:vaisindcki zelzeleden 
en ziva:le Niks:ır, Erbaa, Rcş:;diyc 
mütoess r olınusıur. Niks:ırda her
kes vıh:ıın evlerin yerine t:ıht3 
barakal~r vap11•or ar. Bir fırın y:ı-
pılmı~ ,~e C-~{mek Pisirihnesinc 
başlımmıştu·. l.k Pansımanları ya
pılan yarıılılar Tokat hastanesine 
vatırın1nktadır. 

alkoUa kovvetlend..rdl. Amt.r.,Uıa 7aıu ... 
na sokuldu (J), 

- Amiral! 
- Ne var albay?. 

- Burad:ın ne uman a7rılacafımu:ı 
tslımlıı eıliyonun? 

Llmbos, bu suale bir &en bak~la Uk 
cevabı verdikten sonra omuz silkti: 

_ Bö.rl~ bir lht.male dU;tünceJeriJn ... 
de henüz yer vermek.im. 

_ Ben bu neUceyl mUhilkkak ıora-
7orum!. 

- IIanı:I dtlillcre, ha.net teıahürlere 
C'Ü'·enen-h.? 

I'ı-e..,.korl. cJinJ ii..a.Jladı: 

- Dclıl mi dedJol.ı'!. Çook .. E\tvtli: 
bug-ünkii kahineııin lemayi:JJl"rJ Al ... 
mmY• taraft:ırlığuıı C"iltmeklir. Bu, bir! 

- Evctf 
( Devamı Var ) 

Heve'an dolavısile Re~adiye yo-
1;,ı kap~ııdı.i(ından yardım deve -
ler'e .vooılm ·k:adır. ~'1ikşar - Re
s~dive arasın,'t köy er<ı de var -
dıır. 2tmek üıere l•'azlı köp, ~ün
de ~ad:rlı sıhhi b r hcveı caiışmak
tad1r. 

Yaralı'ar Tokuda ııöndcrilmPk
ted:r. Tok•t hJsfanesinin do::tor 
kadrosu takviye edilmiştir. Eıba;:ı
va Samsund .. n yardım yapılmak
tadir. Yol.ar ~amurlu olduğu için 
bazı vcrl re gönde ilen eşya hüla 
nıaha:Ierine varmaınıc"ır. Reşa -
diye vo!unun acılmasına ça:ışıl -
T.aktadır. 

Bütün miller'erin felaketimize 
karsı )!Österdikloeri yakın vardlm 
alakasından do.avı. hükümet mil
Jetlcraran bir vardım lı&r<.'ketinl 
uvanrlırm~,iia ihl yac omadıi(ıııı 
Cencv ccleki b0 vnelmı'cl vardım 
birliöine tcykkürlerilc bi.dir -
mi.şiir. 

200 vataklı bir kızı!av hastanesi 
de Tokadın Erbaa kaza. ıııa hare
ke: etmek üzere hazırlıklarını bi
tirmiştir. 

İNGİLİZ KTZTLHAÇININ 
YARDIMI 

Ankara 4 (Hususi) - İngiliz 
Kızı;hac cemiveli felaketzt·delere 
1000 İngHiz lirası ııöndenn şlir. 
FELAKET MINTAKASTNDAK! 
MAHKUMLAR AFFEDİLECEK 

Ankara 4 (Hususi) - Felaket 
Yerindeki mahkümlard.n f da -
.kar.ık ııöstcreııloerın ecza müddet
lerinin bakiyesinin affı ic n Meç
füe bir kanun layihası verilecek -
tir. 

ERZİNCN TRENİ GECİKECEK 

Ezincandan buıı:ünkü tren beş 
saat teehhur:e ııeleceklr. Sebebi 
varalıları yollardaki hastaneere 
bırakmasıdır. 

RUSLAR ON BİR DOLAR 
GÖNDERDİLER 

Jtadlrp Um:tn1, Bt:r:all! lmparator .. 
b.nrun saray kad:r('klarına ve (h:t sıı 

filosu) na alt. ccmll;rln ha.rınmal:ı.nna 
m:hsus büyilk bir havuzdan ib:ır !U. 
Scnelerdcnbf-ri bu tıavuıda demirli ka
lan l'emllcrln ~iu. o1duk1an 7ertle 
çürümüş. batını ... bura:vı 8.dcta bir CP• 
mı mezarlıit ı.ntlne ıetb·m?,tl t 

Fatlh. cvvt"la borada bat n cemlleri 
1 

çıkaritırarak. limanı temizletti ve ora 
da, Uk defa olar'1k 1.nşa:'.\t ~ih!ann.ua 

kurulmaotını f'mrt-ttl. 
.kısa bir mü.ı!dtt 2a.rtında buruı bir 

trrunc hallııc a-rldl. Fakat. Falfbln bil

Yıik proJt: ine nıunn, yapılacak C'tml ı 
~k vr b•ı llm•n d:ı d:ır oldntıı lçln. 
bur:utı!d fl" 1 t. fbtfyaca k."ilt ırrlm~d'f. 

Bunun li'l rint raWh, (Saraybumu)n. 
da (1"ehk~kü) d nHt11 mtvkide de t.eı• 
1"i.l1lar kurolmll! .. 1nı tasavvur etH. O 
tarlhtr., ,, Fahild.e bulunan sık zt-ytln 
afa.çı nr:ı kr~tirttt. Sahilin lrnalsnnı 
d.ü:zrl. lr·li, nur·ıd:ı da blr ln1aat mev
kii \.Ut.-udc '"eUrdl. 

Fal•:ıt J3tlr.1er. ba.~t1n1ıa s~I k re-
1.i.keti Gc.rb:ıl hl.~"ımtşJer .. G.ı.l:ıta ka· 
Je..:;!nnl anaht.:ı.rlaTıııı altın 1-lr tt'p~l lei· 
ne k.or:ı.r:tk g~tirip tFa.tlh) r takdim 
cbnl"?l?rdi. {l;ooaLh), bu suretle tc:oltml-

7et arztdt"n b!llka, artık ştt1det •<>ster• 
me:rl lü.rumsuı addl'dectk dcrrcrde 
A.Herıuplık ı-ö-stcrmJ•tl. Y&lnıı, Galata 

kalesi li2erlndrkl hal:lın:yrtlnl ıös

tennek için. blf'nln bazı surlarlle bu.ro· 
lannın J'lkılınMını emrtlJıı~tl. 

G?l;ıt.a k:>.lesla.ln h.ıklml o!.ın Ctn~

vizJJ (Podesta) Ue d:,t:er bir t::ıklDl ('e ... 
nevlztilrr. Türk h.l.kimi7etJ altına Kir• 
mt,71 L'!iilt>m! ·t'rck t-vt,.rinl. nıil•aıaları• 
nı olduiu gibi bır..ı.kır ka\"ını1l:ırdı. 

J>aUh ... hf P"I• kalan bu f'Ylf"rt ve 
maiazaları derh~I m~hürletml·.. 'Vo 
a7 urfınd> sahipleri avdet ellili tak -
dlrde kt-ndilerint- ladc edl.ttctl:lnl, ba. 
müdrlet zarfında avdet etmlytnlere aU 
blnal:ırın Tilrklere vf"rlleceğlni te-lLi.l ... 
!arla ilin cttınnl tL 

irhas ahane 
........... ·, i gönderiyor 

Zeızele feiiketzedelerlrl!' yard.m Londra 4 (Hususi)- İr.::U:z hü-
f;;. lı\<J , şeıımnizde buyük bir kiımctl, Ar.-:ı.<lo!u felıiketzıxlt>Jen-
hı:.ı .. oJe tl~vanı etmt>:Cle<lir. ne yardun için, Türk hükumeti -

Valiıün rci.>Lğindcki ya:rdım ko- r.in CTT'.rinc bir hast•rı-e ı:em-9i tah-
mil.esi bu.gün tle toplanm.ışt.;r. s:o ettiğini t:ikr 111' tir. Ank-..ı."a 

Ayr ""ı.cr semtte bayan Vt! bay- hükumeti bu }drdı.nıd-a:n dolayı te-
lard,n miırekkep kr,miteler evle- ~ekkurde bulur>mu~.ur. 
ri dolaşarak t.ıY a ve pc..ra teberrü- -ı 
ıerın.i kaouı .. ııne"" c-d:.ıer. Askerlik işleri 

FEDAKA BİR KÜÇÜK 
l\IEK'l'EPLİ 

Küçük mek~plıi"r bile günde -
likle-nıni seve SQ>·e feliıküzede kar
oe,.crine bı.r;;kı::_a;:ıa.cJı:rls.r. Bn 
me\-:ıı.d:ı B::ı<ırköyünde mt bo -
yurda 22 numara.da oturaın Bakır
köv 1 inci okul 2 i.nei sını.f t:.ı.!ttıe
ıer..r.dcıı Akt:ün ısminde 8 yasın
dit b.r y3vru <ia; babaımıın kanne
sinin iyiL-i(ine kars.ı verdi~i 5 lira 
mükafatla c;nde 320 kuruş bulu
nan banka kurnbarasın: dün ko
mteyc ıı:ct.rip teberrü e:.rniştir. 
Beyoğlu Hfaiye cfna:iından bir 

j1'ellç de karıBmll'I yüzükleri ile boy. 
mı.nda-•<İ kürkünü vermiştir. 

Şehrillı-'z<lc kj cHııroınaJtaları.. 
cem•vetı 100 lira. şelı.runizdeki A
merikan vapurları arentcs.i de 
1000 llra wocrrü etmişlerdir. 

İstanbulun jcni yarounlan bu
ı:ün Kaıradeniz va.purıle GL.-csun.a 
ı;ıi:indenlmekkdir. Bunların ara
sında ·mühim milc~atda ç:ıd.r da 
bulunmaktcdır. 

Fatih askerlik şubesinden: 
l - Şimdiye kadar hiç askerlik 

etmemis 316 - 335 (dahil) doğumlu 
cezalı cezasız (harp sanayi) sını• 
fına mensup erat hemen askere 
sevkedilerek:erdir. 

2 - Şubede içtima l(Ünü 5 kii
nunusani 94J cuma Sa. 9 dur. 

3 - Bu celpte bedel kabul olun-
maz. 

4 - Taşrada bulunanlann bu -
lundukları mahallin askerlik şu
belerine müracaat etme.eri liızım• 
dır. Tayin olunan aünde şubemi
ze mensup mükelleflerin ıı:elme • 
!eri ilan olunur. 

* Falih askerlik şubesinden: 
Kısa hizmet hakkını haiz ga}Tl 

islam erler sevke tAbi olunduıtun
dJn şuberniı..e mensup mükellef
lenn nüfus cüzdan ve tahsil ve -
sika'.arıle beraber 10/2- kiinun 
1940 çarşamba l(iinü şubeye gel • 
meleri lliın olunur. 

1 
Devlet Demiryolları ve Limanları 

işletme u. idaresi ilanları ___________ _, 
Ferribot gemisi inşa ettirilecektir (1) Gerek Davwtun ne sureUe fs -

tanbu1a geldiğı, gcrck.o;e mJralay Tres
kortun nasıl harita nıüteha~:.&ıshğına se
çildiği, Davu:,tun İstanbulda tesis etti
ği yeni dosUuklorJa bu baba dostunu 
niçin ve nasıl ihmal ettiği bundan evvel 
Sc.n Tclgrat ta intişar eden l\.1armara 
alevler içinde 1.e!rikw:nudd karHcri .. 

Bedeli Türk " İnıılliz kredisinden tediye edilmek üzere 2 add terrihot gcmlsl 
inşa etl.irilcceklir. Bu işe ait TU.rkçe ve İngilizce şartnameler feıribot inşaatında 
eh.üyeli olan firmalara veya kanuni mümessillerine Ankarada Devlet Demıryol• 

Moskova 4 (A.A.) - Sovyetler !arı Malzeme ReisJitinden, Loudrada Tıirkiye Sefareti Ticaret AlaşcJJğlndea 
Birliiti halk komiserleri meclisi, verilecekhr. 
Türk'yedeki zelı<!'!e felak<'tzede - Şarlnameyl alan firmalar tdtllflcrlni en ıcç Şubat 1940 nll\ııyetine kadar 

mJze veriL'llişt.i. R. Y. !eri icin on bin dolar yarciı.ında bu- Ankıınıda DevlcL Dcmizyoil•n Umwn lllü<!W:Wı:Wıe ıöııde;mclerl i!itıı olunur. 
lurun~tur. (107!3) 



HASAN MEYVA 
lnkıbazı. defeder, iştahsızlık, hazımsızlık, şişkinlik, bulantı, gaze 

karşı faydası vardır. Her yemekteQ sonra bir· tath kaşıQı yanm _bardak su içinde köpürterek alınabilir. 

Şişe 30 iki misli 50 dört misli 80 kr. HASAN ismine ve markasına dikkat 
HASAN DEPOSU YENİ ADRESi: BAHÇEKAPI BefoOlu tramvs1 

durağı karşısıncH 

-- - -· - ~--_---::=--: -:: ---~ ~~ -_ _~-....::.__ 

f"_H. i K~I ~ı~ 
.
1
_ Çocuk Hekimi ~I 
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Pazardan maada her gün ıaat ı 
-..ıs den sonra. Tel: 4012'.1 

Bayan Daktilo 
1 Yazan ı REŞAT J.EYZİ 1 

Kium Mlıbat, nvela köçiik, möte
wa.u bU' avukattı. KwdJ halinde ıcU. 

Beş oa kurwt bzauıyv; evini geçin. 
dlrtyordıı. Talih bu.. .'\Hah, bir kere: 
liurii, 1a kulum, dr.miı,ti" KUım l\litha& 
da ıurudu. İtleri arth. ~ırkecldckl rü
tubeııı banm ali kat odaııından çlktL 
Cadde üzerinde, biiyü\ı blı- kat kira
ladı. Yanında iki stajyer, Ud katip, blr 
11e11ar me.mur çalıştın) ordıı. 

EvUJI de dei'l§Urdl. Evveli. Aksa • 
l'Qdaa LiJellyc çık&.a. ;:,onra, bu ııem& 
llhıemajara n:ıak oluyor, dbe kansının 
ıarariJe, Taksime taşmcb. .Mölı:ellet bJr 
aparhman kiraladı. 

Kium Mil.hat, de~nıi!.iL Ensesi, SOD• 

n da cobeil ıı~cie, tr:ımvaylar dar, 
ıaıkınWı gclmeie başladı. Evveli, tak· 
•1Ye blniJorda. 8onra, taks11eri de çok 
laurda ve gayruııhhi buldu. Bir de ba
.susi otomobil aldı. 

Yazları, Suadiye tarolfJannda, döri 
a.Jhiı 1000 liraya köp kira~orda. 

Fakat, Kaıım MIUıahn bir ıztırabt 

•ardı: Karı.u Zebra.111n luı;.kanolıi'L. 

Zehraum kıskançlığı, tarif edilir oJn
llinden deiıldl. Ka1.1m .MUbatm başlDlD 
elini 7lyor, adamoğıza, dirlik, dilıen
Jlk vermiyordu. 

Zenıln avuka&, hayatmdaıı hlo de 
memnun delildi. Artık ııııra51 varclL Ne
tten, diğer arkadaşları a'lb! bir metresi, 
ltlr minyon aevgilisi olmasmdı?. 

Fakat, ~hra, cöa açtırmıyordu. Ya
aıhane için bcr cbktllo aJuuşU., lıoea.u
aa ıu emri verirdiı 

- Kw en-eli ben girmeliyim.. Ben 
cörmeylnc6, oal.tJ&ınnaca başlıya.mü. 
lllD-

Klzam Miıbat, kansının huyunu bU· 
cllil için ble. ellne yüzüue bakılır, te
mizce. palı:ça, bir daktilo bayau deiİJ, 
1ıuı1ı başh, elrkince birwey arardı. 

Bir ~. ya.ııhanede.kl d.ılı.Ulo, siaj
ıerle lıavp eU.U. ve işi bırakıp l'll -
aı.tı. Sür'atle yeriDe birisini bulmalı 
liaımdL İtler de ak&l l'fbl, o kadar 
tok&u. Kwm l\lltıı.ı& ı,ıok lhılrll wı. 

En l&lmat ettıtt kiUbl İhtlana; 
- ottum ih8all- Çabalı: bana 1911' 

kneaiu bataver, de41- Pah&, kanmm 
tablatlnl blll.TorııUD- Ona dre blqQ 
.asan.. 

Km ahb, geleli. Kiızun Mltbatm oda· 
ana drdıkle.rl vakit, zengm avukat, 
evvda güldü, IODra, başını Lkl ıaraCa 
sallıyarak ihsana baktı" Kıza denerek: 

- J>ekala, dedi, slz dışarıda lıi1irabat 
edin_ 

Uakt;ıo kız ılaı:arı çıkar çLkına:ı., Ka-
&UD l\-lithat yer.indco fırladı; 

- Sen çıldırdın mı İhsan?. 
- Neden etwdhn?. 
- Ayol bu guul bir Juz" K:mmdau 

~k ıuzcl" Sonra da, çok genç .. Sonra 
da, fıkır fıkır birşey" Beni, Zehra - ile 

· kanlı b çaktı mı yapacaksın?. ?J.ıtrıı

ıuna t< ıersen hoşuma da ııttı. Faka.t, 
gelgelelim. bizim hanım .. l\lalüm ya.. 

İbıı:an, patronwııın mua.suıa yaklaş
tL Yavaş bir sC!.le, giilum lyerek: 

- Ben kolaymı bulurum, dC'di .. Sizin 
hanım, ynnn yazıhaneye ~elslıı.. Kızı 

görsün" 8<>.n, kıza, vazi} eti izah ede
rim. YIUUne rtilcrim, biraz gunliinü a
lırım, oııuu suratına makyaj :vapan:ı:. 

Sanki bir zenci gibi olur. 
Avukat gulıne~e b:ışlamı. .. u. Kitibhı 

eesuetl arttı: 
- Tabii beyim .. Rlraı. da gonlumüı, 

gözümiiz aı;:ılsın .. KülU tur d.ılıtllol.ır. 
dan bıktık, \lllandılt •• 
ınum Mllhat, entll'!fe Uc ordu: 
- Ronra, foyamız meydaııa çıkma -

sm, İh.'lan .. iyi dlışun~ AJfuı ilah, C\•de 
kayamet kopar" Hic yokt u mf'selc çı
kannz.. Ortada bl"if'Y var, zanneder. 

- sız me:rak f'lmrvinlz, bıoyPlendL, 

• Ertesi gtln, öğleye dotru, Zehra, za-
lllhaneye feldL Koca lilA Uk suali: 

- Nerede yP.ni dakUlo:l, demek ol
du.. 

- i(1'rldr kAnC,tlfım" Biıroı.tmda ça..._,or .. 
ZJle ba11tı. ihsan rcldi .. Kazım Mithat: 
- Şo yeni gelen Şaye;;ıe Hanımı <>a-

fınana oğlum .. 
- Başlisttbıe efendim" 
Bir dakJka &0nra, od.ı.ya Şaye h~ ciidL 
Kbım l\flthat, lmı g<irlinl'e gütme-

mek için dudaklannı ısırdı. Zehra, ırenel 
41alltllo kaı'ftSıncla o kadar mt'mDDD 

•alm&4b lıl: 
- Da, Ş)ylf: .. cıı,.~. idt'ta b:liınıuk-

1an .lıenıllni alamadı. 

İstanbul asliye '} üncü hukuıt 
hakimlii:tinden: 

İstanbnı evkaf müdir'yeti vekili 
tarafından Lalelide Mesihpaşa ma
hallesinde alçı hane sokat?ında 13 
No. lı hanede oturan Fatma aley
hine 38/997 No. ile açılan davadan 
dolayı mumaileylıa }'atmanın el
yevm ikamet ettiği mahalli bilin- \ 
med ~i davetiyesine yazılan meş
ruhattım anlao;ıldıgından istek veç
hilc kendisıne ilanen tebligat icra 
edilmf:sinc ve bu husus için bir ay 
mühlet dahi ver lmesine binaen 
tayin kılınan 20/12/93!) ~ününde 
mahkemeye ~elmemis ve bir ve
kili kanuni dahi stöndermemiş ol
du~undan H. U. M. K. mm me -
vaddı mahsusası mucibince ha& -
kınızda gıyap kararı verilmiş ve 
muhakemenin devamı 5/2/940 sa- 1 
at 14 e bırakılmış oldu_ğundan 
mezkur gün ve saatte mahkemeye 
j!e.rnediğiniz ve kanuni bir vekil 
j!Öndcrmedi~ niz takdirde ~ıya -
bınızda muhakemeye devam oluna-
cn,ğı il:in ohınur. (938/997) 

•••••• ••••••••••• • ••••• 
avukat, kı7cagızı hala, maJ,yaJh ıö -
rünre: 

- Şayeste ilanım, dedi, burtiu çok 
rabıı.t.<:1z oldunm- Arttk yöıiinüzü y1-
kayınıı, canım .. Arap olmak ne kadar 
lıo:;uncza gidiyormuş_ 

Ku, birden ciddileşti, blı,n, Junmu 
dcdakl:ırı dahıı br:tf'J" sarktı: 

- Atfedersiniz, beyf't.:ndi, bt>.D sizin 
eğleuu.nlz dcğilfw .. 

.Ki.zım MUhat birden vaz.tyetl kav
ny:ım~m1ştı, ı-ülmrie çalışarak: 

- l'auf, tehllk" g~ti, artJk m:ıkya
Jmın &iJebilirslnl7.. dcmtk M.eml'ftlm. 

~ayc.,te, blrden ağ'lamab I>qladı. 

l'ük'!ck esle: 
- Cok :ı.azd' s!u, burada ~tışamı· 

ya,·ağ11n .. Allaha ıc;mar!afft.k .. drdl, ka
pıyı <:r:k&i, cıtti. 

Oıı:rn fıkmllSll.. hı~nın oduva l'l:r
mc i l.ıir oldu. Soluk ı.olufaı 

- Aman beyefendi, dtdi, bir ;yanlış. 
lık ,,ıııu. fkndeııiı icra dairesinde fH· 
laca m~guldum" Daha twvel geleme
dim. Öilt>denberi utraşıyorum. Beye
Ccndl.. llilo gelen bayan, ba, değildir. 
Huırünkfi hakiki :Pt'.UcJdir. Bu hanımı 
bir ~dut eseri olarak hıı sabah bal• 

clıım" 

1 
lstanbul Levazım Amirli· ı 

ğinden verilen 

1 
HARICJ ASKERi 1 

KIT AA Ti İLANLARI 
Ke>ti{ bede]i 242,242 lira 11 ku

ruş olan Ankara ordu evi tevsi in
şaatı pazarlıkla yapbnlacaktır. Pa
zarlığı 11/1/940 çarşamba günü 
saat 11 dedir. tık teminatı 13.363 
lira 13 kuruştur. Şartnamesi 1212 
kuruşa komisyonda ahnar. Taliple· 
rin muayyen vakitte Ankarada 
l\I. M. V. ~tmalma komisyonuna 
gelmeleri. -108'4• cl045• 

• 
500 ton arpa satın alınacaktır. 

İhalesi 8/1/910 Pazartesi günii sa
saa t 11 de İzm~rdc Levtmm amir
liği satınalma komisyonunda ya
pılacaktır. Tahm ln edilen tutarı 
23,750 lira ilk teminatı 3562 lira 
50 kuruştur. Şaı·tnamesi her gün 
komisyonda görillüı-. Lıtcklilcrio 
ticaret odasında kayıtlı oldukla
rına dair vesika gö:...tem1ck mec
buriyctiııckd ir Jer. Pnnr!ığa işti
rak edecekler 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 di maddclerindt> ,-e şartn:ı
mesin"c yazılı \'C iknlarile ve te
minatlarilc ihale saatinden evvel 
komisyona müracaatlarL 

•l063s •54m 

* 336 adet agır tmhra kablo arka 
tezkeren zc ıc;u-Jerilc sanna ter· 
tihatı ve çevirecek kolu 1000 adet 
ağır sahra kablo dolabı, 300 adet 
kablo askı tertibatı, 37 adet direk 
mahmuzu, 10 adet emniyet keme
ri, 23 takım portatif merdiven pa
zarlıkla satın vlınacaktır. İhalesi 
8/1/940 Paurfosl gtinü sa atlS de 
Kışlada İzm~l' J.,cwnzım amMiği 
satınalnııı komisyonunda y:!pıla -
caktır. Tahmin edilen tutarı 22230 
lira ilk teminatı 16fl8 lirndır. Şart· 
name ve niinıunclcri her giln ko
misymıdn görülebilir. İstekliler ti· 
caret odasında kayıtlı olduklanna 
dair vesika gögtcnuck meeburi -
yetindedirler. Pazarlığa iştirak e
decckl~r 2190 b&yah kanunwı 2, 3 
cü 'ttlndılelerindc ve şntnamesin
de yazıla ,-esikaları ve ilk teminat· 
larile ihale saatinden evvel ko -
misyona mUrat'aat1ara. 

.,J064~ c55• 

* 12 kalcnı fotoi!raf nıalıem~i pa-

basan, hemen eokap fırlamJI, bir 
aafauda fallf&ll genç bir kula lıooiı
prak anlaşraıt. puarbta yapmq •• 
1aııhanf'de eah•mata ruı etmişU. 

Akşam oJda .. Kl11m Mithat eu ciıte
. ttktl .. Daktilo odao;mın rlllnl çaldı. BI· 

raa aonr:ı, lterlJe Şayeste ~ircli. Zengin 

Dunku b•yaııa ... ll.ncıt?, onan fa ela· 
k1katla bt-nlm e\•lm,fo misafir !nıtun
c1uiunu ıırutm~k l'iterlm" Dün akşam 
buradan bfraber" çıkmUJhk. Blr yerde 
oturthtk, ) •·mek yedik .. Konuştokw An
laşhlı: ''e u!r;anlaııdık. 

zarlıkla satın alınacaktır. 1\luham
men bedeli 48,ffOO lira kafi temi
natı 7290 liradır. Pazarlığı 10/1/ 
940 Çar.ş11mba ı,rünti saat 11 de An· 
karada M. M. V. Havo satınalma 
komisyonund:ı yapalacakhr. Fenni 
ve idari ~tname iJe list~ her gün 

1 '.kourlsyunda görü]ür. İsteklileriıı 

l\o. 189 -----------ikinci kalenin muhafızları da Arnavutlardı, bunlara 
teslim olması bildirildi, olmadıl~r 

h.U*ı fesa& • ~erece1e varmAfCI ki, 
Paübln kamaaclanı Tarhan Bey Yana· 
alstaıh terlledel' etmez, l'erek iki bir~· 
w, DlmUrl ve Temas ve gerelue dljer 
Arnavut ve saire ril~ telı.rar birbir· 
lerile boiııflDaia ve llarallık posta i
ııerinde kan dökmeie baş.Janutlardı. ·. 
Yunanistan af.e1 ve kaa dlyan olmııtta. 
~ten: Budavcndlıir umaııından· • 

kri llOJD erklnı Türklere karşı istan
••I• mobataaa eckmlyecekJerinl tah • 
min e7lemlşkrdL 

Şark Kayaerllll mahvobiıakta.o evvel 
IJ1rçok lmpuatorlar biik:6meı JDPJ'lıal
Dln i tanbuldan VananMana naklini 
au,önmıi1Jlerdl. 

n11, dW,!ÜJJC( ile dn-Jetlıı büyÜklttt 
•e preıı ler f.erllhan Yunaııistanda me
murlyd vapmı&f a nıolemlşlerdL BllD· 
lar mr..rmrriyeUcrho11le nülaılarının ço• 
ialma ma fahşırlard.. Oralarda kay· 

serlere tabi drrclwylik1er vücode ge
tirmi~lerdl. 

Bidayettı hundan taycl.ılar gorül
ıJu. < i_:..,ku j,faııbuhm IAtlnler tara • 
fınd:ı..."l tşg.tll dcui;ıdtnbt-.rı l'unani~ıaa 

Avrupa en;C'.rlltrlnba ar<ll'ı»da &aluılm 

Bu ~eriler, abalının lisanına Yiluf 
olmadıktan l'lbl dliılerl de yabarıa ldL 

itma clılisalip döküntüleri me:mle· 
ketin asayişini de: 1enıln ede~l!j -
lerdl. Bu MınUe u.hlpait Ulan Yuua-
· aıstana Nurmaıı Vl' Kaıa.tan korsaatan . 
bllt> dadanmışlardı. 

i•k Riım ukinwm, l'urıani1ı&aua raj
bertlel aı: fok bıı karıafalığa nihayet 
verilmeslnt sebep oldu. 

Ko~tantlJılyenln &aPh masında Mora 
Ye l"unanlstanın garp tarafında .birkac 
Ve11t"dllı i:tkel~l vardı. 

At1na vf! ch':ırla.rı da, AJiııa DiikaJ;p 
namlle bir İtalyan banl'danı dinde idL 

Adalar, Venedlk, Ceneviz, yııhart llo·· 
dos Şiı\-alyet .. rlnln ellerinde idi. 

Kusur Yunanistan imparatoru .Kos
tıntln banf'danmırı elhıd!! idi. Yalnız, 
bunların hlzmt'tltıfoc girmek bah.ane
ılte memleket dahli ola.n Arnavutlar 
clahltde lbtllaller çıkarı)'orl.ardı. 

tsıanbulun fethi iiterhıe llonılar Yu· 
nanistanda Pren - Dlml!ri tPalroloc) • 
lrayıw,r JJaıı •tamk igk-mişlcrdl. 

Ukin, kiıçük blrr.drrl Tomu bütün 
kuvvetlle nıuhalPfet f'ttl. Dlnıltrl Is -

~tmefe başladılar, 

Tomas, blradrrhıl Yunaulırı&auı Wlı.
alm etmPic meC'bur eyledl. Bu ımrf't.ıe 
ka:vscrlik ıkdikudoıoou kesildi. 

Osmanlı devktlnm har~cuııan ına
Jıamrııda evir.da L,tikal eyler bl.n-.r de
nobc.'ylık beline :"rhclşlerdL 

l'W?ıuılı.ıana (Mora) ya ntemur olan 
kumandan Turhlln Br:v cJf', 1'omaıı ve 
Dlmltrhıln bu ııurf'llC kahnalanm Pa· 
clb:ahtl\n rfoa «'Ylf'ml!ıtL 

Ukln, Pre.ns Toına.; lllh:ıı dllJ'IDA4b. 
Evv<'la t"tndt.:ılll deor.-bf',Tlikleri kaldır
mata k.ı:ram dtl. Öııüne gf'lenı keııU. 
aatL Yakan aJı.raba. .. mdaıı bıtlunau A
)taya Prl'.ut>iııl lil'al t•dt•rek ~·a~h. 0-
fullarlle Jı;apbıbam·d•• a\'lık~n iildurdti. 
Onu;ı ~erine l:'t'!.'llll' i melİıur t>l•n da· 
ınadının ıciıler&ui u;rdıs. Burnunu, Jı&o· 
laldanuı kestirdi. kull.trını kırdırdı. 

Pr .. ns Tı•ın:ı~ bu ımrei.le dalrffiİıl 
• geni lt'h.,.-dc bUadcrl iiıwrln~ bikam 

rıte.'t-ı-., bir çare ile ouu da kaldıracak, 
lıcndi<>lııl t:ıyser (l111parat-0r) Din ~Y· 
lemek ~vckaında ldL 

1''akat; ',fomasu\ bıı harrkrlH'rı !;Ok 

l'eçn:ıl'den llur•ti t 'atibe blldlrJldl. Bü- j 
&ün Rum halk elallınd.ııı Padişaha şi· l 
kılvetıer yaidmyorl:ırdı. Çiınkü, To
mP.s farla":ı. ı.ulüm yapıyontıı. 

Sultlin Mthmrt, lıu hal•nlt·r ü:ıuıne 
ııaduunuıır Sırhhıt :ın ı;etulne memur 
e:rltmlş, kendi d<) l'uııani;ıtan merinf: 
yürilnı;:ie karar \•ermişti. 

Padişalıııı, Mora~ ilk f~Uıt'tUii kale 
Tlll"SWJ lclL Bu kalenin ınub&fplan 

.Arnavun:ırdı. 

Arnavutlar, Tiırk ordustmuu gddi
ğiııl :örtinr~ henıen sllihlarun tefflim 
ile bkyi ele Türlıı 11~tarlarma baıt-

Aroayotlar, kale)'I, k.-ııdi l'anlanna 1 

aman vumek prtilf! tl'titim Pylc:mlşlerdL 
Ve Türklerde bu veraite riayet ettiler. 1 
Fakaı .ı\rna,·oUar Turklcr kalt•yc hi- 1 

kim oldaki.us sonraı bir &'ÜD toplana- l 
rak RumJarô\ yaptıkları ılbl lbtltil ve ! 
ıt.y.ın rttllt•r. 

.Padişah, hunw: ın.f'U.nc- ('Jelıa~ılıırı· 
nıo kullarım, a)':lklarnu t4lkmak ile 

burdehft'i f'tt.irdi. 

• \'111 bu .ı\mavuıtann \·lİcuUıtrı nıe;,· 
danda blukıhp c.t~cı ırc;lldi. Al"Davut

laruı i.~:ranıaa ve ihıllılHne sebep. ordu 
enırinı• ll.\atıibfü. leli. Şartname 11111-

ribuıc~P ı;:ıhverilı·4'eklrrdl, 811, lw or· 

dunııo Ur:ırl bar.,~etı dolayıslle' ne ol11r 
ne olm~ kı.ydııı• tıoıılııadrn bir iki g-ii.n 
gPClk &lrihnqti, 

Bu l!l)ımm ı.·ratıuıa şahit olmak i
M'İ'f' 1'ılrııo.ı 1ııi&te11lnln lmai oDdan ı>Ollr& 
(Tulı.aıak) kale oldu. 

Diki'!" bil' lıalt '""rl.nc C'tlbıdL Ba 
k:\len!ıı dıo nmhafnl:arı Arnavutlardı. 

Arn:ı.' utlara lt''4llm utmalan biJdlrlldi. 
Olmadılaı. Or.manlı •Jnluııu kalf'yl ceh-

ren :ıapt.-tti. Huhafııdan kıl1ft.a11 Ket:i
tlldi. 

\'ana.ulı;taua aralanuda. Udyt: bölüp 
ya~ınak iı.&iyen ve bu !jlJrdi ~alli ka

bnt ı·dcn J•'aHh, iki lıardıoşlıı birbil'le
rtne ıltiştiıklerlııi ve hlrhlrlerlh• muha· 

rt>he ettlkJt'rJrıi rörfüıı·t• rntidahale eY• 
)f•mt,ıı. • 
Padisahın kall'leri birer birer ır.aptcderek 

1ürüdü~iiııü gÖPt'Jl Dimitri, 1'.ızfl'I Pa· 
c1işahıo talı:dlnı t.derck hltru şahaneye 

dehalet •·s l<'dl. :lno1. lı ıe~; ile 1r:ıın"tf! 
DaiJ etdıı. 

Fatih sulh 3 üncü hukuk bakim
li.(tinden: 

l',follagQrani Nuri dede mahal
lesi Kalender çe~si sokak 18 

Deniz Levazım Satınalma Komisyenu i.inla 

numaralı arsanın haremeyn vak -
fından olan muavven mahallinin 
8 ~e 3 hissesinin mutasarrıfı Meh
met ile 8 d~ bir hissesinin muta -
sarrıfı Hasenen:n intikalat kanu
nunun neşrinden evvel bila varis 
vefat ettikleri ve ayni arsanın 
Mehmet Bey vakfmdan olan kıs-

S koltu 3 burgatahk lif halat 
Kilosu 

'50 
8700 

4'10 

Mubaoı,.ı 
bedeli 

520 
7393 
1410 

16 

3 kollu L 1/f burgatalık lif halat 
2.3 m/m kutrunda beyaz gırcala 
3 kollu kendir ispavlo 5 --9341· 

mının 8 de iki hissesinin tapuca 1- Yukanda yazılı dört kafeın ~nulzcmeııln pazarlık 
kim~ namına kayıth olmadı~ı 6/2. Kamm/940 tnrihine rn-.lıyan Cmwırtesi günü to.ant ll "de Y 
ve :ırsanın icareli vakıfdan olması caktıı·. 
hasebil<! vakiı namına tescili ta- 2- İsbu dört lrnlcın malzemenin kat'i teıuiııotı •l40h lir~ 
lep edildil!inden ilan taTihinden kuruşhır."' Şartnnm-1 ve nümunclcrini görmek istiycnlcrin her ı.;i 11 

itibaren mczkiır hisseler iç'n yani eksiitmcye i~tirnk edecek isteklilerin de bclll gün ve saatte l\'.:ı" 
Mehmet ve Hasenenin varisi iddi- pac;ada bnlunan kQmisyona müracaatları. .49 
asında buhman1arla hcrhımı::i bir * )t 

suretle hak iddiasında bulunan - 11/2. Kfınun/940 tvrihine raslıyan Pcr!'eınbc günü sent 11 ve 
l~·.ın üç ay zarfın.da mahk~ınem'~eı da kaı)ah :wrfla cksiltmelcrl yapılacağı 25 \C 30/1. Kfıııun~939 t 
muracaatları aksı hal<lc ~ıs5€l~~ını gazch•lerlc ilan olunan et münakasuları görülen liizuına bınııcn 
vakfı namına tapuvrı tcscı ı ettırı- duruhnushır · •46" 
leceği ilan olunur. (939-91 Tl ' ' · .. 
••••••••••••••••••••••••••• f _ hı h isa_ıa_r __ u_. _M_u_··_d_ü_r_I il_;. ğ;;;.u_ .. _n_d_e_1ı_: -ı bcıli giin ve saatte komis~ olida 
bulımmalnrı. ..1068,, .. 59. 

* 
O:ısi Mıkt ırı ·N.tıbam- Yüıde 7,5 Eks.llme 

Nümuncsi gibi mlifoahhidin nam 
men B. lemiııat şekli Saat• 
Lira Kr. Lira Kr. 

ve hcsaLına 20 tane ktl,·ak bakır • 
kazon satuı .:ılınacakur. Pazarlıkla N·aasta kola 20.000 
ihalesi ~/1/~40 Cuma glinü ııaal Anidıit sülfürü 1.000 

Kg. 3::130 .-
382 .50 

249 .75 açık ek. 14.30 
28 .68 pa:1..arlık 15 

9,30 da yapılacaktır • .i\lıtl1anunen I _ Şartnamesi mucibince JOOOK!{. asıt sülfürü müteahhit n:ı 
kıymeti 560 lira iJk teminatı 84 v~ yine şartnamesi mucibince m ktarı yukarıda vazılı nişasta kol 
liradır. Şartnanu <;j her gün ko- zalarında :;östcrHcn usullerle satın alınacaktır. 
misyonda ı,-örülebilir. İstekiilCTin II _ Muhammen bedelleri, muvakkat tcminat1an, eksiltme sa 
teminat makbuz veya mektupla - hlz?.farıncla yazlhdır. 
:rilc .kanuıııda ya2ıiı ves~knlarile Ill Eksiltme 16/1/940 cuma ~ünü Kabataşta levazım ve müb 
berab<:r belJi giin ve saatte Edir- şubesindek\ alım nomisyonunda yapılacaktır. . 
nede Mfö~ir.(yct duiresindd<l sa- IV _ Sartnameleı· her g;ün sözu ı;:tcçen şubeden parasız alınab 
tınalmn komisyonuna gt~Jmcle.ri. v _ i.,tekli erin pazarhk için tayin edilen gün ve sıaıatt.e % '1 

c1065 ·56• venme p~alarifo birlikte mezkür l:omisyona gelmeleri. .64ıı 

* 7650 kilo habun almcıcakur. Tah· 

Asistan Alın~caktır min bedeli 3060 lira olup ilk to
miııah 220 lim 50 kuru~tcr. Şart
name ve evsaf lıer gün komisyon
da görülür. Sabunun açık ck!'ilt
nıcsi 11/1/9·10 Pcr~eu1hc giinii s:ı
at 9 ela ~ıhnalnıa koml~yonıındaı 
yapıJa<·uğından l5fckll olruıbrın · 
me:ıkfır ııüudc teıninut makbu:ı: • 
lan ile t<ıınuni v .. saiklı; Boluda 
As. satınalma komisyonuna mii· 

Ankara Yüksek 
Rektörlüğünden 

Ziraat Enstitüsü 

Kuru ,,umuz bahçıvnrillk, stıtçülUk, Z. mr.ı •hıeıerl z. kimya ihtimnı san 
l.4.ıolvjl Jeoülojl, 1iz.lk kimy. , parazitoloji enstiti\lerl :için imtibanla blrer 

almncaktır 

ra(·aatfan. •J06r. .,57 .. ... 
' İmtılıan 16/1/940 Pazaı1.csl aünü saat ıo dodır • 
İmtihrHıa oşnğuiak1 ~artlan haiz olanlar girebilirler, 
ı- Ali tahsili en az iyi derece ile hitlrmls olmak. 
2- Asgar1 ecnebi bir ıllle v!ıkİ.t bulwunok. 

2,500,000 kilo odun kupalı zarfla 
satın alınacaktır. ilk teminatı 2812 
lira ::o kunıştur. ~artnaınesi. her 
ı,tiin komis~onda görülür. Eksilt
me 27/1/940 Cumartesi gUnii sa
at 10 dadır. Taliplerin luuıunun 
2 ve 3 di maddelerindeki ''~aik· 
le.ri!e teklif mektuplarını hevi 
ıarflarmı belli gün ve ~attcn bir 
saat e\ velinc kadar Kırklar~li as· 
keri sntıualma komisyonuna ver-

i- 30 y~ını scçrncmtş o.trrwk. 
4- Ziraat Vck~letinin ıeşkilt'ıtında en az blr tene Cftlısanık namzeUil: 

t\rntlş "e ::uili memur olmu:ı bulwunak 
5---- Aslterllğini bitirmls olmak. 
6- Memurin luımmunun beşinci modaesinde istenilen G3rl1an hah o 
Tali.!> ı.tanl:ırın t.mUhan gününe kadar Rcldörlül:e müracaatlan 

(6665) (10700) 

i
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ETEM İZZET BENİCE 
SON TELGIL\1'' MatbaDM 

meleri. wJ067· ~ss. 

- Öğrenilefck ayn bir tarafım yok. Sixin lisa· 
nunı.daki kadın. Bir g&t'o.. O \adar. 

Ve •• Giıldü: 
- Haydi içelim!. 

llııdchiui eıtki, hmılı iştilıa ile kaldırdı içtik. 
Faksı~ dii~ünü~or, gözl~rini gözlerimden ayınnıy°1:, 
gitgide değiiik bir adam oluyord~ Ben onun )'ii
zUnıi hiç tanunıyol'dum. Tekrar tekrar dikkat ettinı: 

Çopur, eıını.ci· yü:ılü, uzun çeneli; siyah, çok siyah, 
ktiçük, )'\mırlak gözlü, dağmık kıvırcık &açlı, uzun 
boylu, uyıf bir adamdı. Böyle bir yüzü hiç ıor
nıeuıi~thn. Hafoıamda ona tanış verebileeek: biç bir 
hatll'a yuktu. Kimdir, nedir, ne yapar, nasıl yaşar, 

ne ile ı~inir, evli mi ~kar mı?. Bwılarm hiç bi
risini de bilmiyordwn. Henı neme lazımdı?. Bir 
goco bir gc~clik dostu için bunların hiç birisini 
dii'jünmcı" Ya onunla birlik olup karnını doyun· 

caktır, ya i~ecektir, ya yatacaktır, ya etinin hakkı 
bildiği par'dyı alacaktır; yahut da beniın gibi işte 
böyle bir morfin babasına karşLSına çıkan ilk ada-

mın koluna girip sliriiklenecektir. Benim için böy
le bir ndamın hiçbir hnsu~i.yeti, hi~ bir manası, biç 

bir ayrılığı ohnazdL Benhn için o adamm nı~nası 
yalnış şh"diki arznyu gidert't:ek bir vasıtaliktn 

!Jaba ha \t ifade i: Viicntliim o adam i\io yalnu. 
bi makinelikr \ aı:il~si gören unsurdur. Hitv1ydim, 

hhılerim benliğim dninıa \/\' hee şeye raı."'.-men 
de<e benimdir, vücuüdmiiu okşannu1sı one ·. 
len şekill..ıTin verilmesi bu manevi vahde>le, 

ğinıdeki külçeye ne uumnblir, De tesb yaı)a 
ne hüluned1..4>ilir'!. Göıderimtlt. hatı:camcla. "h 
li:uıde, varlığımda, kalbimde, nihayt't hilViyc 
hatırolaı·unda, hissiuıdc yeri ve b.i obnıya 
adamın yanuncbı uhıp otmnv1şı hatta hirçö 

mantar beni hi~ alüadlll' etmez. Bunua içind 
bu adamw da benim için başka bir mana ve j 

ulanu.11.dı. Bir an düşündüm: 

- Acaba beni eskiden tam yor, o ınu, de.~ 

diye Ctüııüntiyor mu? 
Bundan fÜphe ettim!. Sonlum: 
- Bir gece beraber lıaldığmı2 kadınları 

mu yakından tanımak istersiniz?. 

Kaşlarım kaldru kaldıra tevap v~ı: 
- Hayır. 

Da.ha ı;onra,, anlatmıya başladı: 

- Çuk zamanlar tanıdıiım kadınları bir 

batta bi"r saat ~oııra bile h~tırlamaın. Fakat • 
merakımı uyandurdınız liende büti.in bütün 
bir i'ntcrc uy&lıdırdınır. HislcJ'hn hep siıdnle 

gol. tlcıs, hu kadar knv\:et)i teslt ya)ı.ıcal<: 1,i 
ele olıwub amma: neden b()yle bilmem? 

C.Dfl>anaı 


