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Yolu kapan(,!n Şarki Hisara hala yardım yapılamadı 
~~~~~~~~~~~ı 

Sovyetler 
Finler 

Almanlar 
Fin - Sovyet harbinin uza· 
nıası karşısında bir Sovyet • 
Alman askeri anlaşması ih· 
timali var mıdır?. 

-

Yızan: ETEM iZZET BENiCE 

Sovyet - Fin harbinin uzaması 
'Ve Finlandiyanın şimal ve Baltık 
devletlerile müttefiklerden yar • 
dıın ·· · 
1 

&ornıı)·e ba~laması Sovyet -
herle Almanlar arasında askeri 

ir anla ·ma mevzuunu da ortaya 
çı.kttınış bulunmaktadır. 

llatı&, llitlerin reisliıl:i altında 
baZi ~ellerinin yaptığı hır içtimada 
du· .mevzu un &örıişüldüğü bildiri!· 

.'ı:ı &ibi Savyet linşvekili ve lla
J:ı<ıye Komiseri Molotol'un da ya• 
, nda Berline bir seyahat yapaca· 
&ı haber verilmektedir. 
it' Fin _mukavemeti biç şüphe yok 

1• <ogTafi menaatin ve tabiatin 
~ardıııımı da alarak umulmadık 
ır şekıldn tecelli etti ve •. bu yük

~ek mukavemet hıila her cephede 
e devaın etnıelı.tedir. Fin ordula· 

rının Sovyet istilasıııı durdurma· 
sının temın ettigi en büyük kazanç 
en OflŞla hu::.J ve Da1''"' d~\ılt!l
~erile nıüttııfiklerdcn ve bitaraf
ardan yardım görmek imkanını 
~e zamanını elde etmek olmuştur. 

ln>lar kurumunun kararından 
da kuvvet alarak bütün bu dev
letler Fin ordusuna cephane, tay
yare, top, tank ve sair lıarp mal
ıtemesj ve vasıtaları göndernıiye 
başladıklan gibi gönüllü sevkiya· 
tına da ba,lanmıştır. lsveç, Nor· 
".~ç, .Danimarka, Holanda ıönül
lülcrı kafile kafile Finlandiyaya 
celmekte oldukları gibi lngıltere 
v.e Fr_ansadan da gönüllü mulıa•'· 
rıplerın vürudu ihtimaline yu 
V"1"ilmektedir. Batı&, İtalyanın 
dahi Finiandiyaya İspanyada ol· 
duğu gibi geni' mikyasta gönüllü 
alayları ı:öndermcsi ihtimaline 
)'er verenler fazladır. Nitekim, 

'ilk &önüllü ltaiyan tayyarecileri 
Sovyellere klırşı harbe bile ı:ir • 
mişlerdir. 

Bunun haricinde Amcsrika da 
Finlandiyaya her türlü lıarp mal
ıemesi vermek suretilc yardım et
rneğc başiarnıştır. Finlandiya he
ıabına açuan 60 milyonluk krcdi
Ye istinaden yapılan ilk Amerikan 
tayyarck'Ti hazırlanmış ve sevk 
ıa!hasına koıanuştur. Finlandiya
•ıın para, yiyecek, giyecek, hurp 
malzemesi, t&yyare ve gönülıü 
Yardımı ile kı~ aylarında olduğu 
&ibi y:ız aylamıda d:ı So\•yetlue 
karşı muvaffaki) etle dayanacağı 
'Ve harbi mümkün olduj;u kadar 
llZatabileceği aninşılıyor. 

Bugüne kadar muhareb.,ııin 
ıeyrinden anlaşılan vaziyet şudur 
ki, küçük Fin ordusu kış ve yaza 
&öre mevsimlerin icabatı dahilin· 
de harbe hazırlanmış, talim ve 
terbiye edilmiştir. Coğrafi vaziye
tin de muvaf!akiyctte büyük rolü 
•ardır. Fiulilesin ilkbahar ve yıız 
•ylannıla da ormanlardan, göl
lerden ayrı ayrı şekillerde-istifade 
edeeeklerine ve Sovyet kıt'alarıru 
lıir hayli uğraştıracaklarma bük • 
Dletmekte mübalağa olMmaz. Bu 
ee.kilde Fin - Rus harbinin uzama
•ında iki türlü netice mlilahnza 
edilebilir. Birinci ihtimale göre 
Sovyet - Fin muharebesinin uza· 
in.ası ve Ruslar için bir nevi esaslı 
&'Bile halini alınası onları diğer 
&abalarda hareketsiz bulunmıya 

acvkeder ve bu suretle A.-rupa 
harbi Sovyetlerle ihtilat fırsatı 
bulınaktan azade kolır. İkinci ih
timale göre Sovyet - Fin harbinin 
uzaması ve Sovyetler İ(in ciddj 
bir gaile halini alması bilakis Sov· 

. yelleri AlmanlBTla silahlı teşriki 
nıesaiye ve bu suretle harbi bir 
dünya harbi olmıya sevkeder. Ni-

(Deva= S lincil ııaıı.Jf• 1•) 

Yalnız ·Erzincana değil, Tokat 
ve Erbaa ya da bilet kesilmiyor 

Hafif ve şiddetli mavzii zelzeleler h3Ia devam ediyor,
1 

Rasathane hey'eti dün akşam hareket etti 

Balkan Antantı 
Konseyi 

8 şubatta Belgradda 
toplantıya çağrıldı 
Paris 5 (J. D.) - Balkan antantı 

konseyi 8 şubatta Belııratta top -
lanacaktır. Yugoslavyanın bu hu
susta ileri sürdü(iü itirazlar hal
ledilmiştir. 

Antant reisi sıfatile Romanya 
Harici ve Nazın Gafenko konsey 
davet etmiştir. 

Macar Hariciye 
Nazırı Romada 

Roma 5 (l'.!ususi) - Macar Ha-1 
riciye Nazırı Kont Csaki bugün 
burada bek..:enmektedir. 

Romada cıkan cPolitika • .ııaze· 
tPsi Macar ve İtalya Hariciye na
zırlımnın iki memleket münase
betlerini dikkatle .ııözden .ııeçire -
ceklerini yazıver. Avrııpanın ce
nubu şarkisindeki vaziyeti:ı talı . 
kimi icin Macaristanla Romanya 

. Seylap mıntıkasından hlr cörilnfit 

Ceyhan 
taşmıya 

nehri de 
başladı 

~---------------
arasında da bir nnla! ma imkanları K b 
araştırılacaktır. . - araca ey ovasında bazı köyler 

tehdit altında! 

Ordn sokaklanndan birlıtln bugiinkD hali 

Anma 5 (Husus! muhabirimiz- mülhakatta 929 ölü, 136 yaralı var- 1 

den)- Zelzeleden en ziyade ~~- dır. 10 resmi bina, 936 ev tamamen ı 
teessir olan şehirlerimizden bıl'>" y:kJlınıştır. 960 ev de kısmen yı-
nin de Erbaa olduP;u ant.aşı!mı.\ltır. kılmıştır. ı 
Bu zavallı toasa bamızdaki ölü mik- Srvasın merıkez ve ~ülhakatı~
tan bine yaklaşını,ştr. Bazı köy- da bugüne kadar tesb:t edılen o
ler mahvolmuştur. Bu köylerdeki lü mik.tan 2472, yaralılar 540 dır. 
telefatın ve yaralılann k.at'I ye - 1183 bfna yık:lmı.ş, 173 bina hasa
loünu henüz malüm dei(illdir. B:r ra uj!N1JJ1ıştır. 
çok köyler de büyük hasara uğ - Tok.atta ölülerin kaldmlmasına · 
ramışllr. devam ediliyor. Bütün ~ila:ı:et:e ö- j 

vizdir. Yaralılar dört binden faz
.lsdır. 

Gôkıdere nahiyesinde 168 ölü, 
90 yerıalı verd..'T. Tokat - Niksar 
yolu aeılmıştır. 

Şarki.karahisarda şiddefü kar 
f:rtını:sında Eğribcl da,(!ındaki yol 
]oapaıunıştı.r. Giresundan _gönderi
len erzak ve giyecek yolda kal
m:st r. 

Zelzele bala devam etmekı'.ed!r. 
(Devamı 3 üncii 1&hitedel 

Amasya vilay_c_t_n_:e:_kczind_e_v_e __ ıe_n_ıc_rı_:n_say~ beş bım muteca -

Avrupa ne elemde? 

Almanya uzun bir 
harbe hazırlanıyor 

Alman sefiri 
gidiyor mu? 

Roma 5 - Diplomatik mah. • 
fillerde A'.manvanın Ankara b~
yük elcisi Fon Paoenin Roma _bu
yük elçiliğine tayin cdıleceıııne 
dair bir rivavet dolasmaktadır. 

Sokakta eroin 
satan iki kişi 

jıgiltere, lskandinavyalıları da garantisine alıyor -
f ransadaki Polonya ordusu taharda cephede! 

yakalandı hü~=~; ~J~~i~i~il; J:ıı~~~r~ j hJk~:~~in~no·!~:~~iıL;:i 1t~~i~~~ 
Kumkapıda otura.n. Uz.ar! oJtlu temlekc limanlarındaki vapur.arı nav devletı:('rine teşmil etmesi ih-

Andriko adında birının du? so - kiralama~a karar vermiştir. timali de vardır. 
kakta aşikar bir suret:e eroı.n sat- Bu vapurlar yine eskisi ıtibi men- MAREŞAL Gö;.;!"' • HAP.P 
tığı habe.r alınmıs ve ışaretlı para sup oldukları kumpanyalar hiz - EKONOMİSİNI ELE ALDI 
mukabilinde eroin satarken ~uç metinde çalışacaklar, fakat yük • Londra 5 (Husmı) - ~.Jartoşal 
üstünde yakalanmıştır. AJ?driko liyecekleri yük ve takip edecek • Görin.ıı dünden itibaren Alman -
elinde bulunan di~er paketı yere !eri yollar hakkında salahiyettar yanın ha: P ekonomisinin yük,c·k 
atarak kaçmak istemiş ise de ya· ne:ııaretin talimatına tabi buluna- idaresini ellne almıştır. K<!ndisi 
kalanmıştır. Üzerinde de 6 paket caklard_::ır.:.· _______________ <_D_ev_anu __ ı_u_·u_c_ü_u.ı._ı_r._d_eı 
eroin bulunmuştur. Ayni semtte -- -
ve ayni surette yakalanan apustol Al s ti 
ol!!';' Koçonun üzerinde de 9 paket manya ovye ere 
eroın bulunmuştur. . 

askeri yardımda bu-Bir çocuk mangalın 
üstüne düştü 

Feriköyde Şüheda sokağında o
turan Hüseyinin 7 yaşındakı kızı 
Gülsefa odada oynamakta iken 
manı?alın üzerine düşerek muhte
lif yerlerinden yanmış, hastaneye 
kaldırılarak tedavi altına alınmış· 
tır. 

Halıcı oi!lunda otul'an Necibin 
iki yaşındaki of(lu Yalcın kolları
nın üzerine kaynar •Üt dökU:erek 
halşannııştır. 

lunmıya karar verdi 
Ruslar Manerhaym hattını yar
mak kararından vazgeçmediler 

(Y&•ı.ı 3 üncü sahifede) 

YARDIM F AALfYETI 

~is a u 
toplanan 
eşya 

Karadeniı: şehirle; ıne ve 
T okat'a gönderilecek 
ME.li yardım komitesi bu sabah 

da vilayette Vali ve Beldiye reisi 
B. Lütli Kırdann reisliğinde toır 
lanmı.ştır. lstanbulda ı?itlikce in
kişaf eden yardım faaliyeti hak -
kında B. Lütfi Kırdar şu beyana~a 
bulunmuştur: 

•- Sayın İstanbul halkı tara
fından zelzele felaketzedeleri i
çin milli yard.m komitesine ay
niyat ve nakit oWırak yapılan yar 
dunlar büyük b:r tehalükle de
v«m etmektedir. 
Yalnız evvdki gün Kızılay vez

neleriı1e 79 b:n 123 lira yatırıl • 
rnıştır. 

Bu suretle yar<hm komitemiz 
tarafından bu tarihe kadar 368 
bin 607 lira K zıl:ıy veznelerine 
teslim olunırııış bulunmakıtadır 
Bundan başka; yalnız bugün ya~ 
pı:lan taıahhütlerin miktarı 30 bin 
100 liradır. 
Ayrıca sayısı 100 bini geçen 

muhtelif eşya da toplaı:ımış ve 
zelzele mmtakalanna sevkolun
m.aj'(a başk>nm:şhr. 

Milli y-ardım komitesi çalışma
larına iştirak eden vilayet Cum
huriyet Halk partisi başkanı sa

(Devama 3 üncu ubitede) 

1 Ki SACA 
1 

Meyhaneci Muiz ! 
Yüksekkaldınmda meyhancel 

Muizi bir simitçi öldürmüş. l\luiz 
ölürken: 

- Davacı değilim!. 
Demiş. Anc~k, acaba bu fera

gatin esasındaki dü~ünce ne ola
bilir?. İşle, ben bunıı merak eder
ken, bizim mahut arkadaş şöyle 
bir tefsir yaptı: 

- Muiz hayatta herşey ofobilir, 
yalnız meyhancei olamazdı. Ölü
mü esnasındaki feragati de olsa 
olsa bu noktı>yı kavramış bulun· 
masından ve tcerilbeyi kendini 
kurban vermekle sona getirdiğine 
kani olmasındandır .• 

Tekrar dü~ündlim, bizim mabu
du pek de halısız bıılmndıml • • 

yeniden 
ır p 5 (P,ı-ıışil - S<:ın seylaıı 

yüzünden M. Kem:ılp.:ışada acık1a 
kalan binden fazla halkın yerleş -
tirWııelerine devam edilmektedir. 
Azaplı köyünün yeni bir tehlike 
):?eçirdi/ii bildirilmektedir. Köy 
tahliye edilmektedir. 

Tombaz bölü;.(ü Karacabeye .ııel
mekt<ıdir. Apolyont ııölündeki bü
tün sandaf.ar da Karacabeye .ııe
tlrilmektedir. 

Hanefi deresinin sulan hala in
memiştir. Yata;;ından cıkan bu 
dere hala bir tehlike teşkil et -
mektedir. 

Bu ııvad~ki lı:ciylerl lrurt.arm 
icın nafıa anbarından çıkarılan 
binlerce çimento çuvalı Karaca -
beye uönderi.:miştir. Dahn binler
ce cuvala ihtivaç vardır. 

Ovanın bu vaJ1'yeti ön • 
Jenmezse, dahıı birçok köylerin 
felakete maruz kalmasından kru-
kulmaktadır. Bu ovalardan sula• 
nn ancak mayısta çekiler.elti söy• 
lenivor. 

Bursa Kızılayı felaketze".!.:ılETe 
aynca 2750 lir.a yanl!J'nda bulun• 
nnıştur. 

<Devamı ı tlneü l&lılf e) 

.,. s· .. ·.~> ..... -.·.T ··· , .. · ı· ·-.· .- J . •. • ...... F. ı· ... · ... ~.··· ... ~ ~ ;.'.'- .. : _- -_ ·. . :-: 

. .. ~.nr ·. · e · ·ıır~ . .-:-. .ar .. 
Danimarkada bir casusluk işi 

Amsterdam 5 (A.A.) - Saji; ve 
sol cenahın müfı\t mehafili 
ile münasebetlerde bulumakla 
maznun olan Amsterdam belediye 
meclisi menıuTlarıııdan beş kişi 
istifa etıniq~ir. Bu istifalar, Alman
ya lehine yapılmakta olan bir ca-

susluk işinin meydana çıkarılma.o 
üzerine vaki olmuştur, Bu işin 
meydana çıkarılması üzerine mc
murlarm deylete karşı sadakat -
leri hakkında •ahkikat icrasına 
.ııi.ri şilrn iş tir. 

( Diğer Telgraflar 3 üncü Savfamız:ladı:) 
---- - - -
ÇERÇEVE 

Ankara radyQsu 
. ~k~, Roına radyosunda falakaya yatınbyor, Londra ve Parisle 

çı~dıklenıyor, ''e daha bilmem nerelerde bogazlanıyor di . ·· c •· 
çıgııklnr basmıştını. )e us us,.. 

1 
~la dlnlemedi~im, dinliyemedjğim idn mahdut misallerine mallli 

o .~~m An~ara ra~yosu.ndaki türçeyi çok fena buluyordum amma, 
d.ilimız~ e~ buyuk s~kastin Ankara radyosundan geldiğini bilmiyor • 
dwn •. Bılmıyor~uın ~ı ~kııra radyosu kadın spikerinin konuştuğu türk· 
çe, eşme eınsalıne hıçbır yerde ve h.ç bir ajtızda tesadüf ccn · k 
kad~r a~ağı, berb.at, kötü, feci bir türkçedir. Beni bu husust: ;'ı.':y::D 
~tiarım~ ısrarile Ankara radyosunu açtun. Felaketlerin felaketi }Z.. 
zıncan facıası anlatılıyordu. Bu facianın icinden beli! b ı · b" " 
san hailesile çıktım. .., arın e ası ır .... 

Spiker diyordu ki: 
- Miili Sef İsmet İnönti'ye.. 
Aman Allahım, hiç İnönü'ye demek mümlı.tin müdu'·r? l ·· ··• h i ·· ··• ı ( ) • nonıı ne ya-

u .. nonu ne. ye ve (ya) edatları, ancak (el ve (a) harflcrile bitea 
kelıınelere mahsustur. Geceye, anneye, araya, karaya, takaya... B• 
harllerden ba~ka harflerle biten bütün kelimelerde aidiyet edatı aa
~ece (~) ve (a) dır. Bostan • bostana, kavak - kavağa, yilksek. yükse
ge:··. ~ıc, (bosta."~a ~irdim, knvakya gittim, yilksekye çıklıllt) diyebilir 
~ısınız? Onun ı('ındır ki İnönü'ne a rzettim, Inönü'ne dair, İnöuli'nt 
aıt..J ve saire. 
• . D~vlelin idare merkezinde, dev !et reisinin hrninl bile anmaktan 
a?z hır radyo ~"'ın~a y~züm ~ kadar kızardı ki, bu mevzuda eıı 
agır hakaret kelımelerınl bıle hafıf görerek dilimi )·uttuın. 

Ankara radyo unun türkçe hatalan bu kadar mı sanıyors ? 

~rada (ibatol ~elimesi, (ihata) ve (musademe) kelimesi:m~;ı.usa, 
deme.) tarzında teliıffll1' olunnyor. Tıpkı (Musa deme bana bun ı) 
tarzında. u: 

Pes ! I ! NECİP FAZJL KISAKÖREK 





!'amana s (A.A.)- Haber alın
~~ göre, bir Alınan tayyaresi 

1 
e Stıırr Line kumpanyasının 

1.449 4ıoııluk Tusc.ın Slar yolcu 
vapurunu bomiıwdmıac etmiştir. 
Taamı.z, vaP'lll" İnltiıliz sahillrem
dıen ııı.y1.ttı.kıtan 80ıD.t'a vu.kıubu.1-

bet e~iı;tir. T_ayyare o zaman f 
.alçalark rnitır!yöz ateşile vapuru 
taraımşt:r. Telsiz memur muaviıııi 
yanılamruştr. v .aflUI'Ul el.an ba
t.aryası faaLyete geçmiş, t.ayyare 
ııza:klaşmağa ml!Cbur k.a.lnnştır. 

lllu.ştur. 1 
Tııy;,•..ıre evveli beş bomba ı.ıt -

lllış, falrat bombrJar vapura i5a -

Bu aradıa haberoar edilen biır lzı
l(iliz har.p j?eJIW5l gelerek yaralı 
tels:zciyi gemiye almıştır. 

Çemberlayn bir nu uk söyliyecek 
. Londra 5 (A.A.) - •Press Asso- ihtimalle. dünya sulhunda Ameri· 
cıation• tarafından ni!'Ş!edilen bir kanın oynıyacai!ı rol hakkında 
notada bildirildiğine göre gelecek Ruzvelt tarafından izhar edilen 
s.ı,. .ıı:ünü Guildhall'da söyliyecei(i nikbi:ruıne milt.aı.e.alar.a temas ede
llUtu.kta Cemberlayn büyük bir cektir. 

İsveç üz~rinde Rus tayyareleri 
I>" SLakbolın 5 {A.A.) - Dolaşan [ mustur. Birkaç İsveç avcı tayya
ır Şayiaya ı>öre İsveç hududu ci- yesinin derhal havalanması üze -

Varında kain Tornea şehri üze - rine Sovvet tayyareleri geri dön
Z'lııden 24 Sovyet tayyaresi uc; • 1 müşlerdir. 

Norveç bir taarruza uğrarsa ..• 
Oslo 5 (A.A.) - Hükı1mete ta

raftar olan ve amele fı,rkasının organı 
:V Arbederbladet gazelesi, Rııs
İ-;~ • Fınlandiya ınu:arı karşısında 
ını rveç'~ vazjyeti h;ıl\krnda yaz
b· s oldu.ıı:u bir makalede Nacvecin 
ş~~raf olduitunu beyandan sonra 
~ e Yazmaktadır: 

B~d;;~;t;J~~bi~ 
lu ~Udıa-pe-<te 5 (AA:)..:... Po'is •ok
liu açlar'. Par~is.i azası taTafından 
ıta.ıJ;art:nın dusmanlarını ortadan 
b.r rnıak ka:;diJe teskil edilmiş 
ç 1~~ teşekkülü meydana 
son ıstrr. Bu tesekkül bilhassa 
ll"ı.eb•ıanıanlarda partiden anılan 

(. Usları takip etmekte idL Te-

cak olursa kendisini müdafaa ede
cektir. 
Diğer Oslo ııazcleleri, Norve,ırı, 

berhanai ecnebi bir devletin Fin
landivaya askeri bir yardımda ·bu
lurunak üzere kendi arazisinde 
hareket ü~eri vücude ;:etirmesine 
müsaade etmiyecel'!'ni yazmakta
dır. 

tedhişçi ,teşl .. ;iatı 
sekkülün scfi p~rli i'tl'l"İ Tcisi 
Ostian ile 15 aTbda•ı polisçe tev
kıf edilmiştir. 

Meçhul şahısl2'.Tln taarruzuna 
uitrıva rak v ralanan mul>alif meb
uslardan Halmay tarafın<l~n yapı
lan ıh bar üzerine bu teşekkul mey
dana çıkarıimı;:ır. 

t ngi}iz tayyareleri bir keşif yaptılar 
r Lolldra 5 (A.A.) - Hava neza- ı deki deniz tavvare üskrı fi;rerin-
ecill<len lehli.R edilmiı;tir: de de devriye uçusZ..rı va .. -ıııs -

'Yan:;;'e,. İngiliz ta;'l'.are.eri Alman- !ardır. Bütün İngiliz .t•)" ·eleri 
lçu '1ınal batısı uzerınde ke;ıf ı 

< sları ve Heligoland korfezin - salimen üs:erine donmüşlerdir. 
=---

Sovyetler - Finler - Almanlar 

• 
Ya dı 

(1 lacl nhl!o4s ıı ... am) 

yın Fikret Sı.lı!y ve Ucare. odası 
reısı ~il.haL Nemlı ıie m -"' r 
ark.adas=ımdan ve iste se\ e s;;~ 
ve ça..fs_n tüccarla.rlmızın kJJ' -
mcai mesailcrlııdcn çok memnun 

Bin ü.; yüz haneli Niksar kan 
merkezinde &ajtlarnca ka1a.n ~ 
yüz kadar ev vanhr. Açıkta kalan
laırm çokıJ şimdilik bu evlere a
Lnınald.aclır. 

Zelzele mıntakasmda zaten mev 
cırt isün ve iaşe buhranını a.rtı:ıt'
m.amak cçin, ErızincM, Tok.at ve 
Reşadzye gibi zelzeleden çok za.. 
nr görmüş yerk-r~ gidecek yolcu
lara bilet ver>lmemesi Devlet De
.ıniryollar.uıa l>ildirilmiştir. 

EGE YARL'I GELEBİLECEK 
Giresun ve Ordu ile miilhaluı

tuulaıt bazı yar.ilil.an şdarlmize ge.. 
tirecek olan Ege upımı Kat'llde
nizdeki müthiş fırtınadan Sinop 
limaıuna ;,ı.;.,.. clnteğo .aecbu.r 
lahruşta • 

Bu.,-.fur saat 11 ele vapurclaıa ah
...., blr telı.i«e güre F.ı:e• yanıı 
saboh sut !I da limanımızda ı.u
lunacal..tır. Yaralıların h= ııa
kilkri içlıı Gal:ıta rıhtınuııa iup 
eduı sedye ve doktorlar gönderi
lecrl;t'r. 

DUMLUPVlAR PAZARTESİ 
LİMANIMIZDA 

Di~ tı>raf!M> f..tanlrolun ilk 
~Jann• ı:rtüren •Dnmlupı
""'' VBlJftru ela 1'2%3rtesi giinü . a
ba in lim:ınım""1 gel.,..., tir. 

Ba vapnrb bnı yıtrnhl•nıı Te 
ıı:elzele mmakasmda bulnııanlar
thnı barılanrun ı:elmeleri ı..,..ı., -
nilm'!ktN.ir. 

o • • 

fa 
1 

to:ılanan 3000 Lra da b~ün Kı -
zıı.ı)a y~.il'lil!lı.ştır. 

Safi eni. büy..ik 
l~onseri 

Kızılay Alemdar nahives'rden: 
ve n:.ı.. ehassisım. Zelzele fo-3ketzroe rri ı"-" ;,ıy-

Eutun vatand.aşluımızm istlS- me-lı s:on'a.k"'"lmız S:ıiı>e fı!l/ 
n<ıSa bır şekilde bu tn-•• i yaroı- 940 cuma , İl ;ı41mı sa"t 21 de 
ma ko ~tuklannı mu :ıhecre e- Ccmbcrlilaş sınemosında !ı1i) uk 

1 <len mLıı yarcL:n komi'.c.r.iz ne- bir konser Vl'ttcektı . Bu kl:l"''<.nie 
t:c..,,-i; cn•nıyct ve gururla bek- rr J.5ıkide ş: \ n d ·.ı .. ~. hlr nr il: !: 
lcrrx:-kle<lir. <!seri c.bra.lt meşhur .Ladany;. ka-
Sayın İstanbul h~ kmm; her dın !facar or' estrası ile ·ıvm<'tli 

ıarr.an oıduı!u gib: bu hamıyct san'atkarları inava eden alaturka 
ve te~anı.it i.mtil:an.nııan d:! ""'1- saz birlcsik olarak c;abcak.ar ve 
zaffer çr;<acak.ıarma emınım. Şiın kıvmelH san•a,kanmıza refakat e-
ooen şuı<ranb:l':mt bıldırmeyı hır dcceklerrl.i.r. 
bor;; bilirım.· C a.un~ı:ak buwk milli ve klisik 

Dün y ıne komiteye birçok tt>- eserler meyanuıda Sadett n K3y-
berriııer yapımuslır. Bu uada na.ııın •Unutma l:;rziru:;ını. n.m e-
esk .. Mısır Hıdıvı Abbas Hi,mi seri \-.ırdır. 
·P:ışa• namına da IOJO lım ve- Konserden roımı oCharles Bo -

· L~-ı '"' - ri~m tir, rec• in •Aim a .. nam r 
t ·k• (1 ı..ı oaltifeden deftlll) ım'"'"' annı aram:ısın:ı ragm~~ 
• Şehrimiıdc faalyeo:te bulu - fi.mi ~öslen!eceklir. ~ ıın, şimdi yukarıda işaret etti- Sovyct Rusyanın haltı hareketin- ---ou,e>--- san S.:~rt.ıcıl.ar nam na da dün Yalnız bir duhulıye ile ı:oriil -

ıs'lllıı Beriindeki faaliyetlere ve deki serbestiyi tercih edeceği de 12 bin 700 lira tebenii olun - =~ hır yelllltı.!1 havi bir kon -
ov;·et "1--- --1-- • fM..;t,.; kuv\"C<!İ bir ümit , .. tahmin mev- Avrup_ a ne 

&a' . • """""~rı ~~ me- ~tur. ser dınlenecek ve ı::üzel bir fiiım. 
'""•S.•.ne ait haberler bu ihtimali zuu olmak gerektir. Bizim, şohsi _,. -yrL-ı;>---AL'•'"· 
•u> · ·· c- ti k .ı· d ? Giresun ve h8''81isinde1<i f.,.a- ~ -~=-.: ~ ı . . 0 nüne koyıoaktadu. Suvyel - kaoaalinııze gore . .,ovye er en 1 a" lem e • . Bıictıer ~Uı•·ına "işes'~-'- sa'-' -
•r b k" f ti · f" ke:zedele.re dün d<> Karadenız - ~ ~= .,. ,_,• .ir müttefik halinde harbe topra ·ıarına ''e men aa erıne ı- maktadır. 
- .. abıl.ınenin Almaıılar i~lıı bir len bir tecavüz '·uku bulmadıkça va.rurile mühim milcJ.arda eşya, u li\O•U HALKEVİ BlR DİKİM 
ıa l" • kl ı h" h b · O u..ı sahil .... •-> malzeme ve çadır gö~rilınlş • ~ldy ı_ menfaat mülahazasına bais miittefi er a ey ıne or c .ııır - • ATELYESi A"" ı 

u ""'· ı.. ha b · b" d"' h -mleketin bütün ekonomik r. aa- tir v• k -..u nıuh&kkaktu. Alınanlar, me ve mu re cyı ır unya ar- "~ . Emi i:ınu lla.lkevı Ca.italoi!lun-

k
•ndi iktn;adi menfaatlerine do- bi haline sokmnk istemiyttelller- liyd'.erioi uzun l:tr muharebe ı?- Bu meymıda 6 sandık ayak - da.ki merkez 

0 
nasında feiikclze-

un di.r Bil~'-' F' ı di L--b" . ken tı"malı'ne karsı tensık "deccklır. kabı c3 teneke taiı&n bdvası, ınamak şartilc harbin Avru- . ""'" uı an ya DAI mı - ı • u de \•urddaş!.ınmız iciıı •"""a t.esel-
Pad ,_, __ .. b"ı· k, h ı·· l'" Bı·r l.ek idar•"I"" tevdi edi en bu ~00 battanıye, 200 cuval un, 2 bi- _, .. a ve Asyada geaişlemesiıri ,.e di nsıuwuuP ı ırme er ur u - Jüm bı,ırosunct"ll maada bırer de 

ınıuueriklerin muhtelif cephe _ ilıtliit haili.sesinden çe!raımclr ve ekonomik ab:ukar.ın tesirllicrine don ı::az ve 20 sandık ç;vi yollıın- ceş;-a dikım a:elJ esi• a~--tu. 
er k ld k r ti • · mukavemet ede~i zannedi ·,or. •. •-·-
d

e yayılmasını elbette ki arzu müm ·ün o u ~:ı ırsP ar<ıan ıs- mıs.>r. Ham.iyeıil tucca. larım.ızuı ve 
~ erler. Ayni zamanda Sovyet _ tifade etmek ve neticeye intizaren DANİMARKA LİMAı'<LAR.'NDA Şehrim'.zin muhtelif semUcrin- lıalkınıızın buraya ı::ödet'l!« erı 

d
erle_ silalılı bir ı~iki mesai kea- km•,·etli kalm:ık yolunda yürüye- MA YN BARAJLARI de toplı;nıp ı.asr.if olunan Cff3'.ar oama.ı;.ırlık ve ellii*1ik ııer türıu 
ıleııne muazzam bir insan kay· ccklerdir. Roma 5 (Hususi) - Kopenhağ- dan mühim bir parti; ayn ~n- kumo.şbıla, ~ün w yünlli mamu-

hllağı kazandıracağı gibi Rusyadaki , _____ ı:_T_E_M_ı_·z_z_E_T_n_EN __ ic_E_
1 

dan bildirildiihne l!Öre. Daninıar- lar N;inde diın Haydarpaşadan tat hemen d.ihlip, dıizeJtı.cccl; • 
er türlü mevaddı iptidaiyeyi Al- ı· ka hükümeti bitaraflığını muhafa- 1renle ::>ivas:ı. sevkolunmuştur. l fa. 

:tnan sanayii ile ~me.k fırsatını Ceyhan da taştı za kin bazı limanlarına mayn ba- Kmlav umumi m~rkezi resmi bir Bunun icin, civar bavanlarmın 
da getirecek ve Afoıan S3nayii rajları koyacaktır. tel.ıı:raila; ş<>tuimizde toplanan eş• mezkur büroya muracaaL ederek 
~Uttefiklerfo tayyare b•skınlan' (1 lnef aıııfed•n denm) FRANSADAh."t POLONYA vaı...r.uı T-0k.at ve Giresun iie Or- çalısmaları ve dı eş wakı, c!,•nııi 
~le "Ukua getirecekleri tahripten s,hhive ml'murları kö~'ieri do- ORDUSU duya gönderilmesir i bild..ro:ğCıı - de muvakkaten verc:clcu rıu :>-
azade kaldığı takdirde, her iki or- ]asmakta, yaralıl•n ted~vi etmek- Paris 5 (Hususi) - Başvekil den bu11ün de trenle muhleil eş- j Junnıal<;tadır. 
dunun da ihtiyacı.nı. .karşılamışa te ve ilaç vermektedir. Daladye ve Polonya Başvekili Ge- yalar sevkolunmaktadı:. Bund~n baska, Eminönü yardım 
tahsis olunacaktır. CEYHAN NEHRİ DE T_AŞTI neral Sikorski, Fransada bir Leh YENİ YARDIMLAR komıtesı, kurban ba\Tamı müna-

llu bakımdan Abnanların Sov- Adana 5 (Hususi) - Hemen her hava ve kara ordusu teşkili hak- sebetile htmiret;i vurtta<lann 
?'•ileri Fiolandi7adaki müşkülatı sene bu aylarda yükse:en C..yh:ın kındaki anlaşmaları irn1.a etmiş - Kartal kazası jandarma bölüğü felaketzedelere telıer.ü cdeccğl 
>leriye sürerek askeri ittifak üze- nehri dün de 4,5 metre yükSt>i - !erdir. efradı 1 incikanun avlıklırını ta- kurbanlık kornnlan. kavurma ha-
riııde iknaa çalışmalan ve çıılış - miştir. Bu suretle bazı küylerı su Fransız ve Polonva ordulan a- mamen Kmlaya bırakmışlardır. !inde. ten~1<e!erle feli'ıket mmta -
IDakta oldukları kuvvetle tahmiD bastıi!ı ve 5 köyün tamamen suLır rasmdaki irtibatı General Denen Oradaki Çimento fabrikası müs _ kasına sevke karar Yl!l'"diı;:ı haber 
0lunabtıir. Ancak, gerek FiDlaa - altında kaldığı anlaşılmakl.adı:. temin edecektir. Polonya se!Li f alınmı-tır. 
clf)'anın hariçten yardım görme- İcabeden tedbirler hemen alın- Racins":i mühim bir Polonya or- tahdemleri de ırn lira tcberrü et- ÜSKÜDARDA YARIN AKŞAMKİ 
•ıııe ve harbi idameye muvafbk mıstır. Nehir kabarmakta devam dusunun iJ<baharda cepheye ı:ıi- mişlerdır. TEMSiL 
olnıasına, gerek Almanyanın ikna ediyor. receitiııi beyan etmistir. İstanbul avukatları a:-asında dün 1 Üsküdsr Haıkevi temsil k'lJu 

"-·"====,,,;,~====~====================~==============ı========""'.'~~=====- · genclcrı de y~:ın akşam sa.ot ~I de 
M'!•khkla &örülm•mlt bir panflte uft'a- Üsküdard1 Hale tiv-trosur.d1 •FerT• ü bll •uf:re:ll ltıtr fırg,t n7arak 

ite cirif.ecek. Bup:n ude bir tema:rü1 
Jta.liruk beilttR Almaa R:mpaUst e n· 
~ 11.uYYeW Wır ralnb b:ıUne cire· 
cek .. Osmanlı imparatorlu.tu a tar.ıfa 

ceçec:e1<-

Yazan: Rahmi YAGIZ o: 5 
~~~~~~~~~~~~~ 

Donanma Gel.yor 
Dünyanın gözü Berline mıhlı, dünyanın 

kulağı Kayzerin a,1zına çevrili idi 
- Osmanlı dmelbıe hilılm bala -

it.atı P&rtlnln ayal saYeJ"• claJ.ıa derlıı 
bir ararıa ıııı....ı, lıD lltl. 

- E•et !. 
- Asıl üçüiıcll ve mühim nok1an 

:raı-aklır. Osıunl.ılara vermek lsleml· 
1eeekUr. 

- Neden alb:ı71 
- Bu p.yct taba_ Donanmamızın ile· 

Am.1ral; kon-.ı:-~..a.ıu.a aMı~ ba te
kilileıl haıllaDJD.1.mlfQSrna 7üı:ünü lm
nqtanla, alkoldaıı atırl-n dWle .,.ı
tek peltek lsabal •ettn albs7 Treskor· 
tmı uıl>T"'1'& son çekti: 

_ Bu t.aıımlıl ve ıfaki mii:nalla~:n 
sfya<r;etlc me'igul olanlara bırakalun al· 

hııJ'- Bir P..J hazırlatır mısum! 
Treskori t temiye istt"mbe AmJ.nlhl 

bu arzusunu yerine ntlnaek Jc.1a eıra
dan ayrıldı. 

1111$11. 

Daha 914 afmlasmıun .,..ıaıanııa 

dotru bir hareketle tnrvcat!fyetlerl ~-
Unen budutı.arm ber tarafmda deh rlll 
blr 11k-1 n: kan faciası biatin ~uztJe a
lıp J"lll'limw;: hiı~iın A•ru:p;ı deYletlerf 
ba ,-akın feliJu: lin kendj 1opr&klarına 
da eJT« bula ı-:fını dti.fünttek arrle 
HfrrbrlJk.leraıl tam••1 1 ••ya b&!ffa ... 
ı:aqlardı. 

Dii..,yanu cü-ı:ü llertlne 111ıhh, dinn
nın kulaiJ Kayzerin a.tıına f'Tf"IJI, 

dllDTUltn po!lıiluısı harp lıarekdlnln 
111).lpfuıa baglıydL 

manlı deli hazretl<!ri. ni fp'fiket· 
zedeler men! atine tcmsıı edecek
lerdir. 

FATİH H LKE\Th'"DE 
Fatih HaThevınde de eşya v" 

para teberrü erini kabul için bi: 
büro çalışmaktadır. Tas:ı lf ve um
balf.i işleri için civar hallmıda!l 
yardımcı aranmaktadır. 

HARiCİN YARDIMI 
Ankara 5 <Hususi muL.biri -

mizden) - Haricın vıırdırnı de -
vaın ediYor. Efııan Kralı 2000. Ef
gan Kızıl mıhrap eemh eti 3000 
1neiliz lirası teberrü etmı ll'rdir. 

S - S O !f T l!: L G :& A F - 5 hIDictKAıft:N ~it 

Yazan: ZIYA ŞAKIB o. 31 

Fatih bizzat tersanenin yerini tayin 
etti ve inşaata7 başlattırdı 

B1I llill !berine. flrar!Jerln pek - ~ (arkiloa) •...w-. ıııtır tll· 
ırert ıroWL llıkıl4d ._ elmnca, ... fdJa 'll'Uilıli. 
Jılpleri avdd -7• w-Jara (Falih) s-raıı>n. hafif sktımoleri ical 
larafmdaa Türkler 7uı .. urıı.ıı. Bö7- e1ıuıaa ı.. tüfekler, iıleia küçük 
lece, artık <Gakla) bir Li tin .,,.._ bir top gibi, deaQ- lHr idi üz~ 
•hm~n ııthnk bir O•manu tellıf riılcle ı....twavyer. Nambd.ırı g 
telillne lnkW.p eUL Dillerin IMırdalaruıôa dm~ dog· 

Gahtada Tin elL~l lemin d- nı 11Z11hlank Ü( nefer bnfıııdıuı 
mek. is&.ı7em .Fatih, ban-ı.ır etüii bil· •rubnılıyoNu. 
7iit lcmnQi. Golata , rlanıım (Sc.ıı Jl.)"lli :ı:aımıada, el bmlnınlan 
Anloa:Jo kallb') 11111 ılıı.i.ındekl Ceneviz da Blah edildi. Jıanıt He p;>nıuk 
lersanesbıhı bıılaııdufu Ytto lnırma11 ipliijillcleııı miinllqı lıir fitil va
•a d~i.indü... Bu tenanentn mevkll. bu- sıtasile ateş alazt .. ""-ı.hıa:ralar, 
&'Üakü (l'elkeııclltt C&dd">İ) .ain bfraa sür'at n sanııktle UZl'ka 111C a
ll<rillıo• tD~rtdler Mkaiı) ile (Bar· felere aw.caı. .-itle ~llıi.Wj. 
cuc:u solo.atı) Dtn arasınd..oıki ad.aha ( Deonmı var ) 
ıı...lınn!< ı.- (lblııfal:70ri) ılul- / 
lea Mhildekl diız a.rad UertDde "11. ı ••-• •-1 

••-•"'
1
"'•...,1 •-• ••,.1 •• .. ,.., • ._. • ..., ...... -••'"4• • 

<i' .. ıaı. loanda "" - ...... teı.- Bir iktısat hey'eti ~ehri· 
lı:ll.lu ni>41<bul -.a .alı.ılJ'ı ılar bu- )1 

.1a.raı..llkria.ı .ı.tı><lınlL v.a11ıa7.ı. Ga- mizde ietkikler yc:pıysr 
lala JND"larıaıa ,_. k-·toı.ı.. itiba
r-. J'iDe ıı:;up cllw-U.. 41"*711 llzaY•P 
P4ea ııaldle lw-ıu Yerj). 

Bvada, ilk dda ebnk. AD.blarm ı
-•U l.:fa •hııılar J'•!Nirdı. Y~ bu bl
Dalan Jiı.Ud< bir .ıanı-ıa. GalaL,dan 
ayttdı. Sonra, büY1ik M-ı-. acaba in.şaa
luıa baoJadl. 

R1.onmı irin de, evvell a:ıhfldc rmtş 
bır lllllllo.ka ıunld~ Z•-. m.aata Ju. 
ıırıar dı. C:.tu bııeıı bU,üt hlr nJcrt 
7aplldı.. THCih.!ar, bu ı-aJeri7e karala· 
cak, İ';>('l \'C &mf'ltlt"r, 1az:ıa ~bıl, 

kıp ka.r ve ,-aimunian möt~ ol
BU7a.rak mü..Lem...di.v~n çal ~cakt:ırdı. 

aW.. Bi:n.."'t• Ye Litbt Uerlod~n 
tar.:ı:ımile UU.:14<" ettL BUDJara. dol .. 
ıu•1 Jr.lraiar \ t>rerL"k ~aJ t t.e.tı:lııla .. 
nna yer!e~tirdl, 

Yapı ~ı~ l><nbtt, (lqkltil) da 
de\·am tc!lyOl'Qrı .. İn,aat mn1tak.1..s. ı Ja 

buluoaı:ıl.ar, b~ar:a iki tü111ttye 17· 
rıhyordu. 

Ctrir.cl zümre, (donanma mürttte
batı > ırll . Bunuıı <U. en miihinı kısmı, 
(a~a.b) brd:!.• WTkkrpU. 

E\·vel~e. hiçbir esa~h tt$kila::.a ınaHt 
otmıyan anblar, bu df"fa ... tıpkı kara 
ukttlt'ri &i1ri - {altı aelcr) 4u: mu. 
rekkep manraıara 17rıldı.. Bu manl'a
lar<.ıa.n, (•rLa .. bUlıık) ı,r vUcude ge ... 
Uıildi Ye bu ertalarda. (prtlı7:uaba11ı} 0 
(uJ:.ıb~.şı), (ahrı u~t.a) ıuı,·anlarını ıa, .. 
"°ıran uç nlıUlıı Dru.rrUııc '·rrUdf. 

A7abtar ıı!a. iki auufLaa leıtek.küJ e· 
db·ordu. 

Birinci <md, (cemi ıııü~lt• ah) ldL 
Bmıb.r da., nlk<'ncilerden, k.ürekc:Uer
•m. man.n~z. kalalaLçı •e aaire &U>l 
-..·at ehillerinılen murckkeptL 

İklnci sı..,.ır ise. (deniz 1aç.W.an) Ue 
(deniz ccııkı;lleri) IMleA .,.,~kklldL 

Fatih, kadir:"a.Iarına 6çer top Jcr ... 
leşUrme~~i •s.ui ltliha2 ttm!::;tı. Ek. erlsl, 
:!.? il.- 18 ka.l"lf •mm.da buhm:a.n bu 
l<ıpbrılaıı biri, lleriJ'e alq ..ı-ı, H• 

rcu.. bai tarata.. Dlierl, Cft'l7• ~ 
etmek i(iıı. be a.. ·· - · .ı.. 

DAıcai \t i '-ek htikaat'Uer.;ae ;,.tef 
e4dıilmd; it ><nar Mr Ya&.trdle. 
•e..Wa wta aaa J'rrletthillnll 

Bugün olduğu gibi, o zaman da 
Türk topçulan ate ininin i abet
lcrilc temayüz et t ler-di. Bt<ra 
bia:aen nınh.,. .. p ·ınıfın en mühim 
unsuıu adcledi 1 ıne!~telctdi.. 

(Dealı ttn ·~leri) ne ~inre .. 
Ru ilk biil ük \ e ~sru.lı 1'lnhatta, 
baniar.ı ela çok ehemmiyet veril
di. O umana ı.M.ar ypl.ııız ok, sa
pan, kılı~ balta, tırpan, m:ıtnk, 
;~Jeri zehirli yıbnlnr, ıtlm>rlc.rle 
dolu çüınlek b.llanıuı ve pek n 
ateo;U •ilüh.a malik elıuı lıu reıtk-

Şo.'rrimizde sa~yi maddeler! 
üzerindeki ihtikar vatiydini tet
bik etmek üzere İkt .>al V :-kfiletin
den bir heyet ticaret odasında le~ 
kil<ler yapmakLadır. 

Heyet aza!a:ı buı:ün de odada 
top!~narnk !oariçten ı!~:en ve da
hı.ide i.ınal olunan sıın:.d m~dde
kr;nin aylık füıt ten·ı.!.ı.üerini mı> 
k•vese etmişlerdir. 

-0--

Rasathane Heye'ti gitti 
Zelzele ır.mtakasında tclk kat 

~ an:ıc:ık ol~ Kdndılli T~ ·3thsncsl 
mtldü.~· mna.:ini B Ke~. \P me
mur B. Su.cyyödan ,..,.-ı-ckltep 

1111 heyet dun ak<aınk • UPnle 
ıt>hrımizıien .Erzu:c .. ı:..a lart:ket et
ır..ıştir. 

R athanf'den buı:ü:ı a!dıf:u::ıız 
rnailımata ııcre \ ec. b·.r :zı.·lıe•e 
kaydolunmamıştır. 

D:gı. r taraftan rasatlı:mt"; d.mlni 
zelze elerin nıevzil -olou unu ve 
burad.ıki a et.er n ka) cı:tn ,c.i -
itini söyleme tedir. 

Ünıve·•·ıte profesö;:- r '! n mıl
.rekkep bir heyetin d: ;z; lzele nıın
takasına harketi be!ıJt>nınekt.?:ilr. 

ZA'ı.1 

Fen fakülte,inden aTdı~m hll • 
vi,·et \"ar.ııkamı zayi ettim. Yen -
sini alaca.i'!rmd•n eskısin n hükmiı 
yoktur. 1156 lsrnail Süray 

İstanbul asliye birinci ticaret 
mahkemesinden: 

Yoreaki Effimiyanid s iarabn -
dan -Galatada rıhtım boyunda Hri
sofos Cakouo! acentesinde ve balen 
Pirede Makri S:.Oa 55 numarada 
oturup snndiki adresi belli olrnı
van Y:ıkovos Vakkal dis ale~hme 
llJS/587 numaralı dosya ile ıkaıııe 
olunan ve (müddeioleyh ta.-a!m
dan alevhir.e yap.lmakta olan 
1-•ksız ve füzuli muarazanın men'i 
ve bu --üzdcn doj;nn zarar ve zi
y.n ola::ık iki bin liranın tahsili) 
l akkında acılan davanın mnha -
:.emesi esnasında müdd alevh ila
nen teblıeata raıımcn mııhkt mcve 
ııelmediainden hakkında gıyap ·ka
rarı verilerek muhakemenin 5/2/ 
940 pazartesi saat 14 de bıralulnrıık 
rıvau kararnamesi de mahkeme 
divanhanesine talik kılınmış oldu
j;undan müd<lcialevh Yakovos 
Vakkalid'sin belli &niıı ve saetle 
mahkemeye ı;:elınesi veva \'<'kil 
ı;ıöııdermesi lüzumu füuı olunur. 

(23:?31) 

,=-.,..._mm--=ıımmı•ı._liillm.__. ...... ı, 
Büı'iik F~ihim'z Reşat Nuri Günte.ı in'in en ırüzel eseri 

Turkt'l"ed ÇC\Til~n Filimlcrin en mülcı.>~U 
REJlSôR FARUK K.ENÇ'in ilk zaferi 

Gördü~ü biiyük ra.i'!bet üıcrine 

TA K S İM sinemasında 
• Daha b.r hafta ııösterilecektir. Bu fırsattan is•ifade ediniz;. 

İlan~eor. ~~.ER JU AL. n diiııya h~bcrleri \"C GB.AF VON 
PEE ile logıbz knıva:ıörlrri ar ınıla d•niz muhattbçsi sabbau 

nlbıoe: 

Tresı.erı dunla.. İleri sürecefl lbll· 
D:ıııle derıa bir bıanışla ve rb'azi kat .. 

IYetle hü.küm ,·erlyormuı,casuıa bir Ua
de ile tekrar an!a.tma.ia başladı: 

feri nı:f1et1e bir stimbota bJle ae k.a
da.r kıymet ve rbenuniyet verdlilnl 
cözOnüne ahnak, Sulf.an Osman, ~, ... 
diye, t"atlh dlrctnotlarını te.llm etme .. 
nln tmkinqz.hfmı ko1ayca anlarız.. 

• Bi7ü lıarp lı~ ... .ıroıyan bir 4 -
kilAle D&-U~ Almanya ile Avusttsrya 
l\lacaristan ellairU&Ue iıı(ıltur, Franu 
"S"e Ruvan harp ilill etm~('r, Kayıer 
\.llhelmin yıllarca duşü.nt ta':'ına ha· 
m:rlaıhit <bll7uk istila ı P"'Jeslnın u~ 
mrrhaleslnl teşkil edt-n Parts tizerlne 
J"'lll"D.Tül: iki t-oJclam Urrll7en Fen BJov 
ye Fu Klo erdalanınn sür'atli h•· 

re.keti ile "•'••"· Bel~lk•Tt effııeytp 
~ Alı:au ku••ttlert ele Fra.n5u: 
loprülanu rtraı.ıerdl. 

Arka arkaya ka1hettltf iUya Tr Ba1-
bll mubartltelrrtnfn ap:ırı YoTTUntu. 

tp11 '-"" h~ra kO~elerlrıdc bile hl""'e· 
den O!l>manh lmparatortafu N1.srrttln 
Hocanın yor&'an daT"a..q libl bu fctikr· 
tin mPrketl •kle-tfnl dr Jı:cnı!f toprak
ları te')kil f'dtı.:eilnJ kestlrerf'k sefer .. 
bulfie keyalda. 

Cin hükumeti. elli bin Cin do:arı 
günde:mistir. Lahcy ve Brıikseldc 
feli\ketıedelerc vardım ic;n yardım 
komiteleı·i te.>kil cdilmistir. 
Kaıı~da Kızıhal" 5000 dol:ır vcr

mistir. Yuı<oslavya M hın dinar 
ııöndennis!ır. 

'JFI Bu hafta SAK ARYA Sinemasında 

. - OKlna,ulıl.arın bize ısm.arlaamq. 
lııcill• hıq;itıWında lnWIDe ba•lan -
lllış ÜO harp l'oınlleri. YO dlretu.ılan 
var. 

- Var_ 
- Şı.dı, pallıyııealt A'"'9pa harbin-

de 1n.autere bu :taali.b nihayet balan j 
ccmııerl lı:.e.ııdl den.la Diııam& hublne ao. 

- Peki; bô7Je oldutunu larudcllm. 
- i~t.e o umao, Afma.nya ~uu 

iltizam eden İtıih:ıt ve Tua.lı....kl parUA 
k\J'amet kopa™ak; bu &r-1Dilerfn ve
rıtmeslnl lsti.,rectk. para 4ııidf'djklcriııJ 

Uerl ~örerek bu taahhWIW:I 7~rlııe se
tJrilmesiDde 1'l..-ıtr edecekUr. Bil yapıl· 
mayınca iki dvlet arasuıda.kl mü.na • 
scbtilt-r ııı .. k.-rrenkletecek, bütun faa.11-
,eli llı'ul koUema,p, ı.&lıuaaa Almalı- Dİi!IJ'a; bir aııda lallal ı.:r brmab-

Avnıp1 harbinin buduUan a~ın ıt
tflak1arla perkiştlriJtn müt.enkıp sat
b:ıları, bilba.ua Carlık Ru.sya .. ııe incll
tere ve Fn.nsanın Almanyaya karşJ 

mü:'şterrk bart:k.rUertnde betazlar 1şı .. 
nin nt kM'::rıman blr pürüz, he iki ucu 
çılı;maz bir 101 olacatını dlişilnen im-

( Devamı Var ) 

Bal!dat hükümctinin verdiı'!i 12 
bın Türk Jırasından maada. Irak 
Kızıla)'l 1500 lira. l!Öndermiş ve 
iane de:-ctne başlamıslır. 

Pariste bulunan GuliX"nkvan Ad
livc Vekili Fethi Okvn• <it-lale • 
tiie 1000 İngiliz lirası gön~rmi~i'r. 
Bulır.or salibiahmeri d1> iki bin Ura 
ıı:öndermeğe karar vermiştir. 

CANAVARLAR ÇETESİ 
Görülmemiş ve Yeni büvük bir zabıta ve macera filını ve ayrıca• 
Sehhar Ye d~hakar Polonyalı vıldız ' 

P O L A N E G R İ'nln büyült muvaffakiycll 

KARAR GECESİ 
2 büvilk Film birden 
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YENİ PUDRA 
RENKLERi 

Pudraya tam tenJmize m 
uygun rengi veren Kolori· 
metrik yeni bir makine icad 
edilmiştir. 

Bu maloine ooyesinde şim
Giye kadar görülmemiş em· 
aalsiz bir güzellikte veru pud
:ra renkleri icat etmektedir. 
Bu yeni pudra .su geçmez• 
cinsindendir ve yağmurlu ve 

lstanbul Levazım Amirli· ı ı 
ğioden verilen 

1 
HARiCi ASKERi 1 

KIT AA Ti iLANLAR! 
Beher metresine tahmin edilen 

fiatı 104 kuruş olan 50,000 iıa 
200,000 metre portatif ~adır bezi 
pazarlıkla 13/1/940 cumartesi gü • 
nü saat 11 de yapılacaktır. Kat'i 
teminatı 25,300 liradır. Evsaf ve 
,arınamesi 1140 kuruşa komisyon
dan alınır. İsteklilerin kanunun 
emrett'ği belgeierile ihale saatin· 
de Ankarada M. M. Vekaleti Salın· 
alma komisyonuna gelmeleri. 

•1046· •10845-

* 900 kıl kolan, 1700 kıl gebre, 900 
slncir yular sapı, 900 ip yular baş· 
lığı, 900 tımar (ırçvsı, 1700 kaşağı, 
l 700 yem torbası, 900 belleme ke· 
(eli, 300 tımar süngeri acele ola
rak pazarlıkla satın alınacaktır. 
Toplan tutarı 5000 lfra teminatı 
750 lira ve teslim ve muayene ye
ri Tekirdağı Tümen ambarıdıı. 

8/1/940 Pazartesi günü saat 10 
da Tekirdağı Tümen salınalmıı 
Ko. da pazarlığı yapılacaktır. 

500 U>n yulaf, 500 ton arpa pa· 
zarhkla satın alınacaktır. Yulafın 
tutan 35750 lira teminatı 5362 li· 
radır. Arpanın tutarı 34500 ve te
minatı 5175 liradır. Teslim yeri 
Tümen tarafından gösterilecektir. 
Şartnamesi Ko. da her gün görü· 
lebilir. 15/1/940 Pazartesi günü 
saat 10 da Tekirdağı Tümen salın 
alma Ko. da pazarlığı yapılacaktır. 

•1069· ,97. 

Sahıbi ve neşriyatı idare eden 
B~ muhaniri 

ETE:IJ izZET BENİCll 
lloa T•lırral Matbaasl 

l' c. 190 

önünde 

KADINLARIN 
HAVRETi 

*-·--Sihramiz kolorimetrik 
bir makina vasıtasile 

hzar edilmektedir 

TENiN GÜZELLIGINI 
iKi W iSLi ARTTIRIR 

rüzııarlı bir havada bile sabrt 
durur. Burnun pa.rJam.ası
na mani olur. En sıcak bir sa· 
londa dansederken bile teni 
nizin tıazelii(ini ve seviınlili4i 
ni muhafaza eder. Hemen bu 
günden bu yeni Tokalon pııd· 
rasını tecrübe ediniz ve her 
gün biraz daha genç görünü
nüz. 

~ ılıfı",11~ı TIY ~~~~su 
1 11;~11/ıW TepE.-başmda 

dram kısmında 
Bu akşam saat 20,30 da 

(Hayat llir Ruyadır) 

İSTİKLAL CADDESİNDE 
KOMEDİ KISMI 

Bu akşam saa! 20,30 da 

(Sözün Kısası) 

• e 
HALK OPERETi 

Bu akşam 9 da 
Felaketzedeleııe yaT<iım gecesi 

TARLA KUŞU) 

Milli operet Toto ile 
., . 

CEMAL SAHiR 
iÖldüren kim) büyük eser 4 perde 
5 ikincikiinun cuma Gedikpaşa 
Azak Sınemada. 9 ikinc kanun 
Arnavutköy kulüp tiyatrosunda. 

1 Halkevlerinde 1 
Eminönü Halkevinden: 

Evimizin salon ve odaları zel • 
zele felaketine maruz kalın~ kar· 
deşlerimize vetiştirilecek çamaşır 
ve elbiselem dJktirmke için tıa.ma.
men atölye haline getirildiki.ııden 
5/1/1940 cuma günü saat (17.30) 
da yapılacak dil, tarih ve ed.,biyat 
şubem 'z umumi toplantısır.ın te • 
bir olunduğunu davetiye .ııöndt•rt· 
len arkadaşlarımıza özür difoyerejı; 
arz ederiz. 

Yazan: l\L SAMl KARAYEL 

Zağnos paşa ka~eye girince ganimetin bol 
olduğunu gördü, ahdini bozdn 

Tomas ise, evlatları Ue beraber Av .. 
nııı•1• firar elli. Bu 11rada Allna Dü
l.ahiı dahl ıaJbau Torhan sade Ömer 

Bey tarafından ltcaı edllmltti. Bunun 
için garp sablllnde bulunan birkaç Ve
aedllı lslleleslnden maadası olan Mora 
Te Yananı.tan Osmanb blklmlyetlne 
Sibak edildi. Saııcaklanı taksim olun· 
•u ve be7lere verildi (862 H.) , 

Moraıım fethinde llurell FaUhln bir 
lasnrda bulandup bııabare taanlln 
etmı,tır. 

C..nubl Morada, İspari& civarında 
larp (Takyel ve !lfayne) dafı vardır. 

Falih ordulannın lslil:l.smdan kaÇ&tJ 
bazı çeteler oraya lltlca etmltlerdl. 
Bunlar eşklya çeteler! le1;kll edip dal· 
ma aarkmbhk edi7orlardı. 

Morada bulanaa saacak beyleri bu 
4afda bulunan eetelerln Ü%crlne var .. 
:maddar. bu eefer de, civar Rulllı köy
lerine saldırarak hayailarmı Jroru:ror
lardı. 

Amrlaea bu haydutlar onlarda Jtat .. 
iılar- Etrafın rahatını bozdular. 

Rusya Tasıt .. ııe tf1vlk rören ve balta 
&.eşkllata ınazbar olan Yunanl.atanm ıs ... 
llkliili da"11111J1da ve llyaııda evv•la 

bayru ·~ ba dalda bulunan eşkin 
ı;etelerl olm11ttu. 

Mor muharebesi esnasında Mora 
müfrezelerı beylerbeyllltı detaaUa te• 
beddıll etmltlL 

ömer Bey, llamııa Bey, Zainos llleb· 
me1 Paşa Falıhla hiddetine utramış • 
!ardı. Ba oebeple azledlimlşlerdL 

Zatnos l'ııfaıım azil sebebi pyaa.ı 
dlkkallL Kalelerden biri farllle fetho• 
IUDDJıışlu. 

Can ve maim ılyanell leollm prille 

mıılı:aneııı. Kale !eslim oldujıı halde, 
7.ainos Pqa ahdinde dıınaadL 

Çünkü: kaleyi !eslim alıp içeri l'ir
dJii zaman c-animetin, paranın bol of
duiunu cördü. Ahdını bozdu. Önllne 
l'elenl esir eyledi. 

Ve kalede ne kadar mal ve para va.na 
aldı. Teslim elan mııbafızlarmı kıfı9. 
lan ıeçlrdL 

Zatnos Paşanın ha halini Fatihe ,ı. 
kiyelle arzeııuer. Padişah Zatııos Pa· 
f&J'l davetle: 

- Neden ahdında durmadın?. 
- Etendlmb ranlmet ı>oklu. 
- Sen, bllm•• msln ki, OsmanWar 

ROMATİZMA, BAŞ, DİŞ. SINlR ağrı~arı 
ve GRİP, NEZLE, SOGUK ALGINLIKLARI 

Derman ka.-leı ile derhal &'•cer. icabında ıriinde ı . S kaşe alınır. 

·====-===========================================-=-= ~-============! 

İSTANBUL DEFTERDARLIGINDAN: 

iKI BAKTERİYOLOG ARANIYO 
zelzell' mıotakaııında vazife görmek üz~re 

iki bakteriyo'og'a ihtiyaç vardır. Hatcirahlen ile 
ia'e ve ibate masrafları Cemiyetimize aid o'mak 
üze e kendilerine ayd:ı 250 lir11 ücret verilecektir. 

rT11liplerin ihtı11&s vesikalarile birlikte bf'men 

KIZILAY SATIŞ DEPOSU 
DIREKTÔRLÜGÜNE 

müracaatları ilan olunur. 
Adı işi Mı&hal esi sokağı kapı N. Matrah kazanç buhran zam sene 

N. Tahvi Fotoıırafcı IHocapaşa Muradive 31 466.97 56.04 0.00 0.00 932 

i L A N ---------mm:ı-=-~ H. Tahsin Simsar ve sarraf Hubvar Cermanya han 3 300.00 270.00 27.00 0.00 934 
C. Mehmet Manifatura Sururi Hoca han C. 41 450.00 118.13 23.63 0.00 935 

Defter tutacak iyi bir Yusuf çaycı Hocapaşa Hocapasa 6 150.00 67.50 0.00 0.00 932 
Yat(cızade Hasan Kimi! mübayaacı Hubyar Zah re borsası 416.32 50.03 0.00 10.01 931 
A. Refik Emlak tellfilı Hocapaş:> Aksaraylılar han 7/1 96.00 33.60 6.72 0.00 935 muhasebeci a1"anıyor • • • • • 96.00 33.60 6. 72 0.00 935 

Hocapasa maliye şubesi mükelleflerinden yukarıda adı ve işi ve ticaret adresleri vazılı olanlar 
terki ticaretle yeni adreslerini bild rmemiş, yapılan araştırnnlarda bulunamamış olduklarından hiza
larında ırösterilen kazanç, buhran ve zam verırilerini havi ihoarnamelerin ve komisyon kara:larının 
teblilti mümkün olmamıştır. Keyfiyet 3692 sayılı kanunun 10 ve llcimaddeler'.ııe tevfikan tebliğ yerine 

1 - Askerliğini yapmış olmak. 
2 - Lise mezunu olmak. 
3 - İhtısas vesikası ve bon~ervisi olmak. 
Şeraite uygun taliplerin ga<elemiz idare mildilrlilğiine mllra· 

caatian. 
ııecmek üzere ilan olunur. (74) 

l 1stanbul komutanlıjı 
'__:•tıaalma Komiı70,ıı llbl•n 

Münakasa cfuıU talibi çıkmıyan 
üç binek, yirmi yedi nakliye ko· 
şumu, iki mekk:ire ki cem'an otuz 
iki baş hayvan açık eksiltme ile 
satın alınacaktır. l\Iünakasasına 
24/1/940 Çarşamba günü saat on· 
da başlanacak ve ayni günde iha
lesi yapılacaktır. Hayvanlarını sat
mak istiyenlerin bedi gün ve sa
a tıe hayvanları ile beraber Fın • 
dıklıda Komutanlık salınalına lro-
mı•.)lununa &elnıeleri. •87• 

* K11mulanlık bırlikleri ihtiyacı 
için komisyonumuzda mevcut şart· 
!arına uygun oımak üzere bin do· 
kuz yüz bnkrar. bin sekiz yüz yir· 
mi beş karavana ve kırk beş ka· 
zan pnızarlıkla kalaylattırılacak • 
tır. l\lünakas.asına 13/l/!140 Cu • 
ınarlesi günü 8,30 da başlanacak 
ve ayni e.ünde ihaıesi yapılacak· 
tır. isteklilerin beıli gün ve saatle 
Fındıklıda Komutanlık satınalma 
koınisyonuna gelmeleri. •78• 

• Amasya garnizonu birliklerinin 
senelık ihtiyacı için üç yüz beş ton 
unun kapalı zarfla münakasası 25/ 
1/940 Perşembe günü saat 10 da 
yapılacaktır. İstekliler her gün 
şartnamesini İstanbul Komutan· 
lığı salınalma komisyonunda gö· 
rebilirler. Zarllar Am•sya piyade 
alayı satınaJına konıisyonuna mez· 
kür saatten bir saat evveline ka
dar verilmiş olacaktır. Muhammen 
bedeli yirmi vedi bin dört yüz eili 
liradır. İlk teminat bin sekiz yüz 
elli sekiz lira yetmiş beş kuruştur. 
İsteklilerin belli gün ve saatle A
masya piyade alayı satınalma ko· 
misyonuna teküf mektuplarını 
vermeleri. •76-

İhale günü talibi çıkmıyan fıı. 
tonbul Komutanlığına bağlı bi~fik
ler ihtiyacı için iki yüz kırk bin 
kilo kuru fasulyenin lekrar kapalı 
zarfla münakasası 25/1/940 Per
şembe )!'Ünü saat on birde ,yapıla
caktır. Zarflar komisyona mez • 
kur saatten bir saat evveline ka· 
dar verilmiş olacaktır. Beber ki· 
lo•unun muhammen fiatı yirmi iki 
kuruştur. ilk teminatı üç bin do
kuz yüz altmış liradır. isteklilerin 
belli gün ve saotte Fındıklıda Ko
mutanlık satınalma komisyonuna 
teklif mektuplarını vermelerl. 

.77. 

:ralnıs, ahdlannda ııadık kaldıklan lçla 
muzaffer ollll'lar. 

- ········· - Reayaya. adalet Uzım oldufunu 
ter' tayin eylem.iştir • 

- Bre ıllDslz devşirme!. Senin llel
lenl keımıiyeylm de kimin keseyim?, 

- Bizim kılıcımızın Allah :rolwıda 
lıledlllnl bilmez ,.ısın?. 

- Seni ecdadının hlzmellerlııe ba
itııladım. Defol kanıımdan. 

Diye ordu lıomandanlığuıdan azledip 
kovdu. 

Fallh, haddinden fazla idil bir adam
dı. Ahde vefa etmlyenlerl kılıçtan ge· 
elrlrdL 

Bereket versln, Za.fnoszade. babası· 
nın hizmetler! ulrwıa 7alıasuu kıır • 
tarmıştı. 

Zainos Paşa, PadlpJuıı malıbulle • 
rlndea biri idi. 

İşte; Falllı, idil kanunlar vuede· 
rek ve hıristiyanlnra aman vere
rek J\Jorayı da bastrn başa fethet· 
mişti. Bu suretle Bizansın son par· 
pası da Osnıanlılann eline geç • 
mişti. 

• 
Sultan Mehmet, bir fctihden di-

ğerine gidi~·ordu. Onun sarayında 
oturup istirahat elliği yoklu. 
Padişah, ~aba ve kadına dilş· 

lciindil. Fakat; hicbir vakit bir ka
dın onu teshir edememişti. 

Onun en r;ok sevdiği, İstanbulun 
fethi günü, Kanca Paşanın Defne 
sarayında esir ettiği GilrcU Pren· 
sesi idi. 

Fatih• 

ın~!ll•l 
ANKARA RADYOSU 

- DALGA UZUNLUCiU -

1 1641 m. uz Ke/L ızo ıı:w.I 
~· A. P. 31.7 m. 9465 Kc/ı. ZO KW 

Saat 18.00 Program ve 
memleket saat yan. 18.05 
Türk müziği, ÇalanLar: Ve
cihe, Ruşen Kam, lzettin Ökte. 

1 - Okuyan Melek Tokgöz. 
1 - Cevdet Çağla, KürdJlihi· 

cazkiır şarkı: (0 yar bir gece gel· 
dl), 2 - Bimcn Şen - Kürd lihi· 
cazkiir şarkı: (Gün kavuştu) 3 -
...... - kürdilihicazkar şarkı : 
(Güller açmış bülbül olmuş bi· 
karar), 4 - Sadettin Kaynak • 
Türkü: (Dağları heo kar aldı.) 

2 - Okuyan: Mustafa Çağlar: 
l - Dede Ferahfeza şarkı; (El

benim için seni sarmış), 2 - ..•••• 
- Uşşak şarkı: (Salıp sevda'.ara 
zülfü), 3 - İzettin Ökte; Tan-
bur Taksimi, 4 - ...... - Türkü: 
ISabah olsun ben bu yerden gi· 
devim), 5 - ••.•.• • Türkü: (Ali 
Daiiıdır dai!ların hası). 

3 - Radife Erten: 
l - Hafız Yu.suf • Suzhak şır· 

kı: (Nedir bu teı:ıafül), 2 - A· 
rif Bey • Suzinak şarkı: (Hüs -
nün alemi tuttu senin), 4 - A'ı· 
met Rasim • Suzinak şaı k\. ( h•k 
revadır sevdiğim ettiklerin), 5 -
Suzinak Saz semaisi. 

19.- Serbest saat. 19.10 mem
leket saat ayarı, Ajans haberleri, 
meteororoii haberleri. 19.25 Türk 
müziği: Fasıl heyeti, 20.- Konuş
ma (Milli kahramanlık menkibe· 
leril. 20.15 Temsil: Faust, Yazan: 
Goethe. Tercüme eden: Bedri 
Göknil. 21.15 serbest saat. 21.15 
Müzik: Rivaseticumhur Fi:armo
nik orkestrası (Şef: Dr. Praet
orius). 

l - G. Bizet: Roma 3 üncü or
kestra Suiti. 

2 - Joh. Straus: Sphanges va!· 
sı. 

22.15 memleket saat ayan, A· 
jans haberleri, Ziraat esham • 
tahvilat. kambiyo • nukut bor· 
sası (fiyat). 

22.35 Müzik: Opera aryaları, 
(pi.), 23. - Müzik: Cazband (pi.) 
23.25/23.30 Yarınki proııram, ve 
kapanış. 

mıştı. Çünkü; bu Prenses, Padi • 
şahı daha ilk gecelik buluşmasile 
teshir eylemişti. 

Prensesi almağa karar verdiği 1 

zaman ona şunları sövlemisti: 
- Bakınız, kısmet ne imi~?. İm· 

par2lor Koslantin için hı~nbula 
gelmiştiniz .• Şimdi ne oldu?. 

Prenses ona cevap vermişti: 
- Haşmetmeap!. İmparator Kos

tantin icin geldim. Fakat, nihayet 
onnn galibi bulunanla karsılaş • 
bm. 

Prenses, Lôtince biliyordu. Fa· 
tih de Lfılinceye mükemmel bir 
sur•tte vakıftı. 

İlk (."ere, karsı knrsıva geldik • 
)eri Tekfur saravındn Prenses p,.. 
disahlan kM'l>omusht. H•vatınila 
hic bö:vle delikanlı görme~isti. Ko
ca kavuğile. al elhi•elerile altın ve 
pırlanto -düı;,,,et.•rile, belindeki 
hancerlle Sultan Mehmet, hakika
ten hem yakışıklı ve hem de kor· 
kıınctu. 

fstanbul smları önünde, ordusu 
hıısını';-. elir>de kılıc ta"' elli !iç 
ırlin durmadan çarınsan FaHlı rltl· 
den korkunç ve hevbetli idi. Yü
zil gilnesten, benıt dumanından 
tur>c gibi olmııslu. 

K•raca, Pndisahına Prensesin 
fevkalade güzel olduğunu arzct
misti. 

Sııltnn Mehmet. daha ilk ıı:ece
den Tekftır saravma J!'elerek heve• 
co.nla bu kızla karsı karşıya gel • 
mcvi arzu eylemişti. 

Tekfur sarayına giren Fatihi, 
muhafızlPn buvur etmislerdi. na
ha o J!'l!!ceden sa•aya vii>IPrcP Türk 
r••'vesi gelerek tertibat alınış • 

Beyo.Plu 3 üncü sulh hukuk ==· ====================-====:=:;; 
mahkemesinden: ı 

Jak tarafından Galatada Necati ı ___ I n_h_i_s_a_r_l_a_r __ U_. __ M_ü_d_u_··_r_l'.""ü,.;ğo-u_·_n_d_e_rı_: _-'. 
bey caddesinde 17 No. da Şükrü D 
Okçan aleyh 'ne akdin feshi ve 52 Cınıi Mık. Mulıaınn;eıı %7,5 ~a lln.e şc" 
liranın tahsili zımnında açılan da- ti. lemınat IJ&tı 
vada: Dava edilen Sükrü namına Lira Kr. Lira Kr. 
gönderilen davetiyeye mübaşiri tır iş elbisesi ceket palto ıoo adet) 
rafından verilen meşrubatta Bur- Postal 1ıs • l 
sava 11'ittil!i ve bir daha gelmed t(i Kasket ll5 • ) 1415.- 106.U 
bildirilmesi üzerine zabıtaya ya- Amele elbisesi 15 • ) 

Açık ebllL lf 

zılan tezkereye verilen cevapta Kalın ceket ve pantolon ) 
dava edilenin Bursaya ııitt'Jl:i ve .lelAUn yazlık SCO kilo 
mahalli mezkuru terkettli!i ve ha· • kışllk 750 • - - Pazarlık 15 
len ikametgahı da mechul oldu • 1- Şartnamesi mucibince yukarıda :razıJı 2 kalem malzeme hizalarında göa' 
ihırıdan 20 ırün rnüd:ietle ilaııen terilen usullerle satın alınacııkUr. 
tebligat yaprlmış ve muhakıeme gü. ıı- Muhammen bedelleri, muvakkat temlnatlan, eksiltme saatleri yukandl 
nü oıan 2!ı/l2/9:l9 saat 9 buçukta yazılıdır. 
mahkemeye gelmedii!inden hak • ııı- Eksiltme ve pazarlık 9/1/940 salı gilnll Kabat;ııta Levazım ve Mübay& 
kında "1Y3P kararı ittihazına ka • at ı;ubesindcki alım komisyonunda yapı !ocaktır. 
rar verlmis ve ııelmiv ~n dava e- iV- Je!Min şartnamesı her güo sözü geçen ıubeden paraııı:ı. alınacatı gibi 
dilene mübrez senetteki imzanın 1 nUmuneleri de görülebilir. 
inkarı halinde istiktabLıın icrası v- İsteklilerin eksiltıne Jçin tayin edilen gün ve saatlerde '14 7,5 güvenme pa-
i<;in mahkemeye gelmesi, gelmedoği rasile hirlikte mezkur komisyona gelmeler!. (10637) 

takd rce müstenkif addoiunacaiıın·ı' 

dan bahsile ~vap kararı ittihazın~ Istanbul levazım amı·rlig" inden • 
karar verılmıs oldullundan yevmu • 
muhakeme olan 26/l/940 saat 9 bu
cukta mahkemeye ırelmenız veya 
musaddak bir vekil göndtrmeniı 
aksi takdirde l!JVabınız'la karar 
verileceiıi gıvao kararına ka ·m ol
mak üzere ilan olunur. !23235) 

ZAYİ 

15/9/936 tarihli 48 liralık 7'l37/ 
723744 ve 21/1/937 tarih!t 24 lira
lık ve 7942/766854 ve 6/7, 937 tarih 
120 liralık ve 9195/829501 \'P 6/7 / 
938 tarih ve 48 liralık 12515/995537 
ve 16/2/939 tarih 24 liralık ve 174F./ 
89156 numarah beş kıt'a Beyoğlu 
vakıflar idaresine yatırdıiı;ım fca
ı-elere ait makbuzları kavhettiılim
den venisini çıkaracai(ım. Eskile . 
rinin hükmü yoktur. 

Yervant Pekmez 
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İlk önce, köşe başında kadın a
yartmıva a:ışık bir erkek çalımile 
konuşmıya başlıyan bu adamın ııit· 
tikçe sesinde bir ahenk, hislerinde 
incelik, kelimelerinde nezaket ha· 
kim olmıya başladı. Artık hiç: 

-Sen .. 
Demiyor. her cümlesi tem'z ifa· 

desini aiarak kulaklarıma aksedi
yordu. Bir an hic içmemiş, a4zına 
tek kadeh rakı koymamış bir adam 
oldu. Çenesini eller nin arasında 
iyice sıkıştırd1. Cevabımı derin. 
hudutsuz bir alaka ile bekliyerek 
sordu: 

- Hayatınızda hlc roman oku· 
dunuz. musikive heves ettiniz, re
s:m yantınız mı? 

Kendimi tutamadım: 
- Ne münasebet, Damdan düşer 

,ıtibi. Bunların da şimdi yerimi mi? 
Der gibi, geniş vüksek bir kah· 

kaha ile güklüm. Sasaladı: 
- Sorııum cok mu manasız ol-

du? .. 
- Hayır .. Fakat, tuhafıma giltl?. 
- Nicin? .. 
- Evlenmek. yemek, içmek !cin 

vanınıza aldığınız bir kadına bun· 
!ar sorulur mu bilmem? 
Dudaklarını ısırdı. Bir saniye 

bakıs:arını mevhanenin ar 

Eyüp defterdarında 1 No. lu dikim evinin (<irap etölyelerlnde 
mak4ııeıer için ihzar edilen bina dahilinde Z"li ço~ap nıakinelerUe 
calışnıak isteyenlerin Dcrterdarda 1 No. lu dikimevi müdürlü;ıtln• 
müracaatları . (10894) 

İstanbul Hava Aktarma Anbarı 
Direktörlüğünden: 

ı - Hava aktarma anbarile hava müfrezesi eratı ihtiyacı iç.lıı 
18225 kilo ekmek pazarlı.kla satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 8/1/940 pazartesi günü saat 14.30 da Yeşilköy hava 
aktarma anbarı satın alma komis~onunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler n sartnameyi ııörmek üzere her ııün ve pazarlığsı 
girecekler.n 150 lira mı:ıvakkat tem.nathırile mezkılr yi1 ~<le komisyon~ 
-ü~acaatlaın. .(79) __ _ 

İstanbul Orman Müdürlüğünden: 
t- Silenin KorucadaA: devlet ormanının A ve B serisinden 5052 kental meşe 

ve 2791 kental karışık komür açık arttırma ile saulacaktır. 
2- Arttırma 11/l/D40 tarihine· milsadil Perşembe gilnU ı;aat 15 de yapıla 

caktır. 

3- Meşe kömürüniln muhammen bedeli 16 ve kllniık kömürün iter.tali 
13 kuruştur. 

4- Muvakkat teminat 87 lira 85 kuruıtur. 
6- Şartname ve mukavelename projelerini görmek lstlyenler İstanbul Or-

m•n Müdürlüğüne müracaat ed•bilirler. (10789) 

İstanbul Hava Aktarma Anbarı 
Direktörlüğünden: 

1 - Yeşilköy !hava aktarma anbarile hava müfrezesi eratı ihtl 
yacı için 1600 kilo sım eti alınacaktır. 

2 - Pazarlıkla eksiltmesi 8/1/940 pazartesi günü saat 14 de Yeşi1-
köy Hava Aktarma.anbarı satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin sartnameyi görmek üzere her ııün ve pazar'.ılia 
v.irecek.lerin (50) lira muvakkat teminatlar.le mezkClr ııünde konıi&-
vona müracaatları. c80• 

- Fakat, ben sizin yanınızda 
öyle bir erkek değilim .. 

Dedi, devam etti: 
- Gayet ciddi söylüyorum. Ga

rip bir tesadüf. mana ve mahlye
tini bilmed itim mechul bir tesir 
beni sizinle cok alakadar ediyor. 
Konuşuşunuz, duruşunuz, gülüşü
nüz, içisiniz, bir çatal tutuşwıuz 

b.le cok ayrı, cok bambaska. 
Siz, sokakta rast ııelinen kadın

lara hiç benzemiyorsunuz! 
Muhakkak ki, bütün bunları söy· 

!erken samimi idi. Aksini düşün
mek için sebep te yoktu. N:hayet 
beni yoldan çeviren, buraya ııe • 
tiren, morfin naramı ödeyen, rakı 
ısmarlıyan, "emek yediren b r 
erkeil'in bütün bu gece icin ben 
saati, arkasındaki ceketi .ııibi ken· 
di öz malıydım. Nasıl istedlii;i an
da istedil!i kadar saatini çıkarıp 
bakar, avucunun icinde tutarsa; 
nasıl ceketini sık sık giyip çıka
rabilmek kararına sahipse beni de 
öylece bütün bu ııece sık sık so
yar, açar, ,l(iydirir, bir saat yelko
vanının dolaşışı flibi bütün vücu
dümde parmaklarını dolaştırabilir
di! Fakat, ben bütün bunlann ca· 
h~li gibi, gene ona ters cevap ver-

dınlardan birisiylın. Hiç farkı.mu 
YOK! 

Ve .. Teklif ettim: 
- Haydi birer ta.ne daha iı;e • 

15.ın!. 

* Bilmiyorum ne kadar zaman 
ııecti. O benden sormayı ihmııı et 
ti, ben onun sorduklarını u. 
tum. Gene o tam bir zampa!"a b•m 
de tam bir soı<ı;k kadını idı:ıı . GÜ· 
lüyor, konuşuyor, içiyor, şakahsı
yordllk ... Tekral' akşamki halinı 
alıyor: 

- Yor,l(i rakı .ııetir ... 
Diye üstüste içiyoı·du. Ben de 

iciyordum. Nasıl oldu? .. Niçindi?
Bu ara, dilimin ucuna bir iki mısra 
.ııeldi: 

Sen miydin o afet ki dedim bez. 
mi ezelde 

Bir kanlı gül ağzında ve mey 
ka•esi elde ... 

Ve .. Bunlan söyledim. Kaybctti
e-irıi bulmus bir insan hırsile, !{ÖZ· 
lerini aça aça, 

- Ne ,l(iizel.. Ne güzel!. 
Dedi ilave etti: 
- Haniya sen, hiçbir şey bil • 

mezdin ? .. Bu mısraları burada söv· 
!emek icin hissetmek, duvmak, bil• 
mek liızım. S.:n muhakkak ki, ar-


