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En Sori_ Telş:rafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi 

300 Varalı Ankarada Hastahaneye Yatırıldı 

Şimdiye kadar haber alınamıyan dağ 
köylerinin sayısı az değildir 

• • 
Kadıköyünde bir v- ---~ 

mektebin f elik et i' 
görenlere tahsis 
edilmesi istendi 

Evvelce haber verdiğimiz l(ilıl 
dün Haydarpıışaya gelen ilk büyftk 
Yaralı kafilesinin l!üt1U1elere yer
leştirilmesine devam edıi.lme.kte -
dlı-. Bunlar mahalli yardım lı:o.mi
t>esi riesi Kadıköy kayma.kamı Ce
nap _Aksu ile maiyetindeki sıhhat 
&en.ısı ve Kızılay mümesııili İs
mail Cemal ta.rafından karşılan • 
m:_ştır .. Gelenler arasında Fi.r<ııııan, 
~seyın, Vahide Nuriye ağır ya-

h
r olduklarından Haydarpaşa 
astaııesıne kıtldırılıruşl ılır 
Felaktezedeler· 'ıstasyar büf'. 

ıi.JJ<l b • on e • 
· e azırlanan çav ve çor.ba tev-

ll:ıntın_dan sonra birisi kadınlara, 
dıJıe11 erkeklere •·~·'- 1 h ...,.,.,.. o uruuı. a-
br~r~ _.sevkolunarak yıkaııımş- "'-'-H•da _.__ z arasında lvıre hare dolaşan kadınlar 

... 

tlsk;,ı n ı elbise ve çamaşırları ...-..... ~ .,,... 
nı", aı·. tebhirhane.;;ine gönda-il- Ankara 'I (Hususi muhabiri • lerinden henüz hiç malılmat ah- Hemen çocuğu çıkı>rtmıstır. Ço -

şı~cia"ıı~:~.!eni ,,,e~~ ve çama- mizdenl - Felaket mıntakııııında namamıştır. _ hi . _ cuier:~tyeırde yalnız hüktimet ko-
"- ih ~-ur .• ....ş..m saat 21,30 mevzu·· halü zelzele devam etmek- Tok d baırlı Elnıus na yesın ..., n ayet bul a a _ .. .. .. .. a- nağı yıkılmış, üc ölü, iki yaralı 
ınüt ak" an teınBzlenmeyi \edir. Sıvas vilayeti dahilinde ö- den ~c~k uçuncu ııunu haber tesbit. edilmi•tir. zayiatın en faz. 
deki eş ıpk Haydarpaşa caddesin - !enlerin miktarı 6084 dür. Fa.kat lınabılmış, buraya yardımlar ancak lası Erzincan hudut köylerinde • 
de a~ ve Marmara otellerin- simdive kadar bildirilen rakam - yeni yeni ~apılnıal!a b~sla~mış • • dir On dokuz kadar kövden eser 
felaJı, an Yataklara Y~leştirilen l&ı:ın hiç biri kat') rakamlar d~ - tır. Bu nahiye_d_ e __ de _v_ az __ ıyetın c;_ok kalm· ·an,ıstır. 
mış. t.~tzedeler lstira.hate terkedıil- "''dir. im Nah ır. ,... feci olduğu ııoru uştın.: .. ıye Su ~hrinin Av.anız nahiyesi ta-
Kaynıakamlık g 

1 1 
. 1200 haneli yeşil NW;aırdan hiç kamilen vıkdmış, b_ın yuz kusur .1 ıkılmış ve iki kişi klir • 

gelecek fel'k ...;_ e en erle dığer bir şey kalımamıstır. 23 sa.niye nü!uslu .. nalı,ıv~_de bın~ yakın va- ~f::;'~ş~J:.. Nahiye müdürü ve jan-
köyünd ~ e edeli!r için K.adı- içinde, üç bine yakın insan ölmüş· tandaş olmustur. Nahiyeye bağlı d 1 da ölmüstür 
nasının etahs~a.ltılacak mektep bi- tür. Kaymakamlık, jandarma. mah- kövlerde de ölenler çoktur. rJ.: VE İAŞE FAALİYETİ 
barrl1<lırılnı ~1 v~ ?urada topluca keme cadırlarda çalışmaktadırlar. Erzincanda bir doktor mahkftm· Sl . . • . 
nıüracaatt ~arı ıçın vulayete bir Şimdiye kadar Niksar civarın - !arın enkaz altından çıkardıitı bir Felaketz:<!elenn ıskan v~ ıase-

tıruHnaydar:aşaullisuıımuşesı·nm·tınus:. t ka • daki köylerden de haber alınama- kadın ces.'<liıne dikkat etmiş ve kar lerlne faalıyetle dev:!'"ü e~k-
boş ld mıştır. dının ız.ebe olduj!unu anlıyarak, (Devamı 8 s:ııı • •l 

Urilec k ~ .t>itu 'le buraya yerleş- Erbaada 1200 ölü tesbiıt edilmiştir. 
hasta e . elaketzedelerin nümune Aydın, Sofi, Ça.ndır, Findi, Kara- • ' 
leri dr;''::ı~~avi ve muayene • &Aaç, Kuşuf ve diğer on kadar köy 
oıJmaktadır. <Un bulıunduğu anla- yeryüzünden kaybol!muşlardır. 
GELENLER KİMLER, NELER Sırtında bir battaniye ile Niksa· 

ANLATlYOR'AR• ra gelen deli gibi bir adam: cBen 
Dün 1 ...., • kaymakamım. Reşadiyeye yardıma 
'"-· ge ımler arasında Erzincan koşun. Orada ancak kırk, elli kişi 

118-~on şefi N ı· Müveddet .. eşe ın eşi bayan sai\' kaldı• demiştir. 
ral Sadık Aı_~· Kom~tanı Gene- Erzincan askeri lisesinde kur • 

• 

·h 0ııanı:n eşı bayan Se- tulanları hamil olan tren Konyaya 
:_Ya ' - ço~ukları, Tüm. emir su- ıı:elmiş ve Konya ıı:slrerl lisesine • 
me: 'iı f~yan _Nez~el,, fen yerleştirilmişlerdir. 
Er · e n eııı Refia, Feriha Erzincandan Malatyaya 230 ki· 
dn!ı.r;.~anın kurşunlar mahallesin~ silik ücüncü bir yaralı kafilesi da· 
i.IKl emliıt, Molla.gezer mahalle- ha aelmiştir. 
~ey ~~~dmacı Dınwn, Seydi- Gün ı«~çtikçe facianın dehşeti da· 
Sıvas hası~1?_den d-eırurci Halis, ha ziyade an1aşılıyor. Felaket kış 
y,e Mollagez:;~ne Yatırılan Nuri- ortasında vukua ıı;eldii!i için, yar
ve eşi Nuriye ~ Ahmet Pulat clıın inıkıi.nları güçleşmiş, bir ~ 
hallesiuden C~liıl ~a_ı'.efen<ı'. mar yerlerde vat.anda ·larımız bu yüz. 
do kl ısoy, eşı Şa- den kurtaı·ılanııyara:k ölmüşler -
Y;s~·-'·• çocHauyn~P· a_ .Yni mahall~dcn cUr. Tokattan gelen haberlere ız.öre. h ld 

- >u.L ~ h ' "-incan dvaruıdııld köyler şlmdl bu a e ... 
lhıkiy:. Erz·' ~ - m~ ~kıind-e:n vollar kapalı olduihı için dağ köy· ....,. __ - ---------1 .., ın,ana nııs.-1fır ! . ....:..::..=:...::.=:.:_:::::__:...:.:__:_ ______ _ 
bulunan. ~ruzurumda öğretnie:~l • -
limn eşı :>aliha, Dana mah·llesi 1 Ş h" h ~ ... -~en; \iste~meı ı Zeki, he,;',~h:~~~ fan C ınşa ı ~~J 
_i1erih. _a,bırçokÇOcukvememura- 10 QQQ ı· d• ·--~ 
ilelen mevcuttur ıra ver ı -~~.!-- k d Bınıların anlatt~klarına göre, ö- • • . . . A manya sonuna a ar 
!enler arasında ,inhisarlar memu- Ankara 7 (Hususı muhabırıınız- k 
~ Salih ve ailesi efradı, Kazım den) - ~'elfıketzedelere her ta • harp edece 
ar~beklr caddesinde otaran Hışır raftan yapılan yardım yekiinu 

Nu.rı ve aılesi efradı, hareket me- gittikç,; kabarmaktadır. İran Şe • 
murı1anndan Reşat, hareket nıe - hin~ahı Pehlevi haZfftieri 10,000 
mur arındPn Ahmed" · . . · 

kl 
· . · ııı aım;ı ve lıra teberrü buyurmuşlardır. 

ailesi efradı şeft•· N .. h ' Lono.raoa lngılterenın e&kı An· 
ÇO<.'U arı, pıyang-<:ı ba,,i; Fail· ve 

1 

, . · · . . . 
. · ' -en • 1 at ve Se- . . . . 

rıf d~ ıne\'.~Ut bulunmalotadır. · kara s~fın Sır Corc Klark ıle Lort 
ESİ JLE UÇ ÇOC\;GUNU KAY- Loidlı1 riyasetinde bir yardım ko-

• BEDEN BİR ANA mitesi teşkil edilmiştir. Komite 
l rrcn, per?"~- girincl brşılayıcı- şimdiye kadar külliyetli miktıın-da 
nrm tehacumu ıle kompartıman- ··-•--!ardan sevin" ucrJ· 1 . 'Paı'a ve eşya toplamıştır. Bw,,..,. , ~ ayış arı ve y<eıs .. . . 
hıç~ı.rıkları yükseliyordu. peyderpey ııonderümektedn·. 

Bır kompartımanda kardeşi 
tramvay m-ıidürlük[i kondlilctör • 
ler.mden Ahmet YamMJın hem .. 
res1 ve bu felakette &>i Eı-zinc!~ 
fen memuru Mehmut Refik ile tlç 
W-!uğu Ruhıye, Aykn. Türkan• 

tDt>Yam'; hwi sahifede) 

Başına vinç düştü 
Anadolulıisarında ız.az fabrika • 

sıııda calısaıı amele Murada fab
rikanın iskelesinde ça~ırken ba-

Roma 7 (Hususi)- Berlin<le be
yan edildijtine göre, Alman!anın 
sulh taarrwu şayiaları ecnebı kay
naklardan çıkmaktadır ve Alman
yanın artık mecali tıükendiği i~_in 
sulhu dileneceğini anlatmayı ıs-

tihd af ebneMediı. 
Almanya 6 teşrinievvelde, mtıt

tefiklerin şartlarını reddettiği ta-
rihtenberi, nihai zafere kadar mUr 
harebeye devam etmef(e azimle 
'.karar verı:Il!i$tir. 

Rom an y·a kralının bir nutku 
Londra 7 (Hususi)- Romanya 

Kralı I{arol Basarabyarun daiına 
Roonanyada kalacağını ve Rume~ı
lerin Basarabyayı müdafaa açın 

1 selecel'(ini beyanetıniştir . 
Bu,ndan sıonı·a üçüncü kolardu 

kuımantlaııı söz almış ve şunlan 
söylenY.ştir: •Hudut:larıroıza karşı 

yapılacak her tilrlü ~bilsü eze-silAha sarılmaıta ha"rr olduklarını, 
her .türlü taarruza karsı Rumen 
milletinb1 canlı bir duvar gibi yük- cegız., 

(Diğer Tel~aflar 3 üncü Sayfamızdadır) 

Ankaradaıı verilen bir habere 
~öre, İktışat Vekili Hüsııü Çakır 
ıı.attııf.'<len çekile<.-cklir. Ayr> i ha
llere p;öre, İkt:sat Vckillik'inc eski 
İktı;;at ve Maliye Vekili Trabron 
mcb'usu ve C. H. Partisi grup reisi 
Hasan Snka tayin eıNlecektir. 

Venedik 
mülakatı 

·----
Macar ve İtalya Hari-

ciye Nazırları bu 
sabah da görüştüler 
Venedik 7 (A.A.)- Dün öğle • 

den sanra Kont Ciano ile Kont l 
Csaky arasında yapılan mülfıka.t ı 
saat 18,30 da nihayet lbulmu.~tur. 
İçtima safonundan çıkarken ıki 
nazır gazetecilere beyanatta bulu-
narak görüşmelerin pek samimi 
bir hava J~inde cereyan ettiğini ve 
aralarında fikiı· ve his itibarile ve 
iki memleket arasında da siyasi 
kanaat }tibaııile tı:m bir birlik mev
cut olduğunu büyük bir memnuni
yetle müşahede eWklerini >öyle -
mi5Jerdir. 
Nazırlar bu sabah tekrar gi'ııilşe

ceklerdir. 
Budapeşte 7 (A.A.)- Kont Cia

no tarafından Venedikte Kont 
Csaky dle ilk müliıkat:nı müteakıp 
yapılan beyanat burada bütün 
m.-.h!ellerde· büyük bir mcmnı.ıni
yetle karşılanmıstır. Çünkü bu 
beyanat iki memleket arasındaki 
münaseıbatın samimiyetini ve gö
rüş birliğinıi teyit etmektedir. Ma
carL>tanın şimdi medeniyeti teh
dit eden karanlık kuvvetlere karşı 
mah!ellcrde büyük bir memnuni
A vrupayı müdafaa etmek iç;n, her 
zamandan ziyade birlikte çalışa -
ca.l!ı burada reyit edilmektedir. 

----<ı.,,r:----

Bir otobüs bir arabayı 
parçaladı 

Şoför İbrahimin lcbresiııdeki 
8030 numaralı otobüs Bakıı·köyüne 1 
,itlnekte iken Yedikulede süı-ücü 
Yusufun idaresindeki yük arabası
na çııroarak parçalamıştır. Muh -
telif yerlerinden ağır surette ya
ralanan Yusuf hastaneye kaldırıl
mıs, şoför İbrahim yakalanmıştır. 

-oo 

Koyunları çengele 
asarken 

Meıobahada çalışan Kerim adın
da bir ll"!!IÇ kesilen koyunla~ı çcn
Rele asarlteıı yerinden çıkan bü
y~k bir çengel başına düşerı?k ya
rdanmış, hastaneye kal dırı la •ak 
tedavi altına alınmıştır. 

1 Ki SACA 

Dünya yuvarlak 
değil mi ?. 

1 

Bizim mahut arkadaş, karşıııına 
Sami Karayeli almış, hararetli ha.
.-.aretli konuşuyoı·du. Şöyle bir ku
ilralı: kabarttım. Hoca $aminin id -
diası $U idi: 

-
İzmir büyük bir 
tehlike at at 11 

Bir çok semtlerde evleri ve dükkanları seller 
bastı, bir kaç yerde evler yıkıldı 

SiMAV YENiOEN TAŞACAK MI ? 
İz:nur 7 (Hu.:>u-si n1uhabıni.miz .. 

den)- Son günlerde yajl;.an şld -
detli yağmurlar tzmlre büyük za
rarlar verdi. Dünden beri sehrin 
blı-cok maiıallel€rinde su baskı -
n:na uğnyan evlerin temizlenme
sine çalışıhn~ktrdır. Dünkü şid • 
detli yağmurlarda birçok yeı-lere 
yıldınmlar diismü ·tür. Şiındiye 
kador insanca bir zayiat ha-beri 
yoktur. 

BilJ1a>:.a Karantina cihc-ti su • 
!ardan pek mütcessıir olmt•,tur. 
Kıırşıyakada bir elektrik teli Kop
muş, bir beygir ölmüş, sahibi kur
tulmuştur. 

Belediye amele;;! ile dlin g,c., ve 
bu sabah hnlkııı yardımır.a devam 
etmi~Jerdir. H:'>l.~ lnçok semtlcr
sular altındadır. Sular ov odak! . 
köylere de çok zarar verml•t!r. 

(Dewmı 3 üncü sıhifede) 

Finler buz denizine 
kadar uzandılar 

üssü olan 
vardılar 

Sovyetleriıı deniz 
bir limana 

Londra 7 (Hu usi) - Helsinki
den bildirildiğine göre, Finlandiya 
iski müfrezeleri beyazdenizde Sov
yet deniz iissü olan Kandakısk'a 
varmıslardır. 

BUZ TUTAN GÖLLERDEN 
İSTİFADE 

Londra 7 (Husus!) - Hclsin -
l!:ideıı öiirenildiğine ız.öre, Finlan
d.iva aöllerinde, billıassa Ladoı;ıa 
ırölündc kalın buz taba.kalan te
şekl{ül etmektedir. Bu da Ruslara 
cenahlardan taaJTUz etmek ıçın 
müsait bir vaziyet ihdas etmek -
tedir. Ruslar cıeuheden yaptıkları 
taalTUzlarda küiliyctli za'.Ylat ver
mektedirler. 

Ruslar k<'lldilcrinc mahsus olan 
büyük kızaklardan da istüade e-

••• 

divorlar. Sirnal cephcoıı l.l• ıddet
li so f(tı k J.n'.ım b ü ti\ n fa al ' ve d ıır
mu st ur. 
MUHAREBE UZUN SÜRECEK 
Londı·a 6 - Finlandiy:ıdan ge • 

len haberlere ıı:öre Ruslar., şimdiy 
kadar yaptıkları askeri harekat iJ~ 
seri bir netice al.amadıkları için 
uzun bir harbe hazrrlanıyorlar, 
Maıınerheim hattının karşısında 
istihkamlar inşa'illla başlamı !.ar • 
dır. Finler, tank motörlerini bo • 
2an ve elektrikle i•ler bir alet kul· 
lanıvorlar. Bu l\let ve tertibatın 
teferriiatı gizli tutulmaktadır. 

Rus tayyareleri Helsinkl, Vey -
kayi, Viborıı hattını bombardıman 
etmişlerdir. 8 Rus tayyaresi dü • 
şüriilmüştür. 

Usküdarda bir·eroin 
tekkesi basıldı 

Yedi eroinci yakalandı, bunlardaı 
üçü tevkif edildi 

' t 

- Dün"anın ı;ekli yuvarlak de
ltil. dümdüzdür. 

Bizim mahut arkadaş, merakla · ,. ' r ""'..!. ı 
aordu: · 't ... vkif edilen eroincilerdeı.. Solda Eftad, o:rtada m1Vnacı tlırahlnı. cıi 

- Halbuki bütün dünya şimdiye Kadri, aaıt da Nqet ' 
kadar dalına aksini iddia edegel
miştir. 

Hoca Sami oevaıı verdi: 
- Yahu. bu buhranlı zamanda 

hanız.i ız.ün. birbirimizden ayrılıp ta 
sa.<ı salim, wkraJ" lnırşı karşıya 
ııeLclik? .• 

•• 

Emniyet müdürlüğü memudan 
evvelki akşam muvaffakıiyetli bir 
baskınla, tıpkı Amerikan filimle
rinde olduıtu gibi, 0.s.küdarın en 
şerir eabıkalılanndan Mavnacı na.
mile maruf Kadriyi !şlettıiği bir 
eroin tekkesinde •uçiistün<M> w 

eralarmiia bir ae !er• memuru bıl< 
lunan 7 zehirci ile blrlılkte ;vaka• 
lamışlardır. 
Vak'anın tamlfıtı• fUdur: 
tl'sküdarda Bülbülıdereslnde b~ 

evde eroin satmakla ~ buh> 
(Dnamı 1 lbMıtl Altlfa ı.)~ 
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ou.-vADA KABARMA 

l"ivst.:\ıi $2ıotGALinA 
ler, kızanlar, köpürenler oldu. Ga
liba, böyle bird~ daha ön
ce, halka iliin edilmek lazun ge-

Dercler tı, sular kabardı, bir lirdi Belediyemiz unuttu mu, der--
ıt.ı..ı.ıını k.öylcr.i.ıni.z su alt:nda. kaldı. siniz?. 
G= • le; •n son verdikleri habere HER GtlN V AZİFESh · E 
~üre, O.ele de kabarmış .. 19-10 yılı 

Wxı kab<l!-ına ı;enesi oldu. Ka- BİSİKLETLE GİDİYORMUŞ 
;arau 'kab:ı.rana.. Bir gazete Av~pada bir veli_-

Devlet şefleri k.a.banyoc, millet- ahdın, her sabah ve akşam, vazı
ler birbırıne kabarıyor, bütçeler fesine bisikletle gidip geldiğini, 
k:a.barıyor, ordular kabarıvor, borç ga,rip şırun1.ar sfrtununda, meraklı 
beııapları kabarıyor. Ayraıılar ka- iblr mevzu olarak yazıyor. Bu ka
baıı.~..ır. Nch;r!er kab;ınyor. 

r: < , bu kW;ı;tışın bir durulma dar şayam dikkat bir seyahat ara-
<:a.rnanı gelmez;;e, fena .. Fakat, her ruyorsa, İstaıı.bulu ne diye unutu
fırtınadan sonra, bir sükıinet gelir, yon.ız. 
rlerl"r .. Onu bekliyOl'U2. Biz. her sabah tramvayla işlım-

ze gidiyoruz. saı't ve salim, l?ide -
..!f!İEHAYD~INDA ceğimiz yerde iniyor ve işimizi .ııö-
KALKAN Bl -~ rüyoruz. Nasıl ezilmiyoruz, bayı-

Et'bl>a QCfasında, haysiyet <liva- lıp avıhruyonıı, kavgadan, ııürül
m ıualarının huzur hakkı ilga e- tüden asabımız bo:ııulmuyor, lı.ay
dilmiş. Yerinde ve dsabetli bir ka- .rettir, vallahi?. 
rar. Aksi halde, divanı haysiyet.in t 

. . oo· 1 b' h h k EN İNCE S GARA aza~ı ·çın.. ye ır uzura a - ·--
t.alc;> c!mek, pek de hays.yetli bir KAGIDI NASIL OLUR~ 
·· olnııızdL Haysiyet divanı, her - . Sijıara kağstlarmm inceliiı> d11l

seyden önce, bizııat kendisi, b:r lfun.. İşte, bizim bi1dij'(!miz bu ~ 
ha.vsiyet nümunesi olmak icap et- gara Jtağıtları.ndan daha incelıeri 
mez mi?. varmış.. B1.111lar şeUa.fmış.. Bir ta-

Baız.ı huzurlar val'd.ır ki. esa&en rafından bakıldığı :ııaman, arkası 
chak· sızdır. Buınlal"& ne bu~ .ııbrünüyormuş .. Bu kağıtlarla sa-
lur?. rılnuş tütün içmek şüphesiz, daha 
OTOUÜSLERİN YOL sıhht. 
-OEGtŞTİIUL!UES0Şl Bu kij\1tlarm inceliğini tarif e-

de ede anlatamıyorlar. Bir ark.a
daş: Be~ 'Ogluna çJ<an otobiiı;lerm yolu 

değişti. Şoför, o:.obüa sah:ibı, yolcu, 
herke:; şi.kiyetçi... Belki, bu yeni 
~. Şışhane }'<>kuşundaki izdi
hamı haUletmek için yapıldı. Fa
ıaı.t. karar o k.adar ani ve habersiz 
tatbik edildi ki, :ııolcular biUı.assa 
ille l(ilnlerde, neye uğrad,klarıru 
bilmediler. Birçok yanlış binen -

- Kıld4n ince. kılıçtan keskin .. 
DedL. Bir diğer arkadaş da: 
- Mutlak.a bir tcsbih yapma-k 

J.Anmsa. dedi, bu k.1.j!;tlar, l(lda 
maddeleri ihtiklrrndan daha ince 
bir iş, deyip geçmek 13zım .. 

AHMET RAUF 

urtcinsi 
köp kler 

An karaya 
yenişo e 

F. olardan başka kurt İstanbul - Ankara as-
ın • f l · · M f ı· • 1 • t lard n a tı ıçın artta aa ı-

cıns erı apar man a •
1 

k 
t f yete geçı ece 
op anıyor İstanbul ile Ankara arasında ya. 

Civar ha!Y.ı ve muhiti rahatsız pılacak büyük asfalt yol inşaatına 
ettikleri diişüncesile aııartıman ve sür'atle başlanması kararlaştırıl
evlerde· kurt kepekleri ile sair mıştır. Bunun için marttan itiba
büyük köpeklern beslenmesinin ren faaliyete l(eçileccktir. 
menedildiği tekmil beledıyc şuoe-
lerine tamim olunmuştur. Bu emir Öğrcndii!imize ııörc yolun e.as 
ürerine her semtte köpek besli _ ııüzergahı tayin olunmuştur. Kar
yenk:r tesbit olunmaktadır. Dün taldan ba.şlıya<:ak olan bu yol; 
Kadıköy semtindeki kurt köpek- Bal?dat caddes'ni ve e5ki ist' · -
!erinin toplanmasına başlanmıştır. metini takip edecektir. 

BLUilardan elverişli olanlar; yeni Yolun esas masrafına Nafıa 
açıldıiiını yazclığımız cköpek mü- Vekaleti iştirak edeceği ıı!bi. baŞta 
essesesi> ne gönderilecekler ve o- İsta<ıbul belediyesi olmak üı.ere 
rada. Avrupada oldu,itu gibi, polis, asfaltın geçtiği tekmil v'liıyet be
sılıhiye ve orman hizmetlerinde lediyeleri de tahsisat ayıracak -
kendilerinden istifudc olunmak ü- !ardır. 
zere ıalim edilip yetiştir)lecek.ler- İstanbul - Londra asfalt yolu -
dir. nun temadisini teşkil edecek olan 

B.!lediyenin bu son kararı mu- İstanbul Ankara asfalt şosesine 
cıbince apartıman ve evlerde bun- turistik ve iktısadi bakımlırrdan da 
dan somıa yalnız finolar; küçük büyiik bir ehemmivet verilmekte
köpekler · beslenebilcceklerdir, 1 clir. 
Bunlar içlıı de Belediye şubele - İleride bu ııose Baı'tdada kad:ır da 
rinc nıüracaat olunup numara ve temdit olunacaktır. Bu suretle Av
tasma alınması da mecburi tutul- rupa ile orta Asv.a arasında büyük 
mu.•tur. bir kısmı memleketimizden gec -

OQQ 

Camilerin tamiri için 
yeni tahsisat 

Şehrimizdeki kıymetli cam '!erin 
tamirlerine faaliyetle devam olun
maktadır. Evkaf umum müdürlüğij 
yem yıl bütcesine de bu hususta 
mühim bir tahsisat koyacı,i!ından 
dün İstanbul evkaf müdürlüi{ün
den baı.ı malumat istem ·stir. 
Diğer taraftan şehrimizde dört 

senedir bu iş için 400 bin lira sarf 
olunduğu a~ılmıstır. 

Ezcümle Peçen seDl! Sultanah -
met camii iç'n 22 bin, Yenicami 
icin 30 bln, Eyüp camii iç.in evvelki 

mek üzere yeni ve cok mühim bir 
muvasala temin edilmiş ofocaktır. 

---000---

~emsiyeli iş:ıret 

kürsüleri 
Beledlwre mulıtenf meydanlara 

konulmnk üzere yaoiırıla<ıaj?ını 
yazdıİ(ımız scmsiyeli ve elektrikli 
~et kürsülerinin hazırlanması -
na b:l!;lanmıştır. İlk partide bun -
!ardan Kara.köy ve Galatasaray 
mcyd:ınların.a ik'ser, Pan~allı. Şiş
li. Şbhane ve TophaneyQ de biı'er 
tane V2Zolunacaktır. 

sen_e 6 bin ve aynca ııeçen yılda M d l k .. b k 
da 10 bin Era sarfolunmuştur. O e uça musa a ası 

Sıhhiye gönüllü küçük 
zabit mektebi 

geri bırakıldı 

Tiyatroda seyirciler 
İstanbul belediyesinin Tepeba· 

şıuanki dram tiyatrosu korıdorla
r:ııda: 
Tıyatroda fındık fıstık yenmez. 
Koııuşulruaz. 
t.ibi ihtar cümlelerini havi •· 

fi~lcri ilk gördü~üıu gün, itjraf c
dey· im ki, bu hareketi, birez fuia 
bulmuş, hliltia, heııışchrilcrune 
karıjı, bir hakareti tazammun ede
b;Jeceğin.i diışünmilşt"m. 
Pcr~cmbe ecccsj. 'l'i)'·atrodn:yım. 

l Perde acıldı. Ön sıra ı...,ııuklar -
d:aı t.il-iude oturınama r::ı:;::nıcn. 
ka~ o;iinı\ür, nezleden b:raz ıığırca 
işiten kulaklarıma avuçınnmı yıır
duncı yaparak, bazı arli•tlcrimizin 
ya\'aş konuşmak itlyaılarını, bu 
sureLlc, keıaiıruc gö;.:e ııyariamıya 
çalışı~-orum. 
~ ı!lllldaki koltukta bir zat var. 

Bıitun bir srrada oturan insanların 
hepsini bir en, rahatsız edecek 
ve sallıyacoi< derecede bir kuv -
vctle, deprcııip duruyor. Upuzun 
bir sna J..olt;,ı-ların hep>ıni bir -
dt.;ıı, l er:nden su.r1:ıı4cak. derecede 
bir ku vnıt &ahibi olan lıu zata kar· 
Şl lı.;•)~ri:t.nınL 

l•'ı.ıkat, iş, bununla bıtıniyor. 
Arka.nıdan harı.ttı hafuıde bir 

ses. • ıha)et ılayaııamıyorunı, d<;
nüp bakıyorum: Hayrcl, Gayd ~ı:t 
giyınmiş, makycjuu itına ilı, .l'aı:a
bilıniş, bir hatııu, kucı.ğına koy -
du.,~ yarım kiloluk dolu bil k e 
l.Jıgıdm:ı., avuçlarını daldırıp dlll
clırıp, Amerikanfutıj;ı çıkarıyor ve 
bunları çatn çutur ıili> et ve ke -
yüıe yiyor. 

.Bu sefer, b~~kn bir ses. Sol ta
rafımda:U local .. nn arkasındıın bir 
teneke üzerine •u damfamasını an
dıran muttarıt ve mülcınadi b;r bp' 
tıp .. Bu ses dört h~ metrelik bir 
mesafe içinde, uzunlamasına ge· 
:tiniyor. Bu gürültü nedir?. Anlı
yanıadım. 

İ~te tiyatroyu, bu Wıap gerginliti 
iç1nde seyrettim. 

Koridorlara yapıştırılan afiş -
lerc, şu cümlenin iıivesini istiyo-
rum: 

İnsan olmıyanlar tiyatroya gel· 
memelidir. 

Bu husustaki ~on ka
rarlar alakadarlara 

bildirildi 
Men'i wrafat kanununun şehri -

mizı.le tatbikine dair olan talimat
namenin de1!iştirildiiii dün bele -
diye reisliğınce bütiın şubelere bil· 
dirilml~tiı'. Bu suretle badema otel 
yeya çalgılı salonlarda düğijn, ni
şan yapılabileceği ~'bi gelin alayı
nın yalnız 5 ıırabadan ibaret ol -
ması lıakkınd:ı.ki kayıd da k.aldml· 

mıştır. 

Ayrıca yeni karara göre düğün 
ve n'şan mera•imlcrl yalnız birer 
g,ün devam edecektir. Bır ı<i\n<leo 
fazla r .. lııı çaldırılamıyacaltı gibı; 

hiç bir suretle de çenııi oynattı -
rılamıyncaktır. 

---0000----

Geceleri müşteri alan 
haınamlar 

llaınamlarda ı:eceleri kıınscnin 
yatu·ılmaması belediyece şubel"re 
bildirildiği Beyo~lu ve Gal·ta ,;bi 
yerlerdeki bazı hamamcıların ic;c
riye ~elik müşteri aldıktan sonıa 
kapılarını kapadıkları ,.c bu >'11 -

retle emre muhalif hareket et -
tikleri aruaşılı-nışlı.r. 

Belediye rei.sliği dün şubek>re 
gönd.crclıj!i b'r emirle buna kat'iy
yen meydan verilmemesini, ha -
ınamların sık sık ve ani olauk 
kontrol edilmele.ini t.eblijt clmiş
tir 

Yeni asistanlar 
alınacak 

Bahçiv.anlık, sütçülük, .ı:'raat 
makineleri, z.irai kiım a. ihtimar 
sa.n'atları, jeoloji, zoo.uji fizik, 
kimya, parazitokıii gibi on muh -
telif ders için yüksek ziraat ens -
litüsüne yeniden on asistan alı -
nacaktır. Bunların imtihanları a

Yazan: Ali Kemal SU"l:H 
Finl•nd,.l'a,la muha:~bdcr ıle • 

vam ediyor, ılalıa ııe kadu de\ aıf 
edeceği de ına1Un\ değil 14.r. 

Fiıılandiyalılıır için ıklimiu ,1 
coğrafyanın bu ıuiid faa harbİll' 
d~ bu kadar mtı'lllit olnı• ı oııiall 
diğer elzem olnu \'csuite "lluhtaf 
olmaktan kurtaraınam~tır. Fin • 
lonrliyaya gitn.ıi~ olan in;..ı "zicrl• 
orada giirdiik!eri herhalde bir 
en·el Finlere nııiessir surellc y 
dını edilmesinin pek zaruri oldıı.;;11 
merkezindedir. }'iıılandi~·a lıiıkü • 
meli taro{ıodan Anı<'rıi.. ya bit 
lıclel gönderil ,;~. urathın lı!'rtt 

uıalı.crne'\İ ulıı1ak için .. ınln. ılını~t 
tır. Alınacak malzeme bi•lıussa tat 
yaredir. Amc·rika donaruı.a.•ındaO 
~·k~rılruış ;4 tayyare de I'iııian· 
dl~ ay u verilecektir. lJii:er h.rai • 
lan lilletler Ccnıiycliııiıı ıniiı-:ı • 
c:ıatinc cc,·oı> c.larak ıuuhteli.f 
memleketler .Flııluudıy •ya yardıus 
kararındadır. Fııkat ş\mıli heme• 
bir yuı·dıınd:ı 1'11lunaıııı~·2nlarııı dl 
bu~ırlanarak ileride kcn;lilerindeıı 
bck.o.~ncn ınuiJ. \'CUeti )' cı· ine ı.!etil"'" 
melerj isfrrıeceklir. ('ünkü hütiill 
tahminl.,re K••rt f'iıılandi5 a harbi 
daha uzıyaca~_tır. l'•k.ıl ) ıır:Jımın 
mümkün merte'ıc ("Rhnk '.\·oınlması 
isteniyor. İsveç ile l'ioner ı:ibl 
l'inlaııdiyanın nkıııdan rıliıl,adnt 
iki ko!llSU."il1 arclıma ha ·lınnı'=1at 
\'e buna· bıiyÜk bir ı:a~rche de • 
'om cdb orl•r. hu her iki kom• 
~u nıcml~keıin vaziyeti ue k~ılat 
nazik oldul:ımıı •öylemeıte Jiizunı 
yoktur. 

Sahte nişanlının marifetleri 
Tahs'.1 müddetleri şimdive ka

dar 17 avdan ibaret bulunan •sıh
hiye gedikli küçük zabit mektep
leri> nde badema iki sene müd -

Türk hava kurumu tarafından 
amatörler arasında bu~ün Yeşil
köyde yapılacak olan cmodel uçak 
müsabakası• havanın fenalığın -
dan ve daha ııeniş bir nisbette iştj.. 
rak edilebihnesini temin icin haf
taya pazara bırakıbnıştır. 

BEŞ~T FE~'Z_i __ vın_l5 inde yapılacaktır. 

Aıııerikadnn yarılım gltı;;ıde ıııil· 
essir bir şekle g;recektir. Avrupa· 
nın iki büyük devleti olan Frans• 
ile İııı:iltercye gelince; bunlımo 
da buı:ün bü)ük bir harbe girnıi.4 
olduluarı bes:.cllidir. Her iki de•" 
Jet olanca kuv\'ctile haztrlanarak 
yarının türlıi ihtiınallerıni laırsı • 
lıyacııklardır. Bununl•l heralıef 
Fransızlar \'C İngili.zler tarafındaO 
Finlandiyaya yarr!ı ,, cı!,lmcktc • 
dir. Cenubi Afrilrndaki İngiliz do
minyonu tarafından Finlandi) ay• 
tayyare gönderileceği bildirilıııi!ı· 
tir. Pat.at ne kadar vardım edil. t 
yardııııa o kadar ihlipç •·ardıt· 
Bilha:•a Fin!• ntli)a ~hirleriniP 
harp dolay ıs ile l.ahliyc edilmes~ 
ihtiyar!ann, çocukların nakli gibi 
çok dikkat ve ihtimam btiyen W 
\erde Finlandiy ıılılııra edilece~ 
maddi ve manevi yardımın onlar· 
co nasıl karşılanacuj;,'lnı tarife ~· 
cet olmasa gerektir. 

1k.ı kadınla bir ~enç kızı dola».
dırmaktan suçlu ·olan Moiz ismın
de bir Musevi ııencinin muhake
mesire devaım olıınmuştur. . . 

toıılamı~ ve asık rolunda karşı - detJ.e tedrisat yapılacaf!ı ııehri -
sına çıkan Moizin asıl maksadını mizdeki a.lfilc.adarlara tebliğ olun- 1---------------ı 
sezmekte gecikmemiştir. Jl!Uştur. "~~~!~,~~~~!~9 

Ondan kurnaz ve acıkgöz olduitu --------------ı f: 
İddiaya ııöre yakışıklı. sık. l?'Yl" 

tıen Moiz bir müddet evvel ıkı k~
clın la tanışmış ve onlara evvela 
ll.Qnıa.şk ettikten sonra sözde rw
"8ll.lanıp evlenecekmiş l()bi yapa
rak para çekmiştir. 

Oldukça ya•lı bulunan kadı~ -
tar gene delikanlının aldatıcı soz
ıcrinc \"e parlak vaitlerine kapı -
!:ırak ora elbise, çamasır diktir -
dikl'<:-ri g>bı aynca müteaddit vesi
lelcrfo de para vennişleroir. Moiz 
ise; sikarlarını yolduktan ve artık 
daha fazla bir *Y koparamıvaca
~ anladıktan sonra ortadan kay
i>Mrıu.~tur. 

Bu suretle Beyoi!lu semtinde iki 
!<adır.ı kandırıp dolandıran suçlu, 
nihayet İstanbul tarafına da mu
.allat olmuş ve bu sefer, Ma.rpu~ 
cuhırda bir fabrikada ekip başı o
larak çalısan Suzan isminde bir 
IJell(' 1..-ızı "Özüne kestirmiştir. 
· İlk tanıstıklan zamanlarda Su -
ı.aıı "€nç aşıkına kapılmışsa da 
;,iraz sonra cpara sızdırma• faslı 
\)&.ş]avınca hemen aklını başına 

anlası!an Suzan; nihayet cle.:.ikan
lının nişan tek:Jfini de kabul et
miştir. Nihayet rene kızın biriken 
kazancını aldığı bir gün bu sahte 
nışanlı .alelicele yanına ııelerek 
rok müstacel bir iş icin 10 lira is
teyince Suzan bu -arayı iki arka
daşının yanında vermiş; fakat a
kabinde de arkadaşlarile birlikte 
Moizi gizlice takibe başlamıştır. 

Arıkasından ııelenlerden tama -
men bihaber olan gene adam biraz 
sonra bir mahallebiciye girmiş ve 
orada bekliyen yeni bir avına da
ha mülaki olmuştur. 

Llkin peşinden çıka~elen Su -
zanla arkadaslarırun bu hadiseyi 
tesbitleri ve kavga çıkarmaları ü
zerine is meydana cıkmıştır. 

Dünkü sorı?USunda Moiz cürüm
lerini tamamen inlli etmiş ve: 

c- Paraları ben istemedim. Yal
nız; işsiz olduj?umu öğrenince ken
dileri verdiler!-• demiştir. 

Muhakeme ~ahit ceCbi için baş
ka bir ııüne talik olunmuştur. 

Yazan: lskendcr F. SERTELLl 
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Gene kız bundan sonra. Cemilin 
anııesınin ve daha .sonra da ~ -
milin c·lini sıktı .. Bır adım gerıye 
ceki1erek. büvük duvar aynasının 
nnündck1 koltuğa oturdu. . • 

o, ı;ok sıkılgan, utanııaı: bır ıuz 
ıı;ibi görünüyortlu. Aynı zamanda 
da çok hevecanlıvdL Bir dizini bı· 
rakıo ötekini oynatıyor ve bunun 
bir anP hareket oldı:~nu hatll'
lıvarok ciuruvor, sonra tekrar ken· 
elinden gecerek dizleruıi oynatma
jta b~ıyordu. 

<rtn· kız cidden ııüzeHl .. Sevim-' .. -bydi .. Y~ı yirmiden hzla gorun-
müyordu. Cem:! onu Y!rnı;sindM 
bile ııcnç ve körpe görm~tü. 

Mısır püskülü gibi s.rı dalgalı 
,,,çl.arı. uzun boyu, tat'ı gülüs .: 
leri ve bilhas;;.ı sehhar bakışlarıı" 
Cerıilin ona b!r i'.nJa ~ .ıtulma,ııa· 
oır..J. 4-mkan vo" '~. 

Cemilin babası konuşkan bir a
ıı.m-.dı. 

Müst:ıkbcl gelinine sordu: 
- Adınızı ö/lrenebilir miyim, 

hanım kızım? 
G.,nc kızın yanaklan al al oldu. 
Ve bir tek kel.izne ile cevap 

wrdi: 

Cemil gülümsedL Ve babasına 
dönerek: 

- Bir küçük karoesim olsaydı, 
adını Selma koyardık.. diye her 
zaman söyler dururdum, değil mi 
baba? 

Selma önüne bakmıştı. 
Belliydi ki, o da Cemili beğen -

mi.şti. 
İs.im vesile konusmalanna yol 

açmıştı .. Cemil, Selmaya sordu: 
- Şurada duran piyanoyu siz 

mi çalıvorsunuz? 
Selma sıkıl.arak cevap verdi: 
- Evet. Fakat. henüz etütler ü

'erinde dolaşıyorum . .Morsolara ge
QCınedim. 

- Piyano dij?er sazlara benze
mez .. Öğrenmek için vıllar lazım. 
Nekadar zamand.ır meşgulsünüz 
piyano ile? 

- Üç yıl kadar oluyor. 
- O halde yalan söylediğinizi 

işaret et=e mlisaa<le ediniz .. 
Zira. cocuklarda bile eti!dleri çal
ma devri bir seneyi gecmez. 

- Muntazam çalmaclığımı he
saba katarsak .. 

Cemil k.aşlannı kaldınlrak ııül
dü: 

1 ~UÇUK IJABEULEU 1 
* Belediye inşaat işlerinde na

zan dikkate alınmak iızere şehrin 
jeoloJi.k bi.ı' haritasını yapt.racak
tır. * Ma.karacılann kurdwkları li
mited şirketle bu şirketlerin mlk
tarı on biri bulmuştur. İthal.it fir
m.alan limited ş;rketlt!r kurunca 
bu miktar otuzu bulacaktır. * Belediye hfil haricinde porta
kalların mutavass.tlar tarafından 
satılmasına mii>aade etmiştir. Bu
ııünlerde pivas.aya çok miktarda 
portakal çık.:.rılacaktır. * Süt fabrikası inşası ıi~in biri 
İngiliz, biri İtalyan iki firma be
lediyeye müracaat etmiŞ>tir. * Eminönüncl.e küçük mescidin 
istimliıki için belediye ile evkaf 
arasında bir anlaşmıya var.lmış
tır. Mescidin ve buradaki blnala
r,;n yıkılmasına yakında başlana -
ca.k.tır. 

morso ç.alnıa:ııızı ısrar edecek ka
dar savııısız değilim. 

Cemil piyanonun basına gitmişti. 
Notaları evirip.çeviriyordu. 
İki aile erkiını salonun dij(er 

köşesinde - ,.ençleri ser bcst bıra
karak - lafa dalmışlardı. 

Cemilin eline Bcthofcn'in, yap
raklan bir hafii yınranmış bir 
senfor.is.i geçti. İçin için ııüldii. 

Selına: 
- Bu. hocamın notasıdır, dedL 

Baz.an coşar da .. Bethofen'i de çok 
sever .. Calmağa baslar. 

Cemil notaları karıştırırken eli
ne bir ~ka klasik parça geçti: 

- Hocanız (Bah) dan da hoş -
lanıvor galiba? Yarım kalmış sen
fonisi ııekadar güzekliı' .. 

Selma t.ı<laklaı:ının ucile güldü: 
- Evet. Hocam kliısik musikiden 

c:ok h~lanır, beyefendi! 
- Ben de çok severim kiasik 

musikiyi. Caz musikisinden hiç 
hoşlanmam. 

- Ben de öyle. Bilmem, hoca -
mm tesiri altında mı ~·un.. Yoksa 
t:ıbii müzik istidadım mi beni o 
tarafa sürüklüyor. Klasik garp mu
sikisi zevklerimi okşuyor. 

- Şopeni sever misiniz? 
- Hocam bir gı.in onun (bahar 

ç.icekleri) ni çalmıştL Bayıldım .. 
Fakat, başka moroslarını vermedi. 

Cemil manalı bir tavır la ba -
şrnı salladı: 

Böyle yol yapılmaz 

Bir okuyu~umuz şu ıatuları ya
zıyor: 

•- Şehrin bazı sokaklarındaki 
Arnavut kaldırımlarını tamir için 
boşboşuna para, vakit ve enerji 
ıarfedlliyor. Boşboşuna diyorum, 
çünkü, sebebi şu: Bozuk kaldın -
mm taşları sükülüyor, altı bcs -
lenmeıni, zeminin üzerine tekrar 
sıralanıyor ve aralarına da toprak 
konuyor. Bir yağmur yağdı mı, Ü· 
zerinden de bil iki kamyon geçti 
nıi, yol bozuluyor, eskisinden da
ha çok çamur oluyor. 

1940 senesinde bu ııekilde yol 
tamiri nerede görülmüştür?. İşte, 
bu şekilde, daha bir iki ay evvel 
yapılan birk•ç sokak biliyorum .k.i, 
bugün bozulmuştur.• 

BÜRBAN CEVAT 

etüdlerdcn bahsediyorsunuz? Ben 
bir sev çalmam amma. hem nota
dan hem de musikiden anladıı'tımı 
itiraf ederim. 

- O halde siz de yalım söylii -
vorsunuz! 

- Nerden anladınız? 
- Notanın clıı.inden anlamak için 

mutlaka bir şev çalmanız Lizundır. 
Demek ki siz de ... 

Cemil gene kızın sözünü kesti: 
- Evet .. Evet .. Ben de biraz baş 

ağrıtacak kadar keman çalarım. 
İsterseniz, şurada gözüme ilişen 
kemanla size refakat edebilirim. 

Uzaktan bu konuşmalara kulak 
misafiri olanlar hep birden: 

- Vallahi, ne iyi olur dediler, 
biz de btifade ederiz. 

Cemilin babası ilave etti: 
- Oğlum kemanda pek yenidir 

amma, güzel yay çeker .. Hanım kı
zıma arkadaşlık yapabilir. 

Selma. bu emrivaki karsısında 
itiraza fırsat bulamadı .. Piyanonun 
öniine olurdu. 

Önüne bir küçük nota açtı: 
- Son dersim .. İstersenır. bunu 

birlikte çalalım. Bir serenat .. 
Cemil notaya şöyle bir ı.:~'r. attı .. 
K<."lnanı aldı: 

- Hay hay .. &vurunuz. hanı
mefendi! 

Cemil çok iyi keman ç3\ıyordu. 
Muhtelif saz aletlerine karşı da 

yabancı dei!ildi. Alaturka musiki
den fazla anlamamakla beraber, 
ut, kanun l!la çalabilirdi 

Müzik başlaım~tL 

1 
Avrupa Harbinin Yeni Meseleleri 1 
-----
Lehistanla Finlandiyanın farkı 
,YinlandiyaWar biiyle da -

yandııar, acaba Lehler rıeden ça
bucak mağlup oluverdiler'?. gıbi 

sualler sık sık soruşturulmakta -
dır. Avrupada şu beş ay zarfında 
başlıyarak neticelenen ve yahut 
hiıhi devam eden harp harekatı 
orlaya yepyeni nıc>eıeler çıkar -
mıı; oldu. Evvela Lehistanın uğ • 
radığı akıbet var. Lehistanda olup 
biten lıarekJi.t istikbal için pek bıi· 
yük bir tetkik mevzuu olacağı gi
bi bugün hıiliı devam eden Fınlan· 
diyadaki muharebeden c;ok ibret 
alınacak cihetler görüıiiyor. F'ran
sa ve lngiltere 'ile Alınanya ara -
sında durgıın bir haldeki harp de 
ba•;'<a. Gerek Lchisiana karşı ya
pılan harekitta, gerek Fınlaııdi -
yadaki muharebede taarruz mev
k.iinde bulunmuş olanların tatbik 
ettikleri w.W.er ll'alıirir.fn çok 
benzeridir. Avrupalı askeri m!ile
hassıslarm bütün vckayii toplı
yarak yaptıkları tahliılenlen ve 
çıkardıkları neticelerden anlaşı -
lan •u oluyor: 

Lehlstanda ve Finlandiyada ta
arruz edeı.lerin uswleri şöykdir: 

1- Birdenbire taarrın ederek 
pşırlmak; 

2- Çok kuvvet göndererel< sa· 
;rı itibarile üstün olmak; 

3- Zırhlı harp vasıtalarını bol 
bol kullaunıak; 

4-- liuhassa tayyare faaliyetini 
son dereceye vardırmak; 

5- Taarruz edilen memleketin 
her tarafına müessir olacak su -
rette muhtelil yerlerden harekete 
geçmek gibi. 
Lehistand;ı. Vistül nehri hana -
smdaki hurekit böyle olmuş, Fin· 
landiyada Karelyada da buna ben· 
zeri yapılmıştır. Fakat ayni ıısul· 
ler her iki tarafta da ayni neticeyi 
vermemiştir. Lehistaıun kuvvet
leri üc haftada ezilmiş oldu. Fakat 
Finlandiyanın adet itibarile küçük 
olan ordusu üç haltı.dan daha çok 
bir müddettir çetin bil muhare
beye devam edip duruyor. Lehis
tan ile Finlandiya arasındaki bu 
farkı dii.>ilndıil<çe insanın hayreti 
artıyor. Fakat erbabınca bu key
fiyetin izahı pek kolay görülınelr.
tedir. 

Lehistaııın ga.,,tak.i hududu a
çıktır,( düzdür. Üç tarafı da düş· 
nıan memleketi ile sarılmıştır. O 
dü~man ki her suretle vesaite ma
lik bulunuyordu. Finlandiyanın 
'ise ormanları vardır, gölleri var
dır, sarp kayalan vardır. Memle
ketin bütün şark kısmında Ladoga 
gölünün şimalinde 400 kiloınetro-

le bir çöl bulunuyor ki şarki Ka· 
relyad:ııı buraya gelebilmek için 
ancak iki veya üç yol vardır. 

Görülüyor ki coğrafi ve tabii 
vaziyet F"lnlerln çok lehbıdedir. 
Bu mevzuda tafsilat verildikçe 
keyfiyet dııha açık surette anla -
şılmaktadır. Lehlerin hali ise büs
bütün başka idi: 

Lehlerm müstahkem mevzile 
rinden hiçbirinin sahası 15 kilo -
m~"lrodan ileri gecmezken Finler 
tabu miuıialard~ıı istifade ile ken· 
dilerine müstahkem bir mildıüaa 
hattı yapmışlardır. Ladoganın şi
malinde Finler dıişman taııldarını 
düşürmek üzere türlü tuzaklar 
bazulıunış, kurmuşlardır. İnsan 
gayret ve himmetinin kıymeti pek 
büyük olan bu müdafaada tabii 
şeraitin yardımını görmemek ka
bil değildir. 

Lehi>tan taarruza uğradığı za
man mevsim sonbahar başlangıcı 
idi l:erler kurumuş, daha yağ • 
murlar başla.mamıştL Lehler her 
~cnc oldu,itu gibi şiddetli yağmur
ların yakacağını beklerken diiş
man tankfarı hiçbir yenle çaınura 
saplıınına.kswn içeri girmişlerdi. 
Finlandiyayı taarrw: edenler ise 
kışın başlangıcında harekete geç
miş oldular. Günler kısaldıkça kı
salnuş, kar ise her tarafı kapla -
ın.ıştL İşte iklimin, coğrafyanın bu 
müsait ı,eraiti içinde vatanlıa'ını 
nıüd:ıfaayı çok iyi bilen Finlerin 
muvaHakiyeti pek yerinde ol;ırak 
iünyanm takdirini celbetmiş ol
... -..,,_ Karelya berzahı dar bir yer
dir. Fiıılandiyayı iyi bilen Avru
palıl.arın yazdıklanna göre burası 
cesim orduların harekatına müsa
ade edcnıiyecek derecede dardu. 
Ladoganın şimalinde ise taarruz 
kuvvetlerinin neden muvaffak o· 
lamıyacakları yukarıda anlatılan 
coğrafi ve tabii sebeplerden anla
şılmaktadır. Bulisa sayı itibarile 
üstiin olmak hu ~ait için de fay
da vermedi. Bunun gibi tabii ve 
coğrafi büyük büyük engelleri hi
çe sayarak yalnız makine ve mo
törün ilstünlüi';üne hürmet etmek 
de maksada varmağa kıifi değil
mis. Erbabının buradan çıkardığı 
mühjm bir ders vardır: 

- Selma_, 
- Teşekkür ederim. Çok güzeL 

- Hayır .. Hayır .. Ne söyleseniz 
inanmam. Eminl."Ilki güzel morso
laı: çalıyorsunuz. MaamafiJı. bir 

- Anlaşıldı, ki'çük hannn! Siz 
büyük bir tevazu gösteriyorsunuz. 
Bah'lar, Bethofen'ler, Şopen'ler 
piyanonuzun üstünde :vıi!ın yığın 
duruyor. Ve siz ııaL1 bana Uıtidai 

Cemilin babası, karısının yüzüne 
bakıyor ve gülümsüyordu. 

hık bil orman sahası vardır ki bu
nu şarktan garba kadar dolaşa -
bilmek için ancak pek az yol var-

Yeni harp vasıtaları, makineler, 
motörler ne kadar müessir birer 
amil olursa olsun harp san'atınm 
e:>aSlı bir takım kaideleri vardır 
ki onlan değiştirememiştir. Yeni 
vesait karşısında eskileri biçe say
mak caiz değil. Der çe it silih ara· 
sında, harbin bütün vasıtaları ara
sında gayet sıkı bir irtibat ve a
henk bulunacıı)c. Muharebe etme· 
nin şekilleri değişiyor; fakat ti· 
biye ve sevkulceyş esasları hep 
övle kalıyor. • • ~ ahenkli bir isim. ( Devamı Var ) dır. Daha yukarıda §imalde i•e öy• 

K~ memleketin müdafaası i• 
çin Finlerc çok büyük bir yardıtıı• 
cı oldu. Faka! ~ocnkların, ihtiyat" 
ların, hastaların nakli, şehirleri~ 
tahliyesi bu şiddetli kış nıevsı• 
minde hiç kolay işlerden değildit• 
Avrupa ınatbuutınca FinlandiyaY1 

yardım keyfiyeti yolnız insaniyel 
noktasından görülnı<si liızım ola!I 
bir ,·azifeden ibaret kalmıyor. lJıl 
ayni zam3nda si:va'i bir vazife o
lıırıık göriilü. ·or. Finlandiyanı• 
mağlup olma>ı halinde şimali A 9' 
rupada neler olacağı az ~ok ko • 
!aylıkla gözönUr.e getirilmektedit• 
İskandinav devletlerinin o aamaD 
ne hale fl'ireceklerine dair türlil 
ihtimaller vardır ki bunların hiç• 
biri onların lehinde değildir. is • 
kandinavyanın taksimi ondan s0ll' 
ra ba~a taraflara karı;ı hareket 9f 

saire hep bu ihtimllerin dahilind.• 
görülmektedir. hte bunun için şı.ı· 
mali Avrupa veknyli hiç lhuı 
edilemiyor. 

1
, 
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Abbasağa parkına 
lambalar konuyor 
Beş'ktaşta mezarlıktan çevrilell 

Abbasağa parkının tanzim olun • 
ması ve g~'Celeri de elektrikle a'f* 
dınla.tılması kararlastırılll'ıştır. J3sl"ll 
nun icin ikisi kapılara, diğer ikı 
de ortaya olmak üzere simd ~ 
parka dört büyiik elektrik liını • 
bası asılacaktır. 

Birimizin Dardi 
Hepimizin Derdi 
Fakir hastalann 

25 kuruşu 
Bir okuyucumw: yazıyor. 
•Hastanelerden alınan 2S 

kuruş ücretin kaldınlması i· 
çin buııdıın bir müddet evvel 
gazetenizin yazdığı şikiıyete 
kinı.e aldı:nıı etmedi. Bu pa· 
rayı vcremiyen fakir hasta -
!ardan fakrihal mazbatası i•· 
teni:vcr. Halbuki bu mazbot•· 
yı ç·ıkartmak için kırk, eili 
kuruş para sarfetmek lôzuU· 
Aradan dn birkaç gün ge<;ef• ı 
O vakte kadar da h8'ita be~· 
ler mi? 25 kuruş için fakır 
hastaların hayatını tehlikede 
bırakmak ne dereceye kadar 
doi!rudur?. Bu muamelen!~ 1 
düzeltilmesine vo daha J;ı•~ 
bir zamanda yapılr..-asına ba· 
lrikaten imkiın yok mudur?;::.... 



• 
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E ON DAKika Kadıköyünde biri 300 yaralı Ankar' ada 

mektep h t ld 
F ransanın sulh şartları 

nedir? 
Hoına 7 (A.A.) - Pariste neşre-· 2 - Hltler ile ark.adaşlannın 

dilen vsrı resmi bir del<lfırasyona suh müzakereleri haricinde k.a.l • 
nazaran Fransa ancak aşağıdaki ması. 
çartlarla sulh müzakerelerine baş· 3 - Alman emperyalızminin bir 
lıvabilecektir: daha baş kaldıramıvacağına dair 

1 - Avusturya, ~kosovakya ve A,lmanya tarafından ~minat ve • 
Polonyanm istiklali. rilmesi. 1 

Portekizde de seylaplar zarar verdi 
Lizbon 7 (A.A.) - Portekizde 

110n günler zarfında havalar bozul
muotur. Şimendifer nakliy:nı dur
muş, birçok mınt:ıkaJ.ar ve ha.,a 
tDilvdanları sular altında hlmış 
ve hava münakalatı da bu yüzden! 
unkiuısı:ı: hale gclmiş~ir. İn.san ve 
h&Y\"anca mühim zayiat hyde • 

dilmektedir. Dal!lık mıntakRda bu
lunan kul'tlar \•adfo,re inmişler -
dir. Müme;it bir lokomotif .Duro• 
nehrine yuvarlaı1ınış, i( rıdc bu • 
lunan atc•ri ile mühendis boğul· 
m~lardır. 

Yalnız Toııe ır.ıntak:ısında r"~ 
kişi meskensiz kalm;5tır. 

İzmır de büyü bır 
tehlike atlattı 

U ~I aahlftdtn devam) 
Za.renn miktan lıelüz tesbit e

:'f1memışt:r. Bazı yerlerde bozu
.an lclefon hatlannın da tamirine 
devam edı.lmeıktedir. 

Akdenizde şiddetli bir fırtına 
hüküm sürmektedir. Erzurum ve 
Etrüok vapurları dört gün rötarla 
ııe lclıilınişlerdir. 
.Şehirde b..rçok yerlerde la~ • 

lar patlam.ştır. Karantinada san· 
1.t mek1ebi lll'kasındaki dere taş
ını•,' urada bazı evler yıkılmıştır. 
Manısa, Ödemiş, Tire, Torbalı, 

Mcı,emen, Bergama ve Kova ova
larile köy !eri yeniden su hücumu
na maruz kalmıştır. Buraları su 
ltır;dadır. Tahribat ve zayiaı hak

kmua henüz hiçbir haber gelme • 
mlştir, 

Bandırma, Af~n demıryollan 
t,;r YH Yeniden hasarı: uıtramış
~~irler arası tele-fon hattı da 
h b UŞtur. Bu yüzden telefonla 

a er veremedim. 
SİMAV ÇAYI TEKRAR 

TAŞIYOR 
cıı!uraa 7 (Hususi mu mbirimiz • 
aı.ul;;;; Devam ede.~ lodos karlan 
L- _1 adıyen entt\$ için şiddetle 
...,. ıran yeni . ,_ 

1 
çevrilmıs olan K< n,;.atlı, Orman· 
kadı ve Voyvoda köylcıi1ıde açl!ğa 
maruz bulunan !WOO kisinin ch·ar 
köylere nakill"1'ine <;alışılmakta· 
dır. Bu iş için Ban<ı.r . a n: Apol
yontlaıı ~öııcieı(Jf !~ n'r.lörl~rlc as
keri tombazlarda i tll"-Oe olun • 
makta ve mahsur J·, ;\·'er halkı bu 
vasıtalarla ci\'. ı"'rl l:ı:ı d:,.;ıha ~"i.iksck 
loöylere getirilmel-!cfür. Suların 
tahrip ettiği b~nth·in taıııiVi. ve 
il~~ de böyle bir tc !ı ]il.· yi önlemek 1 
ıçın icap eden te<lbirler aLnnuş ı 
bulunmaktadır. 

ŞEHRİMiZDE DE DUVARLAR 
.. YIKILDI ı 

Son gunlerde ;-ağan yağmurlar· 
dan Yeş:ldirekte Bekçiler sokağın· 
da Abdürrahm ana ait b~hçe du· 
varı ile Kazancı camii meıarlık 
duvan yıkılmıştır. Şehrin di~er 
bazı yerlerlı.de de duvarlar yıkıl· 
mıştır. Nüfusça zayiat yoktur. 

Çocuk Hekimi ~\ 
Dr. tı.hmed Akkoyunlr 
Talu im • Talimhane Palas No. _' 
Pazardan maada her gün saat 

15 den sonra. Tel: 40127 sile M. K Y a"UJ.urlar dolayı· 
ın.v emalpaş&dan geçen Si • 
ko Çayııur. Yeniden taşmasından 

rkulmakladır 
Çay boyUndaki k . 1 . 

'=---DOKTOR 
~hlıye edılın . . ?Y erın derhal 
ınlştix. eı;ı ıçın emir veıııl· 

.Nilüter çayı da d .. 
danya - Karaa un !.aşmış, Mu
kaya kö ü !taç arasındaki Bin-

Feyzi Ahmet On"'ran 
Cildiye ve zühı-eviye mütchassIJı 

Pa.ıa.r hariç her gün sabahtan 
akşama kadar 

Adtts: BabıMı Ca~lo lu yo
ku$u kôş~incte No. 43. Tl"l. 2389'9 Rıitıkuş k~prü c~vaı;ınaa bulunan 

türrniiştü, B ~u sular alıp gö
durınuştu; u Yuıden münakaliı.t 

; ...... ,.. ..... ,""''-""''%:""'ft~~- ..... 

.K:aı'&ca~yde H 
vaya do· anen deresi o-
~e kted,~T~~mas~ .devam et-
4tirilen çimen baz böluk!eri, ye
ıkaı>amağa lolaria gedikleri 
kAın zabitı;:.1 llitnaktadırlı:_r. İstih· 
leri de Vaz' / te su ı•ı muhendis-

liayvanl ı e ası;.ıda.dır lar. 
)'erlere n ~;-ve ~oyluler yüksek 

S:mav 9 "'d~lınişlerdir. 
~didin. dereS'l Yeniden taşmak 
tıııntak,.:ı:osterınekle beraber, bu 
Y&va, va kı sular iki l(ünd,,r.lıeti 

A 1 
vaş çekılmiş!ir. 

P<> Yont "J' ..,_ . go il de tabii seviye-
-•e ınmek'ed· ~ 

• ' ır. ôUlar taraf;ndan 

--------- ... ..--
................ ~ ......... ~D~~ 

1 

1355 Rumi 

1 lncl Y.:.uan 

25 

1351 Bı..t 

Zllbcl<ı 
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Vakitler , . .,..J ı:z.1'1 
&L Da. .l.. Da. -- -·---... -

Gilneı 7 26 :.: .>1 
Öğle 12 19 7 'l4 
İkinc!J 14 43 ~ 7 
Akşam 16 56 1J 00 

1 Ylltsı 81 32 1 ss 
İ'T!sak 5 '0 n ~41 

Yazan: Rahmi Y AGIZ No: 7 

Donanın; 
-

Geliyor 
Aıniralin: « Çünkü 

izahab yarım 
dostum r » diye başlıyan 
saat kadar sürdü 

Atnlralln bu ısrarlı reddedişi l 
kar<ısmda albay Treskort baklayı 
•k•mdan çıkannıığa karar verdi 
Söze devam etti: · 

- Erdekte iken size takdinı et
tiğimiz bir genç vardL Adı Davust. 

- Davust mu?. Evet.. Hatırla • 
dun!. 

- O, bnrada kalmağa klll'U ver· 
ınl~. 

- • 'e yap"caknıış hW11da? 
. - Bilmiyorum Amiralim_ Onu 

bil' dm da kcndi~inden sorun!. 
.A~.ı.lrul zoraki bir gülüşle çatık 

"1.ızuııü nydınl:ıtlL Sonra yerinden 
klllktı, Bir flini kar ısında csabl 
bir lıü<ünlo boy ı;:ö~teı·en harita 
nıi~t ... hnssısın1n omuztınn koydıL 
Tommat verir gibi anlattı: 
Btınbr boş liıkırdıler albay_ Bu· 

~ukil vıızi?'c~ kıırş1;'md.a değil 
boy! lıeyclımızlc alo.kadar olma· 
d~;;ı l!aldc bizimle dil.~üp kalkan 
bir Ingiliz gencinin İstanbulda 
knlın:ısı, yıllarca burada otunnu" 
hatta burada doğmuş İngiliı ko
lon~ ine mensup bir kim•enin bile 
lıiirle bir harekette bulunınası w· 
kan 17.du, 

Çitııj<i.l dostum. 
Amiralin bu: 
- Çünkil dostum! 
Cümlcsılc ba~hy~ n izahatı ya

rıru sant kadar sfırdii ... O anlat 
tı' ça harita ıı:iilchn~sısı~ıın \ ü .. 
zündl" Lsabi hüıtin if~ıdf'<ıİ af,1r a
ğır siliniyor, yerine uza~ bir U• 
ntnsun te~üm.lcı1cn n1nnası yer 
leşi~ ordu. 

. Gece :var~ına doğnı toplnıııtıya 
nıhoyet verılırkcn tt·kcr teker bil· 
tün arkada ·Jaruu uğurııyan mira· 
rala)· Trcskort, son da \'ellinin de 
kapıdan çıkısından sonra kiişkiln 
holünde bir l<adeh "iski daha yu
'Vf~ladL Sonra; o'.llni kaTnolığa 
doı.'l'U yumruklayıp sıka ıko söy
lenCli: 

- Şimdi ııenlnLı hesabımızı gö
rürüz mcl'ım Y1JIDIU'Cllk!. 

• Osmanlı imparatorluğunun har-
be cirişl tam mauasile bir sürpriz 
olmuştu. İngiliz talim heyetinin 
İstanbuldan ayrılması günü 
&deta hfüknl cdilirceı;ine yola çı
karılan bu heyet derin bir tees • 
sürte imparatorluğun payıtahtııı· 

1 

boşaltılacak astaneye ya ırı ı 
(1 lncl s;ıhitctl n «icv...m) 

.kayb<.>dcn, çenesın<lcıı Yır.ılı ba· 
yan Refia hıçkL~arak :nlıyor; baş· 
. ucunda bileklerı, ~ ov.an, kolonya 
ile masaj .-aııanların gayret ve te
sellilerine ı·agmen. 

_ Ne olur Yarabbi.. Beni de ~ 
~imin, çocuklanmm yanma gön • 

der!. ki 
Diye feryat edişi yüre tr par-

çalıyordu. . 
Had.sevi yaralı b.ıyan Refıanm 

nnrtlakiler ~Ö} lece huii.İsa cc ılcr: 
Y Felaket ,ı:cccsi ztvci \·e çocu~ • 
larile uykuda bul~nan ~' ~:a! bır
donbıre s:ddctli bır gurultıı ;!e U· 
Y nıruş_ O anın do,cmcs, aı.ın • 
d n rckilmı•cc ine bir ~!\ nl >la 

" ~ · · ··av <l.:va.rlar b~rb!.ı.ınc AeÇTJ"l1 ~ 1 ., • -

rı.L--ın feryadı, zevcin acı ı:cı il~· 
ı ı ~I rini duvan lı.:ıya.-ı Rdı:ı u
z~l'lerinc kn11ıwln çatmın crkap 
alt·n .. 'a b::ı.yJmı · ., 

''r.cs ;,tuııil yapıları .., f~ ayttG. 
c n . c ı vl ığı lir "r.r:ı ;k s~lt 1 

ı , •'°" n ık, b!l bah:ı ve ,ıç 
C'•" '.....,.'" , J 
~avru enkaz uitında can~ız uu un-

Ö~küda7cla bir j 

te ·k si • er lln 

cı 1neı hıı,..ı.,, de.,,.) hetindcn bir haylı yardım yapıl • ı 
tedir. Felaket mmtakasına civar mıştır. 
olan Malatya ve Antep ııibi eehir- '.l.oplanan 325 takun elbise Kı • 
!erde felalretzedelHin iskanı iı;in zılava vcrilmistir . 
hazırlıklar vapıln-aktadır. Antepe ÜNİVERSİTE TALEBESİNİN 
1200, h!alatvaya 3000 kisi iokan e- BEDE!'."EN YARDIM TEKLİFİ 
dilccektir. Tıp fakültesi soıı sınıf talebe -

Bu iş.erle uıtrasmak üzere bu l-:>rinin z lzcle mıntakasınrlaki ya
viliıy.:Uu·de komii.eler kuruhnuş ralılara bakmaı(a hazır oldukları 
tur Bu komiteler bos evlen kı:ıa- yolundaki Rektörlükce yapıl.nn 
!~akta ve bu ev.erde ıasc \' ıoa· teklif tc'grafın kaı ılık ııla.·ak 
te ışinin normal bir va:ı:ıyettc git· Büyük Mi'.let Me=i reisi Aixliıl
mesi i~h terUb"t a'ırunakt .. Jır. 1'~lik RerJ t ; ·ından b C'l~.-af 
Evvelki • kşam l\Ialaty.a} a Erzın • ı l!Cimiştir. 
ca.oda1 15 ı • ilik 2 incı k~!:.c gel· Bu t !,:rafta, kklifin hükunıc .e 
nuş ve ?Lni"r mu! tc'ıf v rln0 !s- bılı:L.i~c.~i si.>yk,•:-nckte "' hivne· 
kfın cdilmi:;•erdir. Dün cıe 230 va· te ihtıva · lıasıl old•ıJ!ıı lahlirdc 
r:u 0 ,mak 1.izcrc 3 Uncu k •ile Ma· tın ta~b leı-lııin y limbnndan 
la.yaya varmıs, bunlard n 123 i istifod., >'di'e i bil liıi:ınek'.cdir. 
Diya bakır ve Adanaya f.ôndcr~l- MISJR Vf \ 'A f<:T NDAN 
mis. mııtc-b:ıkisi, Malah"llda ıskan GôNDr:RI LEN E$Y A 
edilmi.,-tir. KazaZC<h! • r ı,, Mı ır sefirimiz 
ENKAZ ALTINDA DOC'r~Ai''. ve «cn<l 'ive halkı tarafından 

1Ki ANA ırör d •rilen diirt yüz parça} a ya-
Aııkarn '1 (Hu~usi nıul·?.bırim;z. l:ı l<\-:J ile A ti!'a sc!irim ·, tara· 

den) _ Buruya ııelen trenlerden fından ııondcril~ıı yüz parçn C'\<Ya ! 
birinde, Erzincanda eııl:az altında cii·ı Ba-l.ah\" v uuri e sehrinıizc 
doilur'n iki ı..~nc ana da vardır. t<e•i • ""''• ve derh·ıl nıaha.Jline 

Bu :-U.aıar çocuk.arile beraber se mi<tır. 
sa~ salim ('Jlkaz altından çıkarıl· R'LEN ESYA İC'İ'.11 

l d • /\l:tlUZ .ı\Ll.\1Z 
rnıs ar "" Kızuo · :n<> ı ı; i folaketzeJe-' 

Hugiin bekit ı.eo tren ter İ\'İn t b• riı edi!·cek pora ve ı 
daha. gelwc·di eşv · '· mukabil J{ızı:av alam~tiııi 

Bul!iin saat 11.50 de ııclmesi lfı- h~·d ' '>'lz alınm•sını r ca et • 

Yazan: ZıYA ŞAKİR No. 33 

Fatih, kazandığı zaferlerden oka· 
dar mağrur bir hale gelmişti ki ... 

Lakin futadı n•om, J\>dişalıın 
teklifini reddetti: 

- Hiz, mübnrcl< bir tarilu\tiu eh· 
liyi2. Tat 'k.ıılimi>, dognıdnn doğ· 
rıı. a (Paoa) ~·a ıncrhııtlıır. Buna 
bin:lt'Jl. değil hıri .. lİ) ruı olmı -on 
hır hükümdara, hntt~ kendi dini· 
m:zdcn 01Pn lıiikii ınl~arl.._.-.ı b~le 
'\'ergi \.ermt'yİ:L. Anc:ık, h '"n1ctlU 
Pa ~ .. aJnnız.J. Lir aıtiranı ııi &.n .,i 
oın~ak ilzc:rc, her sene, h.cndi1erjne 
bazı hcdiyderle lıir ı;cfpr t lıeveti 
gönde rehlliriın. 

DeJ •. 
Fd tı• ıı ud.ıını, i.t:ml,ula uvdct 

etti. J'ttd•SE&hın huzuıur u. c1karak, 
ü ta.:11 azamın ~ö1l rlui avncn efrn .. 
di•:n. unlatlı. ı 

Fatih, lut.zru.,du;ı ıuft. rlcı<len o 
ka, .. 1r nuı;:Tuı. bir hnı( r: h:ıtşti ki, 
~O\ c.-1:) t•it·r rt.•ısınin ('l"\ ""il IH~ t{U'il'" 

run:.ı . erlir ·ııh"' i. Tt' ti 'rı. ,.·\al ... 
v \crt' r<"htl"tı k::ı:,,ul clt rınıy~ J·~-

swı Draber) in izde, (40 bi ı ıluka 
altwı) alacııgı vurını . ifa .rıının 
tahsiH. bize ha~ale cdildı Kak 
sekiL • at z.'lrfınıl:ı. l u ıınr ları ı.. 
tcriın. 

D di. 
Sakı~ nı b'u,fan, bu tNıd 

dırınad lıır: 

- l!ıziın, biç kiım ~ l' bc.ıru • 
ınuz ·'·oktur. 

DiJ. t..· lrı:-a \"c kufı ı,;r ccv.ı,,fa 
ınuL;.,• clcdC' hulun.?ııh r. 

lla121 t.:a ı•:ışa. i.i(k-ch~t!IH. 

- Sclıriuiıi, yak:trı.u • ..c\d .. tnır.1 
Jıal'ap crleriıu. 

DiJC, iulıd.itlcrL• ,;ııh..ti, Sou \8 
kaı'i bir co\'ııtı gctirınt..:t.. i.izc c, lıt• .. 
~eti karo~·n 'ÜH • .. ,ı. 

Haınu Pli~, o ctuı t ,., •ı> h<"k· 
lcdi; J:Piı,ırcli IJıı •ik"', eı1e;i giin 
de de\ ıı ı etti. 

d ) Zım ~elen tr~n -ım"mis\ir. Bu m • <lir. ( ı i nci uhi!t•d;•n i."vam "" ~ ,,... ... 

~. r . c-rdi. () •iint?tn itil> rl'n ,1 

(h nı) hrJine g r ı;ir.•· a:r, ~ij .. 

"VU1Jc re s~!JC hıtlı "' dt..tdi. ı 

:Ciirk \ınirali Ou n.tiu det .tarıuı~ 
da, l':ı.ıa. :, giıli<.c utl:ınılar gOn • 
dcı·l:rch 1.tsı!lcr )npt1r<lı. ~u uc .. 
ticeyi aldı: 

0 • dr ın c rJfa ze· rı1:u.ı. .ı.lla.\iı.D ... 1 .h.Q f k t 
.hır di:.g1tt'"g1 11.u..ıer a.},ndl~,. a a 
b . Jna'b··t 0 ı 1 "" ,uz_undcn lt!S.11 u . ' . ... " ·1 

· •·rustun" de {'lt~ ge .. rr. me ... 
~rrı.rı , s..... 

1 
t 

'. . ı .ı.öıle ko.r...:ılası tnış ır. 
sı ım ~ı ,.,..n "< ' •• 

l!ı:.ftalı.rca 5üren devamlı ta ... ıp-
1 •• r n ;onra, ev\'cki akşam geç 
v~ıkiı binaı.!n etra~ını .. s?ra_n .~e : 

1 ~ .. ,, u··,.u evın ıKJncı ı.~t.n 
ı1 ur ru... " ' . 1 kl 
d~ki ı r ıxncereye ~n .zoru . a 
. . •ra'· buradan ıçerı ııırmış-

tıı nan" f n. • • • 

Je•. k.a' odada şoför Hayrı ısmın· 
d .. ' ' "(ne t"roin \·cı·rrlr.k.te olan 
;adı:} 'suc; tünde yak alam;şlar
dır. Scr-ır ze:h~r. r;. ~!l '..'...LJ a zama.n 
bulan •:1'IS. cJIHi l;a)l.larrn:ş, bır 
b 3 lon iç ndcl. b:rço!< eroın paket-

i . .. adc"l c. lm.ştır. Memur· 
erı 1 ı·u::ı • ~· 1 d • 

1 b-,- -ırııda kapının ça ııı .gını 
ar .l !:i • emur .. u· le r ·ırm~lar; ıcra ın -

J?:Onn , ' ' ' d b' in 
l. 'an ;dnan_ u;mi'l e ır ero 
arınu · Tı.IJ l" onun 

ı· • 1·~1 ;rcim!s .. ·" eır.ı:..r ""r rr l"J,:4 , t b:t r•• .-~ n ~o,.,ra 
ela .ıı rs .. 
Y ~ka 8 lmışlar. diğer mevkufi•· 
r n I'a koymuc nrdır. 

B ı< ç <l. k.ka fa"ıi:ı i.c şoför En-
. ',a~ at cı Alunet, 

.. r, J.\ - ,1 h r 
V'ikr~ ve saC .. kalı hırs:z .ır.eş u 

h:rc. Eft.d - a' nı şckl.ıld~k. yıı; 
1.. S ve vüzl•ştır e!'e su,· 

rı:ı.. .. J 
ı,ırı <far r ellir:lm s!ir. Bu~ ::r tan
z..m edile., bir z,_bıt.ıa !bı.rlıkte ez;ı· 
nivc tl'r<"kı.ôrh·~,r·n ~ trıl"'Y'I s • 
bu.n:da tahkikat ikmal edılerek bu 
kabJ suçl~ra bsk ... n '"s .ye 11e!(ıncı 
cc~ava sevkolunrr.u lar.:lır. . 
M~hakeme ilk sorguyu mütea

k;p bunl•ı•dan Mavnacı I<adn:,E!: 
tad ve Nc«'li tevkıf etmış, dıge. 
l~riniıı gayrimcvkı;f olarak muha
kemelerıne bışlarr.ıstır. 

( _· _::A~s:.:..:ke:.:.r~I ik~..:.lş_le_ri_I 
Fa'ih askerlik şubesinden: 
ş. diye kadlr hic askerli_k et • 
~ :iı6 • 334 tdahil) dol!UJillU 

DX! i zasız ve gecen ce.pte nam-
cüa ı. c .. il (335) 
lalına l \ietiye qonder i:n 
doi!. ( oocu) sııufına mensup erat 
scvkcdii<>cekle~inden hl•mcn şu • 
be'" mürac.atlan. 

dnn uzakla•ınıı;tı. Yıllartlır emek 
verdi -]eri ,·c bu emeğin ta~ fay .. 
dob:'ı g(irlilecei:i sıranın gcup (al· 
masile scvindıkleri bir ~·~anda 
1 1 • ..il\ ilk .'\, .-~pa hubmın pat
laması: Osmanlı donanm~sı ~e~· 
soncl:ııin yeti mc~ine de bır manıa 
tcsl-ıl edecekti. 
.Masmafıh· •imdi kendi memle· • • d •. 

kc!ıer.n'11 döğü saflan,ıı ""'1 •·a· 
zlfcluini nlmai;a giden fa-iliz za· 
bili ri Anur .. ı Liı.ıbosun etrafın· 
da kJ:., !andıkları vaııur kama 

rw;ırıda çvk gc<:medc:ı bu t.;cssur 
!eıini yenecek bir mevzu buldu· 
lıır. Koııı.,;ıııaı:a daldılar. 

Yolnı:ı: vapurun kıç tarafında a· 
yazr. ra.~'lllCn kaputuna bürünmüş. 
arka.da,,,!::.ı·Jntlcn :ıyrı_, )alnız ha .. 
şıı;a ,·tski cckh:t·rcn .. vc hon~urda
nan bir ndanı b • nluhnh.:sclc.rden 
uzak duruyor, kendi kendiııe ara
da bir savurduğ-u kiif~~leıle hır· 
sını ellndcki vi. ki şişesıudcn alı· 
yordu. Bu adaın, pO'I hıyıkhı .. nnda 
viski btrelerinin ııarıldnJıgı i~
ı;:iliz talim lıeycti aıosından harı· 
ta mütehassısı r.11:.ay Treskorttu. 
Aibayın yeisi son hadde, lıid~:'ti 

aşırı derecedeydi. Talim .h~y.etı ıle 
İngiliz ve Fransız kolonısmııı Os· 
mantı hudutları haricine çıkışı sı· 
rosımla İngiliz delikanlısı Davııs
tun İstnnbulda kalışı bu lıiddctc 
sebep olm~tu . 

Esasen miralay, delikanlının ba
ba., tamfından kendisine emanet 
edilerek bir kotra ile Erdekte do
nanmava gelişinden %4 saat sonra 
bu genç adam üzerindeki bütün 
ıııiüwı ve cıtoritcıslııi kaybetmiş; 

( Devamı Var ) 

trende bulun::.."l 300 yara.ının An· =-=-==-------·-
k da hastaneye va!ırıldıkları 
haber alınmıştır. 

Dün gelen 214 yaralıdan yardı
m~ n-.J. t~ç olan 140 ı ha.;!anc;ere 
vatırılarnk tcdav_i ;;•ına.ıı.m;nış- ı ANKARA RADYOSU 
lardır. Dı_i;!r fdakr e e er :;iır • ı 

ketihayriye .vapurJrHe Sırkeciye , _ D.\LGA UZUNLl'C'iü -

lunmu<.ur. Bu "' eki •...-..,ı.., Tok~t J6j8 m. 183 Keis. 120 XW. 
reçınlerek ıstırııh Jcrı l mın o- 1 1 
ve Erbaadııa feliık t de.erin Aele- · ı\. r. 31.7 m. 916~ Kc/s. 2~ KWI 
cekleri söyleniyor. ı'- --

GiRESUN ML~"TAKASINDA.. .::> at 18 Program, ve mrm.cket 
Giresundan ııckn haber'ere l!O- s~at ııprı, 18,0J !\füzik: R •. !yo 

re. bu mıntakooa da cnk z knl • Ce , t: ası. ı".30 Çocu'.< s~.ıti, 
dınldıkça ölil mikt .rı artm1~!a· 18.55 s:orbest saat. 19.10 m mleket 
dır. '~~d·\-·c kaa..ı~ ö !na~ ~aı~," saat ayarı, Aian.s ve nı ~ ... _:oloji 
mata l\Ore, Ka: hı arda olu mıı<· hab.rıeri, 19.30 Türk müzı .. 
tarı 2500, Alucra'da 1000 kadar?':· ı _ Okuyan: Veciııe, Huşen 
Yaralı say!s~ daha fazladır, Egrı- Kam, R şat Erer, İzzettin ükte. 
bel yolu hala acılamamı.stır. on beş ı _ N şabuıck pc~revi, 2 -
köy Jıar_ap omu~tur. . İsmail Hakkı Bev - Ni abur<'k 

YEN! ERZİl\CA_NIN YER! beste: (Bir kere yüzün ıı<i:=ğı), 
Ankara 7 (Hususı) - Yenı Er- 3 _ Ziya Pasa - Nişaburek sar-

zincan ş.,hriı:in veri hakl~ında kı: (Bir zeban sövle.s n), 4 -
te'k: ?er ya!'ıım:ıkı. dı". Şehrin z, Paşa • N'< burek saıkı: 
l:ış!.va dcAru olan sahada ya - ( " :i nazım kim büvüttil böv!e 
pıla;:a!'.ı • nlaşıl ,aj.;t1dır. Erzin • bi n;n·a sıni) 5 - İz2cllin Ök
c•n mEb'usları bır müloendis he- te. Tan bur toksıml. 6 - A i Rı
\"Cti ile Erzinc~nda bulunmakla • fat _ Nı burek ~arkı: (M~vle
dırlar. . d.p h r ııulizrrc), 7 -İ<mail H.k

Diin de cnkoz allından canlı ık! kı E v • :'<is3bu·ek viırük se-
k;si d:ılı~ kurtorılmı~tır. mai· (Ev pil ne aceo sı si!eı ınüş-
ÜNİVF.'lSİTE TALEBESiNİN ki terin var) 8 - 'ışaburek 

TOPLADIÔI F.ŞY A saz S€ın:ıisL 
Üniversited<> fel5ketzcrlelcre yar- 2 - Okuvan: Melek Tokııöz. 

dım isi de,·am ctmekledir. 1 - Arif Bcv - Kürd'lhicazhlr 
Bu münasebetle şimdiye kadar sarkı: (Güzelim hic a.am"Z mı), 

rerrk 1'Url'<C• ve gerek e eşya ci· 2 - P.efik Fersan • Kürdilihicaz

ııııı .. ,, . , 111~ ŞEHİR 
l!ll!ili[Jır i~ TIY A TROSU 
l.ııı~ıııııııJ .,ıı Tepebaşında 

dram kıs=da 
Bu akşam saa: 20,30 da 

(Hayat Bir Ruya<lır) 
İSTİKLAL CADDESİNDE 

KOMEDİ KISMI 
Bu akşam saat 20,30 da 

(Sözün Kısu•ı) 

HALK OPERETi 
Bugün matine 16 da 

Bu akşam 9 da 
TARLA KUŞU) 

kar sa"kı: (Göz.erin mli mine), 
3 - Refik Forsan - Nihavent şor
kı: (S.n pek güzelsin). 4 - Re
fik Fersan - Tahirpu elik sarkı: 
(Can ardı lıa\·a!imde). 

20.15 Konucma, (tarihten sav· 
talar), 20.30 Türk nıüzijli: Halk 
tü.küler. İnebo:Ulu Sarı Re
cep. ~0.45 Türk müzli!i: Fasıl he
yeti. 21.15 Müıik: Weber • bil· 
,ük Duo (Oo. 43) (klarnet ve pi· 
vano için). Hayrullah Duvgu ve 
Cerr.al P.C'llid .. ve Mclodil,.r (pi.) 
21.45 h'iizik: Ncş'e:i müzik (pl.) 
22.15 memlek~t saat a'·arı, A
jans haberleri; Z raat. esham • 
tah\'iJat. kambivo • nukut borsa
sı (fi\'at)., 22.30 Aians spor s•r· 
vlsi 22.40 Müzik: Ca21'and (pi.) 
23.25/23.30 Yannkl ııroııram ve 
kauanıs. 

SAlllK os:UANLI IMPARATORLUCUNUN TAKSblE 
t.JCRIYAN DÜYUNU UMU lhJ·Si lUECrJd 

Paris, 27 İlltkiınun 1939. 

Osmanlı Düyun11 Umumiy si 
• 

Maverayıerdün Ilmiihaberle1·i 
Osmanlı Düyunu Umumiyesi Meclisi, muktaz.ı müsaadeler istihsal 

edildiği cihetle Maverayı Erdün ilmühaberler~nln 8 numaralı itfa 
kuponu tediyatına Ankara ve İstonb:.ılda IO sonkanun 1940 tarihinden 
i ibaı en başlanacağını 18 İlkkıinun 1939 tprihli ilanına ze.vLen aliı.ka
darlara bildiı·ir. 

Bu S!.ruda, Ana "olanını l{Mrp S:\

hilıcr;nde (30 paT~n) 'l'iirk ~~ll'i· 
si uoja~ıyordu. I·'Llih. bu donan -
ıııanıu .1\.ados ad.:ı~ı ,.t, ar111da bir 
gö~t ri. 'li.p · 'l" <'mir "\c-rdl ,.e 
bu ııt!nın1.iş t.:!"tll~.uıda da. (kapta
nı der~ ;ı, lirunza Pal"') ya bfö·iik 
bir f:lo ıhıar cttiı:di. 

B·ı fılo; ~kıra"!' s '"· so lut
a:-ı da iki sır&, ıoa p .. r(' sı du !~k 
sıra kürekli 17:i J;f'fineden rıiiTrk .. 
keptı. 

O tarihe kadnr Türklcrio, bôyle 
ml1 zzam hır fılo çıl.nrdıkluı gö
rülıncuJı')iı. Buna b:l acn, bu do
n rı mıtııı Al<licııiz boj\.mr.d•n 
g~ip Ege den.i4.inc girınc,1, hiitiin 
adaıar balkınn deh-.et verdi. :\le
lin knlel r.o ıııulib. olnıı büyiik a· 
dalardo, derhal bır fauliyet bn~ • 
!adı. Lazım gelen ıniııl:üaa terli· 
hah alındı. Bu ıncynnda, Rados 
~Ô\'~UJ elel'ı de varılı. Onll!r da, bu 
kuvv~tli 'l'ürk lııosuna da)·anabil· 
mı:k için, evkııt~ıle te~bırler al
mı~lardı. 

(Amiral llanı,.n Pa~ ), ilk hare· 
kcltc, li)·ak:tsızJjğ"ir.ı östcrd'.. 
<.:·· ul.i.ale ho •nzu.doıı tıhr tık
maz, azaıui sür':ıtl R ... dts kale -
s.iuj bast1rıı ası luzınıgclirken, dog
ruca (L1:soos) dcıı.ıen ( J dilu 
uaası Onu!lc gıtti. A('ıkta deınirlcdi. 

.uıd:lli ııılasının Diıko-. (Kato
lc\ izı 'l'iirk .ı ıtır~liı!C kar ı ınü
la)·iıııaue da, randı. ipekli kumaş· 
;.arJan '-,Jhischk!t.:r, Dltı lıin gti
mıiş ilorın (1) yırın. ôküı, elli ko· 
yun, !ı.ek!ı.cu tulum ~arap, oir hayli 
kuru luüm, içi rı b"h; r ve baJcın 
ile doidu.rulnıtı> kJlliycUi nı.ktar· 

1 
da kuru i:ıcir, ha· ekınek, susaınlı 
gc\·rc),, 0:1 kantar hat lor pcy!ıiri 
ve sa '.reden murc .kep bir takım 
hcJi, t.:l ... ricı faruy onı.ırını Amıral 
gcnıı:~inc l·ullc>dı. 

H~nıza Pllşa, Dükanın bu kur· 
nazca hnrcket:ni, uu1.i.kUnc bir rnu
aıfü·ıc tel:ikkl dti. Diıkay:ı seliıın
lsr göndcreıek kırk •ekiz . aat de
mir ÜLtundc !•aldıktan <oıır~ do
nanınasıu:ı lıare1'et eıf'ri vrrdi. 

Filo, ınıhait bir hnva ile (Sakız) 
lirnauı öniinc gt•ldi. HFn11.a Par.:a 
burada da l\IiJilli Dükasımn gös· 
tcrıHği nezaket \'C ınis. firpe-r\:er ... 
ligi bekiedi. l' ;.knt ~ıthik:cn donan
mrya bir tek ka~ ık bile gelmedi. 

Türk Anıirali. hu so:,uk karşı• 
!anmaktan tcliı~n düşerek, Sakıı 
Dükasına bir ZKbit ı:öndcrdi. Hal· 
loluracak bnı nıescielcrden bah
sederek, Duka lnrafmdan salahi
yettar bir heyetin g(ındcrilnı<"Sinl 
istedi. 

Di' ka, maiyt'tİ erkBnından üç 
zatı, Amiral gemi•ine yolladı. Bu 
heyet ile, Haın2a Pasa nrnsında, 
hır konuşma b~ladı. 

Türk Amirali, ilk tehdit mahl· 
yetinde, şu sözleri &ö~·ledi: 
- Ceneviz tüccarlarından (t'ran· 

(1) Altın derCC<'sindc kıymeti 
haiz o>an bir nPvi para.. 

1- ~aluı kal.,.i, a-0n dN·eco ıno
tiııdir . 

2- Kah•le. J..ü!liyetli miklvrdn 
İtaıyan sililh .. rleri cf('n miirtk • 
kep muhafızlıır nrılır . 

3- Knl<'ıl<', d li i ıı t! < .. ' ;, lop 
vardır. 1111 tot1l#1r dn l .. "',mlll·n \.'!\ 

mah;ı- n111alleın t ':' clar turafın .. 
dan iilnrc ı uu'h'kt dır. 
1- Limanda 20 par~.ı kal

yon bulunu)or. Bu kulyoııl~r da 
büyük küçiık toplar 'e tül ldo 
nıiıcehhcz sil5.hsörlcrıe rloh.: ur. 

Hamza PM'ı", bu mulil ,ı lır 
aln1 z. dur, 1 1d•. ~ak zlıların h.en 
d' .... e n'çin 50~.ıı:: nu:ıın~ th ık, .. 

.ııın <ebet.ini aııl:ıdı. I<or ısııı· 
"~ ı kuvvetk nıiirndc!eni.ı, iyi 
bir neti..:c busıl cdC"t l\ <'tcf:it.t ı.l·~ 
tutii. ııı:rni.lt·r:1 i ricrhti S·• '"l u .. 
manı kPr •sıııılan kalclırıııul., ım· 
ledeki top ml"'n ·r: l·n hDr,ctn.l~c 

deınirıedi. O cıvarıfaki ha", balı e 
ve kö~;lcriıı tahrir İLİ enu etti. 

Fakat hıı t:ıla'. · ~t. TıiTk do.ı~n
masının ldıinc L.çbır netice \'Cr· 
nıedı. Ilc) hu e hir go t~r, lınre· 
ketindc..·n ileri gc: enH.:ni. 

Hamza Paşa, bu mın offa > t • 
."ıiizl.ik knr!'iiıı;;ınchı, dnlıa fazb tiur· 
ıuak istemedi. iki ı,<tin sonr· de· 
mir kaldırarak, Rudo. kalcsı öıta 

ne ı;ddi. 
Rados liınun ve kl\le i (S,l.ı,; ı a 

da bcnzcnııycrdu. Linıan s.on de.· 
recede n1r h uz bulunın::ıL la '>cra· 
ber kale de ) 'k ~re bir yn .. ;ınka
ya gıhi yüksehyorJn. \'e kı.ll'nin 
hw\.arı uzt•rtndc, göklicınırlcro 
garJ..olmuş binlerce şi>valyc:ıiıı 
Lc~~caı;::ı J:'Ôl'Uh.ıyor u. 

Kalenin bu vazi) eti, llamıa l'a· 
şanw J.albinl' o kadar lıi•~ ''' bir 
ürküntü verdi ki, bu,.da, il-ıbcti 
me~hul bır harp mıırcr. ıuıı guı~· 
mive tc:,urct cdtnıcdi. Ku(iik ka
lelerde birkaç fütuhat ~apara •a
fer koız&nıııak.. bı.iyh'<·e de Lem 
kccdı nıo:ua.~\·i:ya.tıuı arttırıı>, hcııı 
de düsınan?arın ('C . .,arct \u nıti 
dafaa kabil.~ ctkrini k.nnak iç n 
derhal dılmcıı kır~r. k cı~tanköy) 
adası öuüue geleli. 

Ada hall<ı. ınııh.rız 'l<l'"'~""rlo 
beraber (l::e,_·a) kal.qnc kap:ııı -
mışlarJ i.:ld ılı ınu\,:ıveruct tcd .. 
birleri ulnH~ıa.rdı. lt::.e"Sabnda ve 
kö~·lcrllc b tnı.h. kaJuı ııc ıhtıyar· 
!ardan lı· 'k" kıınst• l hıam ·•· 

Hamza Paş.ı, bu !.ıi~ük kale ·i 
kolayca ele g:t ,·ir ~ !' ... <- ını ta ı• 
ıniu etti. 'l'l• 11111 Lt:l lıfı iıt• kor11.yn 
adam gön:lcr.li. 

Kale muha ııları, hu tekli\ı hl · 
detlc rcddctt.l<r --~ dtı lı. i ıoıı • 
)arını lit._:~h::Jncklo un \\cnıetc 
hazır ofdnklarıııı gö. ll' udl·r. 

Hsn•z:ı ı•.o.ş~l. buradan da nıu .. 
\'a{fakiyetsfzıi~ 1 dönıot'k iste· .. 
ınedi. Derhal kaleyi mıılıa,nr, y•ı 
giri~ti. 

Şimdiye kadar Türkiyede yapılsn fllimlerin en mükemmelidir, 30,0t•O kişinin büyük bir allık& ile Ryir 
etti(:! bu filmi görmek iç in bu son ırünlerden btlfade ediniz. 1 

İlaveten : EKLER JUR1'AL son düoyu hahf'r:eri ve GRAF voo SPEE 
ile !~l!z krırvaziirleri arasında de niz mulıarebelerL Bu.gün 11 ve 1 de tenzHatl: matineler. 
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POKER Traş bıçaklan 
Diiayaınn • iyi trae 

bacaklanclır. 

tra~ bıçaklan geldı. Her yerde 
bulunur, morkuına dikl:•t ed·ni&. 

iKi BAKTERİYOLOG ARANIYOR 
Şark zelzelt> mıntaknaıoda vazife görmek 
iki hakteriyo!og'a ihtiyaç vardır. Harcirahları ile 
İll§e ve ibate masrafları Cemiyetimize aid olmak 
flzere kendilerine ayda 250 lin ücret verilecektir. 

Taliplerin ihtısas vnikalarile birlikte hemen 

KI ZILAY SATIŞ DE POSU 
DIREKTÔRLÜGÜNE 

müracaatJan ilıio olunur. ~ 

İstanbul Belediyesi İlanları 
l k temhat 

2,25 80.00 Takslm kışlası Panorama g~idi 3 numaralı baraka 
4,50 60,00 T~ksim kışlası Pauorama geçidi 20 numaralı oda 
6,3-0 84.00 Taksim Mete caddesi 2/1 numaralı oda 

18,00 240.00 Taksim kışJ1151 Mete caddesi 2/2 numaralı 3 odalı daire 

) Q 4 QRAovo MEVSiMiNiN 
MUVAFFAl<iV' 

MA~ E LaLi 'i<adfldarı 

iJ6li oe f{ywetfi 
, ~ü-%9österi~ ., 

l . 
f 

İlk tıeminat miktarları il-e tahmin bedelleri yukarda yazılı emlak 
2490 numaralı kanunun 43 üncü ma<ldesinc ııöre ayrı ayn temdiden 
arttırmıya konulmuştur. İhale 18/1/940 t.Mlhli persembc günü saat 
14 de daimi encümen<M! yapılacaktır. Şartnamelıcr zabıt ve muamel~t 
mıidürlüi!ü ka!Pminde görülebilir. Taliplerin ilk teminat makbuz veya 
mektuplarile ihale günü muayyen saatte daimi encümende hulunma-

------------------------ılflrı. lll6 

lstanbul Komutanlığı Satınaı
ma Komisyonu ilanları 1 .btanbul 

Levanm Amirliğiuden ' .• ·e.n.·ı.~ •. n-·Hari--·c]• 
Askrri Kıuatı iliiııları 

Münakasa ıtJnU talibi çıkmıyan 
komutanlığa bağlı birlikler ihti • 
yacı için dok•an altı bin kilo yu· 
bfın tekrar kapalı zarfla müna • 
kasası 20/1/940 cumartesi günü 
.. at on buçukta yapılacaldır. Zarf
lar komisyona mezkllr saatien bir 
'8at evveline kadar verilmi~ ollt· 
caktır. Beher kilosunun muham • 
men fiatı yedi kuru~tur. ilk temi· 
nalı bes yüz dört liradır. İstekli -
)erin belli gün ve salltte Fındıklıdaj 
komutanlık satın ahna komisyo
nuna teklif ın~ktuplanuı verme· 
leri. ·2· 

tınalnıa lıoıni< onuna milracaat- -lan. •149• 

* ıtami kıı,lasında yapılacak tami
nl i~in ke~if ve şartnamesine gö

Aşağıda yazılı maddeler kapalı zarCla hlzalannda yazılı gün ve 
SJ1atlerde Edirnedc Müşiriyet dairesinde 5atınalma komisyonunda ya
pılacaktır. Taliplerin kanuni vesikalarile teminat ve teklif mek!uplarwı 
ihale saatinden birer saat evveline kadar komisyona vermeleri. 

re dö•emelik kerestenin açık ek
ıiltmcsi 25/1/IMll Perşembe günü 
saat oııdn yapılmağa başlanacaL 

C:nsi 

ve ayni günde intaç edilecektir. 
Kereı;tenin muhanımen bedeli dö ·t Kuru ot 
yüz doksan be~ lira beş kuruştur. 1 Sadeynğ 
İlk teminat parası otuz altı lira alt- Sabun 
mı~ ı;eku kunı~tux. İotd<lilerin Saman 
belli gün ve saatte Fındıklıda Ko- Sığır eti 

Ton 
• 
• 
• 
• 

(1075) (16~) 

Miktarı 

495 
20 
15 

648 
151 

Tutarı 

Lira 
Tcmlnab 

Lira 

24,750 1857 
26,000 1950 
5,700 428 

10,368 778 
48,3'20 3624 

ihale güail ve aaab 

29/1/940 
• • 
• • 

30/1/940 
• • 

11 
15 
15,30 
15 
14,30 

- Rekabet Kabul etmez llat : Taksitle 135 il 
- Gayet kolay istasyon Bulma lertlf,Jatı 
- Anliparazil süzgeç li, dahili hususi anten 
- Yüzeltiden fazla istasyon isimleri yazılı ıı 
-yük kadran 

i tiraz kabul et mez üstünlül)ü hakkında kanaat ha 

etmek için Müessesemizi teşrifle bir kere görme 
zl tavsiye ederiz. 

mutanlık satınalma komisyonuna * miiraeaatlan. (J50) 
.... 

16,035 kilo 93 kalemden ibaret yapılacaktır. İdari fenni şartname 
çelik pazarlıkla satın alınacaktır. ile liste 254 kuruşa komisyondan 
muhammen bedeli 50,717 lira kat'i alınır. İsteklilerin muayyen gün ve 

Münakasa günü talibi çıkınıyan * 
~tanb~I ~omu!a.nhp?a .~ağl! bi~- 1 İstanbul Komutanhi'ına bağlı SAHi iNiN SESi saatte kat'i teminat ve kanuni v~ 

teminatı 7608 liradır. Pazarlığı sikalarile Ankarada M. l\L V. ha-
VER!:SiVE 
SATI~ VE ACENTBLERiNDE . 

j02 l~Til( 
sev o 

11/1/940 perşembe günil oaat 11 va satınalma komısyomına gelme
de hava satınalnıa komisyonunda leri. (1059) (33) 
-~~~~~~-~-~~~~~~~~~ '-============ ='-'·-========================================"" 

Asistan Alınacaktır Deniz Levazım -.•tınıııl• ' 
ma Komi11yonu lllnları -

Süt İlanı 
Halkalı Ziraat Mektebi Müdürlüğünden : 

likler ıhhyacı ıçm ıkı yuz hın kito· birlikler ihtiyaeı için evsaf ve şe
bulırurun tekrar kapalı zarfla mil· raitine uygun sekiz adet yangın 
nakasası 20/1/940 cumartesi günü söndürm" tulumbasının pazarlıkla 
saat onbirde yapılacaktır. Zarflar miinaknsası 25/l/9!0 Perııembe 
komisyona mezkur saatten bi.r saat1 günti sııat ou bıı~ukta yapılmağa 
evveline kadar verilmiş olacaktır.J ba~lanacak ve ayııi g!inde intaç e
Beber kilosunun muhammen fiatı dilceektir. İsteklilerin belli gün ve 
on beş kuruştur. ilk teminatı iki j saatte ı;·ındıklıda Komutanlık sa
bin iki yüz elli liradır. isteklilerin 

1 

tınalma kmnisyoıııına nıüracaat-
belli gün ve saatte Fındıklıda ko- !arı. •l5h Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
mutanlık satın alma komisyonuna--------------! R k 1-Tahmin edilen bedeli (8760) Meklep eUtııilnde mevcal damızlıkkoywılanLm baı.-ıl ola.<ak talı: 

cZOOOO• kilo koyun ıtiilü acık anlua&y• lı:onmoştur. Jllllhtuwneı> teklif mektuplannı vermel<>rl. •3" İstanbul asliye ikinci hukuk ha- e törlüğünden lira olan (87,600) kilo ekmeğin 23/ 
.lf kimlij(jnden: KurumumW< bahçıvanlık, sütçlllUk, z. makineleri z. lcimya lhtlruar san'alları, İkinei~anun/1140 tarihine raslı • .zıeo. 11radır. 

l\lüuaka. a ıünü talibi çıl;.mıyan Davacı Alclts.lndıra taraiından Zooloıi, Jeoolojl, tizU kimya, parazitolo ii enstitilleıi lçm imllbanla birer aauııaıı yan Salı günü saat 14,30 da kapalı 
Mal.tepe piyade atış okulunun ke- Büyükadada Çır.ar caddesinde 46 aJıııacakur. zarfla milnakasası yapılacaktır. 

ihale 17/1/IM& fartıamba ııtlnli saat 15 ıle Halkalııl& mekkııte ya 
eaJı,IU'. ııartn.,,. ... ını iııtanblll VUbeU Ziraat miidiirl~de ve m Jll•~~ 
lılt sermaye muhasip mes'ullölünde rönblllrlcr. 4if ve şartnamesine göre elektrik No. da Kost:ıntin aleyhine açılen İmtihan 15/1/940 Pazartesi ıUnü sa at ıo dada. 2- İlk teminatı (657) lira olup 

tamiratının açık eksiltmesi 25/1/ fe:kl;i haciz davasından dolayı ev- İmtihana lli•'1dııkl ıartıan haiz ol anlar iin!bllirler. tartnamesi her &iin komisyondan hteklllerln yüzde yedi ba~uk teminat parıdarlyle birlikte 1evmi JJJ 

7ende mek.tepttkl komlQ'ona müra.caa&ları. (10864) 140 Perormbe günü saat on bir ~lcc miid~.cia!C'yhin ikametgahına ı- Ali taıı.ııı en az Jyi derece ue bilirmiş olmak.. parasız olarak alınabilir. 
buçukta yapılmağa başlanacalı. \le ııönderilen davetivede muma·Jey- 2- A.<garl ecnebi bir dile vılk.ıt bu luwnak. ' 3-- İsteklilerin 2490 sayılı kanu- ı 
ayni &iinde intaç erilee~ktir. l\'Iu- hin halen Yunani.>tanda ve ika - :ı- 30 y~ını ıeçmerniı olmak. nun tarifatı dahilinde tanzim ede- Devret Demiryolları ve Limanlarl 
hammen bedeli ıx.~ yüz yirmi se- ~t.ız:1hının orada meçhul bulun - 4- Ziraat Vek~ıeunın ıeşkil~tında en az bir aene çalı,arak namuıtıil!nl bl- cekleri kapalı teklif mektuplarını ı"şletme U. idaresi ilanları 
kiz liradır. İlk teminat parası otnz dıı)?n mübaşirin ınesrulıatından t!rmi;ı ve o.ıı memur olmuş bulunmak. en ııeç belli &Un ve saatten bi.r saat ----~~~.;;;;,;,;.;.....;;_.;.. ___ _____ "".'.'"."."~~:"".:lıl 
dokuz lira altmış kuruştur. İstek· anlaşılmasına bin:ıcn ilanen tcb - 5- Askerliğini bilirmiı olmak. evveline k~dar Kasımpaşada bu- Muhammen bedeli 292,5 lira olan muhtelif eb'atta 325 kıı. Gu . 
Jilerin belli &iin \le saatte Fındık- ligat icrd.Sına k:ırar verihu:s ve bu 5- Memuri.~ kanununun beşine! maddesinde istenilen şartlan haiz olmak. lunan.komısyon başkanlığına ver- a~ık eksiltme usulile satın alınacaktır. Muvakkat temin~t 21,94, 
lıda komutanlık sahnalma kc:.mis- bapta müddei:ılcylı Kostantin hak.- Talip olıuılnnn imtihan gününe kadar Rektörlüte milracaallan~ meluı. •48• dır Eksiltme 25111940 peı·şeınbe günü sa.at 11 de Sirke<:ıde 9 jşl< 
yonuna müracaatlan. .148, kında ilanen tcbliııat kra edildiği (6665) (10790) * · 

1 
kt T ı· 1 · J<ııJI 

haldı• mahkemeye ııelmemiş oldu- binasında A. E. komisyonu tarafından yapı aca ır. a ıp erın . 
• (!undan ha1<.kındaki muhakemenin ------------------- 1- Tahmin edil~n bedeli (91.542) vesikalarile gelmeleri lazımdır. Sa:rtnamele~ parasız ola.ra.k koro 

Komjsyonumuzda keşif ve şart
ııameııi mevcut Kuleli askeri lise
ıiniu tamiratı açık eksiltme ile 
24/1/940 çarı,amba günü saat on 
bir buçukta başlanacak ve ayni 
günde intaç edilecektir. Muham
men bedeli dört bin altı yiiz sek
ıen yedi lira elli kuruştur. İlk te
minat parası Uç yilz elli b;:r lira elli 
beş kunı~tur. İsteklilerin belli gün 
ve saatte Fındıklıda komutaslık sa-

l\<; • .192 

ıııyaben devamına ve bir ay müd- ı· t b J } • ı• v • d lira olan (963.600) kilo ekmeğin ı:d:!:a~n:...:v::;en:!.!,'.'lm!!:::e:!:k::'.te~dir:::·::·:__<~l;::5:::6!..) ______________ -:-_....-
dctle ilanen gıyap kararı tebliğine s an u evazım amır ıgın en : 23/2.Kan./1940 tarihine r.aslıyan Yüksek l'.tühendis Mektebi Satınalma 
ve yevmi muha.1<.emenin de 16 şu Salı günü ıaat 11 de kapalı &arfla 

. - Eyüp defterdarında 1 No. lu dikim evinin #orap atölyelerlnrle K • d bat 940 saat 15 e oırakılm~sına ka ~ münakasası yapılacaktır. omısyonun an : • . .. , . • makinel"1' Jçin ihzar edilen bina dahilinde zati eorap makinelerUe 
rar wrı_lmis olmakla. muodeıal;yh calışmak bteyenlerin Defterdarda 1 No. Iu clikimevf müdürlü;:iine 2- İlk teminatı (5827) lira (lO) Mektebimiz için c1400• lira kıymeti nele bır ba:.küi alınac:.ktır 
Kostantının ısbu gun ve saa.~e müracaatları • (10894) kuruş olup ,artname.i her gün c lOS• ünıdı:-. Eksiltmc.,.ı 15111940 tarihinde anat cH,45• de mektepte )"P' 
mahkemedı; hazır buluıunadıl(l Kasımpaşada bulunan komisyon- illin olunur. c10773, 
takdirde hakkındaki muhakemenin!' . . . • dan (458) kuruş bedel mukabilin· ;;;,.~~~~===~;;;,;;;;.;,=;:===.=':==:=:====::=:~=:==T:'Ei!:;;4 
ıııvaben bakılacalll malumu olmak Sahip ve neşıryatı ıdıue eden Başmuharrir• de alınabilir. deeekleri kapalı tekli( mektupla· 
üzere keyfivet ııazete ile ilan olu- ETEM İZZET BENİCE 3-- İs!cklilerin 2•ia0 sayılı ka- rını en geç belli gfüı ve saatten bir 
nur. 39/169 Basıldığı yer: SON TELGRAF Matbaası numuı tarifatı dahilinde tanzim e· saat e\'\·eline kadar komisyon baş· 

Bercey hazırdı. Fatih; geldi. - Kızlar, misafirimiz nerede?. 
Doğruca mukaddes salona çıktı. dedi. 

Peılişahın gündüz gördüğ5, Ba•cariye, derhal yer öpüp: 
Tekfur sarayındaki harabiden bir - İçerdeler Padişahım!. 
şey kalmıınııştı. Perişanlık düzel- - Alıp geliniz bakalım .. 
mişti. Cariyelerden ilıisi derhal seğirt-

Sultan J\lehmet, salona girdi. E- tiler .. Pren.-cı;in bnhınduğu odaya 
lini belindeki ban~erine ataTak sa- girdiler. Yazan; M. SA.'11 KARAYEL -------·--

Cariyeler, Prensesi hamanıa sokarak, temiz
cecik ve incitmeden güzelce yıkadılar 

lonu •cyir ve tema.aya daldı. Prenses, bir kö~~)·e çekilmiş ağ- suslurmak, başka yollara götür - kıldım, dayanamadım, bunaldım, Bu akşam rakı hiç benı / 
l akt k kt muyor. Sen, panzehir J(ibi bir Kafasından bir bir düşünce lıyordu. Kızlar kapıyı vurup içeri mek, zihnini havai mevzulara çe - tikanın an or um: oldun. Ne ic;sem seninle kor\l 

ııe~ti. Bi.r giin evvellsi imparator girince, heyecanla sordu: mek istiyordum. - Haydi beni odama gölül'.. ken eı·iyip nidiyorl 
K tan · 1 h' N ? - Bütün tahmlnlerinizde alda - Dedim, kalktım! ~ " os tın n iklın olduğu yere - e var • _ Yeter artık ne yap~c~"' 

Aya•ofyaya n~maı kıbnağa 
gittJ. 

- Ayasofyaya ımt 
- Evet. 
- Orası, hıristiyaııhğm m'lkad· 

deıı yeri de itil mi? 
- Fak t; <rinıdj oraı;ı cami oldu. 

- ········· 
- Padisalıııuıt ili .. cuma naına· 

sını orada kılacak .. - ........ . 
- Sonra... . 
- Soura, ne olacak? 
- Bııraya tem! etl~ekltt. 
- Salıi mi?. 
- Evet, sultaoıııı. 
- Bu<a da mı kalatıtklar?. 
- E'·ct, . ullnnun. 
_.., ........ . 
- Mti"ıade bu) unı..,.anu oizi. 

vıkıyalıın .. 
- Beni nil·e yıh.ı~·on.unu~?. 
- l'uıli:-ahıın1> te~rif edece.kler. 
- Benim onunla ne alakam var. 
- GOrınek irade buyururlarsa-
- İmk.iıu ~·ok.. Öldiirüı !imken· 

l imi?. 

- Neden ba kadar heyeeıın du· 
yuyor,unuz sultanım?. 

- Nu,ıl du)·mam?. 
- Hi~. dü.-ündiiı'.;<iinüz gibi de-

ğil. F~vhlôde memmın olacağı

nızı şimdiden arzedexinı sultanını. - ........ . 

n1yorsunuz. * . 
4imd1 kendisi hlikimdi. - Efendimiz, sizi isterler.. B 

1 
t 1,.._,

9 
içip te.. .,, 

- en s zln tasavvur e t 1;u- ~ 
Cariyeler ve genç lçağaları sı- - Sö)·leyiniz, beni affetsinler- kadın del!iliın!. Meyhaneden çıkınca, - Yooo .. Daha icece.iliı. 1 

raJanmıı;lar, el çırpıyorlar ve bn- - Buno imkiın yok sultanım!. - Ev nerede?.. karyolana yatırır. Ben başıtııU 
,,, d ~ - Beıı buydum, gene buyum! Dedi·, sordu: d t ı,.,,n· 

gır• ı•ıyorlaı·dı·. - .. e en. . ki k dınl cun a o urur ,~ ın. • - Benimle öte a -ar ara • B' to bn tlı ı d ""' Padi···ı. irade.icliJ'. Geri kıt- - ır o mo ı e 11 ya ım e,..a Ve .. Hususiyetini söyledi. - Masa!lah! Padişahımıza! - ....., • llllda hiçbir fark aramayın! mi?.. ..ı;ı 

Sultan Mehmet' "Orgun.du. ,..
0

k lama~ .. Hem, biz gidip sllyllyeme- _ Aldanıyorsunuz.. - Hem ben iyice içip te ı<-
, .., . Otomobil. .. Tuhabma gitti. Kaç paklarım kendiliğinden kırr 

ıeçmcdeu ııedirine otnrdu ve bağ- yııı:.. - A vrupaya gittiğimi ma.hsus zaman var ki ben onu valnız sokak· ymca uyuyamam ki 
- M!haııde buylll'unuz, e?i dört daş kurdu. - Bn yaşlı gözlerinde nasıl bu· söyledim. Hepsi laf!. !arda görüyordum. Bana, benim _ Peki:. Al!.. " 

&iiııdür yıkanmamı. ... nız .. htira • Kar'i'smdo buluuan cariyeler • :ıuruna cıkabilirim?. - Haydi !celim. Ve .. Gidelim!. topuklaruna, benim kalçalarıma Dedim. O, l(<!ne k<iumu sıJ>I'. 
hat edersiniz .. dedi. den birine t - Ziyanı yok sultanım!. - Uykum geleli, artık!. yapyabnncı bir <eydi. Kendi ken- ~~burga kemiklerini yarıP ~ 

Cariyeler, Preusc•i hamıınıa so- Prenses oldntu yerden heye - - Sarhoş olaca/tını.. elime: ıcme alacakmış mbi vilcud~ ·' 
- Kız, sofra hazır mı? B d B' - Nerede o arabadan otomobil- ,,. lı~"' karak, temizceeik ve lncitm~den _ Evet, Padi•ahun.. canla kalktı. Gözlerinin yaşını sil- - ana, sen sa ece: zr gece. kendine çekiyor, yanına yas · 

1 k dıl ., Diye bak o kadar!. ck!n inmeyen Belkis, nerede bu c C 1 "· e ıüze ce yı a ar. _ Nereye kurdunuz sofrayı?, di. Cariyelerin ardına düşerek yü- ııürtük karı?. - anım.. anım .. =n n 
Tlirk · ı · b ·· ı Pr - Sus artık.. Bu lilflanndan bir sevmişsin billahi. carıye erı, u ıııne en- - "an salonda Padı· •• ı..-.. riimiye başladı. Dedim, cev- verdim: ~ · d .. 1 vü d.. ı. ••umu -y anlamıyorum! -... Diye yftrüyor, aözkri ii< 

ıesm, l'n amma, guze cu une, d ı · Yemek salonuna ıririleceği St• ~ - Otomobillik ver deltB. Şura- " 
lbi!lıa~sa gözlerine kadmlıklı<ıile n:Jt~~;i:~a;na :!U::!'.11 ;:.. ::::- radR cariyeler geri kaldılnr ve bu- ~im~Ö!':f:ıfede~~r ~~ ~~l; cıkta. Hemen gideriz. Tarlabaşı! bir bakkal arıy;du! 
beraber hayran olmuşlardı, l d b.. .k b' f h l yor ettiler mtmedimt... Ve .. Koluna girdim: , •• oı) on a uytı ır "° ra azır an • · ,... SokaJhıı başında dın·d u. :;ı.-

Cidden, Prenses her me~cudün t Prenses, cesaretini topladı. İçeri - Başka yeı·e de gitmem. Kılık - Haydi. yavaş yavas vürürüz. bir nefes alarak sordu: 
fevkinde güzel ve sehhardı. mış ı. 1 G talıın Sa.kin bir sesle: -

Sofrada karla soğutulmuş şarap- ı:irdi. Fatih, olduğu yerden doğ - kıyafet.im iyi del!i. idip ya • _ Yürürüz canımı - Hala gelmedik mi canıw 
Cariyeler, Prensesi yıkadıktan 1 d d ·1 it ld Ih. t' mi Pre • ka Fakat, o sanki bütün bunları söy- - Şimdi!. ı ııon.ra, mis ve anb~rle sildiler. 0 . ar var ı. Şarap estı eri, a m ru u. ıra a nsesı rşı - Dedi. sfı 

1 l d b · liyen ben deitilmişim gibi gene Dedim. Kendi kımılis!ı1'? tağı hünıaymıdnn getirdikleri, ya aklar i(ine konmuş karltll'ın or- a ı ve uyur etti. söylemekte, * lendi: j 
muhteşem ellıi' leri giydirerek tasmda dunıy<ırdu. Kız; soğukkanlılığını mnhafaza- - Biz insanın içini okru:uz. Sen Parmakknpıda idik. - Abc :ı;avı·um sen TarJob.l•'iır 
ıüslediler. Fatih; yemek salonuna girip ye- ya çalışıyordu. Fakat, bir yandan hiç kendini !nkAr etme!. - Dur. Stlradan bir AA rakı a,. dir. amma, Do:aı'rl<'n:!y<> Jo<~ 

Artık, Pren•es Tiirk sarayında rine oturduktan sonra etraluıa bi:T da lıeyeenndau titriyordu. Dell1"~ ısrar ediyor, boyuna 'layun.. dik. ,.,, 1 
vaşıyan bir ıultaııa beırıemiş~ü!:··-....:...ııılJ'o~·z:..!&c~'z~d!!ı!::rd~i~'!::·e~:~--------------_:<:..:D::ev.:.:•::m:::ı~V.:ar::.:.> ..;..J!!lın.· .!!!!m!..!!fnl!JJl.!Jll,l.!!ı;ıd.ı,ıı._,En"<!!~O'!lno..!IJ;.· .ı..-~~· ..ı'l!!at!.!V~.s!J1t!!i·;.. ______________ .J.,,;D:::;<,.·•:.:·•:;;"'-' - -


