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ETEM iZZET BENiCE 

I 
ugün öğle üzeri hususA bir 

İtalya d ·ha E z~ can a 1 
r nle 14 aralı 

a u 
ve Balkanlar 

}~~~g~~r:u:~gıistanbula gelecek yaralı ve felciketzedeler ~çin, 
y.::::::·izzETBENiCE Tuzlada bir kamp vücuda getirilmesi kararlaştırıldı 
İl~b~ar .Yaklaştıkça Balkanla-

h'ru ıatikbal~ne ve ilkbaharın Bal· B ee k d ı 1 • • • ı • • d e 
:~:~f~l?[~;.;;~; ugune a ar -~e en erın---=-ı_s_ım _____ e_r_ın_ı _n __ e_ş_r_e __ ı_:_y __ o_r_u_z_ 
=~~~~?:~:;~;;~y;~· Gelen felaketzedelere birer! 
hın Balkanlardan iki ay evveline 
:azaran bira~ daha uzaklaşmış ol· .. k 1!11 1 • e baş 1.-.... n d 1 

Zelzele 
devam 
ediyor 

Yağmurlar çok şiddetli 

Seyl8p f eliketinin 
izmi~ d ~ ki tahribatı 

~f:u kana~tindeyiz. Siyaset ibresi ve s 1 a ve r 1 m 1 y _.,.,a 
. vyet • F ın harbi başlamazdan 1 Mil 
iiııce Balkanlar için tehlikeyi daha 
)'akın gösteriyordu. Bugün için bu 
~•ha?'~t. v~ bu tehlike daha az 
cndiıını bıssettinnekted.İl'. 
~alkan devletleri bılfül mecbur 

hdumed_ikçe berhangi b.İl' tecavüz 
D areketındeıı uzak bulunuyorlar 
lll avaları yoktur. Emelleri sulh~ 
Jıe:~f~a .eylemek ve sulh içinde 
taan r1Juşaf ve kalkınmnlannı 
ll ı:m •rnaktır. Bizzat ve binnefs 
n: .~nhların vaziyeti bu olduğu· 
takgbre iBalkanların karışması an
lllünık~r çtcn gelecek tecaviizlerle 
~çlen ~o olabıair. Balkanlara ha
lebilir ~ ancak üç yolla harp ge
A.lına~ a u {ollar Sovyet Rusya, 

8 Y ' balya yoharıdır 
kın~:Y1;:~~u~~anın ~alkanİar hak· 
bi llQğazltt vır e~el_a olmadığı gi· 
'Va:ıiyeti cm· ~.Türkıye yoli ile de 
kanlara &ec~n .. ır. Sovyetlerin Bal• 
cak bir dü vu~e bulunmaları an
nıış olrnaJa~Y~l ar~.ini kararlaştll'• 
takdirde de 

1d~~ ~~mkündür ki, 0 

Ya ile askeri . ~ onceden Alman· 
\>e zafer taJib;tt•.fa.k aktetmeled 

, Ji lılıundır erını birleşfümcle· 
Filhakik~ Al 

R_usyanın •~ke m~~a ile Sovyet 
lulıneleri i · ri bır ıttifak aktede-
d b çın nıiless· e ulunuldu - d il' teşebüsler-
Daektedir, Anc':n an bahsedil -
~uvaffııkiyetj bu teşebbüslerin 

at'i nıahiyette b~raf~nda henüz 
tıır, ıç bır emare yok-

• Sovyet R • 
41uğıına fÖr:syanın vazh•eti bu ol-

, tına Balka lAlmanyanın tek ba· 
~iişküldür. ~~~a saldırması da 
•ınde tnüd l ayet, garp cephe
cenubuııdaa a:: kalan \'e şarkı ile 
Cin bu açıkn lenen Almanya i· 
finıdilik bi :~pıları kapamakta 
GlınadıKı viıi l~ menfaat mevzuu 
lrıış bir Al Yınc tek ba~ma kal
llluhtelif ma~yanın kuvvetlerini 
t:aaftan bac~p elere yaymasının 
fayda ve ş a getireceği hic; bir 
tur. n1enfant nıülihazası yok-

italyaııın B l 
l'aı.iyeti · a kanlar hakkındaki 

, Duş &ibi~~~ 31~ağı Yukarı aydınlan-... lk • '-OUt c· ' ... u u yaln İ ıano nun ı.on 
. daki •hayat:' talvanın Balkanlar· 
tebarüz etr ıncnfaat \:e alakasın1ıt 
Jnenfa'ltin •rtnek ve bu bayatı 
bakıınlara ne .. olduğunu Vt! hangi 
:tah etrn lnusteııid olduğunu i
Balkanlae:nekle. beraber italyanm 
ruıtara ka~ ha~ıc;ten gclectk tau. 
•nla~ıl şı lakayd kalaınıyac:ığı 

•ki b ıyor. B.u alakasının haki
Ba S: ep ve manası nedir? itaıy 

h 
ı anlarda kendi menfaat ınül ~' 

azalarına uy a
ket1 ' gun olmıyan hare-
k.en~~~ ~~rşı mı hassastır? Yoksa 

. ısı ı~ıı\ mutasavver bazı tah 
•ıs emeller· · • k 1 mı vardır da bunlara 
arşı hassastır" Yok"a her .k .. d 

de· ·ı d · · ~ ı ısı e 
gı c ltalya sırf bugi;tıl·" . 

ınıu h f "" .u ıuza
ğu · ~ıu ~ azasına tnraitar oldu-
hu~~°ıc:rı ~assastır? Baikanlclarm 
ola nızanıa, eoğl"afi taksime 
knrn sa

1
dakat1<'.ri ve istiklallerine 

ı şı o an derın ve kökten aı~•
an göz .. ·· iU\3· 
İta) onune getirilirse herhalde 
günt~nı~ Balkanlarda ancak bu 
·ı nıza?1ın muhafazası gayrc-

tit kcd~nrek~lı ı~1~d1afaza edebilecet;.i 
a ır edılebılır. .,. 
İ~al~anın , bunun dışında ve hu

•~s.ı bır maksad muhafazası 
sı ıle hareket edebilmesi ~~ye
Balkanlılıırla de~il aynı· •a Y ndu 

··t fkJ ,,. • .. nıan a lnu te ı erle de olan dostlu~ .h 
ıaı eder ki! bö!ıe bir ihıtım 5: 1

1

0 j_ 
ınası da şımdıki halde italya«laıı 
~kleneınez ve bunu icabettirecek 
hır sebep de yoktur. 

Zelzele mıntakasında felakete 
u~rıvanlardan 140 kişilik bir hafif 
yaralı kafilt'si de buE!ün hususi bir 
trenle saat 15.15 de Haydarpaşaya 
J!elmiş, Kadıköy kavmaıtamı \.,,<.;

nap Aksu ile Kı.,.ılav mümessili 
Cemal, Kadıköy şubesi reisi Nuri 
ve mahalli yardım komitesi tara
fından 2arda karşılanmıstır. Evvel>
ce de sehrimize 82 yaralı ge1ımiş~ 
Evvelki J?Ün ~elen ilk katarlıl bu 
hususta J?arda tecrübe hasıl edil
dii!inden bu.gün J?elenlere trenden 
iner inmez büfede hazıdanan ~or
ba ve yemek verüerek Şirketihay
ri veden Kızılay tarafından tu.tulan 
iki vapurla Sirkeciye p;etirilmiş • 
lerdir. 

Sirkecide İstanbul yardım ko- -
mitesinden secilen bir heyet ile -
iskan müdürü fela'ket:redeleri ka.I"
sılıyarak muntazam kafıleler ha- f 
linde kendHerine tahsis edilen De-l 
mirkapıdaki muhadr iskan müe~ 
sesesine Jrötürülmüşler, buraya 
yer kıştirilmislerdir. 

Bu sabah Kızılav mümessili vi
lavete J?iderek vali muavini Ha
_liık Nihat ~pey ile birlikte müte
akıben eelecek ve hükUmet taıra -
fından gösterilecek mahallere ıi· 

Mühim zayiat verclili 

dinciye kadar şehrimizde kalacak 
olıan relaketzedelerin bu mahalden 
başka hanj{i yerlerde iskan ve iaşe 
edileceklerini görüşmüştür. 

.Diier taraftan dün ıece yarı -
sına dok.ru avni mmtakadan gelen 
devlet demirvolları mıemurlaı·ı • 
nın felftketzede ailelerinden 18 ki-

anla!iılan Omu sahilleH 

Zelzele mıntaka.:;ırııda sarsıntı
lar devam ediyor ve hemen her • 
~ yeni zelzeleler oluyor. Kan
dilli rasathanesi evvelki swıe sa
at 21 i 37 geçe QOk şiddetli bir 
sar.sıntı kay,letmiştir. Bunu ha
fif şiddette 3 zelzele daha tırkip 
etmiştir. 

Ayni merkez istikametinde vu
kua J!elen bu ye'ni zelzeleler Sı -
vas, Ankara, Şarkikarahisaı·, Ber· 
gama ve Zilededir. 

Kara bükte 
bir heyelan 

görüldü silik bir grup şehrimizdeki akra~ 
balarının vanına sı~ınmışlardır .. 
FELAKETZEDELER tCtN BIR Çankın 8 (Husust)- Karabük 

Beykozun bazı köylerini de sular 
bastı, ekinler harap oldu 

KAMP KURULACAK i5tasyonu civarında bir heyelan 
$ehrimize ırelen felalretzede1e - vukua ~~lmiştl~. Heyelaı_ı P_Osta Beykoz köylerinden bir lunmnı ıu lar bastı, resimde Beykoz sahillerl 

. ~den~nc adedi artması kar- trenlerını devrılmek tehlrkesınde &"örül üyor. 
:ında bunlar icin ilk k.arsı1amada 1 • bırakmaktadır. Şimendifer me • · İz 

(Devam• s Uncil ııı.bltelet murlaI'l arasında yaralılar vardır. mir, 8 (Hususi muhabirimiz-
Yokulara birşey olmam:ştır. Ha_ den) - Bütün Ege ovaları su al-

Dahiliye ve Sıhhiye 
Vekilleri Sıvasta 

dise mahalline imdat kuvvetleri tında bulunuyor. Bilhassa köyler-
gelmiştir. le olan telefon muhaberesi kesil-

--000 mi.ştrr. Bayındırın Kabaağaç kö-

yünden 50 yaşınc:!:ı. Emineyi 15 yac 
şında Seniyeyi seller sürüklıyerelr 
götürmüştür. Emine daçlara tır
manarak kurtulmuş, Seniye bo -

<Devamı 3 üncü aablfcde) 

Ahçı çırağı 
kaynar s·1da 
haşlandı 

Süleynıan ümitsiz bir 
halde hastahaneye 

kaldırı~dı 

Kanada müthiş şekilde 
harp hazırlığı yapıyor 

Erbaaya, Orduya yardım ekipleri 
vasıl oldı!' çalışmıya başladılar 
Erbaa 8 (Hususi surette Jtiden 

arkadasımız bildifr· .... r) - Erbaa.
va Samsun vali muavininin riya• 
setindeki vardım komitesi gelmis 
iaşe, iskan ve eşva tevzii, enkaz 
kaldırma islerini tanzime başla -
mıştır. 30 yataklı bir r<:Vir kurul
mus. 29 a.i?ır yaralı Sams..ma ıön· . 
derilmiştir. Erbaa hükumet kona· 
i{ının ve jandarma dairesinin sağ'
lam olduP;u Jı;örülmüştür. Memur· . 
lar vazifelerine baş1amışlardır. 
Yıkılan yerlerdeki enkaz kal • 

dırılmaktadır. yüz baraka inşa e
dilmektedir. Bunlar vakında ta -
ınamlan.acaktır. 53 kövde de yar • 
dım isleri tanzim edilımiştir. ET
baa. h_alk.ı tamamen cadırlara yer
lestırılmıştir. 

Samsunun Ladik ve Çarşamba 
kazalarına da vardım, yiyecek. gi· . 
yecck ve saire ,gönderilmiştir. 

Giresundan sarki Karahisara 
2önderilen yardım hEyeti ve es -
vanın nakli temin edilmiştir. Fe
lakete uf;Tıyan köylere de veniden 
memurlar ve yardım kolları gön
derilmiştir. 

89 KİSİ ÖLDÜ 
Tokadın 25 kilometre mesafe -

sindeki dökme nahiyesine baı'!lı 
ve Ferhan sosesi üzerindeki ahır 
köyünde zelzeleden 89 kişinin öl
düğü tesbit edilmistir. Açıkta ka
lan 1200 köylüden bir kısmı nahi
vedeki mektep binasına, bir kısmı 
da diğer sağlam köylere nakledil
miştir. Yüzlerce hayvan ölmüş. bir 

· Dahiliye Vekili Faik Öztrak 

kısmı da işe yaramaz bir hale 
~iştir. 

Di<'.'.iER vtLAYETLERE 
GİDENLER 

Felaket mıntakasından Kı.ıyse -
riye 132 yeni yaralı yolcu gel
mistir. Bunlardan 65 i yaralıdır. 
Hastanerere yatırılmıştır. DiJ'{er 
felaketzedeler de 1•erleştirilmiş. • 
tir. 

Kayseriye daha birkaç yüz fe
laketzede yerleştirilecektir. 

Adanaya yerlestirilecek 500 fe
laketzededen 223 ü J!elmiş ve ver

(Devum S üacil sahifede) 

Bir vapur daha 
Çan ·kkalede 

karaya oturdu 
Dört gün evvel iki yüz kadar 

yolcu ve mühim miktarda ~ya 
yüklü olduğu halde İskenderun 
seferini yapmak üzere limanımız
dan hareket eden Dcnlzyolları İ
daresinin Tırhan vapu·ru, yolda 
fırtıı.aya t~tulmuş ve evvelki ak
şam saat 17 de Alanyaya 12 mil 
mc-afedeki Şarpsa mcvkiindt: sis
ten karaya oturmuştur. 

Kaza mahalline ilk olarak Et
rüsk vapuru yetişmiş ve T.rhanın 
bütün yolcularını almıstır. Tırha
nın yaralan cok büyük~ür. Etrüsk 
vak'a mahallinde beklem~ktedir. 
Tırhanın kurtarılması için Alem
dar tahlisiye gemisi gönderilmiş
tlr. Tahlisiye bu~ün kaza yerine 
muvasalat etmiş ve kurtarma a
meliyesine başlamıştır. Eşyayı al
mak için. bu,ııün ikinci bir vapur 
gönderilecektir. 

Akdenizde şiddetli bir fırtına 
vardır. 
Limanımızdan balık yfrkliyerek 

İt'alyaya hareket eden Getsago va
puru da Çanakkale civarında ka
raya oturmuştur. Hemen bir tah
lisiye gemisi imdadına iÖnderil
miştir. 

• Asmalımescidde Ali Sadi apar· 
tımanının altındaki ahçı dükka -
nında çıraklık eden Süleyman a
dında bir ~cnç maltız üstünde kay· 
rıamakta olan fasulya ı~nceresini 
indırmek isterJren ()teklni tutu -
şa!ak muhtelif yerlerinden fena 
hdde bir halde Süleyman ü -
mitsiz bir halde hastanevc kal -
dırılarak tedavi altına alınmıştır. 
Hoş bir sandal bulundu 
Dün aksam üzeri Sirkeci nhtımı 

acıklarında içi su ile dolu boş bir 
b.alıkcı kayığı iÖrülerek sahıJe çı
karılmıştır. Sandalın kime ait ol
dulhı henüz anlasılamadılh J?ibi 
icindekHerin akıbeti de henüz an
laşılmam:ştır. · 

t Ki SACA 1 .._ __ _ 
Kahin 

Bizim malıud arkadaş, soluk so
luğa, nefes nefese odadan içeri &İl'· 
d

., 
ı. 

- Duydun mu?. dedi. 
- Neyi? .. 
İzah etti: 
- Mağlup oldular .. 
-Kim? .. 
- l\'Iutaarnzlar .• 
- Mutaarrızlar kim? .. 
O zaman, bi:ıim mabud arkadaş 

acı acı güldii. Bir lahza düşündük
ten sonra: 

- Mutaarrızın, muharibin, bita· 
rafın klmler olduğunu anlıyabil
sem, dedi, kendimi 194.0 yılının 
kabini addedeceğim. 

Ve sustu. başka bir ıey ilave et-
medi. .. 

4000 den fazla tayyare İngiliz 
hava kuvvetlerine iştirak edecek 

Ottava 8 (A.A.)- Kanada Mü
nakalat Naz.rı Hove, dün nece rad-
yo ile neşredilen bir nutkunda 
Kanada harp haberleri of.sinin 
şimdiye kadar Kanadadan efrat ve 
mühimmatın tren ve vapurlarla 
naklini temin için ihtiyar edile -
cek masarif haricinde 65 milyon 
dolar miktarında siparişlerde bu
l~uş oldu_ğunu söylemiştir. 

Hatip, Kanadal ı.ların Fransız ve 
İngilizlerle yanvana harbcdecek -
!erini ilave etmistir. Mumaileyh, 
demisjir ki: 
Kanadanın iki cephesi vardır, 

biri 'burada, diğeri denizaşın yer
lerde ... 

yük Bri , .ıya imparatorluğu tay
yare kuvvetlerin;n , renmanına 

4000 den fazla tnn <: in iştirak 
edeceğini sövlem; tir. 

Bu planın icrası için 80 den frz
la tayyare limanı inşası zaruri • 
dir. Bunların 40 ı şimdiden inşa 
edilmiş bulunmaktadır. 

Hove, İr~iltc.re v.e Kanada hü
kumetlerinin istirak clecekleri -
ni, genış deniz i:ışa~tı programı -
n:n ihzar edilmek üzere olduğunu 
resmeq bey.an etmiştir. 

Kauçuktan mamul küçük :san -
dallardan Baleinieras iipindeld 
ç<!lik gemilere kadar birçok r.' -
miler inşası için şimdiden sipa· 

Kanada Mü.nakalat Nazın, bü- rişler yapılmı~.tır. ----

Finlerin yakaladıkları 
bir esirin ifşaatı 

Bem 8 (A.A.)- Romadan bildi- ı leıi silah altına aldıklarım ..-öyle • 
riliyor: dikten sonra demiştir ki: 

cCorriera DelJa Sera• gazetesi- - Ben Leningratta Almanlar, 
nin Helsinki muhabirini'l bildirdi- Avusturyalılar, Çekler ve M;ıcar-
~ine göre Finler 1931 s<'nesin<le lar:la ber:aber silah altına ça<tırıl-
siyasi mülteci sıfatile Ru ıyaya git- dım. Finlcr taarruza geçtikleri za· 
miş olan bir Almanı esir <'tmişler- man biz silahlarımızı atarak tf'CJ • 

dir. Esir, Rusların birçok •cnebi- Hm olduk. 

( Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır) 
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HANGİ BİRİNİ 

TAS"ıiiüEÖEYbı? 

Şu başmuharrir stajiyerl Nadir 
Nadi ne zaman bir başmakale de
nem~sine kalkışsa, hissi ve hayali 
deVTeyi yaşıyan J(~nç bir mektep 
çocuıtunun nesir karaloması ahen
ginden kendisini bir türlü kurta• 
ramıyor. •Teşekkür ederiz• isimJ 
yazısı da bunlardan biri .. 

Bir kere, bir başn:~k•lcnin böylo: 
serlevhası olmaz .. 

Bir başmakali?, böyk yazıimaz .. 
Bir basmak.ılede bu fik.rler b<ıy· 

k ifade edilmez. 
Hani bir fıkra vardır: 
- Hangi birini ta.;:ııh edeyim, 

d~miş .. 
Tıpkı o hesap!.. 

180 KİLO KOKMUŞ 

ET NEREDE İDİ? 

Belediye müfettişlerı, Tophane 
ve K.araköy civarında 180 ki!o t"
fessüh etmiş et bulmuşlar, d~rhal 
müsadere ve imha olunmuş .. 180 
kilo et az deiıil.. Bu kadar et kc
kuncıya kadar kasap dükkiın!arır.
da nasıl bckletilmis. Sonra d~ . 
havalar sıcak değildir. So.ı?uktan 
insanlar donuyor. D~mek ki. bu 
etler en a•ai!ı bir aylık.. Yok~a. 
diğer birçok maddeler gibi. bu e\
ler de, bilahare pahalı fıata satıl
mak iUere. gizli anbarlaorda mı 
saklanmış dersiniz? .. 

FİATLARIN YÜKSELMESİNİ 

KİMLER HAZffiLAMIŞ?. 

Bir J(azete yazıyor : Zel ı.ele fe
Uketi ve kurban bayramuıın y&k
laşması, et ve ko un fiatları uzı>
rinde bir tereffü hazırlamış'. Du 
esbabı mucibeve biz o kadar ehc m
!lll.İvet vermedik. Çünkü, fü.tların 

Kızına taarruz 
eden baba 

şikayet edil:li 
Mes'ude isminde bulunan 15 ya· 

fında bir kız tarafından dün po
lise şayanı dilckat bu şikayet ya
pılmıştır. 

Edirnekapı'da Sultanhamam 
Çukurbostan sokal(:nda 7 numa -
rada oturan bu kız; evde kimse 
bulunmadıl!ı sırada öz babası Sa
dıkın; üzerine hücwr. ederek ta
a!'Tuz arzusunda lbulundujtunu 
söylemiş ve elınden zorla kurıui
dugumı beyan etmiştir. 

Yüzünde yara ve •bereler bulu· 
ıian Mes'ude adliye doktoruna 
.ıönderilmiştir. Mü'.ecaviz baba da 
hemen yakalanarak karakola ge
tirilmiştir. 

Sadık sorJ(US'llnda; kızın:n bu 
iddiasını tamamile reddetmiştir. 

Kendisi yalnız sarhoş olduğunu, 
fakat bu halınde bile boyle bir al· 
çaldığı yapmıyacağını ısrarla söy
lemektedir. 

Tahkikat devam etmektedir. 

yüı<Selisini hazırlıyan ne zelzele, 
ne de bayramın yaklaşmasıdır. 

Olsa olsa. bu hazırlık . acıkgöz • 
!erin h azırlı~ıdır. Zelzele olma -
savdı da, bayram yaklasmasavdı 
da, fiatlar yine yükselmıyecek mı 
idi, sanki?. 

TASARRUF SOKAGINDA 

YIKILAN BİR EV 
• 

Süleymaniyede, Tasarruf soka • 
j!ında. bir ev çökmüş' ev çöktü, ele
yince, insanın yüreği aj!zına J(eli
yor. Bu evin cöküşü yağmurlar 
dolavısile ... Zelzele filan de~iL. 

Fakat, Tasarruf sokağında bir 
evin cökmesi havli garip! ÇunkJ 
sokağın ismi, harabive. yıkılmıya 
de i!il daha ziyade vapılınağa, vti· 
cut bulmaj!a, saklanmağa yakışır 
değil mi? .. Yok, el!er. ev, tasarruf 
olsun, diye verııi borcundan kur
tulmak ist.,di ise. o başka .. 

TEESSÜRLERİNİ SÖYLESEYDi 
DAHA 1Y1 EDERDİ 

Gecen aksam Berlin radyosu şu 
haberi vermiş: 

- Karadeni·zde müthiş fırtına 
cıktL Bütün Türk ticaıet filosu 
mahvoldu, Türk vapurları kiınıi -
len battı. 

Bu, Berlin radyosu bu haoer -
!eri nereden alıyor, acaba? .. Bizim 
burnumuzun dibindeki Karade -
ni1den, böyle bir havadısi, biz, duy
madan .. 

Berlin radyosu. bütiı n Türk ti
caret fılosunun mahvo!duğunu ha
ber verecek kadar palavr'° yapa -
c.a.ğına, m ahvolnn Erzincan seh
rinden dolavı teessürlerıni ifade 
etmiş olsaydı. d•ha verinde bi.r ha
reket yapmış olurdu. 

AHMET RAUF 
-~~----~ 

1 Eski sevgilisini 
elinden alan 
adamı dövdü 

Arkadaşı Sıtlo ile Sadiye ismin
deki genç bir kızı Mahmutpaşa 
caddesinde vuran Hulıisi isminde 
bir J(ellcin muhakemesine dün as
li ve 2 inci cezada bakılmıştır. 

Hulüsi; eskiden bir çorap fabri
kasında isçi.ik yan.arken son za· 
ınaniarda ayni imalathanede çalı
şan genç l<ızla:'dan Şadiye iM? ta
nışmış ve beraber J(ezin eğlenme-
11.e başlamıstır. 

Fakat: iki l!en~ arasındaki bu 
muarefe; fabr:ka müdürlüğii tara
fından hoş görülmediğinden, diğer 
isciler arasında dedikoduya sebe
biyet verdiği iddiasile; Hulü 'i baş
ka bir imalathaneye na:dolunmuş
tur. Lakin J(enç delikanlı, bu yeni 
~inde ancak birkac gün durduk -
tan sonra devamsızlı~a başlamış 
bu ara:ık Şadivcnin baska birisile 
münasebet tes;s ettiği haberini de 
alm•ştır. 

Vak'a l!Ünü. iscilerin tam pav· 
dos saatinde; ııcnç kızın bulundu
lıu fabrikanın sokağında saklanan 

Yazan: fskender F. SERTELLi 
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Bu ufak morso beş beş dakika 
bile sürmemişti. 
Selmanın annesi: 
- Kızım çok sıkılgandır. dedi, 

kusuruna bakmayın .. Yavaş yavaş 

tçılır. 

Gerçek. Selma, yavaş yavaş a
rı ı n sarılan bir nestrin J(ibi. şen 
kahkahalarla ııülmei!e, tatlı tatlı 
konuşmağa başlamıştı. 

Biraz sonra: 
- Bethofen'den bir parça ça -

ialım mı? 

Dive sordu. 
Cemil naziklne bir reveransla: 
- Hay hay, dedi, memnuniyet· 

le .. 
Artık, Bethofen, Bah, Şopen ve 

List J(ibi klasik musiki üstadları -
nın €9erlerinden birer parça çal -
mağa başlamışlardı. 

Cemilin babası: 

- İşte, diyordu, oğlum mutlaka 
müzikten anlıyan bir kızla evlen· 
mek is ivordu. Nihayet aradıj!ını 

buldu. Bu tesadüften onun kadar 
biz de memnunuz. 
Selnıanın annesi 

- Kızım musikiye, edebiyata 
çok meraklıdır. Diye cevap veri • 
yordu. Babası onu cok iyi yetiş
tirmişti. Rahmetlinin de bir emeli 
vardı: Kızımı, anlıvan bir erkekle 
evlendireceğim, derdi. Bu saadeti 
)(Öremeden öldü zavallı. 

Bir aralık limonatalar, pastal.ar 
_gelmişti. 

Selmanın annesi seslendi: 
- Cocuklar, yoruldunuz .. Biraz 

dinleniniz.. Geliniz hep birlikte 
limonata içelim. 

Cemil.. Selma .. Kırk vıllık dost 
l!ibi, gülüşerek piyanonun önün -
den aVTıldılar .. Misafirlerin otur
ciuiıu köseye yürüdü!er. 

Hizmetcinin tepsi ile getirdil!i 
pasta ve limonatalar ortada duran 
sedef masanın üstüne bırakılmıştı. 

Selma kostu .. Pastaları ve limo
na taları misafirlere kendi elile 
dal!ıttı. 

Simdi ikram etmek sırası Cemile 
gelmişti. 

Selma bir bardak daha aldı.. 
Cemile uzattı: 
- Buyurunuz beyefendi! 
Cemil limon.ata bardat:ını alw: 

Arteziyen 
suları 

Karanlık 
sokaklar 

Gazi 
köprüsü 

Bakırköydeki açma 
faaliyetine tekrar 

baş'anacak 

Şehrin hiç bir semtinde Bravo Maarif cemiyetine Almanyadan getirilen 
elektriksiz sokak Büyük felfıketin en çok acına. asıl ayaklar yerlerine 

İstanbulun civar kazalarının su 
derdi ile Belediye sular müdürlü
ğü ehemmiyetli surette meşgul 
olmaktadır. Bu meyanda Üsküdar 
ve Kadıköyüne bol su verilmek 
üzere Ebnalı suyun;ın çoğaltıl - · 
ması iRı üzerinde durulmaktadır. 

Sular müdürlüiiü : şehrin belli 
baslı suları depo ve ana borula -
rında da esaslı ıslahat yapmak -
tadır. Bu meyanda Taksim suyu 
baş mecralıarındaki büyük tami -
rat da l(eçen hafta ikmal olun -
muştur. 

Diğer taııaftan İstanbulun en 
kalabalık kazalarından biri okın 
Bakırköyün sür'atle suya kavuş -
turulması için gecen sene basla· 
nıo bilahare her nedense bırakı
lan artezyen kuyuları acma faa
li ve tine bu vıl devam edilmesi ar
zu olunmaktadır. Halen Bakırköy 
halkının tekmil su ihtiyacının te
mini kirccli Aksu ile Basmahane 
suvuna münhasır kaldığından halk 
icecek ;yi su tedarik edemedik -
krini bu iki ki::ccli su için saka· 
lara verdikleri paraların da mü
him bir ,vekün tu'.tu~unu b ldire
rek arteziven isini n biran evvel 
intacını alakadarl ardan istemiştir. 

•--...o 

Yeni mal gelmiyor 
Manifatura rsyası almak üzPrc, 

bir müddet evvel İtalva ve Fran
sava J(iden tacirlcrimiz, ruemle -
kete dönmüşlerdir. T'cirleriıı ila
drsine göre. Fransa '"' ltJ lya fab
rikaları , nıa1 f>atm.ırr:.1Ktn.:iır1ar. 

Piyasada fiatl.ar es1<i ' ·iiksck4 -
ğini muhafaza etmekt~di:-. 

- ---·------
11\.Lc;UK HABl':HLlü. 1 
* Bir haftadanberj tat.l bulu

nan mektepler bu sabahtan itiba· 
ren tekrar cıerslere b&şlam.şlardır. * Nafıa Vekaleti, Dolmıcbahçe
de yapılacak stadyoma ait projeyı 
tasd.k etmiştir. * Kadıköy ve tl'sküdarın yeni 
imar pliı.nlan ikmal edilmek iıze· 
redir. 
* İptidai maddelerin muamele 

verg:.Sine aıt lis ,esı haz.rlanmıştır. * Evvelce şehir meclisinde ve
rilen karar mucıbince, az kazançlı 
vatandasların evlerine ıtıeda'Va su 
veriln:esi işine, senebaşından ılı· 
haren ıbaşlanmıştır. 
* Yeşilköyde yapılması karar· 

!aşan model uçak musabakaları, 
havanın muhalefetinden dolayı ge
lecek pazara b..rakılmıştır. 

* İstanbul - Ankara büyük as
falt yol inşaatına ilkbaharda der
hal başlanması tekarrür etmiştir * Bir kısım vergilerin indiril
mesi dolayısile, sinema ve tiyat 
ro dühuliyeler;nde yeniden yüz· 
de 20 tenzilat yapılması icap et • 
mektcdir. 

l!u1üsi, filhakika biraz sonra Şa
diye ile eski arkadaşlarından Sıt
kının vanyana ge:diğini görünce 
hemen üzerlerine hücur.ı e tmiş ve 
kısa bir kavgadan sonra ıbsırıi de 
dövmüştür. Muhakeme suÇ'll sabıt 
ııö:'erek Hulüsiyi bir ay hapse 
mahküm etmiştir. 

- Rica ederim, bana bundan 
sonra sadece adımla hitap edinız. 

- O halde siz de öyle yapınız! 

* O l?iin gec vakit Bebekten ayrıl-
dılar. 

Cemi~ bu ziyaretten çok mem· 
nundu. 

Babası, yolda Cemile sordu: 
- Nasıl buldun Selmayı? 
- Çok ııüzeL. Çok ince bir kız. 
- Ayni zamanda da asil, kibar 

ve çok namuslu .. 
Annesi lafa karıştı: 
- Hiçbir kusuru yok do~usu. 

Pırlanta ııibi temiz ve J(ÜZel bir 
kızcai!ız. · 

Hemen hemen sokakta sözleş • 
misler .. Sokakta kar~rlastırmıs • 
!ardı. Bırkac güne kadar söz ge
secekler, nişan yapacaklardı. 

Eve döndükleri zaman ortalık 
iyice kararmıştıı. 

• •• 
S- k ·1· oz esı.ıyor .• 

Üç ııün sonra, konustukları J(ibi, 
iki aile arasında söz kesilmiş ve 
avın sonuncu cuma günü Bebekte 
Selmanın yalısında ailece nişan 
merası.mi yapılması karar laştırıl -
mıştı. 

Bunun, sür'atle neticelenme -
den Cemil kadar Selma da sevi -
niyordu. Evlenme işleri çok uzar
sa. mutlaka arava bir dedi kodu 
girer. hatta bazan bu vüzden işin 
j;ıozuldu.ı?u bile ı<örülürdü. 

b k I k cak, en ziyad.e yardımlarına ko- konuyor 
ıra ) mıyaca şuJacak \'e eılermdcu tutularak, 

Belediye reislJıi SEhrimizin hiç hayata çıkarılacak bedbahtları, 
bir semtinde karanlık ve elektrik- masum yD\'rular, talihsiz çocuk· 
siz sokak bırakm~mai!ı kararı.as - lar "~ı:il mıdır?. 
tırmıştır . Bunun icin yeni sene Bu çocukları kurtarmak, onları 
bütçesinde mühım bır para ayrı - sıhhate kavuşturmak ve yeniden 
lacajtı J(hbi Belediye şubelerinde bayata vermek borcu altındayız. 
de Uımbasız sokakların tesbiti ya· O çocuklar ki, yarın, bu yurdun 
pılmaktadır. birer temeltaşı, birer faydalı, la· 

Dii!er taraftan en ziyade ışıl(a zamlı unsuru olacaklar, büyük 
muhtac ol.an yerlere veni lamba • memleket davalarında hizmet a· 
la: takılması ·faaliyetine de devam lacri.dardır. 
olunmaktadır. Erzincan zelzele mıntakasındaki 

.Bu işle bizzat mesgul bulunan bedbaht çocukların bayatı üze -
Beledive reis muavinlernden B. rinde en derin hassasiyeti şüphesiz 
Lıitfi Aksoy son bir av icinde muh· en evvel devlet göstermiştir. Dev· 
telif •·erlere yeniden 314 !aınba !etten sonra hatırımıza iık ııclen 
taktırmıştır. isim, şehrimizdeki hususi liseler· 

Aynca bu hafta zarfında biri den biridir. Haydi, ismini söyliyc
Galatada Mumhane caddesine, di- lim: 
perleri Fatihde itfaiv-c sok.ağına, Şişli Terakki Lisesi .. 
Nişantaşına, Sütl ıccde Karaajı:aca, ~u müessese, (etiket ııörmU, ve 
Erenkö\•ünde }!:temefendi caddesi- zelzelede kimsesiz kaımış iki ço· 
ne, Beykozda Gazivunus mahal • cuğuıı bakılıp, büyütülmesini, o· 
1esine olmak üzere altı yere de kutulma .. nı ü~erinc almıştır. 
l1unba1ar konmustur. Fak•t, bu yolda asıl en büyük 

---<>o civanmerllij:i, en ıtüzel asaleti 

Yeni ilan kule feri 
yapılacak 

İstan bulda ilanların hala duvar· 
lan veya bina yüzlerine asıldı • 
j!ıın "Ören Belcdive reisliği Fransa 
ve Londradan müteadd t cilan ku
leleri• nümuneleri J(etirtmi:,tir. 
Yakında bu nüımınelerden sc -

cilecek olanlar tipinde .ilan kule
leri• insasına baslan acaktı r. 

Bunlar ilk part.de Ka·raköy, Emi
nönü ve Beyoi:lu ile büyük vapur 
ve tren bekJ.eme verlcrine konıı -
1.acaktır. 

Parkeye çevrilecek 
~ckaklar 

Muhtelif sokakların perkeye 
cevrilmesi irin Belediyenin yeni 
vıl bütcesine müh m tahsisat ko
nacaktır. Bunların isimleri kaza
larca tesbıt olunmaktadır. 

Dil!er ta:aftan Nisantaşında Em.. 
!ak sokağı da 22 bin 257 lira sar· 
file bul'iinlerde parkeye tahvil o
lunacaktu. 

·Enkaz altında .. 

Türk Maarıf Cemiyeti göstermiş -
tir. Memleketin bu kıymetli bayır 1 
müesscse•i, bedbaht Türk yavru ı 
!arından yirmisini okutmak ve 
büyütmek gibi, yürekl,ı!rimizi he· ı 
yccanlanduan, :;özlerimizi bu~ -
!andıran, fazilet tinısaii bir karar j 
vermiş bulunmaktadır. 

Maarif Cemiyetinin, birçok mü- ı 
esseselero nümune olacak bu ha· 
reketini takdir etmek, alkışlamak, 
bu vadide vatan hizmetine bir te~
vik olacağı için, clbeUe çok ye • 
rindedir. 

Hani, nende İ•tanbulun diğer 
hususi irfan müesseseleri?. Nere· 
de senelerce Türk maarifine biz -
met ettiklerini iddia eden, her yıl 
yüzlerce lira tahsil ücreti alan bıı
&usi liseicr?. 

Türk, ekalliyet, ecnebi bütiin 
busu•İ mektepltti vazüe başında 
ı:örmek istiyoruz. 

REŞAT FEYZi 

Yeni yaptırılacak 
evleri 

ceza 

Adllve Vekaleti muhtelif ver -
lerde yeni hauishaneler yaptırıl • 
masını kararlaştırmıştır. 

Bu mevanda Hatavdaki ceza ev
leri de esaslı bir şekilde ıs® ve 
tadil olunacaklardır. 

Dil!er taraftan Erzıncanda zel • 
zeleden evvel ttmelleri atı!n:ış o
lan büyük cezı evi insaatından da 
artık istifa :i~ cdilemıyecc~i anla
şıhnıstır. 

Gazi köprüsünün Cumhuriyet 
bayramında ya,.,ılan resmi küsadı 
münasebetile Azaokaoı ve Unka
ı:;anı ba •larına muvakkat m.ahi -
yette olarak avaklar konmuştu . 

Öl'?rendii'ıim'ze ııöre bu ayakla· 
rın verlerine, Almanvada insa et
tirilen asıl avaklar sehrimize ııe • 
tirilmiştir. Bu avaklar, montajı ya
pılarak yerler :ne konulmaktadır. 

Dil!er taraftan Gazi köprüsünün 
her iki basındaki mevdanlarla bu 
meydanlara giden yollar için va· 
pılan ilk lüzumlu insaat bugün • 
lerde bitecek ve müteakıben, soıı 
fırtınalarda bozulan tahta parke
lerin tam rleri de ikmal olunarak 
Gazi köprüsü vesaiti nakliyeye de 
açılacaktır. ----o•---
Eminönü-Unkapanı 

caddesi 
Eminönü - Unkaoanı caddesinin 

sür'atle acılmas ı iş , evvelki J(Ün 
Vali ve Belediye reisi B. Lütfi 
Kırdarın reisliğinde toplanan imar 
komisyonunda kararhşlırılmıştır. 
Diğer taraftan bu yolun kat'i gü
zer~ahın tesb ti icin Belediye imar 
müdürlüğü ta:afından bir plan 
hazırlanarak fen heyeti müdür -
lüğüne verilmiştir. 

Otomatik çikolata 
tevzi makineleri 

Bir ecnebi fabrika mümessili 
Belediyeye müracaat ederek içine 
para atılınca şeker ve çikolata ve
ren otomat. k bir makineden kala· 
balık yerlere koymak istedi~ini 
bildirmiştir. 

Evvelce şehrimizde tecrübe edi
len buna müşabih otomat k ma -
kinele:den müsbet netice alın • 
madıt•ı ıtözönünde tutularak tekli
fin muvafık ııörU!miyeeejti tahmin 
olunmaktadır. 

Yedek aksam kıtlığı 
Şehrimizde ;sleyen mı:teaddit 

marka otomobillerin yedek aksa • 
mının bulunmadığı, bu yüzden şo
fö:lerin cok müşkülata maruz kal
dıkları hakkında şoförler cemi • 
yed tarafından alakadarlara bır 
müracaat yapıbnıştır. 

Badema her acenta; getirdiği 
her otomobil veya kamyon n. s· 
betinde yedek malzeme ı?dirtmL~ 
ize de mecbur tutulacakt;r. Zelzele faciasının ne hazin sah· 

nelen var ki, birer birer şimdi 
mevdana çıkıyor. Gazetc:er yazdı; 
Enkaz altında iki çocuk dünyaya 
l!elmiş. yavruların yaşamak hakkı 
ve talihleri varmıs .. Bu iki yavru, 
enkaz altında da doi!abilenlerdir. 
Ya, doğamıyanlar'!. Acaba yok 
mu?. Araştırmalar yapıldıkça, zel· 
zele faciasının bütün o hazin ha • 
kikatleri. bLrer birer _gözlerimizin 
önüne seriliyor. 

Avrupa Harbinin Yeni Meseleleri 1 ._ ____ , 
Geni• bir yurt kösesinde bu 

bedbaht vatandaslara yardım ya
oarkrn, bütün bu sahne.eri hatır· 
lamalı ve daha cömert davran -
malıyız. 

BÜRIIA,,"l CEVAT 

Selmanın annesi rahatsızdı .. Ya
lıları cok müsait olduğund:ı.rı: 

- Nişan bizim yalıdl olsun .. 
Diye haber göndermiş, erkek 

tarafı da buna itiraz etmemişti. 
Zaten Cemilin babası, Selmanın 

annesine çok acıyordu. Zavallı ka· 
dıncağız <1?enç yasında dul kal • 
mışlı .. Baska erkekleri de yoktu. 
Nezaket ve insaniyet kaideleri ica
bınca onlara yardım etmek de 
liızımdı. Gerçi Selmanın ailesi zen· 
ııind~ Bahçekapıda Di;-.,klı han, 
Yedikulede bir bez fabrikası .. Ve 
daha bunlara benzer iyi geliri olan 
yerleri de vardı. 
Nişan hazırlığı vapılıvordu. 

Cemil yüzükleri ve gönderilecek 
hediveleri hazı rlamakl:ı meşguldü. 

Cem !in arkadaşla: ı, alacağı kızı 
tanımamakla ber~ber: 

- Mademki seni baban evlendiri· 
yor .. Her halde ivi bir aileye iç 
güveysi gireceksin. Şimdiden teb
rik ederiz. 

Diyorlardı. Bu sözleri söyliyen
ler, C'eınilin babasını vakından ta
nıyan kimselerdi. Onun babasının 
'""ki selimine herkesin iti.ınaw 
varciı. 

Cemilin arkadaşları: 
- Biz senin zayıf taraflarını bi

liriz, derlerdi, eJ1er bu işe tek ba
~ın::ı girissevdin. mutlaka baştan 
karaya vur~r ve rr.es ut olmazdın! 

Cern!l at ~ada?l:ı rtııın tebrik ve 
tesvik1 1~r!ni dinlc.-1.k;.c seviniyor, 
istikbal<· doğru enJıı adımlarla yü
rüyordu. 

( Devamı Var ) 

. 
iki taraf da 

Harp başlamadan evvel hep işi
tiliyordu: Almanıarın hava kuv· 
vetiııin üstüne yoktur; deniyordu. 
Harp başladıktanberi ise Alman-

ı . . 
)·anın hiT kere Fransızlar .. ?", lngı-
lizlcrle erı:eç garp cephe.inde cid
di muharebelere başıadıktan son
ra ne kadar hava kuvveti çıkara
bile<ePl meselesi \•ardır. Birkaç 
aydauberi Alman tayyareleri Fran
saya karşı bombardunaııa benzer 
büyük bir harekette bulunmamış
lardır. Fakat bütün Alman bava 
ı~u\'vetlcrinin ileride Fransaya 
karşı biçb:r bomba atmıyacakları 
maıwsı çıkanlanııyacağı şöyle 
dursun, bilakis garp cephesinde 
harekat brsladıktan sonra çok 
şeyler olacaj:ı şimdiden kestir;Jc
bilir. O zamanın ne günü gelece • 
jt:ini ise kimse kat'iyetle tahmin 
edemiyor. Almanların eylı1lde Le· 
histanda bava kuvvetlerini kulla
narak cabuk elde etmiş oldukları 
neticeler üzerine vakti ııelince bir 
de Fransaya karşı bunu tecrübe 
etmek istiyccekleri ııözönüne ge
tirilebilir. 
Avrupalı askeri mütehassısla

rın fikrince Almanların şimdiye 
kadar garp cephesinde bava kuv
vetlerile büyük harekata geçmek· 
te ihtiyatlı da\'ranm•ları tered
düt ettiklerinden ileri gelmiş de· 
j:ildir. Bunun sebebi şöyle talı • 
min ediliyor: 

Almanlar yalnız havada harbe 
tutuşmak istemiyorlor. Hava kuv· 
,·etlerini de ileride karada harbe
decekleri zamana saklıyorlar. Garp 
cephesinde muharebe beşladığı 
zaman Almanlar da bütün kuv -
vetlerile gİTişmiş olacaklar. Zayi· 
ata hiç ehemmiyet vermiyecekler. 
iste bu cihetler düşünülürse Al -
menların şimdi olanca gayretle -
rile calışarak hem tayyareci ye· 
tistirmeğe. hem de miimkün ol ... 
duğu kadar tayyarelerinin mikta· 
rr..,1 nrttırmniJ'P ui'"ra~tıkları göz -
önüne getirilebilir, diyorlar. 

1' akat dif;er taraftan müttefik· 
lerin hava kuvveti arttıkça art • 

hazırlanıyor 
makta, İn~iliz ve Fransız tayyare• 
ler.nin evsafı gitgide mükemmel 
olmaktadır. işte şımdi de Alman· 
lar bunun farkı::ı'h varmış oluyor
lar. Onun içın onlar da kendi tay
)·arclerini daha iyilc~t.irn1cğe, ha· 
va kuvvetlerini ileride İngiliz ve 
Jo'ransız bava kuvvctlerilc boy öl
çüşmeğe hazır bir h:ıle gctirmcğe 
çalışıyorlar. Alma::ılarm bilhassa 
sür'ate ehemmiyet vcrdikicri an· 
!aşılıyor. Bunun için de meseli 
1000 beygir kuvvetinde olan bir 
tayyareye 200 - 300 beyı:ir kuv
vetinde yeniden motörlcr ilave et
meğe çalışıyorıar. Onun için ergeç 
grrp cephesinde muharebe başla
yınca müttefiklerin karşısına çı
kacak olan Alman hava kuvvetleri 
şu noktalttdan bilh•ssa nazarı 
dikkati eelbedecektir deniyor: 

Alman tayyareleri şimdi tahmin 
edılmekte oıan movcutıan fazla 
ol•cak, ayni zamanda daha sür'atli 
bulunacaktır. 

Almanyanın harp için böyle ça
lıştığını, bazırlandı"'ını düşünmek 
müttefikler tarafınn islikbaıi ne 
kadar ehemmiyetle nazarı dikkate 
aldıklarını göstermektedir. Onuıı 
için eğer Fransız ve İngiliz taralı 
Almanyanın kuvvetini hesap ede· 
rck daha Almanyanın birçok vesa· 
it bazırlıyabileceğini düşünüyor· 
sa bu mütıefikıerin de clele \'e -
rerek kimbilir kaç misli ha:ıulan· 
dıklarını göstermektedir. Oııun i· 
çin İngiliz ve Fransız matbuatın· 
da Almanya tarafının kuv .. etini 
hiçe sayarak artık harp işinin olup 
bitmiş gözile görülebiicceğini de
ğil, bilakis daima hazırlanmak ve 
mevcut kuvycti daima arttırnıak 
elzem olduğuna dair kılıç ve ka
lem sahibi mütchnssısların yazıla
rını okumak faydalı oluyor. Fa • 
kat uzun süreceği besbelli olan 
bu harbin dayanmak harbi oldu
ğu, hangi tnrnfın mukavemete de
vam cd~bilirse o tarafın kazana -
cağı muhakkak sayılıyor. 

ALİ KE.)IAL SUNIUAN 

İkincikaoun ve şubat 6 
iki a~·ıdır kı, kış muharebe] 
de, nıuharıplt!rucn bı.rın.uı 
dıj:crmin ınütıoHki vazı> 
mucadelede rol oynarlar. t> 
biri Busya ile l'ınıanllıya, 
de Almanya ile inıııltde ve 
sa arasında y•pılmakta ola 
muhat ebede ikıncıkiınun ve 
bat, ş.mdiden, Finleriu, İn 
rin ve Fransızların cephe .n 
aımıştır. 

Fınlandiyadan gelen ha 
kışın ve soğuğun buradaki 
kat üzerine ne derece nılics 
duğunu anlatmaktadır. Biri 
maide Petsamo ınıntakasınd 
ı:eri ortada vo üçiincüsü ıl 
ııupta Ladoga gölil ile körfeı 
sındaki berzahta ha ·ııyan ü 
heli Rus taarruzu, kar ve 
dolayısilc iki cephede durrn 
Hatta soğul:a oLşkın olan fi 
lalarının, ,ımalde mukabil 
ruza geçerek Pctşamo'yu R 
""ıı ı.Lraat cttikıerl bııd.rı 
Fmlcr, S~lla mıntakasında v 
dogo gölünün 'imalinde de 
ruza geçınjşicr ve bu ikinci 
kada askeri harekatı Rus to 
!arma nakletmişlerdir. UwY 
maıde uğradı.i:ı mağlubiyet 
sını almak için cenup cephesi 
r;ne birkaç yüz bin a•ker tepi 
tır. Bu mıntakada Ru ·!arın b 
bir taarruzları beklenme1' 
t 'akat bu taarruzun inki~ 
.FinU.ndiya müttefiki> lkııı 
nunun vaziyetine bajlıdır. • 
kincikiınun ittifaka saciakat 
rirse, belki de Ruslar bu ta 
başıamazlar bile .• 
lkincikiınun -.e şubatın Al 

ya ile İngiltere ve Jo'ran. a ar 
daki muharebede oynadığı 
de daha müe.sir rol başkadır 
nıan)'D, normal zıınıanlarda 
haıkın İa$csi -.e gerek endti.>tr 
bam madae olarak senede al 
üç milyon ton mal ithal edet• 
gıJ:z ve Fransız abluk• sı Alın• 
caretini yüzde kırk beş azaltın 
Biıha!iSa uebati yağ, petrol, d 
manganez -.o krom ı;-ıbi bazı 
maddelerin deniz yoliy le Al 
)'aya ithali artık tamaıniyle 
muştur. Almanya bu madde 
kusyadan ve cenubi Avrupa 
leketıerindan ithal etmege < 
yor. ihtiyacına büsbütiin kiıfi 
memeklc beraber, Romany• 
Rusyedan ve Bulgaristandall 
meddelerin bir kısmını ithal 
bitir. Almanya, harbin başl• 
iık günler içinde bilhassa 1' 
ile iktisadi münasebetlerine 
güvenmişti. O sıralarda N•Ji 
derlerinin söyledikleri nut 
hatırlardadır: gaıiba Göriog, 
manynnın Polonyayı ele geçı 
ten \'e Rusya ile komşu oıdı) 
sonra bu memlcket.n nihc) c 
servet kaynaklarına yol açıl• 
nı biıdirroişti. Filhakika R 
da nihayetsiz servet kayna 
vardır. 1''akat bu 1.:aynaklar 1;r 
istismar edilmiyOT. Ve Ruo" 
iktisadiyatı namına bu kayP 
rın.Jstismarına muvafakat ed 
ği Çok şüphelidir. Çünkü A 
yanın derhal, yeni bir •hayal 
hası• iddiasını ileri silreceğiUJ 
Jar pek iyi biıirlcr. iki yüz bili 
man teknisyeninin Cusyayı 
nize ctınek için bu memlekett 
ğırıldığı hakkındaki haberler 
tekzib edilmiştir. Bu organlı . 
nun Rusyayı ınüsten1lekcle$ 
mek!cn başka bir şey oimadıl' 
aşikardır. • 

Bununla beraber, bugün .AJ 
ya için daha esa•lı mesele, o• 
meselesidir. Rusyada Alman!' 
satacak fazla petrol yoktur. 
bU, milyon ton manganez -.at 
Ve bu da Almanya ihtiyacııııO 
mislidir. Almanya son imzala 
mukavele ile Romanyadan 
yüz otuz bin ton petrol satıJI 
mıştır. Fakat ne Rusyadan uıııl' 
nez, ne de Romanyadan P" 
nakledilemiyor. Çünkü esasc0 

memieketlerden eşya nakle 
zordur. Bir Amerikalının y•P 
hesaba göre Alınanyanın Rıı;l 
dan ihtiyacı olan petrolü nakl , 
bilmesi için elli beş bin petrul 
gonu lazımdır. Halbuki Rus~ 
elinde petrol vagon !arı bu ~' 
nun yarısına bile vannıyor. 
ganez icin ayrıca ü~ bin ve oıı' 
bin iki l'ÜZ elli va;:cm da Y~ 
karılacak soya fasulyasının ~· 
için liizımdır. 

\. q, ' • 

ihtikar mutlaka 
kaldırılacak 

Hükü.met milli iktısaw k'fll~ 
kanunu projesinden başka, . ~ 
mer Bank ve Eti bankın yeııı 1 
line ve kömür ocaklarının d•' 
!estirmesine dair üç mühim k~ 
projesini Meclise vermi.ştir. ~ 

Milli iktısadı koruma konıI~ 
nun gayesi. ihtikarı mutlak~ 
memleketten kaldırmaktır. 0 
bu hususta hükümete {ir 
salahivet vermekt" ve muh!e_ıc 
kr için çok ailır cezai hükıll1"' 
ihtiva ebnektedir al 

Bu kanun Javiha lan bU Jı 
mecliste ı<örüşülecektir. 
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Bugün 140 Yaralı 
Daha Geliyor 

MOLLA ALİ MAHA.LLE3İ'NDEN: 
Mevh'ıt Şefıka, Dursun, Kemal, Eş-

~-RON TELGRAF- 81KtNciKANtl'Nt940 

A m ?rikanın Avustralva sefiri 
Vaşington 8 (A.A.)- 3alahiyet- 1 ııenl!Tal konsolosu Clarence Gauss, 

tar 'bir menbadan öğrenildiğine / Amerika tarafından Avustralyaya 

Dahiliye Ve 
Sıhhiye Vekilleri 

Sıvasta 

(1 lncl sahifeden devam) 

tatbik edilecek tedbirler hazırlan· 
maktadır. Bu arada felaketzedeler 
lcin Tuzlada bir talıalfuzhane te
sis. trenle: in burada duTdurularak 
felı).ketzedelerin yıkanma ve ça • 
maşırları temin edildikt€n ve .3 
gün bekletıld:.kten sonra kendı
lerine ayrılacak mıntakalara şev· 
ki kararlaştırılmıstır. 

ref, Emin. Gülhanım, Fatma, Sala· l 
hattın. Mehmet. Ahmet Fatma, Be- Y azıın: Z l YA ŞAK R No. 34 

göre Amerikanın Şanghaydaki sefir olarak gönderilecektir. 

Bir auikast yapıldı 
Bern 8 (A.A.)- Alman lstihb.0 - şulkast tertip edilmiştir. Binanın 

rat bürosunun Stokho\mden bil • methaline konan bir saatli bomba 
dirdiğine göre bu şehirde çikan 
•NY Daıı• ismindeki komünist ııa· infi14k etmiştir, Hasarat mühim 
ıetesiuin işgal ettiği binada lbir deJUldir. 

Çemberlayn'nın yarınki nutku 
Londra 8 1 A.A.)- Daily Teleg- ı 

raf gazetesinin siyasi muharriri 
Çemberlayn tara!ından yarın söy· 
lenecek olan nutkun büyük bir e
hemmiyeti haiz olacağını tasrih et· 
nıektedir. B~vekilin müttefikle
nn alvaaetine dair tafsilat ver • 
mesi ve millete kendisinden ge
llece!t aylar zarfında daha büyük 

fedakarlıklar istenebileceğini ha· 
tırlatması beklenmektedir. Baş • 
vekilin hükümct kontrolünün ye
ni sahalara tesmiline telmihte bu· 
lunması da mümkıündür. Çember
layn 45 dakika sürecek olan b_u 
nutkunda Ruzveltin kon!i(reye gı:ın
derd:~i mesajdan da h.alı;;etııı.esi 
•beklenmektedir. 

Milli müdafaa vekaleti 
Londra 8 (A.A.) - Daily mail 

l!'azetesinin siyasi muharri~ine gö
re Hare Belisha,'nın harbiye neza
r-etın~n infikiıkı ve yerine Stan
lev'ın tayinı üzerine Basveki! Çem
belaynın muhariplere ait bütün ser 

vislerle mesııul olacak bir milli mü 
dafaa nezareti ihdas etmesi ihti
mali vardır. 

Mulıa:ı-ire ııöre bu nezaretin 
basına Winston Churchill getirıle
cektir. 

Seylap Felaketinin 
İzmirdeki T alıriba tı 

(1 inci sablfeden d ... amı 

lestirHmistir. Buvün 250 kişi daha 
ııelecek ve bunlar da Ad~nanın 
münasip binalarına yerleştırıle -

cektir. 'k t 
Konyaya da bir kısım fela e • 

zedel6 ~elml$ ve yerleştirilmiş • 
tir. iımire de yeniden Er:ıncandan 
46 yaralı gelmiştir. Bugun de 77 
varalı ııe~si l:ıeklenıyor. 
· Dün sabah izmirde saat 2,40 _da 
hafif bir zelzele t.lmustur. Yıne 
dün aksam saat 19.45 de Ankarada 
hafif bir zelzele olmustur. Berga
mada da dün bir iki zelzele hisse
dilmiştir. Şarki Karahisar ve Zi
lcde de zelzeJ.eler olmuştur. 

Bu yeni zelzeleler hafif ,geçU -
ğinden hasar yoktur. 

ÇAMLIBEL KAPANDI 
Tırhal 8 (Hususi muhabirimiz

den) _Meşhur Çamlıbel iki met• 
re karla kapanmıştır. lstanbu.dan 
gelen pasta Sıvasta bekıe~tir. 
Samsun istikametinde bozulan 
Çeıtık köp:·Wiü henüz yapılama • 
mışlır. Bazı vudım kolları, yol -
Jarın kapanması yüzünden yolda 
kal.mıstır. 

Niksar. Reşadiye kazalarına 
.Samsun ve Ankaradan 60 doktor 
gelmektedir. 

Yeşilırmak ve Kelit ırmağının 
bazı yerleri buz tu•nıuşıur. Er -
baa Tokat Niksar ve Amasy ada 
blll~narak 'kurtarma ışlerıne dair 

U tacı •alılfeden devam) lüniln motörleri ve yelkenlileri dırektif veren Dahıliye ve Sıhhi-
~lınuştur. ~deki Burnova ~a- gıdip ııelmekle, insan ve yıyecek ye Vekilleri Sıvasa gitmişlerdir. 

' · b "" Tasrada bulunan Reşadıyclıler yı taşmıştır. Altı ev kısmen yıkıl- taşımaktadır. Asken tom az uv -
ınıştır, luklerı Hanıfe deresinın bent • akın akın memlüetlerine gitmek-

.. Dünkü müthiş yaıtmur şehir için !erini kapamağa çalışmaktad.r. tedirler. Rt>Şadiye civar;nda 15 -
buyü.k bır felaket halıni almıştır. Kemalpaşada yardım ve kurtarma 16 kilometrelık bir sahada yeni 
Bereket yaıtmurlar durmuş, sular faaLyetı devam edıyor. heyelanlar olmuştur .. 
Ç<>kılmelie b~lanu.ştır. Cenup rüz- <,:amurlar icınden bazı cesetler ·ORDU• DA ZAYiAT ÇOK 
ı:arı da durmuş, hava soğumuştur. çıkarılmaktadır. Ordu kazasının içindeki tahri -
Yaıtmur esnasında bora halınde DlCLE ALÇALMAGA BAŞLADI ·baı çok buyuktur. Fındık f2,brika· 
Pa:hyan cenub fırt:nası şehrın en Dıyarbakır 8 (Hususi Muhabiri- !arının bır kısmı vıkılm:şıır. Yı -
"8ı(laın binalarını sarsmıştır. Yağ- mizden)- Altı buçuk metr~ yiık- kılan binalar arasında adliye, h 
:'urun caddelerde \'Ücude getirdi· selmiş bulunan Dıcle nehrı al - bankası ve daha bazı resmi d:nna-
vı seller. çarşıları kaplamış, ıram· çalmaıta başlamış o!duğ'undan ar- lar vardır. Köylere gıden yollar k:Y seferlNi d.ırmuş, liıgımlar tı- tık taşma tc.hhk_esi kalma~ışt_ır:. karla örtüldüi(ünden mü.na.kale 

nnııştır, Bazı sokaklarda sula- Batmançayı 11;zerınde_ tren koprusu durmuştur. Mes'udiye koyunun 
~n ırtıfaı 40 santimı bulmuştur. ınşaat amelesınden bır _ada~a ma~· ı .J;ıütün evleri y.kılmışhr. lnsan z_a-
ib ır ~v Yıkılmış, bir kıs.m evlerin sur kalan kırk amele ıle kayıkçı iatı yüzde doksan n:sbetındedır. 
b~,°a arı uc:muştur. Yalıboyunda, !ar kurıarılm!_şlardır. ~atsada da zelzele tahribatı mü -

111 
~ok evlerin alt katlarını su bas- BEYKOZ KOYLERİNDE SEL h md r· Postane binası dahil, bü -

rı~~ ı.rbKarşıyakada ist.ösyon civa- 1.st~r>bulun cıvar köyleri~de de t~n r~~mi binalar vıkılmış:ır. Fat-
b' . a ır yıldırım Ahmed isminde muhım sel tahnbatı oldugu ~n- sada tifo hasta!ıgı da görülmüştür. 
.,;~,~ntln atına isabet etmiş, at öl- !aşılmaktadır. Bilhassa ~merlı - ARDIM GÖ.:IDERİLDİ 
'"-~ ur Ahmed b den gecen İrva derEosı muhım su- Y . d . ı·n 
tır. . e irşey olmamış- rette kabarmıştır. Muratlı, Koçu!- Kız.lav, G:resun ve Or u ıç_l 

Sellerden f ı .. lu Sıraponar Hüseyinli Cumhu- dün yemden yardım eşyası ve ıbı · 
S en U a zarar garen · · · · · k · k keres· e andıkçılari.c;idir. · riyet ve Bozhane köylerinin şose hassa __J'tYece. · gıyece · .' • 
BU il~ irtibatları kesilmiştir. Köylere çivi gondermıstır._ Bu eşyayı h:, -

RSA CiVARINDA VAZIYET' ·ı b 1 İzmır vanuru dun B civar tarla-larda sular iki metreye mı u unan_ ~ 
denJrsa SS 

1
<Hususi muhabirimiz - kadar yükselmiş, ekinler harap saat. 1~ da lımanımızdan hareket 

· k .. 1- u arla mahsur bulunan olmustur etmıştır. . 
oy erde yen· b' . ' · .. 1.. tstanbulda.ld Aır.erıkan hasta -

Bu köylerle M ır vaziyet yoktur. Dıl!er taraftan Çekmece l!O u . . bibi doktor Şepert, Kı-
ı.ırasında k · K:~malpaşa kazası de kabarmıştır. Civardaki bazı tar- nesı ser::. J vard m has-
i;er bazı ~Yıklar_ ışlemektedir. Di- laları su basmıştır. Maamafih yol- zı!ayı~ 1 1 nt~ml~~~ 'vazifesile ya-
- • koylere ıse Apolyont gö· lar açıktır. tanesı opera or u,, . ' . 

nında üc asistan ve iki he,mşıre ol· 

lst. Lv. Amir}igv inden: ~:~:t ~:~i~tt._nkaradan .:.ıvas~. h.a-
ordu vilıh·eti dahilinde 420_ ol_u, 

nB<!a~tNo. lu dikimevi terzi ve çadır kısımlarına gece ekibi için işçi alı- 1

1 

450 yaralı olduğu te,bit ed!l~ıştır. 
tır İsı ~l~u _ekip on beş günde bir ııündüz ekibi ile tebdilen çalışacak- Dört bin ev vıkılmış, vedi bın ev 
lnUdür~· ;uerın a_şağıda yazılı vesaikle Tophanede iki numaralı dikiınevi hasara uğramışt r. Açık~a kalan 

u ne muracaatlaxı. aile miktarı on bin kadardır. 

= 

1 - İstida 
2 p 1STANBULUN YARDIMI 
3 - ~lısce musaddak hüsnühal varakası · 

- Tı.fo aşı kağıdı. cl074• •119. İstanbulda yardım faaliyetı P"." 
z:;r olmas.na rağmon dün de bu
yük bir hızla yürümüştür. Bu sa
bah da muhtelif kazalarda eşy_a ve 
para teberrüleri devam etır.ışt:r. 
Birkaç l!iin içinde Jstanb.ulluların 
yardımının COO bin liradan 1 mıl
yon lirava yükseleceği kuvv,,•le 
tahmin olunmaktadır. . 

YAlUN Ah.~A.lH - .... A~ı; y .. 
Saat 21 de ~ n A Sinemasında 

MÜNİR NUREDDİN 
.. .. w arkadaşları 

Butun hasılatı zelzele feliıketzedelerl menfaatine olarak 
LU:tuh • 

Biletler S A R A Y sineması gişelerinde satılmaktadır. 
Fiatlar 50 - 75 - J.vv .. lJU _____ .,,...,.,.,,. •• 

Yazan: Rahmi YAGIZ No: 8 

Donanın; 
-

Geliyor 
Siz benim yerimi benim kadar, hatta daha 
müşfik bir baba vaziyetile tutacaksınız 

şeıır:m:~e t:>plıanan .. ~uhtel;f 
eşya ve malzemenin muhım _hır 
kısmı bu<!Ün de trenle Sıyasa ııon
derilecektir. 

_ Söyliyemcın!. 
Treskort ısrPrını arttırmıştı: . 
_ Ben öğrcnnıek isterim Arn.1-

ral .. Bunun ;~in de iki taraflı hır 
hak sahibiyim. 

_ Ne hakkı bu? 
- Evvela Davustu babası bana 

emniyet ederek buraya gönder -
n· ı~ 'eljne verdiği mektupda dn 
.~ğ'iumun, orada babası~ k~a -
dığına cok memnuouın .. Su; be
nim yeriıni beniın kadar! ha~ta da-

kir, Zehra, Tevje, Halime, Hüseyin. ' • 

0
:-:,RAACAc MAHALLESİN - Sakızdan bir hey et seçılecek, Pa-
A_hmeı, Hüseyin, .Apaydın, Ni- dişaha hediyeler hazır edilecekti 

yazı, Avse. Bahaettın, Şemşetıın, 
Sadri. Osman, Cabri. 

MOLLA GEZERDEN: Di~cr taraftan Kadıköy kayma· 
kamı Cenap Aksunun rivasetin • 
deki mahalli vardım komitesi de 
kazrnın muhtelif mahallerlı;deki 
bilyiik blnnla:·ı, ezcümle milli em· 
lal< müdürlü~ü emrindeki Mum· 
diye köşkü ile di{!er bazı büyük 
binaların teshin vasıtalarını ikmal 
etmekte, burada iaşe ve ibate ted
birleri almaktadır. 

Hadiye, Vesile, Mustafa, Sevim, 
.A:nmet. Behiye, Yılmaz, Binnaz. 
1''ehime. Hasan. Mutlu, Latife, Ay-

GELENLER YERLEŞTİR1L1YOR 
Evvelce .ızel• nlerden 25 i Hay -

da: paşa hastanesine yatırılmış, ııe· 
kızi dün hastaneden çıkarak bu· 
radaki akrabalarının yanına git
mişler, di~er l 7 si henüz hasta • 
netle yatmaktadırlar. 

Dün hastaneden ç•kanlar şunlar· 
dır: 

Milnevver, Kadriye, Fevzi, Nus· 
ret, Kenan Yenicekaya, Remzıye, 
Nezihi, Hüseyin .. 

DiL'er tar.ıJtan evvelki l!iin seh
rimize ~len 214 kişilik kafileden 
kimsesiz ve himayeye muhtaç bu
lunanlar 137 kişilik bir kafile teş· 
kil etmektt>dir. 

Bunlar bir ı:ece Haydarpaşada 
kalarak dün, Kadıköy Halk Partisi 
deposundaki mahallt vardım ko
mitesinin vercli~i esyal·arla l!İY • 
d.rildikten sonra Şırketıhay.rıye • 
nin 56 ve 68 numaralı vapurlarile 
esv.alarile bi.:·likte Sirkeciye ge
cirilmisler. Kızılay tarafından ha
zırlanan Demirkapıdaki (300) ki· 
silik bır binaya yerlestirilrnişler • 
!erdir. 

Yerleştirme isine Ktııhv mü -
messili ve iskiı.n müdurü nezaret 
etmektedirler. 

Vapurdan çıkan felaketzedelere 
saat 3 de hazırlanan vemek veril
mis; veme~i müteakm da Kızılay 
tarafından geti·rilen eşvalarla teç
hiz cdilmisler: yatak, yün batta
ııiye, ııiyecek esvalar. kap ve ka
cak ııibi eşyalar bunlara dağıtıl • 
mıstır. 

SİMDİYE KADAR GELEN FELA.. 
KETZEDELERİN TAM LISTE • 

SIN! NESREDİYORUZ 

Evvelki l!iinkü gelen 214 fela -
ketzedenin tam listesi şudur: 
ERZİNCANIN TA$CI MAHAL

LESiNDEN: 

.,el,. Behice, Neriman, Perihan, 
Turııut. Yıhnaz, Yavu2 Veli, Şirin, 
Rukive. Bahaettin. Sabahattin, Nu
riye, Huriye, İfakat Sadakat, Sı • 
dıka. Ahmet r'olat. Nuriye, Ke
mal, Düriye, Metin. İsmail, Kı • . 
zancan. Kansı Cemile, Fikret, Ze· 
Live. Cafer, Müşerref. 
BİRER VESİKA VE;R!LlYOR 

Bunlardan memur ve subay a· 
ilelı<>ri kendi akrabalarının yanına 
\~ burada tedal'ik ettikleri evlere 
cıkmışlardır. 

Kızılayın verdiği bir kararla 
Kadıköy y&rdım komiıcsl bundan 
sonra ~lecek yaralı ve yardıma 
muhtac felaketzedelere birer ve -
sika verecek, bu vesikalar Kızılay
ca muteber tutulacaktır. 

HAYDARPAŞA GARINDA 

Kadıköy yardım komitesi tara
fından depalardııki esyalar Hay
darpaşa garına ,rıet!rilerek burada· 
ki polis karakolunda kaymakam 
Cenap Aksu ile parti başkanı Naci 
Ali, parti katibi Ahrar ve Kızılay 
mümessili Nur! huzurlle felakel• 
zcdekere tevdi edilmektedir. 

Bunlara yapılan ilk ve seri yar
dım !!İYecek cova verilmesidir. Fe
laketzedelerden bir kısmı yalına -
vak vahut valnıı coraolarile ııez
mekte, bazılarının üstlerinde !l'Ü -
zergahta Ale15ccle tedarik edilen 
palto, ceket gibi giyim eşyalar bu
lunmaktadır. 

Vekillerden d' ğişecek 
yok 

BuaiinkU Ankara radyosu saat 
yarımda, bnzı Vekilicrin istifa 
edecekleri hakkında son günlCTde 
dolaş'rı şayialnrı tekziu etmiştir. 

ANKARA RADYOSU 
Salih oğlu İbrahim. ar.nesi_ Fat

ma, karısı Nuriye, kızı Ne:ıman: - DALGA UZU!\"LUCU -
ıı.• 1u Şerıf Baysal, annesı 1 1 Dursun o '· ·ı ·kızı lfakat 1841 -. JS! K~/1, lıt ıt\V. 

F tına karısı vesı e, • a · k Sabahat Ziya T. A. P. 31.1 m. 94&5 ıtc/s. ıo ınv 
kızı Sadakat. ızı . • : -
Uslukök, •karısı Vesıle, kızı N ~ıbe, 
kızı Nedime, otılu Nevzat, kızı Ve-

~& . d ı Mollag€:rer mahallesın en: .. 
Abdurrahman oi7lu Kemal Duz

y~l. karısı Naıme, kızı. Aynur, ?.ğlu 
Turhan Ziya oğlu AkH Can, Şuk
rü oglu'Mes'ut. annesi Zuhal, Nal: 
bant Mehmet oğlu Hasan Karadaıı, 
karısı! Zilal, kızı Makbule, Va. -
hit oğlu Sabahat, Mebrure, Parı • 
han. Halime. Lütfi, Perihan, Meh
met. 

ERZİNCANI.'.'i DANA MAHAL· 
LE.SiNDEN: 

s:lım. Mehmet oğlu Kazım, Me
diha, o~lu Mehmet, kızı Mediha, 
oğlu Mevlü:, M.that, Necdet, Ab
durrahman oglu Mustafa, Seher, 
Mustafa, Mahbube, Fikret, Peri -
han. Bekir. Sedat Güldan, Ay~an, 
Ayten, Abduxrahman Kadrıye, 
Kiızım Ali Satir, Makbule Kemal. 

HANCI MAHALLESİNDEN: 
Hasan, Neriman, Sünbül, Hadice. 

Gülsen, Münire, Makbule, Batu!, 
Halime. Hasan, Hadice, Edip, Ay
şe. Dursun, Halis. 

Amiral: bol alkolle dumanladı· 
ğı kafasının güçlükle kavrıyaca • 
fırı diişünerck bunu Trcskorla et
raflıca izah etıncği muvafık bul -
du. Anlattı: 

- Pekalü azizim albay .. Dinle! 

Saat 18 Program, ve memleket 
saat ayan, 18,05 Müzik; Radyo 
orkestrası, 18.40 Konusma (Fu
zuli hakkında), 13.b5 s~rbest sa
at, 19.10 meml€ket saat ayarı. 
A ians ve meteoroloji haberleri, 
19.30 Türk müz A;i: Fasıl heyeti. 
20.15 Konuşma: (Pu.culuk). 20.30 
Tilrk müziği: Karısık progr~m. 
21.15 Müzik: Küçük orkcst~·a (Şef 
Necip Aşkın). 

l - Hans Löhr : Bavyera vals· 
lcri. 

2 - Brahms : Macar Dansı, 
No. 8 

3 - Franz Lehar : Eva opere
tinden Potpuri. 

4 - Waldemar Gibish : Çakır 
keyf'im (Viyana şarkısı). 

5 - Arno Naundorf : Arzu 
(vals). 

22.15 Memleket saat ayan. A
ians haberleri; ziraat, esham -
tahvilat, kambiyo - nukut bor
sası (fiyat). 22.30 Müzik : Oda 
müzie"i (pi.), 23.- Müzik: caz
band (pl.), 23.25/~a.30 Yarınki 

1 wo,ııraın ve kapanış. 

mak üzere şey lıülislama da mü -
racaat ettij!ini anlatnııştını!. 

Amiral tekrar güldü: 
- Sizi, dürüst ve çabuk haber 

alışır,. dan doiayı tebrik ederim. 
Bu hazırlanış da bize ~ne dostu· 
muzun omuzlarına yüklendiği va
zifeyi başaracağını, bu işte de her 
İngiliz gibi yüzaklığilc imtihan 
vereceğini gösteriyor. 

Treskort bu ciimledcn sonra A· 
mirali haşin bir tarzda selamladı: 

- Çok geçmeden bu başarışın 
faydalı neticesini görürill inşa! -
lalı!. 

Bu muhasara, yirmi lkl ırün de. 
vam etti. Denizden toplar ve kara· 
dan mancınıklar vasıtasile yaptlan 
tuyik, hiçbir netice vermedi. Fu· 
la olarak da, donanma efradı ara
suıda şiddetli bir dizanteri başıös
terdi. Beş on gün içinde, bu kıoç 
yü.z askcr kaybedildi. 

Hanu:a Paşa, burada da bir mu· 
va.Cfaklyelc nail olaınıyacatını an· 
!adı. (Donanmayı hümayun) u böy
le serseriyanc gezdirmenin, Padi· 
şahı lıiddetlendıreceğlnl gözöııüne 
atarak, dC1'in derin dtışünmi:yo 
başladı. 

l'ad:şahı oyalıye.bllmek için bir 
iş görmüş olmak lazımdı. Bunun 
icin (ıkrindu bir pliın tasarladı. 
(Raşya 1 kalesinden muhasarayı 
refederek tekrar (">akız) kalesi Ö· 
nüne geıdi. Draperin 40 bin dÜka 
altını meselesinin Padişahla sul
han tesviyesinin müzaktte etmek 
içı11, ~"'ız dukasında•ı blr heyet is· 
tedl. Bu heyeti, biuat alıp Istan
bula göt!irecekti. 

Sakız dükası, bu tekllfl memnu· 
niyetlo kabul etti. Türk Anıiraıinin 
lstcdii:i heyeti stçll\ck ve Padişa• 
hn bir takım lıcdiyeler hazır et· 
nıek için birkaç gün müsaade i5te
di. Fakat Hamza Paşıı, bunları bek
lerken öyle bir hadise ıuhur etil 
ki, Türk Amirali ile SaJ..13 dükası 
arasında yeni bir ihtılafa sebebi· 
yet ,·erdi. 

Bu hadise, şöyle zuhur etti .. 
Han1z.a po~, donanma efradının 

karaya çıkmasını m netmişti. t'a· 
l<at beş cemici, akıllarına uymuş
lar, yüıerek karaya çıkmışlardı. 

!;unlar, şehirde dola,ırken der· 
haı tanındılar. Casus nnnedılerek 
şiddetli bir tcea\'ÜU uğradılar. 

Bunlardan blri, oradukl kilisenin 
damına tırmandı. Ellne geçen l<i· 
renıitleri, oraya toplanan halkın 
başına fırlatmıya beşıadı. Bu kire 
mitlerden biri, Sakıılılarw hürme
tini celbelıni oıan Coneviıli hır 
tüceatın başınıı isabet ederek 'on11 
a&ıırea ynalııdı. 

Bunu gören halk büsbütün he
yecana geıdi. Gemicilerin üzerine 
hücum etti. Tayfalar kaçtılu. Türk 
aoıJall torafından, şehirde irtibat 
temini iı·in )iman uğ-zına yanaştı
rılan bir kadirgaya can attılar. 

Gemicileri takip eden yüzlerce 
haik, brr anda gemiye atıldL Na -
rin kadirga, bu siklete tahammül 
edemiyerek evveli yana yattı. Ve 
sonra, birdenbire alabora olarak, 
b:rkaç dakika içinde, sahilin dur
gun sularında kaynadı. 

Ham2a pasa, böyle bir hadiseye 
sebebiyet verdiklerinden doıayı 
şehir halkına kPrşı son derecede 
hiddetlendi. Derhal şehri yakaca· 
ğını ileri sürerek batan gemi için 
tıuminat istcdl. 

Sakızlılar bir harp gPilesi çıkar
mak istemediler. Kadirganuı iki 
bedeii ile, ölenlerin diyetleri ol
mak üzere kafi derece para verdi· 

)er. Böylece, kanlı bir mücadele • 
D.in önüne cecliler. 

Birbirini takip eden muvaffa • 
kiyetslzliklerden ve bu musibetli 
hidlseden artık maneviyatı tama• 
mile kmlmı~ olan Hamza paşa, 
Dükanın gönderdiği heyeti gemi· 
sine alarak hareket etti. 'l'ekrar 
Midilliye geldi. Oradan da Padi • 
şaha (arzı tazimat) etmek için 
bir heyet İ1itedl. 

Midilli DUkası, bermutad kurnas 
davrandı. Türk amiraline, kendi 
gemisinde mükellef blr ziyafet çek· 
ti. Saray erkanından birkaç kişi· 
den mürekkep heyeti de, llamza 
pa~anın refakatine 'erdi. 

llamaa paşa, o muazzam donan
masile? - iki ay süren • serserıyane 
bu cevelandan sonra, eıı küçük bir 
mu\'affakiyct kaıanıııaktan nıah· 
rum bir ho ide, (Gelibolu) lima • 
nma avdet etti. 

Sakız ve l\lidilli heyetlerini ya
nına alarak doj:rııca (Edirne) ya 
gitti." Çünkü padişah o sırada, E
dirnede idi. 
Hamım paşanın muvalfakiyetsia 

harekatını tamamile öğrenmiş olan 
(Fatih ı, amiralini pek gazaplı bir 
çehre ile kabul etti, 

Bedbaht amiral: 
( Devamı Var ) 

SPOR 

Dünkü maçların 
neticeleri 

Zelzele felaketzedeleri icin ter-
tio edi:en maçların sonuncusu dün 
Taksim stadyomunda oyııanmış • 
tır. İlk macı İııtanbulspor ve Gü-
neı; takımlıırı yaptı.3 - 3 berabere 
kaldılar. İkinci oyun Beşik tasla 
Vefa takımları arasında oldu. Ne-
Ucede Beşiktaş 4 - O maçı kazandı. 

Günün en mühim maçı Galata· 
saray - Fenerb&hçe oyunu idL 
Havli heyecanlı bir ovundan sonra, 
Galaıasarşy 2 - O macı kazandı. 

A.nl<arada Macar takımı ile oy-
navan Ankara muhtelit! oyunu 3-1 
kazanmıştır. 

1351 Ulcrl 
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Devlet renizyollan İşletme Umum W.ü~ürlüğü I' an'.arı 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

8 İkincikanundan 15 lkincikanuna kadar 
Muhtelif hatlara kalkacak 'apurların isimleri, kalkış 

gün ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 
Karadeniz hattına- Salı 12 de (Cumhuriyet), Perşembe 12 de 

(Tarı), Cumartesi 10 da (Erzurum) \'e 
Pazar 16 da (Aksu}. Galata rıhtımından, 

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

İzmit hattın:ı - Salı, Perşembe \•e Puar 9.30 da (U~r). 
Tophane rıhtımından. 

~ludunya hattın&- Pazartesi, Sah ve l'azar 9.50 de, Çarşamba, 
Perşembe \'e Cuma ıs. de (Trak,ı. Cumar
tesi ayrıca 13.30 da (!ltarakaz). Galata 
rıhtımından. 

B:mdırm:ıhattıan_ PazPrtesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 de 
(!lfarnkaz). Galata rıhtımından. Ayrıca 
Çarşamba 20 de (Ülgen). Cumartesi 20 de 
(Antaly" J, Tophane rıhtımından. 

Karabiga battmıı_ Salı ve Cuma 19 da (Seyyar). Tophane 

lmroz hattına 
Ayvalık hattına 

rıhtımından. 

- Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından. 
- Çarşamba 15 de (Kemal), Cumartesi 15 de 

gençliğine lnzunam eden zekası 
ta,-rındaki zarafet, harekatında öl'. 
çillü nisbctle çarçabuk donanma 
s?va.ri]eri arasında sıkı dostluk te
sıs eden Dnvust üc ay içinde n1i
rnloy Treskortun bir defa bile 
hatırını sormamıştı.. 

den inip çıkanları içi boplıya hop· 
lıya teşhise uj:rasan Treskorl, 
.-apurun hareketile beralıer bu Ü· 
midinin de suya düştüğünü gö • 
.rünce hırsından küplere binıniş; 
pürte]iş An1irPlin yanına koşmuş; 
cck~sf•·diği viskiden pclt.ek.leşen 
dilile sormuştu: 

b .. .,.k bir baba vazıyetıle tu
a mu,.... . . . 1 ·h 

tacaksınız!.• dcn1ıst~. ~ın~.ena e) 
bir baba vekili sıfatıle ılkonce ~a: 

tun İstanbulda kalış sebebını 
vus ı· 
veya sebeplerini öğrennıem ıuım. 

Bu; bir!. . 
İkinci hakkıma gelince: .Talım 

heyetine dahil "" Büyük Brıt~nya 
donanmasının bir miralayı o~ınak 
sıfatile heyetimizin a2Psına aııl en 
mahrem te(errüatı dahi öğrenıDek 
hakkımdır. 

Bu;;ıünkü harpler, cepheden zi • 
~·ade cephe gerisindeki faaliyet -
lcrle zafere gö!ürülür. Binaena
leyh, bu uitt:rdn yıllard•nberi mil
yonlnr, milycrlar bnrcıyan hüku· 
metimiz bugün giriştiği harbi de 
0 teşkilatla ••fere götüreceğini 
kestirmiştir. İşle, babalığını der· 
uhle ettiğiniz genç ve ateşin deli· 
kanlı Davust da şu enda o servise 
intisap için bir in1tihan \1cnnck ü· 
zere vazife nlmıştır. O vazifesini 
de i<tanbulda kalarak yapmağa 
çalışacaktır. 

Diyerek oradan uzaklaştı. Ken
dine en yakın bulduğu, en çok sev
diği viski şişcsiııi ikidebir başına 
çeke çeke vapurun ucunda yalnız 
kalmayı tercih etti. 

(Saadd ı. Sirkeci rıhtımından. 

lzmirııürnt hathnn- Pazar 11 de (Kadeş). Galata rıhtımuıdan. 
Mersin hattına - Salı 10 da (Dumlupınar), Cunııı rn da 

(Etrüsk). Sirkeci rıhtımından. 

Delikanlıya söz getircmi.ven mi· 
ralay; men1lekctlcrine dönüşü bir 
fıNat saymış, onu vapurda bir iyi 
h rpalıyarek üç aylık aykırı ha
r~ketinin ce:r:asını verdikten sonra 
LıvCTpolda babasnıa şikayet etınek 
kararıle ~?nüşü cana minnet say
ınymış, boylece lıoendisini nhatinz 
eden ihtirasını dindirecei!ini um
lnuştu. Likin vapur ka1k;cağı za
mana kadar boşboşuna "Özlerini 
rılıtıma mıhlıyarak merdivenler • 

• 

- Amiral!. 
- Ne var albay?. 
- Davust gelnıedi! 
Amiral. omuzlarını silkerek ce· 

vap vermb~ti: 
- Biliyorum .. Gelmedi, gclml· 

yecek de!. 
- Peki; onu burada nasıl bıra

kıyoruz? 
- Vazifes'i var! 
- Ne vazücM? 

İşte; bu iki hak hana; Dav~tu~ 
niçin ve hangi sebeplerle Turkı

'yede İstanbuldn kaldığını öğren
~em'i istetehilir! 

- Onun vazifesi olduğunu söy· 
lemiştim albay! 

- Ne vazifesi bu?. 

İ•te istedii1;iniz tafsilat azizim 
all·a,·! 

Treskortun yiizü adamakıllı so
murtgaıı bir hal nldı. l\luhteris 
miralay homurdanır gibi söylendi: 

_ Demek. size Adad•ki köşk
te evvelki akşam söylediklerimde 
haklıvn1ıs1m !. 

- Neydi söylediklerin :z? 
- Dn"ustun buradn kalacağını 

haber alın~ batta müslünıan ol· 

DAVUST DiN VE İSİM 
DEGİŞTİRİYOR 

İstanbul; harp ilan edilişin he
yecanı içinde çalkanıyordu, Her 
tarafta seferbcrli;(in göze çarpan 
hareketleri beliriyordu.. E, lcr; 
(arçabuk birer d~po ala~·ı !:aline 
konulınus. mahalle aralarına bile 
bölük, tabtır karargôlıbrı yerleş
tirilmişti. 

( Devamı Var ) 

NOT: 
Vapur ıefer1erl ba.l<ktnda her türJü malôm.a.t aşafıda telefon numaralan 

7aıılı Acenlelerlml-.de.n ötrenlleblllr. 
Galata L>&Ş aceı.ıteıigi - Galata. rlhtımı, Llmantar Umum 

Mildürlütü binası alhnda. 

Galata ~ubeacenteliııi - Gal•t.a. rıhhmı, Mıntall& Uman 
hellilllfi binası alhnda. 

Sirkeci şubcoceoteliği - Sirkeci, Yolcu Solonu. 
(178) 
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fıtınbul komutanlığı letaııhul Ha . ~ 
rı•~• 

Satıııal•a Kom!ı1on11 ll!al•n 
Levazım Amirliğindt'n verilen 

Askeri Kıt.atı ilaalan 
ı ----~~--~~~~~~ı·----------------------------, ................. d Münakasa günü talihi çılunıyan EŞSİZ BİR MUVAFFAKIYET 

SAKİN KÖŞK 
Haydarpaşa bastanesiniıı elektrik 
tesisatı pazıırlıkla yaptınlacaktır. 
Münakasasına 15/1/940 Pazartesi 
&'llnü saat onda başlonacak ve •Y· 
ni günde ih•lesi yapılacaktır. Keşfi 
komisyonumuzda mevcuttur. Gö
rülebilir. İsteklilerin belli gün ve 
saatte Fındıklıda Komutanlık sa· 
tınalma komisyonuna gelmeleri. 

Aşağıda yazılı maddeler 10/1/940 Çarşamba cünü hizalarmda yazılı 
saatlerde pazarlıkla eksiltmeleri yapılacaktır. İsteklilerin teminat ve 
kanuni vesikalarile Edime l\tüıiri yet daireıinde satınalma komisyo
nuna gelmeleri. 

Cınsi Tutarı 

Lira 
7048,48 
9450 
5000 

Teır.lnatı 
Lin 
1058 
1418 
750 

IDale saati 

1 Yazan: REŞAT FEYZl 1 İki tavla inşası 
Koyun eti 21 ton 
Kok kömürü 

14 
14,30 
15 

Lapa lfıpa kar yağıyordu. 
Dün akşamki fırtına durmuş, 

ortalığa derin bir sessizlik çök • 
muştü. Uzak çamlıklarda. da.la • 
rın ıistü,karla örtülmüştü. Şehre 
inen patika yolada henüz bir tek 
ıı.yak izi yoktu. 

Cevat Yılmaz, uzun uzun, beyaza 
bürünmüş kırları. a,iiaçları sev · 
retti. İçinde, bugün i lk defa, ta • 
biate karşı daha fazla bir sevl!i 
duyuyordu. 
Köşkün bahçe duvarı kenarın • 

da, vüksckiiiii lı<>men hemen bir 
metreyi bıLan karları ııorıince, hır 
çocuk gibi, masum bi.r hisle, derhal 
dışarı çıkmak. karluın içınde 
koşnıak, oynamak, atlamak. yu • 
varlanmak ihtiyacını duydu. 

Kürklü, avcı kaputunu giydi. 
ltalm eldivenlerini taktı . Lastik 
cizme!erıni ayaıtına geçirdi. Ucu 
demirli bastonunu eline aldı. 

Asaı{ıda, mutfa~ın önünden ge
çerken. bir bardak şarabı yuvarla
maj(ı da unutmadı. 

Cevat Yılmazı .ııören ahçıbaşı, 
.ııülümsiye-ek: 

- Bugün pek erken çıkıyorsu • 
llUZ, dedi .. 

Cevat Yılmaz kaşlarını kaldı • 
r.arak: 

- Karların ortasında, yapayaJ. 
nız biraz dolasmak ihtiyacındayım 
dedi .. Öğ:eye doğru gelirim. Sen 1 
o zamana kadar yemekleri hazır
larsın .. Sıcak bir de mercimek çor
baııı. isterim. 

* Cevat Yıhnaz, Büyükadanın bu 
aldn 'te))esinde, koskoca kiişkte, 
yaz kış, tek başına otururdu. Bir 
asçısı, bir de bahçivanı vardı. Se
nede ancak, bir iki defa !stanbula 
ineıdi. On beş sene vardı ki, bu· 
rada, sakin, tenha, sessiz bir hayat 
sürüyordu. Bu on beş sene içinde, 
Cevat Yılmazın evine .ııelip giden 
eski arkadaşları arasında bir tek ' 
kadın yoktu. Sank' , adanın bu ıs- 1 
ıız tepesindeki, büyük, ahşap köşk 
bir nevi manastırdı. ' 

Bu sakin ve münzevi insan 
şimdi 58 yasında idi. Fakat, dinç; 
kuvvetli ve sa~. amdı. On beş sene 
evvel, karısı, bir gece, Cevat Yıl
mazı bırakıp kactııiı vakit, bu 
kuvvetli iradeli adam, bir çocuk 
gibi aıtlamış, maneviyatı sarsılmış, 
.ııllnlcrce hasta yatarak, harap o.· 
muştu. 

.Sonra, vavaş yavaş kendine .ııel
<ıi. Karısına. daha dol!rusu bütün 
lıtadınlara karşı, içinde bir nefret, 
kin ve düşmanlık hissetmei!e baş
ladı. Cevat Yılmaz artık , bir kadın 
düşmanı olmustu. 

On beş yıl vardı ki. karısı Şiv~ 1 
den• haber yoktu. Nerede idi, ne 
yapıyordu, kiminle yasıvordu, mes
ut mıydı; yahut yaşıyor muydu, 
ölmüş müydü? Bilmiyordu. 

Yalnız. her yıl ikincikanun avı· 
nm 9 uncu günü, yatak odasında, 
yanan sobanın çıtırdı1an arasın
da, bir saat kadar karısının hatı
ralarını anardı. 9 ikincikanun .ııü
nü, Cevat Yılmazın evlenmesinin 
yidönümü idi. O zaman, Kilidli 
demir kasadan, Şiveden yadiı;ıar 
kalmış bir tek resmi cıkarır. uzun 
uzun bakar. içini çekerdi. Şive gü
:zıel bir kadındı. 

l'c. 193 

Bugün yine ikincikanun ayının 
9 uncu ııünü idi. Yaslı adam, kös· * 

•86• 

kün üst ta: atındaki camlı{!a doğru İhale günil talibinin verdiği fiat 
a.i!ır ağır çıkarken, bu tarihi ha • Komutanlıkça gali görüldüğünden 
tır.adı. Yüzünde, acı bir hava do- Karadeniz bojtazı birliklerine ou 
)aştı. Bembeyaz karların üstünde, iki ton yataklık ot tekrar pazar· 
ı;ııcır ıııcır yürürken, Şiveyi düşü· lıkla satın alına<:aktır. l\tünakasa· 
nüyordu. Çamlı.i!ın en yüksek ve- sına 15/1/940 Pazartesi günii saat 
rine geldi. Du:du. döndü . .ııeldi.i!i ,.,-,'• ba•lanncak ve pvni giinde 
voliara baktı .. Ayak izleri ve bas· ihalesi yapılacaktır. isteklilerin 
tonun sivri uç.arı karın üzerinde belli gün ,.e saatte Fındıklıda Ko· 
sanki uzun bir hatıra anlatıyordu. mutanlık satınalma komisyonuna 

Denize baktı .. Sakin ve düzdü.. gelmeleri. .75• 
Güneş, ılık bir kış güneşi , temiz su·!---------------·! 
Jar da, temiz sahillerde yıkanıyor· ı · 
du. Şive ile evlendikleri .ııün de, Tasfiye halınde huluuan 
Yİ}'e böv:e .karlı, sakin. ııüneşli l;>ir Şirke ti Ticariye Sınaiy e 
kanun ırunu ıdı. Cevat Yılmaz, ılk ' 
defa. seneıerdir, Şiveye karşı için- ve Maliye T. A. Şirketi 
de bir arzu ve ihtiyac duyuyordu. 
Ondaki nefret ve kin kuvvetini 
kaybetmis. o ııüzel kadının yuzü. 
yaşlı adamın vürel!inde sıcak bir 
hevec•n uyandırmıştı. Hala, Şiveyi 
seviyor muydu? .. 
Bulunduıtu teoeden, salta doğru 

uzanan dar patika vo:dan ilerledi. 
Yokuşun düzyerine ııelrnişti. Te
miz, ciltcrlere doldultu zaman in· 
sana zindelik ve ferahlık veren 
bir hava vardı. 

Hissedarlar umumi heyeti, aşa· 
ı}ıdaki husustan görüşmek üzere 
16/2/940 tarihine rastlıyan cuma 
ı;ıünü saat 10,30 da şirketin Galata 
Karamustafa sokak, Hovakimyan 
han 4 üncü katta kilin idarı> mer • 
kezinde adiyen toplanacaktır. Şi r
ket nizamnamesi mucibince en az 
virmi hlsse senedine malik olan· 
lar asaleten veya vekaleten müza
kereye iştirak edebi:irler. 

"1076· cl66• .,, * 
Müteahhit nam ve hesabma 24 

ton kuru soğan sat1n alınacaktır. 
Pazarlığı 26/1/940 Cuma günü sa· 
at 15,30 da yapılacaktır. !Huham• 
men tutarı 1200 lira teminatı 180 
llradır. Sartna1"1ec i ı,.,.._ ,.....;:.~ f-n. 

misyonda görüliir. İsteklilerin te
minat makbuı ve ·a t !\ uıı r . .ı.e 
ve kanuni vesikPlarilc be11i saatte 
Edirncde l\lüşiriyet dairesinde 
sntınalma komisyonuna gelmeleri. 

·1078 ·168· 
lf 

5000 liralık arpa erait ve evsafı 
dahilinde satın alınoeaktır. Temi· 
nah 750 liradır. Şartnamesi her 
giin komisyonda l(iirülür. İstek
lilerin teminat makbuz veya mek
tuplarile ve kanunda ynılı vesi
kalarile beraber belii giin ve sa· 
atte Edirncde Müşiriyet dairesin· 
de satınalma komisyonuna gelme· 
leri. •107!1. cl69• 

* 570,000 kilo unun paznlığı 10/ 

emretf ği belgelerile ibare saatin· 
de Ankarada 1\1. M. Vekaleti Satın· 
alma komisyonuna gelmeleri. 

·1046· ·10845· 

Bandıma garnizonu için 100,000 
kilo sığır eti 21/1/940 çaş9mba gii· 
nü saat 11 de Bursada tümen sa
tıoalma komisyonunda kapalı zorf· 
la S<1tın alınacaktır. İlk teminatı 
225~ ıiradır. Evsof ve şartnamesi 
hergiin komisyonda göriilür. İstek· 
liler belli saptten bir saat evve
line kadar knnuni şekildeki teklif 
mektupıarını kom:syona vermiş 
olacaktır. (1055) (29) 

* 
19,200 kilo ı.ade yagma talip çık· j ~ 

madı{!ından pazarlıkla alınacakt ır. ~ 
Muhammen bedeli 19,200 lira ilk 
teminatı 1440 liradır. İlk pazarlığı 
10/1/940 Çarşamba günü saat 15 
de Kayseri askeri satınalma ko • 
misyonunda yapılacaktır. Şart • 
namesi Kayseri askeri ve İstan
bul, Ankara levazım amirlikleri 
satmalma komisyonlarında görülür 
İsteklilerin belli gün ve saatte te
minatlarile b~raber komisyona 
gelmeleri. cl072· •122· 

* 

Belki, iki saate yakın bir zaman, 
ramlarda dolaştı, durdu. denizi, 
kar~ı sahilleri seyrett '. Artık köşke 
dönmek zamanı gelmişti. Buraya 
kadar .ııeldilti vollardan. bu sefer, 
.ııeriye döndi' ·-ürüıneğe başladı.. 
Haili terlemfati. Kendisini üşüt • 
mekten korkuyordu .. 

Kö,,Jriine vak.aşırken, iri çoban 
kijpej(i, Cevat Yılmazı ta uzak -
tan tanımıs. havlıvarak koşa koşa 
vanına ı:elmişti. Kuy:ultunu sahi· 
binin bacaklarına sürterek, boynu· 
nu bükmüş, mırıldanıyordu. Hay
van, eve hır yabancının ııeldiltini 
anlatan harcketlerile, kıvıl kıvıl, 
yaşlı adamm önünde, arkasında 
dolaşıyor, ara sıra, başını kaldı· 
rıp Cevat Yılmazın yüzüne bakı

Hissedarların toplanma tarihin· 
den en az on .ııün evvel hisse se
netlerini şirketin idare merkezine 
veyahut mali müesseselere tevdi 
ederek mukabilinde alacak!arı 
!llakbuzu ibraz etmeleri ilr.tiza ~ 
der. 

Ruzname 

1/940 Ça~şamba günü saat 11 de 
yapılacaktır. Muhammen tutan 
71250 lira olup üçte bir f•zlası da 
dahil olduğu halde iik teminatı 
6593 lira 75 kuruştur. Şartnamesi 
Ankara ve İstanbul Lv. Bmirlikleri 
ve Maraş satın•lma Ko. dadır. İs· 
tekiilerin zamanında Maraşta As. 
aatınalma Ko. da bulunmslan. 

•1080· •170· 
lf 

Kcş:f bedeli 24?,242 Ura 11 ku· 
ruş olan Ankara ordu evi tevsi in" 
şaatı pazarlıkla ptırılacaktır. Pa. 
zarlığı 17 /1/940 çarşamba günü 
saat 11 dedir. İlk teminatı 13 363 
lira 13 kuruştur. Şartnamesi 1212 
kuruşa komisyonda alınır. Taliple· 
rin muayyen vakitte Anknada 
M. M. V. satıoalnıa komisyonuna 

Beher kilosuna tahmin edilen 
fiatı 272 kuruş olan 10,000 : 12,000 
kilo }liin çorap ipiiği p:uarlıkla 
münakasaya konmuştur. İhalesi 
10/1/940 Çarşamba günü saPt 11 
dedir. Kat'i teminatı 4896 liradır. 
Evsaf ve sartııamesi 165 kunı~a 
komisyondan oiınır. İsteklilerin 
kanunun emrettiği belgelerle iha· 

Muhtelif veya toplu aile ııezintilerinde, şehirde, kciyde. dd 
da, bayı:da vellıasıl her yerde ~e en .ııavrimüsait 0:ırtlar altında 
(içerisine hariçten hlçbir madde ilave etme.{(i düşl!nmck~izin) eli 
llC€le ~ en dar z3manınızda nefis ve lezzetli, 

1 Çapamarka Çorbalı 
1 - Tasfiye memuru ve mıirakıp 

raııorlarının okunması ve tasdiki. 
2 - 939 senesi bilançosunun tel· 

kik ve tasdiki ve tasfiye memu • 
runun l(eçen muamelatından do • 
1ayı ibrası. 

le saatinde Ankaradn 1\1. M. V. sa· 
tmalma komisyonuna gelmeleri. 

·1073• •123> 

, :ubu?~t, ...,ehze komprime ve Püresini 
Beş on dakika zw-fında ha·,n-lıyabilirsiniz. Bir komprime e'/' 

saf ve vüksek bir kalitesi itibarile bir !'Ünlük kalori sarfiyatını· 
zın karşılı;tıdır. Her yerde bulursunuz. 

yordu. 
Bahce kanısının az yukarısında· 

3 - 940 senesi için murakıp in· 
tihabı . 

ı~--D IKTOR 
Feyzi Ahmet Onaran 

gelmeleri. •10844• •1045• ... 
Beher metresine tahmin edilen 

fiatı 104 kuruş olan 50,000 iia 
200,000 metre portatif çadır bezi 
pazarlıkla 13/1/940 cumartesi gü· 
nü saat 11 de ytı pı!acaktır. Kat'i 
teminatı 25,300 liradır. Evsaf ve 
şartnamesi 1140 kuruşa komisyon· 
dan alınır. İstekı:Jcrin knnıınun 

ı ~~B~e~s§i~kt~a~s~~Ç~AP~~A~M~A~R~KA~~~~~~~~~K~u~ru~J~u~s~ta~r~ı~hi~l~91~5~ 

Müteahhidi nam'*..e hesabına 300 
1 f.t:,,L•IA?lllNIEl'Dm:Aı:ıL~!~~~A~~J!;!~~~ ~y 

ton arpa satın alınacaktır. Pazar- • ~ 
lığı 26/1/940 Cu..na giinii snat 15 Vesair her nevi ve şık mobilyalar .. 
de y>pılacaktır. Muhammen tuta· ı Fabrika fiatına s•tılıyor m..:ı 
rı 10,500 lira teminatı 2475 liradır. ı\Sitİ MOBİLYA l\1ACAZA'il: AB ~1ED FEYZl jjl- \ 
Şartnamesi her gün komisyonda İstanbul , Rızapaşa yokuşu No. 66, Tel: 23407 

C .d iye ve zühreviye mütehassısı 
ki sedde, bahçivan Ahmet, Cevat Pıuar hariç her gün sabahtan 
Yılmazı ııa : ip bir heyecanla kaı· • akşama kadar 
şıladı. Sonra da, ahçıbaşının, mut- Adres: Babıali Cağaloilu yo-
fak kanısından çıkın, efendis;ne ku~u köşeoind• No. 43. Tel. 23899 
doğru koştuğu rörüldü.. --===============ı C~vat Yılmaz, sakin köşkün her -

göriilür. İstcklHer:n teminat ve 
kanuni vesikalarile belli giin ve 
sııatte komisyona ~clıneleri. 

·1077. ·167. 
~-~---~ ~~-~--~-~---~· 

zamanki güııiük hayatından farklı rak yürüdü. Hal. her sevi bütün 

1 
----------------------

bir hadise o. duğuna hükmetmek- Jruvvetile üade ediyordu. [r.hisarlar U. Müdürlüğü ·de-:: J 
te .ııecikmedi. İçeri girdi, Sırtından kürklü ka· <-------------------~------~-Bahcivan Ahmet, titreyen du· 
daklarile. bir seyler söylemek is· nutunu çıkarırken, vardım eden Ci.lsi t.m.t.rı 
tediltini ima ediyordu. Fakat, belli bahçivan Ahmet, adeta, ü: kerek, 

van eözle, bir kere Cevat Yılma

l..uiı:ım· Yüıdt 7,5 
me~ 8. lemiııat 

Lir:ı Kr. Lira Kr. 

E:..s.lth.e 
şck.i 

idi ki, cesarc:ti yoktu. 
Cevat Yılmaz, b3hçe kapısından zın vüzüne bakmak istedi: Gözgö

K.ıı. 3330 .- 249 .75 açık ek. 
382 .50 28 .6R pazarlık 

14.30 
15 
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ADEMİ İKTİDAR 
vo BIEl.QIEYOIEKl.IGiNE 

Tabletleri her eczanede bulunur 
Pnc" kutu•• 12~~) Gaiata .. letaobul 

-
ııklerken, ahcıbası da yetişmişti. ze ııeldiler. N 'sasta kola 20.000 
Yaşlı köşk sahibi: Cevat Yılmaz, başı ile salonu i· Anidrit sülfürü 1.000 

- Çorbayı hazır ~hin mi? diye ·:ıret ederek, kısık bir sesle: 1 - Şartnamesi mucibince lOOOKıı. asit sülfürü müteahhit namına'--=======--------------------
O:u orta bir cümle sarf etti. - Bıırada mı? dedi. ve yine şartnamesi mucibince m ktarı yukarıda yazılı nişasta kola hi· 
Ahçıbaşı ievap verme,! ... EI.:e • Bahcivan yutkundu, cevap Vf'.re- zalarnıda ı;österilen usullerle satın alınacaktır, 

rini ui(uşturuyor, kah efendisinin ınıedi. Sadece ba.!jını sallıyarak, ~ II - Muhammen bcdellPri, muvakkat teminatları, eksiltme saatleri 
yüzüne. kah, vere bakJordu. vet, demek istedi. h'zala:ında yazllıdır. 

Bu esnada köşkün sadık köpeği, Yaslı adam, o tarafa doıtru, tahta III Eksiltme 16/1/940 cuma .ııünü Kabataşta levazım ve mübayaat 
sür'atle bah· eye ırirmis, sağ taraf· döşemeleri gıcırdata ı;ııcırdata vü· şubesindeki. alım nomfayonunda yapılacaktır. 
taki misafir salonunun penceresi rüıne~e basladı. Bu avak oosleri, IV - Şartnameler her ı;ıün sözü ııeçen şubeden parasız alınabilil'. 
önünde havlavor, adeta demir par- o anda, köşkün derin süku • V - İs tekli .erin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü. 
maklıklara saldırarak, içeride bi- tunu bozan, vegane ııürültü idi. venıne paralarile birlikte mezkur l:omisvona .ııelmeleri. ·64. 
nsinin bulunduğunu anlatmak is- Ahcıbaşı, bahcivan, efendilerin n 
tıvordu. arkasında, bir heykel ııibi hare • 

Cevat Yılmazın içine, bir hissi ketsiz duruyor, irilesmiş ııözleri:e 
.kablelvuku bakim olmuştu. Kim- bakıyorlardı .. 
seve bir şey sormadı. Önüne baka- Artık, köpek havlamıyordu . 

Yazan: l\I. SA1\1İ KARAYEL 

- Prenses hazretleri, değil bir
k•ç gün, ebedi misafirim olmanızı 
bahtiyarlıkla kabul ederim. 

- Teşekkür ederim ha ınetıneiıp!. 
- Siz. Türk adat ve adabını bil· 

miyorsıınuz değil mi?. 
- llid. • 
- Fakat; bakınız sizi nasıl giy-

dirmisler .. 

Sahip ve neşiryntı idare eden Başmuharriri 
ETEM İZZET BENİCE 

Basıldığı yer: SON TELGRAF Matbaası 

bir şeye miıni değildir. 
- ........ . 
- fdüslüman dini, bir erkeğe 

dört nikiilılı kadını helal kılar •. 
- Hiç böyle şey olur mıı?. 
- Böyledir, hem de fcnn ~..;ğil-

dir. 
- Bir kadın buna nasıl taham

mül edebilir7 

Ziraat Vekaletinden 
ı _ VekZlet yeleriner işleri unr m müdürlüRti tasra teşkilatı ih~ 

i in a•ık eksiltme usulile 40 atlet portatif yazı makinesi alınacolı 
)aCI Ç ' b .. .. 1" 

2 _ Eksiltme 25/1/940 tPrihinc ,;<-d.i perşem e gunu saat J r 
\° k·let binası içinde toplanacak satınalma komisyonunca yepılacaktı V 

e ; _Satın rlımıcak portatif yazı makinelerinin muhammen bedi 
2200 lira ve muvakkat teminatı 165 iiradır. t 

4 _ Açık eksiltmeye konulan makinel~in evsaf ve .. ş~tl~~'.. ş~~ 
namede sarahaten yazılıdır. Şartname Vekalet levazım mudurlu;(lın 
pnrasız ollll'1'k verilir. (6479) (10509 l 

şunlar olabiErdi: 

Su!tan Mehm~t güzel İren'in üze:inde tesir 
yaptığı:un farkına varmıştı 

- Evet, bir Tiirk gibi .. 
- Bu givimi beğendiniz mi?. 
- Çok .ııüzel.. 
- Sorranuzı .•. 
- Fevkalade rahat.. 

- Bir kadın, bir erkeğe kafi gel
ınez ... 

- Nasıl olur? 
- B;z;m erkeklerimiz, hıristi-

- Yoksa sen mi yolu şa;ordm? 
Sükunetle. 
- Hayır .. Hayır! Burada. iki da· 

kika daha .. 

bakıyor, ne de ııözlerini bu kapı 
ve çürük kap.ama tahtalarından 
avırmıyodu. Arada bir sinirden a· 

• yaklarım hızla yere vuruyordu 
Sü:pik dudu kapıyı açtığı za • 

man beni çift gö:·ünce yüzündeki 
memnuniyeti sezdim. 

- Aman yarabbim ne sefaJctf 
- Ne pis k.ldıo! 

asıl bu yatnğın «;inde }~ 
tab:Jiyor? 

Türk Padişahını, fevkolıide hey
betli bulmuştu. Lakin, sözleri, ta· 
vır ve hareketi çok nazikti. 

Sonra, Padişah, güzel liıtince 

konusuyordu. O kadar güzel "" 
ahenktar konuşuyordu ki, onu, 
bır '.lurk sanmak güçtü. 

Prenses; Fatih, konuştukça ke
derlerini unutur gibi olmuştu. Kar
lfısındaki genç Türk imparatoru 
hakikaten yüksek bir şahsiyetti. 
Ona, gittikçe kaıbi yakınl•şıyordu. 

Türk Padişahı, hiç de kendisioı 
methedip bu yoldan gururlanan 
bir adam de~ildi. l\lütevazı idi. 

Koca, şarki Roma imparator • 
luğuou fethettiği halde, biç de o. 
fethetmise benzemiyordu. Sakin 
ve birşey yapmamış, birşey olma· 
mış gibi hali vardı. 

Fatihe, sordu: 
- Beni, memleketime iade ede

ceksiniz dejtil mi?. 
- Arzu ettiğiniz gün ve saatte" 
- Ha metmeap! Siz çok eentil• 

nıcnsiniz?. 

- İltifat buyuruyorsunuz" Biı 
Türkler her vakit böyleyiz" dedi. 

Prenses; Fa(bin s·Czıer!ne ne 
yolda mukabelede bulunacağını 
,aşırmıştı. 

Nihayet karşısında bulunan Türk 
imparatoru herhangi hir gün ve 
bir saatte memleketinize gitmek
te serbestsiniz diyordu. Acaba, ne 
cevap vernıeiiydi?. 

İreni, bir an için tereddütler ge
çirirken, Sultan Mehmet, şorap 
kadehini kaldırdı. İreniye doğru 
uzattı. ve: 

- Prenses, şerefinize .• dedi. 
Şaraplar içilmişti. Zaten; dur • 

madan içiliyordu. İrcni keyif ol
muştu . Fatihin, büyüklüğü kar
şısında mestolmuş.tu. 

Kalbini titreten bir aşk darbe • 
sile nihayet mukabele edebildi: 

- Haşmetmeiıp!. Mademki hür
riyetimi bahşetmiş bulunuyorsu • 
nuz, daha hirk9-; gün misafiriniz 
olmak şerefine nail olmamı kabul 
buyurmanızı rica ederim. dedi. 

Sultan lllehmet, ırüze.i İreniniıı 
üzerinde tesir yaptıitının farkına 
varmıştı. 

Derhal cevap verdi: 

- Pederinizin sarayında böyle 
değil mi?. 

- B'.zim hıristiyan sarayların • 
da fazla kiilfet var .. 

- Biz, sad<'viz değil mi?. 
- Sade; hkat, çok haşmetli •. 
- Herşey rahet.. Etiketsiıo.. 
- niizcl doğrusu ... 
- Bizans saraylarının etiketi da. 

ba çokmuş derler .• Bilmem işitti· . ·~ DJZ mı .• 
- Evet, işittim" Beni getire'} 

Françez söylemişti. Hatta bir çok 
talimat vermişti. Haremrğalarıııa 
kadar varmış. Bunlar bir takım 
siyabilermiş .. 

- Övledir .• 
- Türklerde bu adetler yok .• 
- Bizim herşeyimiz sadedir .. 
- Siz. evli misiniz?. 
- Evet, çocuklanm da vu" - ........ . 
- Niye sordunuz? 
- Kostantin ııibi bekiır olsay-

dınız keşke.M 
- ........ . - ........ . 
- Bizim dinimizde evlilik hiç-

yan erkeklerinin dördü gibidir. 

- Bir kadın, bir erkeği idare e
demez .• 
- ........ . 
- Türkleri görmediniz mi?. 
- Hayır, haşmetmeap!. İşte, yal· 

nız sizi görüyorun1. 
- Ben. ufak bir adam mıyım!. 
- Havır." 
- Karacayı göm1ediniz mi?. 
- Evet." 
- Nasıl?. Dört misli deltil mi?. 
- Evet; bizim erkeklerimiz 

küçiicü oluyor, hem de çelimsiz. 
- Biz, hem iriviz. hem de ağır 

ve adaleli, bu sebeple bir kadıu 
b~e kiıfi gelmez .. Eğer, bir kadın 
alırsak ezilir, züriyet vermez. 
- ........ . 
- Sonra; bizim dinimizde nü

fusa ehemmiyet veririz. Dört ka
dını olan müslümanların bir o ka· 
dar da çocukları olur. Nüfus dur· 
madan çoğalır •• 
- ........ . 

(Devamı 11ar) 

Dedim. Tekrar karan'.ık, ~ ı:ak, 
yai(murdan göl ı;ıöl olmuş birikin· 
tili sokakllll'a daldık!. 

* Dar, tahtaları çürümüş bir ka • 
pının önünde durdum. 

- Geldık!. 
Uzun, pis kıidırımları bozuk bir 

sokaktı. İlk önce ayağını bir taşa 
çarptı. can acısile: 

- Ööf vışşşssş .. 
Diye inledi. Sonra, bu sokaklara 

daldııtındanberi gösterdiği hayre
tin beş on fazlasını taşıyan bir eda 
ile: 

- Burası ha?!. 
Dedi. Ben çok lakayt, sakin so

lbıkkanlı idim: 
- Burası .. 
Ve .. Adeta kafa tutarea•ına sert 

bir lisanla sordum: 
- Bejienmedin mi?. - ..... . 
Cevap vermedi. Karşıdaki evin 

penceresinden sızan ısık kapıyı ve 
duvarları biraz aydınlatıyordu. De
rin derin eve baktı. 
Kapıyı çaldım. 
O ne bir ııey söylüyor, ne bana 

- Nasılsın madam? .. 
- .3eni gördüm daha iyıi oldum. 
Fazla konuşmadık. Yürüdüm. 

Merdivenin tahtaları gıcırdıyor • 
du. Eminim ki, bu gıcırtılar rcs· 
sam müşterbnin kafatasında: 

- Nereden buraya düştüm?. 
- TanıyacaAın başka kadın yok 

muydu be adaın ?. 

- Allahın belasını buldun!. 
- Haydi şimdi ayıkla pirincin 

taş:.nı.. 

Diye zonklıvan birçok istü • 
ham kıvrıntıları ve hüküm darbe· 
!eri ~ibi ötüyordu! 

Merdiveni.eri çok mütereddit sar
sak adımlarla çıktı. 

Odam onıı büsbütün korkutma· 
dı, ijtrendirdi.. 

Sadece: 
- Dur bakal:m bu m1'eeranın 

sonu neye varacak?. 
Diyen .bir tevekkülle odadan içe

riye girebildi. Aksi nasıl düşünü
lebilir ki, bu odaya kim baksa ilk 
aJiz.ıaıdan çıkacak cümkler ancak 

- Bu ne koku?. 
- Hç ocncerevi de mi acms~1 Odam dağı.nıkt;, Kınk ayaklı b 

sandıilya, bo) ası dökiılmü~ bır n • 
sa, boş sigara paketleri içine t 
lıvernıiş bir gardırop, &yah dem f 
karvola, külleri i ınde duran siı! r' 
tablaları sanki neydiler ki, na.."'1 
topl;ır.acaklardı? Hele yata~ . 
Bl'l ki &ylar vıııuı bıı- defa bile çnf" 
saflarını değişti!medim, yorı:a • 
nımı d üzel.rr.cdim. İçinden nas! 
çıkıyorsam yine öyle giriyordur" 
Hoş, bütün bunlar benim iç'n nıe' 
sele değl:ld;. Benim misafirJerll11 

de, 
- Neye böyle!. 
Diye sormuyorlardı. KılburnU • 

nun müşteril.!!ri arasında · iffe 
- Haydi arabacıy1 beğenmed ı· 
Diye dudak bük. Kar ·ına kifll ç 

kacak? Gene ya tersane amelCS\ 
ya tesviyeoi, ya wrkos onbaşısı. Y 
su yolcusu, ya bir tütün işçisi. 011" 
!arın bekar odaları l:enimkinde: 
daha az kir tutmaz değiller ~a~.;. 
Nereden benim akl:ma ııelir kı 
nağa gideN'Rı' m, boş döneceğim; 

<Devamı var 


