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Sovyetler ve Bu bedbaht vatandaşlarımızın isimlerini neşrediyoruz 
Almanya 
:-W.~!-::.:: Zelzele mıntakasında yeniden inşaata başlanıyor» 

.~.?"",:-:.:= Erzincanda şimdiden kırk bina yaptırtlacak -
Sov1e~)e Almanlu aranntla 

aakeri hır ittifak aktinin mümkün :!:!' .olımııyaujtı, daha a(tk ifa
har ıle . ~lmllıılıınn Sovyetlerl 
~ . s~eyip slirükliyemiy• 

tekicrı ııunün meselesi halinde mil· 
naka~ edinnekteılir • 

sağ kalanlar 
cenkleşiyor 

Bazı yerlerde 
aç kurt sürülerile 

Bir Rus fırkası daha ihata 
çenberin· arr11ıya ç lışıyor 

llu fırkanın da imha tehlikesine 
maruz bulunduğu söyleniyor 

. B •. ,., ~u bahis ilurinde mllteacl
dit ih~mallcri tahlil etmiş vazi· 
Y~ttt'.y11.. Hatta, iki gün evvel dıı
hı Fın - Sovyet harbi münasebe
tıle ~~ ve Rus askeri teşriki 
mcsaı · nı tetkik etmiştik. Umumi 
ve şahsi mütaleamıza göre Sov· 
>'.etlerin Almaruarla askeri b:r it
~ak yapmalan için üç esasın mu· 
. akkak olması şarttır. Bu şartlan 

f<IY le •ıralıyabilıriz: 
t..-: ovyetlerin İngiltere, Fran· !8 "e •<'ahına göre biıtün demok -
a~rıe hnrbctıne)'i göze alması. 

g'rd•,._.Almanya ile bi.rlikte harbe 
'. ı,.ı ~•kdirde zaferden yüzde 

Çemberlayn'in 
bugünkü nutku 

lı fngiliz milleUnden yeai 
fe:lakar:ık ar isteniyor 

44 üncü fır :ca şimdiye kadar imha edilen 
Rus fırkalarının üçüncüsü imiş 

)'uz enıın olmaıu. 
C- Y" takdi . duzdc yüz muvaffakiyet 

vaf[a~~n e. dahi Almanya ile mu
anta~n:;e~n1 taksiminde şimdiden 

Bu . ş u unnın.,. 
)et R uç !i&rtın tahokkukuna Sov
ründıi ~~.Y~~ın imdiden emin gö· 
dcbıı,;-;:':'! ~mniyetle mütnlea e
e>m11Te ı~ın g 'rürürde hiçbir 

v~ delil y kt So t Ru•Ya Fin b .. o ur. vye 
kadar daima arbıne başlayıncıya 

1 

1 

l 

\ 
1 

Londra 9 (H~>tt~I ) - Biıtün 
ııaze:eler. Basvcki' Ct'1T!berlayn'in 
bugiln sriy liyeceı.ıi nutka büyük bL. 
ehemmiyet vermc-k tedirler. \ 

Başvekil bu nutkunda mütte -. 
f>klerin takio et\iklcrı sulh hede
fini te terrüatile izah cd cek\ir. 1 
Gazeteiere göre, Basve kil bu nut
kunda harbin daha urnn müd • \ 
ce t devam etmesi ·.tıtimali çok 
kuvvetli olduıtunu, bınaenalcvh 
İngiliz mi!ktındm 'Veni kdakfu-... 
!ık.ar istcnecc ~rni sövliV'!cS kt r. ı 
Cerol:ıcrlayıı. R zwltin kanıırede I 
sövkdil'!i nutka da temas ~k· 
tir. Nutuk 45 dakika devam ede -

cektir. 1 • 
mek ve k ~•tlan istifade et
l'etini te cndı sevkulceyşi eınni
aleybine ~·:ı. ve kendi menfaatleri 
ke ttcrı b t ua gelebilecek bare
Ytlriimüıı~~ ar# eylemek yoiunda 
kuk ve ııo:t"k ın harblne dahi bu-
hang; bir ih~ila,_ b•~ı~ın~an her-
biyet vermeme':: .h:ıdı•esıne sebe-
lıile verme . ıçın (harp) adını 
komünist n;:.~e h'."'eketi (meşru 
~mına bir 1;_.~ndıya. hükumeti) 

Amerika, filosunu· 
ı kuvvatlendiriyor ! 

Amerika deniz kuvvet-/ 
!eri kumand:ını harb:nl 
umumileşcceğine kani' 

• 

Fin ordusunun m~hur kayaklı •ölüm mü&ezeleri• 

izalııle ınüd fUAJI şcklınde yaptı&t Ankara 9 (Hususi mub• birlmiz-
n·" a aa etınistiı:. den)- Gelen haberlere göre, ljim-

•r;er taraftan s diye kadar yet:şilemiyen Ordu -
J'lca Avrup ovyet Rusya sa- ' d" k Ş b" 
ilik ordubu anın e.n büyük ve tek- nun Mes u ıye azasına ve c ın· 
ber hu 

0 
dna sahıp olınakia bera- karabisı ra yardım kolları var -

r uyu F' h mı !ardır. 
tnisalıni g" d ! ·· •n ıırbindc de ilk erzak ve glvecek yardmıl:ı-
arruz orduosr ugu~ıüz gibi, bir ta· u hal d nndan ıoura &imdi de zelzele mm-
d.ığı ııibi ınütt r· .n e hazırlama - tokalarına inşaat }·ardımına baş.
bı.a ı:öre b"t~ ık ordul&n ve ica· Inmı~tır. Bu gibi ınlzemcnin mü· 
l:ıriJe çar u un demokrasi ordu· bayaası içiıı İstanbul vilayetine 
le aıınac:~ş':ak da kolaylıkla gö- enıir verilmiştir. 

Mükemmel ~8~ar~ket değildir. Zelzele mıntakasındaki ceza bü-
J'ısız tekn'k n aynağına, sa- kümlerinln \C tcvklf kararlarının 
tısadi ve .:...ı~:~ıatlra, sons1.lll ik· infazının tehiri bıı!tkında adliye 
lunon dem . e ere sahıp hu- · (Devamı 3 üncü sablfoleı 
muhakkak 0~~ası cephesi ordubrı -------
hudutta ilk ı Almanyaya karşı 
lıoskova topu. patlattıkları giin, Akbly kta 
anla rn " Bcrun a;.lenıi tecavüz 1 
mev~utas;nın arka,ında bir ittifak il 
lıiJ 0 up olınadı"ını kat'iyetlc 

ınemekle be b ' . ' ıe b.; ıttif k ra er, kabında "'•Y· ÇIKan V~.~-y,n 
le alarak a 3 da ker~ı koymavı gö- _' H, 

f .. elaket gi:n~i oğ -raıı 
b,. r ç analr'r va 

Yorla d harekete geçıni< b11hmu-
tan· r .ı 'Ye nitckiıu Poion\Pnın } ıtos~~ınde~. sunrn cereyan. eden Yukan katlardan aşa- Şehrinı"ze gelen felak!tı:ed!!er ev ere ve 
ki va ınuzakercleri ve onu ta • l 1 · · istiyorlar 
n p eden ıne~hıır •ulh taarruxu •• : . ğıya a~ılanlar hastaha- otellere yerleştır. me erın 1 

9•ında da Alman - Rus miıoase- . d h •- Erkeğim sizlere ömür .. Onu 
baıının ılacağı ııekil henliz viizuh nelere yatırıldı :,ır Dün felaket mıııtakasın an u- yuvamızın topraklarına ııömdük. 
v.e kat'iyeti ile belli değ:Jdi. Bü • • susi bir trenle Haydarpaşaya ıze- Yanımdaki Mahbube henüz lohu· 
tün bu vuiyetierde Sovyetler Al- Dün gece saat b' r buçuk radde- len 146 kişı.ik felô.ketrede kafıı.e- d k 9 .. l"k nıa R krit;de Akb·Yıkla Değirmen soka· -inin de dün ve buuün yerleştı.:~1· sadır. Kucaj!ın a ·i gun u yav· 

n • us askeri ittifakına Jtir • • im · Fel' rusunu feli\ketin ertesi ııünü de-
mekten uz:ık kaldıkları g·ıbı' Av· i'(ında 36 nımaralı Şükrü ve Ih • rr.ekdir.e devam edi 'ş .ır. a- . . · ı · ı r ]re j!urdu .. Felaket l!eccsı eşım geç 
:rnpa harbı'ne knr•ı bı'tnraf krla • sana aıt ve içinde beş a: enın o- . ketzedeler istasyona ge ınce, n· hb b k b • tur<! • d k tah 1 ·h ed'l cor gelmişti.. Ma u en n ocarı e e 
eakl". rını da tasrı'h ettı'Jer Fı·n • . uKu ev en çı an yanı:::n.n -J diler in. e evve ce ı z.ar ı en.. - . ı · H .. k k t d t b f aramağa gitmış ı.. enuz uyuma-
Ru..s. harbi'.'c ragmcn de bu ~ziyet : ı:r ı!'a .evam edilmektedir. ba, çay, ve yemek. ıs asyon u e. 1 mıstık. Saati iyi bilmivo:"Um .. Bir 
deı:!~memıştlr. Binaenaleyh bu a:yenm gayre.i sayesinde ı sind:!, yedirilm' ştir. · cürültü; o zamana kadar duvma-
'l>azıycttcki bir Sov"et Rıısy•,'yı Al- yangın dı.~er ev:ere s<rayetfoe Bu katarla ııelenler Errincandan . b. d "d ın , meydan verilmeden bu ev tama- k:ırtU.:anlar ve hafif yara ı, l•rdır. ı dığım acayıp r ~es uvu. u ve ... 
anyanın heT türlü ikna kuvvdi- men yandığı halde söndürülmüştür. İstasyonda felaketzedelerden Ku.:- ne oldujtunu anlam3dJn başıma 

~e raıtmen Avrupa harbine sürük- 1 M toNakler düştü. Esim d:'mirci 
lıyebılmesi ibtimaı·,· pek azdır. Bu- Yangın ~'k~ğı ıS .rada uykuda sunlu mahallesinden yara ı . . e~ - k d t D na 1 bulunan ve sonra cankrını kur - Jüt kızı zehra bir muharnrımıze Salih uv u ln uvanmamıs ı. a-
dur~. nge olan başlıca iimil de şu- tarrr.ak ir:n kudilerini ürür.cü khndi acıklı vaziyet.:nl şöyle an - mm üstüne bir yumruk vurulmuş " ~ ,_- (De\"amı 3 uncu n.hlted~J 

So kattan asaj!ı atan camcı Mehmet 1:. :ı: vyct Rusya, ilk gilnündenberi "l Ah t h' ]'f ] · d •..:_.:_::__ _____________ -=------------
kapitPlist &lemin kendi reı'im'ıne OJ.,; u mc mu.ı ~c ı yer cr:r. en - • 
m h yaralanm·s, kansc Didarın •~il ko- l l l l 

u asını olduğu ve fırsat bıüur lu kınlmıs. ikinci kattan kendini s t - ta yanın 
bulmaz bn rejimi ortadan !.aldır-. asai(ı atan hamal İbrah:m ojtlu Ali o V1 ve er e. 
ın~ içi? berekete gc•ecel;i kana- ı J atındedır. Bu kar.nati her fırs•tta de muhtelif yerlerinden yaralan- l d 
reı;':'i eğız~ar!a i7.hnr etmekten dahil m~r~i~ortasızdır. Yanıı:nın Ev a r a S ı a c, ı . ı 
<~~·'.'~mı<tır. Hattiı, Polonyaya sahibi Sükrünün oturduğu kısmın-
glnşıru, Kerpatkro iniş:ni, Baltık deki sofada yancn sobadan Ç'kh· 
kıyılarına yerleşisini, Finiandiya ğı anlaşılmıştır. Ynral.lar eankur
tlzerine gidisini dahi sırf bu oebe- tııran o'.omobili ile Bevoj\lu has-
lıe iatin.ıt ettirerek izah etmiştir. tanı?sine keldırılara·k tedavi altı-

U>evuw. ı Uncu. sahifede) (J>e\'aDU a ilucil sahi'cde) 

Vened'.k mülakab, Sovyet Rusyada büyük 
bir infial uyandırdı (YUW 3 bııcü ll&blftde) 

Londra 9 (Hususi) - Bu.l(Ün rebede Rusların 44 ilncü fırlrala
Helsinki'den, muha:-ebenin b da - rının imha edildi iri bild' ril:melıte
yetindenberi elde edilmiş en bü- dir. Bu zafer Rus ordusunun mü
vük zaferi bildiren bir tebli/ı DEŞ- nakalesini kesen ve .l(erilerini mü· 
red lmistir. Bu teb:il!de, Suomu - tema<liyen bı:-ıınlıyan •ölüm müf· 
sa.lnıi vakininde. Raate civarında r.,·,eler'• sayesinde mümkun ol • 
vukua ııelen şiddetli bir muha - muştur. !Devamı s ancii ... ıı .. e; Loodra 9 (Hususi) - Amer ka 

deniz kuvvetleri kumandanı Ami
ral Stark Amerika konııresinin 
mümess1.ler meciisinden filonun ÇERÇEVE 
arttınması ic n 1 mllvar, 300 mil· 
yon dolar tabsisa t istemiştir. 1

\ Modern Çakırcalı Amiral, AV!"llpanın buJ!ilnkü 
vaziyeti ve Uzakşaı·ktaki hadi.>e.erı 
dolavısile bu taleh ni haklı ,ııös • l ~araya giderayak, trend , e ine emsaline rasgelinnıcz hir vak'a· 
te-. mEktedir. ya şabıt oldum. . 

Amiral umumi bır hubin ba • Harfi barCine anlatıyorum: · 
Jıvacağı kanaatinredir. ş Lokantalı ~agonda oturuyor<bm. }:(rafımdaki biitün ın<.alen, b ı 

95 harp gemisi ve 31 muavin ~ takım gen~. I~ıııl.z <•yl'.ahl~~~ ~ubnuştu. Rırbirilc inı;ıliZ<"~ konuşuyor, 
m;den baret olan iık proje yerine ı ?a3.~t. terbı.vclı ve edcplı~ gu.uşuy<'.r, şak: ".3"~?.rlardı. Iıııı.ıh<lcre mahsu 
bir proje yapılacaktır. o~ıu.ı~ı şaf~e.t, bu gençlerı? ~er halındt'n >ıızuıuyordu . <;atpat ingıli•ce 

Bu dan b " A' k .. l b bıl.lı~ını ı · ın, uıemlc!..ctıınız hakkında çok iyi eyler ,(;yl«likkrini 
n. aş,..a . • as a mus a - anlıl·ordum. 

kem bır k::mp halınc konacak, bu- Ik. · b"I" d ib ı k ' • · 
d 

.. b . .. .. d . . 
1 

ı ı o uın en oret o antalı vagonun hızım tarafımızda benden 
ra a uc avaı us vucu c ~eıuı e - J b , 1. b' T .. k d h · '' cektir a...,a ır ur a a vrrdı. Çıpıalı kafalı, ek'i ~uratl~ kahya tavırlı. 

" o-: garson ha•lamıy11 bayılan bir tip! 
- Ziller niye f~lnuyor, ~ edam? 
- Kör ınii iin, yumurta ('Ok p ·şıniş! 
- Bu ne kepa7.elik! Balıktan sonra et verilir mi? 
Bakın. bir-'~nhire ~~ oldu! 
İngiJ;zJerden biri, pencereden dışa~ıyı 'Seyrederken yavaş $<!sle bir 

şarkmk mırıl.den~ı:I'.~. ba~adı. İng~liz tipi bu; baun P risteki operaya 
ı:;>•lf pantalonılc g.ttigı haıde edebınd~n kavbetmc:iii:ini bilirsiniz. 

Alanya civarında karaya oturan Deminki küstah bir hamlede ayağa kalkıp İngilize türkçe '1vaz avııı 
Trrhan vapurunu kurtanna/(a .l(i- 1 haykırmasın mı: , . 

Tayyar vapuru 
kurtarıldı 

den Alemdar tahl sivesi buııünden - u_J•n sus, kerata. Burada şarkı söylcn.,mez! 
itıbaren kurtarma faalive~lııe baş- İnıt!lız neye uğradıkını ş~sıı:dı. ~en~~ .~pıstım kaldım. tn an böylo 
lamıstır. Fakat ümit çok azdır. b~r va~ı~et kar ısınd": şıır~ı ~öylıyenın yuzune b~'•ar, rahatsız olduğunll 

A.ma d 
1 

.
1 200 

b' 
1
. hissettırır. yahut nrzik bır ıhtarda bulunur, deı:il mi? Ne münasebet! 

nv: a {nı ıon . ın ı- Küstah ymne oturdu. Ben daha hayretimi bastıramaını tını Jd 
rDaya. 'V~P11ı mış 0 danh .. ~ .ııemıt ııerçl meseleyi anlamıyen s-.' İng:li~in m:tlır.up ve kısık sesli . arkısı tekr;ı 
enız\ o ll'l'ının a ı.ı s gor a tes- d ı b ı d Kü t h · d f · d • · · · kiliıt d h'I . d b 1 b uyu mıva a a ı. sa yerın e'l ırıa ıı:ı,ı:ıbı lngilizin omuzlanna 

. ;
1
nal ~..!.dıs;. e 

1 
aslmı asına yapısb. Yumrıı~'llnu adamco.ğnın eµına soka ııibi harck<tlcrle suı· 

sıgo. a ı ouı"' ı"' a"I ası ıştır. "ht d' . . t . ·r d d .. h' k"' ·· • .• . . . masını ı ere ı)or. ve a\sı ışın amut ış ulurlcr :vardırarak vago-
D~ger taraftan cvve.kı ge<:e şıd· nu infiUik ettiriyordu. · '· 

detdlı fırtınadan Gelibolu acıkla • O smıda, asla itidallerini bozınıyan İngilizlerden biri urkadeşlanna 
rın a karaya oturan Tayyar va - şliyle dedi: 
P~ru~un 'Vol;uları da muhtelif - Acaba Almanyaya benzer bir memlekete mi dUştük! 
vası~alarla Go. boluya tık..-ıl - Ben avei(a kalkıp küstaha liizımgclcn llıtan eder etmez vegonua 
mıs ır: öbtlr bölümündeki Tlirkler koşu~tu, ve bir anda köpekle en küstahı 
Denızyollanndan eldıl\ımız ma· yalıaoara verine oturttu. 

liımata ııörc G~libolu aç•klarmda İııırillzlerdcn hizzat af diledim; onlara Tiirki)·eniu Alnıanvaya 
karaya oturan .Ta"..y~r v;puru bu benzer bir memleket olmPdıi(ını anlattım. fnıı:ilizln, bhden ı:~r.Jiıkl"rl 
sabah 8.5 da yuzdunılerek kurta- vksiliamel bakımından bilfıki• mM'ut olduklannı ve has.a•İ• dimızl 
r lmı•tı_r. . eşsiz bulduklannı söylediler: teşeklrür e,le ede bitiremediler. 
Gemı hAJcn Gelıoolu da bulun· Bilhassa Anka"' • lııtanbul yolurdaki bu modern C'elqrt·alıhn n 

maktadır. zaman tasfiye edecej:lz? NECİP FAZIL KJSAKtlREK 

• 



• 
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SİNEMA AYDINLIKTA 

l>EYBEDiLEBiLECEKl\:İŞ 
Bir ;ancın profesörü garip bir 

icat meydana get.inni<: Bundan 
&OIU'a, sinem&lar, a}'C,,nlık:.< sey
redilteekmiş, salonların karartıl
masına ih~yac; hasıl olm.yacak • 
ın.ıı;.. 

Fakat, bilmiyoruz, bir kısım se
yirciler, bu kadar fazla aydınl:k
tan dolayı üzü.!.mivecekler mi?. O 
zaman, bu aydınlığa mukabil, bel
ki de, onlar.n içleri kararacak.
Sonra avdınl! k sinema başlayınca, 
seyirci savısı da azalmaz mı, der
siniz?. ja""'n profesörii, galiba, ka
ranlık bir salonda hiç filim sey
retmemiş,, 

%4 DİLDE YAZILMIŞ ----- - -
OLARAK GELEN .MEKTUPLAR 

Dünyada., en çok mektup alan 
devlet reisi, muhterem Amerika 
Cumhurrei.>i Ruzvelt imış!. 

Kend:Sine her gün bin· 
lerce mektı:p gelır, ışın 
tuhaf tarafı, hu mektup -
ların her biri, bir başka d!lle ya· 
zıl: olurmus .. Ruzvelt j!'elen mek
tuplar, tamam 24 lisan üzere imis .. 
Bu mek,upları tercüme için, bü -
yük bir tercüme dairesi varmış,, 

Ruzvelt'n sulh mesaj 1 1I'ı da, -~a
liba, bu :!4 dilden en az. anlaşılaıı 
bir lisanla yaz.lıyor ki, Avrupa 
muhariplcrinin bir türlü adaır.ak 
niyetleri ve arzulan yok.. 
NVHUN GEMİSİNİN - -BOYU NE KADAR?. --- -----

Meşhur Kitabı Mukadd:s'.e, 
N.Wıw. '4~misi hGkkında bazı izes
hat va.rdır. B!r meraklı, bu mes
hur gemı hakkında uzun boylu t~t
kik.at yapmış. N!hyet, Nuhun ~·
misinin 144 metre uzunluğunda 

ve tamam lll,500 ton hacminde o!
duğunu tesbit etmiş. 
Şu hesaba göre, Nuhun gemis!, 

o kadar büyük bi~cy değilm•ş .. 
Her cins canlı mahluktan, i.;eri -
sine birer çifti nasıl s ğd•rabilm•~
ler, anlıvamadık. Bu geminin bo· 
yuna, bosuna, hacmine baktıktar. 
sonra, Nuhun tarihi ve meşhıı • 
gemisinin, bugünkü harplerde lıiç 
b:r işe varamıyacağuııı da hük • 
medebiliriz. 

ZELZELEYi DAHA EVVELDEN 

HABER VEREN SESI.f:!!.. 

B:r iddiaya göre de, hayvanlar, 
zelzelelerin vukuunu daha evvel 
haber verirlermiş.. Mesela, ıbu son 
faciada, bazı kasabalarda, köpek
ler, saatlerce ulumuşlar .. Torbalı 
zelzelesinde de yine köpekler, da
ha, önceden acı acı bağırmağa 
başlamışlar. Zelzeleleri vukuundan 
evvel haber veren bir alet henüz 
ke:şfcd:lrned,ğine göre, şimdil:k. 
hayvanların bağırı•malarına ve bu 
t~bii hadiseye ehemmiyet vermek 
yer.nde olmaz mı?. 

iSKOÇYALI ASKERLER Kl-

0YAFETLERİNİ DEGİ$TIRDIİ.Jf!! 
İngilizlerin İskoçyalı d,dôkleri, 

bir tip askerleri vardır. Bunlar, 
renkli, yün eteklik giyerler .. Ye· 
ni Avru;oa harbi, İskoçya asker
lerinin bu tarihi ve me$hur kıya
fetlerinin de değişmesine sebep 
o1du. Yün tasarrufu zarureti do
lay .sile İskocyalı askerlerin etek
rinin lağvedilmesi, muhafazakar 
İnı:!lizler icin hayli güc olsa gerek. 
Şu Avrupa harbi, QOk değ.şme

ır.c'ere sebep oldu_ En sonunda a
sıl büyük deiii~iklik, gali!ba, Av
rupa haritasında olacak. 

AHMED RAUF 

Sen kavgamıza ne diye karıştın? 
Galatada vukua gelen bir öl

dürmek kasdile a~ surette yara
lama hidisesinin muhakemes'.ne 
dün ırltşam 2 inci Ağı.rcezad.a baş· 
lanmıştır. 

Davanın maznunu Vehbi Ateş 
Jsıninde bir çiçekçidir. Kendi.si 5,5 
aydanberi mevkuf bulunmak:a -
d.r. Evvelce bu dava; 7 inci asliye 
cezaya verilmiş; fakat bilfilıare 
nilltlyetsizlik idd!asile 2 inci A
jtırcezava havale olunmuştur. 

Maznun Çiçekçi Vehbi Ateş dün
kü sorgusunda hidiseyi şöyle an
latıruşur: 

Galatada Berberler sokağında 
İbrahimm kahvesinde oturu}·or -
dum. O aralık muhitin gençlerin· 
den Turhan da orada oturanlar -
elan birile kaygaya tu:uştu. Ben 
aralarına gird;m, ka~a edenleri a
ymiun. Turhan gjtti. aradan bir
kaç saat ııeçmemişti ki ra!<. içmiş 
olarıtk tekrar geldi ve benim ü
zerime yürüdü: .Sen demin kav
gamıza ne diye karıştın, sana ne 
oluyor, sen neci oluyorsun sanki?a 
diye ba((ırıp çağırdı. Üstelik -bıçak 
c;eklL Bu saldırış karş:sır.da ben 
kaçtım. Ad:m adım gerilerken, 

ı 
elinde bıçak, beni duvara sıkıştı· 
rıyordu. Bakt:m kurtuluş yok, saz 
kest:ğim çakıyı çıkarıp, şöyle sal
ladım. Belki korkar da beni sa-
lıverir diye ... O sırada ne olmuşsa 
olmuş, amma ben farkında dejii· 
lim doğrusu!. 

Bundan sonra muhakemenin de
vamı şahitler dinlenmek üzere 
başka bir güne talik olunmuştur. 

SOKAKTA S.f..RBOŞ BiR KADIN 

Yeşild:rekte o!uran Hidayet is
minde ~ir kad:n evvelki gece sar
hoş bir halde sokaklartb nara a
tarken polis memurları tarafın

dan yakaknmıştır. 
Hemen Sultanahmet 1 inci sulh 

ceza mahkemesine verilen sarhoş 
kadın tevkif olunmuştur. 

Bisiklet!i ıiıüvezz.iler 
Mektep ve posta tevzatının sür· 

atle yapılması için sc'1rjmizdc ve 
diğer verlerde cb sikktli müvez
ziler• ekipleri teşkil olurunaktad:r. 
BurL.ardan 120 kisilik bir ,grup he
men kurulacaktır. 

Yazan: fskender F. SERTELLi 

BAR CİCEKLE1: İ • • 

Bir irrızasız mektup! .. 
Cemil bir sabah evden çıktığı 

sırada, posta müvezzii kcı:disıne 
imzasız bir mektuo ııetcdı. 

Cemil ayak üstünde zarfı açtı .. 
Okudu. 

Bir türlü evd~ çıkamıyor, ayak
lan ı!:eri geri gidiyordu. 

Mektupta şu satırlar yazılıydı: 

.Yakında evleneceqinizi duv • 
dum Cemil Bev! Allah sizi mes'ut 
etı;;.;. Çok namuslu, çok asil biT 
cıile kızına el uzatmışsınız! 

O kadaT asil, o dttece namuslu 
ki, onu, i~tedi<iiniz zaman. istedi
Qiniz 1/CTC qetiTebilitjm!> 

'Mektup sahibi mademki Selmayı. 
i.stCnUdiği zaman istenilen yere 
l!ClLcbilecekli.. Neden imzc,;ını 
ve huviyelini gizliyordu? 

- Bu alçaklıJiı yapan kimdir 
acaba? 

Diverek kapıyı çekti. 
Cemilin annesi ııenc-ereden b:ı

kıyordu. 
Oğlunun kederli ve mütereddit 

adımlarla sok.akta - elindeki mek· 
tubu okuyarak - ızittii!ini görünce: 

- Cemil.. Cantanı unuttun .. Ne
reve l!idivorsun? Bu ne dalı:uılık?. 

No40 mmd' 
Cemil ııeri döndü: 
- Kusura bakma, anneciğim! 

İmzasız bir mektup aUım.. Bey -
nim altüst oldu. 

Ve elinde tuttu~11 mektubu - so
kak kapısı önünde - .annesine u
zattı: 

- Hele bir kere 
bak! Namussuzca 
mektup. 

d" sen oku, 
yazumış bir 

Cemilin ımnesi mektubu oku -
madan: 

- Ben sana söylemedim mi, böy
le isler uzarsa. ar.aya şeytan karışır 
üve~ 

Ve söylenerek mektubu aldı .. 
Göz gezdirdi .. 
- Alçaklık .. Namussuzluk.. 
Diye bağırdı. ' 
Cemil: 
- Bu kadar temiz bir kıza da 

bu lekeyi sür!T"<!ğe kalkışırbrsa, 
artık ötesini kıvas etmeli .. 

Diyor, ne yapaca'iıru bilmiyor
du. 

Bu mektuo on:u beyninden vu -
rulmusa çevirmişti. 

Cemi'in annesi oğlunun elin -
den cekti: 

- İce:i air baklım. vavrum! Bu 
tekmenin nerden ~kliğini araş
tıralım. 

Modern 
iskeleler 

Haydarpaşada da mu
vakkat bir iskele 

yapılmasına başlandı 
Denizyollan idaresi, yakın ve u

zak sahillerdeki muhtelif iskele -
!erini esaslı bir surette tamir e· 
derek yeni bi:er sekle sokmajiı ka
rarlaştınnıştır. Bu meyanda Ka -
radeniz ve İstanbul civarındaki 
bazı mühim yerlerde yeni ve mo
dern iskeleler de inşa edilecektir. 
İlk partide Kartal. Haydarpaşa ile 
Maltepe, Pendik iskeleleri de ta
mir ve tadil olunaeaklardır. 

Bu münasebetle Haydarpaşa rıh· 
tınnnın sağ cihetinde ve posta mo
törlerinin kücük motörbotların 
yan.astıkları yerde yeni ve muv:ık
kat bir iskele vücude ııetirilme • 
sine başlanmıstır. Esas Hayd.3r -
naşa iskelesinin tamiri devam c
clc~ken ııelip ııiden vanurlar mu -
vakkaten bu yeni iskeleye yana -
şacakla;dır. -----Bir mağaza bir ay 

müddetle kapat ldı 
Yeni postane civarında Asir e

fendi caddesinde 28 numarada ma
kara komisyoncusu Nesim Pensa· 
.fın makara fiatlarını sebepsiz yere 
yükselttiği tesbit olunarak dün 
müessesesi vi.:ayetce verilen bir 
emirle bir a.v müddetle kapatı!
mıştır. 

Karabük nahiye oldu 

Otomatik 
santral 

Muhtelif yerlerin yeni 
telefonları için yarım 

milyon lira ayrıldı 
İstanbulda olduj!u gibi Bursa. 

Edirne, İzmit ve emsali gibi büyük 
şehirlerimizle kasabalarımızdaki 

telefonların da sür'atle otomatiğe 
çevrilmesi kararlaştırılmıştır. 

Telefon umum müdürlüğü bu -
nun için bir program hazırlamış • 
tır: 

Pro,grama göre ilk partide 11 bü-, 
vük şehir ve kasabamızda 11 oto
matilc telefon santralı tesis edile
cektir. Bu yerlerdeki abonelerce 
halen kullanılmakta olan telefon 
makineleri de yenil'Cl'i ile tebdil 
olunacaktır. Mezkılr 11 santral ve 
alınacak yeni otomatik makineler 
i-ın varım milyon liralık bir tah
sisat ayrılmıstır. 

Bunun 476 bin liralık ilk pa:-iisi 
ile 3000 yeni telefon makinesi sa· 
tın alınacak v-e santrallar tesis 
olunacaktır. 

Bunlar önümüzdeki ayın 15 in
den itibaren şehrimize ııetirile 

rek mahallerine sevkolun.acak • 
!ardır. 

---i>,00>---

Ormancılar kongresi 
Memleketimizde o:mancı'.1ğı teş

vik icin yeni tedb"rler alınması 
kararlaştırılmıştır. 

Avın 23 üncü ııünü toplanacak 
olan •Türkiye ormancılar cemi -
yeti• nin büyük kongresinde bu 

1 ~ 

I~ 
Ortada zarf yok 

Tiyatroyu seven 1nsan, bütün 
güzel san'atl•rı seviyor, demek -
tir. Bizde, maalesef tiyatro sev • 
gisi azdır. Yani, tiyatronun kad
rini ve kıymetini bilenler, par -
makla gösterilir. Bu bükme, şu 
müşahededen de varılabilir: Çün
kü,- memlekette, güzel san'at te-
1.ikkisi garip, terbiyesi noksan, 
zevki az, sevgisi kıttır. 

İstaı::;bulda bir şehir tiyatrosu 
vardır. Bu müesseseye beied:ye 
sahiptir. Daha do.Trusu, bu mües
seseye, belediye, her sene 40 bin 
liralık bir yardım yapar, 

Uzun yıllar, Türk sahnesini gör
memiş olanlar, bugünkü tiyatro 
ile kar ı karşıya geldikleri vakit, 
hayret duyuyorlar. Mesele basit
tir: İstanbul şehir tiyatrosu, bü -
tün diier ••n'at şubelerinin çok 
c!Jıha üstünde bir varlık olmuş, bir 
kı.''lllet halinde ayakta kalmı tır. 

İnsan, o adamcağızlara şrşıyor 
li, belki, on yıl. tiyatronun ~em -
tine uj;Tam3dıkl:ırı hı::de, Türl< 
ı;alrnesi, diye, btrsey tanımadıJda
rını söylerler. Eunl:ır, ilmt septik
ler değil. adi münkirlerdir. 
Tepebaşındakl snleş s•hne, J;u

güne kadar, Türk tivatrMuna 
mümkiln oian hizmeti görmüştür. 
Artık, bir tiyatromuıı: vardır. Bu 
tiy:ıtromıız o ka"cr vrTt!ır ki, sa
laş dar ırelmei:e baslaıruştır. 

EP..,r, İstanbul belediyesi, bu 
müe"seseye, senede sadece 40 bin 
lira vererrk. tesahup ettiği iddia· 
S!nda İ!e, hemen bir bina kurma· 
lıdır. Maznıfun kıymeti, sesi, a
hengi var. Ortada, maalesef zarf 
yok. 

REŞAT FEYZİ 

Yazı 
kursları 

Ticaret Odalarile Halk
evlerinde meccani 

daktilo kursları açılıyor 
Memleketimizin her tarafındaki 

tekmil daire ve müesseıatta bütün 
mulıaberatın valnız daktilo ma -
kinesi ile yapılması icin bu ma -
kinelerle yazı yazm.alıı bilen erkek 
ve kadın memll!'larla ııençlerin ye
tiştir !ip ~iiS.:tılmaları kararlaş -
tınlmıştır. 

Bunu teminen her taraftaki Hal
kevlerile ticaret mekteplerinde ve 
ljcaret odalarında cdaktilo kurs -
la.rı• acılacaktır. 

Bu kurslarda tec'l:isat meccan.'
dir. Her kurs 2 av devam edecek
tir. Ankara ticaret odasında açı -
lan ilık kursta av basından itibaren 
tedrisata baslanmıstır. Şehrimizde 
de icabeden hazırlıklar yapılmak· 
tadır. 

--~ooo---

0,'lera gece~i 
Almany:ıdan şehr!mize e-0ı~~Pk 

1 

Ankara ya ııitmi~ olan -k i:Jd:n .>
ı:era sanatkiınmız Bay.an ~~---·~ 
Cenap BerC.;oy tarafından bu ak· 
~am radyoda cir •Opera geCESİ> 
tertip olurunuştur. 

Bu ııeceye saat 21,15 de Veber
den Oberon uvertürü ile başlana
cak ve cArva., caşk ölümü• ile 
Toskadan cdua. parçası terennüm 
olunacaktır. 
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Yeni posta pulları 
Demi ve çelik endüstrj$i mer

kezimız cKarabük. ün naniye ha
line ifrağ olunmas: ve şimdiye ka
dar 3afranbolu merkez nahiycs'.ne 
baiilı Arnak ve Öğlebejj köyleri
nin de Atas nahive merkezine bağ
lanması kar:ırlaştırılarak keyfiyet, 
dün vilayete bild rilmiştir. 

m~ua da temas edirecektir. !==============•= 

Posta, telııraf ve telefon idaresi 
22 kıymette 100 milyon yeni posta 
r ·~:u bastırmayı kararlaştırmıştır. 
Yeni puLarın hepsi İngilteredc 
tabokınacaktır. İda:e; bu pullara 
c36· bin lira verecekh, 

ooa 

Hamallar ıı 16 bin lirası 
Rıhtım hamallarının sene:er -

1 denberi verilmiyen 16 bin lira pa
ralarının biıcan evvel tevzii için 
hamallar yenid€n l man iş.ıetme
sine müracaat etmisle:'liir. 

Liman isletmesi dün vaziyeti 
tekrar Vekalete yazmış ve tevzi
ata iz n istemiştir. 

1 h. L\:lJ K HABEllLER 1 
* İtalyan bandıralı Orguna va

pur Je dün limanımıza 7500 ton 
mazot getirilmiştir. * Halen gümrükler;mfade bu
lunan ve ıbir takas ihtilfıfı yüzün
den ç.karılamıy.an japon manifa
tura c-;yasmın sür'a,Je cıkarılması 
manifaturacılar tarafından Veka
letten istenmiştir. * Beyol!luna Ç!k.acak olan oto
büslerin takip edecekleri yol me
selesi dün de beiediyece tetkok o
lunmuş.ur. Bankalar caddesıı:den 
geçmelerine izin verilmesi muh -
temel görü!mektedir. * Bakırköyündcki Bezezyan 
Errr.eni !:Sesinin Lse kıs mları ·• • 
zı idari yolsı:zlukl.ar sebebiıe cıun 
kapat:lmıştır. . * Dün ıı.~ce s21baha karşı çıkan 
b!r yar.g•n neticrsinı:ie Elazık orta 
mektebi binası tamamen yanm ş
tır. Ateşin nereden zuhur ettiği 
tahkik olunm~ktadır. 

- N·~ oluyorsunuz ayol? Nerden 
ı:eldi o mektup?,, 

Live sö·-1enmei1e başlamıştı. 
Cemil mektubu babasından s:ık· 

lamak istiyordu. 
- Eyvah .. O da duydu .. 
Diyerek merdivcn!erden çıktı. 

Moektubu babasına uzattı: 
- Bizim bir düşmanımız olsa 

ı:ıerek baba .. Bu, bir rezaletti:. Bir 
cinayettir. 

Baba ııözlüğünü takmış, sinir 
buhranı içinde kekeliyerek okudu· 
i!u bu kısa mektuptan manalar çı
karmat!a ve oğlunu teselliye baş
lamıştı. 

- Cemil! Srn, kücük bir çocuk 
değilsin! Bu, belli ki, sizi çeke -
miven bir hainın ovunudur. Bu 
kadar zarif ve ı?Üzel bir kızla se
nin evlendif(ini istemivenler el -
bette vardır. Hele bir düsün ba -
kayım: Kimden şüphe edivorsun? 

Ayn; maksadı temin iı;in bir 
mecmua çıkarılması ve radyoda. 
Halkev!erinde konferanslar te:iip 
olunması da toplantıda karar:::ı;
tırılacaktır. 

ihraç mahsulleri 
Yaban<:ı 'lTY'.'llleketlere ihraç o

l:ınacak mahsulat v-e mamulatın 
lsansa tabi tutulması hakkındaki 
kararnamenin tatbik şekli hak
kında hazır:anan veni talimatna -
me tatbik mevkiine konularak dün 
vilAvete ve ti:aret odasına tebl ğ 
olurunuştur. 

Hakiki dostlar 
Dost)ar, hakiki ve seven, düşil· 

nen dostlar karagünde beili olur· 
muş .. Şimdi de, bizim keragünü· 
milı .. Memleket dışından ellerini 
uıı:atan, yardıma koşan dost dev· 
!eller de. b:Tcr birer kendilerini 
gösll~iyorlar. Esasen, dosllukların
dan emin bwunduğumuz mütte -
f;Jı: devletlerin geniş alaka ve yar
c!ımı karş:sincla son derece mü -
teb"5sis v::zivc.ıteyiz. 

Bu karagiinlerimiz, bize, hakilô 
ve yapma dostlaTı da öl:Yetmek, 
,österınek fırsat.nı verdi. F:ıkat, 
r" hacet!. Zden bilmiyor muy
duk?, 

DtlRIIAN CEVAT 

ııamoktadır. Mektubu ve işi ken
dUnc havale ederim .. Bu küçük 
zahmeti benden e•i:ııenı:z .. Ara
mıza kad=.r uzanan ve ağzımızın 
tadını bozan bu ırizli eli çarça -
buk mevdana cıkarır. 

- Fena bir fikir değil amm:ı .. 
İmzasız bir mektubun sal:ibini 
meydana cıkaracak polis m~muru 
d'l ancak keramet sahibi olma -
lı! .. 

• 
"Onunla evlenemiye-

ceksin,, 
İki ırün sonra. 
T·harri memu.-u Turgut Bey 

harıl harıl imzasız mektup sahibi
ni aramakla meşııuldü. 

Cemi!, bu yeni dostuna ailevi 
vaziyetini ve birçok kadınlarla 
ol2n hususi münasebetlerini an -
!atmıştı. Cemil bir havli düşündü: 

- Vallahi. hic kimsed-:n şüp • Taharri memuru: 
hem yok. baba! Arkadaslarımdan - Bu iste kadın parmağı yok· 
bir coğu henüz bu iştC'll haber- tur, di,·crdu. Ben bir erkek arka
dar bile deRildir. Zaten ben • bir dasınızdzn şüpheleniyorum. 
sürpriz olsun dive _ nişan rıwra- Cemil ise, e:kek arkadaşlarından 
simine kadar hiç kimseye bir ş·y zivade, bdın!ard3n süoheye düş
sövl-ememeğe karar ve:'?T'..iştim. Bu, müsfü. Bu kadınların en başında 
cidd~n kıskanclıktan. cekememez· tabii o.arak (Şebboy) bulunu -
likten doi!an bir rzzakttir. Fakat, vordu. 
bunu kim vantı? Mu!laka bul - Acaba bu isi o mu vapınıstı? 
marn lılzım, bu mektubu yazanı. Çünkü, Cemi:in ondan şüphe et-

- Nzsıl bulacaksın? mekte hakkı da vardı: Onu ev~cn-
Cemil bird~nbire acı acı ııüldü: mek vadile iğfal etmiş, sonra sem· 
- Garip bir tesadüf bunu b3na tine uiiramamıstı. 

hatırlattı $İmdi. Polis müdiriye - Cemil baska bir ihtimal üzerinde 

murlarından birinin kücük bir ev •- Selma acaba evvelce başka 

ÖLÜM 
Şehr'mizin maruf avukatların -

dln B. Ma·'1mut Evemin klrd·şi 
B. Ömer Evcm Kandirede wfat 
etmiştir. Merhuma Allahtan mağ
firet diler, keder:i ailesine taz.i -
velerimizi sunarız. 

Kevfivet dün Londra elçiliğimi· 
ze de yazılmış ve istirak edecek o
lan İnııi.iz f rmaları tckliflerfob 
8 şubatla tetkik olunacağı bildi -
rilmiştir. 

Avrupa Harbinin Yeni Mesele!~ 

Almanya'nın Rusya' dan 
göreceği yardlm 

Almanyanm mevaddı iptidaiye
yi haTiçten getirtmeğe mecbur ol
duğundau, bunun içın de pek çok 
para bulup muhtaç olduğu bu 
maddeleri getirtmesi lazım geldi
ğinden daha harp çıkmadan evvel 
o kadar çok bahsedildi ki Alman
ya harbe girdiği zaman nPsıl olup 
da karşısında her türlü servet ve 
l:uvvet menbolaTına malik Fransa 
ve İnviitere ile boy öl•üşebileu;:i 
bu devrin en biiyük meselesi ol
cl.u. Alm•nynnın kaç senedir bi
riktirmiş olduğu demir, kömür, 
petrol ve saire gibi mevnddı ip· 
tidaiyesi bugün, artık tükenmiş, 
bitmiş değildir. Bütün hesap ve 
t:ıhm:n Fransa ile İngilterenin le
hindedir. Bu da maiftm. 

llarbl;. ergoç bugünkü durgun
luktan çıkar•· k şjtldelli nıulınrcbe 
sdlıasına glreceği de söylcnebil:r. 
Bu takdirde Almanya kendis:ni 
bir g;in son ı!erece tehlll<cde ;,ü -
rürse ne yapacn~?. Kendini tchli· 
kede göron bert.es fe,-kaliıdc ka
u rlar vererek türiü çareler bul- · 
mat,a u;:{ra~ır. 
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İtte Avı-upalı askeri mütchas· 
s:>.!arın bir gün Alnıanyanın da 
kendini tehdit eden m1iskülatı yen
mek için ne yapabileceğini tetkik 
ve münakrsa etmeleri bu pek canlı j 
r.::ıcvzuu bugünlerde dnha merak 1 
ediıecek bir hale getirmiştir. 

Almanya bu htTbe girerken te- 1 

dariksiz miydi?. Hayır. Almanya 
kaç senedir harbe hazırlanıyor. 
Bır gün Fransa gibi, İngiltere gibi 
iki devlet ile karşı karşıya har
behnek, ne Viyana üzerine yürü· 
mek, ne Çekoslovakyayı taksim 
etmek, ne de Lehistanı pnçala • 
mak kadar kolay oimıyacağı Al· 
manlarca düşünülmemiş degildir. 
İtk safhada muharebenin netice -
lcri ne olursa olsun, hatta Frans:ı 
ile İngiiterenin lehinde clmıy a • 
cak vaziyetler br şı:österse bile ne 
rransanın. ne de İngiltorcnin ko
lay kolay harpten vazgeçmiyecek· 
lefi Almanlarca meçhul ıleğildir. 
Onun için harbin uzun sür.anesi ih· 
frnaileri Alm•nlarca düşünülmiiş, 
ona göre elden geldiği kadar ha • 
z,r!ık yapılmı~tır. lllevaddı ipti • 
c!aiye getirilmiş, biriktir]miştir. 
Demir, bakIT, kaucuk, petrol, man
ganez gibi m:...:.ıcıer bilhrssa ~ok 
get:rilmistir. Buniarın çoğu harp 
sanayiinde kullanılmıstır. Geçen 
sene Almanvanın 20 milyon ton· 
Iuk ihtiyat demiri clduij'u söyle • 
n'yordu. İhtivat petrol mevcudü 
de 1 milyon 500 bin tnn tahmin 
ediliyordu. Bunu AlmanlrTın sala· 
hi'·~ttar mütehassısları sövkmiş, 
harp çıkıncıvn kad4:r h~ri,·trn ge-

Ne .-:'ursa olsun Avrupalı mil
tehassısla. kabuJ ediyorlar ki Aı· 
manyanm buı;'iln elinde biriktiril
miş hayli mevcudü vardır. Fakat 
harp uzadıkça ve mevcudün sar
fed.:.Jerek yerine konmadığı bir de
vır gelince vaziyetin nazıl zoruışa. 
cağı tPhmin edilebilir. Almanya
nın bilhassa demire ihtiyacı mü
himdir. Harp çıkıncıya kadar Al -
manlar !azını oian dem:ri şu mem· 
lekctle-rden getirtiyorlardı: Fran
so, İspanya, Amerika, Ce:ı:air, Fas, 
Brezilya, İsveç, Lüksemburg ve 
Yunanista,,dan. Almanyanm de
mir ihtiyacını en ziyede Fransa ile 
Fransanın eı;ndeki şimaü Afrika 
temin edivordu. Sonra: İsveç ge
liyor. Yalnız İsvecin htt sene ha
rice )'clladığı 14 milyon ton de
mirin 10 mil) ondan fazlası Alman
yaya gönderiliyordu. 

Hrrp çıktıktan sonra ve Alman· 
yo Ja aııluka altına alındıktan 
beri demir için Almanlar yalnız 
şu iki memlekete ruüraca• t ede -
lıiliyoT,ar: İsveç ve Lükscınburg. 
İslieç!eıı demir almak bahsinoe 
ruc•cae karışıktJ. Gerek lsveçle, 
gerek Norveçte bulunan demirci· 
lcrle Çekoslovakya vaktile muka
vcle;erc girişmişti. Çekoslovakya
nın maliıın şekilde Almanyaya 
geçmesi üzcriııe bu mukaveleler 
de Alman hükftınetine geçmiş ol· 
du. Sonra A.manların da İskandi· 
nav meınlcketlerile zaten ruuka -
velcleri de \'ardı. ŞJtıdi uğraşıyor
lar ki İsveç, Norveç bu mukavele
ri tazelemekten vazgeçmesinleT. 
Fakat Aım.anyaya b.lhassa demir 
satan İsveç biliyor ki kendi demi
rini yüksek fiatla almak için bü
tün dünyada pek çok talip bulu • 
nacaktır. İsveç ile Almanya ara
sında işte böyle bir mesele vardır. 

Dive seskndi. 
Cemil kamdan iceri ııirerken, 

babası da gürültüyü duyarak: J 

ti.,in çok. dei!crli taharri bas me- l de fazla duruyordu. O da şu idi: 

olarını yapmı•tım .. Bu nıünase· . birile mi sev~iyord·J?• 
beLle o zat sık sıl< yazıhaneme u_~- ( Devamı Var ) 

rtilen maddelerle ihtiyat mev -
cu• daha ı:rttırılmıstır. 

Bugünkü Avrupa harbinde Rus· 
ya bitarnf bwunuyor. Onun ge -
mileri istenen yere gidip gıelcbJir. 
Eğer Alınan vapurlarını Ruslar a· 
lır da bunlarla Amerikadan ve 
<'.aha başka yericTden mal alarak 
Rusyaya getirebilirlerse bunları 
Vladivostoka çıkarırlar. kendi ih
tiyaçları için s•klarlar. Kendile· 
Tinin Avrup3da bulunan mallarını 
da Baltık sahiline kadar indir:rler 
,.e Almanlar da oradan gel';> alır
lar. Bu suretle müttefiklerin kont· 
rolünden tamamile uzak bi-r su • 
rette Rusya ile AJman, ........ c·rot• .1., 
bir muamele cereyan edebiilr. Al
m:ı:n \.'apurlarınm oa .hw,,_ ........... 

tılacağı geçen!eTde söyıenirken 
bunun olup olmıyacağı da müna· 
kaşa edilmişti. Olduğu farzedildi· 
ğine göre Avrupa harbinin yeni 
r.ıeselelerinden birici de bu te~kil 
edecektir. 

ALİ KEMAL SUN~L~~ 

• 
Ruzvelt'in Nut~ 

1'-: Al&m .. fiikrii 1 

B:rlcşik Amerika Cumbl 
Rw:velt, evvelki gün söy 
hemmiyetli bir nutuk ile ~ 
nin içtima devresini açtL 'tlJ 
ı!ur ki 1940 senesi Cumhurıl 
için yapılacak olan seçini 
dir. Gerçi bu seçim mütıl 
çoktan b•şlam>ştır. Hatta il 
bilir ki, her dört senede ııl' 
eden bu mücadele, geçen 
min nibayetıendiği gıinün 
sındanberi başlamış bulu' 
Amerika iç pol.itıkası ha)) 
söylenen sözlerden biriılir: J 

çim nihayetlenir nihayet.~ 
öteki seçim için mücadele ., 
Böyle olmakla beraber, 1940' 
si içtima devresinin açılmaSI~ 
tık seçim mücadelesi en bıt' 
bir saflııısına girmı· buıUJl1 

Bu itih<•rladıT kı Ru2\'elt, gt~ 
politikayı ve gerek dış poli~ 
yapılacak olan secimin şüı~ 
manasilc tefsir ctınlşt.r • .ı\ııı' 
Cumhurreisi bazı A ırupa ıtJ 
lekctlerinde diktatör•iiğün ı~ 
scbeplcr:ni izah ederken, .-~ 
dahili politikasını h•klı &.,,. 
mek istemiştir. Rw:veıt, dt 
lörlüklerin ıJ<tısacli hayatta~' 
na yürüyüsten• dofduğunu 
dıkten sonra şu sözatTl iJiı•• 
miştir: 

- Amerikada biz ayni rl 
mü.salemclpcrver bır ~kildi 
le ralışıyoruz. 

Bu •miisalcmetpervcr Y~ 
Cumhurrcisıni, iktidara g J 
gündenberi meşgul eden 
ucaı• programı olduj:unu .i' 
meğe lüzum yoktur. Jç pol.~ 
dan dllj pol;tikayıı geçine.:; 
velt:n bu bahisteki sözleri 
hulasa edilebilir: 

1- Amerika Avrupa hrrb~ 
oiarak karışmak niyct • .>de iP 
d.r. Cumhurreisi sarah ol~ 
nıiştir ki: 

- Amerika gençliğini bit 
daha Avrupa topraklarına ı:~ 
ntcğe muvafakat ctmiyecev 
bil<l.rcn Amer.kalılara hak L~ 
yorum. Fakat kimse böyle "' 
savvurda bulunmamış, ki~ 
!ardan böyac bir tcşobbiisc ~ 
fakat etmelerini istemem:~tJI 

Ruzvelt, bi-raz dı:ha aşağıoll 
şunları söylüyor: _y 

- ilk Amerika ne:sicuY. 
bize ittifak bağlarından ;;J.I 
mızı ihtar etmişti. Ame~ 
ılıki Reisicumhuru da aynı 
dedir. 

2- Domoltnsinin zaferi içi' 
ılımda bulunmak. 

Rw:velt Amerikanın harbi 
rak etm:yeceğini söylerkeıı ~ 
dar açık ise, Avrupa harbiD_., 
merika aempatisinir,ı hııngi I" . 
o.duğunu ızah ederken de 1 

rece açıktır. Hatta Ruıı:veiteJ 
Jl..ınerikanın Avrupa harbi b 1~ daki alıikası sempatiden çal< V
dir; Eğer Avrupada deıno _ 
mağlô.p olursa, demokrasiJl'Pı 
ıucT,kad:ı yalnız başına yaŞılil 
yacağını Cumhurrcisi söJleı>' 
Şimdi bu noktada akla şöY11v 

sı:al ge•iyor: Demokrnt devi' 
Amerikaı:ın fili rnüdahalesiP~ 
tiJaç hissetmiyerck nazi ftl ı 
yas.nı mai;lılp ederlcTSe, iY\ı 
kat mağliip edem~dikleri ti 
de ,-. hr Ua nazi AlmanyasıP~ 
ıuokrasiyi mağlup rtmesi ilı~ ı 
ı.~rşısın<la Anıcrıka nasıl bit 
.reket hattı takip edecektir! ~ 

Gerçi ş:mdilik bu, ancal< 
demik bir sualdlr. / 

Fokat lüzum hasıl oıursa.1 mokrasivi kurtarmak için ft il 
ka tarafından yapılacak yar .1; hudutsuz olduğu :r.uzveltio 1 ~ 
sinden aniaşılnıakfrdır. Ç~~; 
mcr:ka demokrat devletk1'ıP V' 
!erini hterken, bir dava lıJ il 
da platonik sempati gösti'l'~ ı 
muyor. Kendi siyasi rejiı:nİJl;;, 
cı>k o zafu-le kaim olabile 
inanıvor. ""ş. ssrl 

Birimizin Der~! 
Hepimizin O~ 
Eyüp - Bahriye 

caddesi . dr 
Eyüp • Bahriye caddCS1P ( 

Gizlavet fabrikasına kada:,t 
lan mesafesinde birkaç ta ~,ı 
rika bulunmakt:><lır. 1\,r 
rağmen cadde scnclerdell ııı~' 
tamir görmemi~t:-: ve çll 11) 
içinded:r. Bu fabr;kaiarııı r< 
mil işçileri hep bu yold•JI ~ 
ınektcdirler. 5,'/ 

Fah:kalar uk rm saııt ,Ç 
da isleri bırakırlar ve bU '• 
denin elcktriğ-i olmıyaıı.nd' 

1 

metre karanlık hir yer• rirf 
c"mura bata çıl;a ı:cc• ıır 
gÖ7.l!ÖZÜ görmez. Valf "" ;r 
lrdiye Reisim'zin bir ~.!'~~r~ 
bu tarafa göz a!ı"lasıru J!;.---



Venedik mülakatı Belgratta büyük! 

Bir Rus Fırkası 
Müşkül Vaziyette 

bir semp_ ati ile karşılandı (linci sahifeden deTam) her biri 15 - 18 bin k."şıden mü. 
rekkeptir. 

Belııra\ 9 (A.A;) - .Stefani.: siyaseti de komün"zmin nüfuzuna Finlandiyalılar binden fazla e- Salla mıntakasında yeni bir za-
Yarı resmi Yugoslav mahl ~le- şiddetle mukavemet etmek. Bal - sir almış;ar, birçok malz~me ele fe" e:de edilmesi beklenmektedir. 

rinde beyan edildiğine )!Öre Ve - ııeçirmişlerdir. Bunlar arasında Burada da dördüncü bir fırka bu
nedikte cereyan eden İtalyan •

1 

kanlarda sulhu sağlamaştırmak ve muhtelif çapta 102 top, 42 tank, lunduğu müşkül vaziyetten kur -
Macar ııörüşme!eri Belııratıa p•k crnubu şarki Avrupa deV<>tleri a- 10 zırhlı otomobil, 20 taraklör, tulmak iç n mütemadiven yarma 
büyük bir scmnati ile karşılan - rasında her tü:·lü ihtilafa mfıni ol- muhtelH rnodı>Je:'<le 278 otomob 1 tcsebbüslerindc bulunmaktadır. 
.ınıştır. Çünkü Yucslııvyanı.n harici mak gaye:crini ııütmektedir. ı vardır. Bu otomobillerden çoğu Fakat Finliler ihatayı tamamlamak 

Bir Fransız vapuru karaya oturdu. ~~~~~~ı~;r~ ;~;:ti~~h~e~~rv~ ~;~~~~~~:.\~u~~:1'a.>~~~~ 
Madrit 9 (AA.) R" d v· fı j diğer silah:ar i[[tinam ed lmiştir. vaziyetindedir. l;..İ 

. · - ıo e go ra ndan ku:tarılarak Viııo lim,,. 1170 at ve 47 seyyar mutfak ele ALMANLARIN ZAPTETI 1.z 

~ıv"flnda_ ka~aya. oturan .Balzac• nına çıkarılmıstır. Bunlar hasta • \ İTALYAN TAYYA",ELERİ 
ısmınd k U-h F ııeçirilmi<tir. " e 1 muse a ransız vapu- nede tedavi edildikten sonra Fran- Londra 9 (Hususi) - İtalya hü-
runun kurtarılmas nd ·· •t k Finlandiv.·alılar araıiyi tem z •

1 

1 . . . ı an umı e- sava -hareket etmislErdir. kum' et', Almaııvada •lıkonulan si.lmişlır Vapurun .. tteb t )emekte ve ııanalıni saymakta - • ·. . mure a ın- Vapurun mürettebatından on İtalyan tavyarelrrinin Finlaııdiya-
dan 45 kışı br İspanyol vapuru ta- kişi kadar ölmüstür. dırlar. .,,.3· -0··nderı·1 1n°•1· hust unda Ecelin, 

M R 
Bu zafe:-d~ tayyareler de mühim ' 

acar - ~men anlaşması mümkiinı bir ro: oynamışlardır. t.:p~~~~r~ezdir:de ı..·şcbbüstc hu· 

Roma 9 (AA) BiR RUS FIRKASI DAHA Alm~ııvad3. FinbndYa,·a ı:ıön-
~ista ·. · - cLav~ro Fas - sima! ve merkezine ilerl'.mcsi teh-' .MÜŞKÜL VAZİYETTE derilen ltdvan tavvnrelerinin alı-

• "azteesı Macaristanla Ro - l kesi karsısınd!t müsterck bir ha-
manva arasında reaıst b" 't"l•f . • . . . .. Roma !i (Hususi) - 44 üncü konuldıığu "i!T'di bbul r:1i 1 ınck -
&kdı.n" . .. t ır j la vat· ve mede-nıvet telakkısını mu- ... ·ı . h tedı"r. s~ ....... ,·k ı··ı-. S\rf,""tı"d' İ'"'~1"~n ı um etmekte b "ki lab"l Sovvet fı~kasının kamı en ım a _,, · " • ~ 
nılllctı·n bol . . ve u : . dafaa etmek zam.etinde ka ı e- t b "<l t·,~·•rel·.rı.n· ı· h"~ı·1 vancnl•.r no" -sevızmın A edı"ln1ed, muh•s~m• ın •ve - ~ • - ~.. ~ "' =-- vrupanm ceklerini ilave cvlemekted r. -tindenbcri Finler brnfından imha rülmüstiir. Alm:ınvznın bu h•"e-

Zelzele mıntakasıl·ıdanlı;;~;;;~,,;il:;;;en;;;şk,;,~,;,lu,;,!~ı~=n~=:k=~=~=7=;1=·ıB=n=,:;=~=~r=~=~iı=;!=e=;n=j=~e=e:=;~=:=.u=.~=-~=·~=n=ın=y~a=p=tı=)lı==t'-o-'z;=·i=k=in 
gelen yeni haberler Sovyetl:!r'Ie Felaket gün·· 

• • • (1 inci sablteden devaın) Bu mmtakaiarı!an lardılanıı 1 İtalya'n1n arası doğuran birço!c 
~ekıU~tı~e salıibiyet veren bir ka- To"8t, Samsun hastander:nc \ C aç1ldı anal·..3r V::>. f 

un .1ayıhası meclis adJı•, e encu·· - ;ı. •·' m d · Turhal şeker fabr'kosı rc\'irine y3· 
enı_n. e kabul edilmiştir. Lliyiha tırilmalarına devam ediliyor. Fab-

nıeclumı önümüzdeki toplantıla _ k in rında görüşülecektir. ri aya birşcy olmamıştır. Ya ız 
· yeni ilave edilen kısım hasara uğ-

"' -~el~ele mm takasından bilhassa r~tır. 1 

bn.c~adıye mıntakas:ııdıtn gcicn ha
·~~e.re göre, htınüz bir~ok yerler- ~ooo-- , • 1 

cleoluler dcfnedilmem:şt:r. Bu yüz_ıKıymet.ı Ü.stad Hu.usı-
b r suru eri görülm~ğe • d l , .k den aç ku t ·· ·· 1 ı 
.•ııla~~tır. Kurtların cesetıeri yı e tayoettı 
i e;ncge bP lamaları üzerine sağ 1 Memk ketim..zin nadir yetiş -

a anlar bunlarla da mücadele,·e 
mecbur kaımaktadır. • ti:aiği yazı san'a~kiırıarım:zdan 

Erb ha.tat lluiiısi dün hayata ı;öz~e-
.' aada zelzeleden ölenler kıl- rini vummuştur. Uzun seı:eier ; 

~~~ı:. dcf_n~dilmiştir. G'.ü miktarı memleket i:tan ve san'at iılemin-
h ır. Dını merasim Yt pnıak için de q;;;iz ve b::C:ii e.erlc;:ıie te -

oea bulmak da ·· k""J &b muş l! oımuştur. ır.ayüz ederek yaz. san'alim:zde 
at 3~~1krua ".e .. kö,lerir.deki zayi- büyük lir boş.uk doldurmuş o-
Yah dır. Öluler, birer bira ve l:;n merhum faz:Jet ve JÜ.ksek 
lari~t ç?c~kları, :ınneleri ve baba- ahıiıki meziyctıerile de tanınmış 

ye bıruktc dcfnd;Jmektedir ve sevilmiş icii. Sultan Selim ca· 
:reni't,'1~k şehirlerimizin yeri~e miinac 'c mcdreselülhattatinde, 
lara b~l urulmak üzere haz.7lık- Darüşşafakacia husu.si muahim -
da malıallia~lıeıı.o1 r. ;Erbaa ve Niksar- Lklerile dıi yılı mütecav..z bir 
•liyet ediyeler yakında fa- zaman hizmetleri dokunmuş ve 
Şeriııd geç_ecekler:Lr_ Erbaa eski b.rçok valanda,Jar ye•iştirmiş 

. e. Nıksaruı · Ah f:: son Türbeler müfet.i0Jij\incie 
cihetind k yerı yazsuyu e urulacaktu: çalışm?~tı:. Ccr.azesi l:ugıin Çar-

Erziııcanın · • şambadaki cı'.r.den kaldırılarak 
llrzln ~er.ne yepyeni bir 

.. ran şehrı kurulacaktır. I namazı. öıl!e ııamaz.nı müteakip 
Dördün ·· . . . Fatih cam .. lr:Ce kı.~?nccak ve E-

ıtaviri is •\mUfett.şlık ndıa mü- dirnekapıdaki aile ıı:akl.ıerine 
iuıda bir";,~ye~=~kının başkanlı- dcfnedilecekt:r. Tanrıdan mağ -
nıişt:,, B h un şehrimize ;:el- firEt n;vaz eder, kcderdide aile-
Erzin~an::, k'!:'ı,\ şehri?'!zde yeni slne baş sağl>ğı dileriz. 
da-tetkiknt ması ışı etrafın· j---------------·I 
Ş. Yapacaktır 

•mdilik · · 
40 bina in•~lıncaııda nümuııelik 

• o unııı:aktır 
lleyeı, burada l" k · 

nıas etmckted" b a ~darlarla te-
ve viliyet nıe .r. k oıarak nlinin 
tnelerine Yarınıurlarının çalışabil- i 
b" Yacak pc ı t'f · ına hazırlat 1 r a ı hır 1 
oraya gönde 1• acak, Paça halinde 
niş arsalar . r~ıedcektit, Binalar ge- 1 
d ıçın e ve b" b" 1 . en •Yrı olarak . ı.T ır crın • ı 

l>i. ınsa edilecektir j 
. ı:cr taraft . · 

hır inıar 1. an vcnı Erzincanın 
.. ' P anı tanzim tf ·ı 

•Ur atıe işe b 1 e ır. erek z 1 aş anılacaktır. 
e zele mint;ık "° Çuval ujtcnd asında çadır 

LI nselcr b ". Yatan bir çok 
hasta ol~akut dınu1 tbitj soğuklarda 

a ır ar 
Erbaaya ilk • 

Y•pılmış ve . Yardım Samsundan 
lcre kada l a_rdum bütün köy _ 
adaki sılı~;~mı? edi!mişt:r. Erba
ha arttırılm etkiplerı bir misli da 

JŞ ır. 

Rr ·adiyey b 
o kadar ıhh ~_on eş doktor Ye b:r 
nıiştir. s ıyc nıenıuru gönderil-

Uayvan 2 • 1 du. avıa ının bz,,..,...- "' 
1:\1 anlaşılıyo 

ve ~ift h r. I""1rta!"~'"' marıc• =- ayvanı leicfatı fazladır. 

FATİH İCRASINDAN: 

J ozd Cebe tarafından icranın 
938/1843 numaralı dosyasilc ve 
Sultanahmet 3 üncü sulh hukuk 
mahkemesinin 17/1/938 tarihli 
938/44 numaralı iliımile borçlu 
Galata rıhtım caddesind1? 45 nu-
ma.:ada vapur acentes' gümrük -
cüsü Cahit Direm hakkında yirmi 
beş liranın maa masarif ve faiz 
ve ücreti veka:et tahsili .çin yap
tı~ı taki'l üzerine borçluya ııön
dcrik!n icra ıemrine mübRsirin ver
d ih meşru hatla ikam,,tııahı ID"~ 
hul kaldığı anl:şıldıPından 15 gün 
müddetle ilanen t~bli.cı:ıt icrasına 
karar veri!misli". 

Bu müdd~t ioindc borcu ödemez 
tetkik merciindrn veya temyiz vtya 

iadei muha.kcme yolu ile sit olduğu 
mahkemeden icran:n ııcri bıra -
kılinasın:ı dair bir karar ııetımc
dikce cebri icra vapıl acağı ve yine 
bu müddet icinde mal bevanında 
bulunmtzsa hapisle tazvik oluna
caeı ve hakikate muhal f beyand:ı 
ouı~nursanız ha isle cezalandırı
lacağı ilanen tebliğ olunur. (23367) 

Yazan : Rab mi y A GiZ No: 9 

Donanma 
-

Geliyor 
s:zi dürüst ve 

do'ayı 
çabu'· 
tebrik 

haber alışınızdan 
ederim 

Torbaları sırtında, ayakl>rı ça
rıklı, _Per:şan kı~.afelli Anadolu 
yavruıarı k~filc, kofilc trenlerle, 
VPpurlarln l<tonbııla gdiyor, ça
"i?!'cak _ kı!.k değiştiriyor, üç aylık 
hır talıın '"~tatbikat ~örmek üzere 
depo aJa~-larına gönJcri:iiyordu. 

Erzak fiatları b'rdcnbire rrtmış 
5 l.urusa satılan şekerin olıkas1 bir 
kn• «"" • • d 80 k " .,.un ıcu1 e ~urusa fırlnı11ış; 

Çanaklt~ l~ boitazınrn İng:Iiz do .. 
nn ınnsı tarafından nbluka cdile
rtk kapanmasile sehirde bir yiye
cek hul r:ını ba~gh~ternı;şti. 

Ekmek; ~n buhranı yüzünden 
durmadan fıatı arıtıyor, üstelik f _ 
rınl::rda güçlükle bulunuyordu. 

1 

D.alk şıı~ırıııı~, harp kabinesinin 

vcrdiVi ltarrrlar!a şchinle heyecan 
fovkalaJe artmıstı. 

Lim•nda, Rıhtım caddesi üze -
rinde Canakkalcli armatör Rasi
nı!n vı:pur acentasında bir toplantı 
va.-ılı , Şehrin taııınm;ş tüccarla
Tından iki kodaman, gttişigüzcl 
lıı.tıltuklaro kurulmuşlar, armatör 
Jtxıs:m de cl:erjni oğ-ustura oğıış· 
tura bunların ktrşısına gcçm'.ş, 
kapının yanıbaşında bir iskemleYe 
oturınus c;ok ~rnr. çok giizcl bir 
delikanlı hakkında mübalıvse c
diynTlardı. 

Henüz cocuk ya~ını ikmal et -
ınis bulunan bu deiikanlı hiç söze 
karı~ıuıyor, yalnı'Z söylenilenl()rj 
d;nliyormuıı &ibi bir tavırla birer 

Londra 9 (Hususi) - Macor 1 

Haricive Nazırı Kont Czaki bu SJ- 1 

bah Venediktaı Bud>pesteye d0.~
müştür. 1 

Bu mülakatta İtalya, Macar" stan 
ve Yuııoslavya arasında yapıiabi - ' 
bcek dahili bir paktın csas:arı 
J!Örüşüimüştür. Ayni zamnnda 
Transilvanvada bulun~n M:car 
ekaliiyet:.eri de mevwu bafil.ol - İ 
muştur. ha:va bu hu.usta Rom:ın- 1 
ya ile Macaristanın arasını bul - , 
maka çalışacaktır. 

Bu mü13ka itan bahseden gaze
teler az çok memnuniyetle: ini iz
har etmekte ve harb"n Balkan - \ 
lara inmesine mani olacak her han
gi bir teşebbüsü makul. ııörmek 
icabetti~ini söykmektedırler. 

Bu mülakatta Rusya ya .. karşı ve-I 
ni b r cephe a !ındıiiı da ııoze çarp
maktadır. Bu sebepten Rus mat - 1 
buatı hiddetli bir lisanla neşri -
vatta bulunmaktadırlar. İki m<?m- ı 
leket arasındaki münaseb€tle:· da- 1 
ha zivade gerııinlesl"!'~t T. Mosko- j 
vadaki İtalyan se!ırının Ro!Il3va 
avdetinden sonra, vuku bulan Ve-1 
nedik mülakatında alınan karar -

' ların, Sovyetlerle İtalya arasında 

(1 lncl aah!(c!.!('U dt:vam) 

ııibi başımıza geçliğinı duydum .. 
Annem, kaynım, ıöhus;ııın 'anın
da buıunı:n kardeşim; uyuyım üç 
ı:.ocuğ,um ve bcı~ t nkaz.ın ~ Lwaa 
kaybolmuştuk. 

J:: r ara keııdimc ı:.e dim .. Üze
rimd~ tor~.-:ıkl~. kcrı:i.;1- r ve ka
Jasla.c· vardı. Aralarından serin 
bir hava )!elivordu. J\!:nlez ıııı. .. i 
üzeri açık ka.mış. KoiLrımı kı -
mı datab;Jiyordum. Diılerime ba
s::ra.< do.1!ruldum. Toprakları s 1 -
ke.·2yerek eJmi yukarı çıkardım. 
Bi: el kolı.mdan tuttu .. Bu, bizi 
kurtarmal!.a ııel2n topçu alayından 
Abbas isminde bir askermiş. Beni 
cekli, ÇJka.:dı .. Dışarı çıktım. Her 
tarafım ağrıyor. basımdan kan a
kıyordu ... Beni çıkaran askerle b r 
kaç asker daha sordular.. Başka 
kimse var mı diye .. SaydınL. Kaz
ma küreklEre sarıldılar, ayık:arn:ı
ğa ıııriştiler. Henüz sabah olmuş
tu. Bu kardeşimin hıi.mile eşi .Mah
bubcyi çıka.. dılar. 

Mahbube doiturma ağrıları çeki
yordu. B z, Evimizin yrnıbaşın -
daki bahçeve ııcçtik. Bir parça ha
sırla derme catma bir çadır yaptık. 
Acıkta tezek yakmai(a, löhusayı 
ısıtmaPa uiirasıyorduk. Öi!kve 
doğru Mahbube kendi kendisine 

sivasi münasebeferin 'nkıtaına yol su bahtsız vavruvu doj(urdu. Fc
açması ihtimali bile ·:udır. lake .zedeler bu halde b.le ·b:rbir-

Jurnale Ditalya ııazetesinde Sin- le: ine yardımdan ııcri kalmıyor -
yor Gayda İtalyanın Sovyetlcrin kd : Biz~ birkaç ~eçe ".8rçası. te
Tuna Balkan havzasına inme!e:·· dank ettıler... Löhusayı o ha.d-e 

• · olacaeını yazıyor. Kont muh2faza ettik. . "" 
ne manı . -.. . t Erkeğim, evımın dııttt beş ca-
Ciyano Venedikte, bı:.hass3 Sovye I nile birlikte yığınlar altında can 
tehlikesi hakkında Maea:· nazırın_'."! verdi. Buna mukabil b•k:ma muh· 
dikkat nazarını cekıniştir. Çunku tac henüz dolmlus h"cr canımız Mah-
Sovyetlerin, Balkanlara d·JJ?T~ va- bubenin yavrusu vardı. • . 
yılmasının Jk kurbanı Macarıstan Kocas~ Yu•uf. ~?e araı:ıwa gı.t-
01,caktır mi<tı. Bır daha donemedi. Ebenın 

.... · evine vakın S=vdibey rnahal~e~i 

Nizam 
snç bıı.,umı güz~'liJin e:ı 

bi.i ıci ş;ıı·ııJır. 

dimrüt gibi parıldıyan yeşil göz
bcbckierini bu adamların uze~ın- · 
d-0 dolaşünyor, armatür ile nıısa· 
firlcri konu~uyorlardı: 

_Demek, emeksiz blr evlfıt ka-
zandın övle mi Rasim B~~:'.. , 

- Sayenizde beycfendırııp_m·· 
_ fm;allah lıayırlı b:r cvıat o-

lW" .. Onn ne ~·aııtıraraksın? . 
_ Önce türkçcsini kuvvetlendı-

rccek!. 
- Sonra?. 
_ Sonra da bizim gemide 'kap • 

tanlık ederek. 
_ Vav; bunun denizciliği de var 

öyJe Pli?. 
• Arır.atör elini kaldırdı: 
- Ne sö3 lüyorsunuz J;eycfcn .

c!i.. Değnıc ltaptnnlnrın beccrcın_ı
yeceklcri kadar kuvvetii bir de~·~
~;, n1üli:cn1mcl bir SÜ\•ar;... Mını 
mini bir kotra ile ya]n1z l;.a~ıu • 
LiYcrpnl.J:ın knikmı~, Ccbelütta
rıl.tan ge{ıniş, Akdcnizi bir baş • 
tan öbür basa katedcrok <;anak
I·olcye. cr~dan· Erdcğe daha sonra 
do bUTaya ı:elmi• .. 

Kerti, ferli misafir, ciddi yüziin
de içten içe bir beğenisin trkdir • 
kar ifade<ini belirterek genç \•e 
ı;üzcl delikanlıya baktı.. Söyicndl: 

l:ii•esind~ yıkılan bir duvarın a:" 
t•l'd1 kalmı<. c1ilo:ek ölmüş!ü. 
Bunu. ürüocü günü rık3rılln ce
~t'tlerin arasır.d:ı ~örün bi2e h:ı .. 
bcr verdiler. Gittim ölüsünü gör

düm .• 
FeUket e•nasında d·~l>unnakta 

c:>·an ve Ic'iiketi müteaktben do
ğuran bir kısım l:ihusalor mev -
cuttur. Bunlar. ııerek sehrim zde 
ııerekse Sıv~sta hastı.neye sevko -
lunmaktadı=lar. 
Zehranın ifadesine ~öre yine 

enkaz altında anasını ka,·bettii!i 
halde doi!an h~ttl annelerin in na
"ına sarılarak bu'tınan birrok co
cuk da enkaz al:ından çıkarıl -
mıstır.• 

_ l\fnsallah.. Cesareti de ya -
nınn! Adı ney·dl bunun? 

- Evvelki güne kadar (Davust) 
du .• Düııdenbcri Abdullah!. 

- Bütün muamelesi bitti mi 
Rasim Bey? 

- Her-.:-y tamamlandı .• !\leşi -
hatte ihtidası kabul olundıı. Bizzat 
Şeyhül'sliıın Hayri Efendi hazret
leri ad kovdular. Bu adın kendisi
ne, kendisinin de şu devlet ve mil
lete favdaiı oJnınsını tcn1eııni ile 
dua ettiler .. Hakkında bıyırlı ol
lur in•allah?. 

Dclik:nlı tozpcmbcsi yanakla -
rınıla bir tcbcssiiıııün nıeydnno ge
tirdiği iki çukurlukla memnuniye
tini ı:ii>tcriyGr. ıtözbebeklcrinde 
ışıklanan b:r zümrüt pırılda3·1şı da 
bu hoşnutluk ifadesini tamamlı -
yordu. 
Abanı iistiine doj!ru misrfirler 

kalktılar. Armatör Rasim onları 
accntaoın dı:ır merdivenlerinden 
indirerek sokaj!a koda trni etti. 
Sonra ıreriy~ döndü. Acele fesini 
giydi. Hila ses.iz, sed•"z kapının 
yanındaki iskemlede otura" deli
kanlıya işaret etti: 

(Devamı V~) 

1
1.stanbul Levazım Amirli• 

ğinden verilen 

HARiCi ASKERi l 
KIT AA Ti ILANLARI 
2,500,000 kilo odun kaıııılı zarflıı 

satın alnwcaktır. İlk teminatı 2812 
lira 50 kuruştur. Şartnamesi her 
gün komisyonda görülür. Eksilt
me 27 /1/940 Cumartesi günü sa
at 10 dadır. l'aliplcrin kanunıın 
2 ve 3 cü ınaddeıerincleki vesaik
Itrile teklif mektuplarını havi 
zarflarını belli gün ve ~aatten bir 
saat cvveiinc kadar Kırklareli as
keri satıualına komisyonuna ver-
meleri. ·1067" c58• .... 

;;ooo ad•t hava rengi arka çan
tası pır.tarlıkla satın alıır.caktır. 
:\Iuhammen b<deli :ıo,ooo lira kat'i 
teminat 4500 l"radır. Pazarlığı 12/ 
1/340 Cuma günü saot 11 de An
l:ar2da 11-f. :\'I. V. Hava satınalma 
l:r~!\;'ivonund-:l ·~utlecaktrr. art· 
nt"nıe ·,.e c'·safı tSO kuru~a komis· 
yonrlan .ıııur. t<tc~.lilerin beıll 
gHn \C s.uıtte teıni. ,a t ve kanuni 
bdg~lerile konıis:vona ı;-dmeleri. 

( 070) (120) ... 
ı; .. k 1..·l.·rde bir hınnnın iıı~ası 

hpolı nd!J ek ıltım•<i 25/1/~·IO 
[', '"'i<nıhc ı:.1 ıi sı Rt l'.i da Eski -
~,·_n r Kı.ı· ..... atu•nl a1a kon1isyon1~n· 
o.a yaıııtarakı.r. Keşif bedeli 31.~US 
lira 23 kı.ruş iık temillAtı 2370 lira 
62 kuruş1ur. ~nrtnnrncsi, keş:f ve 
pr:ıjelerı Ankara, /stanbul Lv. ii
m:rli!..lcri ve Eskişehir Kor. &a
ttn •. J.u..a kon1isyonunda görülür. 
lstdJilcrin kanunda :vazıh vcsi
Lalr.r ve trminııt makbuzunu havi 
teklif me~tuplarıuı belli giln ve 
rnttıcn bir >aat evvelin., ktdar ko
ı::1l~yona vcrnıclrri. •1085• •206• 

+ 
Aşa1lıda ciı:s ,.e miktarı ynzılı 

kaplar müteahhit nam ve hesabı
na 12/1/940 giir.ii sart 15 de tek
rar paır,rhğa konmu~tur. Şartna
ı!lcsi her gün kon1İsJonda göriililr. 
Cakırın tnhm'.n fiatı hchcr kiiosu 
143 kuru~ tıı!nn ll!,~86 lira ilk 
teminatı 152r. ı:rcıl,r. i.tcklilcrin 
belli saatte İznıittc Tümrn oatın
alına J.:omisyonuna gelmeleri. 

·1081· .202. 
Cınsi M ..... c,drı l~h c i 

aJel nı es 

Büyük kazan 67 39 
l{üçük kazıuı 104 30 
Kııravana 1000 5 
Kevgir 100 5 
Kepçe 100 5 
SW:geç 100 5 
S•p.ı w 100 5 
Yağ tavası ıso 5 
Si.rt birlikleri ihtiyacı içln ka· 

palı zarila cksıltnıeye konulan ve 
talip çıkmadığından pazarlığa ko
n•a 280 ton uu lS/ l/910 Pazartesi 
günü saat 10 da lekrı:r pazarlı;;ı 
yapııııuktır. Tutarı 33,200 lira n ... 
teminatı 2940 liradır. 

·1084· ·205· 

• Beher metresine tahmin edilen 
riatı 34 kurwı olan 100.000 metre 
nrka çantalık ara bezi pazarlıkla 
münakasaya konınIL~tur. ihalesi 
11/1/940 Pel">enıbe günü saat 11 
dedir. Kat'i teminatı 9~00 liradır. 
Evsaf ve şartnamesi 370 kurnsa 
l:cnıisrondan alınır. İstekliicrio 
l:anıınun cıııretti{:i belgelnle iha
le saatinde Aıık•rnda 1\1, M. Vc
kfıiet! satınalma komisyonuna gel-
meleri. cl087• •208> 

* Altı adet küçük bina kaprh 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Re~if bedeli 29,604 l:ra 60 kuru·
tur. İ•k trminatı 2:'.21 liradır. Ek
n'.ltmesi 27/1/910 Cumartesi günli 
saat 11 de Ankarada !il. M. V. sa
tın: ima komisyonunda yapıla -
caktır. Kes:f evrakı 14~ kuru•a ko
misyondan alınır. İsteklilerin ka
nunun 2 ,.e 3 cü maddelerinde yo
zılı vcs;kalarilc birıikte teminat 
ve teklif mektuplarını muayyen 
s:ıatteıı bir srnt evvel:ıte kadar 
komisyona vermeleri. 

(1082) (203) 

* Eski ·ehir garnizoı:unun iki adet 
erat pavyonu inusı icin istekli çık
madığından ilk pazarhıh 10/1/940 
2 ci pazarlığ'ı 17/1/940 3 cü pazar
lığı 24/1/940 4 cü pazarlıjh 3/2/940 
!!iinlrri srat 11 de Eskisehir Kor. 
satınnlına komisvonunda yapıia
caktır. Kesif, şartnamesi Ankata, 
İ<tanbııl Lv. amirlikleri ve Eski
şehir Kor. satınalma komisyonlP
rnıda l?"Örülebilir. Krsif bedeli 
G2,l~ lira 94 kunıstur. İık temi
natı 4360 liradır. İsteklilerin kn -
rtu,.,tl::ı .... :-7111 ve~aik1r. ve teminat 
makbuzlarile pazrrlık gününde 
komısyonda bulunmaları. 

cl08Ü• •207• 

\ \ı\ı\uı•ı,\ı:; [ TIY ~~~~su 
I mll•l;;·lll \t\i Tepe başında 

dram kısm.nda 
Bu akşam saat 20,30 da 

(Huyat Bir Huyadır) 

KADIKÖY SÜREYYA 
SİNE:~tA<;INDA 

Bıı akş:ım saat 21 do 
(SÖZÜN KISASIJ 

3 - SON TELGRAF - 9 tKtNc:lKA.'lUN 1941 

Busaba da 49 
yaralı geldi 

(1 inci sahifeden drvaml 
Kırdar dün akşam yanında Kızıl
ay İstanbul mümessili İsmail 
Cemal ve vali muavini HalCık ol
duğu halde Sirkecideki ınisafirha
nern giderek ~ehir namına fela -
kctzedelerin hatırlarını sormwıtur. 

Bu vataııdaşlar kendilerinin ev 
veya otelıerde iskanlarını validen 
rica etmişlerdir. 

Bunun üzerine derhal 100 ya • 
taldı oteller 11Tanmaj:a bnşlanmııı
tı. 

A~-rıca bir kısım felaketzedeler 
de arzuları veçhile evlerde miıMıfir 
ohm&caklard;r. 

Zelzeleden kurtu'.up ta Erzincan. 
dan selrrimize dün ve buııün ge- 1 

len feliike!ıede vatandaşların isim
lerini neş:cdiyoruz: 
Erzincanın Karaaiiac mahalle -

s"nden Firtan. annesi Gü:süm, ka
rısı Şükriive, kızı Soınahat, Ne
bahet ve oj(lu Tevfik. Aynı ma -
halleden marangoz Yusuf. kansı 
Kad.iye, ayni yerden K:ıdri oj\lu 
Yusuf. oı?lu Turhan, Hayrullah 

lan. Mecicüyeikebir mahalle ındea 
Ziya oğlu. Halil ol!lu Fehm', karı
sı ve çocukları, İskender o~lu İz
Z'et, odabaşı oiilu karısı ve ~'Ocuk· 
ları. Aiiırtaş mahallesinden Meh
met oii'.u Orhan Top:ak. Yusı.;f Zl· 
ya o~lu Lı'.ıtii Diren. karısı \ e' ır.ı. 

Hasan efendi mahallesiı:den 
Rifat kızı Fatma Yaznr ve c:ocuk· 
!arı 6 kisilik b r aile. ayni mahal
leden y&rbay Hakkı Eşi Sa'.i, a ve 
cocukları. Molla Mehmet m1hal -
lesinden Mehmet o~lu Hali . ile 
9 kisilik ailes'. l\lo:laııezer m ah !
lesinden Ali oi'!lu Mehmet Altan 
Taşcı mahallesinden Salih kızı Ha
tice. Yusuf km Fenive o!:lu ve 
çocukları 9 kisi. Feth' efendi ma
haUesinden Ahmet kızı Seher. aY· 
ni mahal"eden Molla Ziva kızı 
Nurtan. Serife mshallesın<len S1ml 
kızı Şükrüve. Ayni yerden Ahmet 
Salih kızı Fahriı·e ve oi!ulları. 
Sultanteoe maharesinden Hfüev·n 
o~lu Serif, ana~ı. kızı ve cocuklacı 
11 kişi. Hüsevih oiilu Ali Altay, 
karısı ve cocuklan. 

m3hal•zsind•n Kuzu oi!ullanPd:n ........ .,... ............. ...,.. • ...,.__, • ., ... _ ...... _, ___ ........... 
Vehbi kızı Güls~ren. Annesi Kad
rh·e. o~lu Mus!.afa kız kardeşi Re
fika ve kardesi. 

Ölü Yüzbo<ı Sül-eyman kızı Net'
m·ve. Ali o~lu Yusuf Özcan, Ha-

Sovyetler ve 

Almanya 

li;• eh mahallesinden Ahmet oj!lu (1 inci uhll•<i•n d•nml 
:Mustda Esat. karısı Hadice hiz - Bu vaziyette ve bu endi c i~inı!o 
m€tcileri. kızı Behice. avni ma - bulunan Sovyct Rusyanın harbe 
ha.I!eden Ahmet o"lu Hasan Gü- ı>:rmesi değil. biliıkis harbin ken
ler. Hasan efendi mahallesinden disine gelmcmc.,i i~in kuvvetli ve 
Müzevven, Türkiın. avni m ah1'1e- tedbirli bıılunnı•yı tercih cılcccğl 
den Faika Sarıgül. Molla Al' Can. aşil..'..l.rdır. 
S~ih oğlu Hakkı Altınok ve karısı An k 
Nimet koızları Rabia. o"lu Akif. ı ca Sovyet Rusya böyle bir 

~ tehiikcyi kat';) etle 'rıdiği tuk -
Akta< maha"lesinden Ziva val- dirde kendi kuvvetlerini Almanya 

desi Esma. hem•iresi, karısı ve ' ile teşrik edebilir l.i Almanlarla 
oi\iu avni mahalk-den Hamdi oğlu Rusların ı:.•kcri nnla masına yar • 
Abdülk2d r ve kırı•ı ve kızla:ı. · dım edebilecek tek n6kta da aııcak 
Eıı-,ekli vüzba<ı Hüsevın Hüsnü j bu oiab•lir. Bu noktan farz , .• 
kerısı Hatice oillu Yı maz. · kabul etmi~enlcr içın ise bir Al-

Haiil.1!3 mahall.sindon Ahmet , 
o~lu Tahir karısı ye kızları, tbra- nıan - Rus askcrı Pnlaşnıasınm , ... ,_ 
him Etem o~lu Nuri t .. k k~rısı ve kuunu kabul etmemek de elbette 
4 cocui!u. avni maha'.ledcn Baha- ı ki lıaklı ve yerinde dur. 
ettin oğlu Sab.,hatti~lc karısı Ne- _____ cr_._E_·'._ı_ı_· z_.z_.ı_._r_B_r::_··:s_·ı_· c_E_ 

bahct. ı Akb k 
Molla Gezer mahallesinden Ar"f ıyı yangını 

km Necmiyr Kızıltuna, kardeşi 1 
Türkan. avni rnahal"eden Hüscvin (1 ln<:I sabif<d•n dtv,m) 
oitlu Mahmut Köprülü. Aktaş ma-j na alınmışlard?r. Zavall kr hiçb:r 
hal!esinden Hasan oleu Naci. Mey- eşya k~rtarsmamış ardır. 
d'nlıas~ mahallesinden Hüsevin ! BlR YANGI!;' DAHA 
oli'u Zıya Sezer. avni maha!eden Beykozda Yalıkoy Ca!T' sokaj\ın-
Maksut oğu Hüscvin Düman anası da 24 numaralı evden varıgın çık
ve cocukarı. m.ş, s:rayctine rr:.eynan verHme ... 
Karaağaç mahaler."nden A:ü oğ- den söndü:üimüştıir. Evden gaz 

lu Dursun karısı İsmet ve oihl ile kokusur -ı duyulmru; VP bu evde 
kızları. Ayni yerden Maksut kızı oturan !. - üvvet ad•ndaki kad;nın 
Dürive ile ol!lu Mecit (bu ~enç ka- bir müdcırttenberl ayrı yeş ... 'l1a1<. a 
<'ının feliiketten sonra bir cocui\u olan kocası Mehır.ct taraLndan 
d~i!mus ve bu s b•h Havdaroasa yaıı.ııının kastım çıkar lm?ş olma
is' svonu1'da Kadıköv kavmakamı sınd•n şüohe ettl!:ini sövlcmeııı ü
E ~ n o tarafından KW"tuluş is- zerin~ zabıta tahk:kata ba.şlam~-
nli konmus~ur) tır. 

Gerek J?Crck mahallesinden Sü
levman ot?:u Eftad ile 6 kis lik a
ilesi, Sülevmsn ciHu Mehmet Dur
sun ve 4 kisilik :?i!esi. 

Has2n efendi mahallesinden Ka
dir oi!:u Yasadağdel"n karısı kar-
der,· ve cocukla.ı. ' 

Hayrullah mahlllesind:n Meh
rn"t oğlu Tahir karı<ı ve cocukları. 
Gerek gerek mahal"esinden Sükrü 
Arıkan ve karısı Lebbih ile oiiul-

--.>00---

Bir arabacJ, arabasının 
altında kaldı, öldü 
Sürücü İsm~illn idares:nd~ki 

yük arab. sı Tophane;ien geçer
ken devrilm:.s. arabanın al.ır.d1 
kalan ve muhtelif yerlcrir.dcn ya
ralar.an aralıac. ismail tedavi iç:n 
kaldırı1 d:il• Bt'Yol!lu has!&nr in -
de ölmüstiir. 

İstanbul Sıhhi Müessese'.er Arttırma 
ve Eks"ltme Komisyonundan : 

İskenderun hastar.es!r.in 302 kalem iliıç ve sıhhi malz<mtsi ı.tcık ek
s:Itm~' e konulmuştur. 

Ek~:ltme. 24/l/S40 Çarşarr.ba günü saat 14,30 da Cağdoğlunda S:h· 
hat ve k :maı Muavenet Müdürlüğü binasmda kurulu komisyonda ya
pıltc3ktır. 

Muhammen flat: 3029 lira 60 k uruştur. 
Muvakht temirat: 227 Lra 22 kuruştur. 

İstckUer 'artnvme ve lis:es:ni her gün kom!syoııda görebilirler 
İst~kliler 1940 yılı t caret odası ves'.kasile 2490 sa • 

i
v lı k;rnucda vazıh Yesikalar ve hu işe yeter muvakkat teminat mak
buz. v~va knka mektubu ile b:rl!kt e belli gün ve saatte komısyona gcl-

1 _rr_e_ı~e~n-·-~:--::---~~----------------~--
lstanbul Sıh~ıi Müesseseler Arttırma 

ve Eksiltma Komisyonundan : 
. Antakya has\Jnesinin 302 kalem iliıç ve sıhhi malzemesi aç.k ek· 

s:ltmeye konulmuştur. 
Eksıltmc 24/1/940 Çarşamba günü saat 15 de Ca_ğaloı{1unda J,hhat 

ve İct:mai Muavenet Mıidürlüğii bintsında ku~!u Jrnmi.ycnda yapı• 
lacak'.ır. 

Muhammen fiat:; 3029 lira 60 kuruştur. 
Muvakkat teminatı: 227 lira 22kuru.ştur. 
İstekliler şartname ve listelerini her gün kom!syor.dan alab:lirler. 
İst~kliler 1940 yılı t:caret odası ves:kasi!e 2490 sa • 

y:lı kanunda yazılı veoikdnr Ye bu işe ı:eter muvakkat teminat mak· 
buz veya banka ır.ektubu ile birl:kte belli gün ve saatte komisyo~a nel-

ı . .. 
rr.e.erı. 

Ge"ç .. S. vim'.i ... Sık ... Cift Artist 

ROBER T MONTGOMMERY 
ve 

ROSALINDE RUSSEL 
Güzel ve eğlenceli cir mevzu .. . 

Kahkahalı ve sevimli Sahneler .. . 

Fransızca sözlü çok güzel F.ılm. bu perşembe ak amı 

ARA Y sinem_sında 



G .& A I' - 6 l'JUNCDUN'VN liD 

-' - S O N T E L G a A r - 9 bdNciKANUN tıı.cı 

1. GENÇLİK 
2. GÜZELLiK 

3. SIHHAT 
İtle 7ülısel< bir tremde 
aranan ba me:dyeUuiD 

hepsini ıiı.e 

KREM PERTEV 
temin edebilir. 

l- KREM PERTEV: Bir 
tuvalet mü.stahzarı

dır. jm,e bir itina ,. 
7apıl.ı.şındaki bususı-

7eU itibarile yüzJ~itl 

ç~i ve buruşuklukl>-

1 rm tqekkü!Une mtuı• 
olur. Deriyi ıeııç Y-J 

•ercin tutar. 
a- KRE?4 PERTEV: Uır 

G\.LZ.ellik vasıtasıdı:. 

Genislem.is mesamau 
ınluotırarak ciltte"' 
pürtük ve kab.>rcık

lan Clderir. Çil ve Jo
keleri Uale eder. Teni 
mat ve ie!faf bir hale 
ıeilrlr. 

11- KRE. PERTEV: Bir 
dlt devasıdır. Deri 
(Uddelerinin ifraz.atı

nı düzeltir. Sivilce ve 
sf7ah nok talann teza. 
b\lrüne mlnl olur. 
Cilt adalesini besli7e
relı. kuvvetlendirir. 

ı ı K= dldlor için Y•bb .e )"jh dldu için ı ağ~ ı 
husu ,i tüp ve vazolan Tarcbr. 

2 - ci Suvari Tüm. Baş Veterinerliğinden: 
2. Sv. Tüm 13. Sv. alayına a't 29 mayıs 939 gün' ve 11208 saYJlı 

Yet. ayniyat t<?sellüm makbuzu sehven zayi olmuştur. Hükmü olmadığı. 
.1083· .204. 

~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİıll••-• 

Türkiye Şeker Fabrikaları A Ş, 
lstanbuJ BU?"osundan : 

Zonınıldak veya acık aiiızlarJ2n her ddasınd• 1.000 • 2.000 ton 1 
Derinceye kömür naklettirileceğindcn. bu tonaidı nnuru bulu
nanların. nihayet 12 Snnkaının 1940 cuma ı::ünü aksamına kadar 
ı-eraiti an!.amak üzere, İstanbuldı Bahçckapıda Tas handaki büro
muza müracaatları. 

İstanbul Orman Müdür:üğünden : 
t- Şilenin Korucadal devlet orma:ıının A ve B ıerlsinden 5052 kental meşe 

ye 2791 kental karı~ık kömür açık arttır-na. ile saulac~kur 
:ı.- Arttırma 11/1/940 tarihine mü .adif Perşembe Gıiııü saat U de yopıla

caklır. 

3- Meşe kömtirüniln muh:lmmen bedeli 16 ve karışık k()ml.İrün kenlall 
13 kuruştur. 

4- Muvakkat teminat 87 lira 8~ kuruştur. 
6- Şartname ve mukavelr.name pro!e-1erin1 

man Müdürlüğüne müracaat E""debilirler. 
g<.innek ıslıyen .. er İstanbul Or

(l IJ739) 

1 

1000 Lira ikramiye~ 
Beyoğ!u Aıtacamii Sakızaj!acı No 31 Ermeni patrikhanesi altında 

Lütfü Kardeş Aile !.f atbahı 
Hususi doktoru nezaretinde kıvırcık eti ve tereyaj!'ı kullanır. 
Aksini isbat edene 1000 lira he;· semte yemek gönderilir. Ayda 
dört kap bir övün 10 ve 'ki övün 18 liradır. Troiyatta kolaylık, 

Firmava dikkat. 

Devlet DemiryoUarı ve Liman !a~T""ı 
işletme u. idaresi ilanlar1 · -Muhammen bedeli 292,5 lira olan muhtelif eb'ıttta 325 kg. Gupilya 

e.çık eksiltme usulile satın alınacaktır. Muvakkat teminat 21,94 lira
dır. Eksiltme 25/1/940 perşembe 'l!iinü S88t 11 de Sirkccid<' 9 işletmo 
binasında A. E. komisyonu tarafından yapılacaktır. Taliplerin kanuni 
vesikalarile ııelmcleri lazımdır. Şartnameler parasız olarak komisyon· 
dan verilmekt<?dir. (156) 

ı \ . ! 94 Yazan: M. SAJ\ll KARAYEL 

Nöbetçi cariyeler muhafızlara iradeyi 
teb'.iğ ettiler 

- Fakat; her kadının dalttlcrl 
•yrıdır. 

- Anhyonım haşmetmeap!. 

- Benim, bekar oimadığıma bu 
izahattan sonra da üzülüp üzül • 
mediğiniz.i anlıyabilir miyim?. 
- ........ . 
- Cevap vermenizi r:ca ederim. 
- Zannetmiyorum .. Biuz mü-

layim buldnm .. 
- Mülayimdir" 
- Neden sizin erkekleriniz iri 

ve adaleii olııyorln haşnıetme.iip. 
- Daima cenk üzerindedirler" 

Hareketler, onluı kuvvetli ve 
diri kılıyor.. Sonra, doğuşları da 
lıöyle .. 

- Cenk ve cidal bizim llz vazi
femizdir. 

- ········· 
- Bir şarap daha IUtfeder mi-

- S.ize rahatsızlık veririm diye 
korkuyorum.. 

- Biliıkis huzurunuz bana ~c
rcf verdi. 

Birer kupa şarap daha yuvar
lamışlardı. İreni, şarki Romayı, 
imparator Kostantin;, herşeyi u
nutmuştu. Frtih, onun üzerinde 
büyük bir teslr bırakmı~tı. 

Hatta, $U&bını içtikten sonra, 
ayağa kalktı. Kendi eliie, Fatihin 
kupasını doldurdu ve kendi ka -
dehini de doldurduktan sonra: 

- Hrşmetmei.p! Şerefin:ze •. 
Diyerek, şarabı tekrarladı. Fa· 

tih, İreninin bu hareketinden da
ha ziyade zevk duymuştu. 

Gece yarısına kadar konuşma • 
lar, gülüşmeler devanı etti. 

Nihayet, her iki tarafın da is· 
tiralıate rekilmck istediği görfüü
yordu. 

Sultan Mehmet, sordu: 

GÜMRÜKLERDE EŞYA SATILIYOR 
İatanbul 

İhale gfuıü 24 / 1 / 940 
Gümrükleri Başmüdürlüğünden : İstanbul Belediyesi· İlanları 

M. ı<. Marka No. 

2837 
2840 

3226 
2848 
2849 
3593 
3229 
2843 

3228 
3230 
3247 

TA 
OR 

.TFÇ 
AHS 
AHS 
MKA 
SW 
EJC 

Al/21 
SW 
ICF 

351037 
24587 

1/2 
1/2 

3 
181/82 
29585 

6405 

1/4 
29685/1 

268 

lba!e giloü 26 / 1 / 940 
2614 J(MVMıD 
3205 .3M 
3245 EA 

3239 

3238 

3234 

3233 

SJL 

:1232 SD 

18956 
4329 
5640 

• 
5 

ihale gilnil 30/ l / 940 
7004 TİCE 187516 

7003 
7002 
7001 
7000 
6999 

6998 

6994 
6996 

2822 

2825 

2B32 

NP 
RB 
YA 
SHS 
SJC 

EC 

İFE 
BB 

- -1900 
1880 

1902/3 
1897 

1881/1895 
1894 

1907-8 
191415 

1898/9 
1916 

b~;r1906 
SC..İYL 1/40 

adres 1/8 

AD 17958/61 

Mi'<lftrı 
Ki. Gr. 
100 

13 600 

162 
87 
36 
29 
61 
46 

409 
12 
Ci2 

200 
500 
500 
300 

17-1 500 
78 200 
22 500 

1'11 

175 

165 500 

1636 
1059 

370 

121 
157 

15 
194 
366 

222 

175 
246 

2000 

416 500 

590 

Değeri 
l.i. Kr. 
275 
148 80 

110 08 
357 
297 10 
230 50 
552 50 

96 

409 
90 

165 40 

1816 18 
3128 

79 65 

131 30 

134 50 

1124 12 

2427 
100 60 

665 50 
863 50 
80 50 

1067 
2013 

1221 

852 50 
1353 

500 

237 42 

110 50 

Pey akçrsl 
Li. Kt .. 
21 
11 

8 50 
27 
22 5J 
16 ~o 
31 50 

7 

30 
7 

15 

136 50 
234 50 

6 5t) 

11 liO 

11 50 

84 50 

172 
7 50 

52 50 

50 
63 
6 

80 
151 

91 M 

71 
100 50 

50 

18 50 

11 

E~ya ciıısi 

Adi kurşun kalem 
Erkek ve çocuk için yünden ör
me kazak ve dokuma 
Boy ale demir kilit 
Sellüloit saplı diş fırçası 

• dolma kalem 
Mesahai araziye aHitı 
Alıcı radyo 6 adet 
Keten ipliği ile donatılm:ş sel· 
lofon kumaş 
Galvanizli demir toka 
Alıcı radyo aksamı hoparlör 
Çorap askmna mahsus demir 
toka lastik 

Pomuk yün mensucat 
Pamuklu ipek mensucat 
Demir toka ile mürettep las
tik coraı:ı askısı ve dikiş maki· 
nesi la.stik halka 
İkiden ziyade renklı porselen 
fincan ve tabak 
İkiden ziyade renkli porselen 
fincan ve tabak 
20 adet kauçuk tayyare dış 
lasti~i 
Kesme renkli cam bardak 
Adi demir saç kal.nlığı 3 M. 
M. den fı12la 

Kok.o kabuğundan cllalı düj!me 

c:ıalı dü/(me koko kabu~undan 
Koko kabu~ndan cilalı düğme 

• • • • 
> > il • 

A~ac cevizinden cilalı Korozo 
dü~me 
Ağaç cevizinden cilalı Korozo 
düğme 

• • 
• • 

• 
• 

Amonvak emlahından arr.on
yon klorür. 
<"'inko mamulatından boyalı 
buzluk dolap. 
B'.r yüzü !:-Ovalı kağıt 

Arttırmağıı konulan emlı1kin 

Kıymeti 

mckaı ycdeal 
L ra Ku,uş 

Cln•i Manallt" Hu lut ve Mııı .. arrıfııı Mut 
,·eya köyii 

ı:ı. 
lô• ~ 

3600- ,... ''" .... ~. Tı:uıııl 
"" -· = .. 

Heyoğlu Kaymakamlığı ve Belediye 
Şubesi Müdürlüğünden 

Galatada Yenicami mahallesinin Perşembe pazarı caddesınde 
nuk MarL\:.vana ait 57 numaralı dük kan bina. buhran, çöp verııi b~ 
!arından dolayı arttırma suretile satılacaktır. 

1- Kıymeti mukayyedesi 3600 liradır. 
2 - İlk ihale 2 ine kanun ayının 3 üncü günü saat 14 de BeYO 

kauısı idare heyetinde yapılacaktıt. 
3 - Kat'! ihale birinci ihaleden on ııün sonra olan 25/1/940 da srJ 

10 dadır. Bi."'İ.llc! ihale ile ikinci ihale arasındaki müddet zarfında yüz' 
üçten noksan olmamak şarlile art tırmalar kabul olunur. 

4 - Şartname her gün Beyoğlu BeJ.ed.iye muhasebec!lijtirıJe f.Ô 
lcbilir. 

5 - Tellaliye, feraii harcı ve sa.'r masraflar müşte;iye aittir. 
Taliplerin mukayyet kıymetinin yüzde on olan 360 liralık tcınitıl 

makbuzlarile ihale ııünü olan 15/1/ 940 da Bevoiı'u kazası idare bel" 
tinde bulunmaları. (223) 

• * l.k ıa ıiıammeıı 
teır in t le,ıeli 

13,50 180,00 Taksim kışla geçidi ar&Jıl!ı sokağında kışla dahili 
3/16 No. 1 büyük 1 küçük oda. 

1,50 

4.50 
9,00 

4,50 

20,00 Taksim kışla geç di aralığı sokaRında kıslanın orta ~ 
tuıda 25/11 No. oda. 

60,00 Taksim Cwnhuriye t eadd€si 14/3 No. oda. 
120,00 Taksim kışla ııeçidi aralığı sokal?ında üzeri beton );f 

mCTli 3 No. lu bodrum. 
60,00 Taksim geçidi aralı ~ı sokaJ'(ında üst katta 4/25 nuı!l1 

ra.ı odanın kirası. 

İlk tem nat miktarları ile tahmin bedelle:) yukarda yazılı eın:Jl 
2490 numaralı kanunun 43 Üncü maddesinin son fıkrasına göre avrı • 
pazarlığa konu:mustur. İhale 25/1/9~0 perşembe günü saat 14 de d:ıiıfl 
encümende yapılacaktır. Şartnameler zabıt ve muamelat müdür! 
ka!emind<> görülebilir. Taliplerin iik tem'nat makbuz veva mektu!11ıl' 
iJP ihale günü muayyen ~aattc daimi encümende bulunmalaı:ı. (~ 

Yukarda marka ve No. , kilo, de!1eri, pey akçesi ve cinsi yaz•lı eşya üstleronde gösterilen günlerde 
ve saat 13 de S'rkeclde Reşadiye caddesindeki halı antreposu dahilindeki satış ııüır.rüı:tü müdürlü~ünde 
açık r.rttırma ile 1549 savılı kanun hükümleri da'rcs'r.de satıl&cakt r. İstekl!lerden belli ııünl~rde saat 12 
ye kadar ır.aliyc unvan tezkeresi ve ticaret odası vesikalar•nı ibnz ederek vüzdc yedi bucuk pry akçeleri
nı vezneye yatırmış olır.a'2n laz;mdır. Bu csyalardan başka her gün mütrferrik eşya satşkrı yapılmakta 
,, .. ., bunlal"'n l'stelcri salon ilan tartasında as:lıdır. Ti. 23219. (190) 

lstanbul levazım amirliğinden : 
Eyiip defteTdarında 1 No. la dikim evinin çorap atölyelrri~ıl' 

makineİ<T iç:n ihzar edilen bina dahilinde T•ti çorap makinel·'"'lJI 
cnlışmak isteyenlerin DefteTdnrda 1 No. lu dikiıne~i müdürlil~Uıı' 
miiraraatları • (10890 
~~------~~-------~--~------------------~~~ 

j Selimi~e Ask~ri ı 
1 'atuıa~ma Komıs-
\ yonu iEanları il 

Selimiye Tüm. amb~rlarında 
mevcut 1941 çift köhııc kundura 
100 çift köhne konçlu çizme 124 
çift köhne koa(SUZ çizme 149 çift 
Löhnc yemeni 12/1N4J Cuma gli
nü saat 14 de pazariıkla satıla· 
caktır. İsteklilerin belli güa ve 
saatle kat'i teminat paralarile bir-
1.ktc Selimiyedeki Tümen satın
rlr,;a komisyonuna gelnıeıeri. •218• 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 
, Meyva üs:ı.releri, süt ve bcnze:

lerinin evsafını ıslah ve bunların 
muhafaza usulü• hakkındaki ih· 
tira için alınmış olan 31/1/936 ta
rih ve 2163 No. lu ihtira beratının 
ihtiva ettiği hukuk bu kerre baş
kasına devir veyahut icadı Türki
vede mevkii fiile koymak için icara 
dahi verilebilece'1i teklif edilmiş 
olmakla bu hususa fazla malü -
mat edinmek istiyenlerin Galatada, 
Aslan Han 5 inci kat 1 - 3 numa
ral.:ı.ra mü:acaat ey!eımeleri ilan 
olunur. 

- Ayağımızın tozu ile olduğu-
muzu unutuyor musunuz? 

- Hakkınız var haşmetmenp!. 
- Siz, rahatsız oıacaksınız? 
- Hayır, bilakis siz .. Bılmem nc-

r:yc giJeceksiniz? 
- Otağı hüınPyunuma!. 
- Bu, uzakta mı? .. 
- Hayır surların haricinde bir 

tepede" 
- Ben, yalnız mı kalacağım bu· 

rada? 
- Siz bilirsiniz? 
- Bir daha gc.lmez misiniz? 
-İş bilir" 
- Beı.: Gtağınıza ,ı:ötünenia 

olur mu?. 
- Arzu ederseniz .. 
- Tereddütsüz.. 
- Buyurunuz~ dedi. 

* Fatih; treninin anulannı ye • 
rine getirmek üzere derhal irade 
etli: 

- Prensesi ctağı hümayuna gö
türsünler!. 

Nöbetçi cariyeler, muhafızlara 
iradeyi tebliğ ett:ler, Karaca al
dığı tertibatla derhal Prensesi o
taj(ı hümayuna noklettirdi. 

İrcni, tahtırevanda giderken, 
Karaca başta olmak üzere mu • 
hafızlarlo etrafı çevrili idi. 

İreni, Karacayı görmüştü. Per
deyi aralayarak: 

- Karaca; gittiğimiz yer bir 
saray mı?. 

- Jloyır, Sultanım .. 

- Türk çadırları, saraylndan 
daha muhteşcmJ.ir sultanım!. 

- Hayret!. Padişah çadırda mı 
yatı,·or?. 

- Elbette ..• 
- Hic koca imp•rntor çadırda 

yatar mı?. 
- Bir kere otağı hümayuna gi

diniz, tadır mı, saray mı nedir 
bilınezsiniz?. 

Cok germeden, tahtırevan mu
hafızlariıe br .• her otağı hüma• 
yuna gelmişti. 

Ha>:reti Fatih; atına binmiş, t. · 
Teniden daha ı;:ık evvel otağına 
yetişmişti. 

treni. otağı hümayunun hrrcm 
daires:ıne ipdirildi. İçlfc mulıte. 
şcm dairelerden miirekkep olan 
çadırlar insana koskoca bir bina· 
da imiş fikrini veriyordu. 

Nitek:m. lreni, haremi hlimPyu
na g:rdii{i 10man ayni hMe mü • 
tehassis olduğundan cariyelere 
sordu: 

- Hani, burası çadır diyorlardı. 
Cariyelerden, liitince anlıyanlar 

çoktu. Derhal cevop verdiler: 
- Sui•anım; burası çadırdır. 
- Beni aldahyorsunuz?. 
- Emin olabilirsiniz.. dediler. 
Ve ellerile çadır penceresini gös· 

tererek: 
- İşte, sultanım!. 

Taksiır.de bu .:dama rast gelece - .

1 

ğim ve o da kı:.ırşıma; 
- Ress.1.ID 'fırnovalı Halim .. 
Diye çıkacak!. Belki, bir seneden, 

fazla var ki ben yokuşu tırmanıp ' 
tıı Beyoğlım~ çıkmı:.d:m. Morfin 
parasını dowwttum mu, 

- ·MaJ. parası gene çıktı! 
Diyip yan geliyorum! Onun için 

ressam bey(Jl sıurat ekşitmesi, ça
lımı hepsi bana vız geliyordu. Ak
lıma esti mi; 

- İ •te hemşeri yol Çalım bura
da sökmez.. Buraya Kılburnu, 
bana da Gündoı'tdu Emine der -
!er!. . 

Diyip kapıyı gös'.erirdim! Şim
di gene ııerocn aklıma geldi. Bu
ı•aya ilk düştüğüm gün Sürpik 
dudu, 

- Senin ismin ne? 
Demişti. Dillinin ucuna ge:.iver-

mişti: 
- Emine .. Gilndoğdu Emine! 
O gündenberi ne onlar: 
- Belkis .. 
Olduıtumu bildiler, ne de ben: 
- Belkisim! .. 

hayattaki , sehvet kucağındaki, se
faJıat alem:€l'indekl Belkis öldürdü 
ki, o nihaycl güzel bir kadındı, gü
zel bir vücuttu, istihalı bir kadın
dı! O da öldükten sonra kendisini 
Feridiyenin çamurunda. küçük Pa
risin kı..&nw fenerlı sakatı ve .. Ni· 
havet Kılburnunun batağı içinde 
buhn vücut, fikir şehvet, ideal, 
vicdan harabesi sürtük kadın an· 
cak böyle b r: 

- Gün doğdu Emine. • 
Olabilirdi. MeP:er, yaşamak, ölmek 

icin yasamak mıs amma onu an
cak sırtındaki deriyi dördüncü de
fa deı:tiştirdikten sonra insan fer
kediyor!. Maarnafih müteessir de
l!ilim. Hala, kayıtsız, pusulasız, 
J;endisi için yaşamanın Werini 
hüviyetimde buluyorum. 

Emine de Belkis gibi: 
- Adam sen de .. 
Demesini bece;ebiliyordu! 

* Bekliyordum ki, 
- Ne diye beni buraya kadar 

ııetirdin?. 

Sahibi ve neşriyatı idar" edeli 
Baş muhsrriri 

rn".\I İZZET nı:stc 
Son Telcraf Atatı..a.u 

Dedi! Bu, ııarip bir atl~rnch. ~· 
niye:si sani~~sine uynı1vnn •bir S' 

damdı. 
Kendi lı:endimc soy endını. ..,., 
- Sahiden a.."tist ı.-c" Tam "" 

Bohem!. • . ...ıı. 
Sonra, cebinden şi;ıeyi ~ 

sordu; ,. 
- Bunu böyle a~zıınıza mı .,..

lı.eceiıiz? .. 
- Ne olur? Bir yudum sen lı:' 

yudum ben ahr, •işeyi deviririı 
Dedim. Güldü. 
- Haydi öyle ise .. 
Dive şişenin dibine vunıııc• 

mantarını f>rlattı. 
- İc bakayım sen!. 
- Yoo .. Önce sen!. 
- Ben de icerlm! Haydi nııı ' 

!anma!. 
Israr edince şiseyi al!zıma ~~; 

türdüm ve lıkır lıkır icıniye .,_ 
!adım. 

O, sadece; 
- Aşkolsun be kadın!. 
Diyebiliyo:du. 

* Şişe bitiyordu. 
- Cebimde ikinci bir şl~e vıı1• • . ? 

IJD.Z,. 

- l\liisaade buyunınuz haşmet• 
meap!. Biraz fazla keyif oldum. 

- Neş'eııiz yerinde oldukça :U
yanı yok.. 

- İstirahat etm~k ister misiniz? 
İreni: şarabın verdiği mahmur-

- Ya, nasıl bir yer öyle ise?. 
- Çadır •.. 

İreni, Padisahın, olaih hümayu
nunu Tekfur saraymden çok muh
teşem bulmusta. 

treni, o gece Sultan Mchmedin 
nezdinde kaldı ve bir daha mem· 1 
leketine dönmedi. 

Dedim. öv:e ya, artık Belkis vaT 
mı? Em'rganlı Belkis ölmeseydi, 
Prenses Belkis olmazdı. Prenses 
Belkisi. kendisi için yaşıyan, ya -
saınak iı;_in yaşıyan preıısesi de 

Diye çıkışsın ve knpıyı yüzüme 
çarpınra çıksın gitsin!. Aksine, 
yüzünü buruştura burustura gir
diği ve burnuııu tuttuğu bu oda 
birdenbire onu sardı: 

onu da içiveririz.. . ili 
Dedi, paltosunu araın~k ıc , 

lukla aşk ve ihtir:ıs dolu ;ıözlerini 
Fatihe dikerek: 

- Erken değil mi başmetmeap!. 

- Cadır mı?. 
Diye, taacciip etti. Ve hayretle: 
- Hiç ~adırda yatılır mı?, O Devamı Var l - E otur bakalım .. 

kalktı. Karyolanın önünde dur 
du. Bütün dikkaük bakıvorJu: ) 

( Devamı "" 


