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• Sahip ve Bapnuharriri: 
ETEM İZZET BENİCE '· 

Mü tefikler Sonuna K8dar Harp Edecekler 
-----

Bazı Alman ricali Ruzvelt'ten sulh tavassutunda buluninasını iste~'şlerdir, 
~nıerika Hariciye Müs,teşarı bu maksatla bilhassa Berline 

Almanya 
taarruzda 
etmiyebilir ! -

BUt" .\bn uıı tahminler hilafına 
el anyaıua taarruz etme-

eıı_ de bu ilkbahar ve yazı 
.!:Çırıııeai hatıra eetirllebilir. 

~ ET~ ~~ET BENİCE 
·i~n~anııı Amerikadan ııele· 
~ıl hır sulh teşebbüsünii nasıl 
kil taİ..;:~ilet:eii hakkındaki dün· 
liln Ye ,n ve miitalealarunız bu· 
ıııeı.ıecı!' ınalfunatıa teyit edil • 

• ••atı ._ · Alınanya(işgal ettiği 
1<end· · "o Yiııe k ı~~e bağışlanmadıkça 

lıa. far endı&ıne bazı •hayat sa
l'anaş~ takkı tanınmadıkça sulha 
~ttlar ~ . istemiyor. Bugünkü 
lepler· '.Ç•nde Almanyanıİı bu ta· 
dtırs~8\, l'.erine getirmek şöyle 
llıUtalea ahıs ınevzuu halinde dahi 
lbiinık" etnıek müttefiklerce 
lıirbj i' olmadığına göre Avnıpa 
.\ııcaı. \\'a~ edecek, demektir. 
lıln lıe~ ugunkii tahminler har • 
IIe ha 1 Alınanyanın blr taarruzu 
toplan ~nı. ıykacağı noktn<ı ii7.erinde 

,. a tadır 
QQ b . 

)İne ~~·ı AI?"anya basladığı i~in 
:tllk t 1 tefıkler iizerine bir bü· 
.\Jıııa11;.arruz yapması elbette ki 
llııı tAİı·•dan beklenir. Almanya· 
""tlar 

1 
• .,

01dulu iktısadl ,.e mali 
\u :told uı';"lndeki tahminler de 
lıtııialct ~lıı ınütalea}arı kola ·laş· 
tah-· la ır. Ancak bütün bu t ·~ıın er ~ , 
:farruz e ra,..,,en Almanyanın 
le Yazı etmeden de bu ilkbahar 
kiin . l:e(lrnıek istemPsİ de müm-

n· ayılabillr. 
1 Zce b 
' olab;ıı unun se.beııleri de şun-
"- 1": 

''•li;ı>l ~lnıanyanın İ':'lıal ettiii 
n_ :4 aıınetmesi, 

illan, ı:aı edilen arazinin istis· 

\a'i;;; ll:azanılan günler urlında 
daıı is~~ık Yollardan ve va ıtalar· 
ltıiiıll\U ade edilerek Almanyaya 
'lıııeıı. 11 olabilen lıcrse~ i ithal 

•. ~tld k" • 
illi 'l'e e ı stok lıarp malzeme· 
~'•lıııt Vasıtalarını bitirmemek 

ıııaı. • • lı. ~tu •mkiınını nraştırmak, 
r ar" ~ .. ~teFilclerin taarrıızlarına b"'na

11 
U araada kalmak \'C yıp· 

• •tt. -'~\;, ınümkiin olduğu nis
•I• . .,lltf""'kJ • d "'aııdılcJ,., erı yıpratmak ve 
a llıu1caı/'' •anıldıj\ı zamanda 
~u •eb.'1 taanu•a ge(mek. 

llıuıaıe., ler bırer birer tahlil ve 
raııy111,:d!~di~i takdirde de, Al • 
ar~Siz ılkhahar 'c ynu da 

ltıda ı.uf•~irmek yolunda bir ar
~hıııiıı;ııı~nahile~eğ'i hu,u•undnki 
d lrııa11.,. 8 ~ Yerın~c görülebilir. 

11ku ı.~d (1 harbin~ 1914 d., ol-
tırıa ar ba 1 b llıı1 1, 1 ı.ır anınaını.,tır. ııa. 
~ ulaıııarıı 0 •a dahi tek miitıefik 
d' 11doıı d ı~tır. Ha"mları 1U14 de
h•rıı •ila~:a kuvvetli "" daha mo-
'Plirlcr ara, bol V•'11nlara sa-
~ . 

~.. "'811Ya bu · · · '- ~litp gunun \artları için· 
"•ıı •epı,.. . d a ~i hir '· ın en gayri ber
'•ı·a tarafta 'h . ı· . 't' . •tı.•:vı. ... nı oı ne ıceyı 

~Ilı a'nıa;•gd•ı ı:lbi !\Iajino sedle
ı ak lıev'ı; ıd a olmıyacağı yap • 
ı,"t•d nen h' d 

Yi .~ a rııHtte(ikı"~ch~ ir. Ayni za
it · -.;c•ı(i erı arp )e\.'azınıı 
.,•ıııaı.ı~ madenleri, parası in<a~ 
1 t' , l'l Ve h ) • ' 
•• 111•het ı. b. er •l' erı Almanya 
"'liitıJ" a ul etmiyccek kadar 
~it( Ur. (faJb ki 
•~ ~e nih u •Almanya mah
~•tıir h ayet sonu l .. 
ıt,,k arp " · gc ınez ve tu .. 

11na saı . e. hayat maddeleri 
~•ı:a ola ,. ;•dPhr. Bu maddeleri 
' leh' " ırarak b'ı· ı.. k İlih •ne de. il ı ırme., en-

l' arlaı bi ~ ' 7.ararn,a olur. Bu 
ı '<~ı·i en lır Yıldırım harbi ile ne· 
'(ctni ı ısa zam d 
ıi} 0 llladık •ıı a alacağına 
t . •de •niid ta taarruz etmekten 
~htrtııun a aada kalmayı v• " . u.. . .... 
~~ıi hekleı ıuttefiklerden ı:elme-
1 ·•ıclrit han:~:rı krdh edehilir. 
dt:r 0tdıı11trınıındd~ \'l'~:a nıtHtefik .. 

• "a n ı1't·r · 1· 1 • t ,.,., ).httüklur . ~ ıs ı"'anıetler .. 
tt"ttıh ("f]t'lf..•k ı t.•arruzu ötılt!ıneyi 
•lr11ıı111rla n .~lnıaııya •l).ütevali 

• ( Deı-a ıutt~(~lılerin ı ı~ran
nıı UÇilncü sal.if•de) 

gönderilmektedir 
Şimdilik muhasamatı durdurmak\ITürk gazetecileri 

mümkün görünmüyor Majino hattında! 

----------·------- -
Macarlar T ransilvanya 
davasını alevlendirdiler 

' 
Diğer taraftan da Almanlar hayat sahasını ihtiva 1 

Paris 12 (Husuı;i)- , Franşaya 
gelmiş olan Tilrk gazetecileri ile 
emekli C•I neral İ~ettin Çalı.şlar 
Paristen hareket ederek, evvela 

Romanya hudutta mütemadiyen tahkimat ya 
pıyor, Petrole yüzde 15 müdafaa vergi.si kondu eden bir Alman sulhu istediklerini, şimdiki Şark 

hudutlarına dokunulamıyacağını bildiriyorlar 
V a.şington 12 (A.A.) - Gazete

ler Welles'in memuriyetini A vru
pada sul:liun tesisine matuf bir te" 
şebbüs mahiyetinde telakki etme· 
mektedirler. Daladye'ye müttefi
kan verilen mmat reyi, sal~hiyet
tar İngiliz ve Fransız mahfillel"inin 
tefsirleri ve Ahnanva Dahiliye Na.
:ıan Frick'in son nutku muhabir • 
lerin silahları ellerinde~ bırakmak 
istıemediklerini göstermektedir. E
sasen Beyaz saray muhiti Ruzvel • 
tin bu husuŞ\.a hiçbir hayale kapıJ.. 
madı.~ını beyan etmektedir. 

Reisicıımhlll\lln y&kinind<ı bulu -
nanlardan yüksek bir ditıloıııatik 
şahsiyet dün müttefik millıetlerdıen 
birinin sefirine Welles'in memu • 
riycti hakkında teminat vermiş ve 
h;.ı seyahatin hiçbir veç.hile müt -
refiklerin endişesini veya itimatsız. 
lıgını mucip olacaık mahiyette ol -
madığını .bir kere daha tekrar et
miştir. Bu hususta saU.hiyettar 
m'üşahitler Wclles'in seyahatiıtln 
hakiki hedefi Berllni ziyaret o!a
bileoelini •bı!yan et.m<>ktedirler_ 
Filhakika müttefik htlkıimet~in 
noktai nazarı böyle bir seyahate 
lüzum gös~miyecek kadar ma • 

Ruzvelt 

lılmdur. Buna mukabil Ahnany~
nm v.aziyeti hakkında mütenakız 
ha.be::-ler alınmaktadır. 

-------

Diger cihetten AJımanyada nü -
fuz sahibi olan bazı kinısekrin son 
zamanlarda gizli memurlar gön -
dererek Ruzvelti bir tavassut te
şebbüsünde bıılunmağa teşvik et • 
tikleri malumdur. Bu teşebbüsler 
Reisicumhuru bu memurların tek
lif ettikleri yolda yürümeğc sev -
Jtetmemiş ise de bunların sebebini 
mahallinde tetkik etmek üzere bir 
müşahit göndcrmcğc karar ver -
mesinde i>mil olduilu muhakkaktır. 

..Müttefikler arasında• yapıla -
cak göıilsmelcr. m~selesine ge -
lin~. bu görüşmelerin gayesi sa
dece Avrupalı bitaraf memleket
.teri iskandil , etmPI. ve bunla:ın 
Hull tarafından sık sık izah edilen 
iktısadi prensipleri kabul ettikle -
rind~n emin olmaktac.lır. Hul1'e 
ı;ıöre hırrpten 'onra dcYamlı bir 
sulh teessüs edcbıldigı takdirde 
bu nrensiplerin bütün dünyaca 
kıA>ul edilmesi livl~mdır. 

Londra 12 (Husu<i) - Gneteleı·, 
Amerika ·hükQmdini'l sullh wnda
jının muhtı·lif memıekc-tlerde bı
raktıJıı intıba!arı huli'ıs<ı ediyor -
lar. · 

(De•wnıı 3 üııcii "ahifede) 

MANERH AYM KARELi CEPH ESiNDE ! 

isveç'in istilası planı ele geçince 
200 komünist yaka.landı 

Büyük bir devletin tavassut edeceği söyleniyor 

Bir taraftan Ruslar yeni kuv.vetler getiriyQr, 
Finlandiyaya gönüllü akını devam ediyor 

Roma ıı (HU8USİ) - Sovyet 
kuvvetlennin Manneı11ıa)ım hattı
nı yarmak i(in, Sıımma mmtaıka· 
sırula ııiriştikleri taarruzun bugün 
on l!>irincı ııüııü o1ciuğu ihalde, Fin
.landiya.:ılar mukavemete mu.vaf
fak olmuşlar, aRır zayiat verdir
dikleri Rusları hattın öbür tarafı
na ıı:eç-ivmamişlcrdir. 

Mannerha\·ım lbııttının ilerisine 
vaslanımı.ş bulunan Sumına köyü 
karlarla örtülmüş lbir lbara'be ha· 
!indedir. . 
Mareşal .Manneı11ıa.yım Kareli 

cej:ıhesine ııelmiştir. Burada Fin 
kıt'alannı tellt~ etmiş ve !halen 
mevcut !başlıca lstihkAmlann ııe
r:sır.de Ytniden yapılımış olan ımü
dafaa haUarını gözden ıı:eçirmiştir. 

FİS TAYYARELERİNİN 
FAALİYETİ 

Londra 12 (Hıısust)- Fin tay
yare1eri dün Rusların muhtelif 
um uımi karargahlarını bombardı
man etmişlerdir. 

BÜYÜK BiR DEVLET 
TAVASSUT EDECEKMİŞ 

Paris 12 (Hususi)- Fir.landiya 
Maliıye Nazırı Tanner, bazı şayia-
1ara göre, bü!)'ük 'bir devletin Rus
Fin muhasama.tına nihayet veril
mesi kin tavassutta bu hı nacağını 
söylemiştir. 

Tanner demiştir ki: •Finlandiya 
kimseden birsey istemedi. Sadece. 
altı haftadRrdıer, kendisinden ()Ok 
viik•ek kuvvetlere mukavemet et
mektedir. Simdi ba~ka!.a.rının ya~ 
d•mına ~üven0bilin~. Silah ve cep. 

J\fareşal l\fannerhaymın kapısUI da nöbet bel<liyen bir Fin nefet 

hane alıyoruz. Gönüllü kıt'alar Roma 12 (Hususi)- Finlaııd 1-
memleketi.mizm müdafaasına uı - yaya yeniden a~ı ve l:ıombıu'( ı
iirake geliyorlar. Bundan sqpra man tavyarel:er!, aıtn" toplar ve 
mukavemetimiz muvatfal<iyetle bava da1i toplan Re'lrrıiştir. 
devam edecektir, (Devamı 3 UııcU aahilede) 

Str1121burg sahrini, sonra Majino 
hattlnın mühim lbir kısmını ve bir 
gözetleme yerini gezmişlerdir. He
,·ct Maiino ha1ılına girerken, bir 
müfreze selam durmuş ve mızıka 
Türk ve Fransız mnI";larını ~al -
mıştır. Türk heyetini o mınta·kaya 
kumanda eden hir Fransız Grne
rali gezdirrnio;tir. General heyete 
sarap ikram etmiş ve kııhraman 
Türk ordu.~unun lbir mÜim€Ssi'lni 
ce~'hede kahul e~mekle baht''Var 
oMu~unu sövlemiştir. 

Bu nutka Necmettin Sadak ce
vap vernıi~. kendi ·inln Vl.' arka· 
da.slarının z!yaret f'ttik'cri tesi>at 
tan ve her taraftan gürdüklerı ı • 
raretli hüsnü kaıbul teza'hiiı:leriıı 

Londra 12 (Hususi) - Macıı.r ga- hassa Ahnany:ıya ı1öndcrilmek' 
zeteleri, mülhem olduğu anlaşı- olan ibenzin, petrol, mazuıt ve ne
lacak bir tarzda Ronıanyadan arazi bati yajtlar üzerine, milli müda
taJ.E<ıı;erini tazelemişlerdir. Bal - faaya sarf edilmek üzere yüzde 15 e 
kan Antantı konseyi müzakereleri kadar yübelen ihracat resmi 
esnasında zaten muhteriz bir vazi- koyunustur. 
yet almış olan :Macr,· gazetelerinin Millli müdafaaya sarfedilmek Ür 
Transilvanya hakkında tekraı· sid- z~re. açılan da;.i!i istikraz kısa bir 
detli hüküm nıücadelC"sine giri~nıi · zamanda 10 milyar leyi bulmuş
o.1maları manidar ııörülmektedir. tur. Halkın istJ<razına kaydedil • 
Diğer taraftan Romanya hükiı- mek üzere ııooterdii(i hah<'~ten do

meti ise, memleket müdafaasını ve layı istikraz ka) müddeti uza
orduvu takviye için yeniden ted - tı~dır. Maliy>? Nazırı ve milli 
birlPr alr:ıaktadır. Kral Karo] ba- banka direktörü millete bir te -
rajı ela a~TJca tak•:iyc oluıımakta- şekkür beyannam(C;ı ne.retmiş -
<iır Bunc.an başka hükumet bll - lerdir. ------.,-

den fevkalade mi1tehas.si6 olcl u k- " 
1~r:~:;;1:;~a~~:zafo.rin~~fab- Uc kişi fabrikaya çuva-ı 
r:Juısıdır• cumlesılc soz'erını bi- t 
tirmiştir. Türk f(azelecileri dün ' 

,ksarn Parise döıınıüşlcmir. 1 Çalmıya gelmişlerdi 
80 bin kişiyi · 

giydirecek eşva Çalamadan kaçtılar, ertesi sabah bunlardan 
birınin cesedi denizde bulundu 

lngilizlerin teberruları 
hakkında profesör 
Garston'un verdiği 

izahat 
Zelzde mıntakasınrla teli< Jder 

yapıp Ankarayn dönen İngiliz yar
dım komitesi azasından Sir Dteds 
bu akşnm saat 20 c.lc radyode. türk
çe bir konfPrans verecektir. 

Dilier taraftan berabeı·iııdt 14 
bin parça elbise ile 4 1on ilaç ge
tiren nrofcsör Garston ı!a şu iza
hatı ve='stir: 
•- Bu eşyaların ek,erhi Jngil

rDevamı 3 iincü salıliede) 

ı;etı-ı c~:!n, gunu ax.şaını t>aat 
21 ra.ddelerind<' Bakırköy Sümer
banlc mPosuca.t tabrıkası runele -
s: ı.deıı vf' .. ..,amat11nda oturan 30 
ya.< 1 arı-ıda Hlı"•virr oglu izzet, Os~ 
man;y., k,•,."<ın<ien 18 yaı;larında 

Tru;.köprül.., Ali oğlu Alunet ve 
Arif ismil'<le l>ır saı•dalcı fabri
kadan çuvai1arı '';1lmıya karar 
Yermişler<li.r Üç kafadar karnn -
lıldan btıfnde e<ll'rt'k. sanıda! ile 
fabrikaıım T ht>mı• a e•.karbrken . . 
fabrikanın gc'('I bekç i • 'le•ımct 
Orur ve fal:..ık"a hamaJanndan 
Ha..,.an tu,.rıfı!,·1aı örülm ı Uze-
rine birş.t'\ ~ı lr(n1a<lau. ka w ı~lar-

dır. Hooi<;cden ıııııberdar eaılen 
za:hıia Ali Qğlu Ahmed! hadise ge
cesi sah.ıha karşı yak&lamışlardır. 
Dün s:>balı Bakırköy ile çimento' 
fabrikası araı;ında bahk adamakta 
olan balı~ılar sahilde genç b:r 
erkek ceı;edi ııörerak zaıbıtaya ha
ber veımı~lerdir. Sahile çıkan an 
cesı:din hırnızLk yapamadan ka -
çan amele Hüseyin t'l!lu İzzet ol
duğu anlaşıhm tır. Sandalcı Arif 
henüz yakalaırrnamı~-tır. İzzetin nG 
suretle denıze dustü;(ü ieSbit edi
lememiştir. Ta.hl< ·kata devam e
dilıınektedir. 

Kavuklu Ali 
vefat etti 
--· Bir vapur daha mayne çarptı 

Cenazesi öğleden sonra 
belediye ıarafından 

kaldırılacak 

Lcmdr,, :2 (A.A.)- .GaJia• is- ! tir. Mı.ıyn •Gallia• nın ön kısmına 
min<leki 99IIB :.oı.luk Norveç ıxt- isaıbet ederek bir ,bölmeye su dol-
roı ııcmıs d.ın sabah lngilteı-eııin lnll.$ ıse de d~cr bölıme!cr taeyıka 
C<" uhu şa. Ki saılıili açığında bir mukavemet ettl!:irı<IC"n vapur a~eş 
rr. •· çarpmı.-;tır İnfilakın şıd - alımadan biT limana kadar romor-

Ba- müddt•tlenbcri hasta ''atmaı<- de ,a~i.'ıd<'ki şelı:rcıc hlssedilmış- körle çekilebilnı ~tir 

ta olan orta oyum:ınun yeganl' ü•- L İ h d • • ld •• •• •• 
tadı kavuklu .~ıi tc<?Ssw-ıc öııren- a ran mua e esının yı onumu · 
dilo(imize güre bu ı;:ıb:ıh Cerrahpa- H.rurıa 12 (H.ısusi) Latran nıu· 
şadaki evinde vefat etmişt.r ahedesmın on birincı yıl donumu 
ıMemleketinıiuie hemc·n hen,eıı kutlulamrL'tıT Papa i' İtalva 

ıınünkar~ olmuş buh;nan bu milli Kriılı l\r&.;ında !ebrik te graflan 
san•atm son ve en deiisr;i l>i' ~ıkı tC'at, edilın sti Va'ikıındııki se -

ler, Romanın umumi meydanla • 
nnda korı.'ll"!'ler verimı~t1r. Papa 
on ikinci Pi sulh bahası on birinci 
Pi'nin bu öbnez e~c·rini takdı> ('l· 
miıı•ir. Pans ve Llı:bonda ruha 'li ~ovılan Kavuklu Ali bütün ömrunü ~ faT.,.thsn~lPı [-e raklarır, çtk.nı~- avinJ~r yapılınıştn· 

col"ta ovunu .. na ,,akfetmi~tir ve D.... . . f 
hatta, bu oyunda muvaffak olmak ( ıger f eıgra lar 3 Üne~ Sayfamızdadır 1 
için daha genç ya<;ia iken apsaf(-
laıın 32 dişini birden. Ç<'ktirrniştir. ç ERÇ EV~ 

Kendisi Oerrahnasadakl müteva- ı:::. 
zı evinde; ekseri san'atkarlar ı<ibi, -· -
yokluk ve mahrumiyet lçihdf! göz-r 

•lerini bayata yummuş ve içinde -
ki yüksek derecedekı san'at aşkı
m en son dakikalarında bile yanın
da 'bulunanlara izhar etmi.<ııir. 

Merhumun cenazesi bir oan'at 
ve kültür vazifesi olarak bugün 
2 buçukta beleillye tarafından kal
clınhnrştır. -----

'Iuhai tc,adul? Son günlerde 
e•ki Yunan edebiyatı metinleri tl· 
zerinde ça11'ırl;.en, (Platon • Efliı-

, tun)un, AJrodit heykeline daır bir 
ciimle•ini gördüm. Büyük Yunwn 
heykeltraşı (Praxi~ele • Praksitel) 
in elinden (ikan bu heykel hakkın· 

~?n ı~ıtolot·y.a~ma göre (Papboı>) 
il~.he ı Afrodıt ten mülhem olarak, 
hır Fransız edibinin, ürpertiri bit 
ii•Jıi.,la kaleme aldığı hiki)·e ..• o. 
pera•ı yapılmış, her dile tercüme 
eclilıniş, ehevi fakat behimi olmı
\'an lITT san'et eseri.. 

• 

• 

Uzun müddet 
denizde kalan bir 

ceset bulundu ' 
bün gece saat 20 raddelerinde 

Davuıtpaşada QÖı> iskelesi açıkla
rında denizde bir erkek cesedi gö
rülerek sa!bile çıkarı!ınııştır. Ceset = umıandaDberi deni:ıxle lkal • 
dıp için tanınmıyacak ~r hal -

, da, yeryüzüne idealizma fe1'e2esi· 
ni getiren ebl'di Platon diyor ki: 

•Seni taşta un mahrem çizgile· 
rinle zaptcden ne (Praxitele), ne 
de (Ares) dir. en orada, bir za· 
manlnr hikimin karşısına cıktığın 
halle tecelli ettin.• 
Platon'un kasdettiğ'i hakim, mah

keme reisi deıt(l; Yunan mitoloc
yasına göre Uç illlıe ara'1nda cii· 
w;ellik hikhlıi (Phis). 

l\ferme.rde inı.ııo kalbleri ~arıt 
tırau büyük san'atkir (Praxit~le") lt 
ile küçllk san'atkiT (Pierre ~ouy. ) 
arasında şu münn!oieb<"t ,-nr ki~· kü-• 
çUk san'atk6:r, büJiik san'atk,rı 
ilham aldığı ı:iJzellil tinis~l.ini ı,,... : 
yajtıla ·tırmamıştır. · _ • ~· 

dedir. ' 

İşte bugün bilfiil mahbme rel· 
ıi karşmna çıkan Afrodlt, ayni 
Ahodite ait bir roman .• Yine Yu· 

Bir hlıdi-.e ki, bir ucunda dilnc 
yanın en büyük filozofu Platen 
ve güzellik hakimi Pari• var,.abilr 
u<unda da Konyalı İbrablnı Hakkı . . ...................... , ......... ,,_ ....... ,. 
NECİP FAZJL IUsAKURl,K 

.. 
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CEPTE 
•KÖ.IÜC 

B .. ·çok hırsızlık ımaHann cepte ta
şmdığı malCıındur amıra kömiiırün 

• taşındığına raslanmamııştı. Bir a
d;mıe:ığız !:.unu da b:Ze g'Österdi 
ve Sirkecide va.ı~nlardan çakiıi(ı 1 

kömürleri ceplerine dolıdurutken 
curmüm~ut hijlı.nde yakamna -
rak -! ay hapse ınıahkı'.lm oki u. 
Adamcağız he: alde kömüre: 
- Siyah altın! 
Denmesine ;: , m~ olN:a.< .ki, 

bunu ÇÖ' 'e yaptı'.. • 

UY!U'IKJ.IK 

BAHSİ... 

Peyami Safa bir yazısında şüy
le demek istiyor; 

- Üniverı;;tooe Rıze çayı iç -
mt>k, kitapsız, liiiboratuaı;;ız, te>
riın.siz, mctodsuz.., yurtsuz, .ist.iık -
rarsrz ve insi-cao:nsız~ı giderir mi? 

Galiba, Üniversite Reılatörü ııa 
~uale şöyle ıb:r cevap venınb;: 

- Çay müneUıiMlr, uyanıklık 
verir. Uvanık ·bir zeki da her 
ınksanı ıtiderir. Pe,y ami Saia, ~e 
bu noktayı düşi.mmW, d~kiir! 

Hiç de fena l:eva.o deıtil doğ - 1 
rusu. 

SOYMAK iCiN 1 
DE(iiL, STAJ' 

BAY NADİ~ 
Hİlt SORSALARDI 

Vapurl. n tamır içı.ıı. aç .lıu:!u
namıyormuş. Bu v:µzdc n -!ıııçok 
vapurlar deniZlere t.amirsi'z a.;· lı
vorlarrnıs. Bi.z1m ak mızın erdi-
kine f,'OI'e bu nevi i.ş'.cr için stok 
bulundurmak ~erektir. 
Ha~buki vapurlan famır içln 

saç bulunamıyor, kağıt yapmak 
içın c u~ız bulun:ımryor, dikilı 
dilmıek i!:m ırnıı..ltnra bıılıinamıyur, 
bulunamıyor, ıbuluna.mıvor ve.;ı;e-

'' 
Bı..;.nfill'l'l. l1eµsi arpten önce 

dıişünülccek ve mmnlekete yığı. 
la<:ak sevlen:li. Eğeı· akıllan er
medivse ve ermivıorsa ne diye 
sayın Bav Yunus Na.di'dcn sorup 
öjtrenmivor'.ar. Bakm mügarüni
l~iı iki senelik kMxlın· s1Xı;,, y~p
l:'ıs da nasrl t>:ç ses ç•ıkannadan 
ve bıvık alıtından l(iilerek Baıb"\
lin' ha'ini seyred:yml 

Halbuki, zavalL Etem İzzet de 
Burgaı.daki kai! tlarmı romancı 
hayali i1e sevre<le e<le nasrl avu
nup durumr değil mi? 

EVET 

DEGİLDİR 

Üç ııün..ilin edildi: 
- Yunus Ercıre Asık.na a de>-

2.ldir. 
Ve .. nilıavet makale de ~ıktı: 
- YunuÖ Elınre, Aşıkpa..o;a de -

Ri~dir! 

E. .. İlıl.hi Bi1rh~n Toı:ır"1<, hepi
miz toııraktan olıduk, yine t.opıra-k 
olacai(ız amnıa. sen hakikatPn: 

- Yunoo Emre A,ı.k~ır .. 

1:leş cocuk Edirnekapı d:.şmda 
Ba:ıkesirii bir Hk mektep nocc.sıru 
ııoym~. Düşüruiüm, taşmrlrm: 

- Bir ilk mektep hocası nesi a
lınmak için soyubu~r?. • 

Ve .. karar verdiınıki.ibu bir soy
ma hareketi değil, bir soyma tec
rübesi, bir stajdır!. 

, Dendiği zaman •bizı hufla ina
l nacak kadar •bön mü sandın da 

bu kadar kcnd ni heıYecana kap -
tırdın ?. 

Garib bir 
mantık 

S kecid venı yapılım Devlet ~ 
ıını..1oll.aJ;ı :nbar arkasm da ıst i 
h lindıı duran t:.fttl:lerden Mi k lo· 
lıtı: bır parç yı aşı.rdıiıt d · e 
ı::iı.ı~ye v e ııen Ahmec. <l<iL ' l.ıı
rin:n muhakem=· dün 5 tan
ahmet 1 inci suUı cez-A'.l bakıl -
mışt er Maznun m ~ ed • 

.~n yevmün c it rızkın c ·dit. 
g nen bir adamını. Gec;rn gun ı 
yattıj!un odamdan yorganımı ~al
dı 'ar. Bu işe cok can un &">kıldı. 

Çillikü yorgan alacak param YQ.ktu. 
Aksi ııibi de hava müthi kışla -
IIU.$11. Geceleri yargmıSıı tir tir 
titriyordum. Rüyam<la da hep tif
ttk, pamuk, y\iıı yıi(ınlar• ve kaba 
kaba varg&nlar gözumun önüne ge
liYQrdu'. Sabahievin katkuıca bu 
rüye.ım düşündüm ve içindıe bin -
!erce kü:ı 1iftik, yün ve pamuk 
bulunan bir depodan, kendime bir 
yo.-gan yapaıbilrnek için 5 - 6 kilo
aıık bir şev alavmı droim. Fakat 
yakalandım! ..• 

Bu itiraftan sonra ha.Jı:im Ah -
medi 15 gün hapse mahkum edip 
tevkif eyl~. 

All'IF..D RAUF 

Bir sa hoşun 
itirafları 

Şevket ~ımlı bır boyacı, evvel.ki 
g f na h s:n:hoş bir v.ızi -
yırt .e Ç= !:>c rlit.ış cıv ill"l nda ba -

Ç.'.l.i( ri.rken; aka:!ıınmış ve ad
.ı ve ver hniştir. Bir ayağı Urluna 
o~:ın Şevk t un Sultana!unet bi
rine su! .ı cez.ı .. _whkcmesi.Ille .çı -
'. .ımı. ıı. Ke c ~i m kenede 

.ad eyi ..ı şl'k 'de anlatmıştır-

Yazan: lskendcr F. SERTELLi 
• 

___ A_c_. ı_ç_ ... ~~Lf10~ 
Y ıunaz sözü devam etti: , ı 
, Pekala, gelince kendisi'.e gö-· 

rft<u. sün!• dedim. O: cBeklive • 
me-n_ Sen onu git, .bul.. Ve benim 
tarafınııd'an .<cndisine öııür fli'e' Yal 
nız, bana siiı verd'/ii hakie. neden: 
hata gizli ııizli bara !(ittiğini ö~
re!lınere çalış!• ded .. Yalvardı Ben 
de izi aradım .. Buldum. Ve işte, 
.,W.dı. karşı karşıya t>turu voruz. 

Sc •• na şaşkın bir tavırla: 
• - PE!ki, dedi. Mademki suçu 

yoktur. Kendisini affediyorum. Şu 
l>alde bana bu o 'Umı aynı.yan Se
mi'ı Kamran bevtlir Beni dolapla 
Bü ..:.ltder<'ye götürdü .. Benimle o
tele! · sabahladı, Bcrdt>n iltifat gör
me vince: ıCcmil, erte<;ı gün Balta 
Um nına geleccl<!• di.>di.. Beni o
raya kadar pa sürük~i .. 
Yılmaz tarumaz ı:'ibl davrandı: 

- Kimdir bu Semih Kamran 
Bev• 

- Tanımıyor musunuz~ .. Damat 
Fttit pasanın hususi katibi. 
~ Evet .. Evet .• Böyle macera -

peı·cst bir adam vardır .. Şimdi ha
tırlı. •ım De!: ek onun eliae siz de 
düş' ünüz~ 

- Bana: Ceııtilin arkadaşıyım .. 
Be:" Camii giinr.lerdi! ! diye aklat
mıştL 

- Onunla hala bir münasebe -
tiniz var mı? 

- Hayır. O _ı;:t'Cedcn sonra vil
zünu bıle görmedim. Bana izdivaç 
teklif etmi ti. 
' - Siz ne ce'{aP 

- Cem1li sev• 
b<»altımadan, ye. 
marn. dedim. 
Yılmaz güldıi: 

verdiniz? 
nt. Kn imi 

ıır kiracı ala-

- Çok güzer hır cevap .• 'eyse, ı 
bu ;me<eleve tekrar avdet ecıcriz. 
Şimdı siz bana, Cemilin anlamak 
istedif:i noktalara liıtfer samimi 
cevaplar vcrıniz, Seln>n hmun! 
Görüvorsunt.z ki, kZi. '11İn size 
karsı zafı va:·dır Sizi c dckn sev
dİ~ine in.anmalısınız! 

- İnaruvorum. ~'akat, inanmak 
neye yarar? İ:;i O. za:ı kPndisiydi.. 

- İsi bozan kendwdir, diyorsu
mız amma. o, bıı işe, hüsnüniyetle 
giriımıi,,..ti. Araya bir fakım dedi 
kodular P.irdi. Ona, e\•lilik hakkın
daki fildr'.erinizi söylc<liğiniz ve 
evlcltlilt'ğe karar verdiğin;~ halde, 
neden gizliden gizliye tekrar (Ye>
ni bar) a ckvam ettiniz• B kınız, 
si:rrdi bile (veni revü) den dönü
yorsunuz. l\fademki nnneniz de 
hasta imiş ... Neden o hasta kadını 
da aldatıyorsunuz? 

• 

Şehrin ilk kapalı spor 
salonunun i gaatı 

ikmal edildi 
1 

Şehrimizd<' k.aualı ve büyük biı' 
spor salonu mevcut olmadı~ını na.-! 
zarı d.ü<l<aJ.e aJaın Cu.:: ur>vet Hal:k 
partisi genci sl'krei.<'r.iği 1':;ni'1iinü 
Ha.Kevi yanında ınş;ı c:d.il:ııekte o
lan yeni \"e muucrr. ;por salonunu 
en mütekamil bır sek1lde ve sür
at4e faaliyete ı::eçirn:~gı kararlaş
tırmı~ır. Bu büyeik ;alonun esas 
ın.şaa'ı evvelki J!Ü b i.tirilmiş v·e 
camları da takı:mıştı:. 

Şimdi i.1,'yalnız iı;'nin muhtelif 
Sı:>Or all t ve ma iz emesi ile tanzi -
mine kamıştır. 

Gene; St"kreterlik bunun için 
icatx-den tahsisatı d göndermi:; ·r. 
Mezkiır ali'ıt ve malzeme de satı. 
alındıktan sonra salon gençlere a
çılacaktır. 

Buradan tekmil sporcu genç kız 
ve erkeklerimiz i.::tifade .edebilecek
lerdir. ;\-lektep ve latil saatlerini 
müteak.ıp da muhtelli ali'ıt üzerin
de ~ derslt!rı verılecelrtir. 

---oo---

Kaçak mallardan hayır 
müesseselerine hisse 

verılecek 
' Kaçak olara:k vakalaııruı güm -

rük resmin~ tabi \~luni.l malların 
gümrüğe mal nduktan sonra 
tesbit edi't.'<."ek sıf kıymeUerini:n 
'< 25 şi.nin Kızılay veya Çocuk E
sirgeme kurumuna terki karar -
l~lm.lmıştır. &ı iki karam alıır.a
dık1arı takdirde mallar mecc.ınen 
VckileUere verilecekti.r. 

Veka:etlercede kabul olwunıyan 
bu ı<açak maUar satılmıyarak yok 
cdi ecckierdır. 

1 K İ.ıÇUK HAHERL~ l 

, ..... -
suç:!unun iztirabını nazarı dik ~~t~I 
alarak yak-ıız bir ~n hapis cezası 
wrmiştir. ı 

- Siz, annemi aldal\ıi(ıma nasıl 1 
hüküm verebiliyorsunuz?! 
Yılmaz, kendisinin Cemilin kar

de~i ro!Ünde oltluğımu unutarak, ı 
az kaldı oo\ kırı ordu. Birden.bire 
J,iıfı de~istirdi. 

- Sadece buna cevap veriniı:..1 
Yarın İznıirde kardeşim cevap 
l>eklivor .. Telefonla konuşacağım. 

Gazinonun pe~resinden Tak -
sim nıeydanma bakıyorlardı. 
Sel:-rıa aözJerini süzeı·ek: 

- EV'et.. Annem hasladtr, dedi, ( 
ben ı:erçektc n onu aldatıyorum. O
nu ust katta uyuttuktan sonra, gi
yjr •o - kimseye ~rünm«lrn - va
h.dan eıkı rnrum . Bara gidiyorum. 
F~k.ıt, benim barıfal;I vazifem ltir 
saat numara yapmaktan ibarettir. 
Beni orada hic kimse tanımaz. Ben, 
bunu yapmaı:(a qıecburum .. Çünkü 
biz. muhtac yaziyclte;ıı:. Çok pa
rasız kaldık, beyefendi! 

Anhem mutiıassı.p bir Jı:adın - , 
dır Ba:bamın ö'.üaııüııden oonra 
~ok s.ırsı'dı. Diızlerinde 1lX1Ultizma 
var •. Son günlerde yürüyemez 
oklu, ya~a düştii. Ben ona bak
mağ 'Tiedburııım. 

Yıimaznnilteessirol.muşıtu. Genç 
kızı d ikkatle dinllyıo.nlu. Bir :ırahk 
sı:r:lu: 

- oıurdu h..nuz yalı kcn.dinizin 
midfr? 

- Evet ... Babamdan 11<.aldı. 
- Ba:;ıka bır servet:in:z ::r.ik mu? 
- Havır. 

- Yalıyı dcirıııya veri.;> !Qiçü;,, bir 
eve t.ışınsanlll ... 

_ - Anncnı burada ge:.;n oU..uıı ... 

' 1 
1 

ş 1 

k ber · Qrler dün 
·rtop ı tar 

Kapalı kursa para verilmes; 
münakaşalara yol açtı, kurs 

ihyası içiu bir hey'et 

ifraza ve 
yt:niden 
ildi 

ı, Miizelc•-mcydamnda 
bir arkeoloji enstitüsü 

inşa olunacak 

Şehrimiz berberim cemiyetinin Bu ce\ ~P ~:.la.ı ta.min etmedi- 1 

r.e· - I ~ı . clbıe •Yet d:amadı .ıl;ın - ğin<l tıı .. ,..ırnıkaşaalra yo" açmış 
dan ıvpıanJII"' ıy~ kongresi dün \..:. 
ög ıe<.en svnra yapılım '". Bı ~vk .,_ ıademki kurs kapı•ı.ıriıc. 
er~ • .& :Jel ..>er' erle •b j ..ı.ıer genç lG.z çı. kapa.ı ouıunan bil' mu.;;.,cscnm 
ve k. rlın berbcf'lcrın de ıştir<i"k et- p... ~ arr vtr . .. ,,..ş tir! • denk,.ıştir. 
tik.c .. bu toplantı cok mtinaka<a..ı Cemiyetin eski iki::ci rcısi genç 
ve L . .r .. e ı gcçm~.r. - azal.ırdar. B. Adıl kalfa d söz a-

Evveı.: .. kongr rr! ısligınc r\.Oem h.r kuN ıdare heyetinin karar 
Kök seç. m , f6..k Jı,cı'clisi ha; - hL..ı . ma hareket ettigıni ve 4000 
talııZı doıa;ısı.c ,.os.ı~. Asım ka.- Jır.ı sarfolunan bu kurs.an hıı;bir 
faya bırakurok :Mehnı~ k..rn iıe ra. dıman a.ınam.adıgını teuarıiz 
beraber kalıplif:e gecıni,,t. ettirnıistir. 

1.!VJutea..'•ben de ıdare hc_re~i ve bur. Ll '"'· \ ap ve-reıı kt•·s idare 

::Memlckdıınizde ı mi -,-aştırma
kı .n sıstenrntik ve dar-' mütçka
mıl blr şekilde yapılnı as t icin şeh
rirc. 7.dc bir carkc-o.oj erı.s~itüsü• 
4.rulması kararlast ınlmıştır. 

l:lu ttlStitü faaliyete geçtikten 
s.;.nrr. "llanersite tarih ve edebiyat: 
şubeıeri t.lebelt'ri de tetkiklerini 
tatb;ki hır :ıekildc vapabi erek -
..erdir. 

ıil:emleKetimizde ilk defa tesis 
roilecek olan lıu ensti u Gülhane 
parkı üstünde mü~ ·in bulu11 -
duğu sarav menlanında inşa oiu
nacaktır. Enstitünün biran cv.vel 
kurulması ıçin icabc<len tetkiklere 
de başlanı.J.mıştır. 

----000---

hesa>J ra1>0r .ın ohunıııw;tur. ile- heye ındcn Jh,an mektep ve cıemi
sap ı 0 1ennı Lt.tl<ık ıçın ayrıl.'.ln Re- yet i..ş;e.:cni,n ayrı ayrı şeyler oldu
şad Suı<.rü ve Mahmut kalfad•n _i!unu söyleınişlir. Nihayet; esnaf 
mw~kkep bır.komisyon' sarliyatta 1 ctınıiyetierı ımüdüru Kazım Yorul- IS p Q R 
3t)8 liralık bıc fazlalı'.c bu.'u~du - maz bu m ·Huu; ruz.nameye dahil ı -----· 
ğur.u ıbil rrn,ş, l:Junuı. üzer .. ne e..ki olmıran es.il bir ~ beyani:e ka - Ü•• t • i 
idare heyeti reisi Mustafa Turan Qatmıştı.r. UnKlİ maçıar 
söz a.arak cemiyetin bir yıllrk faa- Bilfilıa.re kursun tekrar açılıp a-
liyetini hu .asa etnıi,;tir. çılınanıa.>ı hakkında uzwı' nıüna - I 

hu iz;;.hattan 'ani;:.dıgun ıa lgö.re ~a~~ardan sonra ycnid \fi ihyası 
93!l ülçcsı 3150 lira üzet"ıne ya - muvafık gorülrnüstür. Yalnız; kur-

'I'ak.;im. Be~aktaş. Şeı f ve Ka.dı
köv stad.!arında dün l u~ maç:.arına 
devam olunmu:;tur. Reref sladında
kı Be•ı'<las - Vefa mal'ında ikı ta
kını sıfır sıiıra berabe e kakn~ -
!ardır. 

p!lmıştır Ve hale.! kasasında va1- I sun cer""!\ >ıı ' <" •'"P ,-ük olma- ı 
nız 847 lira 7 kurus mevcuttur. ması için yeni varidat memb . 
Bu sene 329 fakır berbere yardım aramak iıze.ı· tt., n rıK u. İsmail 
edilmiş, 7 berberin cenaze:er ce>- Hakkı, ı ! .ı.;t afa G•lıp, Mahmut 
mi yel taraiından lrn ldınlmıstır. 6 kalfa, ViJ,i ve Şükrü Şaşmazdan 
faki.r berberin karısı da esnof !ıas- mürekkep 6 kis'.'ik ~ir heyet seç,J

Süleyman,, - Hilal ma~ ı da 

tanesine yatırılıp doi{urtturulmuş- ıniştir. 

Süleymarıİ\Tlii<'rin 2 - l j!alibiy<>t -
lcrile ne lcelemni.-tir. Kadıkö· '.ek· 
Galatasarav - Kasunoasa maçı da 
8 - O Galatasaray lehine bilm4til'. tur. Eski reis bilahare, 308 lira bah- Nihayet veni idare heyeti • in 

Havanın bozukluğundan F< ner
bahoe - İstanbulsuor maçı yaı ı'a -
mamıştı:. Kadıköy Halkev.nin 
dünkü soklk koşusuna da 21 !et 
gı.onış ,-e ıwticcde Rıza '\1aksut, 
Suat ve Rec~p kazanm~lardır. 

sine ~ecmiş ve: ı yanılan intihapta ela 107 reyl<> \-
• Bu nara hal>en lcapa'o olan dem Kök 100 reyle Mustafa Turan, 

berberler kursunun memur ve mu- 6ıı rev:le Sehzadebasılı Sükrü. 53 
allim1eri1e binasının kirası olarak reyle İbrahbn Safa 39 reyle , b.
kurs idare hevetinin karar-ile ve- 1 med, 16 re,·Je de Mahmut ka' fa 
rılr: ' tir> demiştir, intihap ou~rnu.<.la:rdu·. 

Yataklı vagonlarda 
bahşiş usulü 

İstanbul - Ankara yataklı vagon 
servlsleri'.e ToOOG ekı;preeindc Ş:m
diye kad:ır usuk!ı kondoktör lere 
verilmekte okın bahşiş kaldırıl - ı 
mı~ır. 

Buna mukabil ay başından iti
baren yalak ücretlerine % 8 nis- 1 

betinde bir se~ ücreti rlAvc ol\ln-ı 
:ması ılı:ararlaştırılınıştır. Yataklı 

vaııan yo1whrı bu oarayı makbuz' 
muk:.bi'inde koııdorlôrlere vere -
ceklerdir. 

Çalar saat fiatları 
yükseliyor desene ? 1 
Şehir meclisi azasının geç kallı:

tığı anlaşılıyor. Geç kalkmasalar, 
sabahları işçilerini vazifçye davet 
eden fabrika düdülı.lerinin çalın
masını menetme?.lerdi. Fabrikalar 
düdüklerini kesin«•. tabii lıütün 
isçiler ve sabahlan erken kalk -
mak ihtiyacında buhmanlar he
men saatt"i dıfkkfır.Jarına ko~m1ya 
baslıyacaklanlır, demektir. • 

O halde. herseyde olduğu gibi 
zilli saatJerin fiatarında da yük
s0Lnc bekli:vebiliriz! 

BÜRHAN CEVAT 

Burada ö'ımeaen bir yere çı:kımam 
diyor. 

- Ya siz, kü-çU.k h.arlinı'! 3i.z 
neden esa31ı ,bir •1 bullnuyul'S<l -
nuz? 

- Çok aradım... Bulamadım .. 
Bankalara ıbaşvurdum ... Yer yok 
dediler. Nezaretlere gittim, aylık 
veremiyurlıır. Tec.rillı<'Siz lbir kız 
başka ne yapabilir? 

- İllŞ:'liah !lrard€l!Iİl1l1e evılenir -
siniz .• Bütün bu şı,kmtıian unu -
tursun uz. Bu vesile ile ıbir şey an
lamak istiyorum, Selma Hanım: 
(Yent bar) a naı;ıl yin:liniıl:? Bu 
işi nasıl buldunuz? 

Selma ka.ı;'arını çatarak önüne 
balotı: 

- Bu, !bir uwn hikiivedıı', be
~efenıdi! Ben bu hilci.yeyi Cemile 
anlatmak i3terdim. Size nati•P ol
du. Bu iş olGa da, ohnasa da anlat
mak iSterinı. Hiç ohn .siz vi
kıi olunuz bu esrara' 

- Esrar ım.ı dedini.z? 
- :Elvet. Bizım ıçin esardır. 

Çüııkü biz, yedi Tüırk kızı, bu es
rar: hic kimseye anlatmamai(a and 
iQınistik. 

Yıiınaz ·,.arası.ıı yaktı: 

- Merakla sizi dinlivuımı, ha
nımefendi! EnıinoJuDtız ki, ben 
ıı~eze'ikteİı hi<" hoş13nmn Ağ
zrm QOk sı'kıdır. 

- Sıkı olmasa da anlat.cağım. 
Mademki Cemilin ka.rd.,..;siniz. 
Hayaıtmıın bıı cephesini siz olsun 
,görünüz. 

Ka.lıvesmi i<:.ti ••• 
Önüne l>ıı.karak anhı!!ı'-3/ia baş

hd;; 
tDcvnıııı \'ar) 

Kadıköy itfaiyesinde 
gaz kursu 

K.adık.oy itlmnsinde de czelıia'li 

gazl«i temiz.leme ve yangınd m 

korunma,. içın hır kurs faalıyde 
geçmiştir. 

Bu kursa Üsküdar, Kadık'>v ve 
Kartal .ıı:azal.arı.ıun mahalle ı aiye 
ekip.eri iştirak edip ders ve at
biıı:at ~ekted.irle.r 

Aidatlarını tediye e:.Je
miyen doktorlar 

Ücüncü mm.taka ~ıbba ocias.ına 
ka,yrth ohıp da aidatlannı mL ~ta
zaman tediye edemiyecı.-k . biı va
ziyette olan doktorların ald11.lia
nnın oda tarafından tesviye olun
ması kararlaştırılmıştır. 

Diğer taraftan cTürk heki .eri 
dostluk ve yardım cemlyeı de 
fa:kir doktorlarla bunların ile -
lerine geniş rnikvasla yardır, e -
decektir. 

--~oo---

El nmemjş unlarla 
yapılan ek ıriekler 

Mu'ttelıf semtlerd ll fmt" 
da v ı~-Ian ani tcftıı;ıer rctk 
bir kısır-ı frrır-larcta un.arın 
ımed= ek. ~k Va'IJıldığı_ gi 
muştür. Bunl,ır ce-"313 ndırı 
elen_ 'yerı u:ı.la.r h ıt:ıt'iyyen 
me ~ Y._1.P ırı.unaması ~k~l 
lere tami.:: olumnw .ı:... 

nde 
:ı

u -
ve 

l -
e-

Di,.;er laraft.ın pısliklen ' do-
l;;tyı bi.r fırınla liri borekçVi de 
para cezabn verilmiştir. 

~·o-

~zapkapıdaki 
sebili 

• 

Azapkapıdak, Vahde seı , ı ı ve 
çesmesinin tarihi kıymeti lı ı • ol
maları sebcbile yıkı•mamal:ırı Be
lediyeye lıildirilmi,tir. 

müzeler ml.idür!li.igü, bilhru · a üzer
lerindeki kabartma ~sımlc·ri QOk 
kıvmetli ol&n bu sebil ve ~-esmeyi 
esaslı bir sekil de tamır e tmeı\. de 
karar :a.ştırmıştır. 

============~~== 

l·---Avrupa Harbinin Yeni Meseleleri 1 
·--·----
Şimal denizindeki muharebeler 
Şu son zamanlarda Şiınal de- müslerdi. Bundan sonra ilk kanun 

ni7iılde 0Ja11 hava ınuhareb.-·I~ri ayınrn orta~ında İngii.iz tayya;,·c • 
birkaç bakımdan Avrupalı nui • lerl daha vasi laarrı11a geç~rek 
tehassıslar için tetkik nıevzuu o- Alman üsl<'rinin Ü:rl"riuden u~un 
luyor. Almanların i>.tediği İn ·il· zaınan uçarak Alman deniz tay. 
tereye gönderilen ticaret gem.ıe- yarelerinin mayn götürüp serpme-
rine mini oln1aktır. Ne gemisi 0.. )erine müni oLııuşlardır. 
lursa olsun tanımıyorlar, hatırı- Velı:ayii birer birer lıatrrlatıııa-
yorlar. İngiliz sahillerine de bir ğa lüzum yok. Yalnız ilave etıı eli 
takım taarruzlar yapılarak halkın ki Heligolandın İngiliz t11yyar~ '•-
knvvei maneviyesini kırmak iı<ti- ri taraf~daıı defaatla taarruza ıığ-
7orlar. Bilhassa Şutland adala • raınası IngiHiler İçin muvaffaki· 
n Alman üslerinden 900 kil<m:ıet:·e yet sayılmaktadır. İlkkanun •Yı 
uzakta olmakla beraber son z• . ve ikinci kanunun başı İngiliz ha-
manlarda Alman boıı.bardıma» j va kuvvetleri için muvaffakiyctJi 
tayyarelerinin on defadan ziyade ta .•Puıı•: .''l.• hareketlerile geç~şt..r. 
arrwıuna ui;amı~lır. Fakat Şimal Söy·lemcge. ~aecl yok ki Ingiliz 
denizindeki münakalatı ciddi su • tayyarclerının Alınan üsleri ii7e• 

rette sekteye ugratınıık iç!n Al
manların bu tarzdııkj faaliyeti 
omksatlannı temine kili gelnti • 
yecektir. Bununla bc.raber Avru· 
p~lı müiehassıslann fikrince Al -
nıanlann maksadı bu suretle ne 
yapıp yaparak harbi devam ettir
n1ı.:İi, ilami ga.) reti göster...:rck bu 
sahada müttefiklere müınkiln ol-
duğu kadar zarar vemıektir. Buna 
lum;ı İngilterenin tedbir aldığı, 
İngiliz müdafaa vesaitinTn ber 
sıuetle cnlıştığı şüphesizdir. İşle 
bu suretJedir ki mayn döken Al
!'1an deniz {ayyarclerhin saklı bu
lunduğu körfezlere giderek on -
İarı tarassut etmek i~i İngilözle.rce 
muvaCfakiyctle yapılmaktadır. Ge
cen i1~inci te~nin sonunda Şimal 
c't".ni•inin ü•tünden 500 kilom~tre 
~!itada u~arak 1% İngiliz tayyaresi 
bııhmdukları yerde 5 Ahnan de
niz tayyaresini b"''ırmı~lar \'C kPn· 
dilerinc bir•CY olmakslzın dön -

rine gider.ık b .. nba atmaları on
lorı baskına uğı-atmak suretile a
luyor. Eier Alınitlllar bu b""ıu
nm daha evvel farkına vanrları;a 
arada şiddetJi bil' muharolıeye tu
tu~uluyor demektir. İngilizlerin 
maksadı da Alman deniz tayyare
lel'inin faaliyetine kat'i surette 
daı·be \'lu..ü.Ja!..~ •• lıhllu uJ. a ...... .ık 
böyle baskıolarla taarrwı etmek 
sure!ile vararaklfln kanaatinde 
göi·ünüyurlar. 

Burada nazan dikkati celbeden 
hususiyetlerin eo rnülıinuni şudur 
ki, İngilizler kendi hava kuvvet
lerinin malzemesine çok itimat 
ettikleri gibi bunlan kunananla
rırı da cok iyi yefütirilntiş oldu
i!"unıı emin bulunuyorlar. Alınan 
tayyareleri Öyle hiçe sayılır gibi 
değildir. Onun için bu muharebe
ler ufak ınikyasta olmakla bera
·ber cok çetindir. Şimdiki harbin 
safhaların<lnn biri de hu oluvor. 

ALl lillMAL SU.NlUU 

... 
Alınan propag• d 
Y2zan: All:\IET şCıOtL ı;• 
.t\.lıuanya, ('cko ıo, ... ! .Jl 

cdin:.:iye ve hatt.ı J.'oJOD.) :JJ ~ 
lı<.rp açuıcıya kadar P• .ıP:ıö' 
yı mileı;si.r suretı.. ~# 
.le! oluak lmllar.nııy a ıuU' 
olnıtı~tu. Avustur~a~ ı ~tiah ~ 
dan ilhak ctlı. Suod uıınl• ~ 
eline geçjıdi. GC(cn ~ebrı.1 11141 
tıııda Çel·oslovak)·cyı bır 1 
ile imha etti. Bütün bu ıuu• 
kiY<>ller, iyi kullawlı?J•k '' 
kalemin ve sözün yani prop'· 
danın kılıçtan daha keslıJO 
ğuna birer deladir. . ti 

Fakat Çekoslovak) adaki 
vaffak.i~etlc A'ıı13n prt.ı:P 11~ 
dası sonuncu zaferini eJd~ ... I" 
oluyor. Buıı<lau <.on··a biiY0 ı1l 
i~inde Alınan propaganıt:»1 "Jj 
ceriksizliğini andıran bir ~·ı
lık başlamaktadır, Bu b~<'~ 11 . 
Jiğin derece~ini Pnlamuk İt' 
ınanlar ~lnıanyanın A.ıntr 

casus !eşkiliıtı~ı idare ede~ 
tel enin yazdığı eseri oktı10 ·it( 
(idir. Rintclcn. •en gizliıo ~~ 
ve yarım milyon doları k• 1 
!arak Amerikaya ı:idcr. f~k~ 
dan <ok vakit ı:ecmeden. dD 61 
sarfeder •en gizli s;fre~·ıı• . .l 
gilizlere çaldırır. B~ kadar I"' 
ra&otıktan sonra Alnıru.:J}ffl 111 ot 
ettiği netice von Spee ktıt11 :J 
sındaki donannıanın çatııı•~ 
gizli sifre• ile İn.,..iJizler t•!': 
dan hızai\a dii~iirülM'ek b• 

0 
ınası ve ..:\nıerika efkarı uıı1 

yesini Alnt.::ınya ale.vlıinıe c' 
mesidir. f' 

Görülüyor ki ı.u defaki ~ljf 
rc·h~Je Göbclst" raibnen •. > V. 
propaııan!lacı;·.ı dah1 malı•',,. 
dir. Almanvu her meınlek P"" 

ziyetiue gö~c bir prop~gaııbıı{ 
takip etmektedir: Sol olan ıl 
leketl.,re, Son·etlerlc iş. 
olduğunu s4;rlcr. İspanya ~ 
şist ın .. mleketlcnle i'c Iın•~ 
pagandasının kullandı/lı lis~ 
~lıır: Alman) n komüııist ."le~ 
ıkeıı, drnıo!..rat de\'lctler• 1· 
ile komüııist Rus 'a ile aııl~ 
mecbuı;iyetln?e. kalmı<hr. Jı ili 
ya eskı koıuun•st aleyhtJI! · 
geri dönmek idn sulh ald.'~J 
lidir. Ve bn sulh akll'dıl ·~ 
sonı·a Alınnııva tekrar !':talı 
mesgul olacaktır. Kiiı·ük ıııt., 
ketlerin bazıl.1rına cnıni:retı 
lnnna koı· ·u telkin etııı<~ , 
Bozan Sovyet Rıı.s) anın tetı 
geçme!< üzcl'e lıulunduğııı•~ 
ler, Bazan da avni Rusya~~ 
nize lıeddnıiş gibi ı.öst•;'{' 
pauyada ye İtalyada da fuşı< · 
yada komünist, Anıcrika<la d.: 
mokrasi taraftarıdır. Diin f 
Amerikalılara lıilııben Bcf~ 
verilen b!r radyo konft•rfl 
Anterikanın harbe iştir"'J ... c 1 
den doğacak maddi ve ıııan•d·•, 

[I 
rarlar uzun uzadıya izah c ~ 
ten sonra deniliyordu ki: .-). 
demokrasi me<elesi vardıt· 'C 
rika harbe girecek olursa, b

1 

mazsa harbin devam ettikİ i 
detre otoriter devlet sisteıııi01 
bul ve tatlı.ik eduektir. Fıılı' 
defa bu sistemi talıbik edet!I"' 
gectikten sonra· da· bıından 
lamıyacaktır. • ·~ 

$imdi bu mantık silsiJeoin1 

kac sakat tl>rafı vanlır: :Bit 
bir Almanın Amerika denıo , 
hu kkında bu dertte yakın , 
göste•mesi ve onları ikaza ~I~ 
ması Amerikalıla.- gerip ıı•,ı 
kincisi Amcrikalılan kapı~TI! t 
i~tiııaba davet ettiği oto~ı:,~ 
tem Almanyanın kendi s•',~;, 
dir. Şecaat arzeden kıpti ıt'. 1 
sözlerle keodi sistemini kötıl 
olduğunu bu propaganda<• 
mıvor. 

Almanların en büyük kus1,ı' · nmhataplarmın zeka ve • 0
1 · lannı istihiaf etmektedir. ıs' 

idrakile alay mahiyetinde 0 
1 

propagandanın kendilerin•. 0, 
dar fayda temin edecei\inl 1 ~ 

·Almanlar takdir ediyorlar ıı• 
zannetmiyoruz. 

~===~ 

ll Birimizin Oerd! 

1 

Hepimizin 0~1 
Şehir namına ayı? 

·ı~ 

1 Birkaç okuyucumuzıı0 : 0: 
z . 'dıf!P"l!·~ nı•'lı;tt'P~ ~ 

•Beledi~·c, seyrüsefer l~;· 
memurlarının durdııkJorı •'' 
.. J.ıara bir kulu '~ :i:ııt~i .cııt' 
şemsiye ve altına do r• ~'' 
elektrikler koydu. nerk~'ıJi. 
retle bu ınan:ıaray ı ••Y r 0,1' 
)·or. Belki bir lecriHıe~•::;~ı 
ba ne olacak diye nctı< · ıer 
merakla bekliyor. ral ~1,ıı'rı' 
r4bc dahi olsa, iş~r' t ı;~~ıl' 
runu kukla gibi orta~ a j.ı! 
hem schir belediyesinlJ1ı rı1ır 

1 

de kendisine tiıb.i bir JJI~~~ 
runun haysiyetini bu. ~e 1~ 
rencide ctmesir.c l'- · 
hcmserisi r•zı değildir-' 

Rit 
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K.afkasyada Almanlar lngilterede idam • .h ce~a~ 
ıstı kaA mlar ''0Pl"0T Paris 12 (Hususi) -İngilterede, , Y , ·hükCımete ait veyahut askeri eeran 

Ze~~~a 12 (A.A.)- Tı es ga- ç,karılmt:; olan trenlerde Rus top- ifşa edenl"r hakkında idam cezası 
\10k Alnı Bolgrat mılhabıri bir- rağında kuıı.dakçılık yapılın~ ol - yeniden tesis wileceklli. 
r vad a; ınwıer.jis erınm' Uk - du~u haber verilmektedir • 1'1ısır kraliçesinin çocuğu 
Qj ~.-~ ~llilıliktJ ;ılduklar•nı Diğer-taraftan avni muha-bir, bekleniyoı· 
• r.,"'"°·rı l ,. · • · ıın tlhk · ve •" krle bir errtianın demiryolilc Kaikasyadan Kahire 12 '(A.A.)- Kra.l:içe Fe-

Ull<!~k blar ı_nı;a etmdc'e Almanya.va naklinde görülen müş-1 ridenin mart ayı som.ı.r:da dünyaya 
?r~'l ıntıh:r~ı ve gene baz· AJ... kü'.atın Alınanvanın Karadeniz yr;' bir QOCUk getimıesi >beklenilmek -
~'~'l~ :xi1"lerının Ka.fil<asyaya Jile yapılan nakliyatı ıslah için tedir. 
~Ude R~ı~t~ıncia ist · kam.ı.t vü- sarfetmekte oldujıu rr saiden an- Pari~ - Atina trı-ııleri 
" ını lıı . e e başla,nış ol<!cıl< - !aşılmakta o:'<iuğunu yazmakta - i~lemeg" e ha~ladı 

!Wı · 111nek'.ed r ~ > 
ile··ıı.u:ir bı, ıa'bc. n Almanya dıSarktakl Alman deniz hatların- Londra 12 (Hususi) - Feyezan-
lta..ya vea Kraasıllı<!~ Ukrarıya, Kaf- dan birine mensup yüksek bir me- lar vüzünden Pı.u:isle Ati na arasın
n~ b!ı- a ~enıze şamU ve ge- mur, Novro,isk'den Od.saya buğ- da on be.ş .ı<ündenberi iş\cyemiyen 
Pı'<>~raını ske~ı ve ikt11>adt i'l!(al day naklini teshil maksadile sey - trenıer tekı·ar seferlerine başla -
e· ekte h:~vcut olduı?ı;nu isbat risefain işlerini tanzim ~tmek ü - :mışMırdır. 
tnekl'!dir 1-iuğunu i:ave et _ zere Odesaya geiıniştir. Bu bai? - • Bohemya ve l\loravyada 

•\Yni ~Uhaıb' davlar, Odesadan simendiferle Al• yeni tethlrler 
Va hudUd ır, Ruısya - Roman- manyaya sevkedilecektir. Londra 12 (.Hususi) - Bohemye 
ltllıllara unda Dniester nehrinin Bundan başka br takım Alman ve Morevya hamisi Fon Novrat, bu 
1~kAııı v~t ;:Ylfllllda yeni bir is- mühendisleri B~ristanda kain mıntakalarda Yahudileri işlerini 
~u hıilıer ". e 0etirilıniş olduRu- 1 Varna'ya gelmiş'crdir. Orada 9,000' bırakıp gıın-,.,ııe icbar eden ve sec
s:o; bu ist;;erınekledir. iç şüphe- ton petrol istian edecek bir depo ; 1J1ayelıerinin kontro;;jlnü Nazilere 
::_ Odeııa _ i:-ınlar l!'akt'.I - Ki,yef ı inşa etmektedirler. bırakan yeni edbitler almıştır. 
;j~"• "1ırne• .w demıryıo!larını hi- Bu petrol,' deniz yolile Batum- Harp ve ~por 
8 .ır. lliıillei h l<;'ın hışa edilmekte • dan getirilecek ve Varna'dan Bal-
a~""' harıı at, Fınlan<liya cc10ıhe- kanlardan ııeQmek suretile Alman- Londra 12 (Hususi) - Beyne];. 
~·· *hı:ahemesi gönderilme- yaya gönderilecektir. milel bisiklet birliği, bu senıe dün• 
ltJos ~ de Alma11ya-ya pet- Bununla beraber ayni muhabir, "\'.R şampiyonluj!u müsabakalarının 

Diıı. ~.ez ve bakır. gön-deri!- Bulgar demirvolları idaresinin kA- yapıl;mıyacajtııu ve l•u müsabaka-
şıı i~er 16 edilecektir. · fi miktarda sarnıc vagonları bu. ların.1924 de lltafyada yaıpLlaca -
~~tı il,\~1? ~Ynl muhabir, lunmamasından dol , ı h ı p :ı,,,~ ,i!;ıru ilin etımiştir. 

ı)"'llany., ""' -~r · müskülata tesadüf edeceği müta • Fransız ve İngiliz orduları fut -Oalk. Ya nıın.· eveccihen yola leasını serdetmektedir. bol t&kırnl1rrı arasında diln Fr-an-a k k f h 1 sada yapılan maçta her ild taraf 

h~,;11.,.;.<>ııı~ .. ae•.~ 2d~!s!si)tJSYaugtoslav0n Cr~nS azJr Jğl ~a~ ~Jınıslar-d_ır. __ 1 

C"'lllıı ., - memur edilmiştir. Yugos~v mer- · lııolmden ~erilen maliımata göre, 
ıı. ort Balkan memkketi M' k · · tak d F" 
"' .'!at •-.-~;naYlsta Bel"'"a 'da bı·r kezinde bu maksatla hususi bir se-k- ..:ır aıaverı mm asın a ın "• .,e ,.. u müfrezeleri Rııs batlarmın geri -

0 ra: ın tanı:. nine shıon te kıl edilmıştır. !erine saı1kniış'.aı', bir RUL5 cepha

:\veç'te 200 komünist 
Londra (l inci 13hif Pden ·devam) 

ti besinde 1~ (fI1J$U-.J) • Kareli 
~' • 13 kilorr: llln.'?la ının ;s "da 

ıı tnı.:lı:av .otrclik ıı.; cephede 
~lar ~rnct, devıım r<l yar 
le 90oo ~ı "~ Ye !rnı:iar bu a:ı>-

F'a taıı ~t verm~lerdır. Yüz 
ın zavıa.ıı d b. tıılırip edilmiştir. 

r. a ırka<; ı:-· i bu ak-
t:.'l . 

tıddetıi 
harap 1 nıdlı-reb tmıa _ 

<> an S· >nma k · ,. t " _.n 

}.lm ~lar>nda_ v ak..ıa ııelımiış:tir. 
Dün Ruslar köınün ~a~k ve gartıın
d-~ ,fört dl'fa taarruza kalkımış -
lar ayni Fh kuV'<·eUeri bu taar
ruzların hcp<!inl de pıüskürt:müş
krdir. Tc orru iın:li lbiraa! ge..,:Şe
rr' hir ha'ır'ed ~ 
Rom~ 12 (Huım )- Bcrmıden 

b« ir di ine göre. Ruslar Kareli 
cep. ~· •e yeniden mıL•ım U:kvlye 
kuvve•'crl getl~ek:tedirler. 

Lon.dra il (fI ·usi) - Stok-

ne ve iaşe k<>luna ıbambalal"la hü
cum e-tm~rdir BiJ"QCJk kam~n
lar v amnış, cepbııne sandıklan a
teş a 'ıınıştır 

Londra 12. (HU6usi)..,- Stıokholrn
doki kıomünist merıkez'leri.rıde ya
pılan ara~rıımalarda, 1sveçin Rus 
ordusu tarnfınıdan ist,'ıiısı pli.oları 
ele •ı:ıeçi.r'Jmlstir. Sandey Kronikl 
gazetcsl, ihtiMI halinde idam e
dilecek zev:rtin isİr' ı~r'-ıi •avi bir 
listen:n dE: bulu du';.ınu yazıyor. 
Bu llBtenln başll".da hilkl:..'DDt er-
kanının is' rl vardır 

'$i'T>di.ye kadar iki yiZz komünist 
tevkif ed'lmiştir. Fakıtt burı'ar Qıe
nüz zannaM:ma alıll!:"'aınışla"dır 
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karlııılar;ıı bPğent'l'.eği, sevccc"i ve 
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<ııı~le . biribirinden ayırdığı iki kalp .. . 

~'l. :.:::ı:AL, yerlerin.izi evyeldcn a.dırınız. 

'i 
~:Rahmi YAGIZ 

Donanın; 
, No: 35 

Geliyor 
8\l 

Yalvarış bir dakika için bana her şeyı 
lih. unutturdu, kapıyı' araladim 

v,,d, QI hi~ - • 
mek, ii;'1elik onun e\'inde iki ge<c 11 ••şll'ıuadan kan;ılık 

-- \'•ııi b' '!'; .ırud llal( . • a11111nız kapiteıı?. 

~~:ltic, ;~1~ı b,i.r a~aı!'?. . 
h l\ıll\ " ı$ııncJı M7.e takdim 
"Q • 

g t ı ~"'' ihı; ' 
ıı,; ,~Grij l atsızlığın bu ~abc-
'• 1 '· liıtsuı~" fena halde içerle _ 

e Iı.Ykı an ıslık çalan bir 
d .._ llu l'Jşını ~urdürd"· 
'"lııaı. ~a eden h u · 

~•ııa . ı~;n bur r ~amı barın
lı.iın ao 

1 
a ıuı ıınaret diye 

•-'ı l\anit Y •di?. ""ata en m·· YJJıı· sade bn) urun ...... . • • e • I 
-. ,,. ~ı anlat 

• ı. ""l>ileıı · acahın haydut 
li.,·'~ ~\!: n~d \y Bcnin1 sadakatlın.i 
g~,-~ı<.. l'ayd •ilerden öi';renebi
dorı...•ııı. n .. ad:~ı;ı; _lıiçbiı:. işe el 
•ııtıı n lakdlrler~ 1• '!ze takdime
ıa.ııu;:nıınusı nızı kaunaca • 

1) anı ak ".nı .. ilalbuki bunun 
a..t •v11ı;l 

1 
<sınc rasladını .. 

.,._ IQI O dıığo. . rd 
l'ııl, i '? lıııJd ·~ le c duruyor; 
d'lıı k; Ş•.riri b hu adama baka
ll;ı11 lta!d ~ac .lrden n&•ıl orta • 
~ kerııfj ;:ı:' 1u dıişüniivordu. 
ltıih.1 lıiıınctı a~ına bulduğu bir 

'lt crın en ,.;.r . 1 
~t servı l . ,,_ 151 o an 

nın şefine ~tir-

barmdıTnıak servise karşı işleu -
ıııiş en büyük bir haW, en affedil
mez bir cinayetli. Delikanlının dü
~ünmcjle daldığını gören i\lihal 
ıncrdi\CDC yakla.~tı. Davu:,tun a
yaklarına kapandı. Anlattı: 

- Kapitenim .. Beni affet. Sizi 
güceııdirdığİlnİ farkelliyorunı. E
:::er bu adaında11 zerre kadar ~üp
hc.niz ,·ar a ur ... da .. kafa~nıı par
çalaınak benim için işlen bile de
ğildir. Faka!. bu adamdan ne ka
dar istifade edeceğimizi görecek-
•• 1 

sınız .. 
- S.,n bunu ev\'elce tanıyor 

mu)·dun? 
- Evet kapitenim .. jandarma -

larm elinden kaçıp Bakkalköyüne 
iltica ettiğim zoman bu adam be
ni saklıyan nıuhların biz.metin -
deydi .. 

- Pf'ki, burada ne arıyormuş~ 
- Müsaade edin kopitenim an-

latayım: Evvelki akşamdı .. Gece 
yarısına dojtru Tophane tarafın· 
dan atılan silah sesleri duyuİdu. 
Yatağımda otnrduın.. Siliıh ses -
leri her saniye fadal8$arak bu 
tarafa doğru geliyor; baykırı~lar, 

polis düdükleri arasında muauaın 
brr aürültü JÜrek oynatıyordu. Bu 
sırada bah~e kapı>ı 'iddctli dar• 
belerle vuruldu. Hiç sesimi çıkar
madun.. Kalktun. !{&pının ar'l.a
sına gittim. Bekledim.. Kapıyı 
yun\ruklıyan eller' n '8lıibi rumca 
yah·anyordu: 

- Beni kurtarın .. Kurtann be
ni!. Size köle o1ın;ığn razıyım .. 

Bu yalvarıs bir dakika i,ı;in ha· 
na lıerşoyi unutturdu. Yavaşça ka
pıyı araladun. Si~ah bir "ölge.iı:e
riye kaydı .. Ben kapı) ı kaparken 
taşların iizcrinC' yığıldL. 

- Bir yudum su ... Bir damla .. 
Of!.. • 

Se.,leı·il• inlemcl(e ha.şlııdJ. Bek
ledim .. (ok geemeden bizim bah
çe tarafından ko~u~an insanların 
ayak sesleri ül<Mldi.. Düdiikler 
hula ılevam ediyordu .. Kapının dı
şında konusan iki ki~inin sesini 
duydum. Bunlardan birisi!. 

- Bırak Allah a!lkına .. Boşyere 
ortalığı velveleye verdik. Bôr aı;
ker kaeağı için koparttığunız gü
rültü yüzünden mutlaka paparayı 
yiyeceğiz!. 

Divordu. 
Öteki ses kıır~ılık verdi: 
- Bari herlfi yakalasaydık .• 
- Yakalıy11JOadık işte!. 
- Ne tarafa savuştu? 
- B\lradan dolru Günıii<;suyu 

istikamctlne geçti. 
- Du bostan arasını andıran 

pis sokaklarda değil gece yansı, 
günün en gilııeşli saatinde bile a
danı yakalamak iınkfınmıl. 

- Haydi dönelim. 

(Devaını var) 
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Müttefikler sonuna 
kadar harp edecek 

(1 inci oallif•d•n ~vam) 
Bel~ika nıehafili bu teşebbüsü 

Belçika hük.t'.lmetinin hattı hare -
ket.ine muvatık görmelatedir. Fa
kat şimdiye kadar Brükselde bu 
yo!da hır, bir teşebbüs olmamıştır. 
Fransız gazeteleri, mütaleaların

da gayet ihtiyatlı bir lisan kullan
:rneJ<lAdır. 

Vatikan mehafili Amerikanın 
sulh işlerine elinden geldiği kadar 
gösterdiği gayoetten dolayı mem
nun görünmektedir. 

Romanya gazateleri ise, şimdilik 
muhasamatın durdurulması.düşii
nölmed.iği gibi, bunun mümkün ol
madığını yazıyorlar. Bu ıı;a -..!eler 
.son sözün siiahda oldujiunu ilave 
edivorlar. 
B~rlinde ise, Amerikanın teş&b

büsü hayret uyandırmıstır. Alman 
mehafilinde, Amerikan hariciye 
müsca:şarı Velles Ber1ine geldiği tak 
dirde orada sadece nazikane, fakat 
ihtiyatlı bir istikbal göreceği söy
lenmektedir. 

Doktor Frik A1menyanın mak
satlanru bir lrere daha il.in etm 
tir. Ancak hayat sııha .armı ibtiva 
eden bir Alınan sulhu aktedilebi -

Almanya 
taarruz da 

etmiyebilir! 
(Başmakaleden devanıJ 

dığını farzettili bir ııamanda da 
mukabil taanuza iCçcrek hımm
larını yenmek istlyecektir. 

lir. Bohemya ve Moravyadaki hi,. 
ma.ye idaresi ile Alnıanyanın yeni 
şark hududları rnüzakcreJere mev
zu teşkil edemez. Yazan: ZıY.\ ŞAKİR 'o. 61 

Polonya unnmıi valisi doktör 
iFrank da, bugünkü vaziyetin kat't 
ve dejtişmez olduğunu söylemiştir. 

GÖBBELS'İN BEY AN ATI 
Roma 12 (Hususi) - Alıman vro

paganda nazırı Göbbeis. Amerika 
hariciye müsteşarının Berlini zi -
yaret edecej\inde:ı hen ÜZ resmen 
haberdar olıınadığını, temasların 
sekli ve seyahatin gayeleri hakkın
da ma!lımat olmadıiiı için şiındiden 
bir şey söy lenemiyeceğini beyan 

Büyük Türk donanması büyük bir 
mehabetle Mataban burnunu iııdi 

etreiştir. _ 
VELS VİYANA VE PRAGA DA 

Gİ'l1MELİDİR 
Paris 12 (AA.) - Welles'in gö

receği iş hakkında Matin gazetesi, 
şöyle diyor: 
Fransanın gi.zliye<:eği,•iade ede

ceği lıir:bir şey yoktur. Fransanın 
esaret\ altında bulunup da tahsili 
lazım gelen hiçbir millet de yok,. 
tur. B. We!Jıes'in Berline gitmekle 
iktifa etmiyerek seyahatmi Viyana 
ve Praga ve bilhassa Varşovaya ka
dar temdit edeceğin ümit ediyoruz. 

80 bin kişiyi 
giydirecek 

elbise 

(F_atib) evvela, 29 parça bıi~ük 1 
gemiden mürekkep bör filo ·· n- 1 
dererek (Zaııta) \e (Kefalonya) 
adalu-ını İMal etlinl.i.. Bura.ıla, 1 
kuvvet~ bir deniz (Us) sil vücu· 
de getirdikten sonra, biiyiik do
nonmayı (Gedik Ahıuct Pa~a~ nın 
ktllll3Rdasına T~rek (Plllya) ı 
sahillerinin za1>lına günderJi. 

Ba sahiller, o tarihte (l'\apeli) 
hükiimeliııe tabi balı auyonl ve 
TürkleriJl, buralara kadar sarkıı.
bilttekl.erini. hi( kimse akıl ve 
bayalinıılen geçirmiyordu. Fak.at, 
Fatih, ı.ırogranıını tamaınile ~iz -
mişti. Beş yiiz sene e\·vel (Avar) 
Türklerinin yaptıkları gibi İta!· 
ya yarımadll9lnı ha~tan başa zaı>
teıkcek.. ve. Şarkı Roma imp,.. 
ratorluğunım tacını mııliği gibi 
de, Garbi Roma imparatorlufllııım 
tacmı ııla giyecekti. 

iikrmmelea te(biz Nil.mi.,, olan 
(101 p~) bdirp.ılıın mürKkep ! 
Türk don•n••••• Akdım.is be· ' 
i'uındaa çıkması, gerek bu deniz
de ve gerek Alı:denlz sahillerinde t 
bulanan Türk ılijşmanbnaa oka
dar Düyük bir korka verii ki, Ya-

( ı inci .ahıre~en deYODI) ııani.stanın ı:arbındaki adalarııı Sin-
terede fakir halk tarafından rebeı-- yoru elan tı.e-rcll ı lıiüün ha
rü edilen ve yardım' cemiy-.,ti.ne ziaeleriii alarak. (N poli Kralı 
gönd-erilen eşyadan ibarettir. Yani Ferdi.naııdo) lllHI nımllııe firar 

etti. lq.ymetl maddi de~ilı, manevidir. 
• Tren kumpanyası e~ayı Livec- Büyük:. Türk d.ona.ama.ı. büyük 

pul'a kadar meccanen ta,,ım.ıştır. bir mehabetle. Cf!tt ılo,.lrn iuf'-
1,iverpul hamalhn da, Türkiyeye rek (Mataban burnu) nu ıeçli. , 
gönderilmekle olan bu teberru ~- Leonardoııun nıüdafaaı.ız bıraka-

"· nk ka~tığı adaları h.içWr ıııuka-
y--ını vapura ye,..tırmek için m.,..I vcmele maraz kalmadan z-t..tti. 1 
saı saati haricinde çalışmış ve hfç .... .. 
bir ücret kabul etmemi;lerdır. Bu adaların, Türklerin dine ' 

Kızılay cemiyeünin bizim sefa - ~ esi, artık ıerek N apoli Krlll- ı 
ret vasıtasile İngiltereye bEdiıdij,ji i-.ğına \'e gerek:. Veneı!.ik C lıa-
ılaç ihtiyacına ait telgraf, vapurun r~eline indirillllİş o?:ıa kahır bir 

1 
darbe nıahi)etiade idi. 

ha;rcketinden bir sa~t sonra ve gece Çünkü, bu iki lı.iikiımetin 
alınlil.l.'itı. Keyfiyet 300 mil unkta mili terek.en malik 0 uklıın de • ı 
bulunan Lord Trent'e derhal tele- Dizin birer kapı kalesi .. ünde 
fonla haber veribdi. Lord Trent ih- olan (Zanta) ve (Kefalonya) ada-
tıyac.. tama;nen karşııyacak mik - )arının zaııtedilmcsi, artık Adri-

'ilalılarile teçhiz edılmiş olan ıoı
r o) k»esitı\ıa eniı de jemirledi. 

Bivük 'liirk A.aıiraü,. rhal ka
raya· asil...: ı;ılıaftı. K:ılryi, hem 
den;tden ve hem karadan mulıa
<aft altına aldı. Ondan sonra, Jl;aıılı 
bir hır'l' h•ş!adı. 

Harp, )-ahuz kale muhafızlarına 
Hıüııhasır kalmadı. Şehir ha ı da 
silaha sarıldı. İki tara!ın top ate~
k-ri•i• tleh ... tı ik, k - bir 
'>8hne c:aaLwıh. 

Tcııoplıu.a 2& inci tli.aıii ... :Jı -
,..,. laarıo. llİuyet Tüklerin afe
rile nelic~leıodi. Fakat ı.aı., tes
lim alınırı..,., daha hf•liı muka\'e
ntet ci.ir\~tindc bulunan ınuharip· 
!erden bir h'!yli'i. kılı<tan ge~iril
di. 

Akdeujzde kazanılan bu il1< za
fer. hiç siiphesiz ki eok ııliihimdi. 
Türldttin. Akdeniz hekimi} eline 
mühim lrir esas !..-;ki 1 ...ıe~kti. 
Bcna bi.am Gedik • .\hınet Pa,a, 
kaleye yerie'.<tiktf'n ,,.,nnı. derhal 
fiitnhata ~rnti. O dvnda lnılu -
nan biır takrm ltü)-Ük. fıiiriik lale 
TC miioiahkem mnlriJ.,ri .ı.- birer 
bİTet' ele gedrdi. 

Lakin. hütiin İtal:<a ·anmoıfası
nı i~gııl etmek ve ""'ıra da iotila 
hndntlannı gen~lcbn~ için, do
nanma ile g..Jeıı itam askerleri 
kafi dej!;ildi. Bii:rük Tiri: AmiraH, 
elimi.. ınenut ebo ~. ka
ldtte yerlr<dirdi. Padis üıınt 
ıiiriişuek. yeni ).;. ....ı. t rik 
.. İQA t bnlttol ı: ldi. 

' 
• Ged& Ahmet P..,.:ı.. Qtrarto s·ı· 

hnlerlnde lm parb.k. ıaf ri k z:mır 
kcıı, (1lO p:ırça ı kıul"rgadan ıuii -
rekkep bir Türk dona ınası da bo
ğazdan tıkmış. (Rad odası nın 
ününde drmir!eıni lı. 

(D ar) 

taroa ılacı o gece hazırla"1rımıı ve 'k • nde 
. -+-~ hah lO da kr' . yati denıci Türklerin lıalııi - ZAYİ 
1• cıaı: "' ""'' sa s:tlrt . . - ı miyet kaza i. . 
kan bır treı:e yetiştiril..'lllŞllr: (S~nı Nitekim, Gedik. Paşa. im-! K .t.ımonu. Taşkop. ~ :_n a. ,~·m 
Te4!J:af: Bu sandııdar . $clıJiıni e mand uıd i mubt m n _ ve askri mı:tamckvi havi hüviyet 

Harbin uzamaı;ında Almanya -
nın bir menfaati de Lşı:al ve lstill 
ettiği araziye yerle:;mesi ve bu ara
ziyi istismar cdebilmeııidlr. Bunun 
!cin de Ahnanyanın halis kan 
AJnıanları ve teknisyenleri Polon
ya ve Çek arazi ve madenlerine 
gönderip orolarda ~alıştırdığı, Po
lonyalıları Vf' Çdderi de nıilyon
lar halinde Almanyamn içine l!'l'ti
rin nezaret altında madenlf'rde, 
fabrika ve tarlalar<!a çalıştn:dığı 1 

görülmektedir. Almanya *gali al- t 
tında bulundurduğu bu sahaları 1 
tam bir istismar ve itaat sahası ha- 1 
!ine sokmadıkça v<" hazmetmedik
çc hasımlarına taarnı~ etmek hu
susıında daima muhtelif bakımlar
dan zayıf kalacaktır. Harbin uza
mıısında Almanyanm di!er hir 
menfaati de her açık kapıdan is
tifade ed•rck mümkün olabilen 
her tlirlü maddcy; ithal "edebilme
sidir. 
, Alnıanyaıım bıitun bunlarla be

raber bekleınckll"ki bir büyiik 
menfaati de dünynnın iktisap e
deceği siya.,i lnki~fları takip ede
bllme•idir. 

~'ınış ve Ankaraya J?Onderılmı. - ma ile ene!A si doğru ~ip cüzdanımı ı<ayi ett.m. Y nisiıı. a-

t 
tır.) _ . sonra birdenbire garba dö er l lac:ıj!ı:mda,a eskisin. n ükmü ol -

Londradu Türkiye felaketzede. - (Otrante) ..tıilkrinde bel' · :ınad'~ı i!An o?unıır. 
~ lcin teberru edilmış daha Pek • 1_480_ selle.,i teınmuı .,-uwı 28 :l:ı1anbul. Vefa: Ta.,tdme> r • '!· 32 

ı çok eşya bulunmaktadır. Bunlar ıncı ıiJııii, o asna mük mel Kizıu. Yıh::ıaz 

;\Ilıaıııaf!h, bu tahminlerin lld
dı da, bugünkü nlcvcut miitalea 
ve talııninlerdir lô, O da Ahnaa
yanın herfebadiiıhiit ve beklerı~k
slzin ilkbaharda bir taamın :eç
mesidir ki, hanl\i fikir ve mütale-

takriben 400 bin \,larçadan mürek-
keptir ve 80 bin kişiyi givdirecek 
miktardadır. Üçüncü blc vapur bu 
eşyayı da .va:kında Türkiyeye ıı;e -
tlrmiş olacaktır. Bu l{elecek vapu-

j run içinde bir ton kadar da küçük 

l 
çocuk!BT lcin mama Ve süt vardır.> 

::do;.u olud;•~n-u• do-;nı;:ı:;; 
bize gösterecektir. 

ETE:\I iZZET BENİCJ.: 

1 
Devlet Demiry()lları ve Limanları 

_, ___ i_.ş_ıe_t_m_e_u_. _i_d_a_r_e_s,_i _i_ıa_n_ı_a_r_ı ___ , 
• fuhamnıen bedel, muvakkat teminat ve mikdarlan ile cinsleri •şa

i(ıda yazr~ı ahşap traversler her 1 ste muhteviyatı avrı ayrı ihaı.. edil
mek üzere 23/2/1940 tarihinde cuma «iinü saat 15 den itib~n ve kapalı 
zarf usulü ile Ankara<la idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işlere 1"İn1lek stiyenler hi.a Iarında gösterilen muvakkat t~mi
nat fle kanunun tavin ettiği vesika !arı \'C teklifleri avni gün saat 14 e 
kadar kom syon reisliğine \'ermeleri liıımdır. 

Şartnameler 312 kuruşa Haydarpaşa. Ankara. İzmir ve Esk.ışehir 
\·ezne1erinde satılmaktadır. (!166) 

Liste Miktarı 
1 N '· Adet 

Cinsi ~hcrıni:ı muham
men b~deli 

L.ra Kr. 

1 111.700 Cari hat kayın traversi 2 
6 

25 
25 2 10.000 Köprü lra,·ersi me~e 

* * 

Muvaklı:at 
t.minab 

L. K. 

13.803,-
4.375,-

• 

Muhammen beclcli ve muva<k !.al tem~ mil<ı.arları """"ğ"'°' 
yazılı 5-0,000 kg. petrol 20/2/1940 s aiı gü,niı saat (15) on beşte Hay- 1 
dm-paşada Gaı· lıiıı.ası dahilin~i J:~ınb~·oıı tıara!ından k.:ıpalı zaıi' 
usulil" sa1ın abnacaktı.r. 

Bı.ı i:;e Rimıek istiyeıılerin aı:;a (iıd:.t yaızılı muvakkat teımınat nel 
kenll!lun 'lıayin ettı)(i ve.sikalmla tek.liflerini muhtevL zaırflıarını ayni 
ı;ün soot (14) on dörde kadar komi '"~ n <'isli~ne vermeleri lilzmıdır. 

Bu ise ait ~-artn. '""l.er 1<A>ınis oıııdaıı oorıısız olanı.k dağılılmak-
tadLr. l ll87l 

Teneke ile teslM için 

Dökme olar.aık varillerlıe 
liru icin 

t ' 1 
es - \ 

İstanbul Yazmacı, Dokumacı ve iŞiemeciler 
Cemiyetinden : 

İstanbul dokunıacı, yazmacı ve işlemeciler cemiyetin.in ınnumi h .. 
yetinin 8/2/940 tarihinde toplanacağı i!fın edilen içtimamda ekseriyet 
hasıl 'olmadığından 1/3/940 cuma E!iinü saat 14 den 17 ye bırakılmıştır. 

Cemiyet menruplannın me;ı;kıir gün ve saatte İstanbul beledivesi 
civarında 10 No. lu esnaf cemiyetleri binasındaki oeml\'<'timiz idare mer· 
kezinde cmnivet cüzdanlan1e ~ra beT bulwımaları ilan olunur. 

Rumame: lro'J seıeııi muamelAt ve hesabatının tet!<iki ve idare he-"l 
ye-tinin ibrası - 1940 sene."' T'l<'sıı tsnı hakkında müzakerat ve ittihazı 
mukarrerat edilmesi - Nıstının tebdili icabeden idare heyeUn!n yeniden 
serfimeııL 

• 

-Devlet Denizyolları i etme U• Mü~ütliıy~' l:arnarı 
. - -

12 Şubattan 19 Şubata 
luhtelif hatlara kal · ,ak ~apurlana 

gün ve ı;aatleri ve kalkacakları 

kadar 
iıJ.mleri, ı.. 

rıhtımfar 

Kn-adeni~ hattına - Sa: 12 de (Cumhuriyet), Peşeı:ııl:xc 
(Ankara) ve Pazar 16 da (Alı:su). \.. 

ıe 

a 

Bartın· hattma . 
İzmit hattwa 

Uudanya hattına 

Bandırma hattına 

Karabiga hattına 

İmroz hattına 

unınc!Ml. 

Sa:.ı 18 de (Ülgen), Cumartesi 18 de An
talya). Sirkecl rilitmıından. 
Salı. Perşenıbe ve Pazar 9.30 da (Uğut'). 
Tophane rllıtı.mından. 
Pazartesi, Salı ve Pazar 9..50 de. Çarşamba, 
Perşerrtıa ve Cuma 15 de (3us). Cuı:narlesi 
ay. c 13.30 da (Trak). Galata nhl mından. 
Pazaı•t&ı, Çarı;amba ve Cuma &.15 ae (Trak). 
Galata rııht.mundan. Ayr.ca Çarş;u:OOa 20 de 
(AntJl1'·,}, Cumartesi 2() de (Ü'.igen). Top
hane r. 'ımından. 
Salı ve Cuma 19 da (Seyyar). Tophane -rıtı
tımındarL • • 
Pazar 1) da (Tavyar). Tophane rcbhın.ınclan. 

Ay,•alık haltına "' Çat·san .a. 15 de (Kemiil), Cumartai 15 de 
(Saadc.ı. Sirkcc, rılıtı"nııı.dan. 

İzmir sür'at hattına- Pazar 11 de (Kadeş). Galata ı-ıfrtımtndw~ 
Mersin ltattıaa Salı 10 "~ (Analarta), c.una rn a (Dumlı.ı

pu1sr) Sırkeci rıhtımından . 

NOT: 
Vapur seferleri ııa.tlwı.d.A her tw.rhi nı:ıtuına.t aşağul;1. telt!on ııunı.lral.t.rı 

ya.zılı Acentelerimiıd~• öireni~biiir .. 

Galat~ BasMentrlii'i 

' Galata Şube • 

- Ga ata nhtnmı, Lllnar.: Umum 
".füaü ·füğu bicas• altında. 

- Galata nhltını, Mıotalı:a 
Rcisl,ıii lbinas; ahlı ı:ıa 

- Sirkeci, Yoku Sa'nnu 

Kudretierilıe Frarıı;ız ı;anayiıııe daima şaheserler kazandıran - . 1 GABi MORLA Y • LUCIEN BAROUX 
El ViRE POPESCO BETTY STOCKFELD 

MARGUERITE MORENO ANDRE LEF AUR 

• 
ve ERİC von STROHEİM 

Bütün dünyada takdirlerle alkışıanan 
Bütün ülkelerde Z&fe'flar kazanan en büyi.ik eserleri 

DİYARLAR ARKASINDA 
Bu Perşembe 

akşamı 
AL E Sinemasında 
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-
• HASAN ozu 

• 

lnkıbazı def.eder,- iştahsızlık, hazımsızlık, şişkinlik, bulantı, gaze 
karşı faydası vardır. Her yemekten sonra bir tatil· kaşığı yarım bardak su içinde köpürterek ·aıınabilir1 

HASAN ismine ve markasına dikkat 
HASAN DEP-osu· YENİ ADRESi: BAHÇEKAPI Beyoğlu Trarn\181 

durağı karşısı~ 
........ ""!"" ............. __ .................................................. 11 

İstanbul Levazım Amirliğinden Verilen: Harici 
Aıkeri Kıtaatı İlanları 

...................................................................................................................... ' 
AJııiıda yazıh maddeler hizalarında y,azıh glin ve saatlerde pazar-1 

hkla aatın alınacaktır. fıı.tekllle'riıı füllrnede Müşiriyet daireııindcki H· 

keri satınalma komlsyonuııa kanuru vesikalarile gelmeleri. (1244) (109') 
Cinıi Miktarı Tutuı Temiııaıı lbale günü ve aaati 

Kilo Lira Lira 
Saman 
Sıfır eti 
Kuru ot 

648,000 10,368 '178 12/2/9'0 
20 •• 

16 
11 
16,30 

151,000 48,320 8624 
'495,000 24,750 18!17 ••• 

** 1700 tonluk nakliyat Jşl eşya ve J liradır. Şartnamesi 85 Jnıruşa ko· 
erzak vesairenin 17/2/940 Cumar- misvondan alınır. Taliplerin mu
teel ııünli saat 10 da pazarlığı ya- ayyen vakitte Ankarada M. M. V. 
pılaeaktır. Şartnamesi her glin satınalma komisyonuna gelmeleri. 
bmisyonda görülilı. Hepı;i bir • •1095• cl245• 
elen ihale edilebileceii gibi istekli lf. 
cıktığı takdirde ayrı ayn da ihale 4 garnizona tiç ytizer ton ve bir 
edilebilir. İsteklilerin teminat mak- garnizona dört ytiz ton olmak tize
buz veya mektuplarile ve kanun- re ayrı ayn pazarlıkla yulaf alı· 
da yazı1ı veslkalarile belli gün ve nacaktır. Kilosunun tahmin be • 
1aatte Edirnede MU~iriyet daire- deli 7 kuruş 50 santimdir. Şartna
ılndeki a.ııkeri satınalma komis- mesi her gün komisyonda görülür. 
yonuna gelmeleri. Pazarlığı 16/2/940 Cuma günü sa-
Karaağaç istasyonundan şehre at 10 da Lülehurgazda askeri sa-

100 ton, tutarı 750 teminatı 122,5 tınalma komisyonunda yapılacak-
liradır. Şehir istasyonundan şehre tır. (1097.) 
600 ton tutan 425 teminatı 64 lira· * 
dır. Şehir istasyonundan Lalapa- 10,000 kilo kırmızı mercimek pa-
"8Y• 100 ton tutarı 500 teminaiı zarlıkla 24/2/940 Cumartesi günü 
83 liradır. Şehir istasyonundan saat 10 da Edirnede Mü~iriyet dai
Pravadiye 200 ton tutarı 830 Hra • resinde satınalma komisyonunda 
teminatı 1%4,5 liradır. Şehir istas- almacakt:ır. Tutan 1830 lira te
yomından Hanlım Yeniceye 200 minatı 122 lira 50 kuruştur. Şart
ton tutan 1100 teminatı 165 lira, namesi her gün komisyinda görü-

lür. İsteklileı'in teminat makbuz 
Şehir Jstasyonundan SU!oğ.luna veya mektuplarile kanunda yazılı 
!00 ton tutarı 837 teminatı 124,5 vesikalarile komisyona gelmeleri. 
liradır. Şehir lstasyoiıundan Has· 
)ıöye • 200 f<>n tutan 830 teminatı Keşandan Edirne ye 1300 ton 
124,5 liradır. Şehir istasyonundan yem ve yiyecek nakliyatı yaptın· 
Hızırağaya 300 ton tutarı 1050 te- lacaktır. Kapalı zarfla ihalesi 26/2/ 
mlnatı 157,5 liradır. (1243) (1093) 940· Pazartesi güuü saat 16,30 da * Edirnede Müşiriyet dairesinde sa· 

1000 liralık kalay ahnauaktır. tmalma komisyonunda yapılacak· 
Pazarlıkı 13/2/940 Salı günti saat tır. Şartnamesi komisyonda görü-
11 de yapılacaktır. Teminatı 150 lür. Tahmin tutarı 14,950 lira te
llradır. İsteklilerin nümunelerile minatı 1121 lira 50 kuruştur. İs· 
berşber belli gün ve saatte Edirne· teklilerin teklif mektuplarını iha
de Mtişiriyet dairesindeki askeri le saatinden bir saat evveline ka
satınalma komisyonuna gelmeleri. dar komisyona vermeleri. 

(1096) 500 adet bakır karavana pazar-

59,5 ton hemin kapalı zarfla mü
lıeyaa edilecektir. İblesl 22/2/940 
Perşembe günü.saat 15 de Çorlu
.da Kor satmalma komisyonunda 

~
pılacaktır. Muhammen bedeli 
,057 lira ilk teminatı 1204 lira 57 
uruştur. Şartname ve evsafı her 

n komisyonda görülür. İstekli
erin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü 

jDI&ddelerlnde yazılı vesikaları ih· 
jraz edeceklerdir. (1249) (1099) 
. + 
Keşif bedeli 16,96% lira 88 kıml$ 

· tılan Ankarada garaj inşaatı pa· 
,,..arlıkla oel-ısiltmoye konmuştur. 
l>azarlığı 15/2/940 Perseınbe günü 
lıaat 11 dedir. Kat'! teminatı 2550 

l\o. 221 

lıkla 24/2/940 Cumartesi günü sa· 
at 11 de Edlrnede Miişiriyet dai· 
resinde satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. Şartnamesi koınis -
oynda görülür. l\luhammen tutan 
2300 lira teminatı 172 lira 50 ku· 
ruştur. İsteklilerin teminat ınak
buz veya mektuplarile kamında 
yazılı ve•ikalarile belH saatte ko
misyona gelmeleri. 

ljOOO kilo salça pazarlıkla 26/2/ 
940 Pa~artesi günii saat 11 de E
dirnede l\Jü~iriyet dairesinde sa
tınalma komisyonunda alınacak
tır. Tutarı 1200 lira temisatı 180 
liradır. Şartnamesi komisyonda 
görülür. İsteklilerin teminat ve 
kanuni vesikalarile komisyona 

Yuan: M. SAMİ KARAYEL 

Sara, padişahın Trabzona gittiğini bildiği için 
onu bu seferden vaz geçirmeğe çok çalıştı 

]Yalnız sunu biliniz ki, ben ecda· 
ldıma benzemem. Trabzon& kar$ı 
11erbest bulunmak şartile ona· iliş
miyecei:iıni videyleriru, dedi. 

Uzun Hasan ve validesi Fatihin 
teklifini kabul eylemi~lerdı. 

Lllkin, Fatih, Sara Hatunu salı· ı 
vermedi, Kadıncağız scdaumağa ı 
başlamıştı. Padişah, ona, ikide bir· I 
de şu suretle idarei kelam eyli • 
yordu: 

- Validem, :rahatsız ol\luğ.unu
zu bilivorum .. Memleketinize dö
neceksinfz. Fakat, biraz sabırlı o
lunuz, beraber gideceğiz. 
Kadın, Fatihin beraber gidece· 

tini işitioce asabı hozuldu ve: 
- Padişahım, başımız iizerinde 

yerin var ... J,fıkin bana nrmis ol
dujtunuz söz ... 
-- Ben. sizin ülkenize gelecek 

değilim, şö~'le Anadoluyu devre 
çıkacağım, sizi de ,eiômetlerim ... 
Bhaz sabırlı olunuz .. 

Diyordu. Bir yandan da hazırlık 
yapılıyordu. Donanma, ordıı ha -
sırlanıyordu. Hazırlık bitmişti. 
Yola çıkıldı. 

Sari, kurnaz ve zeki bir ka • 
dındı. Padişahın nereye gittiJ:ini 
anladı. Trabzon& gidiliy<1rdu. 

Bir gün Sultan Ml'hmecie •or -
du: 

- Ulu Hakan, bu oefer ne~iye? 
Fatih, gülerek cevap verdi: 
- Ayi-ıldığımız yerde belli o

lur valide. 
- Şimdi bilmiş obam daha iyi 

dei{il mi? 
- Türk Padişahı, ser verirr sır 

vermez vaıide ... dedi. 
Siıri; Padişahın Trabzona gitti

ğini sezdiği için onu bu seferden 
vazgerirınek için çok çalıştı. 

Ordu ve Fatili, sarp dağlardan 
eeçerken yolların fenaliğından çok 
sıkıntı çekiliyordu. 

Bir çok yerlerde Sara bile Pa
dişahla attan inerek saatlerce yol 
ytirümek mechur.işPtinde kalı -
yorlardı. 

Siıril, Fatihe, huolan göstererek 
Tre bzonun fethi kolay olınadığınİ 
aıılatınajta çalışıyordu ve: 

- Ulu Hakan; muazzez vücudü
ııüzlin bunca uhmetlere marus 

müracaatları. •1056• •1%37• 

* Aşağıda yazılı 4 kalem arpa Sü-
loiluoda askeri satmalma komis

_yonunda pazarlıkla 21/2/940 Çar
lflUDha günü hizalarında yazılı sa· 
atlerde iılmacaktır, İsteklilerin 
teminat ve kanuni vesikalarile 
komisyona gelmeleri. Şartnamesi 
komisyonda göriilİlr. 
Miktarı T L<Lun Temi.alı ihale 
Ton Llra Lira &llati 

200 15,900 1193 10 
200 15,900 1193 11 
160 12,480 936 14 
350 25,900 1943 15 

+ 
Beherine tahmin edilen fiatı 110 

kuruş olan 10,000 ila 25,000 adet 
tımar fırçası pazarlıkla münakasa
ya konmuştur. İhalesi 28/2/940 
Carşamba giinü saat 11 dedir. Kat'i 
teminatı 4125 liradır. Şartnamesi 
138 kuruşa komisyondan alınır. 
İsteklilerin teminat ve kanunun 
emrettli{l belgelerle ihale saatinde 
Ankarada M. M. V. satınnhna ko
misyonuna gelmeleri. 

(1233) (1057) • Eskişehir garnizonunda erbaş 
yatakhanesi ilAvesinin inşaatı ka
palı zarfla eksiltmeye konmu"ştur. 
Eksiltmesi 15/2/940 Parşembe gü
nti saat 16 da Eskişehirde Kor. sa· 
tınalma komisyonnnda yapılacak
tır. Şartnamesi komisyonda görü
lür. Keşif bedeli 15,461 lira 51 ku
ruş ilk teminat 1159 lira 62 kuruş
tur. İsteklilerin kanunda yazılı ve· 
saik ve teminat makbuzlarını ha
vi teklif mektuplarını mezlrur gün
de saat 15 e kadar komisyona v.er
miş bulunacaklardır. (1175) (707) • 80,000 kilo sıiır eti kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. Şartna -
mesi Ankara, İstanbul levazım 
amirlijti ve Konya levazım amir • 
!iği satınalma komisyonlarında gö
riilür. Tahmin tiıtarı 20.000 lira ilk 
teminatı 1875 liradır. İhalesr 21/ 
2/940 Carşamba günii saat 11 de 
satınalma komisyonunda yapıla -
caktır. Teklif mektuplaı·ı saat 10 a 
kadar Konyada levazım amirliği 
sahnalma komisyonuna verilmeli-
dir. ~184) (762) 

1200 ton odun şerait ve evsafı 
dahilinde kapalı zarfla ihalesi 25/ 
2/940 Pazartesi giinü saat 15,30 da 
yapılacaktır. Muhammen kıymeti 
21360 lira jlk teminatı 1602 liradır. 
Şartnamesi komisvonıla göriilebi
lir. İsteklilerin teminat makbuz 
ve mektupları ve kamında yazılı 
vesikalarile ihale günü ihale san-

bırakılmasına nice Trabzonluların 
bile bedel olamıyacağını takdir 
buyurunuz. 

Fatih; Saraya cevap veriyordu: 
- Belimdeki kılıç cihadı f:iscbi

lullah için kuşanmıştır. Eğer va
zifemi ifa ile Gazi obruyacak o
lıırso.m ne yüzle Huzuru Hakka 
çıkabilirim. 

• Padi•ah, karadan ordu ile Trah
zonun sarp dağlarına _doğru yii -
riirken, Veziriazam Mahmutpaşa 
da donanma ile gelerek Trabzonu 
denizden muhasara etmişti. 

Fatih; bin miişkiilatla Trabzon 
önüne geldi. Trabzon tepelerin • 
den Türk donanmasının şehri mıı
ha•a eylediğini gördü. 
Malımut Paşa; Padişahın gel -

diğini ve şehri karadan muhasara 
altına aldığırv. ve her~eyin tamam 
olduğunu görünce, imparatora bir 
elçi ile haber yolladı. 

- İhtiyarile kaleyi teslim ede
cek olursa şimdiki iradına muadil 
irat ile Rumelide, Sirozda evlat ve 
ayalile serbest oturabilecektir. 
Ak~halde ise şedit miicazata çar
pılacaktır. 

İmparatar, vaziyetin vahametini 
takdir etti. Unu Uzun Hasan filiin 
kıırtaramıyacaktı. Kaleyi, taht ve 
tacın! teslim etınejte razı oldu. Ev
IAt ve ayali, hazinesi, bendegfuu 
ile beraber deniz tarikile gide -
cekti. 

Fatih, Trabzona girdi. İnıpara
tıor David Padişahın huzunına ~ık· ı 
tı. Boyun eiiP etek öptii. 

(Devamı vM) 

Dr. İhsan Sami 

Öksürük Şurubu 
Öksürük ve nefes darlığı boğ
maca ·ve kızamık öksürükleri 

için pek tesirli ilAçtır. 
Herkes kullanabilir. -

Çatalca Noter vekaletinden: 

Çatalca kasabasının Ferhatpaşa 
mahallesinde kain ve menafü umu
miye na.ınma istimlakine karar 
verilen metru:k llıamaının var 
risleri olup Çata!ca kasabaşının 
Ferhatpaşa mahallesin& mukim 
iken ikametleri meçhul kalan E
ntln kalfa oğlu Hayri veresesi zev
cesi R~diye ve kızı Bedia, Emin 
ikalfa oğlu Salih karısı İffet, Emln 
ikalfa kızı Vechiye kızı Naime 
Neriman, o,ii;llu Nihat, Rıza kızı Na
ciye, oğulları Necmettin, Rıza oğlu 
Hilmi, Rıza hafidesi Saadet, Rıza 
hafidesi ve Cemil oğulları Cezmi 
ve Abdullah ve İsmaril kızı Sani
yeye. 

(İstiınl/aki ta.1<arrür eden harap 
hamamın 7 /l/938 tarihinde heyeti 
ıınuhammeneoe takdir edilen (850) 
lira kıymete hamam mutasarrıila

BAŞ, DiŞ 
NEZLE, GRiP, 
ROMATiZMA. 

NEVRALJi 
KIRIKLIK 

Şehir Tiyatrosu 
İSTİKLAL CADDESİNDE 

KOMEDİ KIS?.U 
Bu akşam saat 20,30 ~ 

(OGLUMUZ) 

,.e bütün ağrılıır10~ 
derhal keser. d 

"il 1 Lüzumunda gu 
S kate. alınabilir' 

f-.~~-.:::~~--~. 

,,JJ!!!~~!l!l 

Emniyet Sandığı Oinları J 
• 

1 
O/o 5 faizli ve sekiz sene takS1 

rından bazılarının sebkeden itiraz- -------------
emlak satışı 

' ları üzerine Çata:ca maliye ve ta-
P.U daireleri tarafından intihap e
dilen maliy€den Ahmet Avcı ve 
tapu katibi Süleyman Yanar ve 
belediye kalfası Mehmet tarafın
dan icra kılınan ıkeşif ve tahkikat
tan hali hazır ravice nazran sözü 
geçen hamama takdir olunan (850) 
lira bedıel gerci az görülm~ ise de 
.bugün için istimale gayri salih o~up 
enkaz halinde bulunması nazan 
dikkate alını!rak ancak dokuz yüz 
lira kıymete mütehammil olduğu 
ittifakla karar laştırümış olmakla 
ıtanzim kılınan rapor imza altına 
alındı) ilanen tebliil:. olunur. 

tinden bir saat evveline kadar.tek
lif mektuplarını Edirnede Müşiri
yet dairesinde askeri satınalma 
komisyonuna vermeleri. 

(1208) (898) 

* 100 ton plr'.nç kapalı zarfla alı-
nacaktır. Eksiltme 22/2/940 günü 
saat 15 da Aokarada Levazım a
mirliği satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. Pirincler şartname
sinde yazılı miktarlar dahilinde 
Beypazarı, Yabanabat, Nallıhan 
malı olabilir. Beynazarı için mu· 
hamnıeıı bedeli 29,000 lira ilk te
minatı 2175 liradır. Yabana bat içiu 
muhammen bedeli 27,000 lira ilk 
teminatı 2025 lira. Nailıhan için 
muhammen bedel 29,5011 lira ilk 
teminat 2212 lira 50 kuruştur. Nü
muııesi koınisvonda görülür. Şart-

- Demek ki arıık l;en yüzüne 
baJ\:lınca kitap sabüesi "ilbi çar
çli.ı;>uk ve saıtır satır okuna'bilen bir 
haldeyim!. 
Hayatı yalnız çeki,e çekişe: 
- KurW>I. 
Demekle l(eçen ve bwı un 'ıçin 

her kar:;ısına ç>kaııla '!boğaz bo -
jiaza gel:miye alışaın bir adamın 
ııcıyışı ile kan;ılıaşınıya bir türlü 
taha:rnmül edemi:vordıım. 

- Ben 'bu Bel'lcis ruma:ınalı idim! 
Diıyıordum. ÖınTümün 'hiQbir 

safhasında hex1hanııi lbirşey llıarra 
bu derece ağır gelımemi~ti. Hele, 
ylııe köpriinün üzerinde, 

- Taze simit!. 
Diyen satıcının sesi kulağıma 

ııe~ince kendimi .bütün lbiitiiıı düş
müş hissettim. Midem bomboştu. 
Başım döııüyıordu. A<;lık içimi e-
2iyıor, !kara bir pençe gibi tırmık
larını karnımın lbıoşluğunda gez -
diri'.YQX'du. Bir simit alalbil~eydiım; 
ne midemde lbıoı;luk, ne başımda 
dönmP ne ıkarnımda açlığın di
dik1eyişi, hiçbir şey kallınıyacaktı. 

O adam sırtınaı yük'endiği se
peti ile: 

- Taze simit! 
Devin ııeçerken lbir simit ala -

ırnaınak. ibir yiiız '])ara ibu[emaımak, 
bir metelike !bile saJh.iıp ()i)ıamamak 

1 

1358 Hicri I 1355 Rumi 1 
Muharrem 2 inci Kanun 

' 3 30 
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Vakitler Vasatij E-;,;;r 
Sa. D. Sa. Da. 

Günet 7 00 1 22 
Öğle 12 28 6 50 
ikindi ıs 19 9 40 
Aqam 17 38 ı:ı 00 
Y•taı 19 09 1 32 
İmsak 5 20 11 42 

namesi 143 kıırusa komisyondan 
alınır. İçinde kanuni ve ticaret o
dası vesikası da bulıınan teklif 
mektupları saat 14 e kadar kabul 
ohınur. (1226) (948) .,.. 

~mti Cinsi 

Gala.tada Sultanbeyazıt Kemanke§ Dört katta yirmi dokuı 
mahallesinde Topçular caddesi ve odalı ve altında dört dült• 
·Demirciler ookağında eski 152, 154, kiını olan terkoc ve elek· 
156, 29 yeni 146, 148, 148/l, 148/2, tdk tesisatını havi kMit 

, 41, 150 (No. taj 146, 148, 150, 41) biT at>arlımanın üçte bir 
No. lı russesi. 

/
Çengelköyünde Hastane, Reşadiye İki buçuk katta altı odab 
sokağında eski 2, 4, 5 Mü. yeni 7 /1 maa bahç., a~ap hane ilt 

J (en yeni 17) No, lı bağ ve bağ zemin ve gii • 

I 1 - Arttırr.ın 28/2/940 tarihin/~~~ çarşamba güııü suş~ 
ten on altıya kadar yapılacak ve gayrimenkuller en çok 
ren~rin iistünde kahıcaktır. P· 

2 - Arttınnaya gil'mek için muhammen kıymetin 79 1~ 
tind~ pev akcesi yatırmak Iazımdır. 1 

3 - Arttırma bede~nin dörtte bi.:ri peşin ve ııeri kaJaıı.• 
nede sekız müsavi ts.ksitte ödenir. Taksitler % ı; faize i~bidit~ 

4 :- Taksitler ödeninciye kadar gayrimenkul Sandığa bif 
cede fpotekli kalır. ··ti 

5 - Fazla tafsilat almak ve binaların fotogrof~a.nnı ıı:0 

yenlerin Sandık biualaı- servisinıe müracaat eylemeleri lazlJlldıl 
Bir beton uçiış histi vahidi fiat 

llzerinden kapalı zarfla eksiltme- Go Hekimi 
ye \qınmuştur. Keşif bedeli 233,077 1 1 İstanbul Komu~ 
lira 96 kuruş ilk teminatı 12,904 Dr. Murat Rami Aydın 
liradır. ihalesi 24/2/910 Cumartesi Beyoğlu • Pannakkapı, Jmam 
~nü saat 11 de Ankarada M. M. sokak No. 2 Tel. 41553 
V. Hava satınalma koınisyoııuoda Muayene ve her tiirlii göz 
yapıla~aktır. Keşif evrakı 1166 amcJiya!ı Cı.kara için parasız-
kurusa komis.•·ondan alınır. İstek- , d ,, '1ıııiii1r~.İııı!ı!l!!lllllilll!lllll!IBll!llllllliıml:ııılt .. ıi1 lilerin kanunun 2 ve 3 cü madde- . • 
lerindr ' ' azılı vesaikle birlikte ilk 
teminat ve teklif mektuplarını mu
ayyen saatten bir saat evveline 
kadar komisyona vemıeleri. 

(1221) (943) 

ne feci, ne ağır şeydi! Bir saniye 
ayaklarmn gayri ihtiyari köprü 
parrnak:hltlanna teveocüılı etti. 
Gittiım, demirlere dayandım, 

- Şuradan kendiımi denize fır
laıtıverf':v>im .. 

Dedim. Karanını vıımlş gibi 
idi:ıı:ı. Hatta, ayağımı kalıdıı·dııın 
'bi1e, Fad<at, 'bir mıal gene kafamın 
içinıde ibir ll>alyazuı1 ağır inişi gibi 
wnkladı: 

- Seni öldürenler yaşıyacaklar. 
Ne yapıoyrsun?. 

O z8'1Dan ayağım tekrar yerine 
çekilıdi, tekrar gözleriıınin önünden 
Paşa, Nedim Bey, Namni, Rıdvan, 
Hayati, Nusret, Rifat Şükrü.den 
başlıyarak lbir :ıniti'llll( yerini dol
duracak kadar yüz ve ibaş geçti! 

Ve .. sanki birisi vermiş te,-yap
:ınakta ııecikınişim gibi: 

- Haydi vazifene ~eç kalıdın .• 
Diyen ıbir eda ve sadalGirtle yü

rıüımeye başladım. Doiiruca: 
- İfüa!Qt ve i!hracat merkez ;t· 

non im şirketi :meclisi .idare reisi, 
büyük zen,ııin, lbüvüJ< tüccar, ri
cali sabıkadan Rıdvan Bevefendi· 
nin Divaınyoluiıda.ki kona~arına 
gitımelı. için bacaklarnndaki oon 
takati topladmn. Bir taraftan da 
kendi kendiıme: 

- :ijey ı;ıidi d~'ll hıey l. 

ııaıeıeıeı••• • ••• • ••••• 
Sahibi ve neşriyııt< idare edm 

Baş muharriri • 
t:'fENI İZZET BENİCB 
Sön Tf"lna.r MatbuSJ 

Diyor,ilave. ediyonun: 
- Dahiliye Nazırı Bevef.endi, 

şimdi arttk devletle eı• küçük bir 
aliıka sahibi ıbile degil. Mesele ke
sesini doldurup, yükünü tutuncı
va kadaıımış. Şimdi müşarünileyh 
hazretlevi sadece devlet kesL'ISin -
den şişirdiJti midesinin lbir kaıt da
ha şisip genişlemesinden baska bir 
şey düşünıınü!)'m"!. 

Ve .. düşiinii,yordum: 
- Her f(Uıı ibir han, lbir hamam, 

!bir apartıman satın aldığ"ını s&y -
Jiiyortlar. Fakat, kimse çıkıp ta: 

- A Rıdvan Bey !bunları nasıl 
alai!:Yiliyoru;unuz? ·• 

Daıhiliye Nazırı iken kaç paranız 
vardı .. Balbanızdan, ananıMan ıını 
kalrlı? Büyük ticaret islerme ka
bineden çekilir çekilmez ginmek 
için sevmaveyi nereden ibuldunuz, 
ve bu sermaıyeyi ibiı'denlbire lböyle 
nereden lbu kadar büyültebildiniz? 

Ve yine !birisi çıkıp ta: 
- En ıbüyüJı. rakamları alan da

hiliye tahsisatı mesturesini kendi 
'keyif ve llıevesinizden ~ka ne -
reye saı-fettiniz, bir tanesin! gös
terebilir misiniz?. 

Deıntyor. 

l . En çok tu:lıafuna giden ~ buy
du!. 

(Devamı "ar) 

Satmalma Komisyonıı 

c•' Komhyomımuzda ıne~• 
saf ve şeraitine göre JC l 
birlikleri ihtiyacı için ilıl ,~ 
beş ton odun pazarlıJı:la !nıl 
nacaktır. miinakas.asıJJl\ ;'J' 
Sah günü saat onda b•ol8 ııİ 
ayni giinde ihalesi yapıl•' 1r 
teklilerin belli giin ve s8\ 
dıklıda Komutanlık satı119 

misyonuna nıilracaatlstJ· 

* ,,,ı 

Komisyonuınuzda ırı• ~i 
şif ve şartnamesine göre ,~ · 
deki yedek subay oklull;,ıı 
sıva ve badana ve sair (ı' 
açık ek•iltmesi 23/2/94,0 ~f 
nü saat onda yapılm•IZ8 tf 
sak ve ayni l{ilnde ints~ . ~ 
tir. Muhammen bedeli 11 \~ 1

1
• 

yüz doksan altı lira yetııı ;1 
n. k :ı>' ruştur. teminat par ~,,ı 

'.'ltmıs dokuz lira sekscll 1 ı 

isteklilerin belli g!in ve ~I~ 
dıklıda Komutanlık satıP 
misyonuna miira<!aAt1art· 

* . · li~~ 
Komutanhita bai!lı bıt 14~ 

tiyacı içiu komisyentıf11tl li''' 
cut nümunesine göre ve etlı' 
yazılı atı• cüzdan deflııtı '. 
hedef kajtıtları pazarlı ııı' ~ 
tirilecektlr. MüQakasıı5 0~. 
940 Pazartesi Kiinü s~~t 4t ~ 
başlanacak ve ayni giiJl .,ıı 

·o • ~ yapılacaktır. İsteklilet!-~ııı•. 
ve saatte Fındıklıda ,. ~,!~ 
ıatınalma komisyonuna ,f .. ,,, . . , ... 

Münakasa giinli tal~l>/ıııl'',, 
Komutanhita baith bıt 4, 

1 

yacı için koıııisyonuf11tlı9~ ~ 
cut evsafına uygun ol~8sı. f, 
iki bin liralık saka ara ~filı 
hkla satın alınacaktıt· ıe>' • 
sasına 19/2/940 Paı:;.9ı'/ 
saat on bueukta baş pıl' 
ayni günde ihalesi 18 <ıt 
İsteklilerin belli giiıl ıJı. s''~· 
Fındıklıda Komutan! • 
komisyonuna geJıneleJI· 


