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ETEM İZZET BENİCB 

Haberle ., ı. a iç ya ve Kafkasya' 
8:;:~~::~-~n Müttefik Orduların Orta Şarktaki Hazırlıklarına 

Tahşidat 

n· ııce illı: hanıJe sahası ne 
?ılajino, ne Balkanlar ne 
lllltd ası burası değil, B~lan
ada. 

Karşı Alman ve Sovyetler İş Birliğini Arttırdılar 
Balkanlara Müteveccih Bir Hareket Planı mı Var?. 

Almanyanın İs.veçe karşı tahşicl_at 
yaptığı haber ve riliyor 

Erzincandan gelen 
Mustafa treni kaçırcı 
Erzincan fela -

ket zede !erin den 
Aıt<;edaf;lı Hasan
oğ'u Mustafa a -
dmda 15 yaı;.ların
da bir genç çocuk Helsinki 18 (Hu;;usi)- Kareli 

mıntakasında harp vaziyeti en şid
detli ııünieriru yaşıyar. Sovyet kıt
aları Smııma mevkiinin gaııp kıs
mında ilk hattı w iJci noktayı el
de eı-ğe muv.ıffak olmuşlardır. 
Scwyetler, yeni bazı taanıwılar da 
yapmaktadırlar. Fin Gtıt'aları, QC>k 
ezki olan d~an karşısında gece 

gündüz mukavemet ediyorlar. Ma
a.ınafiıh, Fm Heri karakol ve mev
zilerinin Sovvetler tarafından ~ 
gal edilmesi o kadar vaJıinı bir 
hadiı;e değ:i!dir. 

Son taarruzlarda Sovyetler, mev
cut tanklarının yWıdc ~ini 
~'ibetmişlerdir. 

Helısinkiye pilıotlan ile birlikte 

200 İngiliz, 2-00 Fcansız ve 100 İta!- annesi Elif ve di· 
yan tayyaresinin ı.,"Clmiş olduğu · ed 
b "d · il 'Med · ğer felilketz e • ! 

r. ır me,., . ır , . . . !erle İstanbula gc-
•. Son .neşredi!en F m ~smı t.eblı - tirilirk.en, Eskişe
gıne !<"re, F~n.~r, ikinc; h~ttın mev- hir istasvonunda 
zile;ıne çekilını:Aerdır. !.ınler, va- trenden ınrn~ ve 
tan ım~ı kan.ş k~ müdafaa et- bu sırada trenr ka- , 
melctedırler. . çırıruştır. Diğer biı 
ALMANYANIN ISVEÇE KARŞI trenle İstaoouıa /iCtırılcn ~ Sir-

TAHŞİDATI kecide bir otele yerleştirilen kü-
.Berlin 18 (Radyo)- Madam jan çilk Mustafa, şimli annesini ara-

Talbuhi, Övr gazı"teG'inde yazdığı m .. ktadır. 
bir makalede, Almarıyanın İsveçe - ------
~ı tahşidatta ·bulund~u ve 
yakında harekete ııeçece,i!lııi ya
Zl(YK)r. Berlin siyasi melıafili bu 
iddianın aslı esası o'madığı ve Ma
dam jan TBobııhinin iki memlBket 

(Devamı 3 lincü sahifede) 

Ki S A C A 

Mahut tayyare 
kaçakçılığı 

Ruhi Bozcalı "ki se
neye mal.kum oldu 

Bir İngiliz denizaltı kumandanı gözetleme mevklinde 

Londra 18 (Humısi) - İngiliz 
desvt;royıerlıerinin şimal deıııizinde 
Norveç sahili açığında Alt.mark 
ismindeki Alman vapurunu tevkif 
ederek, içinde bulunan 400 İngiliz 
esirini kll!l'tıuımalan y•urdda büyük 
bir alaka ve f<eVinç uyandırmış • 
:tır. Bu Alınan vapunında, Gral VQD. 

Spee'?~ Noelden eV\~I batırdığı 
7 İngiliz VS.Puruna mensup müret
tebat vıe zabıtan vardı. Almanlar 
İn.giliz mü:rettıebatını hapsetmişler 
ve çok fena muamele yapnıaklta 
bulımm~lardı. 

iDestrovoerler, İngiliz esirleı·i ile 
birlilctıe fnııiJtereye hareket et -
m~lerdir. Alınan vapurunun İn -
giliz destroy<Tleri ta.rafından tev
kifi Nol'\-eç kara suları dahilinde 

vuku .bulduğundan, Noırveç hii:<-J· 
meti, İngiltereyi protesto etımi_.tir. 

Alt.mark Alman vapurilllun tel• 
sizlıe verdiği bir mesaia göre, va
purun tevkifi hadisesinde bir mu
harebe de vUkıua gelmiş, dört ,,.ı. 
man ölmüş, be~ Alınan yaralar • 
mı.ştır. 

ESİRLER KARŞ:n;.ANIYor. 
Londra 18 (A.A.) - İsl:J>Çya na· 

=ı Sir John Colville Lelth lima
nına giderek Almanların Altmark 
vapurunda me\•kuf bulunan ve İn· 
!(iliz clle:;troyerkri tarafından kur· 
ıtarılan İngiliz deniz ticareti mü
;re'ltebatını kar~ılamıştIT. Hükt1met 
makamları yaralıların :!Qıray.ı çı • 
karılması için lazım ıı~kn ı. cllıir
leri almı.ş.lardır. 

R umenler 60 Macarı 
tevkif ettiler 

.. Buda~te 18 (A.A.) - Bi.rk. aç 1 rih edilmekt.:dir. Me\'kuilaitlan 
gun evvel Rumen polisinin Tini • son ticisi a&keri hapiı<hAA>cye ıı<v -
saara'd 60 Macan tevkif etti,ii: tas- kıedilmiştir . 

Kabili sevk bçılon 
Vaşingtoo 18 (A.A.) - Deniz ı bında bir kabili sev.le ba1oıı .ı.ru;ıı•ını 

lı:<ıım.itE6i. üç milyon kadem mikn- tavsiye <etmi~ir 

Ruzvelt seytıhate çıktı 
V~n 18 (A.A.) - Ruzvelt, ı cak havaların hillrum sürdfıjıu Ka

Jı:arla örtülü olan Nevyorktan sı- rai-b denizine hareJ...et >'tıni,U, 

1 
Devenin boynu 

An'kara 18 (Hususi) - Tayyare -----------••• ... -•ıı:.....cı:ilıiı: ____ _ kaça!k.çılığı mwelesinde Ekrem .. -
1 

( Diğer Telgraflar 3 üncü Savfamızdadın 

Deveye somıuşlar: 
- Neden boynun eğri?. 
Cevap vermiş: 
- Nerem doğru ki, boynum eğri 

o]masın?. 

Dün akşaın, Babçekamda bir 
bamvayın yoldan çıkışı, esasen 
manda arabası sür'atile giden şe
hir nakil \'asıtalarını, bir saat stop 
ettirdi. Bazı ukalil ve fuzala diye. 
siye ki: 

Köniğc bazı evrakı verdiği için 
tevkif edil~n Hariciye Vekaleti es
iki mmurlarından Ruhi Bozcalının 
davasına, dün ağır ceza mahkenre
sinde devam edildi. 

Evveia, iddia makamı, ibadiseyi 
dzah etti. Ruhi Bozcalının ifade -
sinin birbirini :tutmadıl!ını hare -
ketinde suç olduf;unu izah etti. 
Ma7.nunun vekili, Ruhi Bozralınm 
suçlu oJııadığını söyledi. Sonra Ru
hi, 45 dakika siben müdafaasuu 
okudu. beraclini ist>edı. 

Yeni tarihi tefrikamız 

MAKEDO 
at 1 ·ç 
Reşid Paşanın hatı. atı 

Ankara Harbiye.inden mezun olan genç subaylarımıza ev\'elk.i gün 

1merasimle diplom~lar~ verildi~ni yazmıştık ... Yukarıdak~ resimde, genç 
subaylar Zafe.r abıdesıne çelenk koyarken gorıılnıektedır. 

- Bahçekapıda tramvayın yol
dan çıktığı viraj rayı çok eski de 
ondan ... 

Bu iddiayı bizim mabuda sor· 
dam. Bana, yukıırıdaki deve hl· 
kôyesiııi ..ylattı. • • 

Nihayet heyeti hakime ikaı·arı 
'lıeflıim etli. Ruhi Bozcalı iki sene 
ıhapse mah'kıiın oluyordu. Bir se
IY.'Yi mevkuf ol.arak ı;ıeçirdiği kin, 
daha bir sene hapiste 'kal&caktır. 

Bu çok heyecnnlı ve ~akın tııril1iıı vcs:liulııra ıl .ı anan lıari
lrul&de meraklı had'sc s;;-risini, pek yakında SO. • TELGRAJ' 

kullide meraklı hluU.cleı serisini, 
...... ıms:ı ....... illCllllltmm:.;;:;;ıu:lailillllllli ..... :ililiii..., ........ 
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L .Alt 

mLER OLACAK? 

Gazetelerimiz.in başmuharıi!' • 
:-rlne nazaran, harp, i~ 
.albuıdB>k saracıik.! Her tara!ta, 
ani han! hazıır' .ıclar görülüy>oc. 
~nim aklmı siyaı&eyata pek er -
~ Aıl:lı evvel ~,;r d.o9tu:ın var; 
eçcın ı:ün ona sıordıım: 
- Harp dünyayı saracak mı!. 
Şu ccv.ııbı verdi: 

- D.ıny a, haı11ıi sarocaık:!. 
- Bu ne demek?. 
- Şu demek iti, insaırlar bo.ğaz.. 

JŞmal(a yine c:ın atıyuılar .• 
- Neden acaba'?. 
- Çüıı:lili, son zaırıuınlaırda, oka-

'ar çok nutuklar söyleniyor, ba-
n~-.w, çagınlıyor, Yl"'N(ara b-

.ar ..lı:v'or ılu, bu <'ilrültii, bu pat.rı., 
ıısasların canına taılı:. dedi. Bu 
ıünyada ralıst.lan kaçan insanlar, 
.İl' an evvd i>lıür düızyanm 'huzur 
e süi:<ünuna kavuşmıilı. .isliiıyor -
ar. 
\FRODİTİN BİLE 

iAHTF.SİNİ YAPTILAR 

Şilll<il mah'ltemede da.vaBı gö -
-!ilmekte olan cAfrodiıt? ııam mez
lureye a:t roman o kadar meı;tıur 
Jldu k~ iki aç~ hemencec· 
>U isi-",r,de ilti kitap neıretmişler .. 
JllV<ll" arda afiş'er, gazetelerde i
iıılar var. 

Afrodit! A.frodit! 
Bu kitaplar lo:ıp111;lıynrmuş! Fa

'<at, is>ıı tu!ınf.ı, n~ bu Af
ndıtler. sı.ııı;lu olaraık mah:ksıneye 
rerilen Afrodit dej!il .. Sadece meş
Uır oıan isminden istifade et -
:nişler .• 

Görüyorsunuz ya, ihtilııılr nere
lere luıdar a.ldı, yürüdü. Afroditin 
.)l[e sahtesini yapWar! Pe.ı! 

ELEDİYE FEN 

ADAMI ARIYOR 

Beled.yemizi:ı:ı, fen iş!C>ri kadro
;ıundald mü-iıallerine dair bir ııa
!lJru gördüm. Mei(er, ne de çd< 

müııhal va.r.ınıı;! Heı:& de, en mü
him, belli ~ı ~ ... Bil
mem ne müdürll4lü, ne m;Jiıen
d:ısl[iö. fa!Jın, filAn.. .. Bu kadar mü
him fen elemanlarından malhrum 
Glan tıeledivenm, fenni muayene 
ve kıont.rolları elıııik yapması ga
yet tabii ... 

İ'in.da, o!dukı;a yüksek maaş
lar vidOOiliyor.. Haydi bakalım, 
taı.illıi uhdesinde! 

CAMLICADA BiR 

OTEL YAPILACAK 

Beledivemiz, Çamlıcaırun tepe-
slr.e, turiıstillt ibir ate! ya:ptı.racak
ınıı;ı! Bu otelin pl!ınlan da hemen 
ha:iırlanıvormuş! Gördüni.iıı mü 
kazançlı iı;i!. Artıık, bu ya:z., bütün 
İstanbu!lulat, işi pücü b?!"akıı;ı, 
Çamlıcadıı,ki otele sefa sünmeğe 
gi.cle<:ekler ..• 

Zaten a'aıfrangası turist demek 
olan şu seyyalh na.ın insa.nlar da, 
son Z&ınAnlarda o kadar QOk !(eli
yorlar ki, şehrin bazı biiyük otel
leri, izdihamdan kapı 1annı ka,pa
malta medbur oldular (!) seyyah 
meselaıini ya'nrz otel me$ele..-i 
zannedenleıin aklına hayranım!. 

AYIPTIR., ŞU 

LEVHALARI İNDİRİN 

Dün, ikinci mevki bir M~a -
Beyazıt tramvııyı ile seyahat edi
yonlııın. Arıılbanın içinde en az 70 
klııi v.ardı. Ncles alaıınıy<>n:luk. Bı
letçi sövleniyor, volcul~r barut 
j{ibi... Vatman feryadı ıbasıyıor. 
Ya.ni, sizin anlıyaoağınrı:, şöy!e sa
mimi bir hava içinde, maaile, güle 
e;tlcne seyahat ediyorduk!. 

Tam bu aıra-ıla, arallıanın içinde 
küçük bir leWuı l(ÖzÜme iliı;ti: 0-
turaca.t. mahal: Şu kadar .. Aralba
nın içinde ayakta duracaik ma;hal: 
Şu kadar ... Aırıııbanın dışında a
yıtlota durat'-ı>!I'. m~al ~ kadar ... 

Keı:di kendime güldüm. Allah 
basi.rchroizi bağlıyor, galiba ... Ya
hu, ll)'rpt, r, µıdirin şu leWıaları !. 

AHMED RAUF 
-----

Her gördüğün sakallıyı baban 

' sanma ..• 
İhtiyar davacı.; mal ' ne bp._ I gini. demin yana vakıla söy.ledii,ri 

randa başına bidlıııın drJ!Jabahj!a vek'ayı 1'l suzıetle ıanlatrnaJia baş
'jlllna yakıla dePt yımı:vQr,Altide bir ladr: ' 
:>a.<;ı:ıu iki tarafa sal!lıvaca.lı:; 1 •- Efendııı, be.n ta.şrıalı tüccaır 

- $<- b& -::ı W .ı.mn H~ '""' 1""""" yeceiı: işler bu! ... Tevciıılıoeli deıne- ıtidiı> ~.mı. Fa'kaıt ahvali alem. 
m.ışler; <bet- gc Uüğıin sakalbyı ı:ı.... icaıbi geçenlerde .• şövle bir İman.-
ban sanma.. diye!_ buıla vaınp biraz çokça eşya alayım; 
. Diyer; italababktııılt ba:ti1 · fazlıı mal ııöz çı:kaımaz, varsın Yll'" 

~ aldmmyacdu!. ı mmda dwsun! .. dedim ve ban:ka-
E:ıad Kwımaı; adını:laki d2ri.li daki te!<1mil paoram olıtn 1000 lirayı 

jıtiyar, n.lhıwyet; ~tiz sesli, cebime yeılleştiııerek Jıuraya gel
dawti iiıBilıe a&tyei iknci ceza drın. Tren Hıaydarpaşaya akşam 
ına.hl<emesi sa.tomma koııQı.. vaıdı,ğı. için Köprüye çll1.rğmuz 
ve müleııulıdit tavmlarla. etrafına zana:n etraf karıımuy gece ohnu-r 
bakı.ı:urlı:en yine mübaşirin ikaz.He tu. Aınma her t3r.af kapkaranhktı. 
davacı mev'kiine yıerleşti ve bunu; Elimde bavulum bir obel a.""3Inaık 
slyıab saka11.ı, ril yüzlü, i.isiü baııı ~ y9ldan vüriird<en bird:ıın kar
aMukça düzgün bir adamm jaııdaı.-- Pllllll (~ g(Ste.-erek) nah şu 
me. mı.ıha.fazasınia mııznıırı yerirııel adam çı:kıl.ı ve beni ııör:ill' görmez: 
getirilmfsi takip etti. - cA.lı da)'lClğmı !..• 

İlk 8Ql'gUlar yapılsp iki larafın Di~ biır feryat ıiı>'.>oorrp s~ 
l:Jü vlyet!et"i testıit okmdulrlan oon- dolaş oldu. Sıınslkı sani'ıi!ı iııolh -
"" ihtiyar ·dıwacmın; şeytanın bile rından ku.rtur.dlı itum zaman hay • 
aktl edemi)l'e<:eğine itikat eyledi - . retle yfu:iine bııl<tım. O de. benim 

Vazant lskendu f. SERTELLi I 

BAR, ÇİÇEKLEki 
' No76 aa-

• 
al kan 

güreşi rı 

Esnafa 
yardım 

Şehrimizdeki müsaba
kalara Bulgar pehlivan

ları iştirak etmiyor 

Her cemiyet; müşterek 
yardım için yeni bütçe
sine kaç lira koydu? 

Şetırimizde 2 mart ,ı.a,rıhi:nde baş- Eıına.f cemiyetieri müşterek ymr-
1ı:y.acağıoı haber verdiğimiz 6 ıncı dnn bürosunun l(eQell hafta Y'lll»
Ballkan güreş müsa!bakaları için lan uımumi heyet ir,ıtimaında inti
Başvekii.let beden terbiyesi gıenel hap olıunan yeni idare hi<yoeti me
direktörl!i)!;ü bir program hazır • saisinc başlam.ı,'! bulımma.ıctııdır. 
lanı.ıştır. Di~ taraftan müsaha - Dii\'"1" taraftan her ceıni.....,tin mu-
:ka!ara Bulga.- pehlivanlarmın i.şti- ayycn brr 'l1hBisat vermesi iie a-
r,k t'tlnıyecekleri aı1'aşılmıştır. :ırakta duraıbi!.e.n bu birliğin faa -

Genel direkt.örJ.ük münasip kar .iiyıetiıri arttıraıbihnesi. için ekseri 
palı bir salon buftınmadık~ oomi'yetler 1940 yılı için, ~en se
musa:hakaların bu yıl İstanbul cı- neden daha faz1a para vermei!i 
ııctindeki Çemberht.ıış sinıeması sarı kıaraırlaştımıışl:ar ve yeni bü!Qe -
Jionunda icre.sıru k.ararla.<ıt.ı.rmış ve !erine bu hususta icaOOden tah -
fiatları da localar 500, 2 inci 1ocalar 1 sisatı da koyınuşlaMı>r . 
300. husuBi mevki 150, 1_ inci 100, Her esnafın meıısun olduğu oe 
pa;r;ıdı -~ kurıtı.<; o'.iınak uzere b':az ııniyetin müşterek y..roım hissesi 
fa2Ja. yüksok ol:arak tesbıt etmışur. için avnıdıh paray.t ö;trenebilmetii-
Gurcş ımusabakakı.rı 2 mart cu- . t . . "'-~- b ·-' 

maı1ıesi .. ·· - .... 14 30 d 3 mart nı emmen OESntye""' u1 · u .r u 
gıınu """"' · a, b' li" -"' ıaiıhlı·'d e'ttikhITT pazar günü saat 14 de ve 4 mart · ır ııe ve.~. · " 

pa.za.rtesi günü akşamı da saat 20 paraları yazıyoruz: 
de icra olunacaktır. O akşam teV'" Bakk:alla1'. cemiyeti 1939 yılın -
zii mi.iltifat. da yapılacaktır. dan 550 lira fazlasile 4000 .ı:h-a, kah-

veciler 125 lira iazlasile 1850 lir.a, 

1 l\.ÜÇUK HABERLERi 

* Harici ticarethniz halokında 
.neş-edikn resmi rakaımla.ra na -
zaran 1939 yılı oçimie 118,248,934 
lira ~e eşya ihllal edilmiş 
ve buna u:rmkabil de 127,388,997 J4ra 
değerinde eşya ihraç ohınmuştur. * Eminönü meydamıun tanzi -
minctcn sonra, Tramvayların Yeni
camıin arkasından dclaşara.k geç
meleri muvafı:k göıübnclct•ılir. * Şehircilik müLe.~ mima.r 
Prost şiddetli bır grlp!ı.:?n haı.1.a 
ya tın ak+ .ar.!ı.r. * Anadoluda ıbir tetkik seı-a.lıa
t..ıe çıkmış lbıüuna.ı. Mil} e v'ekili 
Fet.hi Okyar Aydmd:an Sill:eye ha-
re ·et e1i!nıştı•. J 

w Şehrmı.izde bira bırhnnı art
ınu.;'w.r. Bırçok ııazmo saJupl rn-i ~ 
şika vette .bulunmıı.şlıı:rdır. * Zonguklak limıınınm 1"miz
lenmesi ilerle~~· ıç'n lwınür nak
liyatı rekrar b..ş4:mıştır. * Erzincan zelzele fel&ire -
dıderi için şubaıtm on beşınci l(Ü
niitıe .kadar yatrrılan t-ebe!'ru mik
d:ıırı 3,953,288 lirayı bulmuştıur. 

suıculıar 81,25 lira fırzla.&ile 537 ,50 
.lira, l:ıerıbeııler 1081 lira, hamam -
cı1ar 275 lira, ııe~n yıtdan 2,5 lira 
e:ksi2i ile 635 li:rır; ma&ni işler 
san'atldirlan 350 lira, ekıınek yar 
pıcıları 100 lira fazal6ile garoon -
lar 7,25 lira fazlasile 2000 lira, müs
kirat ami:lleri 65 lira fazlasile 470 
lira, sütçüler 818 ·lira fazlasile 1700 
lira, ~~kerci.kr 550 lira noksnn ola
,.ııı;. 950 lira, lelıJebiciler 2 liTa faz.. 
lasil.e 38 lira, arabacılar 1000 lira, 
aya.kıkabıeılar 250 li."ll faL.asile 500 
lira bahçivanlar 1350 lira, balıkçı
lar 1000 lira, demz nakliyecL'tti 
1034 lira, ddkı.unacılM 200 lira, f>.. 
nncdar 115 Jiora f.azl:ınJe 1090 lira, 
ka&aplar 100 lira nak&anile 1000 
lira, marangozlar 93 lire. =:ı..-'tar:ık 
350 lira, motörlü kara na'1di:yı.."Ci -
leri 150 lira fazlasi:l!' 935 lira, sıva
cı.lı>r 50 lira, yorgancılar 100 :r:ı, 

hamallar 1200 lira, 18,75 lİ:r'cL nok
s:ınile 272 lira. 

Odun ve kömürcüler, saraç:t.a.r ve 
yapı yapıcılar ooıniyıetıen varidat 
azlığı idıdiıısile bu yıl müşterek yar
dım ~ilatına para ayıram:ı.mı:ş
lırrdıır. 

gibi sakallı ve ~lı idi amma ibe
·nim kardeşimin oğ:ıwa biç de .ben· 
zemivo."<iu. Çünkü o daha pek ııenc 

ve hem de köyünlclc idi. Bunun için 
1 

ı~~;~ii~-~ 
i<endisine d!l: dik baktım ve; • 

- .ıH~ri ~·anılıyorsun, ben 
senin dayın değilim.> de<Lm O da 
bu yaııhrl.ıf:m farkına varmış ola-
~k ~: 1 

- .Sahi öyle imiş .. > <kyip gü - 1 
lüımsec!Iktıtm eonra; 

c? Tevekkeli dememişler .. Her 
sal:allıyı •baban sanma!• a'layile 
alelacele uzak~tı ... 

Evveüi bu isten bir şey anla -
madun. Sonra o\ek varınca efimi 
ciizdarum:ı a:...r atmaz bizim cüz
danın ve µar.alarm <;la ço.'ctan uzııdo.. 
l.aşm!!; oldu.~WJU hayretle ııördüm. 
[)erhal polise koştum. Allah razı 
ok ın, po!Wer ·birçok resimler ııös
ıtıerdilo&. Nihayet bu sak.allıyı ta -
rudmı. Biraz smra da kendi5i y~ 
!kalandı ... > 

Bu ü~ oonra suçlu cürnrii
nü ınıdır etti ve dava şahit ıelbi 
i<;in başka rur gü.:~ tal1k olundu. 

O da öteki gill>i sam:r.niyet perdesi ' 
altında kimbilir ne maY.satla rol 
oynuyoııdu. 

Mıerdıven ba.;ında durdular. 
Cemil kulak!Jarırıa inruuııuuyorou. 
Öyle sersemi em i<t.i ki... 
- Öteki da kim? 
Diyerek hay:ret.lo Şelmenın yü

züne baktı. 

Bir işe yaramıyan 

köprü 
Geçen giin alakadar bh- beledi

yecin.in, Gazi köprüsünü miidafaa 
eden bir beyanatını okuduk. Bu 
l>eyanata göre Gazi köprüsü İstan
bul için bulıuımaz hint kunıaşıdır. 
Halbuki, filiyatta ve hakikatte, bu 
köprü, şehrin seyrüseferini tes -
hil bakımından hiç faydnlı değil
dir. K11raköy köprtisünün yükünü 
hafifletmemiştir. İstanbulun planı 
yapılmış, İstikbelde tramvayların 
hali, bugünkü iııdiham düşünül -
m~tir. H&l böyle iken, Gazi 
köprü~ünden tramvay gcçirilnıe
si11den vazgeçilmistir. 

Bu, az mı hatadır?. 

BÖ&HAN CEVAT 

ne karşı ten ) üJ ı;:öoıterrnlı; olma
sına loz;yor ve iç'.ıı.den: 

- Ne kar:ı.kters'2 objr erılu>kmiş!. 
Diye söyl(!niyordu. 
İlk pörüşte annesini seven bir 

erke[[in, bir miidliet sonn ·3elma
ya gönü.! verecep;ini, onu almağa 
kalkıı;acakını kim tzıhmin edebi
lirdi?. 

O gün yalıya tesadilfen ui;mnış 
fibi olacaktı. 

- Elvet. An.nem hastadır çok - Se.lına açlkca sö1•!.cdi: 
1ıanberi.. - Şebboyla Büyifk"""'eye gı't.ti -

Selma - buınu tiWı.mın elııe We -
bu kadar aihlıiksız ve S<tjyeeiz bir 
erke!kle na.;ıl evlenebilirdi? 

Ve eğer Selıına evde .ioıe- - mek
tuptan hiç babsetmi:yecekti •. 

... 
Cemil, Selma ile 
karşılaşınca ..• 

Cemil, valınm cadde üı;:tün.deki 
k;ı.pısmı çalıı:!ı. • 

Evde hır evıatıa kız vardı. e.m
:ına, o l(Ün]ıerde o da .kiiyiiue git • 
mişti. se:bn.aru."'l anıı.esi hı>k:ik.a • 
\en yatakta yatıyomıı, kapıyı Sel:
madıın ~a kim açıılbi:lirdi?. 

Cmtil, brrdenbire kı:ıpı açılınca 
sapsan •ır.c-.ildi. 

- Vay Sebna hanım.. Evde mi
siniz? 

Sclma samldı. Fakat lrendini 
ç;>bıtk toplıadı. 

_ :EWeyiz, beyefendi.! Buyuru-
nuz.. 

- Vıah w.lı .. Gelip yokhyamadı- ğın.iz gece. kendisim göl'i.i.şrn<.)!< için 
ğım için Ö1ıÜ:r dilerim. Vad.lahı u- söz verdlji:iniz samimi arkıadaşı -
ırutnnadıın siri: ruz ... Hatırıyama<lınız mı? 

MerdNenden ç>luyorİad"dL - Siz neler söylii:,:>orsımtl2, Sel-
Sehna: ma Hanın1? B<!n bu yıl bir kere 
- Evet, dedi. 'beni ımutmadı.ğı- b•le Büı\'ii.1<dereye gitmedim ve 

nızı haher aklım. ki.mııeye böyle bi.r \•.idim de yok-
- Kimden haber aldın rz? tur. 
- Kardeşinizden.. Se\ma susmuştu. 
Selma, kardeş rolü oynıyan a - Mühendis Cemil gülümsedi: 

damın 'ün oldui!ıunu bilıniyocdll. - Benimle alay etmek hoşu -
Falıat, bu işten~ babeıri Qi,. nuza nu giıd.iyıor, küçük hanım? 
duğuna. kanidi.. Kaınedyarun iç - Estağfirullab... Ben hiç kimse 
yüzünü meydana çtkarnıak mak _ ile alay etmem. Maamafitı ken -
sadile söylemişti bunu. dim de aiay mevzuu olmak iıste-

Cemll; mem. 
_ o halde tıeıefooda katibimle Odadan annesin.in sei duyuldu: 

•--- · · · d ~ ı ·• ..._.., - Selma ... Merdiveıııbaşında ki-
......,,uşan sızsınız, e-,,ı nu. '""""'· minl.e lıımuşuyomun? 

Selma yavaşça basını salladı: Selma yüksek sesle bağırdı; 
- Ew.t. İzmir de -bulunduğunuzu - Geli}'l()ru:ı: anne; 'kıiınin!e kx>-

söyledllıer. Birli aram:ımaı:ıızı lıwı.a n1:'" um" an ıa ... ,., 
hamletmiıjtik. Halbuki siz İstan • "" ~ -----~ 
bul.da ...... "-'-~iz! ' · i :ıfu:den, haıoıta kadının oda-

~~u. sına «i:rdller. 
- Hııst.a i.dlm, efencliın. İşlerim sek Qdk sinirl.ey.di 

Halbuki, Selma, i'k kon~uiıu 
gün onu ne kaclar ocıl< sevmiş ve 
takrlir e!ımiştf . 

Selma, aI'tlk, Cemi'in (;Bar 
Çiçekleri) nden Şe!Jboy ile seviş
ti~ini, onun elinden yakas1111 kW'
tanınıadığını da ö~lşti. Yal,. 
ruz i<.alıdıl!ı zaman: 

- Ben, bu derece myıf. nılhlu 
bir erkekle evlenemem. 

Di>ye söyleniyordu. 
Selınanın annesi, miistakıbe! l!D

cas;nı ve yahut miistaklbeJ da • 
madmı ~rünce, ciddi bir tavrrla 
ba.şmı salladı: 

- Hoş geldi.ıllz, Cemil Bey!. 
Hanııı'i rüızgyrlar ıııttı sizi 4ııır.rya !. 

- Kusurum ço&tur, hanmıefen
di! KendMııi sizlere affe1ıtirece -
ğ;ınden emin olarak, ziyaretinize 
ııelmek ccsaretiıııi gösten:lim. Geç
m~ o'.sun ... Ne oldu lbö>vle biroen
bire? Srzi yatakta göreceğimi um
muymdum. 

~~\ ara ôy 
U~ ve Taksim 
Belediyenin makamı · 

ikhsadiyesine 
Gece yarısından 8'>nra, müşte

riden ikinci bir defa para istiyen 
eğlence yerleri var, diye yazdık; 
bu sım>&le, hem belediyeyi ikaz, 
hem de balkı zarardan kurtarmak 
istedik. 

Yeni ve geniş bir v'ya
düklü yolla birbirine 

bağlanacak 

Vay, sen miein bunu yazan?. 
Kötü kişi olduk. 

İslıa.nbul ile Beyo~ arası:ııdıl en 
kısa ve işlek bir yol olıan Yükseik
k.aldı.rımın sae taratma dii<ıen sar 
ha.da Ka-raköy - Taksim arasında 
y,e:ni ve esaslı bir Y.,l açılacaktır. 

Derhal telainpler, infialler lıaş
gÖ!ilcrdi. Şehrin göbetlnde, aşlar
ca, açıktan acığa sürüp giden ve 
binler~e hemŞehrinin §ahit oldu{:u 
dallı budaklı, bu katmerli ihtikar 
hlıdisesini inkara kal.lu.ştı)ar. 

Yahu, güneş balçıkla sıvamr mı?. 
Hele o, belediye makamı ildıııa

ru,...,inin harikulade mütaleıı:ıma 
bayıldım. Kalınhat halkla imiş! 
Hıiıer vermek, tarife istemek lii
zı.mmış!. 

Belediye reislij(ı bu yeni ~:tın 
ilik ıetüilleırini ikmal etm i$ti<". Bu 
t&1<ikler neticesindıe güzcrgtıhm 
ymıı;m sahalarına tesadüf etımesi 
do!avısile az mil<:UH'da bina llitim-
1:5ık edi~ri; bu sebe'ple ieı.imlfil< 
ıır.asrafının da pek cüz'i atacağı 
an!ıaı;ılmışt.1r. 

Bu, bir dereceye kadar doğrudUJ'. 
Fakat, İstanbulda, eğer, beledi

ye zabıtasının cümlei vczaifini 
halka gördiirme(:e kalkışırsak ha
linıiz yamandır. l>'ırına giderken 
koltuğumuza bir teraz.i, yqcıya 
giderken seyyar bir !Bboratuar a
rab:ı ı, eğlence yerine giderken, 
icabında müessese snlıibi ile kav
ga içjo cebimize bir muşta alma .. 
mız lizıın gelecek .. 

Belediye reisliiti ilk 5 senıl!lik 
faaliyet vıe im ar proıtcıc.ın ına dalı il 
olıa:n bu yohı viyadü:klü olarak inşa 
e~jtı loamrl.aştınmıstır. Bu yeni 
ve mühim yol ı;ı0lec<:>k sene içinde 
açılıp bi~ olacd:ktır. 

Daha dünkü gazeteler yazdılar: 
Bilmem ne kadar sucuk, salam 
bozuk çıkmış!. 

İki defa par.ı ıılan eğlence yer
lerinin manzarası ile, bu gıda 
macldelerinin bozuklnğu ayni ce
saretin mahsuliidü:r. Bu adamlar, 
belediye oioritesini hiçe sayıyorlar. 
Tefti~ler, J.ontrollar, cezalar, on· 
lara, o kadar ehemmiyetsiz geli -
yor ki, çt'lunmiyorlar. 

N ctlce ve hulasa: İstanbulda za
bıtai belediye te ilitı noksan ve 
kifay~dir. Yeni ve ~en~ lıir 
te:,kilıit wcude getirmek, hileye 
b"'ivunwık iatiyenlerin bütün ce
saretini kırmak lazımdır. 

Ondan sonradır ki, halka dik
katli oAruısı tavsiye eclilcMfü. 

Şimdi, hal a m'iteyakkız olma
yı tanive etmek: 

- Ev ahıılii mü Ji rııiıı, işinizi 
güciinü~ü bırakın. Bütün İstanbu
lun zııbıtai beleiliye konlr.Jhmu 
yapın.• demektir. 
~er, belediyemiz, bu kadarcık 

da doğru şeyler yazmalr.lıı°iımızı is
temiyorsa, akan sular du:rur. Bu 
kadar basit, küçiik halk ''e belde 
hlzmetlerinin noksanları karşlbın
da da dalkırvulı;luk mu edeceiiz?. 

REŞAT l>'EYZİ 
• .. .. .............. -

Türk Macar ticareti 
Bir •l'.iacar ticaret heyc'lınin şeh

rmıize gelel'ek Ankaraya gittif(ini 
haber vemıiştik. 

Mev<>ui Tüı:ık - Macar tkaret an
laşmas1nın ta tb>katmda her iki tar 
mf<ıa tesadüf olunan giiçiiikleri or
ıtadan kaldırmak için Ank<ırada \ 
bu heyetie müzakerelere başlan -
a:nıştır. !reyet azaları iki ıınemle -
ket arasmctaki ticari münaoohetıeri 
daha zi}'<lde inkişaf ettiıııne.k için 1 

de ayrıca tetkikler icra e1ıır.~kte-
d.i!'ler. · 

--~•ocı--

Sıra serviler caddesi 
parkeye çevrilecek 
Taksim meydanı ile CihaOj(ir 

arasındaki Sıraııeorviler caddesinin 
par kedcıı asfalta tahvil olunma& 
Jrnrarl:aştırılmıstır. Beyoğlu Bele -
diye şubesi .mfuıürhij!ü bu mak -
sadla icabedım tahsisatı yeni yıl 
bütçesine kcyınustur, 

M-e2lkür cadde Taksim meydanl 
ıbidavetinden Cih.angird"ki kalıve
'k>rin ve Hamidiyıe suyu çeşme -
sinin önüne kad:ır asfalt olacaktır. 
nd es 

Ziraat mühendisleri 
birliği kongre1i 

Türk zıraat mühendisleri .bir -
liğınin seneliık umumi lı<!_yoet top -
lan.ısı evvell:ı gün ye.pılm>!<Ur. 

Ziraat Vekaleti müsteşarı Aziz 
riyMet e~tigini bu toplantı -
na kurumun bir yılblc faaliyeti 
göııden ge~irihniştir. Müteakiben 
yeni idare be\ ti intihııbı yapıJını.r 
tır. Bu imihapia cemiyet n!İı;li -
j(ioe doktor pro.fesör Kadri, uımımıi 
'.katipliğe doktor Said Tahsin ve 
azalikl:ıra da mütehassıs ziraat -
cillerden Şevki, yü:ks0 k ziraat eııs -
tirusü asistanlarmd.an Necmi se • 
çilm~dir. 

Bazı profesörler Bük
reş ve Mısıra gittiler 

Sömestr tatilme ııi.rmiş buhman 
~.imiz ünive..si11$i t.alebelexın -
den 15 kişilik bir grup dün zelzele 
mmtakasma haııeket etım.iş!eroir. 

Diiieır tarattım tatil mii:nasabe -
tile bazı profesörler dıe Balkan 
mmnlekıetlerine ve Mısıra gitmiş
lerdir. 

Ezcümle tıp fakülttesi dek.anı Ke
ıınal Atay 1loınanya şehirlerini do
laşınalı: üzere B\Dı:reşe, ve dıoktoc 
prof.esör Mazhar Osman ?.iıaT a, 
Türlroloji µrofesör~en Ahmed 
Cafer de şarki Anadohıya gj~ 
lerd.~. 

~rupa Harbinin Yeni Meseleleri 1 

Almanyanın yeni tahtelbahirleri 
Almanların batırılan tahtelba

hirlcri yerine yeniden büyük bir 
hararet ve faaliyetle inşaata gi· 
riştikleri, dnha dcıjinısu bu hara
ret ve faatiyetin eksilmediği nn
laşlıyor. İngiliz matlıuatında gö
rülen yeoti neşriyat bu itibarla şa· 
yanı dikkattir. Dttisllli erbabı bu 
mevzuu iyiden iyiye tetkik etmek-
tedir. . 

Almanvada bugüno kadar yeni
dea kıı_ı, lalıtelbahir yaınhfı?. Or
tada resmi deneceık lıiçhir rakam 
~ok. Fakat crbabınu maliim ki 
Almaıılıınn en mühim olarak mem
leketin muhtelif yerlerindeki tez· 
gı1hları 72 ye çıkmaktadır. Daha 
az ehemmiyetli olanı.k mevcut 
tezgiihlarda 20 kadardır. Aşağı 
yukarı bunların hepsi 95 tutmak
tadır. 938 de bu tezıı:ihlann inşaat 
ye!Wnu 500 bin tondan aşağı dtil
memiııtir, Harp çıktıiı zaman ise 
Alınan deniz tezgfthlarında yapıl
makta olan SZ ticaret gemW v~ 
mış. Tezgahların 50 Jr.adar:ı yalnız 
tahtelbahir inşa etmekle m_.ıt 
olabilecek bir halııle >ın.iş. Bundan 
"1 neticeyi çıkarıyorlar: 

Her tezgihta 2 tnbtelbahir yapı· 
hyorsa demek 100 denizaltı gwnisi 
ferah ferah meydana getirilebili· 
yordu. 

İngiliz ınüteL-ııssısları bütün he· 
sapları yapanık Almanların dalıa 
ne yapabileceklerini d~nüyor -
lar. Göıiilüyor ki bu inşaat hep AI
manlann lehine görülmektedir. 
Çünkü böyle giderse sonede 180 
bin tonluk inşaat olacak demektir. 

" Anzak ,, lar 
Y akınşarkta 

Yezan' AHMET ştll<Rİİ ı;.\ 
l\lıııırdan verilen babcrlc<ıii 

vustralya ve Yeni Zeland~;ı. 
zelerinin yokın şark• gel d' 
bildirmektedir. Kanadalılar 
velce İngiltereye a~;ak b~iı 
lunuyorlardı. fü;yiik harP 1 ı! 
bu üç İngiliz dowlnyonııııu:, 
kerlerine bir arada ·~ur 
verilmişti. •Aılznk• ln~. .. bl' 
yabancı değill..-dir. Bııyiil< 
içinde Tiukiyeye lu...,;ı ~ 
mücadeleleri yapan bu. , ki 
kerleri idi. Harp satınesıno•· ., 
şilıklı lamşmadan Türklt'~e d 
zak• !ar arasrnda kar.;ılıl< 1 

!tık doğmuştur. f 
Filhakika bu defa Anzaı.J~~ 

kın şarka Türklerin cliişn1D: f 
!arak değil, d0611arı olıırn dl 
mektedirler. Anznklann b~ J,çi 
falıi gelişlerile 1914 harlıind~ 
!işleri arasında bir eııeııı ·r fi' 
fark budur. F11kat diğer tıı V 
daha vardır ki o da gı;sdrıı ~ 
mamalıdır. 1914 harbi çıktı;! 
man Kanada, Avustralya, iııt; 
Zelıında ile anavatıın olıııı , 
re arııtıındaki nıünasebetlet~ 
senesindeki Wesbniniste~. ~ 
nile tesbit edilen buglink0 1ı 
scbetlcrden ÇQ)ı: farklı idi· 9 ı;' 
nesinde her üç memleket 
münasebetleri bakımındaJl 
terenin miistemle_kf'si v~iY91ı bul,unuyoırdu. Ve Ingillerc l~,I 
nesinde harp ilan eder etıJl l 
naı:lalılar, Avustralyahlar, 
Zelamlalılar da derhal ııı 
vaziyetine düştüler. dl 

Bu defa lıer üç memleket:) 
rek iç ve gerek dış müo~,ı: 
rinde müstakildir. Buuıe;.,• 
1939 harbi çıktıi\'ı zaman. 
kalabilirlerdi. Bitaraf kal~ 
onla:r da harp ilan etmişler;, 
di de askerlerini Yakın şıı< 
dermeğe \>ıışlamışlardır. 

Acaba bu İngiliz ve Fraıısı'~ 
vetleri Yakın şarkta kin~ 
toplamyor? Biz tereddütsii1} 
nk bu suale cev&p vercliılld: 
şarkta ve şarki Akdeniı t 
ruza g1eçecek olan dev ıete. 
Ve şunu da ilave edcliın lı•. · 
lıir vaziyette Türkiye d.c . 01 
taahhütlerin çerçevesi ·~'~iıt' 
gilizler ve Fransı:ı.lar la ·~ J 
yapacaktır. Bu hakikatin b ıı; 
den bilinmesinde büyüle 
vardır: Taarruz maksadın• 8 
yenler varsa, maceraya süt,.. 
mekten vazgeçebilirler. 11 
Tunadan Hindistan hudıı<I;~ '1 
dnr uzanan topraklar üzeril' 
hını mulıafazasından b~' 
gayesi ohnıyan milletler,·:~ 
vılırlar. Hiç şüphe etnıiY"'.,.ı 
bu memleketlerle yakın ıP · 
betlere girişm.iş bulunan. -.b 
ve Fransa da bu mıntaluıı~·. 
hun ida:mesindeıı baı;ka lı•~· 
peııinde değı1ierdlr. Fakat ' 
tarafın a:rzwıile mnhllfıdJI , 
mez. ~il ayın aonuncP 
M>yle•Uği nutnkta tnciltet"..i 
ratorluğuııu dağıtmak ~ 
çılı: olarak blldlnniştir. lı" 
ınilletleria sulhunu, rah• 
hının unu lıo:ıımıııdan b• ~ 
elde edecek olursa, bmnt o::;ı 
cek bir söziimiis yoktur. f~• 
!erin, İngiltere inıparııto fi 
parçalarken, bütün yaluJl.~ 
şarkı da ateş ve yanjpD 1 ti· 
mak istediği de m~ 
manların böyle bir proje ~~ıl 
durdul<lan vakWe f.ske#'• 
Napo!yonu kıırşılıyan zotl 
hallini bile düşündülıldİ 
gazetelerinin yazılarında~.il 
şılmaktadır. Bu çeşit tabrtr 
şısında yakın şarkta sulh~, 
hafazasile alakadar olanla>-. 
rini koUannı bağlı.yarak ;il 
meleri, Almanyayı böyle 
cer aya atılmak için te~v~ e . 
olurdu. Anzak askerleri f 

yede toplanan Fransız f; 
Almanyayı ve bu nevi isti 
!eri besllyen her devleti lı~ 
raya süriildenmekten ıll ~ 
için toplanmaktadır. yakl-,; 
sulhunun koruyucuları ol' 
leu bu askerleri biz TürııJfl' 
nwıiyetle selimlarız. 

Zelzele mıntakas111 

tevkif kararlıırı 
Zelzele mıni.aılı:asında 11~ / 
~~~ clıenmıiolan ·y~ili..ıe 
""""""" goı:ınuş yerJ.!<v' 
hükümlerle tevltif JQal" 

ıtıe'hlr Olunduğunu ~ 
~ ~ mezlı.itr yerle! tı> 

nına Kelldt, Şiran, Çarş~, 
matı ve Ref&'.!ı.iyenin de jj°' 
ma1ıan ka:rar.i.aı;ıbnLmı;;W·.,; 
ra:rla yek:Unu 27 yi ı,~. 
~ va-ilmiş cezai 

C-U. kekeliyerek mınldandı: 
- Vallıahi ku.>ı.ırum QOk. Selma 

haır..ım, srae karsı. Fakat lıeni affe
deceğinizi bilditi:ın için.-

Sözünü tamamlıyamadı.. Kapı -
dan iQeti~ girdi 

de QQktu. Bu viizden geJ.....,.,.ı im Cemil hembuıa bai:ı kimselerin 
amma. .. Size bu oyıımu oynamıılt kendisi ile sahte naımlar altında 
isti~ aıdıaıını mut.laka tammııit !ıı:muştuğunu anlama.lı;ta gecik.mi• 
isletim. ven Selma, Ccıni.'in bu iŞlerde hiç 

- Şiddetli bir romati:zım& betti 
bir a..Wr yatağa düışürdü. Kötü -
rümler J(ibi, yatakta yatıyorum. 
Yeni mi duydll"ll: L hastalı/:ımı?. 

A1mımların en büyük denizaltı 
gemİBi 750 tonluktur ıki böyle hir 
geın.i 9 ayda yapılabilmektedir. 
Buna mukabil 500 tonluJr. tahteı. 
bahirlenleo her ay 15 tanesi:ui 
yapmalı; müınlr.iindllr. Ahnan tez.. 
ııihları bu suretle diyorlar, 500 · 
ile 750 ton arasındaki inşaattan 

. ".okat böyle sür'atle vücude ge
tirilen harp vesaitinin birçok nok
sanları olmak zaruridir. Hemen 
tesgiılıa nmi koymak, birkaç ay 
sonra çıkarmak t,i o kadar kolay 
olsaydı her tarafta böyle yapar -
!ardı. Onun için Alnıanyadaki lıu 
sür'atli inşaatın da bir takım ek
sik ta:raflan vardır. ViHıelrnsafell 
de 3f bin, Kiyelde 40 bin işçi ça
lışmaktadır. Mesai saatleri de haf
tada 60 soate çılr.anlın)ftır. Likin 
yetiştirilen işin mahiyeti, evsafı 
değişmektedir. Yapılan gemilerin 
teuübeleri esnasında bu~
lar ı:örülnıd<te, birçok yerlerin aa
lr.atlandıib anlaşılmaktadır. $u son 
seneleııde Ahıııuılıırın deniz İD.Şaa
tı.nda hep bu eksik taraflar göze 
çarpm:>Jr.tadır. Onun için tahteL. 
bahirlerin de g:itpde istenen ev
safı lr.aybedecelı:Ieri tahmin edil.. 
mektedir. Alınan sanayilnln ne 
kadar ileride olduğuna, Alman ih· 
tisas erbnhınm nası] iııleriııin us
tası oldulda:rına şüphe edilmiyor. 
Fakat ıpesell tahtdbalıirler için 
tekne aksamı ve motör teçhizatı 
bn kuvvetli An•yi sayeııinııle ça
buk !tir zaman zarfında viicude 
getirU.... bile bu kadar QOk harp 
vesaitini kullamnalr için lifi za
bit ve müteh-~k de 
11)'.tı meeeledir. 

ve ıtıeW:if k.aurlırmd.aI'; r/ 
h.aıdılıeri 5 seneden r.azts b.ı' 
tahıdi:t edici cezayı ınii#l'ı/ 
·-- ile ,_.,,_. ...... it. .... - a·ı.auıp, h.•wqa, . 

sam. gib; cürfun1erin ıelt 
riç bıuiundırklan da~ 
dün bir tamimle bUclirj 

- Valide harumııı rahatsızlığını 
du:ydumda. 

- Orta bovlu.. Zeki bakışlı.. Çok bir mes'nliyeti obnadlğına inan -
ııaıxrim! görjinen bir adenwh Bana . mış!L 
iloendisini ~ dixe tanıtla. O şimdi- iMlece - onun annesi-

- Evet ... Dün dızyduın. Ve bu
gün ham.en ziyaretmize ~. 

(Devamı var) 

ay 6 tane vücude getirebilir. 
940 senesinin son ayında a;yhlı: 

inşaat 20 ye cılıımı$ ol acMmua. Ut DHAL SUNMAN 



Bir Alman Japon ihtilafı Finler ikinci 
Th'tlin 18 (A • ) B.. z . h k tuıı~ " . ..... - orsen eı- rann sebebim anlamaılc müşkül ot- atta mu avemct 

da bu'.İazeteısı asker! hiıı.met yaııın- duğuııu çünkü bu tedil:>irin yal:ııuı 
Purıa unan Almanların jaıpon va• Alınanlar hakkuıda a1ı:n.ın1' oldu.. d• · ı 
tnaka~~la alı.mnaması.na dair japon ğunu yamnaktadır. e ıyor ar 

a.rı tarafından verilen ka- (1 inci Hhlfcdcn devam) 

1' T / k •ı hJ arasını 'bozmak irin böyle ası.leı.s y apur ara onan sı d ar h&berlcr na<a"ettiği kanaatindedir. 
Berliıı 18 ( • • ) . . İSVEÇ YARDIM ETMİYOR 

ba.'at b'' ~- - Alman ıstih- karl\P Almanyanın denizaitı haıibi lımdra 18 (Radyo)- Dün ve 
S.llı!ııa~~ tı.caret gemilerinin hakkındaki Londra muknveıena - ~n intişar eden İsveç gazete -
tere h~ın~ hakkında İnıgil- mesine bir tecavüz mahiyetinde leri, hükı1metin naşiri efkArı olan-

etınee itt ':ıaz e;li1en telıl.'<lti ettiğini yazmaktaJ,r. lar mfuıtesna, Başvekilin Finlan -
b / / diyaya yardımı reddetmesini ş.id-
c O onyadaki beyaz Rus ar detle tenkit edi)"Or.ar ve Ba.şve-

BerJin 18 ( kilin parlAmento ve milletin reyi-
' l'Vet . A.A)- Polonyanın lunan ;- .>mın.d~• i bay az R- .sların, ne müracaat etımeden ve bilıhassa 
ınuxıaıt~ali altında bu'unan kıs- Ukranyalıların ve Rutenlerin Sov- 'hariciye komisyonuna danışmadan 
n.·.ıı. I A'manl~ın _Alrn&nyaya yetler Birliğine nakli işine başla- h<>tlbehot kıırar vermek hakkı ol-
k nya~n ~a erd~j!i ı.çın şr'l".di Po- nacı&tır. madı~ını yazıyorlar. 
"' nıan ışga'.r altında bu· ALl'vlANLA.R SESİNİ ÇIKARDI 

- - ' P:ıri.s 18 (Radyo)- Bir aydan-
!,~""n?. uı 5 inci ıcra meınurlu _ Dahiliye Vekaletine beri Finlandiya hru-binden balıset-
~-'1<1n miyen Alman gazc!elc>ri 9ilküte ni-

İslla~ c ·1 memu ,. alınacak hay·e;t verdiler. $vyyetlerin ilerle-
1<1libuı G er.ıı e: Tütiin İnhisarı ' diğ'ini ve bu muharebede 500,000 

Ve l<ll:ılet &lata şu.besı vezııedan Dahiliye Veka~tı merkez teşki - ask<!r, 1000 tayyare, bir 0 kadar da 
B. ııfıhı meçhul lô.tın.d.& münhal bulunan 15 ve tank kull.andılbnı yazıyorlar. 

~~';>~lu birincı suı.'1 hu.-llk malı- 17,5 lira asli maaı;lı muhtelif me- İSPANYA YARDIM EDİYOR 
106 ~ 24/1:.l/9"0 tıll'ih ve 930/ ımuriyetlerc müs.ı.bıı.ka ile mamur J.Iadrlt 18 (Radyo) - İspanya 
l'11\ışuıı ııra]ı ilamı ile 58 lira 72 alınacırlctır. 30 yaşını tecavüz et- 1 hü.kU:nıetı Finlandivaya yardıriıa 
Ucr•ti '1lıısarifi muhakeme \'e memeleri ioa.peden tal\pler ayın 1 :karar vıemniş ve ilk parti olarak 
ta ><;rı ':ekc!et ve icra mas - 21 ;ne kadar müracaat ede - 500,000 inııiliz liralık lıevazııın ve 
lı.i.llda ı~e blı!P::te tahsil:ı hak- bileceklerdir. İmtihan da ayın mühimmatı haııblye göndermiştir. 
Ya~~"' Istanbw be1ediy€Siniıı 23 üncü günü saat 10 da icra olu- FRANSA MÜHİMMAT 
"-' K< 1'Lp .. · na-·1 ·•ır YOLLADI "" ııııı = uzerına .bu borcun """'' · 
a,ı1t!:ıi.n CSıne dair vukanda yazrlı Diğer tsreflan Karabük denrir Paris 18 (Radyo) - Fransa hü-
ı~'llM;e!ı göntleıi!ım icra emri ve Ç'e'.Lİk fabrikaları muhabere ve k.Umeti tarafından FinlandiyaY'!l 
~aJusıı; a: _mızı::-ı meçhuli}'etinden zat işleri müdürlükleri ııervisleri bi.:rç(>Jt W.yyııre, tank, müh.im.mııt, 
u, :ıı~ lll.uba.şır t:uıafmdan iade e.- için de 15 geıç memur alınacaktır. 1 ıtop, hava dafi topu ıı;önderilmiştir. 
l:. at \~ zabıtaca yapılan talı • --ooo-- Tallin 18 (A.A.) - Finlandiya 
t:~it Bonun-cta cıa .'.:r'Cn· adresinizın rAemlcke in kağıt körfezini bir metre kalınlığında 
llıoı:JcUı- ~leınemesinden dolayı "ht" 1 bir buz taba:kası örtmektıedir. 
' •re llıi. ıcra eınriıun 20 gün müd- ı ıyacı 
lı,_~en tebli)tine İstanbul icra M~IE.k timizde kağıt ihtiyacını İstanbul beşinci icra meınurlu.-
rar "eı-ı~~ir6/2/940 tarihinde ka- btmin etmek ye İımıi~ ikinci kağıt ğwııdan: 
~~· · 4ıbu ilanın ı>e!lli ve ~eLlülöz fabri.kalarının mütem- Hüseyin Hamiyıe: Güınüşsuyu 
~ ~ u Hibaren 20 gün za:rf;,._ mmı inşaı:ıtının da sür'aUe ikmali Cami sokak yeni kibar çıkmazı 13 
?deıtı~ tnas: afları ile birlikte kararl:aştmlm~tır. 158 bin lira s:ıJ'. No. lu evde mu~sarnfan mukim 
ıçlııd& borc !~,., Bu müddet file yapılacak olan bu iş martın ve ikametgalu meçlnıl. 
cı:.::.:ıen u öd.Emez tetkik mer - ibirinci günü mütcahhitl! ihale o- Beyoğlu birinci sullı hukuk mah-
i.'.:_ıhnk~ıt temyiz veya iadei rumıcaktır. :Mütıe:alubcn de hamım ılı:emesinin 17/10/933 ve 927/3552 
'."'lll"";n'"' . .YO!ile alt ol<iuğu malı.- , inşaata ba.şlanılacaJctır. No. lu ilimıilıe 80 lira 56 kuruşun 
ı• b - ,,__ a. masarifi nıuhak.ame, ücr.eti vek&-
tap~.:a~·';:t~':~S:t i~~ ' ~.;;_e -~~ib;n~e ı:C:;., oh: ret ve salı"' masraflnrile birlikte 
lç!ııq6 ic~ ".e Yine bu müddet 1 nacağınız ve hakikate muhalif tahsiU ihakilmnıda İstanbul Bele • 
ıiestııe g·a vıe ıflas K 74 tincü mad.- <beyanda hulum.ı.~ız hapis ilıe di)1$iniıı yaptığı takip ve bu ıbor
Ve b,,ı-._ore \ıeya. . J bu}un:ınımız 1 cezalandırılacağuıız ~zlriır icra ı cun ödeırııınesine dair yukarıda ya
• -mı•~·- .,. nlı adresinize ııönderilen icra em,ore ha :-:-uıı>. 76 ıncı maddeye emri yerine kaim oimak üzere ı,..-
--- Pl3 ıle tazY'..k w 337 lıı!ci 1 nen tebliğ orunur. (24533) ri ikametgahınızm :ıneçhuliyetin • 

- dım bahisle mübaşir tarafından 
Satıl k iade edil:mı?si ve zabıtaca yapı.lan 1 16 odalı bir EV ile ııaı:=:;::ıı:ı;:::z::=:ıı;:ı~ tahkikat sonunda da yeni i-kamet -

l b. gahınızı.n tesbit edil.emeıınesi.ndıe:n 
22 oda ı ır H AH cto1ayı mezkfır icra emrinin 20 

bu~alatada Kcyabaş mahal!.~!nde Lüleci Hendek sokağ.nda (Çu- gün müdıdeUe i!Anen teb!,iğin9 
52ıı~ caddesi) atık 30, cedll 40, ,2 No. ve 26, 28 No. tai_lı ta.ınam_ı İstanbul icro hakimlij!iııce 6/2/940 
~n ...-a kıyme~i muhammen~. inde haricen tuğla ve kargır dahi- tarihin.de karor vıerilmiştir. 
<!ınl-<~o ceman 22 odalı ü~ katlı her katında birer hai'1sı ve İŞbu ilanın neşri tarihinden iti-
-ı.nk ~ ~ ba'rol\ 20 gün zarfında iborcu ınAS-

Ya lın -satı bulunan ve alt katında henüı katlııra tesisatı rafile •birlikle ödemeniz J.Azıımdır. 
()~~k 8.Jnıs terkoı; suyu bir kuyusu mevcut ve bir kahvehane Bu müddet içiıxk, boreu ödemıe.ıı, 
F'iruz kuUanıl~akta olan dükkanı müsterıüi han ile Beyoğlu ~etkik merciinden wya temyiz 
ınu.r ağa mahıı.losinde Dalgıç sokaiııt)da eski 14 ve 6 No. taıla veyahut iudıei mulıakezm yolile 
l1uıı ~anı 4800 lira kıymeti muhammenes nde (tamamı) bod - .a>ı olduğu ınahkemeden icranın 
ınutf :ıtııe. birlikte diirt katlı, zoemin katında üç oda bir halA, bir geri bmıkılmasuıa dair bir karar 
\'e b:~' bır kömürlü,!N ve birinci katta bes oda ~ir sofa. bir h":1A getiımedikçe cebri icra yapılacağı 
ıı;Utf tr?utfak ve ikinci katta bir sofa beş oda, bır hala ve bır "8 yine ibu müddet içinde İ. İ. 
ıçı11d ak Ve ü~üncii katta üç oda, bir sofa, bir hala ve bir ıınutfakı K. nunun 74 üncü maddesine göre 
blı. ite elektrik tesisatı ve arka tarafında 10X10 metre murab- beyımrla ibu!.unmazsanız 76 ıncı 
'1.h-. adar Ufak bir arsa aralı~ı bulunan haricen karıı; r ve dahilen ım.addeye göre hanisle tazyik ve 
-~1) ce ~ 337 ine! ımaddıe mucibince 1ıecziye 
ıll'ııı ınan 16 odalı bir ev şuyuunun izaiesi zımnında açık art- olunaca~ınız ve ha.ki.kate muhalif 
~~ ""a konu!mu tur. İkinci arttırma 21/2/940 tarihine müsadif beyanda buhı:ııursanız hapisle ce-
llıeı~ba Kiinü saat on dörtten 16 ya kadar BeVQğlu sullı mahke- zaJal'dmlacağıruz meikt'.ır icra em-

"t; 1 başkiitip!iğ;nden satılacaktır. S. 939/3 ri yeri~ kaiıın ohnak üı.ı~re ilô.nım 

Galiçya ve Kafkasya
da tahşidat haberleri! 

3- SON TELGRAF -18ŞUBAT 1910 

(1 inci aahiledeD devam) 1 .,alayı Lefkoşe'den hareket etmis.tir, I 
Iıeri oıe Kaııa~izdıen BuJ.ıı-aristana Parıs 18 (Radyo) - Alıınan hü· 
g~eklerdir. İlk gelen petrol ıınik- kfnneti, Romanya Kralı Karol'a f . 
ıtaı'! 7000 tonduı-. Bulgarl&tana giin- mütte~ik devletlerle olan ittifakı Yazan: ZİYA ŞAK fi ,o. 66 
derillen lbu Sovyet piltrollerinln, bozmak şarti}e Rwya, Bulgaristan • • • d Q 
hiıahare nereye ihraç edileceği bel- V'e 11\i[~c~istan tarafından gelecek ispanya sahıllerın e smanlı san
li dıeğilıdir. Çünkü, Bu.lı;(aristanın her ıt:ürlü tehlikelere karşı Roman-
ytllik- istihlMti ancak 120 bin ton- yayı garanti etmej!e hazır bulun- ., •• \ k } " d 
dur duğunu bildirmiştiı'. cagını gos erme azını ı 
BÜXREşTE NELER OLUYOR? Kral Karo!, Av'llsturyaya veri-
Belgrad 18 (HUıSUSl) - Bir şayi- ı.:n_ g~~t~.yı ,.,. ;bunun netıcele_ : 

aya göre, Büıkreştekl eski Ba,ve- xını gozon7"de tutara.le bu teklifi 
!killerden Mamir tevkif edilmiştir. re~bn~tir. 
~,ffidisi divanıha~be verilecektir. FILİSTİ!'.'DE TOPLANAN 
Tevkifin seobebi me 0 huldür. Manir KUVVETLER . . . 
Transilvanya demokrat vıe çi~çi : Roma 18 (Radyo)- Filisllnd11 
ııruplarının başında gelen bir dip- toplanmakta olan ~vustralya ve 1 
laınattır. Bugünkü sivaseti açıkça Yenızelanda ?rousu luzwnunda Iraık 
ı1ıenkit etımektedlr. K~ndisi Alınan ordıula.rılc bırllkte lıa~et edecclı.
nüfuz ve W;;irinin gJttikçe artma - tır. Şarkta ve Akıdenız :ıyılaı·ında 
sının şiddetle aleyhinde idi. ımuht.emel bır askeri harekette baş-
BULGARİSTANDA FAALİYET ltuın~h,V.. General Veygand 

Sofya 18 (Hususi) _ Yeni te- ifa_ e&ece~ı soylenıyor. 
şekk-ül roen Bulgar kabill'€sinin ~~AHAIIDA F~AKET! 
tekrar istihaleye uğraması çok . "\ aşıngton 18 (Rususı) - Ame-
muhtemeldir. Köseivanofun tekrar· rikruın: Londra sefiri Keıı.ned1 
Ba.ş\ı<Jkiı.letıe gel'eceği, yauhut, eski vazı!.esı ~a~_ına h_ar~et ede:ıla?n 
Başvkille:'lien Muşanof ve Çan - şu sozler~ soylıemiştır: . 
kof'un sandalyasız nazır olarak ka- -~Bu ılk?3-harda Avrupada bil
binıeyıe gircceJıi söyleruiyor. : yü.k b_'.r ~el.ik:e-t vuku bulac:Jctır. 
KAF'KASYADA TAHKİMAT ~U! Bu mutıhış harp esnasında Fransa 

Londra 16 (HusU:>i) _Bulgar a- '"e İnıgilterenin Amerikad~ bulu • 
· • "- "-•.an n So""'-'et Rusya nan 3 mılyar raddesındekı mevdu· 
ıansı, -"·"''a.'" ı •, .. ' tl . k Am . 
ile müştereken Kafkasyada askeri atları sur _a e ıeny·ece ve en• 
tıııhşidaıt y~ta olduğunu bil - kada_Parıs ve Londra_hesabına ~ 
dirmektedir. Bu hazırlık, milttefik ı·ecelti harp malzemesu:ıtı mukabil 
dıevletlerin cenupta yaptıkları as-- hazıne bonoları ka!bul etmek v_eya 
ikeri hazırlılı;a btr mukabelıe olarak v:eresı:ye satış yapmak medburıyo-
teı.ak.k:i edilanııkt.edir Baku, Tiflis, tınde kalacaktır. . . . 
Batum tahldm edi~k ve burala- BOYUNA MAL GÖNDERILIYOR 
rıın mü.dafaast için lfızı.m gelen ha- Bıulystok 18 (A.A.) - Alman • 
zn:lı:ldar yapılacaktır. . Sovy.et rne~fa~ 'l'llJJltak:ısı hudu· 

KIBRISU GöNÜLLÜLER duna her gun A.lmanyaya. oovlcıt -
Londra 18 (Radyo) - Kıbnsta dilmek uııere yuzlcrce _vagon Sav• 
~ eden 6,0-00 Jci<;ilik göruüllü yet ımalları gelmektedir. 

Bir mutemet tevkif 
edildi 

Paşa.balı~ şlşe ve canı fabrikası 
mutarnedi N<ecat.i 3000 lira ta.ıısila
tı:ııı ;xediği i&diasile tevkif ohm -
ımuştur. Nccı>ti bu parayı kaybet
tiğini söylemc:k!iedir. Fakaıt söır 
]erini .U.'bat edemediğinden dün 
2 inci sorııu bfil<imliğinin kararile 
tevkif olunmuştur. 

--000--

Yeniden 145 Halkavi 
ve Halk odan açılacak 

Halkevl!erinin' U.:uruluşunun yıl 
dönümünde; her oene ol-duğıı gibi 
bu yı1 dı; büyilJı: merasim yapıla -
cağını yaıJml!ltılı:. Gerçi Ha!l'kevle
riırlın teessüsü .ayın 19 una tesadü~ 
.etıınel<te ise de merasi.uı bu tarihı 
takip eden ilk ~til gününde; yani 
25 şuha t pazar günü tekmil mem
lıeıketimizıde 68;~ 15 de icra oluna.: 
caktır. O l(iin g.enidım 145 Ha!kevı 
w hMk odası da küşa<t oLunacaktır. 

:Muhtelif iıın1t8nsızlıl<la.r doJ.,,yı
sile Halkevi kurulmasına imkan 
.görii]anjyen _rerl:eroe gaye. faali-. 
yeUeri fübıl'rile Ha.&evlerinı:ıı aynı 
o!an halk odaları açılaoaiktır. 

jA~İikTşleTİ ·ı 
336 doğuınlular 

Bı~lu yerli aSketHk şubesin
den: 
1- Şubemiz )'1<."Tlisinden 336 do

ğumluların ilk yoklaması 19 şwbat 
940 dan itibaren, cınnarlesi ve pa
zar hariç ommk her gün saat 9 
12 ye kadar şube binasında yapı
lacaktır. 

2 - Her nahiye hallo.nın yokla· 
anaya ,11eıro.ği günler, .şunlardır: 
Şubatın 19 ve 20 inci günleri. Tak
sim; 21, 22 ve 23 cü güne4-i Beyo 
lu merloez; 26, 27, :xı ve 29 uncu 
günleri Galata; Marlın l, 4, ~ vıe 
6 cı günleri Kasımpııqa; 7, 8 ve 11 
gilnlerı Hasköy; 12, 13 ve 14 aü 
günleri Şişli; 15 ci ııüni.PK01ner -
iburgaz nahiyesi halkı. 

3 - Fotografl:ı nüfus hüviyıat 
oüzdanı, iki adet vıesika fotografl, 
ikametgah senedi, san'atldrl:ır en 
son san'atına dair vesika, okurlar 
mektep hüviyet cüroanı ı::etirmıe -
lıeri. 

4 - Hariçte bulu.nanllırın ·buluıı.
dttldan yeroeki "1lbeleij! mürac 
e'.ııne!eri ilan olunur. 

* 

Türk donanması şimdiye kadar 
böyle ınun bir sefere çıknınmış.. 
ve böyle, akıbeti meçhul bir ma
ceraya girişmemişti. 

• l:ıamafih, ne (Kemal Rei"J ve 
ne de maiyetindeki cesur '.l'ürk 
gemicileri, bu tehlikeli macrraya 
atılmakta zerre kadar teretldüt 
P'ijsterınediler. Hatta, insaııi bir 
nıakı;atla ihtiyar edilecı>k olan bu 
seferden büyük bir h':'z duyarak, 
narlak bir niimayiş!c, Istanbuldnn 
hareket ettiler. 

Türk donanmaı.ı, kıymetli Aıııi
rel (Kemal Reis) in himmetile, hiç 
bir 1iırızaya nğramndan, hpaııya 
şabıllerine vasıl oldu. Bu mu\•af· 

• 
temin etmemekle bcrnber, ehcuı
miyetli derecede mn!lel-·i k., n ti 
haizdi. Esasen bu srfcr •e mtk
sat, bir nümayişten ıb ct.ı. nu 
da (Belgrat) kalesini S• rdııt et
mek fikrinden ilerı gel ı. 

(8GO • 1485) •en 'm, • {l\ ı~ır) 
Kölemen lılikümeti ıl' ba ııyan 
kara ve deniz harpcl • i, muhtelif 
snfhalar gecirdiktcn so ra. lam 
(1491) senesine kııdar ıl .aın el· 
mi~ .. Türk dononııınsı, ki' g·ılip 
\'e kôh mağlup oldt:.lı:tan tonra da 
(Tunus Em.iri) nin t8\"a,.utılc har
be nihayet verilmişti. 

(Devaını var) 
bıkiyet, İspanyolları S-On derece - J,....=-=-:-=·============
de korkuttu. 

Kemal reis rarrabuk , ·eziyeti 
tetkik etti. Zullim gören ehli is· 
liı\ıa yadını edebilmek.. hattA 
bu fırsattan istifade ederek - hil· 
,kfuneti namına - İspanya sahille· 
rini istila ey !emek için, karaya as
ker çıkarnııya karar verdi. 

Fakat tam bu sırada, bir '.l'ürk 
kol,'san ııemisl vasıtasile İstanbnls 
d'aRI hükumet erkiınından bazı 
meltuplnr ile, Pı.dişııhtan bir e
ıniraariıo aldı. Bülün bunlarda; 
(Ce~ S!-Jllan meselesi, malfun. 

Bu vazıyette, Avrupa devletlerin
den, hiçbirini ı:üccndimıiye &el • 
mer.. Zira, gilcencn devletin ter 
\'İki, ile biitün devletler lttUak e
d~bl'lir. Bö,lo bir n:zlyet ise, (sal
taiuıt davacı.sı) nın eline elbette 
bliyiik kuvvetler verir. 

Buna binaen, zinhar, hiçbir su
relq, muharebeye girişmeyiniz, 
Sadece, Lıpanya. sahillerinde san-
4'&1' göstermekle iktifa edip, der
hal avdet eyleyiniz.) 

Deniliyordu. 
.Kemal Reis, aldığı emre son 

derecede acındı. Fakat bn emrin 
hatjciııo \·ıkıruya imkan olınadıiı 
İÇİi\ bütün İspanya sahillerinde 
sancak gösterdikten sonra, İstan
bul& avdete mecbur kaldı. 

Adi bir nümayişten ibaret olan 
bıı deniz seferi, Türklere madde
t<ın hiçbir fayda temin etmemişti. 
Fal,ml, Türk denizciliji hesabına, 
çok mühim ve nıanovf bir k.ıymet 
ka)'de<lil.ıniştl. 

Genel Tecim Türk Anonim 
Şirketinden: D.ı~·et İlüııı 

Ticaret .kanununun 361 ınci mad
defil dahili nizamnaanemiz.n hü
kümlerine tcvfik'llD şirketimiz hls
seda.r1arının sen.elik wnwni he.ye
ti, aşağıda yazılı ruzn' ıe ımuci -
binoe mü211lke:roda bul1lll'malk üzeı>e 
6 m.a,-t 1940 tarihine müs:ıdlf çar
şamba günü saat 10 da İstanbulda 
J:fa&ırcılarda 12 No. da şirketin 
idare merkezi:n.de ildi surette içti
ma edecel!ind<en P'erek aııal'1ten ve 
gerek vekAıa:ıen en n>. .;ıeş hlssıe se
nedine sahip olııaUann nlzamna -
memizin 62 inci mıtddcs:ne göre 
iqtEııa güııi.iınrlen 'bir bıaflta evvel 
şirketin idane mcr:kezmc h!.sselcrir 
ni tevdi ederok mukabllindl'.l du -
h'llllye varakıaian <l!ıın:Uarı ilAn o
lum.ır. 

İdare Mecil.si 

RUZNi\ı.\l:Eİ MÜZAKERAT 

1 -'Meclisi idaTe raporunun dllı.-
1enmesi ve idane meclisinin ibrası. 

2 - Mur.aıkıp raporunun o.'<un
ıması ve mura.kıbuı lbrası. 

3 - BilfınQo, ktır ve zarar hesap. 
larınm te~ ve tasdiki. 

4 - Temettüün sureti tevzii 
5 - 194(). senesi için murakıp 

11e1:ilmesi ve buna v~rilecek ücnı
& tayini. 

6 - İdare meclisi .a.alarırun şu. 
ketı... ticari rnu.ımıelede bulunma.
laırma saJlhiyet verilmesi. 

7 - İdare meclisi amııına veri> 
lıicek huzur ücreti ha'kkı.nda mec• 
l.bl idareye salAhi ~t itası. 

6u seferden evvel .de, cesur Türk 
konmnlan Akdeniıin prp sahil -
le~e kadar uıam~ar.. hattl o
fa~arda kendilerine hareket mer· 
J<~1Jcri kurmuşlal'Cfı. Fakat bütlln 
bnlllar, ferdt ve şnhsi te§ebbtisler· 
dıı~ ibaretti. Halbuki, bir Türk 
~~~·~m, bllttlo dllşınan teh· 

l.ikelermı hiçe sayarak o sahillere llllHlil~\11\:ıı:ı~ ŞEH 1 R k~ar Kitmesi.. ve hiçbir iıru:aya I 
~amwuın da yine sellnıetı• il\'~ .... -~\!ı!:lı·l T YA TR OSU ~t-lnbnla avdet etme&i çok büytik 
fn~ kı!"'et ve eheınmiyeti haizdi. J lll!W JI• Tepebaşında 
Nitekım bu mühim hadise Trab- dram kısmında Ayın 25 inci pazar günü bun -

fardan 140 ı açılıp f.aııiliyete başlı
yacakJardı:r. 

Yine o gün aşağıki yerlıeırde de 
5 Halkevi >küşat olunacaktır. 

fo\ Tunus, Cezayir, Fu ı:U.me • ~ saat 15,30 dıa 
Beyoğlu yerli ask-erlik şulıesin- J'inde cı;velıln edon Tilrk korsan- Bu akşam saat 20,30 da 

den: lanna hır kat daha cür'et bahşett. ( O KADIN ) 

1zmir vilayetinin Kınık kaza -
smıda ve Kayseri vi!Ayetinin İncesu, 
Kı:rn~hirm Avanoo, Kooaelinin Hen
dek, TE!kirdağuun Malkara i<ıaza -

1 - Her ne suretle e>lursa olsun ~onların oralarda pervaau:ca yer· 
muvaz:oaflık hi:.ınıetini yapmamış l~ı:nesino sebebiyet •·erdi ... Bu da Şehir Tiyatrosu 
316 - 334 (dahil) doğwnlu deniıı Akileniz hakimiyetine doğru atıl- İSTİKLAL CADDESİNDE 
eratı bu defa askere sevk edilecek- mı:ı kuvvetli bir adım demekti. KOMEDİ KISJ\ll 
]erdir. ..ı,.. 

Buııii.n saat 15,30 dı -... *' tebli" olunur. 124534) 

~~~========================="======================:===~ı 
2 - Bu do!{umlu erattan hariç İKİNCİ, ADRİYATİK SEFERİ 

şulre mıntakasında bulunanların Bu akşam saat 20,30 da 

bulwutukları mahallin asker !ik şıt• ~,B~u;.;s:ef=e~r:, ço;;:k~b~ü:yük~· ~b=ir~m=e=ni~a:a:t~=;;:=~(O~G~I:,:U;,:~'~1~l~; ~Z)~;;'.~~ Emrini bastırdı .. Sultanın lan- besine derhal müracaatları. 

larında. 

\' . 
-...!1 n: Rahmi Y AGIZ No: 40 

Donanın; Geliyor 
~sta~f 
iİ:ist g ı~ullah efendiın, sultan haz;etlerinin l 

erdıkleri teveccühe son derece minnettarım 1 s· --ncıı b d . 
1 Olduğun~ _e_lıkanlının kimin ne- ı telilşlı a~ıınl~.l~- D~vustun fayto-

..._ p ı.· , oneıımek istiyorwn. nuna dogrıı yurüdü. 
t"<leıı, h rla aııınıa Sultanım ne- Deliknnlı, Mihalı göndererek 

..._ .\z u aea&ız! . Kağıthane çayırındaki muhabere 

hlıııı .. i·· abasını takip ı>ttirclim aın- taburu ka-rarg:lhında ihtiyat zabit 
u t •'llde be kil' D'ı.. d llltip l'· .n varken yapılacak ve ~ ..,.ranı aratmış; genç mil· 
trı.e iyi tdışaJı babama akse - hendıs taburda bulunamadığı için 
.._ •. 

0 m~z!. l\1ihal yalnız haber bırakarak dön· 
-- ıı~·j·:· müştü. 

)· -· lrad!ı ~en &tirecel:sin DililrıL Artık; koca bir güııün yorgıw-
Rpacaı:un? ultanımın, fakat nasıl !uilunn çıkarmak iizere evine gidip 

1 S111tan · ıstıraba! etmek kararını veren Da-
tri sev· ' 0

1 
dışarıda dola.şan göz- \'USI faytonuna binecei;'i sırada 

hzcsııe'';:0 e ~ldii. Dilarıiya yel- arabacı seslendi: 
d'--. ı\rab kundu: - Beyefendi! 
b~ ~'!"1ıı.~ b;J,; ş": çayırlı/ta çekil· - Ne var? • 

tlara... liaJdı seni göreyim - Şurada hır kadın var. işaret 
--. ır ediyor!. 

'•de d 
"ii .._ tvct ş urac&k ınıyız• 
lc~."'iYe<~k l'ur~dn; o arabadan gö-

ıı G'd e,,.e duru . b k 'llrı.. •l er o d l'k r, senı e • 
deıı un .. Adresin~ ·';ı. an]ı ile konu

balıseı,.,e ı oı:ren, sakın ben-
--. llıqr ı-· ... 

~ Sıu-ay ı · une Sııl(anım. 
""•iıı '"-dosu Ka • da e sanan d .. • gıthııne cad • 
~er durdu., 'l'e one~eıı Yol ai:zm-

acc,.in· rıuıeı1,1 Kalfa · d' 
ın etek] • . ın ı. 

ennı sa vurarak 

- Kime?. Bana mı?. 
- Öyle olacak!. 
Delikanlı dörulii; söylenilen ta

rafa baktı. Yaşmağı sımsıkı kapalı 
bulunan ve elite çnğırma işareti 
yapan Teranedili gördü. O tarafn · 
yürüdü. Saraylının önilne gelince 
selam verdi. Sordu: 

- Beni mi çağırıyonlunuz? 
Yakından ı::önlüğil bu çok şirin 

delikanlıya takılan kalfanın göz-

lcri için için Sultana hnk verdirir 
ken kıır.ıılıi'ı kondurdu: 

- Evet efendim .. Beıı, Ayşe Sul
tan Hazretlerinin kalfasıyım. Sul· 
tanını iradç buyurdulur. Biraz e1'
vel kendi ağaları sixe karşı kaba
ca harekette bulundu"'1 için tar
ziye verdİTlnek istiyorlar. 

- Estağ-fırullah efendim .. Sııl - 1 
tan Ua·aetleriııin bana karşı gös
terdikleri şu teveccülıe bütüıı gön· 
Jiinıle te~ekkür oderim ... 

- i..miııiz nedir Beyefeııd i? 
- Benim mi? Şey .. Abdullah ... 

Çanakkaldi anııatör Rasim Beyin 
Çanakkale gembi sü\•arisiyiın .. 

- Maşallah .. Bu genç yaşta kep· 
tan olmak!. Şey .. Abdullah Bey: 
Nerede oturuyorı..unuz?. 

Bu sual Davu.tun işine gelme
di .. Evini söylemek: hele böyle bir 
Sultanın kalfası olduğunu bildiren 
bir kodma ikametgahını ifşa et -
mek hiç de doi:ru olmıyan bir 
hareketti. Hemen baştan savm:ı 
bir cevap verdi: 

- Şimdilik muayyen bir ika • 
metgahım yok .. Gemide yatar kal· 
karım. . 

- Demek bekfırsınız da ... 
- Maalesef evet. .. 
- Vah vah ... 
Bu muhavere daha nzıyacağa 

benziyordu. Genç adam işi burada 
bırnkmak, konuşmayı kın kes -
mek icin uzakta, cadırlannın ö
nüode birikerek kendilerini sey
reden neferleri i$aret etti: 

- Bizi seyrediyorlar hanımefen
di .. Müsaadenizi rir edeceğim. 

Ve.. Teranedili tekrar selamla- ı 
dı. Sonra arabasına koştu. Atladı, 

- Şaydi, cloğru Taksime çek!. 

dosu yola çıkmadan evvel Da - 3- Nakdi i>ttlel k.ıbul edi'ııni- • 
vustun faytonu doinmbaçlı yola 
sanlmı<: giiçhi beygiı·lerin sıkı a- yecektir. 
dımlarile uçarcasına bir hızla Şişli 4 - Şubede topıılııma günü 20 
istikametini tırtınu,tu. şubat 940 salı günüdür. 
Ddikanlı akşam üstü, Aya,pa- 5 - Sevke tabi eratın namlarına 

şadnki eviııe varınca kendisini he- ayrıca davet pu.slası da çı ltarıbnış
men yatağına attı. Giiaiin yor - tır. 
gnnluğunu çıkarmak üzere derin 6 - Çattırılan bu ~ratın tayın 
bir uykuya d~}dı. edilen günde nüfus hüviyet cüz -
Ayşe Sultan Fer'iye sarayların- danl.arHe birlikte şubeye ,ııel~ -

da.ki husu.si dairesine dönünciye 
1 
_ı_er_i_il_a_n_o_ı_un_ur_. ______ _ 

kadar Kalfosi!Aı yalnız Davıısta 
dair konu makla vakit geçirmiş; ZAYİ 
Teranedilin verdiği müteııınıim 1337 yılında Üsküdar Altuniza.. 

Yan Akşamdan i"tiba 

SARAY Sin 
Alevler i~inde bulunan bir şehrin velvelesi arasında mütiıis bir ask 

romanını tas\'İr eden ve · · 

DOROTHY LAMOUR'un 
Biltün güzelliğini parlatnn \'e 

LEW A YRES ve LIONEL ATWILL 
İle betaber yaratılan Fransızca sözlü 

malumatla Davusta karı;ı derin bir de Nümune mektıebinden aldığun 
ihtiras gülllıeğe baslamıştı. diplomamı kaybetıtim. Yani.sini a-

Uzun müddettir dul bulunan lacal(ırndan eskisinin hükmü vok- Filmini takdim edecektir. Yaşanmıt bir dram olan ve büyük mizanseni 
orta ~-aslı Sultan bu bir irim su, tur. . bulunan bu filmde: Bi.r kadının en feci saatleri.. mütbiı; ihtira;lan ... 

AŞK FIRTINASI 
bir çile ipek delikanlıya kar~ı her İ.brahım Hasan Günaç gözleriniz önilnde canlanacaktır .. 
saat geçtikçe gönlündt'ki hislerin ı-============-_;-------------------:---_:====== şekil değiştirerek dayanılmaz bir 
ar:zuy u kaıııçıladıii'ını hissediyor, 
Da\'ustu aratmak, buldurmak; ya· ! 
nına getirter~k görl~şn_ıek, kon~ş: ı 
mak için :venılmcz bır ısteğin esırı 
bulunuyerdu. 

Ertesi günü öğleye doğru uya
nan Ayşe Sultan Kalfasını çağır
dı .. Ona gece gördüğü rüyayı an
lattı .. Bu rilya, Davusta taallil.k 
eıliyar; delikanlı ile hayalinde ko-

1 nuşmak fmıalını bulan Sultan şim
di bu kevfiyelin sahici sahaya in- 1 
tikalini arzu edivordn. 
Karşısında divan duran Kalfa

sına rüyasını anlattıktan, biraz da 
öteden beriden bahsettikten son
ra sözü tekrar gönlüne, bir günde 
birkaç aylık derin bir tezahür gös
teren sevgisine ve sevgilisine çe
virdi: 

CDevamı var) 

Büyük ve Dehikir Artist 

ve Parlak, Güzel Yıldız 

CHARLES BOYER 
IRENE: DUNNE 

yarattıkları en güzel ve en hissi A~k Romana 

SABAHSIZ BiR AŞK GECESi 
Şayanı hayret şaheserinde eıw;alsiz bir muvaffakyet kazanıyorlar ve 

SÜMER Sinemasında 
bütün ıııüzel film nıeraklılarile sevenler ve sevişenleri celbediyorlar 
İIAveten: Yeni EKLER JURNAL son dllpya ve harp haberleri. 

BnaiJn saat 11 ve 1 de tenzilatlı matineler. 
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SABAH, ÔGLE 

Her 
yemekten 
sonra günde 

3 DE FA 

Dişlerinizi rrauntaza., 
man fırçalayınız. 

ve AKŞAM 

AKLINIZDA KALSIN! .. 
Et ve sebzelerin iyice pifme:mesinden, meyva!ann güzelce yıkanmamasından, içilen suların temiz 

ve aaf olmamasından hasıl olan solucan dedilfimiz barsak kurtlan en muzi.r hayvanlardır. Bunlar, 
ince bıvııa~ lç zanna yapışarak ve kan emerek yetlı;ir ve ürerler. Ekseriyetle çocuklarda bulunur. 

Halsizlik, Kansu:lık, Hazımsızlık, karın ainlan, karın şişmeleri, burun, makad kaşınması, ishal, 
oburluk, başdönmesi, salya akması, sar'aya benzer sinir hııUer, cece korkuları, görmede ve işitme
de bozukluk... Hep bu kurtların tesiridir. 

Bir Kutu 8ant4 
o 

· Bu Jrurtlann en biriııci devasıdır. Büyük ve küçüklne emniyet ve itimatla verilir. Her çocuk 
ııeve ıeve yer. 

DİKKAT: Kullandıktan 24 saat sonra solucan düşmezse çocu~r.uzda solucan olmadı~ itimat 
ed1nl.z. Sıhhat Vekatetinin re=t müsaadesini haiulir. Tarzı istimali Jrutulann içinde yazılıdır. Fiatı 

her eczanede 20 kuruştur. 

( S A N T A) ismine dikkat 

j lnhisariar U. Müdürlii:aünden: f rTÜRK ARMATÖRLERi 
_l ___ N_üm_unes __ i_m_uc_i_bınc-. _e_3_9_00_0_kilo-. -s-ikl_o_p_Qe!D...-_be_n_· -p-az_ar_l_ık_us_.u_ j BIRLİGİNDEN : 

liyle sa.tın alınacaktır. 
2 - Pazarlık 19/11/940 pazartesi günü saat 14 de Kabataşta levazım 

ye mübayaat şı.>besindeki alun komisyonunda vaııılacai(ında.ü isteklilerin 
pazarlık kin tı:ıvin olunan gün ve saatte % 7,5 sıüven.ne paralaırile bir
likte mezkfır komisyona gelınelerL .ııso. 

İstanbul Garsonlar Cemiyetind~n : 
Cemiyetimizin 1939 yılına ald idare heyeti muamelat w hesaba.t 

r.ııporlamnın umumi heyete arz, azanın tekliflerini te1ıkik ve id:ın!' he
yetinin müddetlerini ik:mat eden nısıf izası. yerine yenidıen intihap 
jçln 29/1/940 tarihinde Cemiyıeı merkezinde yapılan ınnumi heyet lop
Jantısı.nda ıeberiyet hasıl o.llmadığından ilekrar tonlantmın 21/2/940 
çarşamba j!Ünü sa.at 14 den 17 ye kadar Beyoiilu İstiklii.l. caddesi Nuri 
Ziya soka~a C. H. P. kurağındaki Halkevi temsil salonunda yapıla
cıığından kayıtlı u.::amızın 939 yılı cemiyet hüvi-·et ciizdanlarilıe birlik
;e hazır bulunmamı ı·rea olunur. 

İstanbul Orman Ç Mtidürlüğünden : 
1 - Kıırtal kazasında hudutları şartname~ yazılı Çalnroğlu 

fundalığı devlet ormanından 6720 kental funda ça?ısının altı ay için
de kesilip ormar.dan çıkani.:ınası 15 güp. müddetle aç.k arttırmaya 
konulmuştur. 

2 - Arttuma 21/2/940 tarihine müsadü ç:uşa.mba günü saat 15 de 
icra edilecektir. . 

3 - Funda çalı.sının beher kentalinin muhammen be<ieli 5 kuruştur. 
4 - Muval-..kat teminat 25 lira 20 kuruştur. 

5 - Sartııame ve mukavelename projelerini görnek istiyenier bu 
aıüddet icinde İstanbul oc,.,,an müdlirlüğüne müracat edebilirler. c915• 
-====:=::====7-~·-. ~="-"" ----

Sahip ve nesiryt.tı idare <-<İ ·u Başmuharriri 
ETEM. İ2.ZZ'.l BENİCE 

Basıldıit yer: SON 'Il:I..CR.\F Mntbaası 

Türk arma1örleri 'birliğindn 14/ 
2/94.0 tarihind~ki fevkalade umumi 
heyet toplan tısında İdare heyeti -
nin beş klı;iden yedi kişiye çı.kanl• 
masına kuar verilmiştir. 
Asıl ve yedek azal<ır ile bilıiha

ııe nizamnamenin 13 üncü madde
ı;i mucföince yapılan iş bölümü 
şekli asağıda gösterilmiştir. 

İsmi 
. -· 

Rıza Sadıkoğlu 

Ali Sohtori.k 
Vehbi aklıkaçtı 
Abdi Vehbi Dural 
ıMust.afa Umman 
Adnan Barsilay 
Mluzaffer Pıehlivan 
Ahmet BıehQe't Müezzin 

Vazifesi 

BaŞkan 

Muhasip 
katip 

Aza 
Aza 
Aza. 
Aza 

oğlu Yedek aza 
Ferid İn;.! Yedek iiza 
Hüseyin Tavil Yedek aza 
Hamdi &limoğlu Yedek aza 
İsmail Kalkavan Yedek aza 
Şevket Manioğlu Yedek aza 
Faik Zeııen Yedek aza 

lMukayyıe't izal:ır ile eşhası sali
senin :malumları ol:ma:k üzere ni
zamnamemizin 24 üncü maddesi 
mudbince ilan olunur. 

Sellmiye Tümen 1 
Satınalma Komi•· ı 

yonu ilanları G R • 
1 

• 
1 N p 

Haydarpaşa sile! hastanesi ihti: 
yacı için şartnamesine göre 500 
adet tabure, 50 adet yemek ma· 
sası, 3 adet yemek arabası, 1 adet 
l:azıhane, 1 adet orta mssası, 1 a
det sabit dolap nçık eksiltme ile 
yapılacaktır. hınlesi 23/Şubat/ 
940 Cuma günii saat 11 de yapıla
caktır. Tahmin bedeli ( 4000) lira
dır. tik t~minat (300) liradır. Şart
namesi her gün komisyonumuzdn 
görülebilir. İsteklilerin belli gün 
ve saatte ilk teminat paraları ve 
kanunf vesikolarile birlikte Seli
miyedeki Tiiınen satınalma komis-

Baş, Diş, Nezle 

Grip, Romatizma 

Nevralji, Kırıklık 
ve bütün ağrıları 

derhal l?Sef 

~·,-,,,una ı:elmeleri. (981) 

Göz Hekimi 

Dr. Murat Rami Aydın 
Beyoklu - Pannakkapı, İmam 
soknk No. 2 Tel. 41553 
:Muayene ve her türlü göz 

ameliyatı fılcara için para~u:
dır. 

Lüzumunda 

lstanbul Komutanlığı Satınal
rna Komisyonu ilanları 

Kı;ınis3·oounıuzda mevcut keşif 1 
ve şartn11ınesine göre fen tııtbi -
kat okulundaki servis binasının 
tamiratının açık eksiltmesi 29/2/ 
940 Parşeınbe ııünü saat on dört· 
te yapılmal;a başlanacak ve ayni 
ııünde intaç edilecektir. Muham· 
men bedeli beş bin beş yüz on yedi 
lirıı<ılır. İlk teminat parası dört yüz 
on üc lil"l ""ksen J.uruştur. İstek-
1ilerin ili; teminat makbuz veya 

Komisyonunıuzda mevcut evsaf 
ve şeraitine göre dokuzuncu Kor. 
komutanlığının ihtiyacı olan iki 
yiiz adet bayrak pazarlıkla satın 
alınacaktD'. Münakasasına 29/2/ 
940 Pe~embe günü saat onda baş
lanacak ve ayni günde ihaleıi ya· 
pılacaktır. İsteklilerin belli gün 
ve saatte Fındıklıda Komutanlık 
aatınalma komi9yonıına gelmeleri. 

•1161• 
mektuıılarile 249~ Sayılı kanunun i 
iki ve üçüncü maddelerinde yazılı Münaka&a ııünli talibinin venniş 
ve vilayet naba fen müdürlükle- olduğu fiat komisyonca gali görül
rinden Elıtcaklı.rı \•esik.alarla be- düğünden komisyonumuzda mev
rabu ;,eıı; .Un ve saatte Fındık- eut şartnamesine göre altıncı Ko
lı-:la Komutanlık satmalma ko • lordunun oto parka gönderilen beş 
misyonuna gelmeleri. cll47 • adet v. z. i. kamyonunun tamir-

İç ve dış BASUR MEMELERiH' 
Basur memelerinin her türlü iltihapları 
cerahatlenmiş fistüllerde, kanayan b 
memelerinin tedavisinde REKTA p/. 

Şifayı temin eder 

.... hane haline konmasının pazarlıkla İstaubuJ Levazım Amirliğinde.o verilen 
Komi&yonunıuzda mevcut ke _ münakasasına 26/2/940 pazartesi Aakeri Kıtaatı ilanları 

uifnımıesine göre !en tatbikat o- günü sııat onda ba~lanacaktır. İs· -----~ .... it 
kulunda emaneten yapılacak olan teklilerin belli gün ve saatte Fın- •'-a<>ıda yazılı arpalar hizalannda yazılı gün ve saatler~e 
tam. ta sarfedı·ım ' ·· J dıklıda Komutanlık satınalma ko· , .. & t k.i'' ıra e .. •uere a ına- zarfla ckı<iltmeleri yapılacaktır. steklilerin teminat ve te u 
cak malzemenin pazarlıkla nıüna- 1 misyonuna gelmeleri. •129!1• \ lıınnı ihale saatlerinden bir saat evveline kadar Edinıedc "-
kasasına 29/2/940 Perşembe günü -------------- dairesinde askeri satınalma komisy0JJ11Da vermeleri-. Şartn3Jll I 
saat on beste başlanacak ve ayni , nede komisyonda ııörillür. (1230) .

1 "1iııde ihalesi yapılacaktır. Mu - !I Deniz Levazım &atınal• Cın&i u.iKları tutarı teaıinıb ihale r..ıııii ' 
hammen bedeli bin beş yüz yet· mo Komiayonu İ!lnları ton li•a lira -
miş sekiz liradır. İlk teminat pa· Arpa 150 10,500 788 27, /940 ; 
rası yüz on sekiz lira kırk beş ku· d t Ama 150 10,500 788 27/2/9'0 •- 1- Koınisyonunıu.ı P nıcvcu ... 
ruştur. J.>teklilerin ilk teminat kroki ve fenni şartnamesi muci • Ama 100 6,750 507 2.7/2/940 
makbuz veya mektuplarile 2490 hince Harita Umum l\födürüğü Ama 150 9, 750 732 28/2/940 
sayılı kanunun iki ve üciincü mnd- için ihtivaç olan bir adet motörlü • Jf. 
delerinde yazılı ve vilayet naiıa tekn~nin 5/l\fart/940 tarihine ras· 
fen mildürlüklerinden alacakları lıyan Salı günü saat 14,30 da Ka
vesikalar ile beraber belli gün ve sıınpaşada bulunan Deniz Levazım 
saatte Fındıklıda Komutanlık •3 • satınalma komisyonunda kapalı 
tmalma komisyonuna gelmeleri. zarf usulilf eksiltmesi yapılacak-

«1148• ,. tn. 
• 2- Keşfedilen bedeli •38940• 

Un Aıı 

tou 
Çoğu 
to:ı 

tabmfo ilk i lıalo sruo ~· 
bedeli teminatı 

Lira Lira 
Bu&'day öğüttü
rülmesi kar•ılığı 
Un. 720 2160 64,800 4860 4/3/948 p .,t> 

Buğdayı ciheti askeriyeden ver ilmek üzere yuknncla ntilı il' 
Un kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. İhnltısi ]\fets.~ 
sahnalma komisyonunda yapılacaktır. Bu işe ait zarflnr "'O'f. 
saat 10 a kadar kabul edilir. Daha fazla bilgi edinmek i.stlY~) 
sin alay sabnalmn komisyonunda şartnnmeyi görebilirler. (12 

Komisyonumuzda mev~ut keşif- lira ilk teminatı •2920.50· lira olup 
naıne&ine ıı:öre Haydarpaşa hasta- fenni şartnamesi iş saatleri dahi
hanesinin subay ve erat sabit el· tinde ve 195 kuruş mukabilinde 
bise <ıloloplan pazarlıkla yaptırıl· , mezkılı komisyondan alınabilir. 
masına 29/2/940 Parşembe giinü 3- ı~teklilcrin 2490 sayılı ka • 
saat on birde başlanacak ve ayni 
_.,ft~ ı ta ed·lecektı'r •tuh nunuıı tarifatma uynrak hazırla • l * * 12,000 kilo 1 Mm. lik oluklu saç 1 lilerin ihaleden bir saat e ,.~.,e n ç • ... anı -
men bedeli dokıu: yüz on iki lira dıkları teklif mektuplarını en geç 
kırk iki kuruştur. İlk teminat pa- eksiltmenin yapılacağı ı;;u ve sa-

lim k• ı; k k il k atten bir saat evveline kadar mak-
rası a ıs se ız ra ır ç u· 
ruştur. İsteklilerin ilk teminat mak- buz mukabilinde adı geçen komis
buz veya mektuplarile 2490 sayılı yon baı;kanlığına vermeleri. •1150· 
kanunun iki veya Uçiincü madde- - 1 

!erinde yazılı ve vilayet nafıa fen ~ Çoouk Hokllnl 1 
müdürlüklerinden slacakları ve- Ahmed Akkoyunlu 1 

sikalarile beraber belli gün ve sa- • 
atte Fındıklıda Komutanlık satın- aks1m • Talimhane Palu No. ' ' 
alma komisyomma miiraraatları. azardan maada her gün saat 

•1149" -..ıs den sonra. Tel: 40127 

19/2/940 pazartesi ııünü saat 10 - ' kadar teklif mektuplatııı' 1 
11 de paznrlıkln Çanakkaledc l\lst. yoııa vermeleri. (128$) 
Mv. satınalma komisyonunda alı- ,,_ 
nacaktır. Taliplerin komisyona 
gelmeleri. (12lli) (1306) 

* 13,00JI kilo bakır tel knpalı zarfla 
satın alıııacaktır. Beher kilosu 195 
kunı~tan 25350 liradır. İhalesi 4/ 
3/940 Pazartesi giinü saat 11 de 
Çanakkalede Mst. Mv. satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. İstek-

, jJI 

-==========================~=============:======:======:=:==================== 

Beher metresıne tahıt~ 
fiatı 14 kuruş olan :JOO, .. .J.1 
gaz idrofil 26/2/940 p•ısı;ı1 
nii snnt 11 de pazarlıkln oO 
nııcakhr. İsteklilerin G3 ıe 
kat'i teminntlarile birhlı 
lık giin ve santinde An~, 
M. V. satmnlma koll1~·: 
hulunmnları. Sartnaırııı!' 
ruşa komi: ... yon'd~n alınıt· 

Yuan: M. SAMİ KARAYEL 

Ak Karamanlıların Karaman diyarında yağ

:t!yhlerine kışkırtb m ya girişmesi halkı 
İb:rahim Beyin, cari)'e oilu hak· 

kında vücude ııetirdiği miras me
selesi dij';er beyleri isyana sevkey
ledi. 

Yani; Fatihin halaaının çoeuk· 
lan ayaklanarak babaları İbrahim 
Beyi Kon~ad~n tardeylediler. 

İbrahiın Bey, bunun üzerine ke· 
.terinden \•cfat eyledi. Bu hal il· 
zerine oiulları miras kavga•ına 
4üştülcr. 

Nihayet Pir Ahmet Bey Kon -
yada emnı-et tal tına eül65 etme· 
fe mu\'affak oldu. 

Cariye ço<uuu İshak Bey de Si
lifkeyi n:erl<n ittihnz ederek ba· 
,ına tooladıi:ı adamlarile Ta.ilin
de hiik6nıet e!meğe koyuldu. 
İbrahim Beyin diğer oiullarm· 

dan Siilel man ,.e Nur Sofu Bey
ler Fatih neıdinc iltica ettiler. Pa
di ah bunlara iltifat eylcdı. 

J{nramanzade cariye çocuğu İs· 
hak llcy Czun Basana müraeaat 
etti. J:'atihten l•knsını kurtarmak 
için~- }Olda müracaatta bulundu: 

- Iler merh le bnsına hin al· 
tı.n taznıinnt "'eririm. Beni, Pir • 

Ahmet Beyden kurtar, emaret ta
cına ula ;tır. 

l'zuo Hasun, hhak Beyin tekli· 
fini kabul eyledi. Derhal ordWiu
nu toplıvarak geldi. 

Kouyada bulunan ve Fatihin ha
lasının 12frlu olan Pir Ahmet Bey 
Uzun Jla•anın üzerine doğru or
dusile geld.ijiini haber alınca kaçtı. 
İstanbula ~elerek llazreti Fatihe 
iltica eyledi. 

Uzun Hasan, bu Mıretle İshak 
Beyin hükümetiui ikame ve tevsi 
etti. Üste de İsfendiyarznde Kttıl 
Ahmet Beyi bir miktar a'kerle bı
rakıp döndii. 

Bu Kızıl Ahmet Bey, romauıını
zın biı· yerinde zikrettiılimiz İs • 
fendi} •• diyarına Fatih tarafın -
dan Bey tayin olunup sonrndan 
kacıp l'zıın Hasana ilticn t>deıı bir 
adamdır. 

Akko\ unlular Karnman diya -
rında :vai(maya başladılar. Bu ha· 
reketleri halkı aleyhlerine çe • 
'\:lnnisti. 

Ahalinin bu hareketi İshak Bey 
aleyhinde idi. Herkes Pir Ahnıel 
Be:vi ls!emt>l:e haşladı. 

Bunu ıcören İshak Bey Fatihe ı 
murahhaslar gönderdi. Kendisinin 
hük6metini tasdik ve biradrlerini 
tecavü•deıı menehnek şartile Ak.
şehri -.e Beysehrini Padişaha terk 
edeceirini vadeyledi. 

Padişah; İshak Beyin teklifini 
redde;vlt'di ve su cevapta buhm
.ıu: 

- Zikrettiğiniz şehirler eı.aMın 
evveke Osmanlılarca zaptolun -
m~tu. Eğer, Yıldırım Han dev • 
rinde olduğu gibi Ça~amba su -
yunu hudut itibar etıneğe İshak 
Bey ra7.ı olul";a bakiyei memali -
kini kencliııine bah~ ve temin ey
lerim, dedi. 

ishak Bey, fatihin bu teklifini 
kabul etmedi. En ziyadç güven -
diki Uzun Hasan idi. 

Bunun üzerine Fatih; Aııtalya 
Jl.luhefu:ı Hamza Beyi Pir Ahmet 
Beyin mevkiinin iadesine ve ika
mr•ine memur eyledi. 

Pir Ahmet Bey Ha=a Beyin 
yanırıa gitmişti. Pek büyük bir 
maiyet ordusile t,hak Beyin üze
rine ~·iiriidü. 

İki tarafın kunetleri Annanak 
civarında kar ılaştılar ve birbir
leri üzerine saldırdılar. 

Hamza Bey kuvvetleri İshak 
Bey: bozdu. Kuv\'etlcrini perişan 

1 eyledi. Cariye çocuğu İshak Bey 
firar edip Uzun Hasan tnrnfına 
kaçtı. 

Giirülii\'or ki; o dHirde Uzun 
Has.ın, yani Akkoyunlu devleti 
Anadohıda miihiın oyun oywya. 
biliyordu. 

(Dcrnuıı \'ar) 

Hem, nıe yapacağııı.ı, ne di- \ 
yeceğimi, niçin Jl('ldiğimi nosıl an
latacağunı da bilmiyor, düşünmü- ' 
yo.rdu:m. Sadece zanl(lr =gır tit
ri:ror. gözlerimin si,,;lendiyini, as.'.l· 
bunııı bir çı-Hk yayı gibi l(el'ıldi~ini 
ve di:;lerinıirı bilendi.i'ıini hiı.M'd.i -
yo<'dum .. Tam kapının yanında 

bekliyordum. Muırtaza:nın, 
- GE-liyo.r.. • 
Dcmesile Rıdvanın görünmesi 

bir oldu. Boyu adeta biraz daha 
uzamış, yanaktan kırı.şacaı(ı yerde 
biraz daha dolmuş ve ger:ilm~ gibi 
idi. Gö7.leri her vakitki ~bi iri. ha
kinı şeytan bakıslı idi. Yüzünde 
neş'"• reiah, havat. konfor vardı. 
Çok şık giyinmisti. Zannettim ki, 
birden~ heni l!ÖT'f'N>k w görür 
görnnez: 

- Vay Bclkisciğim .. 
Diyec-Pk, yanıma koşacak, gene 
k!si P.ibı ell~riıoo sa·ıl~cak 

- Cannn .. 
- Yavrum .. 
Dive dud 1darın1dan öpece-k ve .. 

&'n de şımM:ıcak, cna lfıtfon du- ı 
darnmı yalnız bir önü.<; için uzat..
col':ım. Bu ir.sanı maziye .l(Ö'.ü.ren ' 
b·r saniyelik aldatıcı bir tahaıyyül 

:.:.ili. ec:i irr,• ,~ l- '" · • ,i .. 1 hal
bu~;;:· 

- Be., ef ndi llıı.ıretlerı .. 

ilu.u giJ.runt..l-$ine I"<>.~en, hiç ta
nımadı, alakadar olmadı, aAclırnıar 
dan yürüyüp g«JmE'k istedi. Yine 
iyi ki Murtaza: 

- Beyıefeıı.dimi:z. Hammefendi 
sizi ııö.ıımek için bekl.iyıorJar. 

Dedi de benimle Rıdvanın ko
nuşmasına ve.>ile vendi. İyi kalpli 
uşak öyle sövler söylemez gözu
cile bana ha.kan ve beliki de'sahi
den tanunıyan Rıdvan Beyefendi, 
durdu~ yerden kah b:ışmı bana 
çevire, kfilı: 

- Bunu da şi!mdi nereden çı • 
kanlın?. 

Der gibi uşağının yüzüne baka. 
baka, lakayt ve hafif memnuni • 
ye!:sizlik ifade eden sesile: 

- E ne istiywlar? 
Dedi. Bu SOl',ı:uıda, 
- Para mı? 
- Tavısiye mi?. 
- Yardım mı?. 
- Bir iş mi? ... 
Diy~n 'lı:X sürü istifham \"Drdı ve 

ben bütün bunları söylüyormuş 
gibi göz'erimin içinden ve sura -
tındaki işmizazlardan anı.yor -
dwr.. Daha ı;;~ağın CE."Vap verme -
s'~i beklemeden: 

- Beni tanımadınız mı Rdvan 
Be"? 

Dcd ı. . ilave e~u· ': 
- Hele <Öyle dikkatli b:r bakı !. 

&ın, bunu ,böyle söyler söyle
mez: 

- EV'et evet simanız ve ..esiniz 
Y~ı de.ili!. Fakat, nerede, ne 
zaman tanıdım hatu-lıyamıyo:ruın. 

Dedi. 
Bi.lanrvorıı.m, Salhi :mi, :ı,...alan mı? 

O, ya beni baştan a1ımak için böyle 
yaptı, yaıhut da cidden tanımadı. 

- Güzeliın .. 
- En ııüzel.. 
- Can kadın!. 
- Bir tane kadın ... 
Diye !Q:pındığı Be'ıkfsin bu Bel

ki» olabileceğini hatırına getirme
di. Buna lbir tek sdbeo d~a ilive 
edebilir: Gurur ve ibiiyüklill< eda
sı. Faıkat, ben ne olunsa ol.sun onu 
hiç beklemeden yanına sokuldum: 

- Beni unutacak. tanıyamaz o
lacıık kıadar aradan zaıınan geç
medi, Rı.dvan Bey ... 
D~iın. Sesim titr;yordu. lliıvP 

ettim: 
Ben Belkisim!. 

Karşımdaki o iturur, azamet ve 
ı kibir kuleı;i halinde duran adam 

birderfuire yıl.dırınıla vurulup yı
kılınısa döndü, sarsıklı, ,·a!mz s;ır

ı $1lw •. kla k.lmaıd, rengi de sapsan 
oldu ve bir hazan yaprağı gibi ti!
remiye başladı. 

.IJJ'!\·anıı ,·ar.) 

~ .. 1223 .. 

* Kilo 
10,000 Nohut 

100 Çay 
20,000 Sade)·aıt 
20,000 l\lcrcinı•k 

730,000 Odun , 
110,000 Yulef ve~• nrl'ıeı 
Yukarıda yazılı muıl~'fıı 

940 Salı ıcüııli ,aqt 15 ı'r. , 
de Kor sotmalma k<>"'~:r. 
pazarlıkla •atın alıı>Malı 1,,. 
m~rin koınis) <ına lı""'"'~li"'. 
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Dr. Haf1z Cc~' 
(l.OKJ\IA.N n~1'1~ 
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