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BTEM İZZET BENİCB YIL 

Altmark Vapuru Hidisesi Vcihim Bir Safhada! 
-~~:_r~ __ ~:_te_,Almanya'nın Hava, Deniz ve Mayn H a rbini 

~~7.~;;:~:;:,;: Şiddetlendireceği Bildiriliyor, Norvec Tehdit Edildi 
..\eı,J n~ı tuyik etmesi ha· 1 

erı k•-ısında 
.. -q . •• • 

~;:...ızz::.:::. Alman Matbuatı lngiltereye Karşı Ateş Püskürüyor 
tiııe çekme ına~ nıunasebatı üze-
" ltkild kted~: Bu haberleri 
'lJı. >.. _ ~~ebaruz ettirebiliriz: 
t YiYetek llllfaya sevkedilecek 
."lu var 

1 
Ve mevaddı iptidaiye 

Udlldu on arın Sovyct • Alman a...: :f 1tetirilnıiş olması 
{ltdtııı ..;;anyanın Finlandiyaya 

Almanyanın Norveçi protesto etmesi, hakikatte 
İngiltere hariciye nezaretini istihdaf ediyormuş 

'll<linav 1 memesi hususunda İs· 
lat}ikıe ~:ı devletleri nezdinde 
)apıfacııı. h un".'.as~! Fiulandiyaya 
~ • • er turlu askeri ~ardı-
lb ·· "'illan ' tıs.av; teı • Y~ya harp açmakla 
ın.esı; l<afk~ edileceğini bildir
C•oderıne , syaya 500 bin a•ker 
llti esas~' ka~ul etmesi. 

\orlerd ~drık ettiğimiz bu h a-
4ı • en hır' · 
4. ~•tillİııki •nın nıenbaı Paris, 
.;,''••irı vü t' Londradır. Hava-
.!· ı\neaksu d~r~cesini b'1nıiyo

Ciindür · • her ıkı si de bir hayli 
"'·- •saa d ' l __,. &ske • e ı en Sovyet . Al-
r~· nu .:i . arıla ınasına dayanı
~"•rıda a~ıyet~e. ve bu şayfalar 
ıa'"' birine· er ~k~ devlet ar&Eın· 
ıal~aları b:r ~e ıkınci iktısadi an· 
tdj 'P ettiğin e .~skeri anlaşmanın 
•· Yor. Fak ~ hukmetmck iktiza 
4~•ti Ve ın:t• ~u anlaşmanın ma
C r, !Sayia nı tanıamile mcçhul
~ç'Ueın0ı, ,,ve tahnıin mahiyetini 

Londra 19 (Hususi)- Bir İngi
liz destroyerinin Norveç karasu -
) arı dahilinde Alltırnark adlı Ahman 
vapurunu tevkif ederek, içindeki 
300 İngiliz esirini aıntası, gittikçe 
büyüyen bir mesele olımwıtur. Nor
veç hfrkiımcti İı~giltcreyi protesto 
etmiştir. Almanv a da Norveçe bir 
nota vercrl'k. A iman vapunınun 
kafi derecede hınıaye edilmeyi~ini 
protesto etmistir. Notada hasarın 
t3"mini ve mevcut kuvvetlerin bu 
hadisenin failine karşı dcrirnl ha
rekete geçirilmesi istenmekte, va
ziyetin vahim neticeler verebile
cek kadar ciddi olduğu bildiri! • 
mek.tedir. 

İngiliz Hariciye Nazın Lord Ha
illaks, Alman Ajtmank vapurunun 
mevkuf tutulcnasını iotemiştir. 

Çörçil, bu,ı:ün kurtarılan 300 
İngiliz bahriyelisi hakkında be -
yanatta bulunacaktır. • • 

•ı, Sov~e~·~· ~alôm olan esas
~aıı,l'd erın sımalde ve diğer 
.;.>:•••klcr~ t~~akkuk ettirmek is
~ u~erer P anlara Almanların 
• •~ı•tda :av~ Almanlann Bal • 
..,~.kete d ~p edecekleri hattı 
4~11,nded;; y"Y~tleri müzahereti •e dıyayı İaki anı, Sovyetler Fin
•e ~orvee hiik~en Şimalde İsveç 
• Us talep uınetlerinden arazi 
,~ 1talcpıe:i~e~kler; müttefikler 
ıi r •rsa S rşısına çıkacak 
~~Safta ııı ·~"Yctlerle Alınanlar 

(De\'Bını 3 i_i~Ui s~de) Uçuştan evvel İnglliz tayyareci !eri plan üstünde çalışıyorlar 
ı-------·,-:...,, __ --------------------------------

l(••ekıer, Ultefiklere kar ., ı har-

'• nta, Sovv ti 
~ llikanı e er Asyada ve 
ıııııı•tlcrse •r,:hn müttefiklerle bar
lıa~ bulacak) an askeri yardı
ltıeı. •nı&rda ~r \·e Aln.anlar da 
hl( V11ıi~ernıuıtefi"1erle harbet
lcrd~tde11 a ~nd? kalırlarsa Sov • 

ı::ı·'~· s erı Yard ım görecek-
L. '~er b· 
"" iı .. •r Yaz 
•nıa -. •t eti.; ./~ızda bir defa da-
taa.,~a leda1·ı·?1" gıb i böyle bir 
•tııı•k <ı ltıahi uı olnıa~tan ~iyade 
lııaJd led;r, .:•t. ve nıyete ıstınat 
La~, ~· llalk ;nı, Sovyetler, Şi
lund ;ııl'\' g·an arda, Orta Asyada 
~nı~lar1 ~~~ek emelinde bu . 
ilıtiııı •da llıütt ı ı\lmanlar da Bal· 
lııakı •!ini re ~lıklerle harı.etmek 
l.kan•du-ıar,0~0nünde bul ılhdur -
4eı. · dınavv h.alde, Almanyanın 
Lir ı 1•\•bb·ü•,,hukunıeteri nezdin
dcın:klteri ."~Ve tehdidi de bö)· le 
•~r. 1 lır , ı\ a~mıya davanı"or 
l ' ı . neak b . , • 
ur. I' e •ddia u hususu ka l'i 
htdı akaı , ik~,t;1e!1i n imkiln ı yok
hu, ~lar10 t _adı arılaşmanın ve 
'•tre~ııı diJeı:~~ •ri altırıda ve Sov
~aı h ·~· dosıaıle ı\_lmanbrın mü
~ır le Ukfınıcıı n~ hır vesile ile Şi
•hr ~•bb " •rı rıezdinde b .. ı • 'ltıaı · usıe b 1 oy e 
""h ı de u unmus olmaları 

ilkbaharda şiddetli 
muharebeler hangi 
cephelerde olacak? 
Müttefik orduları her ihtimale karşı müthiş 

~ekilde harp hazırlığı yapıyorlar 

1 
• 
1 
\ 1 

1 

d, •Ot( · Varit!' 1 
hij }tın bu ır. A nıanlar, Garp cephesinde bir İngiliz kıt 'ası siper arkasında istirahatte Scı~Ye~ijk fayd harbe girmelerin-

daiy• ltti11 b·a .~mdukları kadar Paris 19 (Hususi) - İlkbahar F akat, ilkbaharda taarruz ola • 
~-~ V,• llıad ut!'n mevaddı ipti- taarruzu .. , Herkes b undan bah • cak mı? Evve!A kim taarruz ede-
01çı;d'Dijllıkii •rııye knnakların • sediyor, herkes bunu ·bekliyor. Bü- ook ? Almanva mı, yoksa mü tte • 
•• lab·i.stifad olduğu kadar geniş tün konuşmalaı·in, münakasalann iikler m i? ... 

11dit, ı~ et'!'ek istiyecekleri · mevzuu bu. Hükı'.imet şefleri nu- Ne zaman olacak? Mlll't ayında 
(" •alta .. k 

.,...-~ .,•tıcıını fu.ııınu.?' ün olsa tuk aTda, diplomatlar ·beyanatında mı? ... 1916 d aki gibi şubat aylll>-

(DeYanu 3 üncü ııahlledı) 

Heyecanlı bir 
takipten sonra 

suçlu yakalandı 
Bir suçtan dolayı '(ıevkif mü -

~kkeresi kesilmiş olan Yani Sa • 
:ı:;ıfoğlu adında biri, dün Dilsizzade 
hanından çıkmak üzere iken, sivil 
mmıurlarm h an a girdiğini gör • 

(Devamı 3 üncü sah ifede) 

1 Ki SACA 

Mes'ele çıkartmak! 
Anlaşılıyor ki matbuatı sıkmak

ta, onu binbir kayıtla ve binbir 
kanun zoru ile bLğlamakta hiçbir 
fayda yoktur. Bilakis, ma tbuata 
azami hürriyeti vermek, onu sos· 
yal, kültürel, siyasal hizmetlerin
de azami verimli bulundurmakta 
fayda vardır. Bugünkü hükômet 

ı ve Refik Saydam Milli Şefin mun
zam iradesi ile de doğrudan doğ
ruya bu fikr in muhafızlığını yapı
yor. Ancak, yine tecrübe ve her
günkü neşriyat ı:österiyor ki, mat
buat mefhumu üzerinde her tii rlü 
takyidi azaltırken eleman üzer in· 
deki dikkat ve takyidi arttırmak 
iktiza ediyor. Gazetcninı meihn
mun ve matbunt hürriyetiaiu ? a~ 
şına ne gelmişse bu ) iizdeu ve hu 
kaynaktan gelmislir. Durup du
rurken demagojiye sapan, m esele 
çıkal'tmıya kalkışan ve kalemine 
doladığı ipe sapa ı:elıncz mevn~
ları sabun köpüğü zevkile şişiren 
adam; ne mııJıarıir, ne mütef• k· 
kir, ne de kendisine verilen mu
vazeneli n disinlinli hürriyeti 
hiisnüidare ve istimal edemiyen 
ve üstüne üstelik matbuat hürr i
yetini hırpalıyan adamdır . 

........ -:-~-~· ~nc~ıı~sa;l~ıi~je:d;e~) e<ıb•u11n.d11a11n•b•a11hs•c•d11i11yo•ı•l•ar11.•mm114::.,, d a mı? .. 

reni tarihi tefrikamız Y-e-di-be_l_a_n_a_m- il-e
1 

,.,AKEDO Y A maruf Davit 

Durup dururken bir devlete sii
ken, bir başka devleti aleyhmi•e 
tahrik edecek sebepler veren, bir 
ağırbaşlılık me\'zmınu dedikodu 
pazarı haline getiren ve mutbua t 
kalem, fikir, vicdan hürriyeti ni 

~teşler ı·çı·nde birini bıçal<ladı 111 Yedibela namile maruf sabık alı 
David dün ötedenberi arası açık 

[) bulunan Nesi·m oğlu İsak adında 

.... ''-eşid Paşanın hatıratı birini Yüksekkaldrrımda sustalı ça.. 

., kı ile kolundan ağır surette yara-
k~liıd tok helera 1 lamışlır. İsak Beyoj?'lu hasta~esiııe 
'4ı e llıeraklı 1 • .n ı ve Yakın tarihin vesikalara dayanan hari· kaldırılarak tedavi altına alınmış, 

Unfarında t ı~~ıseler •eri,ini, pek yakında SON TELGRAF hadiseden sonra kacmak isth·cn 
a,.ıp edeceksiniz. Yedibcla David yak !anarak ·;dlı

yeye verılın~tir. 

hırpalıyan bu adamları muharrir 
ve gazete kadrolarından silmoz • 
sek, siJinmiye mecbur ctn1('zsvk 
biitiin bu mefhumlar arad abir 
yanaklarımızı ve hıı sretimizi ok
Şıyan gelip gidici mefhumlar ol 
maktan kurtulamazlar. 
Bize mesele çıkaran deği l . nı es e1e 

h alleden muharrir lazım . J\lahalle 
çocukluğuna. m ahalle ağzına lii
znın ;rok . 

Bunlar kinı ?. diye sorm· yın, 
onlar kendi hiivi\'etlerini kendi
lerine nasılsa balı>;eclile11 sütunlar
da ifşa cdiıı ılurııyorlar! • • 

KAFKASYA'DA 
Alman 

ORDUSU MU? 
Londra 19 (Hususi) - Londrada 

çil<:an Deyli Skeç ııazetesinin 14 
~bat tarihli nüshasında şu hava
dis inl~ar etm~ir: 

cAlrnanyanın Kafkasyaya ıbüyük 
bir kuvvet gönderece lı\i alakadar 
bir devlet istihbaraıt eebc·kesi ta
rafından meydana cıkarılm~tır. 
IMoskovada imzalanan Alman • 
Sovyet ·ticari paktının ,ıılzli mad· 
delerinden birinin bu old~u b ir 
çok d~vl<"t merkezlerinde- söylen· 
:mektedir. Bu halıETc göre Fin • 
Sov-·et harbinin devamı müdde
tince- Sovyet petrol k.uyulal'ının 
anüdafaası irin "Önderilecek Ahnıın 
ikuvvetlerinin miktarı 500 bin ki-
şidir .. -------

Borclarını • 
vermiyen erkan 
acaba kimler? 

Belediye momurin kooper atifi 
idare heyeti çarşamba günü top • 
lanara:k ııazoz fahrması ve l'erzi· 
hanesinin kap&nması dolayısile çı· 
kan ihtilafları IA!tıkik >edecek.tir. 

Belediye müfetti$lerinin koope
ratifte yaptıldarı uzun teftişler ne-
ticesinde hazırladıkları raı><>rlar da 
bu toplantılarda mevzuu bahse
dilecektir. 
Söylendiğine göre kooperatifin 

bugünkü vaziyete düşmesine; his
sedarlardan bazılarına yü.ksek ikre-
di1er açılmasının ve eski beleiliye 

Taarruzlar püskürtüldü 

Fiıılerin mukavemeti 
Sovyetleri ·durdurdu 
On bin İtalyan gönüllüsü Fin 

cephe•ine hareket etti 

•• 
Finlandiyaya gelen Kanadalı gönüllüler 

(Yu.w 3 Uncii ıııahı reı.:ı 

S o.~· Tel !)ra f-:ı·~~ -(.-
.. . •• - .-\.(·.·', ~ --.:r._1.ı •' 

Sovyetler ne buğday, 
ne petrol satamıyacak 

memur ve erkanından olan b u Budapeşte 19 (A.A. ) - Sovyet "tınekte olduğu buğdaya kendis..nin 
hissıedarla.rın borçlarının tahsilin- Rusya ile Macaristan arasındaki muhtaç bulunduğunu beyan et -
de lakaydi gösterilmesinin sebep i)ttısadi münasebetlerin seraitini mektedir. Rusyanın petrol istihsa
olduğu da raporla1'd:ı zikrediliınek· l tahlil eden Naımzct gazetesi, Rus- liltı, kendisinin ihtiyaca tını tat -
~edir. yanın ipti.da! maddeler bakımından mine kafi değildir. Rusvanın istih· 

Kooperatifin betediveye olan 13 IJıiç şüphesiz zen,gin olduğunu an- sal etmekte olduğu hayvan yeıni 
bin lira borcunun 2 s<nede öden- cak bu maddeleri ihraç etmek im· ancak kendisin. k.'ifidir. 
mesi müşkül görüldüi!ünden be • kanına malik bulunmadığını yaz· Rusya. olsa olsa domir ve man • 
lediyenin koooeralifi himaye et- maktadır. • . ganez ihraç edcıbiiır, fakat her <'Y• 
mesi de belediye reisliğinden rica Bu gazete, Rusyaruo bugday ıh- den evvel istihsalat ve nakliya • 
edlmistir. · raç edıemiyeceğini çünkü, istihsıU tını tensil<: etmesi ıcabcd r 

Diğer taraftan kooperatifin 3 l Diğer Telgraflar 3 Üncü Sayfamızda dır) 
anarlta yapacaih he~·e_ti umumiye __ 
toplantısında tasfiye cihetine gi • 'iiiiiiiiiiiimı ____ _ ___________________ _ 

dileceği de iddia olun.muşsa da , ÇERÇEVE 
kooperatif müdürü bunu kal'ıyetle -· --

ıtekzin ederek bir ı_n~harrir_imiz~: Mu'"" stehcen ı·ş 
•- Koooeratıfımızın feshı değil • 

bilakis takviyesi m evzuu bahistir. 
Ve .bunun için veni tedbirler tes. 
b it ediyoruz• d>!"miştir. 

Celal Pay ır'ın 
küçük oğlu 

İsviçreden geldi 
Bugün trenler yine 

geç geldi 
Bu sabahki kıonvansiyonel ve 

ekspres trenleri ikişer saatlik rö-
tarla gelmişlerdir. . 

İsviçrede ·bulunırnakta olan eski 
Başvekil Celal Bavarın küçük 
ojtlu T urgu\ Bayar bu sabahki 
e>ksoresle ııel:nıiş, istasyonda ha.ha· 
sı Celiıl Bayar ve aiksi eri<anı ta· 
rafından karsılanmı ·tır. 

Konvansiyonel treni yolcuları 
ar.·ında Yug~slavyadan gelen on 
b r kişil'k bir muhacir kafilesi de 
vardı. 

Son zamanlarda fikir piya:.a
mızı iki isim doldurdu. Biri 
(Afrodit), (Pierre Louys.j •n 
Nasuııi B•)· ılar tarafından t t r · 
cüme edilen (Alrodit) i... Öbürü 
de bu esere yapışıp, bu eser 
hakkında müstehcen diye rapor 
verin M:endisine şöhret temin 
eden malônı şalıl5... , 

Bu şahsın ismini bir kere hır 
mukavese unsuru diye anmıya 
razı olabildim. O ismi, büyük 
filozof Platon'un ismile yüz. 
Jeştirdim. Yine Afrodit mevzu· 
unda söz sö:11Iemi• olan Platon, 
orta insana nazar an ne kadar 
yüksekse, o şahsın o kadar fev· 
kaladc olduğunu helii etınek 
için ... 
Düşünün bir kere: 
Bu şahıs, müstehcen raporu 

verdiği (Afrodit) toııland ıklan 
sonra, (Alrodit) ismilc piyasa· 
ya başka bir kitap çılVU"ıJor \ C 

duvar i l5nlarından miivezzi ('ığ
lıklarına kadar ınariktiııe hon· 
gır bangır nıü.şteri ~rı •tw. Ru
hunda, fikir ahlakından bir 
gölgecik taşıyan insan, böyle 

bir h.arckcic nasıl razı ol:.ıbil i r? 
iste bu hareketin giiıı\mde 

ranlanclırdlğı tablo: 
Bir barda çırçıplak danseclcn, 

fakat vücud iinü n son der ,...ce 
kıvrak harekctlcrile hay \'ani 
oln1aktan kurtul an ),;r ı1 r1 i"'
var ... Çenesinin u run:ı kadnr 
(arsaflı bir acuze, ah!:;.•.;;, iff Pt, 
namus fcryatlaril~ bn kadımn 
üstiıne hücum cd iy<n· ... (' ıplak 
kadmı tevkif cdi ıı han .ıı1 çıka· 
rıyorlar, dan~ snh ncsi .»o.' ka lı
)Or .. Acuze hir anda .... ,· ur.u -
yor. fırsat bu fo-ı;at, korkıııı~ 
vücudii nün iğrene; hat'ııri!c r~r
..-ıp lak meydana rık ı.\·oı ..• 

Ne dersiniz? 
B ıı salısın ( Afrıı•lit) i>iınli 

eseri, isterse (Afrodit) hakhn
da ahlaki bir vaa• oisıın. fakat 
bizza t müessir oldui:ıı bir lıa
d iseden doğ' n havayı bu kadar 
kay;.:ısı~ca i~ tisma-ra kal ınak ... 

Bu hareket. j s ri't,n J· H clıy{! 
\'2 Jk ettir fT ı ı "L .. t p .. 
m ktan ); ı k ı g p b.,.; enıcdi
&ini göstermez n1 ? 

l'>f.CİP FAZ f, KISAKÜRLK 
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ZAVALLIU.K~ 
T&Al\IV .A. YtA _I _ .. 

EOY FIKARAS!_ 

Bakkal ve Sinema ar 
k s u~ı r 
Herkes 

kasap 
ve 

dukkanı 

uçan ıy J k 

Yeni t rife ayın 27 sinde 
başhyor 

Paramı la. kepaze 
oluyoruz 

Cwmırtesi günii Harbh eden bin
<l. ,'m h r tr. ~ ~la S'rlrecı3e ka-
&r ahat etmek n.i.:te1ıı de ıke• 
bay\) c c· , b<•ni Altmb:.ı1U..aıda in· 
c. rdı. Sc c i ıı me ul~ ctıncyın; 

Cemiyet 
tarafından 

avukatları 

takibine 
imkan oJınad!ğı anlaşıldı 

' ttek mi'h iın birsey de.· ıl: Bozuk 

~ ...... 1. ~ f c mıyl.:J~rc kayı 1 olan 
ba ı e f ce f t.m.ye. '- i muş
teıc.fi J..ı ım bur u m ıı .. c :ı.t 
cicrc ., ce ~ı etler-in hu.kuıd i~ r 
de d_ c I ).ıı n et.nu; n 'e 
csn .. f aie ine a~ılan veya esnafın 
ikame e tı i davaların mu~~rek 

yardım biıro .. m avukatlxı tarafın
<lan m€<:Can n tal.ip o uruna ının 
usul ittırıazmı ı~ .mişlc:rdı.r. Huna 
kaı.şı cdnn~ ma bürosu ş~ı avu
kat izzet S cer b1r r pot lı ır -ı 
lı)4rak hı:c..>eti umumıycye ver -

tsTANBULDAN - -BEYoGLUNA 

B.r muharrir a'.Ittaidas soruyor: 
- İstaıtou dan Beyogluna kaç 

saa te ıııdilir?. 
.Bövle b~ sualin ceııırabı deı'tı .. l 

nr lemez. &&. itıınim~ saa ine gOr-e 
dej?ı.şir. 

F kat, en az bir saattır. Halbuki, 
~hı, ~ka mam c.ketleroe bir 
saatte, dünyayı do aşıyur. 

DiKKATStz BERBER -
NE !Ş YAPl\11$1 

.Ame ;:a m bu'ı mıntaka ,ar.mı 
K pl yan suguk aa ası, y.nc 50 
k · :n öl' ilne set:.cp ol.mu ! Bir 
g .. z tcıy nazaran da, soguk d .... 1 -
~ı buralara k uar da gc ecekım ~. 
W :ttan cıktıa .rr.ar gı:nyoruz.. 

1\ r k p·dan b kt rtr, k .una ku
rek y k t nr, d r-e bir -eski -söz '"3~ 
dır. İ.ite.: mıs' nız, buti.m mart ayı 
de'\ amınca, kap.yı, pe~c ey sö
kup ) akalım .. 

Bu a.,aııa, G zi köt>r" 
ta paııke er nin de tdı 
j!U. u unutm&~mı~!. 

LOKA.,TAL,aR VE YE~İ 
A YKll.JA."'1 SINIFLAK 

ur. * Maarıf \ -a~~ti, muallimler 
i ,n ikı s_. e d:' nrn etım~k u ere 
n e .ı şark hi m ti i ıdc.ıs e ı..:k-
tca r. Ş,:U-k v1.~netl&im z ba.ıı ' 
lise ve OTta m ıı..pleı~ m ım-

sızıık yuziınden ~~lcr bo.:i .... ~~ -
m k dU'. 

Ölümle tehdit eden sarhoş 
*Darülaceze b:.ıgunkü ih i\ acı 

k"rşılamadı ıntl::.n bu mitesse -
~ın J!e n _ tılme:si ıçın ~ıkıkleır 
y.ıpılrnakt.<ldır. -Alıç d • a rakı içmeQne 

mii&.aade sl..ilmmles e kJuralt 
mezkur dii1t.kin çıraıklıanndan bi
nnı b çak ve öl e eden 
bır keC?ada ır.uhakemesıne 
dün as y 8 ıncı cezada baLl -
m tLr. 

Reeeı> :ısm 

o ::ı. J!!'llCa 
Rırmiştlr. 

* Es.d Zıraat Vekili Sulıri top-
1 o um ıl d' umu munase .. 

soy- be ı -e, mer um n as: ı mCZJ.r lık-
o k br1 başında bır ıh ıfal ya-
pılın~ 111". 

• ıu •• •• • • • • •• • • • • •• •I •• ea •• 

ü sa- ·r. BiliJıare bu C<?Za sr.rhoş-
luk . haiıileücı bir sebep en 
4 aya i dm i.r. K ar .a.kah~n
de de Recep tevkif oluLmu.ştur. 

Yazan: Jslcender F. SERTELLi 
tu. Hntta kapı ·ı açtığı zaman ken
dil i i çok s'eli görmüştüm. Bir
<i n!J: ı·~ b ~mın ~ seoci> 
nc~ir? 

n yet bır ana.: 
• a ar.cak ~ ıa ~.1.--ıır. 

Cemil Be !. Onunla evlenirsen 
mes'ut olursun!. 

- Ben de oy ı.e taamı.in edı~ rum. 
Faı.cıt, bugi.ıne kadar s zden b.r 
re' 6ıP .bek edım. Mademkı, hasta-
and11U2.. Bırl~e<mıze imkiln 
kalmadı. O halc.;e Selma i 1e evl~ 
nece.gıım. Bu sut-etle sı.zi de he,. za· 
man ~ ümun 6nunde g I\!bılece-
ğım n t -elli bu u~iOrum. 

Selma faza d nhHmedi. 
D "'erin· :ı bağı ~uJmüştü. 
D k , Cemıl S a ıle an-

ı.ın ötı.ünde 
!. 

\. s lm.:l :ı döndü; 
- Ben eniz ıb u bir l axaret 

tel:. Ki e{i rım. ktiçük hanım! H::-
le o;..urunaı bır<iz ~a.ya dıa .ko -
r. u.şAlı.'ll. 

S_lruamn aruıesi de şu aöz.1cri 
ilave ı:i!J; 

- Ha\lrlı ic;lerden bahsedece~iz. 
Sd.rn.-u:ü!ım! Bak, C mil Bey bizi 
Mi.Llamıs .. Buraya kadar gelmiş. 
O evimizde acn renin y~tmaga 
,gitımen bıraz garip olmaz mı? 

- Duramam. anne! Dw .. mıa.m. 
B.n <iunyc.da hıç bir i m hayırlı 
ne .. ic~l r v rece ıne inanmıvorum. 
A ık. Ha ır .. H yır.. l{.)msenın 

S.J.lur.e in.ammyorum. Bm.ı mazur ı 
goru iı ! 

K:rpıj ı kap .... dı.. 
Çıktı. 

Canil şaşal ıstı. 
Se.m run ann sı sov iyece"k söz 

bu l\ ~. mu :n r~:en şakakla-
nıe b · "\: k hür- nnı u uşturuj or ve: 

i vaıxlı. Fakat bu - Ah bu z m ne 1-{ençleı i ... 
1- "ı din dık n sonra, bu Dı'Y sö. 1.eniv :rdu. 
m betten de ser kalmamıştL Cem· ı ~ar.asır ı j ktı: 

İki .kahve pışi.rdi . - ~kın Sel.ma bu· ~Y sezmiş 
Odad içen~ ~inil. olım.asın?! .. 
Fıncanın b.o.rıni mısafire, öte - :... Zannctm m, Cemil B~y! Fa-

kini <l annesmw veııdi. Oturmak ikat, bu hareketinden ben d. şüo
ist~. he 't: dust.um. Dört Rözle yolunuzu 

Başım çok aıtnj'Or, dedi, mü - bcklerk di si .. · :ada bıra-
sa;. ruzle gidin uzanacakım biıaL kl-P odasına ç.~.Jdlm ıne ne mana 
Af zı dilerim. venndi, bU!mc.m •. • 

Cemil hayretia hasta kadına ı -Her ha d bir şey sez.ı o-
baktı: lacak. B a mu c.-d n.iz, o-

- } ~a.t, demin bir ~eyleri yok- .wm ı>tiiııdcn a <l im. Emin oJ.un l 

ru~. 

.2 .incı suuf üvatrolanla.: 
Loc .ar ı... - • 1.u .... luks btli

ı.on ' \ a ko.ıt.ı.k 35, hu..,...ı.:.ı v~ya.. 
1 inci mC\ ki 2;>, 2 mcı m vki ve) a 
dunuli\e 15 kuruş. 

3 üncü sınıflar<la: Loc lar 80 -
100 kuruş, llıks b .. lx n 'C) a kol
tuk 2;>, hu ...ı ve\ a 1 inci m€\ ki 
20, 2 ınci veya d.ı u 10 :ku uş. 
3 sı fa ayr lıru.ş ol .. n tya. -
ro " a da loca ucret eri 250, 200 
' l O kuruştur. 

Liı..~ b ' ~ O, 40, 50 hırinci 
ve:ıı cı hususi nıc\ : i e b .. lk , 
3 4-0, eri er ise 25, 30 w 20 
kuruş ur. ---000---

T aşiş menedilecek 
~n men'i hakkın-

liiifiı 
Dört doktor 
mahkemede 

Bir polisin ölıimünc sebep ol • 
dulu idd'asilc, dört dol tor ınah· 
l meye vcnlcli. \! crılcn hnbcrlere 
Rore., hasta polis memuru, birkaç 
lıasfane nrrumıda adctn mekik do
kutturulmuş. Tabii, netice, mu
hakeıucdcn soıır~ anlaş.ılacak. Fa· 
kat, ıztırap çeken bil' in nnın böy· 
le hastano e kabul edilmi;) erek 
calakndar hastane" arannıaSJ ba· 
hanes·ıe, bir an e\-v~l tedavisine 
başlanmamuuıı, biz ga..rip bulu -
yontz. 

Biz.im bildi~imiz hastane de -
mek, her ue\ i hasUılığuı teda>t ;si 
bulwıaıı .)'C.t demektir. 

BURHAN CEVAT 

ki, b n aıu kendimi affetii.rmcsıni 
bilirm. 

...... .rnanm annesi .bır şey dm:ü-
n , ı\ .rdu. • 
Camı ne: 
- Gı.aınız ... 
Diy~ klı. Ne de om.ı gıt~n 

~net i. 
Cenm, Se.ımanın amıesinin ııe 

-zayıf :rıı.ıh1u bir kadın o!dugunu bi
liyordu. De. hal. ) erinden hrlı} a
rak: 

- Ben siıWı OlıtU buraya ~ti-
ru iui .. 
D~ı.. Sef .rmanm pe- nde.n kos.iu: 
-- Ner~.siniz, kücül. hanım"? 
Bahçe i.ı.stıine ~an odalardan 

birinden ak!.eden hıçkırık sesleri 
du du .. 

- Od.asını buldu..lll .. 
Di -rek, bir kapuım önünde 

du • ..ı •• 
Kapı1 ı ca~dı: 
- S lma h n m_ Çocukluğu bı

rckın! Harntunı ı bir e:;;tırmege 
k r \ ıc m ı b and4l gcis -

iz bu hırç n sizi ..bir 
~ du.şürebı e..:c ıni d!J!iıinü

nüz! 
Se'ma odadan boğuk bir sesle 

haydurdı: 
- Çekı'iniz .. Gidıniz .. Kımi se

viyor ·anız, onunla evleniniz .. Ona 
yalv.armız! 

S .:ına oda .kaprsmı iç-~en sür
m }emişti. 

Cem • bu ö l i duyunca., Sel-
m ın her :den hab rı olau._'{Unu 
.anlaımu-tı. Cemil b ·r :.oirc s.p -
sa1 ı .ke!; dl.. K ın <.inünde bir 
ŞCJ lcr kekelemek istedi: 

(Devamı war) 

par.aın ' oktu. 
Kend' ine b'r ~ nm rralık • · 

uottım. G.'.,)et sert bir l'&an ve 
muteha' :.mı hır ta\ ırla: 

- Sen Yt~rirsin 3 srım lira, 'O ve
rir bir Jıra.. Ncrcde.2 bozacağız, 
bunları'!. 

- Atfedcrsln, «?Mim, ltowk pa
ram ~"k-

- O halde ineceksin .. 
- Hay hay, enırcderainiz .. 

Eühia ku\•vetifo ve hane delu b·r 
etla ile zile asıl4lı. 'l'ramva3, iık 
istas~·onda durdu. \ c ben, elimde 
yarını lira, ar.ıb~da ı ind m. 

Refüj nam :rc~'llik bozuntusu • 
nun kcnrTında şa km sa.,lun da
ru~ orum. E\ veli JJZı ak u.t~:lun. 
Kttamadım. Sonra, kcwıii ~dıme 
gtil um: 

- Bu ndamcnğl"tln ne kabahati 
v~r?. 

Ya'nız şurasını hiıJ as.sn • d~t-

ın~k i~tcrim ı~i, 'al.it, ara Laların 
!"elli 5e.n · _e baş•adı.klatı sabah n -
rıti değı!dı. Vakit badczzev .. l s:ıat 
üç bucuktu. 

Bozuk nara nıaeles'ni, tramvay 
idar si, a e Ut arncleri 'Çl -

brtmak .ı halıetüii kanaati.He -
Gir. Fa t, hayır .. 

Çünkü, fram~:a3 d.... l olc:alar 
mtlsteri, idare i ~. p ra 1 kazanan 
mu scscd'r, Bütün ko ''~:ın 
fla2 ~ ı ' ren ic il, alan .,m.ter -
m ~c n• burdur. 'i' r ret·n en ba
s.t ka desi bu il ·ı midir!'. 

RE~AT FEYZİ 

SPOR 

Dünkü maçlar i 
Li:k maclarma dün m c'ü st::ıt-

1 rda devam ed l . En ınw im maç 
Taks"Jrı statlır.da oyr.an:ın Bc';i.{-

1 
taş - Beyh.-oz maçı id'. M ... ~ asabi l 
bır hava 1.Çtnde o) .antlı. B:r ta
kını güriıl~ülerıolJu. Hakemin hak
sr.z ikarnr~r \'eI ıgi d:ı.! i söy endi. 
Neticede. Be) j,x)z, güzel oynadığı 
lbir ovun.da 2 - 4 maçı ka~betti. 

D"ger .rnaç'arın netice eri de 
şÖ) le t:: Galatasaray - Su eymani-' 
yeyi 5 - 1, Topkapı - Kasunpaşayı 

Fıenerb he;" - Hıliıli 8 - O m ğlıip 

Fenenbalı~ - Hila 8 • O majtlüp 
ettiler. Dün H~1bel.irle İstar.buı kır 
kosusu, liseler ar ntla da ~üncü 
kır kıoşusu y~!ldı. J 

m.ıştir. ı 

Bu raporda esnaf cemiyet~eri da-1 

mşma burosunun hu~.uki ışkrıc 

e~s. n m_ gu odu u ve hatta 19J9 
yılında ad di 500 ü geçen esnafla 
-i<>Us:ırc et tiı:;i bildirıldiktLn sonra 
cBüro»nun anca\. esnaf cemiyet -
lcrmin .ş... sı.r <.: .i m .. ıı vıy e n na-
mına a~ı~ o. daval.a..ı takip 
\.ıcı<:ı.> ecı: ~ı ka\I ıur.er.. xlir. 

Ra.porda bund:ın sonra mu.kay -
) cd C;sn..ıın Sc..Vı mın ':iO b.ni g~ 
tıgıne is ret ol r ara,. her e~n.ıiın 
~vasını ta ıp ı n m 1ı bir kad
rı>m.m ıtı.ı. i.~aı e;cL:nı_y ec~gı y .. zLl-
1ı1 ·U:.dır. 

---000 

Türk Armatörler 
bir ııi 

-oo--

Beden terbiyesi 
eğitme ıleri 

Vanikö iındckı · < mezunlarını 
v~n be- en t '· · cP;! nleri 
kursunun kr açıl 1 ı içm faa-
liyete gecilıni tir. Yc.ni kurs 1 ni

aı ı '" k ır. V a.;;rs müddeti 
6 aydan 9 a~ a çıkanlrr ı tır. A.ı-

cılık ve cKori da~ılı1~· d rslcri 
de urog_ram:ı konmu tur. Kayda 
buırün erde baş1 <:aktır. 

1 
Avrupa Har binin Yeni Meseleleri 1 ._ ___ _ 

Hava taarruzunun zamanı değil 
G«ea h arpte İqiltcre tara -

fıJHlan cok f c4akir askerlerin si-
1ih alttaa alınarak Anııpa cep· 
besinde bii~ük zayiata uğratılmış 
elıaalan öy\c bir ıiers olmuştur ki 
bugünkü harpte ae yapılac:ı.ğı 
mevzuu bahsolorken daha ilk 
lıaf taıarda şu ula$ıldı: 
Ağır zayiata malolauk 1Miyiik 

turnalar ]'ok. O laaltle bnulaa 
taanuz elmıyacak 41a hava4u iu 
Almanlana iiaeriae pülecek?. 

Milletlttarua bir ~ salaip 
eiaa ha«ilis aulıarıv ve muver -
rilai W•lls'ia ~ .,.)'talatuu 
tQ'yarelerle t-Mrimaaa etmek 
fıkriııi ileri siirdiiiiindea ceçea 
pa 1Nıhce4ihni1ti i ,.Pizlrr an
anda bu fikirde elaalar yalnaz b u 
m~mr muharrirden ibaret de w 

ğikiir. İngiliz matMatı ~den ge
çirilirken anlaşılıyor ki bun:.ı ta
raftar olanların .istinat ettiği bil' 
noklai nazar ~ardır: 

Gerek Fransanın ve gerek İn • 
g'ltercnin ha~·a kuvvetleri Alman· 
ya üzerine giderek mübim sanayi 
merkezlerini pekala talırip edc
bilccek1crdır. Alınan p:ıl ıtahtı 
böylece bombnrdıman edilebilecek, 
mesela Essen gibi bü~ ük harp sa
aayiinin toplandıgı bir mcrk z de 
yakılıp yıkılabilecektir. Yine Al -
maııyanm en mühim bir havzası 
olan Buhr da bö)lece tahrip edi· 
lirse Alm:ınyanın harp faaliyeti 
artık f eke uğrıyacaktır. Alman
yenın adaktan teslim olarak moğ
lup obı.asını beklemektense işi 
bu kadu kestirme yoldan netice
lendirmek ne pahasma olursa ol
sun dahs kolaydır ... ve saire. 
İ~lt~ren ·n ~ki Bahriye Nann 

Amery ile diler 1tiiftn sahibi bazı 
devlet adamlan da im fikirde bu
luauyorlar. Fakat ~ hu~nkü 
Çcmherbyn kaltiaesill4e de biyle 
Cüsüealer var auıılar?. 

İngiliz askeri muharrirlerinin 
fikrince buna iht'mal \erame -
mektedir. Kaoınedeki ıues'ul na
zırhmn harbin şu veya bu şekle 
girmesi iç'u ne duşündüklerını ga-
zete siltunlanna aksettirmi)'ttek
leri de 1tCk tab ·diT. Yalnız Al -
manya üzerine bo3 le taarruz fik
rinde olanlara kal"ŞI şu cevabı ve
realer • vardır: 

ECer iagili.z tan-.releti Alman-
7• üeriae ı..mı. atarsa Alınan 
tayyareleri 4e İqilten üaerina 
llJ"llİ suretle .. abWe edetek -
lenli.r. Böyle olana iagiltende bir 
c-k tahribat o!ur, sivil aJaali.d.cn 
cıek k imseler<Öfür. Buna ne4en kat
lanılsın?. diyorlftr. 

Almanya üz.erine bomba yağdır· 
mak fikrinde elaaJan göre Alman
ya bu suretle erııeç muharebe et
mcğc mecbur kacaktır. Fakat bu· 
nn cevap veren İngifü mütehas -
sısian di.)·or ki: 

Alman) nnııı hava kuvveti üs -
tündiir; daha bir müddet için. 1.Js
tön bir kuvvetle muharebeye gi· 
rişmek zamanı daha gelmemiştir. 
Sonra diğer mülaina bir nokta: 

İngilterenin pek iyi yetişmiş tay
yare zabitier"ni böyle bir muha
r ebede ka;) betmek caiz değildil'. 
Fakat bir gün gelecek müttefık • 
lcrin • ava kuvvetleri ile Alman· 
laraaki go~yil:zünde !boy ölçüşe
ceklerdır. işte o gün gelincil e ka
dar müttefilderin ba,•adan Alman-
ya üzuine turruz etmelerine ih
timal verilmiyor. Yürütülen m u· 
kayeselere göre Almanyada tay
yare var, fakat iyi yeti~iş zabit 
ihtiyaca kili değildir. lngilterede 
ise c;ok iyi vetişıni$ ta;) yare za -
bitleri vardır. Fakat hava U&rru
zwıwı .zamanı 8eiil 

ALl KEMAL SUNl\'.IAN 

Haliç 



a puru işi SONDAKıKA 
• 

.ı d ı! v mı 
es, dolv

h '!"-

a a a. 
• asıı... ile göri.ı~,.-c dav t t!niş

tir. 

Türkiye/spanya 
münasebetler·i 1 

it. • ~ va L 
}t e A' ur>ı ' 
tı ' rı"'- "nın « 

i ' l l 
\ 

etk ırc
u. Al-ınQ, • 

~ n c: c -ı. \ n · ıa ı.,ı-
ı Ü,t? t 1 l'·aı r~ ... ı l'Jlj_-

tna Uf e_~ "' İd. "l'I n 1 k ~E0e 
ııı t, bırler a;m t vv 

Af.~ ''"ı.u da ~ , kt d.r. 
p .lA, ANIN TLHDİDİ 

._. ""~ 4J (! ) 
"lı.::.JLt iWiUSı - b\·cç u-
i..c.:1 s~-«ı 1'u1 ~ .ı.ya ~a .ı. r- an 
rr. ..... ıt c:~ n Y~ftiını t...ıle.,. \;: • ıe 
t .n ~.. a~ Vt .. Tı1crlen .mt~ı:a 
Uın .;e~ı: 

1
- anyı. .. n L vc<;L , e 

J.: ler ·c k -.ımn..:<ınuv m e _ 
lu ı.u doo ar ı o n alt• , a eke
Ol(!u)iu ,';yrw. n. ı .zyıı n~ re ,i 

!lerJın ıt ed •~ek cdı•. 
r e ~ b l.J;ur.ti av m »ıle etle
~ y· ., •t.a bul . r ,, F'I ' ıı · o:..~a do· ""· ..... nıa -
lic. , ı:rudan doı;r. . ..ıva b;r 

... :.ı. \' ı: t ' • 

I3u hwl, nadıocnin \ C LlU hac!.ze-
n. 'il tcvlid edcb ce· • , .13yıcin e
he nem. l ı; m • r. ı.ı:,
Tlu A nı m ı ı ın .... ıı h:ıletini 
· ar"kv:-ııı.c tmcıt , ·ııı guz\!k'(:lleı e 
l'.u.pı .. ıı, vlan a.,:: ıc: Jkı 1.Jeyang.tı 

n .. 1' c .l1ı:..< kiı!ıuır- 1 
c!Via ~.c ın ıllz K· •'ır. ~ . ilku

m_t., blı c:ın. ıı ckd im~ ~tedir.• 
Neue z~rcher Z..:.ı•u ,,'un lk;hn 

mt...:1"'- i, halı. azı~ud ..;oı .. S~ı.ı 
Engla..ı.d Al.an .nıı.ı er c zJ
sını vcrsın • pu > sı-ıın nu ... '.\anın 

• tar.fında ı ı ... lmeJrt. olduı:uııu 
bı.u._.rmt.. u • 

Salanı et•ttr Alman m~l: üli, 
A •• 11.ırn d lngıl • e". le ' bu 'l· 1 
au.,'llııu ar.ı - inkar e .n mekt yal• 
nız t>u \"aµuru~ ıı.ü füııı <ı.madıgı 
idoıasında Jtiı..:lr t.!..ıı1. tewrler. 

Ayni muh<'bır, .11.ı _ ıı:._ 1 ·ı i:
cilen h~rek~t .. geçec ~1 " ı za ·"~t .. 
mC'lı,ckL d . Çunk.I t,orveç sJhil-

Madrid 19 (A.A.) - Yak:~ ve 
Uza~ şark ile ~h.: ır t ..-.'! nas beı -
lı:.r ... ~s:s ctm k \CYa n VC'1 t mü
na. cb tle ı 1 kişaf ctt ~I a u 
~den İsDanyol mfulahs'11eri bır 
~ark tıcar. od ı lesi.; timi 1 rdir. 

Bu otla. TtırkiV(', Yu anlstaıı, 

Mı'1r \"Z Yı• o!ıla' va. ile mi.ına -
seba. t,sis edecek ir. 

Tethişçiler 
lıonora 19 (A.A.)- Dublin o

tel erır.;k ı bi ne ,- ,>ıl·n b: b~s
k ., esr.a:; nd~ !3 ~ ı tcvk.f ed 1 -
m* .... ~"'r. 13 şüphclı ~ l.ı.- arın tcv
kifı ıcın c·as • • t at ..ı: Jırll'ti 
alııcmı~ ve ole! •. etr f na Le rni:-
h~ ver • r· :nk ır. ı :o s, :Jılı 

askc:~ c. vl'r soka'ua. da topl'-:ıan 
h;ıJ..ı otele •·akI·-t nı:. < - h:l,. 

ıı-.a,ı'Y •ıtın b K " • .ık urdc, Al -
ke ,n, u ,... eınlekc lcrı b.zzat 
lıoııı:_;··~el kar ı bıtaraf . .ıklarını 

lır aJ<K. .e .cı ı:ııld!ı- 1 1erinın a:JJ-1\..1.t:a kı nd~n St\ KUl .. 

D'.~er c het•eı, •C°umhut,yetçi 
İr1.anda orrlus;,.. .. nı 0.,..supl?r ndan 
bir'<:c ki<i BE'l! - ı Milton &'.l -

k ~. -dnki C\lerj~en 1'· ne .ı;(ren:k 
ev, i ita! etlen aile efra1ın. -silgh-
1arile te;.dit el n~lcr V':! bütün rr..o
b· c! 'r A ıım •• ur ı.. İkı lrlar.dalı 
toc"' nin .Jamı CGJıasmdn bu 
e\·de ~ate;~ alıaneti olarak pen
CP ·cnLı kepe ·klerı katıalılmedıf(ı 
iç1 _ tı...uı.,1iscilcrin bu taarruzu ter
tip etttkleri 2annolunmaktadır. 

llAT,\N 
l.:ındıa 

19 
VAPl .LAR 

\ıerıere . <Hıı:ıw;i)- Son ha
c .. li ı:<>ıc, ven deu b.,r ir"~JZ 
:ı. . .a~ v İ h , 

" . ı nı e ı vec v.nuru 
ı-u 36;.G u-. ila· an 1 lız vaı:ıu
b.~•<4;r ı nLıKtur. Lu Baron 
i.r. · 9uııaı deniz -~ batmış-

tr. ~ 19 (A.A.) - Si si Al -
lı <tc- • • 1 c i, Altm ~selesi 
llı..ıı · a Norv :c, , ı 
t ProL· • ı c - -'.1.~-
ı' «ie Lo "'° St ın o" v'dan 
t?tıİi...lll _ ruvk hı .. ,J ~tıglıu .... u

!lı....;;, 1~-".rla •. E rl oc ı>u ha-
~ ·ı.ıı buı , 

ı Uı.ı:t _ . ...~ a..... ı ve s ... .> ..ısi 
<i ~ Ccı o,. •: .... ~ ...... svy ... nm. kte-

ll • 
ller....., ~!acL chtc n ı:ı .. zc cc .nin 
eti le. y dei:.Jı. "'~ ... " \. lr cı ı-
&aJı. "' < ' -... ae - "-' ı1 ~wz 
..._ ~ '( A. :Y WhL. \C .l:.ı.--Sl.ı. 0-

!'.-va ,· .ı n~ııı ) ,, .. ca ıu, 
""'"'1! . ı n ' - ı w ,, -

' '· ~uu "'ll ha e YJ-n .. kt.ı.d ... 
"<: c ., /\. n"'"r ı <., a tc; 
~ .... u ;

1
r:_ n ~~ının ı:.t.:d .. i 

""-niıı "'11 c:ı ~ .a·..ı.r .. "'ıye ncurc-
~<.ı 2.U::.ı.. "~ C.ı...e-r.~ _ uygu.1 bı .. · PLO ,o 
l;ıscn A ,ı • .!l ~tmL.:.tt. E-
~n.. d;ı 'lan n.a...ı l nd. Alt • 
'"ılu nı:uız h J c le ınin 
<i.l'r m~sı ı...yfiyc\; ıın • w-r r.ıl 
l:: •na.ıı~ı b . ' u cLa.:ı. ey ..ı c ıJ,y __ k ~ •. 
~e:, ı , n i'\Jır ny nın ak.ın.:uı 
Lu b ' ' rw, ı.ı< .uLn · iç .ı 
I! l f ~ ... tn 4 '"" C .uC.it 4ı.c-,., _ ,ı, ÇL< r 
._- ...... uClll .rr 1 ........... r. 

"« 1tı n ~'v""'• lnı:'" .e al::y-
~ . ~ "ıJI Wia CIC\ .un c.mc,k-

tl..~'de ç ruı 1 ,_, ..\!' diycr ki. • ~,on ""' -
t' ·lla.. h 
~~ l~r y~b ~1 • .:.w suvısız ne· 

Vııt t t ı.ec .• 'b- v.ız. et 
aı~ . • • ııı:.ı ltım,. h . 
-7:"'4.i?ı ; t.J.r c n ..,.L.. 1l ... sı 
ıı\Qı . 

il n {;~~ ~~nra 1.1.t· r"f!.la.ıa lıitap 
°'"e "'"" "nR ı.. bu ~ nı ,un . ..ırı 

laı-. "'")Or· J3 
~ -~ı . tı • « u f;{i, . .,._ c..ın.lyet .. erc 
~~ lı.ç lt • rnah r da\Tonarlat 
4 lh.):(;n z lh .;ıı,~ .. arl.U U i~ılI 
1:. 1 üa kı •~.J ıtı.:.dJar rJ .ıııcıt-
1 •f 01,. li. şey ) pm"}~lar 
1 "'-·rıı•ır.4 

!t it: -
1.ı il~ l~J(ALl~AN IlEYA~:\TI 
ı A.A.) M mu -

t\' ;c:ıı:ı~ ri .ııt u fa o-
·i :::'!!.IJ. h:ırıcıy. r. ti, G ·n 

h ,Uh:ı.bir crııı. A t. ark ınc
~ında olıır A!r-..:ııı mu --

n; Rahmi AGIZ -
o 

ce .. E} emrr ~v tıni t~~dlr ltlı.;I\ 

A 1n r kumeti, N~ v ç'i tngi. • 
renın k ıı~. ı tras 1 J. at - <ta te

rnddud cdec klır. 
NORVE('E SORULAN SUALLER 

1 

Londra 19 (A.A.) - D ..n a~a.-n 
hancı} e ı:czaretmın t. bl!j!l n,:;;re
cli..dıgı sır"da Nın;c~ r..1..rı LAJıoan 
i._ yaptıgı r_.il.ıaJ< .. , esnasında Lord 
Halifı\i!S ııı selırc ,Alt't!. k• haK· 
kında bır taJı:ım sualler :;orara.k 
. bunl~ın Osl<ı huıkumc;in':! biıdi -
riıme ıni istcd g, dmlüma.ik mah -
iu. ~ og .e ... .ı.rnş ır. 

Suruıaı. 1JJ.S '- ·a su"'.ı.1' .. r şu.nl.ır
dır: 

l - .\1 m&rk"ın m• i) ,; ıvıce 
m:ılÜ:.ı...ı. c... ..ı.1.A.-"'.... 1>C1c L... ~n'ueki 
N v .. ve nı ~ o. ını ... ,qemidc 

~slı b.· ar .. şt.rma yaı:ı.ı y.ırma
dı:.~ı .. n 

2 - Norv ç .mkarnları A m.ırk
t_ 400 c ı l.hırc.• u og-
r "'-ııs c :ı J.Uı ne ... " ha-
Tel _ c ..... \. .. ıdı·? Bu<.: ... ..: Alt-
ın· rl \ ... c-~k! r :ır.ıvd.? 

3 Al :nrr!., Uraf voıı S!K<''yc 
yar lllll' €d~n bır il' oldu"u v. 
uz ., bıt ırm n h,;'.pı hun uamı.si 
xv1unu vynadu(:ı , .ı. ., l, 'wl;. nı-
c;r bu g ... r. i zz.r .ı.l ı.>ll" +icz. .. '"C t 
,. J U• mahı_ .... tc '::.! <.:t ... 

............ 
iki kılıç vardır ki gı:."Tunln harp 
ı;rm!len sınıiına i.ıhal edilmiş ol.
duguna a~mettir . 

Bu 1. ;te alltkı.dar !ıükC..r.ctler ta
rafınjan vcflrni,> oian malıimata 
bt:nadon t2nz .. ı1 l..ıtlıi.n ~ • 

3· İn.ııi iz harp gemileri tara -
fmt.3n al .nan mesajlarda Alc .. ark 
c. • l. r ' ;na i arcc:r.. kullan.yor
du. Bu ışa.et. oovne:.'llilel birlik 
t " .c., • A mark::. tah s cdil
rni! olan i. art:ttir. 

4r- A t ~ark mü: elliih c-'duf(u gi
b· G.af S~ce ... n ia;ısır tem·n e
d n VL AlTan h·ır.J f' ~ ı esirleri 
· :·n hrnishane v<.-. fc ini ı:;ören !bir 
ııcmi d 

H•-"P gemisi olarıtk tescil ed;l
rr ı oliugu halde 16 şubat tarihin
de H ımtu• ~ rud\ ?Sunun Albmarkı 
zararsız r ticcroL goınisi diye 
ta\.ı,;;if etm~ :n s-) ~ i iz: '1 et
rr.ck A1n:an hükı'i>ılf ~ine krettüp 
et....: .. •• 

ıını tır? BELÇIKA GAZETELERİ 
4 - Non·eç T.' -demki A.t.--ark'ı NE Dl YOR?. 

<Z~•ursı. bir tıc.ır t vapuru> ad - Bıüksd 19 (A.A.)- La Libre 
dt.ır.eK .. e i<.!i o , ~ nıç n bu va- B• " nue na tr 1· Al m- rr se-,.g.ı,, h , K >-
p~tun NurVCG hı 0 g,ır. l-~ ın le;,ı hUkı d .. t. bır y .. ıısım:l3 Nor
tt - a•ındc ~ı .. m .ın-ı !u.c. .ı. n gur- \eç 'J_ ..... ·p ~ .... ı-..craım c~seıı.c.a. ior-
dC.? pu!o mıı ıoınc.:ı har<ekuın.e kar~ı 

ALTM.ılli.K VAP'..'RtıNUN koyc.bı c itlerin. anc:ık evvela alt-
MAHIYET1 ma.. ~ .la.: ının lx;-anatına 

J,on:lra 19 (AA)- Altmn~ n iıu: .:n. na 3 1 ırote ccgıni ve 
ı: C1' c 1.!ı tir t'curct ı::eırisi 0 ·;vfo y~µı:.iı;;ı takd.r.Je Norveç 
f'"" J. uı.e ıTı 'c Aı ... va. \ıükü- Lüı' .. ı.ü11t.tını, Londr.l ve B .. rlin nez-
meti taraf·nu- ; I> " t \ a Q ' ,,. !le P"'OL coda bulunmak bak -
i}"l m2 Unı t u.lmakt 1 ul· n 1.ıVn..ı..ra I'" l " · -~ 

ı<ına ma...., o IL<'a,.,ını vazm ,, ı.cıır. 

rr hı.i.1 •01 •! 'v le kar- Bu gazc.~. şöyle devam edlyor: 
şıl m 1 tır. Bu me. ıJ, a ağıdaki 
had selcri • r tn Kt, ... ı" Allnıanvv.nının iıw~ı hiç lu..ımıeyi 

J- L!o'YO.S t •• ret ıı;. ,lc•i si- a-~3:mı) ac .... 1<tır. Gtzlicc harp sir-
cil ·nde l\i1:nar, • •ını ( v:m. bir lcri nakktm.kıc o!nn bir Alman 

· ·· k nemt:.ır bit:.Taf su!~. da torpilleyen 
ır .... m ın A-Zli cı !c u .... r """'leme - r 
le ir. İngllız torpidosunun haTI!kcti ile 

2- H >Lki bcvndanılcl ~ -•a b:r bitaraf limandan dı;,_r bir bi-
itl ıad n·n tıim .. , " al.ıt a vıi _ t:ı.raf limana· gitmekle olan bir 
curle i!. , lmış bır le c lan 'h la J. ı; m.sımn torpilknınesi 
b<>ynclm~"' ı.·~raf \ z "lu- an ında bır gima mtl~~behet yok-
ı· ocra· ı ırl t r f nd n '"19 tur. B~r .n'in Altmark hadısesı ile 
• JL ra ·nda r_rediLı .... olan 1is- yaµnıış 01,...ıı:u ş ırtır.a hardr0 ti, 
tede Al:.rrark c ıle r il. n B~. ;:-ciiıck va..lt'ası gibi asal .kabul 
vapurunun s · i ıQzı..~ır \'C bu ,,. cdıl nly~E!k olan vak'aları unut-
mı. ıı.rkas ~ .:ı b;.ı Lı ::ıc ce'.urnış tu. mıyacaktır. 

----== 

No: 41 

• 
ı or 

aaın oakın ... Guzeı ı.a ta a 

l'c bilytlk bir !lıtlvaLızlık olaca· 
ftnı kcstirnıh~; J .. :ıoıcının yerdiği 
Jh..llÜmata göre dclıhrıulının acen
teye geleceğini lıesaplıp.rak o ci
varda Lcl.leın yl karıırlru;tırım~h .. 
Öyle nptı .. Bir saat kadar bckl~
d!kteıı :so:ı.rn Da\·u1tu:.1 gemici kı
~·afetile uceııteyc geldiğini gördii.. 
Sııımkı knpalı pcçe>iıc yolun orta
sına rıktı. Da\'ustu karşıladı. Ses
lendi: .• 1 •• •• k ! gon.u:ıu aptırrnı; - Abdullah Bey!. 

..._ ltu\foı ..... ı "· 

..._ ıı'?''ct Sultanım ı ..... · .ı, bu d l'k -
irade S e ı ı:ıılıyı isterim!. 

f' l eın d tıltanırnındır!. 
4% ~C'l' e ~ar<: abuk 'akit ge
S 11,ıııen . 

~. lıl · 11 i ı;-.der ETarı :ı efondinı! 
.ıq il iner~kk Y!1°hklarııı ı:ra.ın-

tltııııc..: 'Icraı ~dıl Knlfa)a 
..._ ~ .. nı \Crd;, 

, Q •• ·~ onıı nıııbnkknk bda -
l:cı ı ille_ n_un itın hiçbir şeyden 

'· ı, konuş; 'c al Lana t İrad., s 
t raııeıın ultanımmı!.ır. 
~ ·tr ·~ h c r hazırlandı. Alelade 
·' ıldı. Do~ şaf gı) e, ek sara, dan 
~,. ,.rııc· . · 
t t !ıınhsu•·a uJuta.ya ın rck i-
l l a? ( <:'ıın "kk~ 1) ) a uğı adı. &u-
14 J.tıi o~oJ.u 'le 'Vnpuru accn
: lgı,ti. l{aııı. Tar"f ettıler .. Ora-

a tı: cıyı buldu. Arzusunu 

Ilı(!) "' 'rd k 
ur ı D r. ZV--'.lan ;.ımum 

' ı 4., 1 k k • 1 ..;:ı r ~ .,.. w. ~uşu'"'!c.ıkı: 
~ r <l>C!aın ~"1 n uı. • k ,_:.,:..ü!e 
ıııı:-"" 1<. r . ı vtn ı. ı:l .- ara 
tııı.ıı'°Ual'ı ~e çevr Jdi. Şınıdı De-

' ta:ııyor um mudürluın; "' • 
. R. Y. 

- Abdullah kaptanla görüşmek 
i&ti)·orum! 

- Daha gclmcdı .. 
- Ne ıamnn ~~J.r'? 
- Be lı .. naz.. Öğleye dol.<ru 

Lw;ıı·a uı1-rar. 
- Şimdi ona nerede bulabolirlm? 
- E\·İndc::?ir .. 
- E ·inde mi. Abı!ullah kaptan 

gcı.ı de \'Bhp kalkmı)or mu?. 
Kııpıcı uh. f tuhaf Tcra edil ıı 

flCÇ ıi yüziıno lıııktL. Kondı kw
<!ine: 

- Hele u k~dma hak.. Güzel t 
kapt&na havı ) akmış~. Peşinde 
kos~!\Or, lC$İn dcrce,·s ... r.i anla ki 
sokak sokak onu arıyor!. 

Dedikten sonra cc\'tı.p \'erdi: 

Da.-ust döndü .. Tonımadıi:ı bir 
çaıqaHı kadınb kaı-~ılaşıncn dur
du. Teraııedil yavaşta peı-esini a
rah~dı, sordu: 

- Beni tan nndınrı n1ı?. 
Delikanlı Teranedilin \Üziinü 

gürünce bir ı:ün c\·vcl l{ii~.illınnc 
kövünde gecen vak'ayı hatırladı, 
tcbessfim eti.: 

- Tunı 'mı efendim .. Nasılsı -
nız? 

- S ziııle biroz konu•ınak isti
yorum knııton ReY~ 

- Benimle konuşmak ıooı? Niç n 
acaba?. 

- A;r•P Sult2n Aliyyetiişşan C· 

fcndiıniziıı iradelerini hildirerc -
ğiın!. 

Dciikanlı ile Teraııc-dil c3dde 
- Abdullah kaııtan j!emidc ya

tar 1111 hh::•. Evi var onun!. 
- Nerode?. 
- Ben iyi bilmiyorum. Taksim 

~ hoynnu \'iirüdiiler .. R1ht1n1 hnnı
nnı karsısında, Karakö:rc çılcan ara 
sokuğn s•ptılar .. Bir kenarda dur
dular. Da,·ust sözii nldı: 

taraflarında bir vcrd amma .. Su 
iccrideki bcı" onun b balığı Rasim 
Deydir. Ona sor istcrccn! 1 

- Nosıl? İ~eridekı bev babalıllı 1 
mı?!. "' 1 

- Evet .. fa ini o bilir!. 
- Te ekkür ederim!. 

Teran<'dil. Rasim Beyden Davus
tun evini üj;,ı·t!nınegc çalışn1anın 

- Buyurun s:zi dinliyorum!. 
Tcran•dil yutku .• •rak lıcJCca • 

nını ~·atıslırnıağa ralı çalışa an
lattı: 

- Sultan Ilnzretlcri 5;2 den çok 
hazzet kr .. Bazı i leri kon~ • 
mak lizcrc h<'nıcn •araya ı:-elme _ 
nizi irade ed;yorlar. 

'I)e\'aını var) 

l 

3-SON TELGRAF-19STTilAT 1910 

il baharda Ş · ddetli 
h b er 
h rde l 

ang 
ca 

• 

? 
( 1 inci s:ı:ılfecfen d l""ml 

Taanuz sa'ın ı n~rcsi <>lacak? 
İskandinavya mı, yoksa Ba lt n -
lar mı? ... DeniZt!.n İngllterey<' mi 
hÜC'Um m" c-1:? HolanoayJ, İs -
ı-ıçrcw, Belçikaya veya Ren c.p
h€5ine mi? .. 

1 

'<!ot ·rıtı ı-e makin li vesaite 1 
Fıı:>nsız ceµh ~in:" m. taa.-,.1.ı.ı: olu- j 
nacak? ... Yoksa, ayni zranda bir 
ka~ vetden mi? .. 

Sı.,,dikl hddc l:l=. yakın ta
arruz hakkında kat'i bir şer SÖ.V -
!iyecck, bu <'sra h ucrrl. vi :, ırta
cak vazyctt~ d -ğildir. Ordu başku
rnıı.ııdanıar; da silohesiz, yann ne 
yapacalG..llrını bilmiyorlar. l\fovsuk 
veya. gayri mevsu ~ kLyn~h

1

ard n 
çrkan h:betl<".e kul- r verı ek doğ
ru Mgildir. Bllha!isa Hitler'iıı pro
.ideriııe, kumundanlannın nivd -
]erine. bu kumandanlar arnsırıda 
fikir ihtiliıfı bulınıdu.((\ına l01aıı -
ımak ... 

Şüphes'z Hitler'in bir, iki. lıel-

ki de üç pliını var. Bunlardan han-1 Y ıı zan: Z l \ \ :'.li '>· (ı 7 
gisini 1a bik cdec ı;ıin, bılemıvor. M } d } • } 1 • • •• •• 
F.,,:,at. t;.ı.,~ <'n m~ r a·ıc ctış- acar aSl za e eri, te 1 ]Keyı gorUn• 
~arına 'bile sO:,'ylemcdiğl muhakkak. 

t~:e,~el ~y'=~i:,~;ı~:.r r, T 
1 ıce, biri şip hu U la~ l müdafaaya 

H.tler, Görı.'.,I{ ar>ı.k awelki gibi k d "J 
yı!dınm hı:.rbindcn P<K .bahs.t - arar ver 1 r 
rniyo~lar. Almanların Majino hal
tına t<e'3!ıruz et.~iyccck! r,, Avru
panın şınalinc v.ya cen·Jbu şı:.- -
kisine w1dıracaklzrı zannı unu -
yor. Belki Sar \"e Ren c.phesinde 
tedafüi vaziyet_ lrnları:.K 1 . ndı
;navva ve Ilelkanlı:rda hı:rck..te ge
çec:f< r. İ tır a dC'mır ve pet
rol kaynaklarım ele ı:ec~rme < için 
Sovve'lcrle birlikte Kafkas üze -
rir·.l'n İr2na, .l\ılusula doğru yü -
rüycC' k'er. 

Mürtcliklerin, Almanyanııı ia • 
arrm .. .ma karsı her tÜ•·G tedbiri 
ı.,;lıkları ve ka!şı koyarakkrı mu
hakkılır. 

Bu sulhtnn kua bir zaman son· dildi. Türk don~nm., ıııı s l~hla 
ra •• lacar Kralı vefat etti. Mac~r kardama ciır'etıni gösteren kaıe 
a-.lzadelcri, ~eni kral intihabında ve kasabalar dıı top ctc,lerllc ya-
iltifak cdeıncdık!cri iç,n birb;rle- kılıp yıkıldıktan sonra, ~·agmadaıı 
rine girdiler .. Derebc\lcrı, adeta geç.rildi. 
dahili harplere giri tiler. Tanı bir vaz mev imi dev m e-

Türk hudullarında bulunan (&el- den bu nümayL~, Aılri~·ıtik sahil 
grat) kalesi l\lacırrların hiınu.><ı - t !eri halkını tanıami.e s;nd'rnı ş .• 
ler,nden n ahrum kaldı, Ü!<'tlcn· Türk donanmasının kcsbclt ı:ı kıy-
Jıerı bu kale'i ele g çirr.ı<k i'ti • met t"C ehenım~yct.ıı d<!rccc 'Iİ gös. 
yen Osmanlı lıüküıııctinrlc de ilk 1 termişti . 
defa ol.ı:~I. kı:.!cyı lstlrdnt fikri ı Sinan Pa~a, Lu gü lerl~ sderi-
ııyandı. ne, CJ.:lü.l ;ıyınm ıon g~ınlcrinc ka .. 

(İkinci B.~·azıtl, Lu dıişüncesi- ' dıır dcv•m ettikten soııra art k kıs 
nin tahakkuk etmesi i~iıı (Se - nıcvsirııinin ~·aklaşmru.ı üzerin.,; 
ımndrc) \aLsi fil. dını Huseyin h'r ha li cs.r ' ~ n ,, t , ı 
Paşa) :rn haber ;;-ıınderdi. 'i'aliınnt hamil oforak avdet elti. Donannın-
vcrdi. llüsc:\'İn Pa$a da. Bclı;rat n ~ h r • lt u ! ' ıU lı ; n a .. 

Finlerin mukav meı 
ve ha~nıisj kunıondanıno &rizlice ı den1ir1cdi. Dijter l:ısını d2, f ,tan • 
bir adam 1·0!1ınrrok; muhafazası- bula ı:e!en·k (Htl'c) c g.Tdi. ; 
na memur oldtıl!ll kolelcri, O• - Sinan Paşa donanmasının se-
manlı hükiınıetiııe teslim rttiı:i j feri, ha neticeden ibercı ·almı tı. 
takdirde. keııd' iııin yine mc\kiin- Fakat J\vloııva \'c llın·at sten sa
de ipka cdilcrei\iııi ,.C nyrıea da hl11criııdc Türk donanmoıının )'ap 
hilyük mükafatlar ı:örcccğlni bil- ı tıilı lalır.bat, Vencdikliıeriıı ı:öz-Sovyetleri 

İsveç - Fin hududu 19 (A.A)
Sovyet piyade;;inin hücuınlan 18 
swbatta duımıu~ ve topçu ateşi ~id
detli o'makla !beraber y2lnız Su
va:ıt.o ve Taipalc mmta'.kafarında 
ateşe devam et:ıniştir. 

Fin askeri makamlarını:la hasıl 
olan kanaate ı:ıöre. bu niSbi sü
kiın.dan evvelki kadar siddelli bir 
taarruzun ba.şhyacag.ııa _arettir. 
,5()Vyet"er işgal ıı!ltikleri yeni hat
ları ta'1kirn e medeıı ayııi s.(ldetle 
harek.ôta devam edememJ.>!erdir. l 

Finler ileri postalarını o k:ıdar 
iyi t2hrip etm~lerd:ı· ki Scvyetler 
ilk müsto:hke halt~ yer c.;mek\e 
btvük ııüçli.il.'<ler çckıınisler \ c u
zun mü ' et kendilerine bicr siper 
bulamanıışlardır. 

Diger cfilıo'Jlen Fin jJtihk.ôm kıi
:iları ileri pa.sta1ar talıliı·e ed'I -
meden evvel bütün me\Zilere yüz
lerce mavnler ·etle t.nnl lcr1ir. 

Emin .Oir meılbadan alır.an ma
!ı'.:mıaıa 1;.orc, VUAlı.ou;;.n ınflla.k -
laı. dolay ile Rtıı:ı kata an ağır 
zayiata uwamı.,lardır. Bu mayn
l<!re çarpan 15 tank h. aı:> owrnŞ>- ' 
tur. 

Ka•eli berzt'ıı,,da hııll.'1azırda 
hf' m sür n sf :fıncıt ıoıı g.inler 
zarfırtda Fin hava kuvvet erinon 
ı; .~ı~i ı;~ı ı.,.;: Lalı yete de at
fe:lı melttecı;r. Ec .obı memlcket
l~rden yeni makineler ai.an Fin 
tayyarecileri yalnız Soı-~·et bam
tard man tayyarelerinin akın arını 
geri piiskürt:mekle iık:tifo ct.ıııem ·
ler, a,vni zama:ıda Sı>vyet kıt'ala
rıntn iaı;e ve cE!]llhane mer.kczlcri
lc rnuvasalakrını da tahrip ctm:ş
lerdir. 

A'.,nan bazı hıı:bcr!ere göre Fin
ler, Leni~ttan Knreli bc:za
h ı na giden ş·m ll<iif r hattının bir 
kac noktasını tclırip etm-$erd1r. 
Bu hs!!ıer:er do,itnı ise So\'Ye<• kn'a
larının ş_mdi pek müşkül bir vazi
yete ı:irdlk'er; muhekk"1k:tır. Çün
kü Kareli c<ı>hcslnde bulunar. 15 

ur u 
Sov'Vet fırkas:nın yiyecek ve cep
hrne iht'vaçları pek büvüktür. 

..3un,ırr:a ceıfrlesinde timdi :f~inM 
!erin işgal etmekte olıclukları haıti 
l4 ... ~ e cdı...e,ı h:ı. karlar müstah
kem ve saf! amdır. İk.nci hattın 
arkasında öndeki h;ıı'larla hiçbir 
al~!<<.;ı olmıvc, ak sekilıdc inşa e
d~!:rr. ş b"ro:ı'k haWar vardır. 

10 n!N İTALYAN GELDİ 
Pa s 19 (Hu usi) - F-·:ınsad~ 

i.k::met cet n 10 bin İta'v--.. Fin 
ccJ>}ıE 'l<le harbctınck üzere. Hel
sinki'yc hB!'eket 4.ıll:; 'eı'd1r. llun-' 
!ar .Gt ·b:ılnı lc•ıvonl.ırı. ı ı 
a)lında cepheve s vkc-".lil ~ klErdır. 
Po 10nva ıı k ·} rindcn de vüz1 rcc 
kis lik kafilc!cr F'" C" >il. ı
va;;alat ohıiş bulunuvorb . Bun
larda:ı mf~ıim 1 r k1 ~ ı t;:v a..-c
cidir. Röyter aiansı mul· ::ı!: i, Fin
landyanın sür' tle yurdıma i'ıtı -
yacı o~du1[unu. en az 100 bın ıklşi 
li'm'11 gcldi~ıni bildir-C!kt-d'r 
:F'!N BASVEKİLİ. 'İN SÖZLERİ 

Paris 19 (R2dvo) - F''llrndiya 
Bl~' '::li Ri~to Riti, dün ge<-c rad
yoda irat eıtti ıi bir hi '"rede; 
•- Finler, Sovyetlel'in ş '!!diye 

kad ır yanıkları •·ılı!e.11 taa ruz -
larn muka\.;rr,ct eti: r. e!'aı. ili 
cciiyorlı:r. Finlandiyanııl iıcil 
bi• \ · .m• ı • c \aıtlır. Fin 
mukavemetinin cl >vamını arzu e
denler sempati d. il, asker, t p ve 
ırr~ ir ı:-ı:..ı. göı. · .. rmcl d J1 l'" .» 

D.dik•_ rrru-a M llctlcr cı:mi
yctinr da1'1 -lcvle!le:e hitah_n $U·ı 
nu söylemiştir: 

- Ya:ı.üıı1 .- ,ırızı rıümkün ol - ! 
duğu ık;;.:lar c· bul; y "lınız . 

MARESALİN KlZI 
Paris 19 (Radvo) - Mareşal 

Manne h ~·in kızı yirmı muhte
lif verde va l..1nı hakkında kon -
f::ranslar v.:rdiklcn Y!lra du~ ı:ecc 
Fcibu g kul l:ıncfo de bır has -
bi' 'i buluı' •. us ve: 

- Fin 'il.Si·~·'· ri sekiz gi.ın ve ı;ıe
ce ci ;nlenmec' n harbetınişlc:-dir. 

dırdi ı·e bıı husmta da :llacar ku- !erini actı. 
nıand?nına taiimnt \•erdi. 

Kumandan, L"5as itibarile bu 
teklifi kabul etti. Fnlrnt, şö le im 
şart dermeymı cdcrck: 

- Kaleler' doı:rııdan doğruya 
teslim edemem. Ancak. Podı<ah 
hır ordunun ba ııın geçer. bura • 
lora 0 cHr .. beniınJc ufektelck rnu
harebcıere g.riş rse, o uman kcn· 
dimi maJtllıp g bi güslerirını. $,zin 
ı=..rnfınıLa gcçcr:m. 

dedi. 
(ı! inci BP"'PZıt) bu tckLfi mem

nuniyetle kabul elli. Derhal bır 
ordu ile hareket ederek hududa 
c!oı:ru ilerledi. 

I\l:ıcar asılzadt.:!"rİ, tehiikcyj ı;ö
rür ı:ıürmcz derhal birlc5tılcr. lln
dutlarınıı: -.dı!etlc miı faasma 
ksrar nrdılrr. 

(2 inci Beyazı!) Lüyük bir harbe 
gırı~etek vaziyette değıldi. Buna 
binaen ilcri gidl"ınedi. nu harpten 
vazgeı;ti. Arnavuttul!a dof:ru ınd,, 

Bu kara s2feri )llpılırkcn, \'e • 
nedi!Jilerin. Arna\ utlann. Hırnt
larııı Macarlara Yardım cdeınc • 
meleri içiu Adrlya!lk sahlllerlııe 
bjr donanma röndcrıhııck Ilıun 
gt·l111i~ti. Bu donanma. o s:ıhH 1 cr
dc gezecek.. niiıııayi ler yaparak 
kara seferinin mııvaffaklyctle ln
tacına Y rdını edrccktl. 

2. inci .B<"yazıt, bu don"1mıanm 
Amırallıl(ını (Gilykli Sinan Pnso -
Y?, verdi. Bn zct da, (300 pnrça) 
bu~ tik ve ınnlıtclif il rr. !erci '' 
ınurekkcp btr donanına iJt', İslan
bı.fdan hrrckct etti. 

Bu büyük donanınn, etrafına a
~aın.e! ~c hey. bet alarak Adalar 
cnızmı gcclı. lllataban burnunu 

dolo lı. Arnavutluk sahıllerine 
\ardı. 

.~'~nedik donnnma .. 1, bu ccslnl 
T~r.< d?ıı~nma;ı ile harbe girişe
mıyeceıı-ııo: anladı. Derhal Adri
Y•l!k der.izinin •imal sahillcrine 
çl"kt1erck mulıtcliI limanlarda sak
landı. 

(Dnaını var) 

Heyecanlı 
takip 

bir 

cı lnt'i a,'ı. t d n dl"vam) 

rnıi. ve hemen ,..eri döı :ip s.ık' .ın
rr"-'-tır. M nurlar Ya~! nr· ~
ı...., wulı:.m.ı} ır " h•ınm w _ ia 
~ • r." k bL me~. b 1 uşJar. 

o 1 rı~ 1 ni 
hava karardıhu.n son1·a, n .. t~.t ta-

re.rt \ handa · c.ı.\m \ 
F..,..,l )'. a t 
r~ .., ıan -. ~ı t! 

1 

d" \i Pt.. et: t} bı.r kcıvı 

.:. i.e 
ıı 

ta 

rclc _ ,t{.J ... !>." _ı -..t.1. 1
:-a 

du; n \- r ı • 

" -
,tır . 

n ,_ 
ıın-

''91-

k n 
f ~ r-

krindt.. "'l ırı ~nış~ır. Y .ı.İ ı a -
ne\ .k.2iiı" • .lr ...... ı .ı 
tedavi ed:lme . tc dır. 

,Istanbul. cnı:ıt"nL 
Safuıalma Komis~·onn t: lr-!an 

Komutanlık L_rn.ıai il.t·; cı i· 
çiıı kouı.ı.sy6.1. uıııu7d mcvcu1. c\
saf 'c sera.tıne g· re ik, 'Uz otuz 
ton heuzın p:ıznr !ela ~ ... t _. ına. 
caktır. MUn~kasas:na 27 /2/9 Salı 
gllnil sent ondıı b.ı~ anar kl r. is
te liler;n belli ~un \ e •ant 1''ı ı
Cıkud.J. KonıutnnlJk snuna!•nn ho· 
ıuısyonuııa ge!nıclcri. 111300• 

Hayal Ve a 
Sinan Pasa, harekatında tama

m le scrb,..t kaldı. Artık, Hırva
tıslon ve Arnavutluk sah:llcrini 1 
sılustırmıp başlaı!ı. 

l\Iuka\'onıct göstenni:vcn kale
lerden. :valnız birn miktar vergi 
ve hedh·r!~r alınmakla iktifa e-

l'omis~oı1umuzria ınev('U ş:ırf· 
namesi ve kc•ifoaınes ne öre lal
tepe p; adc atış okulımı!a ema
neten yapıl:ıcnk olan aıış )G.l4rı 
\e kıopa.lı atış ycrlcrnıc a"'t nıol
zcnıenin -açık ckslJt cs'n rs1ı / 
940 s~lı :::ünü s:ı" t 11 de bv 'a 'll
caktır. ':'\Iuhnmı 1 n Lcrl •. )ı r.~ ı •a 
87 k~rustur. İlk tcıninot par; •ı 
743 !ıra 30 kuruş:ıır. l tek r 1 
ilk tenılırnt r.-:akbıız ·c) mokttıp
larile 24SO S~l ııı kanunun 2 3 ii 
ma ldclcrinde , .. , ,, 1 ı ,.c , "!Ayet 
nafıa fen müdiir!üklcr'ndcn :ıl·
cakları ,.c,ikr lnrln f; robcr be ıi 
gün ve saatte Fındıkl·da K.,ı ··ı -
tnnhk satınaJnıa konıi5\ onuna (Başmakaleden dcvaın.ı 

Aiınanlarm Sovyet maden ve kay
naklarını bina! i !etmek derece
sinde ileri gıtnıek istiyecekleri de 
muhakkaktır. Sadece Sovyet Rus
yauın kendisini bu derece Alınan 
&malinin tahakkukuna terkedip 
ctnıi~·cce~i lıeı:.üı ınalôm olıuadığı 
lı.adar Soı·yet Ruı;,·a> a fa) da ge
tirecei:i de nıulıakkak dc.i:ildir . 
Sonetlcrin Alıııaı:.larla birlık ol
ına;ı Alınonların garp ccplıeşin • 
deki yiikuııü haiifleteccği kadar 
borbin ağırlığmı ıııuhteli{ ceııhc
lcrdc Sov' ctler:ıı Ü•erin.ı yükliye
bJnıek bakmı:ııılnn ıla hiç şuplıe
~:z Alnıan1urın ncf'incdir. :Cüvle 
bir "\aziyctin tahakku~t!nda S~v
J etler hem birçok cephelerde müt
tefiklerle Jınrbeılcceklcr. hem de 
a!.keri mütıcfikleri olan Almnn
J ayı beslemek bakımından bütiin 
"\"[t \'C yo]u..ırına l\.lnıan,a:vı ortak 
etl,rekİcrdir. Elbette ki; hÖylc bir 
voziyd bugıinkii ~artlnr idndc Al
man) a irin gnyci ha) eldir. Ancak, 
Sovyct l?usynnın bö)·lc bir si)·asi 
manevraya ılüşnıesi beklenebilir 
ıni?. 

Bu itib~rla Alııını:yanın Sinıal 
<lc,·letlcri nczd;ndd<i kşeblıüsii • 
nih daha ziyade So\'yct Ru•yanın 
te ccciih ,.e dostluğunu kendi e
melleri üzerinde biraz daha ka
zanmak için mücerret bir teşebbüs 
mahiyetin 'e soymak şimdilik .ver· 
siz cln?ax. 

A 1 ınanların bilhassa J{afkos 
petrollerini nıiidafoa etmek için 
KafraSl·aya 500.000 kişilik bir or
du göndermeleri ise insana biraz 

hayali ı:ibi ı:özükıııcktcdir. Sov -
yet - Alman askeri ittifakınm doğ
nııutıu 1 abu! edilse dahi Alman
larııı l{afl<asyaya böyle bir ordn 
göndermeleri Sovyet ordusunun 
kifayet ve ınane•·i \'Brlıih ale)lıin
de bir darbe teşkil eder ki, Sov -
yetleriıı bö~·le bir ağır hlikme 
katıanacaklan tnlımin edilemez. 
İkinci bir iht;nıal ile de Sovyct
lerin birkaç milyonluk bir km·vet 
ile Irak pclrolleri, Hasra körfezi 
Hindi~tnn istikarnetinde hır ta: 

arruza li.ar"r vermiş olnıal:arı ıuü
talea cılil r ki, o vakit ıle Al. 
manJaruı garp ccphc:,incle ınüda ... 
faada kalacakları, Avrupa \'C Bal
kanlarda bir başka cephe açnıı,•a .. 
cakları \'C lı~rbin bil~Un ıklciiııi 
Orta As.\ ay.ı ve SO\') etlerin üze

·riue ~'ilklctip bu ~Oü,000 kişilik 
ordıı ıle sıra sannak i•liyecekleri 
derhal ;::'Öle rarpar. l o)·lc bir o
yuna ise Sov~·etlcrin durup durur. 
kcn koıodileriııi kurban vermeleri 
beklenemez. 

Göriilüyrır ki, verilm haberler 
arasında lıa~·al olanlarile hakikat 
olanları \'ardır \'C as.ıl zorluk ha
kikat ile hayali, dıı~ru ile yaıılışı 
ve propagandayı biri birinden a) ı
~a.bilme~tedir. Herhalde. bugiin 
ıçın hakıkat olan şey; Alnıanynnın 
Sovyrt Rusyadan oznnıi iınkıin
larla her tılrlii hayat nıadd >İni 
tedarik cdch;Jmesi ve So\·yet Rııs· 
yayı da bir blçlıninP getirip ınfi.t. 
tefiklcrfo lıarhe girıniye se\'ket
ınekicin her çare ve t •dblr iizcrin. 
de gayret •arfeylemesidir. 

ETElll İZZET BEN CE 

gc!mclcrl. •13~1· 

l:~:O:-e:v:'."'1.e~t~":'c_m~ir~y-o:.:1:.:1 :.:r~ı:.:v:..:e=L:.!.i m!!!!a!n=a=-;--1 ışletme U. idaresi il~ ıla 1 
L •a ettirilecek Ferıi.ı t · · ık . . . . 

1939 ve 2, 4/1/940 tarih~i ~emısı t< ıf1 ~uaJet nın terra•ı:t ~o. 28ı'~/ 
sınd.a . ' ti! ' .. . n ' gazetele:"'· S .. ,cc, ı e llayd rp e -

1
• ı.ş.e mC',;: w:erc ın.şa ~·tı.ıri!C<.'C!k olan 2 s.d t fı; ıbo• ı n '< 

tek.ıfl'erin şubat 1940 sonuna kadar idareye göndcr.1.mı• ·ol~ 
.uıırıuştu. • sı ıl ın o-

Görü en lüzuma bina.:n tckiifle:'1n idı:reve g~- rilm müdd •· 
mart 1940 rwesine kadar uzatılmış o:du~ alalı:adarlara iE.n ol• r '

1 

1 ... cJ'nn, 

İsim, ~ikdar ve muhammen he~clleri ~ .ı"uva .ı,4• terr. • 
ı f!ıda yazılı iki liste L ~hteviya,t, malzeme 29/2/l 940 ~; ın;e ~.an n 8i 

15 30 c"n itibaren .ır:ı ılc ve kapalı znrf usulü ile 4 1~ ·a u ' s. 
• ır.nda satın alrıacaktır. · "~ 1 1 e • .z-

1 
B·J işe .ııirn;ıek lstiv nkrin hlzala:rında yazı:ı ır ,-- ~k t t:: ı 

kanunun t::Vin cttlğl " J;ka.arı ve kkLf r•ni a ·~i ~ ' .ına~ 1 ~ 
kadar komisyon reisli.il~ e vernnele. i lazımdır yn ı:un s.ıat ll O a 

Şartna'I:clCT 600 kuruşa Ankara v !fa• d"rpaş ı 1 mak!Aıdır. (1121) · • a vezc erme.~ sat. -

No. M.ktm ismi Muh m'lleı bedel 
L • ı 
120,000 
224,000 

M· nki<at te:nı ut 

l 
2 

300 
1400 

Sürsof yağı 
Rezidü yağı 

1~uh~en bcde!i 4750 lira l!!163-70~100 c'>'ıtdı 
renkli kapla kl!.jtıl i ~ 58--,59 72-73 e • ~ ı 0 

ton 413/19!0 pazartesi E,,.-ı.ıi sa"t (11) on ı:,, Ib'd re 

J ·r, 
72~0 
l~'bü 

" k l; 
da..1:lli.n~ki koınısyon tur.f nd.."n nç" ek ı ı. 

Bu iqe gi ... , ... c.{ istı\ l n .306 1 "~ 1 
1 lu - .,.- t c"'" 

ı 
,·e kanunun ta\-Hı o~:.j'i \ " bir ıo-·1·me · nu _ 
1 . • _ _ 1.- • e k 
"'>rın•·~na murııc at .. , 1 1 ci.r E.ı · " •" ~- ı ko ... · ... --~ ş -·w.ıame er mıs~· nd 
pa.'.aSIZ olma.k daj!ıtı.mak~dır. (1210) "' 

, a 

t 
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HAS T 1 R A ş BI ç A G 1 
Bıçakların en ucuzu ve en iyisidir. 10 adedi 25 Kuruş. 

tramvay durağı karııaında. Şubeleri: Ankara, Karaköy, 
İzmir - Kemer altı, Eskiıehir latiklal cadde•i No. 324 

Haaan deposu: Bahçekapı, Beyoğlu 
Beyoğlu, Beyazıt, Kadıköy, U•küdar, 

1 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
10 Şubat 1940 Vaziyeti 

AK Ti F 1 .,,_ PAS i F 1 Ura 
U.000.000,-«ASA: 

Aıtm: s.a JdloSnA'71.i21.162100.861.S52,-t 
bANKNOT 12.6'31.158.-
UTAXLIJ[ J.7-47.435,42 T ariadaki Gelincik 

-- S.-.7• 

thtiyat Ak~ed; 
115,260,145.90 Adi H fnbl&de 

H\l.IWll 
,l.217.134,2 

iL _ _.:Y:.:.:u.:...:an_:_R_E...:.Ş_A_T_F_E_Y_z_l __ J 
Dalt.ildekl Müabhlen 

Altın safi kilogram 
TOrk lil'Kı 301.112.5 

Enver ıenç kadının oturd~iu 1 
lroltujun yanına JV,tti. Cömeldı;_ btr1 
llhini yere koydu. Ebedi sevgıli
linin A:n. par.lak saçlarını alır a
lır okpcb. LeylAnın "özlerinin tn. 
de:rinlikleıine bakıyordu. Bu mavı 
•özlerin koyu deı·inliklerine .. 

Ona daha QOk sokuluyor, adeta 
nefu nefese ıeliyordu. Sonra mı
nldanıyordu: 

- Sana daha yakından bakmak 
istiyorum,' I...yla .. İnsan sevdiği 
!kadının ıözlerin.in i<;in~ ne kadar 
cok yakından bam, yine ondan 
uz&ılcmış gibi, geliyor .. 

Genç adam, bir an durdu . Derin 
lbir iç çekti; bakışları buğnlanroış, 
uzak bir hayal aleminde yaşıyor
muş gibi ürpermişti: 

saatin muntazam tiktaklan vardı. 
Dakikalar, sanki, geçen senelerin ftari~te.ld Muhaltlrler: 
uzaklığın· anlatır ~ibi, her zamanı- Altın: san ıuıosnmlf).012.3-40 14.083.156,9 
kinder daha ağır yürüyordu. Altına ~hvili JrabU Serbest 
_ Enver, avuçlarına aldığı, güver- aöv.1%lw 27.82-4.7 
cin kadar beyaz, yumuşak ve kü- D iger dövizler ve l3o1'i:l\I 
çük elleri okşuyordu. Enverden kl.f.riııg baki7eJeri 22.-471.164,9 
başka hiç bir eı·kek, bu kadar gü-
zel iki eli avuçları arasına alıp Bu.in• Tü'rillert: 
sıkmam ıştır. Deruhde edilen evnıu nu-

- Leyla .. Seni, gelincik topla -
dığın zamanlardan daha cok sevi
yorum. Ytireğ>m<le sıittikçe adan 
bir sevP-in var. O yaz günleri, tepe
mizde kavnıyan güneşten daha 
fazla bir sıcakıık, şimdi kalbimi 
yakmakta. Hayat ne tatlı şey. ya
şamak ne güzel şey. Fakat, seninle 

dl7e brtıhtı 158.748.563,-
Kanwıun a - 8 inci madde-
Jerine tevfikan hazine tara
fından nki ted1yat 

Seuedat ctbdaıw 

17.987.178t-

TİCARİ SENEDAT 218.050.788,4 

beraber olunca hayat, senin sev- ta.bam ,.e Tahvil't CU... .. am 
gin!e ya~amak. Öyle bir haz ki, 
Leyla, insanı cıldı.rtabııir. Öyle bir 
ılık ve üroerten saadet ki, insanı 
ağl.a-tabilir. Öyle bır aşk sarho~lu -
.ıru k• senden başka her ~eyi inkar 

(Deruhde edilen evmlu 
A. - (nakdiyenin lrnrıılıl.\ 

(E,,hnm ve 'fahvilAt) 
(İtibarı kıymetle) 

B- Serbest esham ve 

50.800.380.51 

. 6.000.000.- 10.217.t~~ ----
.301.112,.SO Tedavüldeki Banbotıa.ı 

Denıhde edilen nrUı 

nalı:dlye 158. 748.363,-
k.anunun 1 - 1 ine ma6-
delerin• teY1JlraD had-
ile tarafından Ylld ı.-

dJ,J1ıt 17.987.178.-
36.S82.l46,60 Derwıde edilen eYrakl -

nakdiye baki7_. 140.761.335,-
Karıılılı tamam- altm 
cıi.araa lliveı.m WavG-
ıe vazedilen 17.000.000,-
Retikont mukabili llA-
Yeten tECbıvID• vuedilıım 142 000.000. - 299. 761.385,-

140. 761.385.-Ttirk Liruı Mndu.abc - 113.478.275,37 
Dövb taahhüdatı: 
Aıhna tahvili kabil dövizler 14.256,42 

218.050,788, 45 Diler dövizler ve abtülı 
klirlnf bak17.ı.ri 45.0?5 221 56 45.039..477,98 -·----
lıluh telifı 121.932.194,48 

ettirebiır .. Cünku, gozlcı im, yalmz tahviltt 
seni görüyor .. Duha <loğ,rı.ısu, gôz-

8.394.840 68 59.195.221.19 

erim varsa, bunlaı, snde sancı bak- lvanslar: 
mak içindir. Hayat da, ya;amak d:ı, Hazineye kısa vadeli avan. 

BAŞ, DIŞ, NEZLE. GRİP, ROMATizrv1A 
SO~UK ALGINLIGI 

ESKi ve YENi ROMATiZ'f 
LUMBAGO- SİYATİK -oMIJZ 

- Az zaman değil, Ley la, diye 
ilave etti .. Ta çocu.klu~unıuzdan -
iberi ... SevL.,ı:tiRimlz günlerin mazisi 
e> kadar soru>uz ve güzel ki.. Tıpkı 
bir efsane ~ibi .. Hala hatırlanın .. 
OJgun başakları ı;ararmış tarlalar- ı 
ela koşardın .. Güneşten bayılmış, 
al kırmızı gelincıkler toplardın .. 
Ben, seni, köşkün bahçe duvarı üs
ıtünden görür, hemen tarlilya atlar, 
ıusul usul peşinden gelirdim:. ~en, I 
l>eni ekin.le-rin arasında, gıttıkçe 
yakl~~n hışırtıdan, olgun taneli 
ba.şakları hafif h.afi! dalgala.masın-

ömür de, zaten. sen degıl misin?.. .Altın •ıe Döviz il.zenne 
Genç kadın önünde diz çöken TahviH'ıt üzerine 

7.679.000.-
11.588.8 

7.8~8.722.- 15J99.310,84 ARKA - BEL - DİZ .. KALÇ \ 
erkeği, dirseklerinden, onu çömel- hissedarlar. .ıl..500.000,- ve Soğuk algmlıklarmdan ile 
di~i yerden kaldırmak. kendisine Muhtelif: 
doğru cekmek istedi. 1_ı5_.2_1_s_.3_5~~ ----- gelen şiddetli ağrı JarnJI 

.tan farlrederdin .. O zaman yavaş<· 
.ses verrirdin: 

- Enver ... 
l Cevabım, senin ismin olurdu: 
1 - Leyli.. 

Sonra, yanına yakl~ağa iki 
ıüç adım kala, uyuyan bir tavşan 
yakalamıs J?ibi bir hızla senin üs
IÜne atili~ım, sarılışını vardı, 

O zaman, daha çocuktuk .. 

Leylanın gerilen dudaklarında 
taıtlı bil" gülüm.seme dolaştı; kıvrık 
;uçları titriyordu. Çıplak kolları
nı, başının arkasında kement yap
mış, gözlerini, tavandaki abajurun 
mavi ışıklarıml dHunişti. 
Göğüs gerirdi. Rüyada konuşur 

~bi, ai1ır bir sesle: 
- Çok tatlı hatıralar, Enver, de

di .. Nereden aklına geldi, şimdi 
bunlar .• 

- Bunlar mı? .. Bunlar benim ak
hma j!elen ı;evler değil, aklımdan 
hiç ç1kınıyan şeylerdir. 

- Seneler var, değil mi Enver?. 

Uzun, m~vzun ve bt•yaz elleri tit
riyordu. Dudaklarııulan sabırsız 
kelimeler kaçtı: 

- Çok mes'udum, Enver .. ~ni, 
ekin taı·lalarındaki rocuk Leyladan 
daha şiddetli bir a~kla sev"iyorum. 
O zaman, scvı:ti, benim için bir h~ 
yecandı, bugün, sevgim, bir saa -
dettir. 

Enver, dizlerinin üstünde doj.t -
ruldu. Bu mavi ıı:;ıklı, güzel de -
korlu sıcak salon içııı<leki ı;;ahanc 
kadını, ince, yuv:ıı · .. k ve nemli 
dudaklarından öp~1;ti. 

Tam bu esnada. şömınenin ya -
nındı:ıki küçi.iciik karyoladan yük
selen hırçın bir ses, odanın sükfı ,. 
tunu yırttı: 

- Anne ... Anne ... 
Enver birden doğruldu: 
- Karıcı,ğım, Gt>lincik uvand1 .. 
Küçücük" karvolanın üstüne ayni 

zamanda eğilen f'ki baş n bı irine 
kansan saçları, iki çift gözden dam-

1 Jıyan sevinç yaslarını birbirrnden 
pizlivordu. 

Levıa. koılarını başının altından • 1
• 1•

1 
••••• 1••• 1• 1 • 1 • 1• 1 • •• 

çekti. Önünde diz çöken Em·erin Sa1ııbı ı:e neşriyatı idare eden 
saçlarım okşamağa basladı. Baş muharrıri 

Mavi ışıkların loşlaştırdığı oda- l:TE:'tl İZZET HENİCE 
ya derin bir .sessizlik çöktü. Ynlnız, Son Te!crat Matb;ı:uı 

t-c. 225 Yazan: 1\1. SAl\11 KARA YEL 

Yalnız Silifke kalesi, ishak beyin zevcesi 
ile küçük oğullarına bırakı!dı 

İsfendiyar oğnUars, Karaman o
fullım ka('arak Akkoyunlulara 
.:iltica edil orlar, de\'leti rahat.4'ız e
.ti) OTlonh. 

Akil.oyunlu Türkleri büyük bir 
4evleıt kunnuşlaNlı. Fakat; Os -
.mınh Tül'lderinin kurdukları dev· 
lot cihangirane idi. 

Hamza Bey. t hak Beyi mai ~ 
l6p edip kaçırdıktan sonra Pad~ • 
,ahtan aldıtı emri yerine getirdi. 

Kızıl Ahmet Beyi alıp Konyaya 
~ötürdü ve Karaman Beyliği tah· 
tına ikame eyledi. 

Yalnız, Silifke kalesi. İshak Be
~in zevcesi ile kfü·iik o~ulların -
da bnakıldı. 

Ak~ehir, Saklakhisur, Ilgm ka
leleri maka.mı şükranda Padişaha 
takdim olundu. 

Fetat; Fatih bu sureti tesviyeyi 
bcgenmedi, Hamza Beye şu stı.retle 
haber yolladı: 

- İshnk Bey, tekrar Uzun Ha
san ııczdinc kaçını olduğundan 
ne ZC\ ccsinc 'e ne de ('Ocuklarına 
Iıi,·bir scy \ erilmcnıesi mm afık
tır. Knr::ımnnlılar Kızıl Ahmet Bey 

' enuiude 'c tek idare altında top-
lanmalıdır. 

Fatihin diisüncclcı i başka idi. 
Fırsattan istifade l.'flerck tecavüz 
eyliyecckti. Zataıı Karıınıaıı eına
reti her \akit Osmunlılara ko1tuk 
çıbanı olmal.tan luıli kalıııamıslnr
dı. Bunun İçin Pıufi~ab Kara~anı 
büsbütün kalıfmnağa, Anadolu -
nun tek bir Türk sancağı altında 
birleşmesini temin etmeğc kMar 
vermişti. 

Fatih; Veziriazam .Mahmut Pa
şa~·ı huzuruna davet1t2: 

- La1a, görii~·or.sun ki, Pir Ah· 
meı de rahnl durınaıııaı?a bıi~ladı. 
Anadoluvu ba:o.tarı basa tek bir 
Ttirk bayrağı altında toplamak e· 
mc1imdir. Karaman tahtmn çıkar
dığımız kendi adamlarımızdan bi
le hayır ~·ok .. Fırı.at \'aı-.. Karama
nı kökünden kalcyliyelinı .. 

- İrade Padisahımındır .. 
- Sen. şö Jo kuv\ etli bir ordu 

tedarikin göre dur. 
- Basiistüııc Padişahım!. 
- Pir Ahmet, eğer kuv\'etleri-

nuzc karşı gclırsc Konya) ı zaptile 

605.-428 
4 r- "~ Yeldlıı 605 428.467,08 llm----• TESKİN ve İZALE EDER. ' w • 

---- ..... ıiiiiiiioiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioi-.. 
1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren; L. onto haddi O/r 4, altın üzerine avans o 11 3. 

lstanbul Levazım Amirliğinden verilen 
Askeri Kıtaatı ilioları 

•eımmmım11111 ................... lllll!I ...... ..... 
75,000 m~tre mintanlık beı: pa

zarlıkla !;atın ahnocaktır. Muham
men bed~li 41,250 lira kat'i temi
natı 618~ liradır. Pazarlığı 23/2/ 
910 Cuma güııü saat 11 de Anka-
rada M. l\f. V. Hava satınalma ko
misyonunda ynpılacakhr. Şartna-
nıc \'e ev-;alı 207 kuruşa komis
yondan alınır. İstekliJerin kanuni 
l'e.sai.k ve kat'i teminat1arile ko -
misyona gdnıeleri. (1235) (1274,) 

3001000 kilo sığır eti kapalı zarf
la münakasaya konmuştur. Mu • 
hamınen Looeli 90,000 lira olup ilk 
teminatı 5750 liradır. İhale günü 
1/1Uart/940 saat 15 dedir. Taliple· 
rin nıezkür giinde kanunun 2, 
3 cii mat1dclerindc yazıh vesaik1e 
teminat \'e teklif mektuplarını 

ha\ i zadl:ırını belli giln ve saat· 
ten bir sa:ıt evveline kadar Kırk-

Karaman hiikCımetinc nihal·et ve
ririz. 

- ........ . 
- Sefer tedarikin nereye ola -

cağı bdli olmasın .. dcdt 
Uaharda Karamana seferi hü -

mn~ un \ nki oldu. Akıncı ordusile 
Veziriazam önde gidiyordu. Pa
dişah. aıkı::dn idi. 

Veziriazam Mahmut Pa~a, Pir 
Ahnıet Deye haber ~'olladı: 

- Pcdis:ıhm emrine itaat et! 
Kon)·a~·ı teslim eyle... Hakkında 
hayırlısı budur, 

Pir Alımet Dey, Vezil"laznmın 
tekliflerini reddeyledi. Evvelce, 
Padişaha iltica etmiş olan bu adanı, 
Hamza Be~· km·vetleri]e iktidar 
mevkiine geldiği halde şimdi ko· 
camım Padişah kuvvetlerine karşı 
koyuyordu . 

Veziria1.am Ahmet Beye lif ge;.., 
çirenıe:l·ince. Padişaha yazdı: 

- Padişahım; Piı· Ahmet Bey 
kulunuz ı-öz dinlemez oldu. 

Fatih, ferm~n e~·Icmişti: 
- Kuvvetle üzerine var .. 
.Mahmut Paşa; Kon~·aya hücum 

eyledi. Pir Ahmet, zoru görünce 
kunetlt•rile Taşiliye k~çtı. 

Veziriazam \e PRdişah kuvvet
leri peşini bırakmıyoı·du. Taşilinde 
de zoru görünce Larende dağla -
rına firar eyledi. 

Larcnde civarında siddetli ve 
son biı· muharebe oldu. Osmanlı 
ku~'Vetleri Pir Ahmet Beyin kuv· 
vetlerini maiYIUp \'e perişan eyle
diler. 

Pir Ahmet Be~ giiçhalle isaret
tcn kurtulabildi ve Karaman kıt
ası kfınıilcıı işgal edildi. 

(Devamı var) 

Iarelinde As. satınalma Ko. na 
vermeleri. •1235• •994• 

.... 
135 ton sığır eti kapalı zarfla 

eksiltmeye konulmuştur. Tahmin 
bede)! 43200 lira ilk teminatı :~240 
liradır. Eksiltmesi 8/Mart/940 Cu
ma günü saat onda Lüleburg{lZda 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktar. Şart
namesi her gün Ko. da görülebilir. 
Teklif mektupları belli günde belli 
saatten bir saat evvel Ko. baş • 
kanlığına verilmiş bu1un:ıcakhr. 

(1289) (1309) 

* 87 ton kul"U fasulyenin pazarlık
J;ı eksiltmesi 6/3/940 Çarşamba 
günü saat 11 de yapılacaktır. Te
minatı 955 liradır. Şartnamesi her 
gün komisyonda görülür. İstckli
lc..in teminal ve kl•nuni vesikala
rile belii saatte Edirnede Müşiri
yet dairesinde satınalma komis
yonuna gelmeleri. (1287) (1307) 

Hilıkmettim ki: Şimdi tanıyabil- ' 
di. Ve .. yine zannebtı.m ki, bu sa
rılık, sarsıntı ve cırpınış a.rasında 
hemen va.nııma ko~acak: 

- Vah Be.:.kis ... 
Diyecek, aıf diliyeceık, 
Demin seni tanıyamadım. Yine 

ya bir ic; istiyen, yahut da tavsiye 
anvan birisi zannettim. Bin par
don ... 

Diye ellerime sar.tlıacak, gözle. 
rin<len vaş inocek, bir insanın en 
ltHia zaman zarfında ·bu hale ge.
lisine hayret edecek, acıyacaik! •. 
Fa.kat. o bilmem han~i haleti ru
hiyenin tesiri ile olacak ki: 

- Evet sizi tanıdım .. 
Bile demedi! Aksine deminki 

sarılığın, titrekliğinin yerine ren
ıtine bir kat kırmızılık, hardtatına 
asaıbivPt, kavıtsızlık geldi ve bu 
zivareti pek kısa kesmek arzusuna saplandı. Sadece: 

- Sizi •böyle gördüğüme müte
e.ssifim .. 

Dedi. Seşi buz g~bi idi, tatsızdı, 
kar havasından farksızdı. Ve .. du
daklarını büke 'büke ilave etti: 

- Birşey mi btıyordunuz?. 
Hele, bu son sözü i:.şiıtir ~itmez 

kafa tasımın tam tepesin.den ya-
rıldı ö-ını \'e bir şimşek alevınin 
bütün beynimi sararak ba.ş:ıımda 
savrulduğunu du.yıdwn, bağırdını: 

'' KURTULUŞ ,, 
Biçki ve Dikiş 

Dcrsane5İ 
Müdiresi: Bayan Pape:ıyan 

Haftada dört gün kadmLsra gün
de ücsr saat F~ıruuz usulile biç'ki 
''le' dikis dersi troris edilir vt- ~ ay
da maaırifçe .mu.'>aıddak d'iplomıa vıe
rilir. Feriköy Tupeüstü 116 No. 
Papazyan apartımanı. 

Göz Hekimi 
Dr. Murat Rami Aydın 
Beyoğlu - Parmakkapı, imam 
sokak No. 2 Tel. 41553 
.Muayene ve her türlü göz 

ameliyatı fıkara için parası.ı
dır. 

lJr. hafız Cemal 
(J,OK.ı)IAN HEKİM) 

DAHİLİYE MÜTEHASSISI 
Divanyolu ıo.ı 

l'rluayene saatleri: Pa:r:ar barlo her 
r!iu 2,5 - 6, Salı, Cumartesi Jı • Z,5 

fıkaraya. Tel: 22398 

Hasır efen<lı hi(,"ibir şe-y is
temiyoruım. Genfiiğiımi istiyorum! 

Benim ~·le l:>irdenlbire ıbir 
·bomba gilbi patlay:tJ?ıım hem onu 
şaşırttı, hem de koridorda ellerini 
göbeklerinin üzerinde kavuştur -
muş ke<ltden konkan bir :fare S(ilbi 
gmleri efendilerinin gö.z-üııde te:. 
tikte duran uşaklan korkuttu. H ... 
men d!aıvranıp beni kaıpı dı;şarı et· 
mek istediler. Onlara hışımla b~k
tmı, 

- Çekilin bir kenara ... 
Dedıım ve bir sırtlan çevİkliği ve 

yine onun h.oyratlıAı ile tıpkı Pa
şaya, Nedim Bey Narz.rrıiye yaptı
ğım giıbi Rıdvaın Beyelendimizin 
de boynuna atıldım, dişlerimı ya
nağına geçirdim, can havlile: 

- Ah ... Aman!. · 
D:ye bir defa haykırdı, 'boğaz

lanan bir öküz g1bi kıvranıp teıp
renm~ye başladı. Yanağını d~le
rimden kurtarmak için gücünün 
son hız ve takaıtı ile 'beni sarnıyor· 
du. Uşakları <la üzerime atıldılar, 
beni didik dıd.ik etmeye başladılar. 
Flakaıt, ben bütün hafifl~ime, cı
lızlığıma, takatsi?.ılı,ğime rağmen 
bir yen~~ gilbl idiım, 'Ona iy'ce 
sarı1mı."llım. dişlerim tuttuğu et 
parcasmı ancak bir bıçakla bıra
kaıbilecek gibiydi. 

Sıııtıma vurny.orlar, kıa:bur.gala-

TÜRKiYE 
Şeker Fabrİk:ala.r• 

Anonim Şirketinden: 
Şirketimiz naırmına bir sene zarfında memlekete ithal ecriefe 

bütün malk.ine, aıaıt, şelker vesair iptidai maddelerin gi.ımıriı]( 
de muameleleriınin yaıpı1ması ve lbun 1 a.rın ayni zaımanda Ja 
~alanınıza gönderilmesi işi bir mütea1hhiıde verilecekt!•r. 

Ka.ıpalı zarf:J.a yapılaca.k 1.e!khfler l mart 1940 cu.ma günü -saat J 
beşe kadar İstanbulıda Bahçekapıda TaŞha.nda Şirıket Bi.i:r:ostıfl 
ıkalbul ediJecekıtir. 

+ k uk .. Jabı ıstekliler, şarıtıname:yj parasız olaıra y _arıdaıki a.drıeı.ten ... 
Hrler. 

' 7 W& hA'*a~ 

İstanbul Erkek Muallim Mektebi Satına! 
Komisyonu Başkanlığından : 

Cinıl Miktarı 

Elbise dikisi 80 takım 

Mu bam men 
bedeli 

665 

Tutarı 

5 ... .., ... ~ 

tık 
teırıiıt 

40 

Talebey(' yaptmlacak elbise açık eksi1trne\'€ konmuştur. FJ}(sl 
20/2/1940 salı günü Beyoğlunda liseler muhasebeci]jofode s~ııt. 
da yapılacaktır. Talinlcrin eksiltmeye girmek üzere bu gibi işleı'J 
tıklarma dair vesikalarla w teminat makbuz veva ınektuolarila 
yona, şar.tnameyi ve nümuncyi görmek i.:zere de mektebe mi.\racs<1 

ilan olrunur. c8lh 

]anma parmak1arını geçirmiş çe
kj~rJar, ayaklarımı kollarımı ba
şıanı yerlerin.don koparacak gfüi 
bütün VÜ<!Udümü didim didim di
diJ~lıardı. 

Hil'fbir şey yapaıma.dılar. O ö
küz J{ibi •böğürdü, ötekilel' may
mun d>i ıkuklalaştı!ar ve .. ben 
d:içleriımi bir yanakıtan çekiıP he
men Obürüne yapıştırı.verdi.m. 

K eruii.mi bırakıp tekrar onun 
llıa.rşıaında durdukum zaman, 

- Rıdvan ben seninle .kOJl~ -
mak istiyoruım, sadece, ;yalnız \>t' 

başlb~a anladın mı? 
Dedim ve .. ilave ettim: 
Bu ~alımı bana apaca.>.- ne Yar-

dı?. 
Piş,manlı'k duıy:ıcaıl,ı, 

- Kıonusalıım .. 
[)iy~eği yerde 
- Haıyvan!. 
Di'.Ye hırladı, yürümek istedi. 
- Baksana bana, a~~;ını topla. 

Şimdi seni rezil ederim maskara .. 
DedLm ve .. ba~ladım: 
- Alc,.'ICl·k beni mahvettin!. 
- :Beraıber ya.~adığımız günleri 

ne ça:bu~ unuttun?. 
- O zaımanlar c;ıok iyi idim, yer

den temennalarla yanıma geli -
yor<lun. cünkü g~eldirn değıl mi? 

- Dur şimdi rezil cd~e~ım. 
(Devamı var) 

İstanbul Komuta.rıh 
• . .. J 

Satınalma Koınis:ronu Jla•· 

Komis}onumuzda nıevcııt ~ 
sim ~e kcşifname,j buiunnt1 

darpaşa hastahanc•inin 5ll )Jı 
rının insa ve tamirinin a k e 
mesinc 1/3/940 Cum::ı g'Jnii 
onda yapılmağ:ı haşl::mn<' 1' 
ayni günde intaç edile('ektit·

1 hammcn bedeli iiç bin b~., >ll 
iki lira otuz kuruştur. nıt 
nat parası iki yüz altmış i.İ~ 
kırk be~ kıuuştur. 1slekii1t'1111~ 

• teminat makbuz n~ a ıne~',e 
rile 2490 sa:vıJı kammmı il;• 

• •t 
eüncü maddelerjnde \anlı \,~ 
layet nafıa fen müdi:~liildct~-1 
alacakları vesikalarilc tıe 1 
belli gün ' 'e saatte FındıkJıd'ıı ı 
rnuta11hk satma1ma ko1J1İ5Y~ 
müracaatları. "11 ~ 
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