
-~ 

SAYISI 
PAZARTESi 

3 
• _____ K_U_R_U---=...Ş~~l ŞUBAT 194;) 

!5A\i ı 1C46 Telefon: Başmuharrir: 20821 - İdare Müdürü: Z3300 
İstanbul NuruosmRniye No. H 

En Son T elgraflan Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi 
Sahip ve Başmuharriri: 

ETEM İZZET BENİCE 

•• • 
iş' u •• nu ,. 

c • 
iZ e 

aı 

rı 

Saracoğlu Sof ya' dan geçerken Romanya ve Bulgari 
orasında konsey namına müzakere tavassutunda bulunac 
Beklediğimiz 

gibi 
Varılan netice İngiltere, Fransa 
ve Italya' da çok iyi karşılandı 

•- Bölgemizde barışın muha -
fazası ve bütün Balkan devletierl 
arasında is beraberliği için olan 
mesainin ne kadar mühim oid.ıı -
~u herl<es ·takdi.r edel;ilecektlr.• 

Nutulo!M müteakıp naı.w1ar çe
ıkihnişlcr '"' salon yavaş yava• 
bosalmıştır. 
Akşam Yuıros!av Harıciye Na

<ue\·aııu 3 \.Lu.:U , .. .,,if~d~) 

Finlandiyada muharebe .. vaziyeti -

Bazı Fin şenirlerinın dörtte üçü 
harap olmuş bir hald ,dir 

H~lsinki sokaklarında alarm i~a reli üzerine kn~ısan halk 

Pad6 5 (Radvo) - Finlandiyada lm-ın sa"ısı henüz ınalfım değu -
buliunan İsverli bir gazetecinin ha- <lir. Sovyet Baskumandanlığı. ar·ık 
bcr verdiğine göre, Finler, dün 9 şeh.rleri lxımbar<lımaıı etmek su
Sovyet tankı tahrip etmişlerdir. retile halkın kuvvei n.~nevivesini 
150 SoV'·et tavvaresi, Finlandiya ve anüdaföa kabilh-etini k~rm:ık 
üzerinde mÜl<'addit ucuşlar yapa-
rak ~ehirlcri, kasabaları bombar- hlemektedir. Dün. Finlandiyanın 
dııınan et:rni,Jerdor. Bazı .Şebiıa<>rin cenulJtın<l ki sehir;er de şiddetle 
dörtte Ül'IÜ hara- 01.nıuştur. 45 Sov- bronbardıman edil nlstir Birçok 
yet tayyaresi Viburg şehrini boon-· vangınlar rıkmıstır. Nüfusca za -
bardı.man P;tımiştir. 150 ev harap ı vi.at ''o.1<tur. 
olınıuştur. Ölenle."iıı ve yarafonım- (lkv•ıuı 3 uilcll uhlted•) 

Zelzele durmuyor 

Bir köy yıklidı. 
on kişi öldü 

Haskövde komürcülı.i.J' LJcn Laz 
Ali ad,nda birinin eornr k:ıç:tkçı -

Garp cephesinde nazik 
günler yaklaşıyor 

Dünkü hava muhal"'~belerinde iki Alman tayya• 
resi düşürüldü, iki vapur daha battı 

ır İnı:1li:1 lııırp s::cınisinde ha \alannıak h2ero ha.n.ı::ırdao 
~ıknrılan bir tan·nrc 

"' 5 (Radyo) • DUn, Alman ' rettı.ı:I bir tfblıgc güre dün ıin 
•. !eri İn~iltc~' salıilkcinde 

1 

tonluk bir İsveç ııemi i A an 
m.ı · ı uçuşlar yapmışlar bir tayyarelerınin mitralyöz at< ne 
tütea ıı • bal'lt~ı ııemlsini batır- maruz kalnuşsa da yine İnıtil.. li-
tıL~larrlır. manlarından birine sıı;ınmai(a. 
İnı<iliz Baiıriye Kczaretinlıı ,.,eş- 1 (Devamı 3 ilıı<:Ü sahifede) 
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lıP'ı yaptıUı hiibi>r alrnın~~ ve· dün s b 
i.oaretli p~ra n.ukııbilinde esrar 1 ' a h . . .. .. d 
satarken su~·nsıünde ,.-ko!anmış- . a "'1 SiS yuzun e 
tır. Llız Ali evinde .. rama ;aııılır-
ken evde bulwı r bir miktar esrar 1 .,. k ı ı d 
ile i'i1J'CUi naralar. soba a atar~k 1 b~z aza ar o u 
imhv. c!rr.ek ist=• St. ,ı d~ '"' a- , • ~.f.> 
buk <lavrana.'1 !"cınuı-lar ~~ran ve 
paraları sob&d.:n y ~madıtn çıkaı -

:~;ı~;:1;az Ali bu;ıü a~li""'''' iki lTIOlÖr çarpJŞtJ, biri Sakatlandı 

SCN TELGRAFLAR 
Vapt:rlar 
mer1ur ve 

vak inde işlemediğinden bir çok 1 

esnaf işlerinin başına geç gittiler 
(Yar:l!lt ! üncü aahtfede> l m::;s Z&---~·"."'-'""" __ ., _____________ ;.;. ___ • 

ÇERÇEVE 

y 

arl' ı ·o.ca 
Lor.dra 5 (AA.)- Devlı Telı.,'faf 

ııazetc'lJnin cl'p!oma ı muharriri, 
Alman hükı'.ınıcti,frı halihazırda 
Rtı,ya ile yeni bir ıtil:lf akdin 
deı pış etmekte olduğunu ve vııkın 
bir zamanda imza edilecek olan 
bu itJafoı b~lıca hedefinin Sov
yellcri.n Alınanyaya yapmaMa ol
dukları vardımı arttırmak olaca
f(ını ha. r vermektedir. 

Muharrir, ilave ediyo; 
Tam monasile askerl .bir it .fak 

olmamakla beraber bu veni mua
hi<!enln Rusvavı Almanvv.nın hrrp 
sa • ·ındakl mesaisir.e simdiye ka
dar yaptıii•ndan daha fazla yar -
dımda bulunmak tnahhüdüne so
k.aca~ı tahmin edilmektedir. 

Bu yardım, Rusyamn tabii me
nabiini Almanyanııı rn<'nfaatine 
olarak işlet•nek •eklinde olacak
tır. 

İrlanda teüıi9çilf'riııin 
bombuinrı 

Roma 5 (Husus!)·- B•rminı:ram
da İrlanda tedhi.ş~ilcrlnln yc,U 
suikaS<Uaııı m vdana çıknrı~mışt r. 
!Muhtelif otohÜ< garailannda 9 sa
atli bomba bulunmustur. 

tDii~r tu.bı:rltr 3 bucu kahit't"of ) 
. . ...... . . ~- · - ~ .. , - ~ .- , • 

Galh.aıı ""ıı'unr;sı daimi kon ey 
aza,,u~'' n ~~ctı.:~i 7 ınad<ll'lik re · 
mı tt:1Jii1nden ı.kan netice: 

1·ürkıy , ugo lavya. Romanya 
\: Yunanh.tnndan nıiitc~kkil 
B;,lk:ın itıilrndı, Auupa h·ırbi kar
şı~ında, Bullr...anlara teveccüh, ede
cek bcrlıur.~i bir tecavüzü clbirli
i(ile k.ırınuk uzuıinde devam edi
yor. 

Büyük Avrupa ihlilıifının boı • 
dui{lı, dalnttık!, bir iki unsurile şu 
vel·a bn i'likametıı temayül ettir
dili;i zaırn.-dilen Balkan anlaşması 
böyl~re wrliyerinde durdui:unu 
tcshite \·esile bulmuştur. 

Son Balkan fikir birlifinin açık
ta manası: 
1- Balkanlar, herhangi bir kö

şeı.ine, herhangi bir tecnüz kar· 
sısmda müşterek ve nılittehit bir 
cephedir. 
ı- Zaman, ltalra ve Bulguris

tanı da, bu cepheve semıınti bes
liyecek bale getlrmistir. 

O halde: 
Bu anlaşma. Balkanlara sark • 

•ıak. sıklet merkezini Balkanlar
da kurmak istidadını gösteren Av
rupa harbini, hic değilse bu isti
kametle bertaraf eMbikce!' mi?. 
Son Balkan anln~ma•ı, . ulhu hir 
d~an, .. Bolkanlaı·dn k<>n"·ahilt>· 
cek bir 1uüey~·ede ıni? 

Bence hanr! 
Belııralta te7nlıür rdcn B. JJ.aıı 

taşması 
vahdctinden dofabilccek yeııane 
fayda, mütecavi:ı.lerin, politika sa• 
hasında son ümitlerini de kaybet
tikleri, artık ya garp, yahut ce • 
nuptan taarruzda . erbest bırakıl
dıklıırıdır. 

Garptan taarruz, yani Dolanda 
ve Belçikayı çiı?nenıek, birçok ma
nia hattı önünde yıpranmak, son
ra da büyük Fransız ordusunun 
kucağına düşmek .. , Akıl kfırı oha 
mu dersiniz? 
. Cenuptan taattu>, yani Tunaya 
ınmek, derhal Fransız, İngiliz ve 
İtalvan kuvvetlerile poyandalana
cak bir Balkan bloku kar$ısında 
kalmak ... Bu mu akıl kin? 

Hiç taarruz etmemek, yani ha· 
vnsı her an bira:ı. daha boşaltılan 
bir hücrede, iradesiz ve teşebbüs· 
süz, ölümü beklemek." Yoksa akıl 
karı olan bu mu? 

Akıl karı olan hareket ne) se, 
onıt mütecaviz düşlin'ilin! Benco 
muhakkak olnn şu ki miitecaviz, 
iiçüncü ihtinıali hatınna bile ge
tinniyecck ve 1940 hahannda ya 
~al'plan. ya ('C'ıtuptan t:ı.arn.179 ge· 
çecektir. 

Jlı:ılkRn anla5.ına.,,ı tanrruı ibti• 
ın!llİJli !{itl~r.mc7, f:lJ,3t o a knrş1 
cıı n~Hcssir 1Ptlhiri tı:"r-Amlamıs 
olur 

Bnlk.ıı.1 anlrıı...~nn!t;1 7nfcri t~min 
edebilir, fakat •ulhu ı:slo!. 

• ·E:cil' FAZIL KlS .. K1"REK 
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ALl\IAl .YADA 

İDA'.'1 CEZALARI 

Almnyada idam cezalan git!(i
de artıyor. G<!çenlerde ajanslar 
5000 Polonyalının birden idam e
di!di6ini haber veriyorlardı. 

rek bir radyo istasyonu kurduk, 
fakat pir kurduk. Ne işi.tiliyor, ne 
anlaşılıvor. Rahmetli İstanbul 
radyosunu bile insanın aradı4'. 
çok günler oluyor! 
UİNDİLENEN 

Beyoğlu postahanesinde 
tercümanlığı hademeler 

mi yapıyor? 

Bu çeşit idamlar: 
- Ya Alman olursunuz, yahut 

da imha ederiz .. 
Nazariyesine dayandığı için bi

raz ı:ıöze batmıyor. Fakat, bu se
ferki 27 idamdan 12 si hırsızlık ve 
gece soyı:ıunculultu cürümleri do
lay .siledir ki, işte bu epevce göze 
batıyor. 

Hırsızlık ve kuttaıtariklik Al
manyanın içinde başladıl!ına gö
re ya bu bitaraf müşahitlerin not
larına hak verdiren bir yoksullu
j(un başlangıcı addedilmek iktiza 
ediyar; yahut da yol kesmek ve 
gasbetmek bi.r görenek ifade ey
livor demektir. 
NEREDESİN AH 

EY GENC NESİL 

Yun.us Emre - Asıkpaşa bahsi 
aldı yürüdü. İşte, tam bir etüd, 
isbat· ve edebiyat ilmi bahsi. Fa
kı>!, münakaşa edenler arasında 
tek şu arızı sfi.t kok:uı delikanlılar
dan yok. 

Uf kumkuması halinde ortalığı 
velveleye veren bu deli.kanlıları 
:insan hatırlayınca: 

- Nerd€$in ah ey genç nesil. 
Diyeceği geliyor .. İşte meydan, 

i$te illin. işle bir san'at hadisesi 
Varın, flkırinizi, tetıkikleriniz neti-
cesini söv leyin. Ortada görünen
ler yine hep Peyami Safa ça,ğın
dakiler! 
BİR KURDUK 

FAKAT PİR KURDUK 

Bir J'azetenin hususi muhabiri 
Belgratta Ankara radyosunun din
lenemediğini haber veriyor. Bü - ' 
tün Balkanlarda da öy !eymiş. Ha
kikaten, on binlerce lira sarfede-

KÖPRÜ 

Rivavete göre esprileri ile meş
hur Avni Yağız, yahut da Adalı 
Avni daimi eocümen içtimaından 
çıktıktan sonra, Amca Tevfik'e 
Gazi kö))I'Üsü meselesini şöyle i
zah etmis: 

- Amca, fen heyeti tabiat ile 
eşya arasındaki münasebetten te
ı:ıafül ediyor. Bu köprü ta.biatle ve 
z.ihayatlarla olan münasebetinde 
Hindi cinsindendir. Galata köp -
rüsünün karşısına konup da tah
rik edilince, ,tıpkı bir hindi gföi 
kabarmış ve parkelerini sırtından 
ikL<er metre yükseıi;e kabartmıştır. 
!Mesele mühim değil, fakat, şa.,ya -
nı dikkattir ve ilmen de, hukııkan 
da bir cisbatı neseb• kevfiyetidir!. 
ALTIN FİATLARINDAKİ 

YÜKSELME 

Altın 18 liraya kadar çıktı. Hal
buki, Ankara Mekez bankasının 
mahzenleri de bovuna altın çu -
buklarla dolclurulu]J duruyor. 

Elbette ki: 
- Bu tezat nedir?. 
Diye düşünürsünüz. Gayet açık: 

Devlet, parasının kar~ıhğı nisbe
tinde altına ve dövize sahiptir. 
Türk parasımn kıymeti de müsta
kar ve sabittir. Bu sarahat ve a
çı.klık karı:ısında cebindeki sapa
sağlam Türk banknotunu altına 
çevirmek arzusu ve piyasada al -
tın bulunmayışı tabii fiatı arttı
rıyor ve sarrafı da durup durur -
ken zengin etmiye yarıv·or. 

İşte buna altın hırsı, yahut da 
altm avanaklığı denir ki.. yükse
liş tezadı da hic şüphe5iz bu ava
nakl.ğuıdan gelmekkdir. 

AiP.-HcT RAlJF 

İki mecmua 
aleyhine dava 

!Ana ve bCl basını 
barıştıran çocu'K 

7 inci asliye ceza mahkemesinde 
mal!buıat kanununa muhalif hare
ketten dolayı iki davaya bakıl -
mıştır. 

, Yeni Adam• mecmuası sahibi 
ve neşriyat müdürü İsmail Hakkı 
Baltacıoi:tlu, mecmuadan bir sayıyı 
müddeiumumiliğe zamanında gön
dermcdii(htden da va edilmişti. Ma
arif Vekaletinin daveti üzerine 
Ankaraya gitmiş olduğunu teli( -
rafla bildirdiğinden mahkeme da
vayı 7 şubat saat 16 ya bıraktı. 
Diğer dava edilen, ma'tbaacı 

Karabettir. Kendisinin matbaasın
da basılan •Togo Albümü• nü müd
d-eiumumiliğe göndermediği iddi
ası, dava mevzuudur. Gönderilen 
celpıı.a:meye, Karabetin öldüğüne 
dair şerh verilmişti. Mahkeme, 
ölümün zabrtaca nüfus memurlu
ıl;undan tahkik edilerek tesbit o
lunması kararile, bu davayı da 7 
şubat saat 16 ya· tehir etmiştir. 

6 ıncı ceza mahkemesinde şaya
nı dikkat bir davaya bakılm:ştır. 

12 yaşında Şahap isminde bir 
çocuk, Beyoğlunda bakkal Me~ -
medin dükkammn kıl;dini kır -
mak ve 20 kuruşla bir paket si
J!'l.ra calmı.ştır. 

Şahan. dün, altıncı asliye ceza 
mahkemesinde suçunu ikrar et· 
miştir. Şalrnbın anlattığına giire, 
babası, annesile ı:ıeçinememiş ve 
ayrı bir ev tutarak yaşamıya baş
lamıştır. Babasının yanında kalan 
Şaha]), babasından hiç harçlık a
lamamıştır. Parasız kalı·nca tees
sürünü izale i~ siı:ıarııya başla
ır. -tır. Artık siı:ıara da bulamayın
ca. lHehmedin dükkanının kilidini 
kırnıı< V<> hırsızlık yapmıştr. 

Yapılan keşif ve Şahabın ikran 
ile suç sabit ı:ıörülmüş ve mahke
me, Şahabı 10 gün hapse mahkum 
etmiştir. 
Çocuğunun bu halini gören an

nesi Hasibe, barışmamak için ye-

Yazan: lskender F. SERTELLi ---
-BAR ÇİÇEP LERi; ı 

No63 ,..J 
El çantasını aldı .. Pudrasıru çı-

kardı: .. 
_Yavaş yavaş, bana musaade 

edıniz de gideyim. 
Semihe hitap edrk: 
- Siz de benim yüzümden yo .

mı.dunuz .. Üzüldünüz beyefendı! 
Bu. insaniyetinizi ölünciye \tadar 
u.nutmıvacağım. 

Semih, eline düşm bu ı:ıüze'. ku
şu bu kadar kolay kaçırmak ıste
.ıniyordu. 

Faka,t onu Sadrazamın sarayında 
cr~ıa faza tut.zıbilir miydi? 

Celal telaşa dü.•tü: 
- Selma Haıı:ııım, dedi, benim 

sözl'&ime <Yıst>arımdan hiç birisi 
lı:;.ızmaız. Ciınkü, herkes benim sıt
mirni vetim<len, hüsnü niyetimden 
amindir. Birdenbire aklıma bir «'!'( 

"'P1'-li. göy'l:escıın .. Bilmem garip mi 
bukırsunuz? Yoksa benim lııafil -
lif!ime mi verirsiniz. Benim bir telk
lifirn va;r .. Sakın bıtnı> kızmaY<n: 
Sizin bu"ün bumdan münkesir o
laraı.'< avr•lınanıza gönlüm razı de· 
1111 
Semıh. Celiı.lin bir pot kırmasın

dıan korkaııırk, endişeli bir nazarla 
yüzüne bakıyordu. 

S<ilirı.a ava~a kalkmıştı. 
Celal ilaV'! etti: 
- Bizim Semih Bey de bekar· 

wr .. Evlenmtk niyetindedir. Ben, 
ilünizi l:illbrrinize - kendimce - rok 
münasip gördüm. Bilmem. siz ne 
dersin.iz? 

Selma birdeıtbiı'<' saşırdı. Semih 
veya o tipte biT erkı<Jkile evlenme
yi aıkhndan bil<> geçirmemişti. 

Semih gü1ümsiyerek önürıe baJv. 
m1ştı. 

Celiı.l göğsünü şişi:rerek güldii.: 
- Semi!> a.rkaodaşını di.Y'e meret.

m:iyorum amına, bu zamanda eşi 
bulunmaz bir erkektir .. 

SwrJlı: 
- Ne tuhaf bir adamsın sen, 

Celfil! dcd.~ Bazan damdan düşer 
gibi söz söylersin! Selm:ı hanunı 
™'<len müşkül vo.ziyel!.e bL-akıy{lr· 
sun? O, çok genç, ve çok hassas 
bir kızdır. Süohesiz ki, müstakbel 
eşinin de kendisi gibi olmasını is.
teT. Bense kırk beşine y~kJ.aŞID.1!! 
bir c-rkeğim. Baikıalım beni beğe -
niyor mu? 

Selma önüne bamrak mınlı " 
<tandı: 

- Estağfurullah efendi.'11.. Siz 
cok centil'men, çok kibar ve bil -
hassa çok iyi kalpli bir erkeksiniz! 
:F1a1 ~. beı:ı artık - kısa bir zaman 
için de olsa - evıenmerrrei!e karar 
verdim. Oaınil hadisesi benim ev
ltlik hakkındaki. tasa vvurl.anmı al-

Beyoğlu postanesinin 8000 lira 
saTfdlıunaırak tamiri faaıliyetine ya
ikımda ba~aca.Mı:r. 

Bu tamir esnasında muamelfı.t 
saloru.ıınu:n gem"1ciilirnesi ve mo • 
darın biır <ekle sokul'ması işi de 
her halde vapı.labiılecektir. 

Dii:ter taraftan memleketimizin 
ecnebileri en ro.k bir yeri Q!an 
13<>·'<>11'1-undak:i oosta merkezinde 
bıızı ıslahat vapılıınası da. çok 1ü -
zunıM.ı ve zan;ri bulunmaktadır. 

Ezdir.tle bu koca merkezde u -
ıınuımi :mıthsbere için tek bi:r te
l ·fon mevcut olması ve hatta bey
nclıınilel telefon malııtberııtı.nın 
bire bu ,tek makine i]., y.apılmam 
"Ü~iinden halkın ve bu meyıanda 
ecnebilerle $e•-yahla.rın urun müd• 
det sıra beklemesi hiç de do~ru 
ı:ıörülmemektediır. 
Di~er taraftan ecnebi meınle -

ketilerle muhabere ve muhaıbere5i 
en çok olan bu merkezde lisan bi
len memuır bı:ilıundtırulması işinin 
de ıslahı icao etmektedir. 

Ecne'bi müşterilerin derdini. H,. 
sanını a.nla•·m is'af edeook bir tek 
memura lıWı ekseri gecelrer bu 
merkezde bide tesadüf e>hınam.ıı. -
n.aıkta<lır. 

Ezcümle ırece saaıt 23 sırala·rında 
postaneye gelen ecnebilıerin ancak 
oradaki bir posta hademesinin ter
cüımanlı crı vası>tasi11e l:isan bil:ıni -
ven momura meram .aıı.IıatırbiLdi:k,. 
leri h.aVl'l:IDe görül!müstür. Bu :me
,.anda budaoe<>leye de hu hadem~ 
nin fransızca tcrciimanlığı saye -
sinde telefon ediJebiiıniştir. 

İstanbul şehrinin Avrupa ile en 
oOk olan Be·•o<ıı!ıu merkezinde oo 
saa~le telefon telaraf ve µul ser
vislerinin tek bir memırr eline bı· 
r;ı.kılması da hayretle kar<ııl<an -
makta.dır. 

Binanın tamiri il'e beraber bu 
dahili aksnklL1<.ların da sür'alıle dü
zcltünesi beklenmeıktedir. 

---.:.o 

Gezici muallimler 
Eğitmen kursları gezici baş.mu

allimlerine yol parası olı>rak yüı 
kuruş yevmiye verilmeııi Maaı;f 
Vekaletince kı>bul edilmiştir. 

!_KÜÇÜK HABERLERi 

* Edirneka]Jıdan Saray kaza -
sına kadar ye11i bir şosenin in.c:ası 
mül<>ahhide ihale edilmiştir. Bu 
yol Trakyayı İstanbula bağlıyan 
dördüncü yol olacaktır. * Arapcami Çarkçı sokağında 
6 numaralı mescit dün birdenbire 
oökmüştiir. Zayiat yoktur. * Irakın Halep konsolooluğuna 
tayin edilen Paris konsolosu Mah
mut Paçaci şehrimize gelmiştir. * Gazi köprüsünün subatm yir
misinden itibaren nakil vasıtala
rına açılması umulmaktadır. * Esnaf cemiyetleri müşterek 
vard:m teşkilatı umumi heyeti 
toplantıları carsamba günü e&naf 
cemiyetleri merkezinde yapıla -
caktır. 

........ '"'"""' ... .... ............ ......... 
min ettiği kocasile baırışmıya ka
rar vermis ve kocasını vanına al~ 
mıştır. 

tüst euti. Bu hadisenin tesi:" n:l<:!n 
ktu-~ulunc"'" k;ı,c!ar bekar lt·ümayı 
t:rci:ı ediyorum. S:>kın ban:ı. ela -
ı1.ıılırra.vın. SP!n1ih Be·r! Siz eli! ka -
dın o1s:ı\ clııııl, benını gi~;i ha·reJ\:et 
e<l ... ~rdiniz. Yal'tııız Cc:ı.1iKlen dı::ğil, 1 
~~·1.er.ımck b:-d: ;irı~~cıı .?~ nefı"et e: 
dl\·orunı arlık. ~hmdıııi< be bahsı 
loaoayalrm ve dost .kaı.a,,rk ~ytıla- ı 
llm. J;!ana müslede edirüı. .. 

Semih beklc-nıooiği bir ccı'aola 
karş:kı.şınca. rrıa3asının önünde lıu.z'ı 
gibi donup kalııuştı. 

Celal, bu vaziy.et karşısında fazla 
ısrar rdcııı.edi. 

- Hay hav, hanımefendi! Gü
nün bi:rin<!lc in•il.llah bu bahse yi• 
ne avd.eot ederiz. Her haLdc bizi u
nuımwaca.eınızı ümit ederim. 

- Bilha31la Semih Beyin iyilik
lerini hiç b>r 1-aman untı:lımıya -
cağım. 
Kapıya doğru yürüdü: 
- AlLaha 1.'1111Mlado.1<: .. 
İkisiıniıı de ellerini sıkarak oda

dan ç'ktı. 

* Semih yazı masasının başmda 
hareketsiz duruyor .. 

Celfıl ellerini pantaloounun ce
bine sokımıuş odanın içinde sinirli 
adı.ın.J:arla dola.şı:;oor .. 

- Kuşu kıafesten kaçıı'Chn ni -
haıyet! .. 

- Ne yapalım? Kısıne t böyle 
im.iş ... 

- Buna hiç de kısmet demez -
ler. Aoa·tk aptallık, becerikoizlik 
darler azizim! 

- Onu elde etmek icin ne müm
künse -·antım. Hic yanaşmadı ba
rnı .. Kalbiıti a.damakılla kaptırm~ 

Tra vaylarda bira' lık 5 lis.._ ve 
ortao ul seyahet pasoları 1~~~~ 

İngiltere ve Afrika 
ittihadı dominy.)nla Yeni Maarif bütçesile 

şehrimizde bu mektep
ler açılacak 

Yeni yıl maııa-if bütçesinin ha. 
zıı~anmasına başlanılm,.tw. Bııı 
rnünasebetl.e maarif müdüTlüğüne 
l({inderilen bir tamimi" meld<>p ih-
tiyacının ve dii7er no.ksa.n\ıa;rın 
sür'able .bitilci>l:mesi iste.ııımiştix. 

Kaza maarif memurları sıık sıık 
maarif müdürfüifünde tcplanar.ak 
bu ihıtivaç ve noksanları tesbit etı
mekledirl<!r. 
Yakında maarif müdiı..TÜ B. Tev

fik !Çut Ankruıaya gidecek ve tes
hil edill<>n hususları bildirecektir. 

Bu meyar,da şehrimizde y<>niden 
2 lise ile 4 orta m~ep aç,Jımasıı da 
Vekaktieu istenilecek.tir. 

Diğer ,taraftarı leyli köy mektep
J.,,.inin m.ı.hitleı:ine çcık faydalı 
clıdıuil<lları da. l?'Örü.ldüğünden yem 
yıl bütçesile vilııl.yetimizin Jk.i ye
rinde de iki yıatdıı kiiv cılrulıı. daha 

Her istiyene 800 ve 600 kuruşa bir aylık 
seyahat pasoları verilecek 

Tramvay ida·resinln bilet ücret
ierindekl kiiıruratı kaldırmak 
ma.ksadile bir rapor hazırladığını 
yazmıştık. 

Bu rapor Nafı:a Vekaletine gön
derilmiştir. 

Rapora nazaran kısa mesafeler 
için (1 inci ve 2 inci mıntakalıır
da:) l inci mevki 5 buçuk kuruı 
yerine 5 .kıuruş, 2 inci mevki 3 ku
kurus 10 par.ıı y<>rine 3 kuruş, uzun 
mesafeler için iae (3 ve 7 inci mın
takalarda) 1 inci mevki 7 buçuk 
kurıJ!ı yerine~ kuru!ı, 2 inci mevki 
5 buçuk kuruş yerine 6 k;uruş o· 
lacaktır. 

Buı:ıün 1 inci mevkide 4,5 ku
ruşa giden talebe, asker ve ma
lfıller 4, 2 inci mevkide 3 kuruşa 
sev.a.hai edebileceklerdir. 

00 paralık asker biletleri de kal
dırıhnaktad ır. Yükrek mektep ta
lebelerine veril:mekte olan şeb<!ke 

pasolan her sınıf talebeye teşmil 
olunacaktır. 
Diğer taıraftım ayni istikamette 

2 hat üzerinc:i'e seyahat etmek isti
yenloc icin de •aktarma• bHetleri 
ihda. olwı.ııcaktır. 

Bu biletlerin ayni ve yalnız mu
ayyen saaıtler ~in muteber tutul
ması muvafık görülmektedir. 

Bundan başka; demiryollarında 
oldu~ ı:ıibi 1 inci mevki için 800, 
2 inci mevki için de 600 kuruş kıy
metinde olmak üzere halka •ÜC • 
retli pasolar• verilmesi de raparda 
muvahk görülmektedir. 

Bu pasoları hamil olanlar gü -
ınün her saatinde ve her hı.tta is
tedikleri kadar tramva'Yla ~idip 
ıı<ılebileceklerdir. 

Ücretli pasolar 1 inci mevkide 
200 ~ inci mevkide 150 kıuruş ol
mak üzere haftalık da verilebile
cektir. 

eM.laca:ktu. """"=================================================! 
Bun]ardan başka tekmiıl. mek -

ıteo1er için }'<!ni ders l<!vazıım.ı ve 
muhtelif a!at da getlıııtilecektir. 

Belediye bütçesi.le inşa edilıecek 
d'Ja.n veni lllk mektep bina1aı:ınm 
da 'biran evvel ya.ptlabil:ıneleri için 
buı:ı.1ann sarl.namel<lf'inde harp v,a,. 
ziveti nazam diık'kate alınarak ta
dilat İerasına bastarnltnınştar. 

Tekaüt ve yetim maaşı 
alanların fotoğrafları 

Sular idaresine alına
cak borular 

---001>---

Şeker fabrikalarına 
alınacak memurlar 

Mem:lelretimizdelct şeker fabrl • 
!lııa.llaıııı imalıatlarmı aırt+..ırmııık ve 
faıalliyetlermi ı;o~ıilt:mak için JıWııı 
calışmaktadırlu. Bu kere de ıner
ıkeze w muhtelif şeker fabrllı:a -
fu..'"!!1112' müsabırl<ıa !lle yeni menxıı--
18.1' a:1mmıaısı karıaır~ınlnuştır. 

Asgari lise m1!zunu olmıok ve 
18 - 30 yaş arasında bulururı• şar
tını hai2 o1ım no:nızeUer bum.ın 
i:çin ayın 8 inci pe>rşembe gününe 
k:ıd'aa:' .Anka...'lada Türkiy.., şei<w 
fabrikaları umum merkezine mü
:rta<ıa.at edebilerelı:hıord:ir. 

İmtihB'Il aym 10 uncu cıımarfıerıi 
günü iıcTıa olunaookııır. K'!l23l!ll!Kla.k 
o'lanlıaırıa 75 - l 00 liro musıaıd'a ayhlr 
ücret tediye o'b.maca.ktır. 

Teftişi bir kere değil, 
her kere yapmak 

lazımdır 
Belediye zabıtası evvelki gece 

sabaha karşı İstanbul fırınlarını 
uruu:ınt bir teftiŞe tabi tutmuş. Ve.. 
neticede anlaşılmış ki, ekmeklerin 
çoğu bozuk ve vezinsizdir. 

Bu da, bize gösteriyor ki teftişi 
bir kCTe dei!"il, her kere yapmak 
n12cbuTivctindeyiz .. Bu. filhakika 
elim bir b?k'b'fir ve esnaf.. de
nilen zümrenin karakteri a!eyhi
ncd!r. Fakat, halkın menfaatleri; 
esna!ın sakat ve hileye sapan ka
rakterinden daha üstiln olduğuna 
göre hiç süphe yok ki şimdiki hal
de ya!ııız beledi değil, içtimai bir 
vazife hükmünü de almış bulunu
yor. 

BÜRHAN CEVAT 

Ceınile. Zoda .~üzellik omaz y:a. 
Kızcaaız ben: sadece ha:y>rhah bir 
"dam olarak tanıdı. YiizLıme bile 
baktığı yok.. 

- Ben senin ycrir.1:d•e o!.sa:yıd:ı.m, 
oı:ı.u çolotan elde etmiştim. Sen be
cer•f!Giz lıir ad:.nns 1 Jedim ya .. 
İs1ıe o kadıar. 

Semih hiddetle c<ıvao vedri: 
- Pekala., Ben beceriksizlii(i ka

bul edi""l'Um. Fakat, sen benim 
:verimcre olsan ne yap.ardm? Kızın 
boynuna sanlıı.n: .ine b<lna vara -
oaıksınt • di"'"eeek değildhn ya .. 

- Bunu ben de y.apa.rnaım. Bu 
is ak<ıanıda.n beri bi tııniş olacaıktı. 
Dün gecevi bir arad<a geçirmedi -
niz n1i? 

- Evet ... Hayır ... 
- Bu da n<> deımek? 
- Büyiıkdeı:eve giı:tik .. Elizan.ın 

pansiyanunda bir salon4a sabahla
dık. O, Cemili bekledi. Giizü on
dan başka bir ~y görımüyord\ı. 
Kendimi ona nasıl beğen.dtrebilir
clim? 

- Ben olsaıın, sarhoş ederdim.. 
- Kendi kendine sarhoş oldu .. 

Sızdı. 
- Sonra? .. 
- Ben de kendi kendime mü-

ıtıemadi''E!n içtim .. Viodlanımlıa uzl.ln 
ımürodeleteıxien sonra, onun yanı
na ııokulrnama~a, onuın baı,;mda bir 
nöbetçi gibi beklemeğe karaır 
rerdim .. Ve böye yaptım. 

Ce!U sigaırasııu rellerıdirdi: 
- Darılma anarııa, Semihciğfun .. 

Sen sa:}tden a"taı:mıssnı! Ayol, o 
nihavet bir bar kızıdır ... Senin yap
ıtı/;ın bu jestler ona VJZ gelir. 

( Devamı Var ). 

Maliye Vekaleti, hazineden te
kaüt ve yetim ma~ı alamlann mer
kezde fo1oğrafla:rının bulundurul
masma kam.- vermiştir. Fl1toğ • 
:raflann arkaımıa sahibinin ismi, 
soyadı ile.aylığın ka'Yıtlı bulundu
i:tu kazaınm ismi ve sıra numarası 
vazılacı>k ve bunlar mayıs sonuna 
k.ada.r Vekalete gönderilmiş bulu
nacaktır. 10 }"aşından küçük ço -
cuk1ac foto)!raf göndermekten müs
tesna tutulmuştur. --Belediyeden devlet 

dairelerine nakil 
Betediy!!'lerde ma.a.ş veya ücretle 

müstalıdmn olanların d1'wet dai.1...-. 
lerirıden birine, almakta ol:duldıın 
maaş vevıa ücret.lerue ta.yiıılerinin 
caiz omo oaımyaeağı bi.r rok yer
leııden ıM!al1ye V ek~letine soruJ. -
im tıı; ııu... 

V eklllet bu münasebetle giinder
dim bir emirde, barem kanunu -
nwı :muvakık&t 2 i.nci maddesi mıı-1 
cibince mu.amclesi. icra edilımi< ol.
ımak ve husııs! kanunl.Bl'ı.n hü:k!ü:ın.
leri mahtuz tutul!mak şıırtile; bu 
gibilerin eJırnaıkta olduıklaırı maaş 
ve ücretlerle devlet dairelerine 
n.aJUoltınabilecclılanini b~ • 
tir. 

Tatlıcı ve börekçiler 
hakkında bir emir 

Tatıl1, börek ta.hin hel·vası., akj,. 

de 0ekıeri P'ibi doğrudan doğruy& 
ve hiç bir hususi vas11taya 'lıüzı.ım 
ol!ı:na.dan vanılan ve yenen gı.da -
hmn el ilıe tutularak satıldıığı Sıh
hat ve İçtima! Muavenet Vek9.l.,ti
ni.n nazM'ı dikıkatini ce!hetmiştir. 

Vekfilet bu münasebetle llel<di
ye ve sıhhat teşkilatına b'" emic 
~önde:1rniştir. 

ET;~de bu kabil gı.da madde -
l!erinin k-at'iyyen el ile tıutuhna -
ıınası bildirilmelcledir. 

Ayrıca, satıcıllaırın pa"'1t'.a.klannı 
tüküriiJd'iyerek kağıt alıp sattık -
ları maddeleri kağıda sarmaları -
nın da sun·eti kat'iy<>de rııenolu -
naraık sari hastalııklann sirnyetine 
mevdun verilmemesi btı emirde 
ehemmiyetle beyan olunmuştur. 

Vali ve Belediye Reisi Dr. Lütfi 
Kırd'ar Ank.arada İstaıı.bul.a· ait iş
lerle meşgul olmaktadır. 

Lütfi Kırdar İstanbul su idaresi 
için alınacak borulaı' ile tramvay 
idaresi kin lüzumlu mıalzemenin 
mübavaası için de 300.000 liralık 

döviz müsaadesi lıle de meşgul ol
muştur. 

---000-

Damga kanununda 
değişiklik 

Maliye Vekaleti, damı:ıa re6Illi 
kanununun bazı madd<!lerini de
l!U,tiren kanunun tatbik şekLni 

giister:ir bir izalmrune hazırlamıcr 
tır. Alakalılara /!Ö'11derilmek üzere 
bulunan iz~hı-.anıe 02 n~a resmi 
kanunuıırla 'apılaın değ»iklikleri 
ayn ayn ve misallerle izah et -
melttedir. 

Kitapsızlık derdi 
hallediliyor 

Ü<niW<Sitıede ldtapsıaJhk derdi • 
n.in önüıınüzdelci ay başından itt • 
haren hallla1unacağı aıllaşı.l:ınlllk -
tadır. 

Rektörlü!k hazıTlanan bazı yen.i 
ders kitarılaa:ım maarif matbaası·n
da, bast..ııımva ba-ıl.amıştır. B ımJ.ar 
sömestr taıtili nihavetinde taılebeV11 
tevzi olıunaca.ktır. 

Yeni kitaJJJıarda talebeyi müş -
ikiillıii.ta dü.•iitt'erek olıan terkinle·. ve 
'tabi.rl'erle k8ll'IJl'ık mefiı.uıınJ.ard"'1!. 
azami k-0rıınulacak!tır. 

-000--

Eğitmenlerin kadrosu 
İcr.a Vekilleri Heyetleri, eğitmen

lere ait kadro maaş listesini kabul 
etmiştir. Bu listeye göre 25 e~it
men 25 lira, 'Ni eğitmen 20 lira, 150 
eğLtmen 15 lira, 1650 eğitmen 12 
lira, 2000 eğitmen de 10 !ira ücret 
alacaklardır. Kadrolar 31 mayıs 
1940 sonuna kadar mer'i kalacak
tır. Maarif Vekaleti .bu kadroyu 
vilayetlere tamim etmiştir. 

1 
Avrupa Harbinin Yeni l\lleseleleri 1 , ____ _ 

Gelecek haftaların başlıca vakayii 
Avruuada haı·p çıkmadan evvel 

başka eııd,eler vardı; çıktıktan 
soııra daha başka düşünceler be -
lirdi. Herhalde harbin nerelere 
sirayet edeceği meselesi ilkbahar 
yaklaştıkça daha ziyade zihinleri 
kurcalamaktadır. Kaç zaınandan
beri tj,irlü tahminlerden bahsedil
di, ortaya türlü kehanetler kon • 
du. Fakat bunların çoğu çıkmadı. 
Bununla beraber istikbalin şöyle 
veya böyle olacağına dair kat'i -
yetle hüküm vermek arzusu he -
men umumi gibidir. Diplomat ke
hanetlerinqen bahsedildiği çok ol
du. Fakat bugün müsaade ederse
niz İngiliz müneccimi H. Naylor.ın 
Avrupada harp vaziyetine dair 
yeniden ne söylediğine bakarak 
bu bahse bir dei{işiklik vermek 
mümkün olacak. Şöyle ki: 

Bugiin mühim bir mesele Al • 
manyaya komşu olan bitaraflarıll 
ı;l.\ziyctidir. İngiUz münecci:mine 
göre gelecek haftaların bu mev • 
zuda başlıca vukuatı Alman:yanuı. 
lıunlar üzerindeki tazyiki olacak
tır. Bitarafları ya İngiltere aley· 
hine harbe sokmak veya bunları 
İngiltereden soğutmak yolundaki 
faaliyetlerle sözlerle ~elecck haf
talar ortalığı çok meşgul edecek
tir. Fakat daha şayanı dikkat ola
rak bazı hadiseler ıı.-örillecektlr. 
Amerika, Holanda ve İskandinav-

Ya devletlerile İngiltere arasın 
daki miinascbatın alarnjiı şekil 
!er de ortalığı çok meşgul ede 
cektir. 

Garp cephesindeki vaziyete ge
lince; yürütülen tahıninlcr Al -
nıanların ıı.-arp cephesinde büyük 
bir taarruza geçecekleri merke • 
zindedir. Fakat İngiliz müuecci
ıni gelecek vekayii öğrendiğ'ini söy
ledii(i yıldızlardan şunu anlıyor
muş: Almanlar taarruza geçıniye
~ekler. Subat veya mart ortaların
da büyük muharebeler olacak, fa
kat başka yerlerde. 
Almanların İngiltereye şu ve

ya bıı şekilde taarrıı:ı etmeleri 
bahsine gelince; İngiliz münec

cim İngiltere adalarının 939 da 
harp saliasına girmiş olmıyaca -
ğıııı ev\'elce söyLediğiniı hatırla
tıyor ve ıııeçeıı aylıırda bunun doğ
ru çıktığını söylüyor. Dııha bir 
zaman için İngiltere adalan için 
hu tehdit ve tehlikenin olmadığı
nı yine yıldızlar söylüyormı.ı.ş. 

Söylenenlerin bu kadarını ha
tırda tutarak gelecek vekayiin ınil
neecimi ne dereceye kadar tı>sdik 
edecel!inl anlamak belki kabil olur. 
İstikbalin neler se.kledığını öğ • 
renmels merakının sevkile bu ke
hanetler bazı İn!(iliz gazetelerinin 
sütunlarında yer tutmakta.dır. 

ALİ KEMAL SUNMAN 

Yazan: AHMET ŞÜKRÜ t:S· 

Harp çıktığı zaman, İnı:ili~, 
minyonluuını her biri, Ul~ 

111 beye karşı vaziyetini kcndı 1 
!isi tarafından verilen kararl•ııı 
bit etmişti: İrlanda, ınulı•'~ ( 
bitaraf kalnuya karar verd;:P 
~ıubi Afrika ittihadı harp 1 ~, 
karar vermekle beraber, fil~11 
rak muharebeye iştirok c ııl 
liizuııısuz addetti. Diı{CT tor 
Avustrnlva, Yeni Zc!anda ve 0 
natla büyük mikyasta hnrb• 
rak et.me)(e karar verdiler <\ 
nada fırkıılarile Avustralya tP. 
recileri sinıdideu İngiltcrcYe' 
olmuş bulunuyorlar. 

Cenubi Afrika ittihadı barP,. 
nı hakkındaki kararı ittifak!~ i 
nıemişti. Evvela lıükfmıet '' 1 
ihtilaf rıktı: Liderlerden ~ 
harp ili\nına taTaftar oldu. ~ 
ne '"l'er ehemmi,·etli lideri• .. 

!!.'- J ·ıtı• 
Hertzog bitaraf kalmayı 1 

etti. Nihayet Smutsın ısrnrı 1' 
sınıla Hertzog muhalefete ge( 
bu harp meselesinde biisbütÜ~ 
giltereden ayrılmak sivasetiDI 
kip eden mllliyetperv~T . ~~· 
muhalefet partisllc işbirl•~ 

1 
JlllY8 karar verdi. Anlaşıl 0 ı·o. 
cenubi Afrikıı ittilıadı ınerliS 
deki meb'uslar şöyle taksin' b 
miştir: Seksen kadar meb'ııs 
taraftarı olan Smutsü takiP 
yor. Kırk kadar ıneb'us ııeı 
ile beraber yiirüyor. Ve otııı~ 
dar meb'us da milliyetperl'eı 
lan partisine mensuptur. 

Harıı ba.şhy alı nı.<adan h1: beş ay 11."ectiği halde geçeolı" 
Heı+ıog, cenubi Afrikanın P. 
ya ile sulh yapmak için •. , 
ıı.-cldi/tjni ileri sürerek mecbS 
vbld" bir takrir vermiştir. lif 
~ıecl;ste uzun ve hararetli~ 
kcrelcrden snn.ra nihayet c 

k . '·"-trl' 1 sur reye ur~ı scKsen ,l\.U>J 

reddedilmiştir. Fakat Hertz• 
harp meselesinde işbirliği :ı'~i 
müli.vetpeTVer parti, sulh l•, 
tahrikatta devam etmekted1 

Hatta Loııdradan verilen h• p, 
lero bakılacak olursa, cenubi 

1 
kada cumhuriyet kurulnıesıo~ 
mine çalışacakları anlaşı\!119 

~ 
dır. Görülüyor ki, lnrk sene • 
ki Boer muharebesine kad•(..ıı 
ıııiden ihtiliı!lar tazelenmek 

Cenubi Afrika ittihadı AIJ!li1 
ile sulh yapabilir mi? ŞiipbeSd i 
pabilir. Hatta cumhuriyet ~ 
edebilir. Esasen dominyoıı \ 
yetinde olan İrlandada cuJ!l 
yet rejimi yok mudur? "i:u 
•dominyon cumhuriyeti• ~ 
kü harpte bitaraf kalmıY• 
vermedi ınl?. 

Meselenin üzerinde dııt. 
18yık olan noktıısı bu deği!dit;P 
dikkate layık olan nokta, c ıı 
Afrikııdaki bu hıtrekct k~şı il 
Alman ıı.-azeteleriııin neşr•!ı~ı 
Alman ııazeteleri bunu İn~' V 
paratorluğunun zlif1na dehi 0 

ı:-östcrmektedirlCT. Hakikate0
1 

telilkkisine göre, bu, bir zlif 0 

lazımdır. Çünkü bir dakik' 
cenubi Afrikanın Almanya~~ 
olduğunu !arzedeliıu. Acab~ ~ 
zog acık mecliste bu sözlerı. 5 

debilir miydi? Bu fikirlerı P 
liste beyan etmek şöyle dtl d 
bunları taşıdıjiından şüphe ' 
derhal idam edilecokli. Acnb9

1 
tapo, Alman idaresine tabi 0 

11: 

istcmiycn Çekler hakkı!ldB 'k 
? •'r'·, bir 1nu3melc yapaT. ı-v ·ıı 

Herlzog sulh isledi~i gibi, J:Jı, , 
. . 1 ' C• tanda Gan<lı de bu ı~1cn1 c .... '\>'' 

ist!kliıl istiycbi!!~;or. Alrn•~~cl 
idaresi cltına UH~ıncl- feloı 11 ı 

'11 • . • )of! 
uirıyan nıı ctı..er iSe agız •. J f· 
çaınıyorlar. Kaldı ki Çekle1'!bı 
oı.Iuklım id::ıre Hintlilcriıı 1~~, 
dukları idareden çok dalı• r ı 
duğu 11.'ibi, cenubi Afrikalı~~, 
ınaınilo mü,tal<ildirler. şıı pi 
Alman matbuatı için baıafJ. 
hazan da sevine me\'Ztttı olfı 
5e!e nedir? Cenubi AMkah cc 
!erini çıkorablliyorlar d~ )<Pr 
ve Polonyalılar sesleri'.'i ç!ı/ 
nııyorlnr diye mi sevinıyo; ~f 

Hakikat şudur ki cenubiı ııill' 
nıeclisindeki müzakere ıı J*' 
imparatorluğunun zAf~J (t· 
kuvvetini teba;üz ettirın~ 

••e••••ı•ı •ı•·•ı•• ı ı~ 

------~ 

Birimizin oer~! 
Hepimizin D~ 

\R 'I'' h'd b'r pİ~ vıaı un ı am ı ııt' 
Torlabaşında okuyucıılf0ı: 

nıızdan Suat Özcan Y~~~ sı 
•Yenişehir, Büyükı:• 'il ;ı 

kağında 15 sayılı ev ?'a'• b~ 
lıldamdır: Günün birı~~c~1e 
ki bir facın olması mwı bi0 a! 
dir. Belediyenin \ıU esi' 
bir kere gözden gcçiJ'll1 

rica edcriın.• ~ 
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Hariciye Vekili bu 

Bir H uç 
(), 55 

günü Niş'te geçirecek 
1 
Garp cenhesinde (l inci Wılftden d•~·m.> R 9 ı)I. 

ı- znıı ıınesl~kd:aşlarına busıısi bır zı- ESMı TEBL u 

nazı.k gu··nler yafet vezımjştir. 
• • Generaıl Metakısas ve Şükrü Sa.- Yazan: ZıYA ŞAKİR 

aarruzda 
bin zayiat 

'!' ~~kholm 5 (A.A.)- Stokholm 1 mühim zayiat verdirmiştir. 
ın~ıı.a1en ı?~t~sın n Helsinkideki Finlandiyalılar, el kum\_.a:!arı da 
Şı.m .rı, bık! rivor: lrullanmışlardrr. 

(1 lııol sahifeden devam) 

muvaffak olmu.şbur. 1900 tonluk, 
bir Belçika., 1000 tonluk bir Ho -
fanda ~emisi Norveç açıklarında 
ıınayne çarparak batmıştır. 

racoğlu bilahıı.re istasyona gidere~ 
kendilerine tahsl!ı edilen husuBi 
trenle saat 11 de Bel!!rattan ay -
.-ı.lımışlardır. 

METAK.SAS VE ŞüKRÜ 
SARAOOCLU N!Ş'DE 

Belgad, 4 (A.A.) - Balkan 
konferansı hakkında aşağıda
ki tebliğ' neşredilmiştir: 

Daimt Konsey azasının sa -
minıl ve itimat verici bir ha
va içinde yaptıkları ırört!ş te
atisi aş&ğıda.ld hu•ıısların itti
fakla müşahede ve tetkikine 
imkfuı vermiştir: 

Hazırlıklar bittikten sonra dördün
cü umuıni bir hücuma geçildi 

ına ın:ı~~e kada:r Rus:ların Fwn - Ruslar. üç defa hücuınlannı 
rı t ;;akasında yapmış oldukla- tekror etmişlerdir. Muharebe, ııüıı 
nıaı~z, kend,lcrine 3000 kişiye kavusurken bitmiş ve Ruslar, Fin-

Son 'lu tur. landiyalılann mukavemetlerini 
hatıan ~cum esnasında Fumma ık=aıta mıuvıtffak olanamı.şardlır. 
Ya•es· uzerinde l~O Sovyet tay- 4 şubatta Finlandiya üzerinde 

ı mahvolm,..,tur clnbah -• · icra edilmiş olan hava cevelanları 
hücum Je~in Ruslar, reni bir neticesinde 40 kişi ölmüş ve 50 ki-
lar \'e k a a vapmı.şlardı.r. Tank - şi yaralanmıştır. Buna mukabil 11 
:Vadenin ız~klar ... 100 metreden pi- Rus taıvyaresi düşmüş ve Finlan-
düşınanı :k ~ucum dalgalannı divalılar, Rus lntaatını ve bazı 

Finla n. uzerıne sevkediyordu. Rus hava üslerini muvaffakiyetle 
kuna ndıyalılar, tanklara karşı bombardıman etmişlerdir. 
Veni :akt.a oldukları. toplar için Ruslar, Finlandiyalı11ırı teslim ol-
tirınişle ~udafaa hattı vücude ge- mağa davet eden beyannameler 

Bui;~~ t~~;~~~d~atikr~·skerimiz 
as~fva 5. CHusııs!) - İki Türk 
lı l~ k~ bir sis yüzünden yoo
:t:nişleru: !!at topraklarına gir -
raıt0u "'· Her iki asker Bulg:ır ka-

...._ arı tarafından silllilarile 

ZELZELE 
liey <t lııcl sahifeden devıım> 

sında et bütün ı.elzele mınt.aka -
Ye Ye:bb tetkiklerde bulunacak 
bit l!.<l....,_,'.:1'8ların inşa taırzım tes-

f!..,,"""'lr. 
re· -;etiaı, rap0ru N·'·- Vekilin. · Islii?;~~ .. ..._ ın 
taraf~ :vüksek bir komisyon 
Cıtk n . tetkik olımacak, vanla
ı~:~ceye göre l<Mar ittihaz o-

ır. 

Atık \'ENi ZELZELELER 
denı_ara 5 (Husus! muhabiri:ıniz
Zarllda Sıvas, $arkik.a;rahisıır ve 
n-ı..,tur VHnldeoı birkaç zelzele ol.-

Yen·· asıı.r Yoktur. 
deki. b~ z_:tzeleO.en Pulur köyün -
kışi ölıntun .~vler yık.ılm tli'. On 
?alanın ~ş, uç kişi af(ır surette ya-
Vaı ı ır. 

l<ızııa1 m~".İlli Hilmi Balcı. ve 
.ııitın4l re~ı Dr. Fazıl mahalline 

$ et-dır, 
kar a:-~ahisarda şiddetli bir 
dir, ~t;:~~ ?a devam etmekte -
haf;f a""""'1Cô da dün a.kşam ü, 
bukle zelzeıe hi&sedilmi'!tir. Kara
kaı-a.ıad~ iki zelzele olmuş ve An
~GOSLAa duyulmuştur. 

V AFYON iNBisA-

Türk 'kuıınandanlığrna teslim edil· 

:ıniştir. Gazeteler, bu hııreketi her 

iki memleket arasındıtki dostluğun 
birdelili saymaktadır. 

Sovyetler 
yeniden birkaç 
şehir bombaladı 

(1 inci &ahileden devam) 

İSVİÇRE FİNT .l\.NlJYADAN BİR 
DERS ôCRENDİ 

Londra 5 (Hu>-wıi) - İsviçre or
dusu l>aıJ;kumandanı General H.anıri 
Gizon bir tl.i mllSabaıkasıru.n so -
nunda söylediği nutıuıkta demiştic 
iki: 

•- İsviçreliler, Finlanciiyaılıl.ar
dan kııvakçı.lıa··ın bir ordumııı:ı mu.
~aveımltindıe nekaıcl.ar faydalı ola -
bi,!eceklerini ölirenmi.s}erdir. İs -
viçre, Finlandiyada belki de yanrı 
kendi basına gelebil:ecek bir mu
ha.-ebe ;manzarası se)'Tetıınektedir. 

FİN KOŞUClıLARI AMERİKADA 

Londra 5 (HiUBu.sİ) - Meşhuır 
Fin :kıcmıcu:Iarından Nuııııni iJ., Maki 
l)levyorka gelmişli:r. Her iki ~I 
!!tendi :memieketlcrine yıırd.ım e
dil!meııi için Aımerika şehirlerinde 
propaganda turnesine ç>kacaldla:r
dır. 'lu RININ YARDIMI 

!-aııl,~osla.yva. afyon inhisa.n, İs -
ketzed ~ burosu vasıtasiliı felA- 18 İNDEN 60 INA KADAR 
de'."tniş~ .ere 1000 Türk lirası gön- Londra 5 (Hususi\ - Milıli mü-

Zttz ır. dafaada henüz vazife~ olıan 
ELE MlNTAKASINDA 18 den 60 yaşına kadar Fin v:.tan-

BeşikPORTATiF EVLER daş!aırmm krut<illerine vazife ve -
beş Do t~. fabrikasında yapılan .-iılroek üzere 12 şuıbata ıkad'ar ait 
~İirıd.e~·if ev zelzele mahalline dllckıkları makaırn.lıara müracaat et
~if ~tir. Burada her ınln bir meleri icin. duvarlara beyanı:ıame-
İ ev ınşa edilebilecektiır. ler yaoışlı.rıhruştır. 

ALıMANYADA YENİ SINIFLAR 
SİLAH ALTINA ALINDI 

Londra 5 (Hususi) - Amster -
d<lmd"n gelen haberlere göre, Al
manlaır 1897 den 1904 e kadar olan 
sınıfilau'l silah altına çağırmıştır. 
Kışlalarda talim görmüş kıt'alar 
ccpheve ırönderitınekte ve yerleri
ne yeni sınıflar ~el:mektedi:r. 

Almanyada kadınlara da kızılbaç 
islerinde mıiihim hiıımetler veril -
mektedir. 

İTLA YANIN VAZİYIITİ 
Roma 5 (Hususi) - Gazeteler, 

ga.yıri muharip ol:mak iliinilıaye bi
tara.f kal!mak demok olıınadığını 
yazroakta<tınlar. İtalya siliıh elde, 
her nereden J(elirse gek;in, hak -
J.arına ve hayati menfaatlerine kar
şı olan bütün tehlikelere karşı gel
ımek azmindedir. 

DÜŞÜRÜLEN ALMAN 
TAYYARESİ 

Londra 5 (Hususi) - Alman tay
yarelıerinın dün İngilterenin şark 1 

sahillerinde yaptıkları a.kınlıarda 
iki Hay;nkel Aılman bambmdunan 
tayyaresi düşürü~müs, diğer üç 
taYVare hasara ugralılıınıştrr. Bir 
tavyare de kaçmağa mecbur ol -
muştın. 

Yorkısir'de düşürülen tayyare -
deki iki Alman ta•·varecisi aldık -
lan ağrr '·araludan ölmüş1erdir. 
Di.i?<>r iki yarala tavyareei hastane
ye ka.I.dı.n mıştır. 

GARP CEPHESİNDE NAZİK 
GÜNLER YAKLAŞIYORMUŞ 

Paris 5 (Hususi) - Almanların 
yeni sınıfları silah alltma almasın
dan bahseden bazı gazetelerin as
keri muharrirleri, garp ceph<.'sin -
de nazik ı:ünJ.erin ytı>k"aşmakta ol· 
duğ,u müta:leası.ru izhar etımekte -
dirler. Almaınl.a.rın nihayet Holanda 
Bdllçika, Lükscnburıt ve Mozel'den 
Ren'e kadar olan c~ohedon Fransa 
üzerine büvük bir taarruza gere- ı 
cekl'E!'ri kana.ati vardır. A'.manJann 
garp cephesindeki hazırhkarı hep 
bu maksada maluf bıı.lunmaktadl!". 
Alınanların birinci Icanundıınberi 
yaotı~ı bütün hazırlıkların şokli 
ve istikameti bu ihtimal-e kuvvet 
vermektedir. Ancak Almanlar, böy
le aı'larca sürecek bir Laarruz için 
ll"trol ve benzin stokların< tamam.
bma"a rahsmoktadırlar. 
SOVYETLERLE ASKERİ İTI'İ -

FAK YAPILMASI MI 
BEKLENİYOR 

Paxis 5 (Radyo) - Deyli Tel
graf ~azetes.i, Almanyarun, Sov -
vetli!rle askeri bir birlik yaµınrya 

Bel)lrad 5 (Hususi) - Yunan 
Başvekili Metaksas, 'I'ilııkü"' Ha
riciye Vekili Şükrü Sa: acoğlu, 
Yugos?av Başvekili Svetkoviç, Hıv 
ricive Nazmı Markoviç bu sabah 
Nis Sl!hrine imnlş bukınacaklıaı-dır. 
Başvekil Svetkoviç misafirlerini, 

loendi isim günü münll.ilebetile Nit
deki malikanesine davel etın~tir. 
Romanva Hariciye Nazırı Gafenko 
doğruca Bü·kre~ gitmiştir. Niş'de 
Balkan naztrharı arasında bazı hu
suı;i ı,ıörüşmeler olm"5ı tabiidir. 
Saracoğlu bu ak.ı;am Nişden ha

Tekct edecekti:r. Ywıan Ba.şveki1i 
!Mateksas da yine Selanik )-Olile 
dönmek ürere bu akşamki trene 
binecektir. 
Saracoğlu Sofyadan geçe"ken 

Bulgar Başvekili Koseıvanof ile 
tekrar görüşecek Ye oradan An -
karava doğru wluna devam ede
cektir. 
ROMANYA İLE BULGARİSTAN 
ARASINDA TA VSSUTUMUZ 
Bel1(rad 5 (Hıınusi) - Siva.."1 

mehafilde söylendiğine göre, Tür
kiye hükümeti, Romanya ile Bul
garistan arasuıda bi·r tavassulLa 
bu1unmağı üzerine alımıstır. Şük
rü Saracoğlu İstanbul dönüşünde 
Sofyad.an geçerken. Bul;!ar Ba.ş -
vekili ile bu meseleyi görüscooktir. 
Diğer taraftan Yugoslav 1 ükl:meti 
de Romanya ile J\wca·i,tan ara -
sında ay-ıi i"kikle tavassutta bu
lu11acaktrr. 

BULGARLARIN İŞTİRAKİ 
l\IB.5ELESİ 

Paris 5 (Rad'" ı - Balkan bir -
liğine dahıl olan <lort dev. t, şiın
dive kadar antant harici ~ 1 a'.an 
Bulga,-istanın da i~lira.1< a cı'line 

kaırar vermiştir. 
Türkivc Hariciye Vekili Sara -

co~lu. Sofyııda te
0

vakkuf edecek ve 
Dobrice mcs,,Jesine rağmen Bul -
O'~~·ı->Lanın birlige iştirakini temine 
çalı acal:tır. 

GAFF: 'KO BÜKREŞE GİTTİ 
Paris 5 'R dvo) - Rumen Ha

ricive !' az rı Mösyö Gafenko dün 
gece saat 23 de Belgraddan ayrıl-
rr..ıstır. ı 

. Mö>' ö Gafenko .st.ı.>yonda, Yu
~oslav Hariciye Nazırı, Türkiye 
sefiri ve <li~<'r zev;ıt tarafından 
tesvi edilmjşLir. 
PARtS VE LONDRA MEMNUN 

1 - Dört devletin doiu - ce
nup Avnıpasında bar,., nizam 
ve emniyetin muhafazasındaki 
mü,terek menfaatleri, 

2 - Dört devletin, Avnıpa
run bu kısmını harpten koru
mak için bııgi.inkil ibtilılf kar
;Sısındak! vaziyetlerini muha
faza suretlle tamamen n1us· 
lilıaııe elan siyasetlerine de -
vam hıısıısundaki kat'i karar
ları, 
3 - Dört devletin hiçbir kim
senin aleyhine müteveccih ol
mıYPn Antnntta birleşmiş kal· 
nıak ve aralanndan herbirinin 
hak, istiklal ve milli toprak -
larmuı korunmasına n1Uştcrck 
bir surette nil(tlıban olmak hu
susundaki azin1leri. 

4 - Komşu devletlerle kar
şılıklı anlayış ruhu dahilinde 
dostluk münasebetleri idame 
\'c inkisaf cttirnıek hususun -
daki samiım arzuları, 

5 - Bılhassa Antant dahi -
!inde ticRTet mlibadelelcrini 
artırmak suretile B~lkan dev
letleri arasındaki ekonomik 
bai:rlarm miikeırunel bir hale 
2'Cfirilmcsi lüzumu. 

G - Dürt Hariciye Nazırı, 
p•khn 9 ubat 1910 larilıinden 
it=baren 7 scni'l;Jı; ~ ni b:r drv
r~ icin uzatılmasını knrr.rlaş -

1 

t1:.-mıs1ardır. 
7 - Dört ilericiye Nazırı, 

cla;mi konsc~·in Su'lat Q11 ,Tc 
.·apıLıcak olan ı:clecek i~tima-

1 ı!?a k::ıd?r ~r ! r• ( 1 rı ~ ' • ı 
1,1-.sın rnulıa(a:7asına karar vet'-

1 uıisle-rdir. 
~ -----~---~·~ 

Te-bı {(de dört devletin doğu ce
nup Avrııoru;ında barış nizaım ve 
er.mlyetin mu':~fazası hnkkındaki 
~oı. anndan balıısedilmektedır. l\e 
Inı:ıiltcre. ne de Franısa burada ba
rışı tıehdit etmedi.~inden bu ı-usus
taki ka' :tlar diğer dcvlietlerc na -
zik5ne bir ihtar addedilmektedir. 

Macar gazet~leri. ne!icevi nazi
kane bir surette kaırşılamakta ye 
L'ıtiyatlı bir lisan kuUawnaktadır . 
Yu~osıavva, Macaristan ve Bul -
ga.ristanla genis lktısndi müzake
relere başlanmak üzeredir. 

Brüksel .gazeteleri. Balkan an
tantı konseyinin aldıj:!ı neticelerin 
Oslo devle İleri grupu· için bir decs 
olması razım ııetdiğini ya2lnıukta -
dırlar. 

Paris 5 (Husu.;i) - Balkan an -
tan.tı sonunda nesredilen resmi teb
liğ, Fransız m,.hafilinde büyü.le bir' 
rrıemnuniyetl-c karslla.nmışlı:r. Lon-. 
dra gazeteleri de a\·ni suretle mem-I İtalvan gazeteleri de varılan ne-
nıunivetlerini yaıınıaktadırlar. tioodeıı :memnun .ıı:örünrncktedir. 

~~anbul Cumhuriyet Müddeiumumiliginden: 
det d<ı;;~~l laAdliye daire ve mahkemeleri ihtiyacı için alınacak 40 a
lıı :M:uııa 0 hı açık eksiltmeye konulmuştur. 
Ilı lıık.luer ı:::en bedel! 2100 lira olup. muvakkat teminatı 162 liraclır. 
Y esaı saatı.,. husustakı şartnameyi ta1ıl gunlerinden maada ber ;ıün 

calı•1.ığı, bunu temin etıınedikçe s j h h • 
herhanai bir cephede harekete ıteç-
rnek niyetinde olmadığını yazıyor. a lJ a l sis yüzünden •. 

azım daire. rı dahilıııde Sı.rkecıde Aşia- sokak 13 numarada Adliye Le
tksiltzn ınde _görebilirleP. 

~İ toplan e v~ ihale 21/2/94-0 Çarşamba günü saat 14 de mezkılr dai
ttıı,. ılerın nı~ca - s .. ~ınalma komisyonu h~a y.apılacaf(mdan is

Y<>na m .. zkur gun ve saatte kanun! vesikalarla birlikte mezkur ko-
~ uracaalları ilan olunur, (903) 

Yazan: Rahmi YAGIZ No:3o 

Gandi Delhide 
Rama 5 (HLıSusi) - Gandi yıeni 

Delhi şehrine gcimistir. Hindistan 
umumi valisi ile beklenen mül'1-
katı.nı yapacaktır. Bu mülakata e
henı.mi>et verilınıekledir. 

-==--~===== 

Dün ve evveTh:i sabah olduğu 
gibi bu sabah da lL'llanı ve şehri 
kesil bir sis kaplaırıııştır. 

Saat 5 buçuktan itibaren her ta
r.afa yayılan sis; ~imdiye kadar gö
ı;illmemiş bi.r derecede artarak saat 
9 buçuga kadar devam etıııi,·ir. Bu 
vüzündcıı ııerek ŞirkeLihavriye ve 

foluna ni\Taşmak üzere çalışmai(a gerek Deı,i,:'. olları ile Haliç idaresi 
bırakıuasını istiy~ekti. ~apurları; J.lık seferlerinden itiba-

Faytoıı rıhtıı.ıdoki Çanakkale ren bu'ı:::nduklan verlerden hare-

Donanın; G l • vapur acentalıitmııı önünde du - ket edmnmnişlerdir. e ı yor rıınca ~·ere atlıyan Davust araba- Bu yerlerde oturan ve Istanoul3 
cı ·~ bol bir bahşi le parasını ö- in.ıneğe ır~bur olan kaI .. ;;aıık mc-

h dct!ı. Yanısıra duran, gözlerinin 
tlitş içine bakan l\fihala ilerdeki bir mu.r, tüccar, c.>naf ve ışçı kalıiesi 

ına gel k . . k . . . k d ·r . ı . . b 

8 
.. ece ışın neza etını bılen delikanlıı ahwyi isaret cıti: de vaktın e vazı eve lŞ erının a-

0 - k - Sen bu kalı vede otıır. Ben şına gelıem<>miı;lcrdir. Buniar ıs-
gaz esene inerken kararını verdi gelinciye kadar ayrılma. Bekle!.. J<elelerde ve vapurlarda beklcşır-

l::rtesı· Surada birkaç dakikalık bı"r ı"şını· k -• d · · · g·· t 
d•lik . abah erkenden uyanan ken sis ar""'a a :ıesırıru os er -

anı, ilk 
1 

. kaç. ı:ece,ini evlatlığ-ının yanında var. Onu ı;:ör~yim. Sonra seni alır, miş, tramvay, otomobil ve oto -
''••od ses cnışte l\Iihalı kar- geçırıyordu. eve götürürlim. büaler, birbirinine çarpmamak 

yüzünden olan diğer kazalar da. 
sahili ı;:öremiyen bir iki sandalın 
karav.a bindirmesi gibi ehemmi -
vetsiz şeylerdir. 

Sisten sonra bol ve ıhk biT güneş 
çıkımı~ ve bµ sııretle şehrimiz kı:ı 
rününde bir yalancı bahar ya.şa -
mağa başlamıştır. 

oo--

Sovyetler Estonya'ya 
itizar beyan ettiler 
Rama 5 (Hu.>lısi) - Sovyet hü

kumeti, Ru.s harp gemileri tacafın. 
.fan bir Estonya .tayy.aresıne at.eş 

açılırnası dolayısile Estonya hük(\
metine itizıuc beyan etmi:ıtir. Bu
nunla beraber, tayyarenin Ta.E:hı 
limanı üzerinden U1;aııiken, iki 
memleket arasındırki son anlaş -
ıına11ara mu'1ayir haıreket elıtiği 
iMoElkova.da ·beyan edilıınektedir. 

B~nun üzerine Fatib1 genıile:r .. 
dekı en uzun menzilli topları mu
hasara hatlarına naklettirdi. G&
milerdeki büttln askerlerin de ka
raya çıkmalarına emir verdi. Bü
yük bir taarruz için hazırlıklara 
ı:iri.ti. 

Uzun menzilli toplar, fasılasız 
bir surette kuleyi döküyorlar ... 
Mütemadi nöbet ateslerile düş -
mana ııöz açtınnıyarak, kale be
denlerinde açılım rahnelerin ta . 
mirlerine meydan vcnniyorlardı. 

Ayni zamanda piyı.deler de ta
arrı:.z ~abası üzerindf' :rılunkavt 
ı:izli sıçan yollan açıyorlar, böy
lcee hücum sahasındaki mesafeyi 
kısaltıyorlardı. 

Bu haztthklar bitirildikten son· 
ra dördüncü umuın'i. hücunı icra 
edildi ... Fakat bu da, (15 bin) Türk 
askerinin sehit olınasınR rakı.nen 
mu,·affak~ ·etsizlikle neticelendi. 

Bu muvaffakiyetsizlik, Türk 
ordusunda o \.adar bijyük bir tesir 
husule getirdi ki, ordunun ba ·ku
nıandaıııııdan, saka neferine ka -
dar herkes, müthiş bir iulikam 
hücunıu vanmıya ,.c bu hücunıda 
da hiç bir fednl..iırlıktan keçıııma
mıya ahdetti. 

Bc_:nci hücum, akıllara hayret 
vere.ek bir şiddetle lıoşludı. l{a
ledeıı, bir rnlhn ı:ibi ateş \·nj:dı
rıiınasına ra[:mcn, bir ycniceri 
hü,..11n kolu. kak kapmna ıla,·an
dı. Ölen arkadaşlarının !.anlı ce· 
setlerıne 

(Borciya) yı Fran•a, Almanya va 
İspany&l"& gönderdi. Bu devlet -
!eri, Türkler aleyhinde büyük bir 
deniz harbine davet etti. 

Bu üç devletin hükümdnrlan 
bizzat (Roma l ya kadar ı:eldiler. 
Papanın riyaseti altında (Lale • 
ran) srayınıia içtima ettiler. Çok 
tabiidir ki, bu içtimada (Ven edik 
(Duçu) ile (Napoli lıiikümdarı) da 
bulundu. Ve hara,ctli bir nıüza-
1 reden sonra, Türkler cl .. yhine 
b: · muahedename aktolundıı. 

( Devanu Vu ) ..•.... , ........... . 
Bu sabahki 

konvansiyonel 

••• 

Bu sab~hki konvansiyonel treni 
gene üç saatJ.ilc rotar le gelmiştir. 

Trenle YugcslaNva<Lın gelen ... 
kiz kişilik bir muhacir ai' esile Ar
na\-utJuktan .k.açan iki Arnavut w 
iki Alman tüccarı 11elmi.ştir, Gelen 
Arnavu~lar oradaki vaziyetten acı 
acı sikayet etmektedirler. 

--0--

,Kömürden zehirlenenler 
1 Kazlı~e<le olu.ran Ali Lle k.ar-

1 
deiji fohmed ve ayni ver de oturllQ 
Turune, Sirkecid eoluran Ahmet a
dında biri ile karısı Emme ve 
ıMercanda Nargileci sokağında o -
turan Remzi odalarında yakılan 
man~ali3rdan zehırrenmişlerdir. 
Zehirlenen~r has an«"re kadı -
rıarak tedavi altına aıınııuşla.rdır. lerirae asarak kale kapıt<iına da .. 

yanan bu hüeuın kolu, o ,iddcllt 
kaıcye l(irecel· olursa, hiç ş iphe- DE\"RED.LECEK İHTİRA BERAT1 
siz ki ta' üstünde ta·, omuzlar ii- E:--.nı 'ı kıbnt ba 1 n ' bun· 
zerinde baş bıraknııyacaktı. l ·ı sure.• m i ha' kın ı ıh-

Ilu korkunç vazi~ et karşı<ıoda, lira içın ah. :nış 8 şub • 1 34 
kıım:mdon Eri(o , .. ırdı. Delı•et- t rıl ve 17"3 ;fo. l ıhtara b atı-
ler icıııde kalclı.. Dt'Tl.al kalenin nın ıhLv etti.ı lHlY.' k, bu kere 
burelarına adaml,,r koşturarak her b kas na devır \'CV h t ıc'3.0. 'l'ur-
tarafta al<'ş ke-slirdi. A~ ni zaman· ki vede mc\·l·.ı fıı'c vn. k ~ ı 
dn, !·~lenin bii~ iik burcu üıt..riıule icara dlhı vuıl bı c J<l tek i~ e-
dal~alanaıı (Sen juk) ın ınııkad- d lme'·te olm.Jda ı il! u•a f a 
dcs hovrajtını indirtcr •k, oııun ye- m l" ""at €'linnc . enlerin Ga· 
rine. beyaz lıa~-rak cektirdi. t\cn- la.t:o-ıa, A ' n h ,ı t 1 3 
disinin ve nsl,:i.:rler·ııin ha)otına nu..l'Jl r ara rr·:rac cıt ev 
dokuııulmamak s:-rt:ıe, kal~"ı tc.s- J.;,:'.~,.:ı.:..ı _::u~u~n:!!:.:r;.:.·-------
lim eMc ğiııi bild!rııwk kin (Fa
tih) c bir hıoyet ııöndcrdi.. :-liha
yet. AiTıboz kales? de 17 2°'İ•1 .a.1;r
fında Türk kıhclarının ha~iuıh·eti 
altıns eirmi~ .. Vcnedik Cuınhu -
riyetinin Akdeni1deki \'arlı~ına, : 
son kahir dnTbe indirilınisti. 

Göz Hekimi 
Dr. Murat Rami Ayr1ın 
Beyo~lu - Parmakkapı, İmanı 
sokak . "o. 2 Tel. 4ho3 
~lu3ycne '-'C h.:r tiirki 1 ıı1. 

anıcliyatı fıkara i<~in para •z~ 

dır. 
Sadrazam ,.e kaplanı derva l\!ab

mut ·Pasa, derhal doırnnmuya Je
nı..ir kaldırtarak \rencdik douan - 1 

m2sıııı ıııahvetıııek için harekete DEVREDİLECE1': İHTİRA BERATI 
l{eçti. Fakat, daha (Salamin.l ada- 1 ·Döküm kalı~ia:ına mahsus so-
sına vasıl olmndnn, Venedik do- "utma 1ertibatı. hakkıaduki icat 
nanmosınııı meçhul bir istikamete icin istihsal edi n1i,; ol n .J ubat 
doğru firar ettiğini i•ilti. (Falh)· 1936 tarih ve 2089 numaralı ihtira 
den aldıı':ı emir ii7crin .. , ndet ede- beratı üz~ri!!deki hukuku bu kere 
rek zafer loplarının tarrakaları b~k:ı.sına devir Ye yahut icadı Tur. 
arasında, İslanhııt limanına girip kivede :ne,·kii fi.!~ k.wmak içın 
Topkapı kar~ı•ıııda dt>ınirledi. icara da'ıi \"eriJ.,bilf'Ce~ teklif e -

dilırekte olmakla bt : . :.ısusa fazla 

EHLİSALİP DONAN~1ASI!\IN 
EMSALSİZ VAHSETİ 

Türk donanmasının İstanhula 
avdeti es.ılasuıda, Ağrıboz adası

nııı da Türklerin eline ı:cçtiği ha
beri her tarafa intişar etmişti. Ve 
Türklerin bu bii~·iik zaferi, Vcne
dik Cuınhuriyetinin, Ro111a saı·ay .. 
larıuın, Avrupanın siyasi ve ~ı
keri nıabfcllerinin altıııı üstiine 
getirmişti. 

Akdeniz sahi!l~rfne n1alik olan 
hiiki'lmetlcrin lıeıılen hepsinde de 
şu knnant hc!Ç.:l ohnuştu ki, bu :;::t
dişle Türkler, hiç üı:ıhesiz ki, Ak
denizde hakimiyetlerini i!An ede
ceklerdi. 

Herkesten en·cl. (P•pa Siks~) 
harekete geldi. Tlirk donanmast· 
nın İstanbul ve Gelibolu liman -
larında demirledii{iııi haber alır 
almaz, en ı:üzide kardlııalların -
dan {Bcsaryon), (Beınbo) ve 

malümat edinmek istiyenlerin Ga· 
!atada Aslan han 5 inci kat 1 - 3 

• m .. 'lnaralara müracaat evlf'nıelerl 
iJ.A nolunur. 

Şehir 
Tiyatrosu 

TEPEBAŞI DRAM 
KISl\11NDA 

Erziııcan felfikct•cd~leri ıcın 
TEPEBAŞI DRA 1 KIS~flNDA 

Bu ı:ece saat 20.30 da 
PE:\JBE SOICAK • 'o. 4G 

Bir defaya nıuhs11> 

* İSTİKLAL CADOESt 
KOMEDİ KISlltlNDA 

5/2/940 Pazartesi günü 
saat 20,30 da 

OGLUlltUZ 

akşamı 

dııt Oaa bııldu, Palabıvıklı bay- Da,.ust bu )"iizden yallaca<Fı her - Başüstline kapiten!. diki T il. lı-..·fı".·· vı·llHun wece ten. bı"h •ttı"'"ı· a n.1·h l .. t 'l kalı için bü\lük hlr cat ve ı ına , e 
'·' , h ~ " işi icap ettiği kadar gizli bulun - " ı a : gos CT, en \•eye gi- • b k lmı ııı c 1 unutmam d rcrken Davust da aeentanııı mer- hac:eket eldllege mec ur a ş - ıım••m••••••=mm••illil••ımrm•ıa••mı•~~--~------;;;;;;;;;..._ 
. •u lıiznıetin . ıs: genç a a - durmak kudretinden mahrum o- divc:ılıırin!' tızmandı.. lardı.r. r .. .. • 

P.uniit·• e ı:ırmek için ean ve luyordu. K r·st•nbul ve İstanbulluların 30 SARA y S • M LJD LJR J y • """ iş .. apıcı Davuslun içeriye gir - J 1 n e m a s l E T I 
l)a\ g,,riiyordu. Buna bir çare bulmalıydı., Ra- diğini ı:-örlincc seslendi: senedir görmedikleri bu kesil sis 

l·i·d·ı ~st. aecle hareketlerle aı· - . "·· d ·• . ·•Iıhai d . h sım .,.,y en a)Tılınak delikanlının - Abdullah Bey.. ,·üzünden köorü de açılta.mamı~ı.r. •• 
ıt<c•Yi . ı a ı>c~ınc takarak işine ı:elmiyordu. Çünkü· kendi- - Ne var? )is arasında liınıanLinıııda bazı ka- şehrimize gelmesi GUN BATARKEN 
ı · l(eçırdi~· L- • • R ' ı. Fer·k.. gı liuoap evden çık- sını asim Ileye evlatlık ettiren Bu snbah seni birisi aradı.. zalar da vw.1<ua gelaniştir. 
'l' lav]~,~;· :voku unu tırmanarak nüfuzlu insanların şüphelerini u- - Birisi ıni aradı?. Nasıl adam- Ezcl!tnle Kabataş önlerinde de- geclkmİŞ olan 
haya ;t ı:eldi, Oradan bir ara- yandınııak; onlarla düşüp kalk - dı bu?. ;mirli bulunan Kırlan~ motörü - E l • FRANSIZ Fİ MI d' l\ıev•··a adı. l\lilıalı da arabacı k - Gemici kıyafelli lıir adamdı.. msa sız L gel ı ve bu akşamdan itibaren go'

0

ste-~II1Je oturt ı. . . ma tan uzak kalarak kinlerini cel- İki defa -ldl. nün s hibi; üstü başı sular içinde 
- G•lata hara" cmır verdı: bclmek çok tPlılikeli bir \''12ivet .. - liman idaresine müracaat ederek: rilmegw e bac}anacağını sayın Ve sayısız mu'

0

şterı'ler·ıne tebşt·r eder. 
F"aı·ı rı hınına cck• , - Ne dedin? 1 ul b" tör" or lt h on; sür' ti ·· ihda.; edebilirdi. - Daha .ı:elmcdi amma mutlaka c- Motörüıme meç' rr mo B 

1 !ıı:ıa <fo~ a e ~ola ko~ııldu.. Ne yapqcaktı? ı:elir dedim. raTl)[t) sa-katL:ıdildan sonra kaçtı. aş R o 11 erde ı 
01 aı:-a f:ıaı ... "drı.u eaddckrdcn koş • "u··sade.me esnasında hep denize • 

ll .,.. İşte tam: Doluya koııulunca ta- - Nereden geliyormuş? "" v 1 c T Q R F R A N c E N M 3\nst . döküldük. demiştir. A D E L E 1 N E 
:Vordu ~· l ol bovıınen dücünü _ şan, boşa konulunca doldurnııyan - Sordum. Cevap vermedi.. S&- • 
t ' · "e l"ap k • vaziyet, delikanlının içinde bu • nin kaçta ı:eleceğini sordu. Öğleye Bunun üıexinç hadiseden kııl.a -
~İ· Bir akŞaı a a ·; nasıl edecek- lundu.:'11 vazi}·ctti. doğru d2dim. O zaman uğranın vw;luk idımısi haberd edilıniş n Q z ER A y • L Q u 1 s 
~'en l.a"ite "ReH·eı uhdesine ve- dedi ı;tti. ancak sis a~ıldıktan sonra da vak'a 
aıı de,;edıf ~~ Wntter tarafın- Kendi hnlini ve başaracağı işin 

sıı Rçl~eel·ı·,;n ı ın hakkından na- nezaketini düşünen delikanlı ara- k Dakvust merdivene doğru yürür- ımahalline Jridilebilıniştir. Moiön! C dd lk l • " eıı apıcıya tenbib etti: rarpan vasıtanın da cKırlaı>ı:(!Ç.> i en i irae gecesine layık olan bu müstesna film. Vened'ık 
d • \\tla tanı b" lıa Taksimden Bojıazkesene doğru _ Gelince bana haber ver!, 
1 •ı:ildi, Bab 1 ." serbestiye sahip saparken kararını verdi: Rasim - Başilslilne beyim! isimli bir mo ör oldu~ aıılıaşıl - sergisinde 2 ncl bil yük mükafatı kazanmıştır. Lütfen BU AKŞAM 

ınn Can· kkıgı me\kiinde bu - Beye rica edecek; A:vaspaşadaki Delikanlı ikinci katta babal$- nu4ll". Bu müsademe esna ında 1 Cıtıı o il ·ateli armatör Ra - e . t k d" . . . "d . . cK.ırLannı0• ı:ıı '--'tı1n ka..,•-1
··- - iÇ N yerlerlnı'zı'n ld ld r im s A nu \'Ukitli . 1. . vı amanıen en ısıne vermesını; nın ı are ettııiı acente odasına gir- ~ • .,... "" ,.............. evve en a 1 1 a 1 

./ ~"'Paşadaki ' \a ulsız aratıvor; burada tesis edeceği ufacık bir di. mu-.a da batmadı~ı nüfusca da bir ,·~ı••••••••••••••••••••u•••••••••••••••••••ıı! 

...,.._ ________ •_\_·u_e_h_a_fı~a~n~ın::...,:b~ir~-;.......::.u~lc~ly~e~d::s,~b~u~h~ar~ın~aki:::;:·~n~e~le~r~in~i~n~~~-:...._--------~( ~D:•:vamı::::_:V:ar:....:_> ....:_~z:a~v~ia~t~o:lm::::a:d~ı~:ı:._:anlaş:.::::'.:ıhn::'.ı.ş~tır:.:.__:S:is:_ 
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ieıaobul Levazım Amirliğiudeu verilen Harici ı 

Askeri Kıtaatı ilıioları ......................................... ---.............. ,_, 
Aşağıdaki iaşe maddeleri hizalarında yazılı ı:ün ve saatlerde ka

palı zarfla eksiltmeleri y•pılacaktır. İsteklilerin teminat ve teklif 
tnektuplarını Edirnede Müşiriyet dairesinde sahnalma komisyonuna 
ihale soa1inden bir saat evvel vermeleri. •1194• •804• 

C:ıısi ~ı.kt .rı ·ı, l4rı teminatı lüaıe güniı ve saııtı 
Ki o L·rıı L n 

Sadeyağı 20,000 !5,000 1875 19/2/940 11 
Pirinç 
Bulgur 

86,000 25,800 1935 • • • ıs 
16,30 130,000 ıs,8;;o 1414 • • • "". 108 ton nohut kapalı ıarfla ek· 

ıiltmeye konmuştur. Tahmin be· 
ddi 15,120 lira ilk teminatı 1134 
liradır. Eksiltmesi 12/2/940 pazar
tesi günü sa•t 15 de Lülcburgazda 
askeri satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. Şartnam~si her gün 
komisyonda görüliir. 'l'eklif mek
tu.,Jarı belli gün ve SPatten bir 
saat cv\.·eline kadar komicr~·ona ve
rilmiş olmalıdır. •1159 •654• 

. ·-
Keşif bedeli 59.450 lira 90 kuruş 

olnn Ankara hang-ar inşa•h ka
palı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
Eksiltmesi 12/2/940 Pazartesi gü
nü saat 11 dediT, İlk teminat 4.222 
lira 55 kuruştur. Şartnamesi 298 
kumsa komisyondan alınır. Talip
lerin muayyen vakitten hir saat ev
veline kadtt teklif mektuplarını 
Ankarad11 M. M. V. satınalma ko
misyonuna vermeleri. 

•1166· (661) 
1f. 

!Uuayyen günde talibi zuhur et
mi:ven 6 adet küçiik bina yeniden 
kapalı >Prfla eksiltmeve konul • 
:ınustur. Kesif bedeli 29,604 lira 60 
kuruş ilk teminatı 2221 iiradır. Ka· 
palı zarCJa eksiltmesi 17/2/940 cu- 1 

martcsi güııü saat 11 de Anka<Pda 
:M. M. V. Hava sohnalma l<omis· 
-yonundo ~·apılacaktır. Kesif ev
)-pkı 149 kuruşa komisyondan alı
nır. İsteklilerin kanunun 2 ve 3 
('Ü marldelerinde y::-zı1ı vcsail.le 
'birlikte teminat ve tekJ;f mek -
tuplarını nıuav,·en ~aatten bir ı;;a. 
at evveline kadar komlsvon:ı ver-
meleri. •1187• •765• ... 

940 Salı günü saat 11 de kapalı 
zarfla satın alınacağından istekli
lerin 1875 liralık ilk teminatlarile 
birlikte teklif mektuplarını eksilt
me ~aatinden bir saat evveline ka
dar Ankarada l\1. M. V. satınalnıa 
komisyonuna verme!eri. 

cl093• •248> 
..... 

Müte•lıhit nanı ve hesabına çu
valları ile beraber askerl evsaHa 
olmak şartile 300 ton arpa paznr
lıkla satın alınacaktır. Pazarlık 
12/2/940 Pazartr.i günü saat 15 
dedir. Beher kilosuno 8 kuruş 50 
santim fiat tahmin edilmiştir. Kat'i 
teminatı 3826 lirodır. İsteklilerin 
ayni giin ve soatte Etlirnede Mü
şiriyet daircsir.de satınalma ko • 
mi -yonunn gf'lrr.e?eri. 

cl157 > 

• 
C94 gıılnnizli biı!oıı dahilinde 

125 ton benzol pazarlıkla satın 
2.hnacakt1r. Hc~s:rıiıı muhammen 
be<'eli 49,923 tira kat'l teminatı 
7489 Hra<lır. Paıarlıf;ı 10/2/940 
Cumartesi giinii saat 11 de Anka
r:ıda ın. M. V. Hv. satınalma ko
misyonunda ya pılacaktrr. Şart
name ve evsafı 2SO kuru~a komis
yondan alınır. Taliplerin kanuni 
vesaik ve kat'i tcminatlarile belli 
günde komisyona grlmeleri. 

(1160) (G55) ... 
990 bin kilo bıığdayın öf.ütül • 

mesi işi pp1arlığa bırakılmıştır. 
Muhammen tut~n 49,;oo lira ilk 
teminatı :l7J:! 1 radır. Şartnamesi 
Jl.lnra~tn As. Satıııalnıa K. d•t!ır. 
Pazarlık 7/Şubot/910 Çarşamba 
günü .apt 15 de Mor sta A." Satın
alrna Ko. da ycpıloraktır, 

•8!l11· •1209· 

1 

- Dalga Uzunluğu: -

1648 m. 182 Kc/s. 120 Kw. 
T.A.P. 31.7 m. 9465 l{c/s.120 Kw. 
T.A.Q.19.75m. 15195 Kc/s. 20 Kw. 

Saat 18.- Proıırnm, ve 
memleket saat ayar., 18.05 l\lü
:ai:k: R:ııc!yo caz orkes\rası, 18.40 
KonuŞil"'a (uı.mmi terbiye ve 
J;e.;cn k'rbiyesi), 18.55 Serbest 
sa..1t, 19.10 l\len,lıekct saat ayarı, 
AJanS ve mv.eo. o..oıi habo. ]eri, 
19.30 T.irk Müz.ogi: Ça.anlar: Ke
mal ı \vazi Seyhun, D:vdet Ko
za;,, Refik F crsan, Okuyan Se
mııhıııt Özde.ıı -es. 1 - Cevdei 
Ç~i': a - Kürtli.i il. s:ırkı: (Ah e
<lo'l kimdir), 2 - Uai S~<lı ·Kür
u.ııı il. ş,;rkı: (A l:ın deryasıı~.a), 
3 - Ber\ıive - Kürriil.. H. Şarkı : 

144 ton kuru fasulye kapalı 
ıarfla eksiltmeve konulmustur, 
Tohmin bedeli 28.800 Era ilk te
minatı 2160 liradır. Eks;Itınr<i 12/ 
2/910 Pazartesi giiııii saat 11 de 
Lüleburgazda eskeri satınalma 
komi.yonnnda yapılscakfır. Şart· 
nomesi her gün komi.-ronda gö -
riiliir. Tekl'f mrktupları bdli giin 
ve saatten bir s?at e\•vclinc kadar 
komisyona verilm's bt•hmaraktır. 

5000 liralık tevhit oenıeri ve 
1 (lfıdrıtıda r.a .ııruec:oe mı) 4 -

(1173) (705) 
~ 

Beher kilo>una tahmin ~dilen ı 
fiatı 13 lira olan lOJO kilo Corlıo- , 
nale de bisauthe ile beher kilosu
na 12 lira fiat tahmi'1 cdikn 1000 
kilo ~ous nitrııto bi>mul!ıe 27 /2/ 

teferriiatı ıniiba,·aa edilerektir, 
Ynptırılac·ık tc\'h;ı semrrl<'Iin•n 
J'!iinıuue ve ~artuamcsi kon1:svon· 
d~dır. Bu nürnunc ) nlnıı ~ekil ,.c 
eh'ndını t?iistermek içindir. İstek • 
lileriu 8/2/~40 l'crşt'.>n.be dinü sa· 
at 16,30 dn J a:ıılmı nümııneler;Je 
ve yaıhut vapccaklorı n1alzemc ile 
komisyona l!'Clcrc= p z;nrlı::!ını yop 
mak üzere trnıinntlade birlikte 
Edirııcde lllüşirivet daire~inde 
a..ı.tınalma l;.omhr\'ontma gcJmeleti. 

•9fl0· •l2l0· 

Gümrük 
İstanbul 

rduhafaza A Genel Komutanlığı 
Levazım 

Komisyonundan: 
_4mirliği Satınalma 

1 - Satın alınaca.k yüzer metrelik yedi parça galvanizli zincirle üç 
kilit bir adi demir zincir ve biri 80 digeri 50 ki.oluk i.ki Admiralti de
ını.rinin 12/2/940 pazartesi günü saat 11 de a\'i.k eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasarlannıış tutarı i400 lira ve ilk teminatı da 105 liradır. Şart
namesi komisyondadır. Goril ebilir. 

3 - İsteklilerin k;munl vesikalan ve ilk teminat makbuzlarile Ga
lata Mumhane caddesi İbrahim Rifat han ikinci kattaki komisyona 
ge.meıeri. c603• 

Sahip ve neşiryatı idare eden Başmuharriri 
ETE:l-I İZZET BENİCE 

ı><ısıldığı ~·~r: SON ThLGRAF ll!atbaası 

J\~. 215 Yazllll: l\.L SAJ\ll KARAVEL ----·-----
Fatih, şaraba, kadına ve diğer eğlenceye 

düşkün bir hukümdardı. Fakat •.. 

- E;::er, &aJ.alımın bir kıh mak· 
&adımın ifsasınıı miistaii bulunsa 
anı da kopsrır, ate • atardım. 

Deyince; nedimi susmu!::u. Çün
kii aldığı cevap cok aiıırdı. Kellesi 
tehlike~e ı:irmişti. 

Fatih; şaraba, kadına \e diğer 
.. ı:ıencclere düşkündü. Fakat; hiç 
bir ·okit ne ıı:enfliğindc ve Dl' de 
orta yaşlılıj:ında hir an olsun ken· 
dini ve va>ifsiıı1 kaybederek hiç
bir khn•t>ye ramolınnmıstı. 

Fatihin aşkı vatznı~·dL O a'kın 
fütiine aş)s bajilanamazdı. Şarkın 
ve ı:arbın hurileri, B!zan>ın kör
pe dilbttl,ri b•le Futi!ıi rimede
ıneıni<lcrdi. O her -.akit, her an 
dilberleri ke11din" bende)·lemis, 
fııJ.at bcndolmamıştı. 

Ci ek Su1R1n, n:f.!ans "·eziri • 
azaını N'itarws1n hesna ınüstesna 
2c\·cesi ve Fra:ı('eıin 1 ızları ve &a .. 
ir. Fatihi kendilerine rii.ınetmej!e 
talı. tıklan hald4' mu\·nfCak ola • 
momışl:>fdı. 

Fatihin İstaııbıılda yaptırdıilı es
ki sarayda yiM .. rce gözde>i, Edir
ne sara\·ında yilılerce haseki i 
vardı . 

Her biri kıra! kızı, kral kız kar
deşi, inıııarator kızı gih: }'atihe 
hediie edilmiş dünya güzelleriydi. 

flüliin bu giizellikltr Fatihin 
vatun ve devlet aşkı vazifesi ya
nında lkind del'l'cede kalırdı ve 
kalmıştır. , 

Bir gün, çok ı..evdiı(i Ciçck Sul
tan ona Edim ede şöyle demişti: 

- Ar~lanım, bırak ~u Mora iş
lerini, ne yaparl:ırt.ıı yal1sınlar!. 
Otur zevkine bak!. Durmadan 
daı(dnn dai!a seyİı'tip durur ·un.. 

Fatjh, ee.-an vermi~ti: 
- Benim ilk vazif= \'e eitlen

ccın emri İlıihiyi yerine ı:etirmek 
tir. ilıadullahın hakkını, şer'işeri
ahn emrini yerine getirmedikçe 
rahat \'e zevk olur mu?. 

Demişti. Fatih, demir bir irade
ye sahipti. Tarih bu ayarda bir 
kumandan ve iınpnutor kaydet· 
miyor. 

Fatihin gözdel~ri, dilberleri, ka· 
dınlan ve saire; devlet işlerine ait 
hususla kat'iyycn U~'l'a.aınaılll1'dL 

Fatih, tedarikntuıı bilirmi~ti. 
Herke<, şarki Romayn ve ·ahu! 
Arruoanın merkezine doğru bir 

izzettin öıte - U~:ık ı;aıkı: (Kal
biroı ha.'1·etle y..uı:.n 1.ıı:; c(!dJr) 
a - ....... Uşşak tt.(kü: (S·rı 
ı;.ı!L , \ia.r lıenmı). 19.vU Tüü mü
zı:-rı: Ya~~dı oozla:r Yr:nre.riı Ça:.W
lar: Keman, Reşaıt Erer; KC'men
çe. Ruşen Ka.-n; K=~c, Fe
hire Ferron; Viyola, Cey<iet Ç1g
ia, 20.15 Kcnu.;m:ı (Fen ve iabiaıt 
bi!ıt; !eri). 20.30 Türk mi.ıı.iği: Car 
e,ar'. Kmrnıl N. Seyhun. Cev
det Koz.an, Cevdet Çağla, Refik 
Fers.:ın. 

1 - Arif Bey • Suzinaık şarkı : 
(Beni bizar ede?'kmıl, 2 - Zeki 
Arii - Suzlırnık şarlü.: (&vdim se
veli), 3 - Hristo • Suzinak şatkı: 
(Görünce ~erdanınd:ı çifte hwli), 
4 - Şerif lçli - Hicaz şarkı: (Der
dimi ıı:ınırn~na dökl.ürn), 5 - Sa· 
det.tin Kaynak • fücaz tüı:ikü : 
fDeli gönül), 
Ankan türküsü: (Misket ıı:e &yor 
misket), 6 - Sirto., 21.15 Müzik: 
Kiiçük orkestra: (Şef: Necip A~ 
k'lll), 1 - F'. Glesmer: Kı.&n
gıçların vedaıı, 2 - Bruoselmans: 
Flemenk Suitinden: A....ıt-gölü, 3-
Hans Löbır: Mem leke1ıten memle
kete (muhtelif maınlel;etlerin me
lodila: i üzeııiıne :ropsodi). 4 -
Fra:nz Leha.r: V a:ls, 5 - Rossini: 

hareket olaca~ını anlamıstL 
Nihayet; tedarikatın hedefi ba· 

harda yola çıkarken anlaşıldı. Ru· 
melinin müstacel umurunu tes -
\'İve ettikten sonra, Fatih Anado
lıınun nürüzl~rini ayıklamak isti· 
yordu. 

Filhakika, Anadoluda o vakit 
mühinı<e pürüzler ıne\'<uttu. Ev
vela Karadeniz sahilinde Ereğli, 
Amasra iskeleleri etrnfı Ceneviz· 
lilerin elinde idi. 

Sonra; Trabzon imparatorlıı):u 
(Koınnen) !erin elinde bir bü • 
kilmeti müstakile idi. 

Bilhassa; TraLzon imparator .. 
lui(u, tıpkı J!izans Kayserleri gibi 
hareket ettikleri için Rumlarca 
kıhlegih olmağa başlam.-tı. 

Halbuki Trabzon ve civarı halla 
C'epnilerden mürekkepti. Bu Çep· 
niler tamamilc Tiirk ırkına men
sup insanlardı. 

Trabzon ile Amasranın arası 
İsfendiyar emaretinin bakiyesi ile 
4gal edilmi~ti. 

Bu emaretin ınübim bir kısmı 
Emirln eı;nden alınını!!, hizmeti 
padisahide bulunan Kızıl Ahmet 
Bey namına Osmanlı imparator • 
lujlu nüfuzuna dahil edilmişi~ 

Lakin, pek mühim olan Sinop 
kalt'si, Sinop limam, donanma 
düşman elinde bulundukta Ana
dolu rnuhataradan salim olmıva
eaktı. 

Fatih, tedarikiıhnı l•te, yuka • 
nda sa~·dığım fikirler üzerine yap
mıştır. 

J\fak•adı Anadolunun büttinlil • 
j!iinil pürüı<iiz olarak viicude ge
tirmekti. Tedarikat bittikten on • 
ra; serdarını huzuruna cafırarak: 

A t T SİR 
Baş, Diş, Nezle, Grip, Ro
matizma, SoğukAlgınlığı, 

Kırıklık 
ve bütün ağrılarını derhal keser 

Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir. 

Eskişf hir hava okulu K. dan: 
1 - Eskişehir Hava Okuluna altı fransızca tercüman alınacaktır. 

Bunlara ycnı bareme nazaran ücret takdir edikceğinden istekli.erin 
tahsil dererelerini, şimdiye kadar devlet rn.omuriyetlerincıe geçmiş hız
metlcrinin tesbitine ihtiyaç oldui(u.ndan buniara ait vesaiki ibraz etme
leri lazundır. 

2 - ~ağıdaki vasıfları haiz bulunan isteklilerin okulda te<kil edi
lıecek bir heyet tarafından imtihanları 17/2/940 tarihinde yapı.~c1ktır. 

Talipleıinl2/2/940 tarihine kadar Eskişehir Hava Okulu K. ra 
müracaat etmeleri ve imtihan günü olan 17 /2/9~0 tarihinde yuk;ırıda 
yazılı vesaıkle beraber Esk~hir Hava Okulu komutanlığında buluıı
maları iliın olunur. 

A - Türk oimak ve ecnebi kadınLarla evli olmuma.k. 
B - Askerliği bitirmiş olmak. 
C - Medeni haklarından mahrumiyet cezasile mahk··m vcva Dev-

let için muzır teşkilatlara mcnSL\P oimamak. ' 
D - Iyi ahlak eshzbınd~n olmak ve haysiyet ve nomusu muhil 

fiillerle ve al~lıtlak af{ır hapa veya o derece cezayı nıüs ı:.:zım b.r fıil 
ile mahkum olmamak. · 

E - Sıhhi ahvali vazife ı:önneğe mUsait ol>nak •rapur:a. 
F - Vse veya muad;li tahsili ı;ıörmıı, olnwk veva devlet memu

riyetinde h, =e ı rr sbuk cı!mak ve bun:-ara ait ve:;ik hr i':,·17. e•ın-.k. 
H - t.ı:ı. az tiç sene hizmet edet'E'liıne daır notc. ıl:çe mu:.~ !dak ta-

ahhut ı>:.neaı vermek. cll 77> c709. 

1 hıhasa 1 r U. flıüdürluq"' de;: - J 
1 - Şart .ırnc-,ı ve elı'ııt lıs1esı mucibince 1000 M3 sandıklık tam 

boy tahta paz4. ı .a satın a' nacaktır. 
II-- Pazarlık l~/II/G40 ıı ~~'te ı;i.ını.i a .. 15 de 1stanbu!do Kaba· 

t:ıs·~ levazım ve ml 'ha) <a• ş besindeki a'.m komisyonu .. da yapıl.ıcak
tır. 

III- Şartname ve Lrtelcr her gun sözü geçen şube veı:ııeı;inden ve 
lımir, Ankara, S:ını ur başı."ld,'rlühie'i.nde 220 kur:ış mu<abiLnde 1 
alınabilir. 

iV - Pazarllğa iş'irak etmek isUye~lcr muayyen gün ve saatte 
% 7,5 _güvenn:e pa•.a'ari:e v~ya banka ttminat mek uplarıle ve dıger 
k<ınllnı ves;,,ık e adı peçen komısyona gel'lıtkri. 

V - Kereste, sif olarak da teslim edilebilh'. 
Jr .,.. 

Cinsi Ml<t rı Mul.amınen B. E •İ<lmeniıı 
Lira kuruş Şekli Snatı 

14,30 
289 kalem - oozarlık) 
64 adet • ) 

Otomobil levazımı 
• iç lastiği 

ruuht.eif el 'atta 
1 - müfredat listrsi mucibince yulranda cins ~ miktu:çı yazılı oto

mobil levazımı pazarlıkla satın alınacaktır. 
il - Pauırlık 6/11/940 salı günü Kabataşta levazım ve ınübayaat 

şubesindeki komisyonda yapılacaktır. 
ili - Müfttdat listesi h~rgün sözü geçen şubeden paras:ız alınabi

lir. 
IV - İsteklilerin pazarlık icin tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 

güvenme tıaralıırile birlikte mezkıir komisyona gelmeleri . (808) 
==-= 

Birimci Mozaik, 6 - Moussorgsky; 
İran dansı, 7 - J. Stırcıuss: Viya
na arım:ırı;larıında (vals), 22.15 
Memleket .. at ayan, Ajans hıı.. 
1.ıcrRri; z;rc1t Eshe:ın - tahvi-

!at. kambivo - nukut borsası (fi-
yaot), 22.30 Müzik: Debussy - vay
lı sazlaı· kı.ıarte(i (p'..), 22.55 Mü· 
zik: Cazbant (pl.), 23.25/23.30 
Yannıki pro~, ve kapanış. 

$_ Q TÜRKİYE 

Şeker fabri ıvaı 
Anonim Şirketinden 

Şi.nk:ctbn,z merkez ve fa'brikalannda münhal in ı aD 75 

100 lira aylıklı ycr1"re müsabaka tle memur a'.ın:ıcaK..ıl' 
1 - Müsabaka imtilıa:nın:ı d:ıhil o.abilmek ıçin t..:..ıı ,. 

a\l'lğıdaıki vasıfJa.rı haiz bulunınalan lazımdu: . 
a) Ase-...ri Lise veya Lise derecıesinde mek.teo rnıe.zunu. Ol 

maık, (Yük8ek tahsil görenler ve bunlar mevamnd.a ecnebi lii 
biılenler tercih edilir.) • 

bl Yaşı 18 den asağı ve 30 dan yu!tan olarumıak; 

1 
c) Askıeo. lii(iıni yaıınnş olınııık vPva bu hizmetlıe usu!crı ı 

kıası kı>Jım:mus bulunmak; 
2 - Taliplerin, en geç 8 sı:baı 1940 taırihine kadar şı•k 1 

mizin Ankarada. Yen4ehirde, Ka-'811fia soka~ında kiiin ınerke 
ne .ııöndemıclı<'Ti lfızım gelen vesik·akır sunlardır: 

a) El yazısile yazılın.ş mufassal hal tercümesi. 
b) Bir adet vesika fotografı . 
c' Mektep vesiloası veya <nusaddak 9Ul'Cti. 
d) N'ifus hüviyet cüzdanı rnusadda)\ sureti . 

e' Evvelki hizmetlere ait bonservisler veva :rf'u<~dd·lc $1l 
reıbleri. ,,~ 

3 - MiiS!l'baka imtihanı 10 <1.1ba1 1940 tarihli cumar:ıesi P' 
s:ıat 10 dl Ankzırada şirket merkezin:l.e kı·a edi!e<:'ektir ,.,, 

4 - Müsabaka imtihanıncb muvaffak olanlar e'"·clii bc<_:t. 
1.c<'rübe iki av müdd~tle muvalr.kaıt memur olaııak çalıstı..,Jıı<'". 
!ardır. '.Bu müddetin hitamında mesaileri itib'. rile de ;vi not 
12nn kadrova ithal ile tayinleri kc.1'i "(>kiMe yaoıkıcaldll'. 

..... ı:ı:ziıiiİılıiiiiiimaiiiıli..,..1 
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lstanbul Komutanlığı Sat7'nal
ma Komisyonu ilanları 

Kon1isyonuınuzda mevcut ke .. 
ş;{n nıcsinc göre Haydarpaşa has• 
(ahaucs~nc?t• ~·rneliyathanc bina -
sının taın:Tatının a('ık eksiltmesi· 
ne 12/2/J40 Pazntesi günü •aat 
on lııı~ukta başlanacak ve ayni 
günde intaç edilecektir. llluham
men b~r!eli dokuz bin beş yüz se
J·;z lira dııl:san beş kuruştur. İlk 
ten1inat p;,. r~~;ı yedi )'İİ1. on Ü~ lira 
on •· ·'<'z kı:rnshır. İsteklilerin belli 
ı;;.n ,.e saatt l mdıl•lıda Komu -
tunlı1c ~atınalıuu komlsyonuna 
miiruoaatlr r> (608) 

* ?tlHncka~.? günü tnltbi c;ılctnıyan 
kcmisyo:1umuzda ı.ıevcut ke_şif ve 
şaı·tno:nc;er•ı.c göre: llostanC'ıbllŞl 
büyük dcpo?~rıı:ın toıniri pazar .. 
lıkln r!liJ ı.:. 1 acnktır. l'rlitl!3kas~ı
na 12/2/~JO Pazartesi günli saat 
onda b:.ı~l; ı arak \ e ayni giindc i
ha1c i yaıııla<aktır. İsteklilerin 
heıli ı:;üıı \'C "3atte Fınclıklula Ko· 
mutanlık satıııaln1n komisyonuna 
~clıncleri. (S!Jl.ı 

Münako<a giinü talibi çıkmıyan 
k{l-;:ıisyonumuzdn mt!\'rt'I kr~if -
naıncs'r.e gf.irP Ilayd:trpaşa hasta
lııı.nesinin eleklrik tcslsalı pazar -
lıkJa ~·aptınlarak hr. 1'Iiinnk'1sa -
sıııa 19/2/940 Paznrtesi ,::iinii •nat 
onda başlanocak ve avni giinde 
ilrnlcsi ,·oıı•lncaktır. İsteklilerin 
belli g{in ve s:ınlte Fındıklıda Ko· 
mut.-nh!c: ~·af 111alma konıisyonuna 
gelmeleri ve 2490 sayılı kanunun 
ikinci ve Ü("Üncil ınnddelerindc 
yazılı ve vilayet nalın müdürl!ik· 
Ierinden alo~akları \'es•kulan ge-
tirmeleri. (1~2) 

* Komisyonumuzda ınevcut keşif 
ve ŞFrfnamesine ı:öre Ahırkapıda 
garaj olarak kullanılmak ilzere 
yapılacak sundurmanın açık ek • 
~iltmesi 17 /2/940 Cumartesi günü 
saat onda yapılma~a ba,lanncak 
ve nvni J?Ünde intae edilrcektir. 
.llfuhapımen bedeli dokuz bin otnz 
scldz lira dokuz kuru~tur. İlk 
teminat uarusı ''ÜZ yetmis sekiz 
l iradır. İsteklilerin belli gün ve 
nattc Fındıklıda Komutanlık sa
tınalma komisyonuna müroıcaat· 
lan ve 2'199 sayılı kanunun ikinci 

ve ücüncii maddelerinde y•'~I. 
vilayet nafıa fen müdürlü~~~ 
den alacakları ,·es:kaları getı 
leri. (743) 

+ 
. Komisyonumuzda mevcv!rf' 

şıf ve sartnnmesine göre ı;ılı ~ 
kapı Şehitliğinı!r mevcut ın• ı 
ile yapılacak mii •alilin açı~ 
siltmesi 17/2/910 Cumortesi~ 
saat on bucııkta vapılmaı'!a 
narak ve av;ıi ı:ründe intaC: 
cektir. l\fuhammen bedrli bi~ 
yüz :vetnıi~ be$ lirndır. İlk te 
parası yiiz on sekiz lirH on ~rl 
rustıır. İstekı;ı~rin belli ııı:rt~ 
saatte Fındıklıda Komutar 'c1 
tmalma komisyonuna müt<I 
lnrı. (74") 

..... 
~ 

Komiwonumuzda mevrııl V 
ve sartn~ınrsine göre E<tırrıtt 
Şrhitli~inde ıne"·rut mıth•:C~1 
yaıphrnk :voll•rın açık e~;ıa 
sine 17 /21~·10 Cum•rtrsi gıırt 
at on birde ~·aııılmağ~ bnslort t 
,.e avni giincle intne e~iJC'f k 
l\fuhammen hrıleli iic hin d~ı 
yiiz altmıs dokll7 lir•dır. fll•d' ı 
nat parı:-~ı jlc;i yiiz rlf"lksan v.r 

1bf' 
yetmiş kunıt0:1Ul'. f<tr.Ji1.ler111 r1' 
giin ve saatle Fmrlıklula 1'11

1 
tanl•k sRtınalma komisvonıı0~ 
racaat ?rı ,.e 24qo sanlı )<on . 

. d 1 ,, 
ikinci ve iiriincü w.aıl c t~ 
y•zılı ve vilayet nRf1q fen ~~ 
lüklerinden alaraklım ,,esı5l 

etirmeleri. (1 f 

-Jl.fahmut harek~ô~t:a~b:a~~;.lı:y~a:c:a~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ fız. •• 
- İrade Padisalıımızındır. 
- Neriye olduğunu biliyor mu-

sun?. 
- Bu, biz kullannıza nıaltim 

değildir. 
- İsfendiyar emaretini ortadan 

kaldrrmak .. 
- ........ . 
- Cenevizliler elinde bnlıınan 

Amasrayı almalı ... 
- ........ . 
- Sen, donanma ile Amasra ka· 

lt"Si önüne git ... - ........ . 
- H~şey hazır de<l-il mi? 
- E,·et Padişahım!. 
- Ben de, Bur•• üzerinden or-

du ile hareket ederek karodan A· 
masra önüne gelirim. 
- ........ . 
- Amasrıının teslimini Cene -

vlı:lilerden talep et!. Muvafakat 
etmezlerse topa tut • Karaya as
ker çıkarma. yaln17. limanı ablu· 
ka et!. 
- ......... 
- Sinoba birşey kaçınuamala

nna da dikkat et!. 
- ........ . 
- Haydi, Allah muinin olsun!, 
- Ben de, sür'atle geliyorum.. 

dedi. 
Mahmut Paşa; aldığı emir üze

rine donanma ile Karadenize çık
tı. Sahilleri tanyarak Amasra ön
lerine geldi. 

Cenevizliler ,aşırmışlardı. Mah
mut Paşanın kumandasında bulu
nan donanma, Ama!ll'a önlerinde 
demir attL 

( Devamı Var ) 

- Nedime!. 
- Baki .. 
- Kımse vok mu oralarda?. 
- Ner<>desiniz çocuklar .. 
Ben sadece: 
- Sus .. Rezi.I. Semi boğacaf(ım! 
Dive üzerine yürümekte devam 

ediyorum, 
- Beni bu hale getir""1 se!lsin. 

Bi:r de ~imdi elimden kurtıirnak 
için istimdat ediyorsun öyle mi?. 

Divardum. Onu koparmak, OOl'
ralacak, ayaklarıının altına almaık 
w her lokmasını bir itin a{!zına 
atımak kabil olsaydı hiç tereddüt 
etmeden bum.ı y.apaoa.ktmın. 

K.aın.ıımıdııın adeta kacıyor, ne ya
oaca,ilmı sa•ırrnı~ bağı:ııma·kıia de
vam ediyordu. O çekile. cekile, ben 
de üsiıiine vürüye yürüye koırido
run a ~zına JQdaı· geldik. Oradla bl
mz da:h<>. Juzlıandmı. Telmıır ıııtıı 1 -

dun, boynunclıın yalm1adnn ve enr 
sesine va:kın bir _yerden dislerimin 
bütün 3ruvveti ve kalbimin bütün 
hıncile bir defa &ha ısırdım. Ora
ııı da ka.n.adı. Ve .. sesinm çıka.bil -
diği kadar füıden ba~mlı: 

-Nedime!. 
- Yeti< beni ök!ürüyor!ıa'I' • 
Nedime kimd; tarumıyordl1m. 

Her halde yeni bir hi?.melçi kızdı. 
Ya hu t da Jıa.l.wı'k !.ır.-rl.Mı s~e bir 

gözde VP"a <>d.alıktı. 
- Sen ö!<.-ceksin .. 
- Beniıın gibi ölec.,ksin!. 
- Benimle beraber öleceksin!. 
Dedını. Bowrundan tekrar ısır

d'ııın. Ne tuh,.ftesadüftii. Her vaıkit 
bu k<ıridorlar iıısaınla dolup bo!:a· 
lm.ken bu sgnivcl-er içinde bir tek 
>kisi bile yoktu. Ve .. Ben o kıl.dar 
6Zıla, o kad:ır güclii, ele gelmez bir 
ha.ldc idim ki '>esamn erkek kuv
veıti beni tutun fıl'lat.ımya yetm.i -
'.\'(l'l'dııı. Karidoroan çıl<!ınak. mer -
dlvenlerden ;ısajiı kendisini atıp 
basın• kı.ırlaır.mak istivordu. Ona da 
imkan ve.."'IIli vordum. Kollaırım ın 
bütün lruvvetile boynuna asılmış, 
büıtün a"1ırlıihmı vermiştim. Kı -
midıyaıruvordu bile. Ne kaçabi • 
iecek, ne de kendismi kurtambi -
lecek bir iımıki'ın mevcut ohna<lığıım 
eörünce ııa:liba en son Q3:t'C o1aımlt 
ekhna bütün mzu ve emellerin.in 
sadık bir köoek gibi ltıaoatli vıısı -
tası olan Nedim Be" Nazmi geldi 
ve .. 

- Mel'un kadın bmı.I< beni, hı.. 
Q.k! 

iDerken: 
- Nedim Bev Nazmi.. 
- Nazmı. .. 
- Ol°'l'llm Nazmi .. 
Diye a\~Z :>vaz haykıT'mıya baş-

,_ • oll· 
J<.<lt. 1' ..ut&!, daha 1E•ı Y ~< , 

C>' di ktırtutuşı;nu bulıır-1~fıl1 

hıma. h&tır.Z..ttı. Gı ~:roı 
cinnet nbl-eti irin,JP: 

- Ncdhn Be' Ne.7Jlll. 
bmi kafamın icfaı< t) bir • ~ 

gibi patladı ve .. San.k; hiı:l< 
d:aın buttu: ,J 

- Ne v~"lıyorsuıı.. r.ınY" d' 
onu d..~ gör, onu d.."l bal, ofl11

1
.., 

iDOOi ve.. Berıi p. ;.,'l<loll :Jıl" 
Biordenbire bu fikre ]<anıl , 1 

emre bo>,run E'fıdim vC' f".14 

raknıca' 
- NL'dim B~y Nazını. 
- Nedim Bey Nazmi, _ ~ 
Dive o;oylene sövlem: 

hasladun. Hemen gitmek. v 
dasına j!irmek, onu da ı> & 
sa:lyalar taşan ağzımı orııı~ ,ı 
!erine götiinnek. dişleri:ıfl~t' 
şında Josmak, sık;:stı:rmak t.' 

- Acaba beni tak!!' edil' ı~ 
Diye ıırkama bal<ıtı~rıı e Jıl 

pa<avı sad<'ce oldıı/tu y.erd 
rLr ve: 1 f 

- Yezıt .. İbı:ıi yezit .. seı 
yet bılna bunu vanabiJıdİ!I~ 

Diye :ırka:mdan sö~ilcll ~ 
dum. Hiç şünhe yok ki, b-~ 
~ıra basına bir 5\jr(i adB . 
roak. sonra da bPni JtO~ 

c J)e'l 


