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italya, Sovyet Rusyanın Balkanlar üzerinden 
Akdenize inmesine Miisaade Etmiyecek 
Almanya Kıyasıya Harp 
Etmeye Karar Verdi 

Almanya, Romanyadan Zorla 
Yiyecek Maddesi Almak İstiyor 

Almanlar Polonyada Romanya Hüku- Alman Tayyareleri 
Hükumet Kuruyorlar metine Şiddetli Bir Beyanname Attılar 

• 4 • •• .,,,.,.....,, • • ... . ..... , ,. ... , 

Hakimler 
Terfih 

Edilirken 
Cumhuriyet Tiir le i y e

•İnıle bir vekaletin iıini 

yoluna koyma.,, tlü,i'ın· 

cclerini baıarma•ı de
fil, bütiln vekaletlerin 

muua;ıenetli yürüyüıil 

ancak hareket mebdei 
fi• tar.aı olabilir 

Yazan: ŞUkrll Ahmed 
Adliye Veltlll Felhl Olıyar, hii

ldmleriıı lerflhl ve lerfll lıal<mmı

•an ınöjdell bir beyana$ verdi. Bir 
memlelıelln adalet ölcü.oönde lıikl· 

mln rdalu en lıüyü.lı mlkyOSldır. Tok 
lıilılm tok dütünür. Tokluk bir lıi
klm ıcın lrillılal, lıü1Tiyet, vicdan 
ve lıanaat kadar temel olan dava ve 
esa11tır. Bu itibarla bülpenln vm'a· 
U ve tahammWü nlspellnde lıiklm
leriıDIWı terfih ve terfilerini anu et
ınemek elden •elmez. 

Fethi Ok1ar, bundan bahseder
ken: 

- Bôlılmlik mesletlni daha caslp 
ve daha melin bir hale rellrmek 
başlıca gayemizdir. Bunu temin i~ln 
de ele aJdıiımız bir kaç mevsv. var .. 

ilır. 
Dedikten sonra, birinci salha ola

rak lfllDU aöyltiyor: 
"- Bi.kbnlerin terfi vazlyeUerinl 

. (halılmler kanunu) tayin elmellte
dlr. Bu kuunda. meveut ve bu mell"
sua müteallik ahkam tadil edileeek
tir. Büdeenln müsaaclesi şart.ma. mu
alli.k olmak üzere yüksek derecede 
buJwıan hikimlerim izln bir az daha. 
krflhleri için JUım celen tedbirleri 
almak üzere bulwıuyoruz." 
Bunwııa anlaşılıyor ki, Adliye Ve

kaleti hikim1er kanununda belki de 
bu deVI"eye .Yetiştirilmek üzere ba
o tidiJi.& hazırlıyor ve bu hazırlı

ğında da. terfjh lmkinlarını kolay
laşhrmayı istihdaf ediyor. Ancak bu
rada ve Fethi Okyarın beyanatında. 

işaret edilen bir nokta, y~i ~ yük
ıek derece .. noktası var ki, biz bu
nu hikimlliin manevi pa.yesJne matuf 
bir vasıf olarak kullandığı tefsir ve 
mölibazası ile kendimizi müteselli 
llıbyoruz. Her.halde, terfih ve terfi 
J'alnız maddi manası ile - yüksek 
•ereee .. de bulunan hiklmleri istih
daf elınlyecelıtir. Bu takdirde b., 
remin yüksek derecelerine ulaşma

mış bilimlerin refah vaziyetlerinde 
hl9 bir deilı;iklik olmamış olur ki, 
bununla da maksada hizmet edile
mlyeceii Wjikirdır. Bizce, birinci de
recede bahis mevzuu hciklınin bugün 
içinde. buJundufu barem derecesi dc
;u, manevi hüviyetindeki vasLf ve 
manııdır. O iUbarla bi.kim kisvesini 
ve sıfatını iktisap eden her müte
hassıs. için hatta. aynı derecede refah 
ve gelir ölçüsüne taraftar olanlarda
ınz. 

Adliye Vekili, hakimler ve meslek 
I~ daha ne gibi terfih esasları dü
şündüğünü ı:lkretmlyor. Sadue bir 
na1sal daha veriyor ve şöyle söylü-
7or: 

"- Hfiltimlerimizin memuriyet ma
baUerinin tahvili hususunda başllca 

(Arkası 3 Uncü !aYfada) 
ŞÜKRÜ AHMET 

Nota Gönderildi 
Alman - Rumen Ticaret M .. u-
zakereleri Devam Ediyor 

Bükreş, 17 (A.A.) - (Royter) Resmi Alman mahaiilinden öğ
renilı:\iğine gi:ire, Alman Hariciye nezareti ticaret dairesi reisi dok
tor Clodiüs hükumetinin şiddetli bir notasını hamil bulunmakta
dır. Bu notada bilhassa Romanyaı:ıın A).manyaya yapac'i1(ı teslimat
ta sun'i zorlu.klar çıkarıldığı ehemmiyetle kaydolunmaktadır. Bu zor
lukların izalesi azimk«lr bir lisan la istenilmektedir. 

Dün tayyare ile buraya gelen doktor Clodiüs alakadar Rumen 
makamatı lle müzakerelere devam etmiştir. Alınanya yeni petrol 
teslimatından baışkaca Rumen balık san_;ıyii için lüzumlu olan ro -
morkörler ve diğer teçhizat mukabilinde yjyecek le istemektedir. 

Bern, 17 (A.A.) - Bu sabah saat 
seklı:de cenuba doğ'ru gitmekte olan 

bir tayyare Bile şehri üurlnde gö
rülmüştii.r. Tayyare, Fransız lisa

nında ve lngiJizler aleyhinde risaJe
Jer atmıştır. Saat onda. yeniden bir 
ecnebi tayyaresinin açtuiu .ıöröl-

möştür. 

Lyon mıntakasında bu sabah tay
yareye karşı tehllke jşaretJ verU
miştir. Alarm saat 9.30 dan 11.39 a 
kadar sürmüştür. 

Londra, 17 (A.A.) - Bu sabah 
Cheshire'de ve Galles'i.n şimalinde de 
hava tehlikesi işareli verllmlşfü. 

Meçhul iki tayyare bn mıntaka üze
rinden uçmuştur. Bir kao dakika son
ra "tehlike g-eçll., düdükleri çalmış

tır. 

Bundan başka bu sabah Spetland 
adal&rı üzerinde bir Alınan tayya
resi ı-örülmüştilr. 

Grenoble, 17 (A.A.) - Bir Alman 
tayyaresi Romanche vadisi üzer.in
de uçuşlu ya.mınştır. 
ÖLEN İNGİLİZ TAYYARECİLERİ 

Londra, 1? (A.A.) - Bava Neza• 
(Arkası 3 üncü say1ada) 

Mühim Bir 
Karar 

ihracına Yeni Müsade 
Edilen Maddeler 

Belclkada harp heyecanı '1'e endişesi henüz geomedi 

A\nsterdam, 17 (A.A.) - Ber
Iindeki bltaraıf -ıg.azetelerin mu -
ha.birlerine, A!manyanın yeni 
vı\:tiyeti hakkında bütün dünya
da şüphe bırakmamaları lilzım -
geld~ine dair bugün teblrgatla 
bulunmuştur. Almoo Ha:riciye 

Nezareti ~rkanından birinin şu 
beyanatta bulunduğu söyleniyor: 

•Artık bundan sonra Alman
ya kıyasıya harbedecektir. Al -
manya, harp hedefinin, dünya ü
zerindeki İngiliz tahakkümünü 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Komüniznl ı Adliye Terfi Listesinin 
Düşmanlığı Tamamını Neşrediyoruz 

Ankara, 17 (A.A.) - 4/9/1939 
tarih ve 2/11869 sayılı kararna • 
meye ektir: 

4/9/1939 tarihli ve 2/11869 sa
yılı kararnameye bağlı 1 sayılı 
listeye dahil olan ve ihracı mene
dilen .mahsullerden, bezelya, no
hut, fasulye, mercimek, böğrülce, 
fiğ, burçak, darı, pamuk tohumu, 
kepek, pirina yağı, keçi kılı, zey
tin yağı, kendir, keten tohumu, 
hernevi konserve, kerestelerden 
yalnız fırınlanmış kayın ve kat
ran keresteleri ile yabani kes· 
tane, fındık ve kızılcık çubukları 
ve şimşirin ve lisansa tabi tulu • 
1.aın ve 2 numaralı listeye dahil 
bulunan tiftik, bağrrsak, balmu -

Fransız Komünistleri 
Faaliyetlerini Arttı~dı 
Yapılan Te'Vkiflere Rağmen 
Gizli Çalışma Devam Ediyor 

Faris, 1'1 (A.A.) - Alman - Sovyet paktını alenen tasvip etmiş oldu
iu için malfım olduiu veçblle 26 eylülde hükftmetln bir kararnamesi ile 

f Jiğvedilmiş olan Fransız komünist partisi azası yapılan bir ~k tevk.ilata, 
ai:ır mahkftmiyetlere ve polis ba.skınlaruıa rağmen son 2amanlarda. gittikçe 
,büyük bir faaliyet göstermektedir. 

Paris matbuah, bu partinin iz.asına. karşı daha. enerjik tedbirler alınma

sını istemektedir. 
Liğvedilen partinin rösterdiği cizli faaliyetin ehemmyetini ölçmt>k müş

kül olmakla. beraber hergün yeni t.evkilat yapddığı ve ''muzir malı:eme., 

ele geçirildiği malômdur. 

/ta l )1 a Sovyetlerin 

Balkanlara lnmesine 

.ılüsaade Etmiyecek 

Roma, 17 (A.A.) - Tribuna ga
zetesi, Duçenln nulkunda. ku11andı
iı "sili.hlı barış,, tabiri hakkında 
izahat vermek ledlr. 

İlalya harbe ııllri.k etmemek
tedir. Fakal bu lstlnkifı diğer bl
ta.rRJ memleketlerin.kinden fark

lıdır. 

İtalya, Avrupa. mukaddera-
tına alakasız. kalmak istemiyor. 

Gazelta del Popolo da SovYet 
kuvvetlerinln Uerlemesi imkin 
ve ibtlma.U hakkında bir makale 
neşretmektedir. Gazete diyor ki: 

"İtalya, Sovyetlerin Karpatlar
dan Tunaya ve Balkanlardan Ak-

denize inmesine hiç bir 
müsaade etmiyccektir. 

zaman 

Dün öğleden sonra. dört kişi tevkii' 
edilmiştir. "Humanile,, g-azetesinin 
&"izlicc basılması için kullanılan mal

zeme müsadere edilmiştir. Risale t.ev
ziatını menetmek tir.ere büyük ray .. 
retler sarff'dilmektedir. 

M.acellarıos glcllyo;-I 

(Arkası 3 öneli sayfada) 

Yanlış Mektep 
Kitapları 

Tetkikatın Neticesi 
Vekalete bildirilecek 

Ankara, 17 (İKDAM Muhabi
rinden) - Bütün mektep kitap
larının hatalı olduklarına dair 
yapılan neşriyat üzerine, bura _ 
da tetkiklere başlıyan talim ve 
terbiye heyeti, bugün Maarif Ve-
kilinin· de iştira kile bir içtima 

· akdetmiştir. 
F.J'yeli teşkil eden zev_attan __ her 

biri kendi ihtisas şubesıne gore 
mektep Jtitaplarım muayyen bir 
müddet zarfında tetkik edecek ve 
netice raporlarla vekalete bildi -
rilecektir. 

Çanakkale Boi'azmda. Kapapino adlı bir İtalyan vapurunu batıran ve 
uzun müddetten beri Ballo'te bulunan İspanyol Maccllanos \?apurusunu 
.cötüreeek 25 kjşUik cemicl kafilesi dün şehrimize &elmiştlr. Resimde İs
PaJIYOl gemicileri cörülme.k(.edir. 

Ter fi Edenler Arasında Kimler var ?. 
Yeni Adliye terf1, tayin ve nakille- \ 

rine ait kararname Yüksek Tast.ik'
ten çıkmıştır. Tam listeyi neşredi

yoruz: 
90 LİRAYA ÇİKANLAR 

Bahkesir Ağır Ceza reisliğine An
talya Ağır Ceza reisi Necati Temiz
öz, Dördüncü derece Yozgat Reis
liğine terfian o yer Reisi İbrahim E
tem Peksimetçioğlu, ElAzıg Hukuk 
H~kimliğine terfian Kastamonu Hu
kuk Hiıkimi Emin Aygen. 

80 LİRAYA ÇIKANLAR 

Birinci Sınıf Adliye mü!ettiş1iğine 
terfian İkinci Sınıf adliye n1üfetti§i 
Sait Özden, Beşine~ derece Edirne 
müddei umumHiğiJ.ıc ternan o yer 
Müddei umumisi Erup Beyazıtoğlu, 

Üsküdar Hukuk Hfı.klmliğine Diyar
bakır Ceza Hiildn'\i Münür Altıok, 

Beşinci derece Ankara Asliye Hukuk 
Haldmliğine terfi::ı.n o ~er Asliye Hu
kuk hi>.kimi Tevfik Kezer, Beşinci 
derece Giresun Reisliğine terfian o 
yer Reisi Yahya Güvendi, Beşinci 

del'ece Kastamonu !vlüddei uınuınili
ğine terfian o yeı: Müddei umumisi 
ilhanü Sarıcıoğlu. 

70 LİRAYA ÇIK,ANLAR 

Çatalca Asliye Hukuk hilkimliğine 
Başmüddei umumi Muavinlerinden 
Mehmet Ali Davran, 

Erzurum reisliğine Şebinkarahl

(Arkası 3 üncü ~ada; 

Japon -Rus 
Müzakereleri 

Japonya Sovyetlerle 
Anlaşmak İstiyor 
Tokyo, 17 (A.A.) - Japon ga

zetelerinin ·e"Uerisi Rus - Japon 
müz_g.kerelerile meşgul olmakta 
ve Japonyanın Rusya ile anlaş -
mak istedlği.ııi yazmaktadır. 

Nişi NiŞ gazetesi diyor ki: 
İki memle~et arasında müna

sebetleri norınaDeştirmek zama
ru artık gelıniştir. 

sar Reisi Cemal Aksu, Antakya Ka
dastro Hakimliğine Manisa Kadas
tro HAkimi Hasip Koral, Bandırma 
Ağır Ceza lşlerini rüiyeUe mükellef 
Asliye Mahkemesi reisliğine Urfa 
Ağır Ceza Reisi Mazhar Tevfik Sal

cıoğlu, Tunçeli Ağır Ceza reisliğine 

Diyarbakır Ceza H1ikiın.i Hamdi Ün
saJan, Urfa Reisliğine Birecik H3ki
rni Abdulcelil Bayer; Kütahya Müd
dei umumiliğine Kırklareli Müddei 
umumisi Cemal Günay, Mudanya 
Hiıkimliğine Urfa Ceza Hakimi Sa
lim Karagözoğlu, Kastamonu Hu
kuk Hakimliğine Yalvaç Hukuk 
Hakimi Mansur İçel, Göksun Hfil<lm
Jiğine Çatalca Hukuk Hiikimi Şev-

(Arkası 3 üncü sayfada) 

ı mu, küçükbaı; hayvan derileri, 
yumurta, zeytin tanesi, susam, 
bakla ve soya fasulyesinin 2/700~ 
sayılı kararnamenin 1, 2, ve 4 ün
cü maddesi hükümlerinden isti
fade eden memleketlere ihracı • 
nın serbest bırakılması ve bu üç 
sınıf memleket haricindeki yer
lere ihracmın lisans usulüne tabi 
tutulması yüksek tasdike iktiran 
etmiştir. 

Harp Meclisi Toplandı 
• 
lngiltere 

Müşterek 

Ve Fransanın 
Beyannamesi 

Yazısı 3 üncü Sayfada 

Politika Konuşmaları 
7 Ai;uslos 1897 de, Almanya İm

paratoru ikinci Gulllaume ile karı
sı Aususta. _ Viciorla~ Tefakatleıin· 

de. Başvekil Bobenlohe, Prens ve 

Hariciye Nazın Bülov Kontu oldu
iıı halde Pclerlıofa rittller. Yedi 
~ yedi rece şehir donandı, halk 
bayram yaptı, büyük mlsa!irler şe
refine ziyafetler, balolar, suvareler 
verildi, müsamereler tertip edildi ve 

gü~lerce iki hükümdar, Rusya Ca• 
rı ikinci Niko1a ile Almanya İmpa• 
raioru başbaşa verip konuştular. 

- Berline döner dönmez İkinci Guil
. laume. aziz dostu Eulenbour&' Kontu 

PhUippe'e şu mektubu yazdı: 
,,Seyyahatim ümfdbnin fevkinde 

iyi ue\lceleudi. Nlcky ile uzun boylll 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

SELAMİ İZZET SEDES 
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M. Sami Kara yel Kok Kömürü 
Sonra Arslanım; Yusuf Ağanın Gös- İhtiyacı 

Yazan: 

terdiği Zorbaların Boynunu Vur.. Karşılanıyor 
Zaınanı padişah, Kösem Sultanın. 

elinde bir oyuncak gibi idi. Eski göz
desı Mah Firuzun mevkii., padişa-

1 

Diye, kısaca emi.c veriyordu. Tek 

:,::~ teatisine bile meydan ver- MU h fe I j f Yerlerden Yeni 

Kömür Getirtildi 
:•un yanında bu derece aştn degud.i. Mus.tafa ağa, ~dı. Genç padişa-

Çünkli, Mah Firuz, Mah Peyker hın bir pot kıracağından korktu. A .. 
kaciar zeki, fettan ve dUrendi§ bir rap, heyecana. düşmüştü.. Şaka deiil. 
kız değildi. yeniçeri zorbal.ariyle karşı, katş-ıya 

Kızıarağası, Harem divamoda bir geleceklerdi. 
a~agı bir yukarı dola§ıyor, yen.içeri- Malı Firuz Sultan da dairesinde 
leri nasıl dağıtacaklarınl ve padi~
hın ne yolda hareket etmesi li:zım

geıd,gıni dilsü.nüyordu. 
Kızlar ağasının hali de harap idi. 

Eğer Sultan Mustafa tahta çıkarsa, 

şımdiye kadar hWtüm sürdüğü sa

raydan muhal .;ak surette atılacak 

ve, rJmlıilir ne olacaktı. Herhalde 
.i:sı.-ya:.ı onlemek lazımdı. 

Niha;ret, Kosem.1 arslanım giydirip 
kuşat~L Heybet ve ~ametini verdi. 
Teşyi ederken de şunları. söyledi: 

- Arslanım; gurebiı ağalarından 

Yusuf ağayl taltif eyJe __ İş onun e
lindechr.. Ve, o, sana ne derse onu 
yap!. 

- Sonra arslanlm j Yutiuf ağanın 
gösterdiği zorbaların derhal boynu .. 
nu vur .. 

- Fakat; bütlin bu yaptıklarını 
Ye yapacaklarını kimsecikler sezme
sin .. Hatta: divanda bulunan vüze ... 
ra bile .. 

- Doğruca; Sultan Bayazıt kasrı
n..ı git! .. Tahta otur1 zorbaların mu
rahtınsl&rını çağırt! .. Bunlarm için .. 
de her halde guraba ağalarından Yu
suf ağa da vardır .• 

- Hiç tereddüt etme arslanım .• 
Yusuf ağanın gösterdiği yolda hare .. 
ket et! .. 

Epiyce intiz.ardan~a. nihayet 
Sultan Ahmet haremi hümayundan 
çıkmıştı Genç padiph, gözdesinin 
verdiği direktifleri sük:Unetle dinle .. 
mişti. Harli, harfine tatbik edecekti. 
Kızlar ağası, padişahın geldiğini 

görünce derhal vaziyet almıştı. Sul
tan Ahmetı allara bürünmüş, mücev .. 
herler ve inciler içinde parlıyordu. 

Betinde de zümrütlü, elmaslı bir 
hançer vardı. Fakat, genç pad~ab,, 

.her vakitkinden fazla iri ve heybet
li idi. 

Kızlar ağası, Sultan Alımedi bı.ı 

haJde görünce pşalam.ıştı. Adeta o
nun bile yüreğine korku düşı.hüştU. 

Kösem Sultan, arslanını teşyi e· 
derken, şunları da söylemeyi unutma
mıştı: 

- Arslanım, ecdadın gibi dimdik 
dur, heybeıti görün!. 

Sultan Ahmet, omU2larına1 göğsü ... 
ne, strtına doldurulan pamukların 

verdiği şişkinlikle pürheybet ve aza .. 
ınet yürüyordu. 

Kızlar ağaslj padişahın ne yapaca
ğını bilmiyordu. Ona, bir iki nasihat 
verınek ve ne yolda hareket edeceği
ni arzetmek münasipti. 

Mustafa ağa, b~remi hümayun ka
pısına doğru yavaş yavar;; Jlerliyen 
pa~ahın yanına sokuldu ve: 

- ŞevkctlQ padi§ahun, ne yolda 
hareket buyurulacağı hiç §Üphesiz 
nıalüınunuıdw·, dedi. 

Sultan Ahmet1 çok sevdiği ve e
min bulunduğu l{.ızlar ağasının bu 
sözlerine derhal azametle şu cevabı 
\'erdi; 

- Ardımdan gel! .. 
Padişahın, bu söz.1eri kızlar ağa

sını hayretlere düşürmü:1tü. Bugü
ne değin sözlerin dlnliyen ve fikir
lerini soran Sultan Ah.met, 

- Aı·dıından gel! .. 

kıvranıp duruyordu. Eğer, Yeniçeri 
isyanı azar ve büyürse hail harap o
lurdu. Şehzade Sultan Mustafa tahta 
çıkar, oğlu Genç Osmanı boğdurur, 
kendisini eski saraya hapsederdi. 

Gözdelerin kederleri büyüktü. 
Fakat, Mah Firuz Sultan, Kösem 
Sultan gibi i<'Ylan ve zeki olmadığı 
için işi bütün mana.siyle ka\rrıyamı
yordu. 

Hatta Kösem Sultan gib4 tertibat 
da vücutlandı.ramazdı. Eğer1 padlşah 
tesadü.len o gece Mah Firuz Sultanın 
yanında bulunmu~ olsaydı bu, Sulta-
nın vereceği fikiı·Ierle muhakkak su
rette i§: daha feci olabilirdi. 

Kızlar ağası Mustafa Ağanın bile 
aklı ve şeytaneti Kösem Sultanla ya
ı-ışmazdı . 

Bereket \.'ersin padi:;ah, Köseın Sul
tanı.n kucağında ve hariminde idi. 

Sultan Ahmet, kapıdan çıktı. Ya
vaş yavaş Sultan Bayazıt kasrına 

doğru ilerlemeye başla.dl. 
Padişahın1 Sultan Bayazıt kasrına 

gittiğinden kimsenin haberi yoktu. 
Ne Kaymakam Hızl.l' Paşa ve ne de 
diğer divan vüzerası ve ricali ına

lWnattar değillerdi. Bu, vezi.rler pa
dişahı divanda, kafes ardına teşrif e
decek diye bekliyorlardı. 

Yeniçeri zorbaları işi azıtnuşlard.ı. 

Bağırı§maların rengi değişiyordu: 
- De!terdarın kellesini isteriz! .. 
- Hızır Paşa, bizim mesalihiıniz~ 

le alakadar olmaz .. 
- Padişahımız, daha gençtirler .. 
Zorbaların., bu sözleri~ ardında 

&:izli hüveleri olduğu anlaştlıyordu, 

Zaten; yeniçeriler böyle ufak ter
tip başlıyarak ~i büyüte, büyüte 
padi§ah hal'ine kadar götürürlerdi. 

Yeniı:erilerin: 

- Padişahunız daha genctiı·. 

Sözlerinden ınanalar çıkarmak ge-
rekti. Hızır paşa, Şeyhiilisl3.m ve sa
ir vilze.ra sabırsızlanıyorlardı. 

Kösem Sultan, İmam Mustafa E
fendiyi çağırarak şunlar1 emretmiş

ti: 
- l-Iocam, hemen koş gureba ağa

larından Yusuf ağayı bul, llı.zungelen 
taliınatı ver .. 

Yusu.f ağa1 Mah Peykerln adamla
rındandı. Yeniçeri içinde hatırı sa .. 
yılır zorbalardan bulunuyordu. 

İmam Mustafa Efendi1 Kösem Sul
tanın ne dediğini anlamıştı. Esasen 
Yusuf ağa ile Sultan arasında evvel 
ahir gizli muhavereleri o, idare edi
yordu. 

Padişahın İmamı. Mustafa Efendi 
de yaman ve bia.ınan biı· şahsiyetti. 

Okur yazar takımından olan bu ho
ca e!endi, sırasında Kızlar ağasın• 
bile taş çıkartırdı. 

Kösem Sultandan, emrini alan ho

ca efendi cübbesini toplayarak yol
landı. Adamları vasıtasiyle Yusuf a
ğaya gizlice haber yolladı. 

Hocanın adamı, divan önünde 
toplanan yeniçerilerin ı~ıne daldı. 
Gi%lice Yusuf ağanuı kulağına şun
ları söyledi: 

- Ağam: şimdi sizi Hoca efendi 
çağırırlar .. 

Yusuf ağa; zorbalara sezdirmeden 
uzaklaştı. Haremi hümayun bahçesi
ne girdi. 

[Arkası var] 

~iKDAM'IN 
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r. ÖPME BENi ! .. 
YAZAN: SELAMI iZZET 

Etrafım süzüyor, oradan ora
ya gidiyi.r, k9nsolun üst.ündeki 
kiuüadim vazolara dokunuyor, 
duvarlardaki resimlere alıcı gö
züyle bakıyor, kanapelerin, kol
tuk\arın üzülmü~ kumruılarını 

ok~uyordu. 

Bayaı. Cavidanm tatlı sesi du
yuldu. 

- Ne arıyorsun, ne yapıyor. 
sun, ne bakıyorsun Sclana? Otur. 
. - Eve veda ediyonun teyze. 

Cavidan teyze hazin hazin gül
dü: 

- Bu ev sana layik değildi 

S.hna. Senin içini kaı·artmak • 

tan baŞka işe yaramadı. Yetim 
kaldığın zaman seni bana veııme
lerini istedim. Bunu biraz da ken 

dim için, kendimı düşünerek is
tedim. Ben dertli bir kadındım. 

Bugün sendeıı ayrılacağım için, 
sana burada bir gün bile olsun 
neşeli bir ömür sürdüremediği· 
mi daha iyi anlıyorum. Bu >evse· 
ınin için nedir? ... 

Belana teyzesinin yanına otur
du, başım omuzuna dayadı: 

- Evimdir! Dedi. 

- Öyleyse veda etme Selma. 
Yeşilköye ilk defa gitmiyorsun. 

- Öyle amma 'ley:&e artık m>:>k-

Bele41ye ve İ~lısal vei<ilell milş-
tereken çalışmak. su.reUrle şehrlm.t .. 
z.iıı sömikok ve kok ihtlyacm.ı"" 
karşılamışlı<_ 

İsbnbulun kömür ihtiya.cı 25 bin 
tonu bulmaktadır. Halit bmıun bir 
lumııru temin etmiş olduiuııdan di· 
fer k.ısm:ını veki.let tedarik edecek, 
halka. saiacaktır. 

Bugün limımııwza gelecek olaıı 

Fiirunn vapuru bhı &.on kömiil' ge
tlrecekUr. Karabük kiimürünün na.k.-
liye masrafı fa:ıla oldağunda.n p:ıha-

Jıya. mal olmaktadır. Vekalet, daha 
ziya.de Zonpldak kömürü ı:etirebi

lecelı:tir. icap ederse İıı&lllere4en de 
kömür tedarik olunarak buhran so ~ 
ııa. erdirilecektir. 

-00000---

BELEDIYE 

Müteahhidden Geri Alındı 
Beş yüz yedi bin liralık yol-in

şaatını üzerine alan müteahhitten 
bazı yolların inşası geri alınmış
tır. Belediye geriye aldığı yollara 
mukabil müteahhide Eminönü \ 
meydanını tanzim ettirecek, .3ir
keci ve Ayaspaşa Taksim cadde- ı 
]erini yaptıracaktır. * Taksim gazinos4nun ill§aatı 
seneb...,ında tamamlanacak ve 
senebaşı günü Vah gazinoda bir 
ziyafot verecektir. Taksim gazi
nosu 252 bin liraya mal olacaktır. * Esirgeme derneği reisi Ra
na Saniyav!'r ve idare heyeti a
zaları Darülıl.creye gitmi;;, çocuk
lara bin r,ekiz yüz paket şeker da
ğıtmışlardır. * Kayuşdağı ile Bağdat cad -
desi arasındaki yolla, Rami - E
yüp yolu ~a edilmek üzere mü· 
teahhide ihale edilecektir. 

MAARiF 

Pasif Korunma 
ıBütün İstanbul mekteplerinde 

hava pasif konınma hazırlığı bit
mek üzeredir. Mektep müdürleri 
cpasif konınm.a• için lazım olan 
levazımın bir li!ltesini yaparak 
maarif müdürlüğüne göndermiş
lerdir. 

Pazartesine kadar hazırlık bit
miş olacaktır. Mektep müdürleri 
vazife alan muallimlere bu hu -
susta aynca malı'.lmat verecek • 
lerdir. 

Talebelerden müteşekkil ekip
ler (alarm) işareti vazifesini gö
recek zil ve düdük seslerinin baş· 
lamasile harekete geçeceklerdir. 

Her mektep hastabakıcı, gaz 
temizlerr:e, itfaiye, zehirlenenleri 
seri nakil gibi ekipler te,,kil ede
cektir. 

Terimler meselesi 
İlkmektep kitaplarındaki yeni 

terimlerin bir kıs mı hakkında 
yapılan tenkitler artmaktadır. 

Bunların eski karşılıklarının tek
rar k.abı.ıl edilmeleri ve kitapla -
rın yeniden tabedilınesi hakkın
da da bazı arzular vardır. Gele
cek sene için basılacak ders ki
tapları taJ.ebenin kolaylıkla anla
yabileceği bir şekilde hazırlana -
eaktır. 

tep yok. Geldiğim z;aman mekte
.be ıgitnıi.yeceğ1m. Hayata atılı· 

yorwn ... 
Bunlan ciddi biı tavırla, dol

gun bir sesle, mefhumunu ıyı 

kıwrıyamadığı halde iyi ezbede
diği dersini okuyan bir talebe e
dasile söylüyordu. 

Teyzesinin yüzürue baktı, onun 
da gözlerinde, Fahi.renin •gözle • 
rindeki yaşları gördü ve merak· 
la soı·du: 

- Hayat çok unu elemlidir? 

Hafifçe ürperdi. 
Ve bixden, on sekiz yaşın bü

tiln neşesile, zevkile, ümidi ve 
itimadı ile bir kahkaha attı. On 
sekiz yaşın masum a2lrn.i, saf ira· 
desi, endişesiz emniyeti ile ye
rinden fırladı. Rahat bir göğüs 
geçirdi ve karar ,·erdi: 

- Mes'ut olacağ,m! 
-2-

Sıcak bir yaz akşamı. Güneş u
fuklarda yayılan ince karabuJut-

İtalya ve 
Balkanlar 

Dün Mühim Miktarda Fethi Okyar 

Eşya İthal Edildi ~~:;~e;~igor 

İtalyamn milli menfaati 
ve korunması Balkan• 
larda muvazenenin ve 
istikrarm devamındaclır. 

Yı.u.n: ETEM İZZET Bıı:NİCB 

İla.Jyanın Akdenlıde sulh ve istikrarı 
muhafaza. etmek hususunda gayret 

sarfetılii dün dahJ Komada: Piyasada Fiaflar Düştü 
Din ecnebi nıemJekeUe.tden mü

him mlklarda llbalit eşya..ı gelmlıı· 

tir. 
.Eşyaları İsveç bandırah Asıti, Ro· 

ınanya bandıralı Reeel Karol, Yugos
lav banılırah Lovcen. İtalyan bandt
t&h Kaı>dog'l..lyo vapurları ıeUnniş

llr. Eşyalar arasında mühim mlkbr
da. pa.muk ipliği, caın, kağıt, çimen
to. elektrik malzemesi, radyo ve ak
samı. asfalt, madeni yağ, teneke, 
çinko .vardır. Bu maddeler piyasada. 
bollaştıflndan flatıarı harpten ev\•el
kl hadde döşmüşlür. 

İHRACAT ARTIYOR 

İhracatımız g-ünden ırüne arimak
tad.ır. Bir ıııüıı içinde Jimanmuzd.a. 

Azılı Yankesici 

Hapisten Çıkar Çık
maz Suç İşledi 

İslaııbul üniversitesinde asi.s:ta.n 
muavinliği vazifesini ifa eclen Ester 
Fon Brülovo isminde bir alman ka
dını; eVftlki akşam Kapah çarşıdan 
geçerken sabıkalt yankesicilerden 
Ba.ylın Kazaro yanına sokulmuş ve 
içinde 106 kuruş bulunan uara ça.n
bsmı php kaçmıştır. 

Polis; Hayim Ka:ı.aroyu ya.kahya~ 

rak diin Sultan Ahmet üçüncü .sulh 
ceza mahkemesine tesllnı etln.tştlr. 

Mahkeme iki gün evvel 13 buçuk 

aylık son mahk\amiyetinl iklnal ede
rek hapisaneden çıkmış bulunma.sına 
ra.fmeıı uslaıunıyarak hemen yine 
yan.kesiciliğe başhya.n sabıkalıyı 4..5 
ay ha.pise, bu kadar dıı emniyeti u

mumiye nezareti altında bulunmıyiL 

mabküm etmi.ltir. 

-<>--

Balan Mavna Çıkarıldı 
Ge.;enki büyük fırtınada Ka · 

raköy köprüsünün Kadıköy is
kelesi yanında batan Hüdaverdi 
yelkenlisi dün liman reisliği ta
rafından denizden çıkarılınıştıı', 

1 
SORUYORUZ! 

Soba Borusu 
ihtikarı? 

Bay11.zıtta oturan okuyucumuz I 
Hüseyka Demir yazıyor: 

- Ev ime soba. borusu almH 
lizıın geldi. Ge~en sene ou beş. 

yirmi, nihayet 35 kn.ruşa a.ldlğun 

borulara bu Yll sorunca. ne cevap 
alayım? Tam '70 kuruş. 
Bwıwı karşısnıda hayret f'tme

mekt.en başka. ne yapılır? 
Soba borusu nihayet teneke

den ve idi saçtan yapllır bir ma~ 
tahtır. Belki şu ve bu vesile ile 
bu saoın fialı arlar. Fakat hiç bir 
zaman yüzde iki yüz ııispettnde 

artmasına imkan olamaz. 
Acaba bunu kontrol eden bir 

makam yok mu? 
Okoyucumuzmı dilefinl tek-

rarhfa.ı·a k 

Soruyoruz! 

!arın arasından siyah bk değirmi 
şeklitıde kıpkızıl denize damla -
mak üz.ere. Gökyüzü kırış1'ksız, 

mavi. Ay Karadeniz üstünden gö
rünıınek için değiırmi siyah dam
lanın Akdenize dimnesini bekli
yor. 

Sel:manın Y eşilköy istasyonun
dan bindiği araba yeşiıl pancur
lu beyaz yağlıboya köşkün lıah~ 
kapL9mda durdu. 

Altın ha:lanın kocası 'Bay Şev
ket evde yoktu. Misafir bastır • 
dığı için Altın hala Bayan Nimet 
Selınayı karşılasın diye trene oğ
lunu yollaınııştı. 

Yemek bahçede yenecekU. Şen 
sesler duyuldu; uzun ·bembeyaz 
örtülü uzun bir so.franın baı;ın

dan açık renk elbiseH 'kadın ve 
erkek siluetleri kalktı. 'Beyaz ör
tünün üstünde pırıldayan el.ek -
trik lambalarının pembe ffuıus
iarı yan karanlıkta patlamağa 

hazırlannuş kocaman gül gcmce-

bu.lllll&Jl İialy,Yı ve Yunan balıktı 
&emller!ııe 3t bin çıtı halılı: yüklen· 
mittir. 

Aynca Romanya, İtalya ve Yun&
ni:stana. tuzlu balık, İngiltereye i.lf· 

, ~lk. Nevyorka hulu batırsak ıön

derilmlştir. Almanyaya da tülün .,.. 
tılmaklaılır. 

BİR SAHTEKARLIK 
Son g-ünlerde piya.sa.da. garJp bir 

sahtekıithğa. tesadüf edilmeye baş· 

la.nmıştır. Birook kimseler eski kul
Jantlmış jilet bıçak.Jarını temizllycrek 
bilemekte ve kiğıtliiltra sarıp sa.im.ak ... 

ladırlar. 

Perakende saıı.Jacak jiletlerin de 
a.çılmıya.ea.k ,ekilde ambalij edilme
si ka.rarta.şmıştır. 

Firariler Nerede 
Hapishaneden Kaçan

lar Yakalanmadı 
Bayramın 1 inci gü.ı.ıü geceJeyin 

Üsküdar hapisanesinden firar eden 
kalilden 18 seneye mahküm Abdul
lah ile arkıt.daşt Hulüı..,nic: izle.rt ü~ 

zerinde dün de takibata devam &

tu.nmuştur. Hulilsıniıı eveıce de üç 
defa fira.ra. kalkışmış olduiu anla
şılmıştır. 

Yapllan tahkikata göre hap.lsıute

ııin mar~gozha.ne kısmında çalı

şan Lki firari nıa.hkfım; akşamdan i

Kı.4'13.Uıa.neye saklanmL,Iardır. Gece 
herkes yathktan sonra dıvarl del~ 

mişJerdlr. Bundan sonra yanlarında
ki '.kll desterelcrlyle avludaki par
maklığı da keserek ge<ıenin karanlı~ 
ğı arasında dışarı atlayıp ka.ybot .. 
muşlardır. 

Kıl desterelerin iki mabkôına; zi
yaret günü hariçten gelen arkadaş
ları t.ara.fında.n verilmiş olduju an .. 
!aşılmaktadır. Üsküdar hapisanesi 
gardiyanlarından baıııları, gerek bu 
iletin içeriye sokulmasında.n ve ge· 
rek firarilerin sa.klanmalarıoa ve 
binnetlce de kapmalarına. sebebiyet 

vermek .Sllçunda:ıı sorgu altına alın .. 
mışlardır. BunJardan üçüne tahkikat 
neticesi.ne. kadar diln işten el çekti· 
rllmlştlr. Müddei umumilik hidlse 
mtinasebeilyle haplsa.nede sıkı inzi .. 
bat tedbirleri almıştır. 

LiMAN ---
Vapurlar Getiriliyor 

Almanyada bulunan Doğu ve 
Egemen vapurlarını getirmek ü
zere. bir kafile mürettebat önü -
ınü /.eki hafta iç;nde Almanyaya 
hareket "<leceklerdir. 

İki gemi birden getirilecek ve 
sonra inşaatı tamamlanmak üze
re o[a.n .3500 tonluk Şaloma sıra 
gelecektir. Alınanyadaki dört va
puruıını.ız yılbaşına kadar memle
kete gelmiş ol.<ıeaktır. 

Mecmua Çıkaracaklar 
Dcnizyolları umum müdürlü

ğü denizcilere ait faydalı ve mes
leki yazıları ihtiva etmek üzere 
bir mecrı;ıua neşretmiye karar 
vermiştir. 

Mecmua dünya denizciliğini ta
kip edecek ve bütün yenilikler
den denizcilerimizi haberdar ede
cektir. 

aerini andırıyordu. 
Selma, farkına pek iyi varma

daın kendini Aıl1ın halanın kolla
rı arasında buklu. 

Yol ve heyecan onu hayli yor
muş, hayli sersem etmişti. Göz
tepeden İstanbula iniş, İstanbulda 
dolaşma, sonra Yeşfilköye kadar 
tren, trenden oonra Hilmiııin a
rabayı dört naıla sü11mesi ge~ kı
zın asabını t,""1'miş, bütün bu
günün intibaları hislerinin dışın
da ka-lnuştı. Kulakları, burnu, göz 
!eri yeni sesler, yeni kokular, 
yeni .görüJerle doluydu, fakat bü
•tüın bunlar zihninde hiçbir akis 
yapmıyor, dimağıııda h~ir yarı

ktı uyandmınıyordu. 

Halasının kollarından çıktıktan 

sonra etrafuıa baktı. Bayan Ni
metin on on beş misafiri büyük 
bir kalabalık teşkil ediyordu. Bu 
k:aJabalığın arasında bir iki ta
nıdık yüz seçti. Bayan İffet, Ai
tı-n halanın eski bİr ·ahbabı Sel· 

icra Dairelerinde İşler 
Çabuk Görülecek 

Bayram münasebetiyle İst.uıbula. 
geldiğini baber verdiğimiz Adliye ve· 
kllimlz B. Fethi Okyar dün şehrimiz 
adliyesini teftiş etmiştir. Evveli. 

müddei µmllDlİ. B. Hllr.met Onatın o .. 
ıl&sıncla bir müddet· çalışan Adll:r• 
Vekilim.iz bil:ihare icra da.lrelerinl, 

müddeiumumi mua.vinleri odasını ve 
•kalemlerini de ayrı ayrt gezerek 

tetkiklerde bnlnnmuştur. 

Fethi Okyar; bilhassa. i<ıra dairele .. 
rinde halkın işlerini nasıl takip et~ 

tiklerini ve müşkülitla karşılaşıp 

k:ll'Şıla.şmadıklaiını, muameleJerbı sü

rat ve beta.etini dikkatle gözden ge

çirmiştir. 

Bundan sonra da müddei umumi 
B. H!kmel Onatla birlikte Adliyeden 

a:ynlarak Sultan Ahmede gitmiş ve 
yeni yapılacak ola.n "İstanbul Adli

ye sarayı,, mahallinde; yıkllan ha
plsane binası mcvkiinde tetkikat ic
ra etmiştir. 

Adliye vekilimiz bu hafLa 
Anka.raya dönecektir. 

----co----

ADLI YE 

içinde 

6 Çocuk Babası Bir 
ihtiyara Yakışırmı? 

Hakkı adında 6 çoouk babası ilıti ... 
yar bir arabacı, fa.zla. sarhoş olarak 
rezalet çıkardığı lddiaı;iyle dü.n adli .. 
yeye verilmtşttr. 

Muhakemede şahitlik eden suçluw 
nuu kuısı ve çocukları onun aley
hinde bıılunmuş1.ardar. 

Neticede h3.kim suçluya müessir 
bir nasihatte bulunmWJ ve 2 lira pa .. 
ra. cezasına da. mahküm etmiştir. 

Mahkeme kalemleri 
T efliş Edildi 

İstanbulda. bulunmakta. olan Ad

liye Vekaleti Tefüş heyeti reisi Se· 
zal ile Başmüfettiş Rahmi dün Ad
liyenin tekmil mahkeme ve katemle
rlnt teftiş etmişlerdir. 

----0---

POLIS 

Pantalunun CebindeP 
Çıkan Esrar 

Tophanede oturan sabıkalı lıll"sız 

llikmet Ertaş şüphe üz:ero.e Büyüka, .. 
da Jskelesinde üzeri ara.nnıış ve bir 
miktru.· c!.r:ır bu1wımnştu.r. 

Hikmet, bu zehir kulla.nmadığmı; 
Kapa.lıçarşıda. Bilpazarında.n a.1dıiı 

paota1onWlun ceblnde; eski sahibi 
tarafından bırakılmış olmasının mub .. 
temel bıı1unduğunu iddia. etmiştir. 

F'ake.t; müteakiben pantalonwıun 

diğer cebinde yapılan aramada da 2 
kıymetli ka.dın bileziği ile 1 çlft pa.. 

balı küpe de çıkmıştır. BUX\uu üze
rine kendisi Emniyet müdürlüğüne 

g-ötürülerek tahkikata başlanmıştır. 

3 Eroinci Yakalandı 
Emniyet müdürlüiü kaçakgılık 

şnbesi memur1an tarafından Üskü
darda y&pılan bir aramada. Ga.Up 
Osman ve Recep isimlerinde üç ki .. 
şide eroin ve eroin bula.şıkll itli.Un 
kafltlar bulunmuşlur. 

3 suçlu da dün Asliye 5 inci caza. 
mahkemesine verllmişlerdlr. 

mayı yanma çağırdı, genç kızın 
yüzlinü b~turnıasına ehemmi 
yet V<;!rıneden iki Yanağından 
öptü, adırta platin~en açık sa
ın saçlarını okşadı. 

Ve nihayet yakındam, a§ina ol
duğu bir ses, üsteğmen Pertev 
Belinin sesi duyuldu. Ağrıda ya
ralandıktan sonra altı ay istira
hat alan Pertev: 

- İki sene iç.inde Selma koca 
kız o1muş! Dedi. 

Selnıanın dudakları: 

- Korsika., Tunus!. 

Sesleri yükselmiş oım.....ma rafmen 
mubail:kaklır, Bu dost memlelıetbı 

milatakbel vaziyet ve emniyetinin de 
bunu icap ettircllil aşikardır. İtal~a. 

aleyhine karısacak bir Akdeni'I mu. .. 
hakkak ki bu. fırlınayı da.ha çok İtal
yan sahil ldıklerinde lemerkiiz eUire
bllecek.ttr. Bunun için Ak.denizde 'lanl 

bir sükün muhafazası İtalya.mu hesa. .. 
bwa. ve hayatiyetine en elverJşU şe .. 
kildir. 

Almaııya.nın vakitsiz ve kayıtsız aç .. 
mış oldu.tu Avru~a harbi karşuuıda 

bu vadyetini ve milli menfaalinl sela
metle derpiş etmiş olarak Akdeniz suı .. 

huna. sadlk kalan İtalyanın son zamau .. 
tarda Balk.anlara da büyük bir ehem-

' miyel atfettiği ve kendi ııolilikawu 
faal ve randımanlı bir safhaya intikal 

ettirmek lstedltl aş!kilrdır. Ancak, iıaı
yanın bn yoldaki politikasında maziye 

na-ıaran nasıl bir değişiklik vtıkua gel .. 
diğ-lnl bü&ün vüzuhlle bllmlyoruz. Po

lonya. harbi ba.şlayıncıya kadar İta.1-

yanuı Balkanlar üzerinde takip ettiği 

siyaset daha ziyade muJık:ris bir he
defi istilzam edJyordu ve bin.netice 

enıperyaHst bir politika idi. Nitekim,. 
ArnavuUuiun işgali ve buranın bir 
askeri üs haline konması da. bunun en 
müte~riz delili idi. M.ihverdeki faal 

bir İtalya için de bu.ndan başka tiirlö 
bir hareket beklenemezdi. Fa.kat, bu~ 

ırün için vaziyet tama.mile değışmiştil. 
BalkanJar üzerinde İtalya için bu tarz· 

da blr hareket ve siyaset muhafa.za. el~ 
menin imki-nsızhğt tahakkuk etmiştir. 

Ayni zamanda. ve hatta yepyeni bir 
vaziyet ile Balkanlarda.n bizz.al v~ 

binnefis İtalyanın müdafaası mevzuu 
orta.ya Çlkmaştır. İtalya Tunadan V6 

Balkanl~r üzerinden gelebilecek her· 
hangi muhtemel hareketlere karşı ko· 

.runma tedbirlerini ayni zamanda dü 
şünecek bir vaziyet içine girmiştir. Bll 

t3.kdlrde İta.lya.nuı yeni Po1itlkas1nın 

şlındihk ve bn dönüm.'.ie bir tecavüzü 

değil, bir müdafaayı derpiş ettiği ve 
bunun için de iki.ısa.di, mllll ve siya.si 

menfaaUer bakımından Balkanlarda 
kendisinin de filen alakadar olduiu bir 

bJok vücude getirmek istedlil tasavvur 
olunabilir. Yabut da böyle bir laktik 

Balkanlardaki yeni İtalyan politJkası
nm tezabiir şekli olabilir. 

Ancak, bitaraf bir Balkan bloku ıe. 
şek.külü hususunda tasavvur e'Uğimir. 

İtalyan teşebbüsü ile kendi düşiincele
rlmlz arasında. mütebariz bir fark va ..... 

dtr~ Bizim şahsi kaı.aat ve nıüt.&leala
rınuza nazaran, İtalyanın filen aJik.ah 

olma.dJğı müstakll ve bitaraf bir Bal
kan bloku İtalyanın mUli menfaat: ve 

korwunasına daha geniş mikyasta hiz· 
met edebileceği gibi Balkanlardaki 

sulhu da yılların imtidadıoca mahfua 
ve müemınen bulundurur. Bu itibarla, 
Balkanlarda Türkiye, Yugoslavya, Ro .. 

manya~ Bulın.ris1an, Yunanistan tara
fından her tü.rlil ecnebi nüluzundan 
ha.de bir blok teşkili birinci ıarttı.r. 

Böyle bir blok bUKiin olduğu gibi ya.rm 
ve öbür ıün de kendl meıılaaUerlni 

kendi müstak:ll şahsiyetinde arıyaoağı 
ve bir arada 73,000,000 lak :renilmes 

blr kütle teşkil edeceği iıı;i..D her türlü. 
büyük devlet rekabet ve ihtirasından 
da a•ade kalabilecektir, 

- Sen de kooa bir erkek olmuş
sun! Demek içi.n yandı. 

Bu vaziyet, şüphesiz Balkan sulhıı· 
nu muhafaza edeeeil kadar .Balkanlar .. 

da.ki müesses sulh ve nizam İtalyabm. 
korunma yollarını da. ta.bil bir netice 
ballnde Tuna. ve Balkanlar üzerinde 

emniyet a.Jtına alm.tŞ olacaktır. Bıınan 
iı;iııdir ki, İtalyanın milli menfaat ve 
korunması Balkanlarda ınlivazene ve 
istlkrarm devamı ile kaimdir.. dJye .. 
blliyoruz. Bu istikrar ve müva.zeneyl 
muhafaza. edebilmek loin ise İtalyanın 
bütün ırayretile ı;:ıahşması, fakatı asla 
bir Balkan bloku içinde diğer ihttraıı 

ve rekabetlere yol açmamak tçln yer .. 
aJmayı tasavvur etmemesJ lii.zımdır. 

Nitekim, en az 750 yıllık bir mazinin 
taribi dahi bize Balkanların kendi 
meskô.ııları dL5mda hicbir yaba.neti 
cismi eninde ve sonunda Jıazmetmemif 
oldoğwıu ve tarih boyunca: «Balkan 
Ba.lkanldarındır .. » pre~sJplnin bu ya) .. 
çın bölgelerin hür, müstakil ve yalÇJ.D 
insanlarma hikim bulundufunu cös .. 
termektedir. F<}kat birden sustu, bir şey söy 

Jemedi. Çocukken ona rahat ver
mediğini, onu kovalayıp öpmek 
istediğini gene hatırladı. 

Peı-tev güler yüzlü, uzun boy
lu, geniş omuzlu, dinç, gürbüz, 
aklı başında, dirayetli bir genç
ti. Hilmi He ka:rdeş çocukları i
di, Pertev Bay Şevketin karde-
§İIÜn ·oğluydu, [Arkası vh] 

ETEM İZZET BENİCE 
(Son Telgraf'tan) 

Toprak Altında Kaldı 
Toprak kazarken üzerine Ylkılıın 

topraklar altında k:ı1an bir amele 
Kırklareliııden Cerrahpa.şa hastaba
nesıne getiıil.miştir. Efrail lsmlndcld 
bu amele bir müddet sonra hasta.ha .. 
_nede ölmüştür. 
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Harp Meclis! Toplandı 
.. .... . .. 

Daladye Ve Çember
layn'in Beyannameleri 

Ankara Haberleri 

Londra Radyosu Türk
çe Neşriyat yapacak 

Ankara, 17 (A.A.) - İkinciteş
rinin yirminci pazartesi günün -
den itibaren Londra radyosu Tiir
kiye saatile saat 18,55 ten 19,10 a 
kadar 15 dakika müddetle 51 
metre 32 ve 19 metre 60 dalga u
zunluklannda türkçe nes_riyat ya
pacaktır. 

LoDclra, 17 (A.A.) - Bugün aşa.

rıdakl resmi tebllj; ııeşredtI.ıaı.tlr; 

··Bugün Londr:ıda, Yüksek Darp 

şurası bir i911ma akdelmlttır. Bu top 
lantıda, fransızlardan B. Dala.diye, Ge· 
peral Gamle~ Aıniral Darlan, GeM 
neral Vwllenin ve İngilizlerden 
Başvekil, Hariciye Nazırı , H ava Ne
zareti Müdafaa Tanzim Nao;ı:ırı ha.zır 

bulunu.yorlardı. Yüksek Şfıra aza-sı 

saat 11,15 de toplanmı.şhr. Askeri 
vaziyeti ve bunun itidekt melhuz in ... 
kişaflarını tetkikten geçirmişlerdir. 

Harekatın en müessir §ekilde sevk 
ve idaresi ioin Fransız ve İngllb 
kuvvetlerinin kullanılmasını tanzim 
hususunda tatbiki iktiza eden usul, 
tam bir anlaşma. ile tesbit edUmiştlr. 

İki Başvekilin müşterek btya.nua .. 
ınesi aşağuladrr: 

"Fransu ve İngiliz Jıük.funeUeri, 

1914 - 1918 seneleri zarfında lktis&p 
edilen tecrübelerden istllade ede .. 
re:k, her ikl memleketin harpteki tk ... 
tısadi mesa.isinl en tam ve mükem-
mel şeklide ta.n'Zim eyleme,.i, harbin 
daha. bidayetinde kararl:ıştumışlar. 

dı, Muhasemat başlar başlamaz bu 
hususta derhal tedbirler alındı. Yük-
sek Şiiranın son toplantısında Da
ladier ile Çemberlayn tarafından it· 
tihaz edilen kararların tatbiki zım. .. 
nıııda., her Jkl bükfunet brafmdan e ... 
sasen meriyet mevkllne konulmllf 
olan hükümler, aşağıdaki sahalarda 
müştereken hnrekete ire~eyi temlıı 

edecek tarada tal< vl:re ve llmaııı e
dilmlftlr: Hava, teallhat, iptidai mad
deler, ı>etro1, iaşe, deniz nakliyatJ ik
tısadi harp, h er ikl hükfunet tara
fından ittihaz e dilen bu yeni ted· 

blrler, iki memleketin iptidai ,madde, 
istihsal vesaiti, deniz tonajı US.h .. 
bakımından sa.htp oldukları mena ... 
blln, müşterek mentaat namıııa, da
ha lyi b lr şekilde kullanılmaswı ve 

iptidai programt;ırında hi.disatın za ... 
ruri kılacağı tahdldatı keza aralann· 
da müsavat üzere taksim etmelerini 
mümkün kıJacaktır. Her iki memle· 
ket, b1111dan böyle, itbalit prog-ram
larını müştereken tespit edetekler 
ve b u proçamlarm tatbiki için ha· 
rioten yapacakları mubayaatta her 
türlü rekabetl bertaraf edeceklerdir. 

Bu hükümlerin talblkl, derhal ih· 
das edilen bir Fransız - İo.l;Uiz tan
zim komitesinin emri altında. çalışa-

Pazartesi giinü neşriyat başla
madan evvel Londra büyük el
çimiz Dr. Tevfik Rüştü Aras kı
sa bir hit&be ile bu neşriyatı aça
caktır. 

lhtisas Mevkileri 
An.kara, 17 (İKDAM Muhabi

rinden) - Barem kanunu muci
binee tayin edilecek ihtisas mev
kileri hakkındaki Vekiller Heye
ti kararı çıktı. Yaktnda alakadar
lara tebliğ edilecektir. 

.. .... ... • . . • 

KISA HABERLER 
cak dalıni Fransız - İng-lliı. icra ko· , ,. _. ..... ._...,,_,..,. • ...,..~ ......... -_.._ • ._.,,. • ....,~ ........ 

mitelerine tevdi edllııılşlir. * Litvanya Reisicumhuru Vilno 
Ahval ve şer&iı lüzum rösterdlği topraklarında Ü<; yerde örfi idare 

ilan etmi.ştir. 
takdirde diier sahalara da te.;mil e· * Riga - Kaunas hava hattı nor-
dllecek olan anlaşma, lıer iki mem· mal şekilde islemiye başlamıştır. 
tekelin, harıı mesailerini daha tam * General Veygand Lübnan'da 
bir şekilde taıı•im etmel< Iıususun- Bekaa ovasında bir teftiş seyaha-
dal<i azlmlorinln yeDi bir delilidir. Bu tine cıkarak Ravak ve Baalbek'i 
suretle Son Harpte, ancak üç sene ziyaret etmi.ştir: 
senn tal\>kkuk e!Urilen ber iki * :r;ıaltık memleketlerindeki Al
memleketiu müşterek organlzasyo- manlann memleketlerine iade -
nu, bu defa, mulıasemalın başladı- !eri işi faaliyetle devam etmek . 
ğı tariblen iki ay sonra l•hakktık et- tedir. 
miş bu.1unuyor. *~!~ika, Norveç'ten bin tondan 

fazla hacimde bir gemi satın al-

Almanlar P ol on yada ;;: nsız Komu
Hükômet Kuruyorlar nistıe(~~~~~~~r.~~!; 

(Bas tarafı ı inci sayfada l 1 
•Mahvetmek 9lduğunu ilk defa 
olarak ilan etmi.ştir.• 

Brüksel, 17 (AA) - İyi malu
mat almakta olan mahafilde be
yan eciılciığine göre İtalya ve İs
panya hükı'.ımetleri, geçenlerde 
Berlin hükumetine, diplomasi yo
lu ile, Holiında ve Belçikanın ta
mamiyetine riayet edilmesi ile 
fevkaliıde aliıkadar ola.1:akarını 
bildirmi.şlerdir. 

Belga Ajansının Berlin muha
birinin bildirdiğine göre alaka -
dar Alman makamları Van Rib
bentrop tarafından Belçika ve 
Holiinda sefirlerine verilen şifa
hi cevabi bu iki memleket hiıkfı
darlarmın teşebbüsüne karşı Al
manya tarafında,n verilmiş kat'l ı 
bir cevap mahiyetinde telakki et-
mek edirler. . 

HAR.3İ 30N HADDINE 
GÜTÜRECE}\LERMİŞ 

Roma, 17 (A.A.) - <Messagero • 
~azetesinin Bertin muhabirinin 
·bildirdii'rine göre Belçika ve Ho
liinda hÜkumdarları tarafından 
yapılan teşebüsün muvaffakıyet
sizlikle neticelenmesi üzerine Al- ı 
man matbuatı Almanyanın harbi ! 
son haddine götürmeğe karar ver
diğini yazmaktadır. 
ÜÇÜNCÜ REICH MAHVOLUN

CIYA KADAR HARP 
Paris. 17 (A.A.) - Fransız mat

bıtatı, Holanda - Belcika tavassu
tuna verdiği cevaptan sonra Hit
lerin çok müşkül bir vaziyette 
bulunduğunu gösterir alametler 
ncüsahede ediyorlar. 

P~tit Parisien diyor ki: 
Alman hattı hareke~indeki de

j;.şikLkler Fransa ve .fogiltereyi 
a:;.;:adar etmez. Bu ıki memle
ket Alman askerleri Polonya top
r· klarını ciğııedikleri gündenbe
fi Alınan; a ile harpte bulunu -
Yorlar Onlar üçüncü Rcich mah
\·oiı:r.cıya kadar harbe devam e
-irccklerdir. 
roı:oNYA'DA HİMAYE İDARESİ 

Kopenhag, 17 (A.A.) - Politikan 
g;ızetesinin Berlin muhabirine göre, 
B(ıhcıı.ya ve 1\-toravya himaye idare .. 
!l"·ne bc>nzer bir hükfi.ınetin Polonya
d kurulnıası için Alman erk3.n1 Po-. 
Ji yalılarla mUı.akere halindedir. 

) 

L(Jndrn. 17 (A.A.) - Harp vazi
ti hakkında her hafta açılan ınü-

ı., .\:(•re e~nasında i~<:'i p::ırtisi ~efle

rilıden B. SnC'll f.ÖZ alarak ıneclis

ten Alınan ınilletine hakkaniyetli 
şa llar tekli! t"dilmesini rica etmiş

i; . 
~nen dC>n1iştir ki: 
' - Kendisine taamil ettiğimiz ab .. 

lukayı imkan ıasıl olur olmaz kal
du·acağımlzı ve barış yolunu harp 
yoluna 1erı.;ih etUğ zaman kendsine 
~anılan hayatını iade için tam teş
ı·lkl mesaide bu1unacağtnıızı Alman 

ınilletine temin etmeliyiz. 

Snell, İngi!ız cevabını ihtiyat;~ 
lisanla tahlil ettikten sonra sözleri
ne şu suretle devam eylemi5tir: 

Hul:lsa olarak Almanya; 
1 - Çekoslovakyanın mi.i~takil si

ya!:ii hayata a\•dctini tenıin edecek 
tekliller yapmağa, 

2 - Bal'ışın artık haSta fikirli 
muhteris bir kaç sefihin keyfine tabi 
olmıyacağınl temin eyleıneğe, 

Davet edilıniştir. Almanya bu tek
lifleri kabul etseydi barış kapısı a
ÇJktL. 

ATTLEENİN BEYANATI 
.1\.Iuhalc!et lideri Attlee, h<.ırp he

defleri hakkında a~ağıdaki beyanatı 
yapn1ıştıı·: 

"- Şiındi hüküınctten iJir t<tlebiın 

var. Bu, harp hedeCleı·ını daha sal'ıh 

surette tespit için doıninyonlarl.:l ve 
Fransa ile yapılmakta olan ınüzakc

.relerin ilerleyip ilerleınediğidir. Hü- 1 
kUınelten, bunun hakkında ınalümat 
talep ediyorum. İngiltere, bu hedef
lerin daha sarjh surette tespit ve ta· 
yinini i.steıncktedil·. 

Londra, 17 (A.A.) - Çemberlaynin 
hastalığından beri ilk defa olarak 
bugün çıkn11ş \·e Başvekalete gcl
ıniştir. Baş\•ekH otomobiline biner· 
ken halk taı·afından hararetle se
lll.mlanm!ötır. 

1 GÜNÜN TENKiTLERi 1 ---
Politika Konuşmaları 

(Ba:ı tarafı 1 inci sayfada 
kon 11ştum v e büyük polUlk:a mese· 
leleri üstünde tamamiyle mutabık 

ka ldım; öylesine anla.i&ık ki, dünya .. 
Yı avucumuzun içine aldım, ist~··U· 

iirn iz gibi bükmedecetiz; Alsace -
Lorraine'J Fransaya iade etmek me
selesi, Rusya.wn yardımı Ue, müeb
bede.u gömiilmü.ştü.r. Fransa ile a
ramtzd a bir harp çıkması ilılimali 
kalmadı , İngiltereye karşı kıta blo· 
küsü yapmıya kant· verdik. Çar 
Fransayı İ::iteslu istemesin bu yola 
sevkedecek; buna söz 1·erdi.. Nicky 
ile samlıni dost olarak ayrıldık. Bl· 
ribirim.h:e güveniyor, biribirlmjzl çok 
seviyoruz.,. 

Çar İkinci Nikol!l, .'\lmanya İmpa.. 
ra.ratorunun kısa.ca Nicky dediği hü
kümdar, miS3firler g-ider glhnez bü ... 
yiik düka Aleksiye '?Öyle dert yandı: 

,._ Bana haber \·ermt"den, Vt'"rece
ğim eevaplart nazırlarıma danıştır ... 
madan ne diye bana bu meseleleri 
açh? Damdan düşer gibi böyle şey
leı· k.ouuşuJur mu? Ben de onun tek
liflerine btp havadan sodan muka ... 

bele ettim!" 

1397 dt-nberi _poli1il..a konu~n~aJarı, 

dei'işti mi acaba? 
SELAMİ İZZET SEDES 

Dün Parls mmtakası divanı harbi 
bir fabrikada komünist risaleleri da
fıtnuş olan Charles Durand isminde 
bir ameleyi üç sene hapte mab.k:O.m 

el111~llr. 

Din tevkif edilenJer meyanında Le 
Gali ve Frot isimlerinde Paris bele
diye meclisinin lkl aza.s1 bulOJlmak
t.adır. 

Polis bu sabah da faaliyetine de
vam etmiştir. Meydana çıkarıla.o ılzli 
bir matbaada Humanlle gazetesinin 
\l4r çok propa:-anda nlishalar1 elde 
edilmL;Ur. 

Alman 
Tayyareleri 

{B~s tarafı 1 ınci sayfc:ıda) 
reti harpte kaybedllmh; olan 51 in· 
e-illz tayyarectsinin hslesbti ııeşretM 

ınl§lir. 

Bunlardiln 31 i ölmüş, 11 i dOnme
mlş vt 2 si eslr düşmUştür. 

FRANSIZ TEBLİGİ 
Paris, 17 (A.A.) - Büyük Cmu

mi kararıi.h tebliğ' ediyor: 
Cephenin her noktasında ı-ece sü

kfuı içinde g-eçmiştir, 
ALMAN TEBLiGİ 

Berlin, 17 (A.A.) - Büyük Alman 
karar,r3.hı, teblii ediyor: 

Garp c-eplıeıiinde ufak ınikyasta. 

yap11fın taeiz endahUarı harlcinde 
mühim muharebeler olmamıştır. 
Alınan hududu, 17 (A.A.) - Ha

vas: Ge9eJıde beyanatta bulunan Al· 
man riea.linden biri, Alman askeri ta~ 
a rruzunan geclkmes! psllr.oloJik se ... 
beplerle. iıah edl1ebileceğini söy1e

mqtır. 

Naziler, memleket. dahilinde mu· 
halefethı arthi'ınt anladıkları zaman 
l'eııerallerln mütaJeala.rını dinlemek 
mccbu.riyetin.1e kalacaklardır. 

Ayni zat harbe devam ettikçe or
duya olan i1i~dın sarsılacağına ı ... 
ııa.ıuwuuu bir lıata. ola.caiını ili.ve 
etlniştir. Ancak Alınan ordusunun 
uğrıyabilcceği muvaffa.kiyetsizlik
ler, tanrınuı Bitleri korumadığını 

gösterdiği takdirde hitlereilerin iti· 
matları sarsılacakhr. 

--0--

Rorr an yada İhtik&.r 
Kanunu 

Bükre,, 17 (A.A.) - Hükümei, fi· 
atlarw C'&Yri kanuni şekilde yüksel
tilmesine karıt• YCDİ bir kanun kabul 
etmi.5Ur. Doğrudan doğruya Başve ... 
kAlctte tki umum komiserlik ihdas 
edilmiştir, Bunlardan biri balkın er
zak ve e~ya bakımından jaşesi ile 
diğeri de rlııUarm &'aYri nuni ola
rak yükseltilmesi işleriyle meşgul o .. 1 
lacaktu'. Umumi komiserliklere iki 
ıenera.1 tayin edilmiştir. 

11~«A1 Adliye Terfi Listesinin 
Kuklalı, Karagözlü Tamamını Neşrediyoruz 

Muharebe! 
Diiukü razetelerde, tabii, görmüş~ 

sünilzdür: 
Almanlar Fransız cephesinde kulda 

oynatmıya başlamtşlarl İki taraf as:
kerlniD cünlerden, haftalardan, hatta. 
aylardan ber i can sıkıntısından, işslz~ 
Iikten bol bol esDodikleri, bol bol şe
kerleme kestirdikleri bu zamanda. 
cephede oynatılmaya. ba.tlaoan bu 
kukla. oyunu pek de fena bir şey de· 

fil .hani! 
İsie.r misiniz timdi Alma.nlarıu cep

h ede bn kukla oyunlarına. mukahll, 
k"'1• taraf da tatııUD, buradan bizim 
Hayali İrfanı, ;yabut Safayı tak.un 
taklnatlar!yle birlikte davet ederek 
ken4i satlarutın önüne büyücek b tr 
hayal perdesi kurduruak tıpl<1 bl· 
ılm eski (IUfıtane saf ası), (Ya leva 
safası ) gibi (cephe salası!) diye ka· 
raröz ..oynatmıya başlaruılar, ve bu
n u üzer-ine onlara Ulat, berikiler de 
yine b u radan Kavuklu All7l ç&j1np , 

cepheler arasında, e-eceleri mufassal 
orta oyunl&rma b~lasuılar! 

Diyec.ek.s1nis ki: 
_ Nasıl olur canım, hJç börle 

kuklalı, Uraıözlü, orta oyunlu harp 
otur mu? 

Nasıl olma.z? Çünkü buna derler.: 
-ylrmlncl asli' .. , Geçen asırlan. nispet
le her şeyi batka, her ıteYl orijinal 
olan bu acaJp asrın muharebesi de 
tr&bii, büyle kuklalı, karagözlü, orta 
oyunlu, bambqka ve büsbütün ori
jinal bir muharebe olur. 

OSMAN CEMAL KAYGILI 

Hakimler Terfih 
Edilirken 

(Baş tu!tlı 1 inei sayfada) 
sebep olarak ileri sürdükleri mahzu
ru izaleye çalışacağız. Bu sebep ço
cuklarının orta ve lise tahsillerini 
temin kaygusudur. Orta tahsil çağın
da çocuk babası olan hfıkimleritnizin 
cüınlesini bu müesseselerin bulun
dukları yerlere nakletmelc imkanı 

n1evcut olmadığından muayyen Yilil
yet merkezlerinde '\.""'e oı-uı tahsil im
k!ı.nlarını ihtiva eden şehirlerde, lul
kinı. çocuklarına mahsus pansiyoulaı· 
açmak kararındayı_z. Buralarda h§.
kiın çocukları ibate ve iaşe aluncak 
ve mümkün olursa kendilerinden uc ... 
ret alınmıyacaktır. I\iüınki.ın olmaz
sa asgari bir ücretle idareye çalışa
cağız. Bu husustaki kanun projesi 
hazırlanınak üt::eredir . ., 

Fethi Okyar, bu beyanı ile yal
utz hikimlerin değil devlet meka

nizmasında. va:ıife alan her çeşit me
muriyet sahibinin en büyük derdine 
de temas etmiş bulunmalı.tadır. Bir 
kazadaki hikinı i~ olduğu kadar 
kaymakam, jandarma kwnandauı, as
kerlik şubeıii reisi, nüfus memuru 
veya mal müd ürü ,re her ya.bancl 
memur için de 900uğuou orta mek
tep ve lisede okutmak bir kay•ıdır. 
Fethi Okyar'ın memlekete şamil o
lan bu ihtiyacı hikim.leı·r tahsis \'e 
taksir t'derek gidermeye ('altsması 

hamlesi olmakla beraber diğer me
murlar ic;:ln de ideti bir hak~ızlık i
fadesi mahiyetini ahr. 

Hareket esasmda gayet doğru. C.ö
rüş yerinde. İhtiyaç 3.şik(J.r. Fak ... tı 
bunu yalnız hoiklm.ler hesabına dü
şünmek \'e başarmak da sarlb. bir 
adaletsJzlik olacakhr. Muhakka.k ki, 
cumhuriyet Türklyesinde- bir \reki.
leUn işini yoluna k.oym.ası ve düşün
celerini tahakkuk ettirip başarması 

değil, biitün vekiletlerln muvaze
nctli yü.rüyüşü ancak hareket meb
dei ve tarzı olabilir. Biz, şa.hsen bu 
ihtlyacm yalnız h.aklmler lehine hat ... 
Jcd.Umeslne m.wu-ız oldufum11.ıu, ih· 
ti1aeııı ti.mil bulunması hasebl)' le 
kül hallnde kartılanması ve tahak
kuk ettirlbnesi fikrinde butundufu .. 
JDUZU aoıkça Jfade edebiUriz. Blna
enalefb, hikimlerlmlzlıı terfi ~" 

terfllıleri esasuıda. aşırı bir his ve 
duyg-u. ne kendiBl ile birlik ve müt
tefik olduiunıuz Fethi Ol<yar'dan 
yalnız bu noktada di,fer vekiletlere 
ballı memurların da aynı tekildeki 
ihtiyacını giderecek müşterek bir te
şebbüs atmasını bekleriz. H:\klm ço
cukları .icin vlli:ret merkezlerinde a
çılması tasavvur edilen panslyonlar 
aynı zamanda diğer vekaJetlerlıı de 
büdceleriue koyacııklan tahsisatla: 
'"Devlet meınurlan ç.ocu.kları0 paıu;i .. 
yonları şekil ve hüviyetini ahr; hl· 
kim gtbl kaymakam da, ınal müdü
rü ele, şube rel!'ii ve jandarma ku
m::uıdant Yeya tapu memurunun da 
çocuğuna. bu talebe pansiyonunda o
kuma imkaıunı verir ve nıüsavi hak~ 
kı tesis eder. Bu iş yalnız Adliye ''e~ 
kiletinin hildmleı·e df'ill, devletin 
bütün mmurlara \"Udif.i bir im.kin 

olduğu ta.kdlrde hiç . şü:pbesi:ı,; uyan~ 

dıracaiı meınnlllliyet ve husule ır;e

titeoeği randıman o nispette gen~ ve 
değerli ola.calitıt. 

Fethi Okyar'ın, en kısa bjr zaman 
mesafesi iı;inde Jıikimlere maUop o
lan refah ve terfi şatUarını ıretirir

ken, böyle şami1 bir hayırın da. mü
te~bblsllğini üı:erlne alaeağını u-
muyoruz. 

ŞUKRti AH!IIET 

(Ilastarafı l ln~ı sayfada) 
ket Ertanh,Altıncı derece İstanbul 
Asliye Hukuk HRkiınliğin.e terfian o 
yer Asliye Hukuk Hakimi Şakir Gü
neri, Altıncı derece İstanbul Asliye 
Hukuk H3.kimliğine terfian o yer 
Hukuk hAklıni Muhittin Tayla!\, Ber
gama Hakimliğine Kastamonu eski 
Müddei umumisi Kemali Öğüçlü, 
Artvin H3kimJiğine Giresun Müd
dei wnunlisi Ta~ir Sencer, Antalya 
Ağır Ceza Reiı;liğine Cebelibereket 
Ağır Ceza Reisi Galip ÖZ!ürk. 
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Konya Azalığına Konya Sulh Ha
kimi Fevzi On~.y, Alanya HAkimliği
ne Niğde Müddei umumisi Tevfik 
Önen, Artvin Ceza Hfikimliğine Art
vin eski müddei umumisi Hüsnü Öz
_.Jen, Tunceli Azalığına Diyarbakır 

Ceza hlıkimi Mehmet Arıkan, Çorum 
Sulh Hakimliğine Arapsun Hakimi 
/ Jamdi Yalçınkaya, Şibinkarahisar 
Reisliğine Kütahya Müddei u1nurni
si Tevtik Artuk. 
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Bolu Müddei umumiliğine Bolu 
Müddei umuıni muavini Zahit Tor, 
Giresun aza.Jığına Diyarbakır azası 
Te\o-fik Demirci, İzmir Asliye Ceza 
HA.kimliğine Malatya Mücidei umu

misi Ali Rıza Kutlar, Akçaabat Hc.i
kilnliğinc Boğazlıyan Hukuk Haki
mi Ziyaettiıı Serim, Başmüddei umu
mi muavinliğine An.kara Sulh H5.
kin1i İsmail Ünver, İstanbul Müd

dei umumi muavinliğine Yalova 
müddei umumisı Atilla Yurdakul, 
Çorum Müddei umum.iliğine İEtan
bul :ı.'Iüddei umumi muavini Kemal 
Tanı Bandırma Asliye Azahğına 
Bandırma mülga Ceza H<ikimi Ne

cati Gökeri, Elazık Sulh H3kim1iğine 
Effizık Azası Cahit Gürka.ş, Birecik 
Hfıkimliğine Antalya eski Sulh Ha
kimi Hikmet Ziya Arkm.an, Tercan 

H§kimliğine Bodrum eski Afüddei u

mumisi Cemil Özbek, Antakya Sulh 
hf.lkimiiğine Süveydiye Sulh hfiltimi 
Rifat Yüce, Kırıkhan Ceza Hiı.ki.ınli

ğine Hassa Ceza H<1kirni Ragıp İnanç, 

Tunceli Ceza HS.kinıHğine Afyon A-
7.ası Kadri Tabak, Afyon Azalığına 

Akçaabat Hakin1i Arif Aydın, Tun

celi Müddei umwnillğine Silifko 
Müddei umumisi Hakkı Ketenoğlu, 
Saınsun Sulh H~khnlğine Zile Hu
kuk HAkimi Recep Balkan, İnegöl 
Müddei umumiliği.ne Orhaneli Müd' 
dei umumisi Tevfik DinC'el, Zongul
dak Hukuk Hakimliğine Samsun 
Sulh Hôkimi Hakkı Pektaş, Giresun 
Asliye hukuk hQkimliğine Manişa 

sulh illikimi Kamil Tepeci, İstanbul 
Ağır Ceza 3.zalığına İstanbul ~1üd
dei umuıni muavinj Salinı Başol, 
Mardin Azalığına Orhaneli Ha.kimi 
Reınzi Öğüt, Manisa Müddei umumi
liğine Manisa Azası Ziya Gökalp, Ma
nh:a Azalığına Gürün Ceza Hfikinıi 

B~ı kj Kocaballı. 
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Ak<;akoca H:lkiınUğine o yer Sulh 
Htıkin1i Abdullah Arığ, Bolu Müd
dei umun1i ıı1uavinliğine K:Jieız1n3n 

l\11.iiddei umumisi İ~mail Hakkı AlaM 

ca. Mucur HAklnıliğine Mersin Sulh 

Hı..ıkhni Hikn1et 1'-1amıkoğlu, Bolu 
Sulh HfıkiınliğirH.: Bolu auısı Tahsin 
Önü. Kilis ltô.kim1iğ;,1e Pınarbaşı 
Th-'lüddeı umun1isi Yalçın Dağla, Baş

n1üddci uınuıni ınuavinliğinc İstan
bul l\IIUddei umumi n1uavini Ekrem 
Gökvru·dar, İstanbul icra meınurlu
ğuna eski &iirt Müddei umumi mu

aYini Osınan Cemal Oğuzoğlu, Gebze 
Müddei wnumilitine Divriği Müd
dei umunıisi Ruhi Güven, Gfunüş

hane müddei umtuniliğine Görele 
müddei uınumisi Mehınet Ali ÖZde
mir, Bandırına Asliye azalığına Ban
dırma Sulh hiikimi Şahbezat Aniş, 

E15.zıg azalığına Elazığ Sulh\ Hfı.klmi 

Kadri Uğur, Ermenek Hukuk H3-
kin1liğine Konya Ereğlisi eski Müd
dei wnlın1isi Necati Eren; Kulp ha
kimliğine Silvan ınüddei umun1isi 
Tnhiı· ... '\ksu, Van müddei umumiliği

ne Karaburun müddei umumisi Ke
mal Yürükoğlu, Antakya sulh M

kimliğiue Beylan Sulh h€ı.kimi l1ik
mct Tüzer, İstanbul Sulh H&kimli
ğine Gebze Müddei un1uınh:;i Ratıp 

Seliçi, İ~tanbul Müddei umunıi ınua
vjnliginc Bursa Dilddei uınumi ınu
avini Edip Ünal Erzan, Yalova ııüd
dei umun ı gine İınralı ceza evi 
nıtidürü I-lakkı TaJim<:'ioğlu, Elınalı 

Agır Ceza Müddei uınumiliğine Ur .. 
fa azası Sain1 Gök!5oy, Ankara Sulh 

H3.kiınliğine Teınyiz mahkemesi Ra
portörü t'.lirsal Yamaç, Ankara Müd .. 
dei ı1111un1i ınuavinliğine Ankara 

Sulh hakimi Lütfi Doğutürk, Ilgaz 
hiikiıniğine Diyarbakır Müddei umu
mi muavini Sadık Günay, Bolu aza

lıj;ına Tokat Sulh Hakimi Kafiz Ya

manoglu, Denizli Mi.iddei umumi 

ınuavinligıne İigın Müddei umtunisi 
Muhtat· Söj·leınez, Samsun Ağır Ce ... 

za Azalığına Şile ıniıı.ldei umumisi 

-Tevfik Akın, Viran:;ehir Iifı.kinıliği
nc Balı1 Hukuk hakinıi Tahir Kay ... 

seri!io.i;lu, Orgüp Muddei wmımili-

;;ine ~ğan Müddei umumisi lt-Iu
ammer Behşi, Bal§. hfikimliğine Bala 
Ce7.a hilk.imi Emin Gebzelioğlu, Ma
nisa Sulh Hakimliğine Afyon Azası 
Necati BaraJ, Adana Hukuk Hfiltim

liğine Emirdağı Hukuk hc'lkimi Ni
yazi Akkuş, Zile Hukuk Hii.kimliğine 
Mudanya ha.kimi Jl,1ebınet Ali Derin

öz, Yalvaç Hukuk Hfikiınliğine Bol
vadin Hukuk hiikimj Hakkı Alpsoy, 
Temyiz mahkemesi rapartörlüğüne

l)Jlaz hilltimi Hayrettin Genye, Bol
vadin Hukuk lıiikimllğine İstanbul 
İcra memuru Halim Tanrı.kulu, Di
yarbakır azfilığına Mardin azası 

Hüsrev Eldem, Giresun l\tüddei u
mumiliğine İstanbul Ağır ceza azası 
Sür'":""ya Şarman, Antakya Çeza bi
kimliğine A1aşehir Müddei umumisi 
Haydar Eren 1 
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Elazığ l\'Iüddei umumi muavinli ... 
gine Pazarcık Sorgu Hakimi Feyzi 
Olgaç, Ankara İcı-n. ınemw·luğuna 
Diyarbakır Aza muavini Halis Sun
gur, Niğde Sorgu lıikimliğine Te
kirdağı Sorgu hfilcimi Fuat Ak.er, 
İpsala Sulh hiikimllğine Edremit 
müddei umun1isi Abdullah Kande

mir. Divrigi Müddei umumi mua
vinliğine Gümüşhacıköy Müddei u
mumi muavin Nurettin Ertürk, Ban
dırn1a Aza muavinliğine Bandırma 

h:ikimi muavini Mübeccel Özer, 
Bandınna Sulh hfiklmllğine İpsala 

Sulh hiikimj Feyzi Daniş Kutman
1 

Gelibolu Sorgu Hiikımliğinc Şarköy 
Sorgu htı.kimi Hamdi Onur, Çöleme
rın. hilkiınliğine Yenicefoça Sulh Ha
klını Ali Kısmetli1 Garzan Mkimlt
ğine Mudurnu eski müddei umumisi 
İdris Albayrak, Silvan Hbkim mua
vinliğine Diyarbaklr SOrgu Hakimi 
Esat Arıs.11, Petürke Haklın muavin· 
liğine Adıyaman müddei umumi rou
aviı1i Cetaı Öktem, Erciş hfikimli

ğine Gümüşhane Sorgu hfıkinıi Ye
redoğ Kişıoğlu, SavLır hfikimliğine 

Mardin Sorgu hf.ı.kimi Fahrettin E
renk~. Beyazıt hfı.k:im Jnuavinliğine 

Ağrı h.1Jkiın muavini Süleyman Ön
der, Palo h<ikinı muavinliğine Siirt 

müddei umuıni muavini Hasan. Mü-
13yiın, Adıyaınan Sorgu hfiltimliğine 
Belıisni Sorgu h!lkimi ŞaU Tokta
mış, Bursa Müddei U.'ll.uın1 muavin
liğine Çun1ra müddei umumisi Muh ... 
tar Türkekul, Diyarbakır Hakim mu

avinliğine Balıkesir hlikim muavjni 
Muazzez Tün1er, Ankara Sulh ha
kimliğine Ankara eski Sulh Mklml 
Süreyya Betil, Erganimadeni müddei 

umuıniliğiııe Nazimiye müddei u
mumisi Süreyya Petekkar~ Boya
bat Hukuk hcikimlığine İstanbul 
Sulh hukuk h3kitni Ekrem Güven, 

Şarköy Sorgu h:ıkiınliğine Boyabat 
Sorgu h<ikimi Şefik Ulukan, Çorum 
Müddei umumi muavinliğine Mardin 
Aza muavini Edip ..Arash, İstanbul 
Müddei umumi muevinliğıne ·Corum 

Müddei un1umi muavuıi Sıtkı Ku
ralt.,n, İstanbul hakim ınuavinliğlne 
Balıkesir n1üddei umumt muavini Şa

hap ArJç, 1:.:lınalı h<ikim n1ua\•inliği

ue terLan o yer hl.ıkl.n muavini Zi
yn 011al, ManJin Sorgu hfikiınliğine 
Elbistan Sorgu li3.kimi Nadir Omay, 
İstantnıl Müddei umuJni n1uavinliği
ll\: An1asya SorgLt hi'.ıkln1 i Şekip 

!ı.-1u;;;lu. 

30 LİR.\YA ÇlKANLAR 

Akçakoca ınüddei tını.umi muavin
liğine Soı·gun Sorgu hftkimi Tahir 
Taşer, İnegöl Sorgu hfı.ktmliğine 
Bünyan Sorgu h3.kimi Kfımil Oy
man, Tekirdağl Sorgu hiı;kimlgıne İ
negöl Sorgu hakimi Refik Anadol, 
Sungurlu Sorgu hflıkimliginc Kırk

ağaç Sorgu hfıkimi Şevki Akbay, 
Gümüşhane Sorgu h:ikimliğine Ha\'
za Sorgu h3.kitni Feridun Öner, Çeş

me Sorgu hakimliğine Kelkit Sorgu 
Mldmi Suphl Akın, Amasya Sorgu 
Hfıkimllğine Suncurlu Sorgu hakimi 
Mehmet Kocaoğlu, Solhan Sulh hfı
kim muavinliğine Muş hfildm ınua
vini ~ıı:esut Dolu, Hilvan Sulh HE.kim 
muavinliğine Birecik. HA.kim muavi
ni Ulvi Balaban, Şirvan Sulh htikim 
muavinliğine Van h3.klm muavini 
Yakup Çukuroğlu, Beşiri Sulh Ha· 
kim muavjnliğtne Siirt h3ltim mua

vjni Cemal Aksu, Eruh Sulli hakim 
mua\•inliğine Sıırt hclkin1 n1tıavini Zi
ya Diril, Çermik Müddei umuıni 

muavinliğine Çermik Sorgu h&kimi 
Ramiz Emre, Tuzluca Sulh Hak.im 

muavinliğine Ağrı hakim muavini 
Emin Akyüz, Zaru;;a.t Sulh Hakim 
mua\'inlğine Ardıhan Sorgu hakimi 
Esat Taluy1 Ahlat Sulh Hakim ınu
avinHgine Bitlis h3kim ınuavini Sa
fi Tulun, Yusufeli. hlk.iın muavinli
ğine Şavşat ınüddei uınuıni ınuavini 

Müsllın Gökgöl, Kağızınan hfıkim 

muavinliğine Bitlis Sorgu hfıkimi 

Lütfi Önerbaş, Göle Sulh hakiın mu

avinliğine Ardıhan bôkinı muavini 

Fazlı Ertekin, $avşat ıni.irldei umum! 

muavinliğine Şavşat Sorgu h3ki~i 

Salih Aker, Diyarbakır müddei umu

mi muavinliğine Bitlis h3kin1 n1uavi-

ni Kadir Ti.imcr, Ç.arşanıba üddei 

umumi ıntta\ inhgine Hayza H. n u-

Balkanlardaki 
Siyasi Çarpışmalar 
Balkanlartn siyasi tarihi sathı '\.'C

ya esaslı tarzda tetkik olunwıca an
la.tthr ki, ecnebi büyük devleUerin 
bn mıo tkadakl nüfuz ve hfa.kimiye~ 

mücadeleleri, Avrupa.nuı bu kısmın ... 
da Y&fl"fall m.Hlçtlerl harbe, fetilke ... 
te sefalete sürüklemiştir • 

'Geçen birinci teşrin ayında İngil
tere ve Fransa ile, Ba.lkanlard.a ve 
Şarki Akdenizde, Boğazlarda. stal..u
küo'yu temtn.a.t a.Ib.na alan tedafüi 
ittifak m u.ahetksi, t.ecavü.z.lere müş ... 
&erek mukavemeı c-ayesiyle imza o ... 
lunmuştu. Tür kiye cumhuriyeU hü· 

kimıetl, ayni mu.a.bedenln ı numara
lı prolokolUDda tasrih edildiği v•ç· 
hlle, İnrilıere ve Fran.sa ile SovYetler 
ittihadı a.rasmda ileride çık&c1<k bit 
harpte, kendi.sini bu ınuahedenln hü

kümlerinden hariç buJttn.d tll'du. Mos
kov• hükfuneti erkinı, Ankara m u
abedesınln, SovyeUer aleyhine her ... 
hanrt t.eca vdı.1 ltaTekeUer.e biç bir su
ertıe ,.asıt.a edilmediği haklkallnl an
lamıştır, diyebiliriz. 

Romanyanın mülki tamamlyetln.e 
riayet hususunda Sovyetıer muhtelit 
tan:d& teminat vermişlerdi. Sinyor 

Gaydanın -ve "N"evvs Chronicle" ga

zetesinin Roına. muhabirinin düşün

celerini, haberlerini nasıl bir tefsire 
tilbJ tutmalı! 

A.nkara muahedesi, Balkanları ia
cUtere ve Fran.sanuı nüfU%lar1J1& ıa ... 
bi tutma..nuş, bu raye ile imu ed,l ... 

memiştlr. 

Cennbuşarki ve- Cenubi Avrupa-, 
da. şarki Akdt'niıde İtalya menafii 

' aleyhine :ıçık veya gizli arzuları olan 

bir hükllınetin, teşe1tkülün bulundu· 
ğu delilli bertaraf, manhk'i. sebep
lerle de lıah edlemez. BuJ,-arlstaıuo. 

da gireceği, nüf~l:ı.rdan az:ide blb.
raf Balkan blokunun te.~k.111.odeJ İn
giltere, Fransa, SovyeUer, AlmaDJ& 

c-ibi, İtalyanın da faydaları vardır. 
Balkanları nüfuz mwtaka.sı veya sa, ... 
hası haline tibi tutarak. bu mıot:ı

kaya. yarın için baro doğura.bile

cek rekabet1ere da.yanan sulh ve sü ... 
künet tohumları saçmakta büyük 

devle1ltrden hiç biri"iiDin ve italya
nın m1;:nfaati yoktur. 

Romanya hükümeti Ankara mula
ha4üza..rının H-.rici7e VeJdJim.i:ıe 

:raııtıiı söylenen teklifin de bu •· 
.sulara ıröre oldutunu tahmin edilebi
Uri%. 

Balkanlard a nüfuza tibi bltaraf bir 
blok teşktıl 1i.fJannın, haberlerlnW. 
şu veya. bu memleket ~a%etecUerln ... 

den baıdarınm hayatlerint da.yana
rak icat editdlfini de Uive ebneltyb:. 

Roıııa ile llloskovo. arasındaki fa· 
şiım ve komünizm akldelerin"ln, Ba.1-
k.ıuılara flli mücadelelerine sahne 

yapmaları veya teşril<i, mezkür il<i 
kutbu t~m.."'il eden devleUerin men ... 
faatlerlne de her Slll'etle m11ra1ir \•e 

muhalif bulunduğUDu söylemekle bir 
hakikati ifade el~ olııruz. 

• 
HAMİT NURİ mMAK 

On gündenberi bütün • • Istanbul 

LALE 
Sct.1onlartnı a1k~tan sarsıyor ... 
Takdirden çınlatıyor ..• 
Sinema aleminin eıiSİz mucizesi 

ERROL FLYNN - OLİVİA DE 
HAVİLLAND 

Büyük kudretlerinin ölmez temsili 

VATAN 
KURTARAN 

ARSLAN 
Bu filim bu sene Beyoğlund.an ba~
ka hiç bir sincınada gösteril.m..iye
cektir, İlaveten: ıfo son gelen 
METRO JURNAL. Bugün saat 11 
de ve 1 de tenzil3.t1ı Halk matine-

leri ı=ıuareler numaralıdır. 

Teleioıı: 4359Ş -----,m 
avini Ekrem Atabey, fübistan Sorgu 
b~kimliğine Mut Sorgu hftkimi Sab
ri Severeanı İstanbul icra memur ... 
luğuna Akdağmadeni eski h:lklm 
ınuavini Naim Künter, Oltu haklın 
muavinliğine Tortum milddei umu
mi muaYini SeJami Yüksel, Antak

ya müddei umumi mua\ inliğine çı .. 
ne hA.kim muavini Fethl Arıenare. 

Yıısu!eli müddei umumi ınuavinlıği

ne BoZÖyuk hakim mtwvini Rebi! 
Aktürk. 

25 LİRAYA TAYİN 

Zara Sorgu hiıkim vekilliğu1e Şar

kışla Sorgu hflkirn vekili Rüştü Pek

ergin, Sarayköy Sorgu hlikim vekil

JJğioe Posof Sôrgu hiıkirn \'eldll İl>

rahim Yi.iksel tayin kılınmı~tu. 



SATl"ll: - • 

lfl:4fV1 TARfl./lrtOG T'fiFAlt VG 

+JA(C~Ct l~Lf11 
Tefrika: 82 

Mehdinin Son Saltanat Senele
Lekeliyen Hôdiseler • • 

rını 

Ve ancak iki gözü iki çeşme, 
Mehdinin ölın~ cesedi üzerine 
kapanabildL 

Mehdi, zehiT!endlğini anlamış, 
&ece,ltini hissetmi§ ve gözlerini 
kapamadan evvel de şu sözleri 
söy !emişti: 

- Ölüyorum .. Beni altında etin 
b~ hayatı yaşadığım bu ceviz 
.ağacının dibine gömünüz. 

Filhakika Halifenin ölüsü, üze
rinde günlerce sızarak alem yap
tığı toprnğın altına, ceviz a.ğacı
lllıJ) dibine gö.ıııüldü. 
Sevdiği kızın elinden zehirli 

.armut yemek suretile dünyadan 
göçen Halife Mehdi hakkında 
son sözü söylerken ona ait bazı 
tarih hatıralarını da yazmağı mu
vafık bulduk. 

Biliyoruz ki, Mehdi, babası Man 
surdan hadsiz hesapsız bir serve
te kon.muştu. 

O, bu serveti adam akıllı israf 
etti. 

Herkese, her tarafa avuç dolu
su altın saçtı. Böylece halkın mem 
nuniyetini kazanmak eayesini ta
kip etti. Ayni zamanda kendi ü
zeı .,. mes'uliyet almak korkusu 
onu bir haklın meclisi teşkiline 
de sevketti. 

Emevilerin &dil Halifesi Öme
ribni Abdülazizi kısmen kendine 
örnek yaptı, 

Herhangi bir davayı rüyet e
derken iilimleri, kadılan meeli -
s.nde hazır eder, aklı ermediği 
şey , ri onlaTa danışırdı. 

İlk senelerini böyJe adaletle, 
hak işlerile meşgul olmakla ge -
çiren Mehdi, etrafını alan dal -
ka'Vuklara pek çabuk kandı. 

EHndeki serveti zevk ve safası 
uğuruna kullanı.dı. -

Güzel ve şehveti tahrik edici 
bir şiir düzdüğü için şair Mervan 
bm Hafaza'ya bir kalemde tam 70 
bin akçe vermesi ve Medinede di
lenen genç ve güzel bir kadına 
sırf güzelliği hatırası i<;in cebin
de ne varsa hepsini sadaka ola -
rak. wrmeşi cömertlik değil', ha
talı bir israftır. O bütün bu is -
rafları kendi hususi hayatına dil 
uzatan olmasın diye yapıyordu. 

Çok defa milletin işini valile
ırin, hakimlerin ellerine bırak -
mış, kontrol etmemiş, kendisi iç
ki alemlerinde ve av peşlerinde 
yaŞ?ımıştır. 

Bu şekilde hayat tarzı Mehdi
nin son saltanat senelerini leke
liyen hadiselerdir. Hatta bazı ta
:rilıler, Mehdinin av esnasında 
iken beli bir m.ağaranın dar ka
pısına çarparak. belkemiği kırıl· 
mak suretile öldüğünü yaı.ar'lıır. 
Diğer )1ir kısım tarihler ise bi

zim yazdığımız şekilde ölümün 
vaki olduğunu zikrederler. Bu da 
gösteriyor ki, bir Halifenin ölüm 
şeklinde bile İslam tarihleri ne 
kadar tezat ve ihtilaflara düşü -
yorlar. 

Mehdinin içkiye ve ava olan 
inhimakini yazarken ona atfen 
anlatılan bir hikayeyi de anlata
lım, 

Mehdi ava çıktığı bir gi1n. bir 
geyiğin arkasından koşarken ma
iyetinder, uzak düşer. Karnı acı
kır, susar, etrafına bakar, hiçbir 
ev ve hiç bir kimse yok. 

Her taraf orman .. 
Uzun müddet yürür, nihayet 

bir oduncu kulübesi önüne gelir. 
Kapıyı çalar. Çıkan oduncu -

dan bır parça yiyecek ister. 
Oduncu karsısında kelli felli, 

güçlü kuvvetli bir adam görün
ce: 

- Arkadaş, der, ben im kulü
bemde seni doyuracak kadar y i
yecek yok. 

- Zarar yok ... Az da olsa, ne 
varsa getir. 

Oduncu biraz ekmek kırığı ge
tirir 

1 Mehdi bunu bir hamlede yer 
ve: 

- Başka bir şeyin daha yok 
mu? Der. 

Bunun üzerine oduncu bir bak
raç şaralJ çıkarır. 

Bu şaraptan bir maşrapasını 
kendi içer, bir maşrapa da Meh
diye verir. 

Mehdi şarabı içince memnun o
lur. Oduncuya: 

- Sen, der, ben kimim biliyor 
musun? 

- Hayır .. Nereden bileyim? 
- Ben Halifenin en has adam-

larından biriylın .. 
- Ya ... Öyle ise gel bir maş

rapa daha ic ... 
Mehdi, ikinci m~rapayı da yu

varladıktan sinra tekrar eder: 
- Ben klınim biliyor musun? 
- Demin söyledin ya .. Halife-

nin en has adamlarından birisin. 
- Hayır... Ben Halüenin eın 

büyük erkanından biriyim .. 
- Yli... Allah afiyet versin öy

leyse .. Al bir maşrapa daha .. 
Mehdi üçüncü maşrapad.an son-

ra yine sorar: 
-Ben kimim? 
- Canım kaç defa soracaksı-

ruz. Demin kim olduğunuzu söy
lediniz ya .. 

- Havır.. Ben bizzat Halife 
Mehdiyim ... 

Oduncu bunun üzerine hemen 
şarabı, maşrapayı ortadan kaldı
rır. Mehdi: 

- Neye onları kaldırıyorsun .• 
Bana bir kupa daha ver. 

Deyince oduncu: 
- Yağma yok cevabını verir. 

Birioci maşrapada Halifenin uııa
ğı, ikincide veziri, üçüncüde biz
zat Halife olduğunu iddia ettin. 
Dördüncüyü verecek olursam bu 
sefer mutlaka Allah olduğunu 

söy liyeceksin. Benim günaha gir
miye vaktim yok. 

[Arkası var] 

TAKViM ve HAVA 

18 İKİNCİ TEŞRİN 1939 
CUMARTESİ 

11 inci ay Gün: 3ZZ 2. Teşrin 5 
Wcri 1358 Rumi: 1355 
Şevval 

Güne' 
Öğle 
İkindi 

8 
1.51 
11.59 
14.33 

Kasını: 

Alışanı: 

Yatsı: 

imsak 

- HAVA V AZİYETi 

11 
16.48 
18.H 
5,08 

-. 
Yeş1111öy meteoroloji stasyonuııdan 

alınan maJUmata röre hava. yurlta 

dofu bölsele.ri vıe orta .Anado1unon 

ıark kısmı Ue Ece bölgesinde bulııl
ıu, Akdeniz ve Karadenb kıyalann

da mevzii 1afı,1ı, diler bölı-elerde 

~k bıılnllu ve Jtr yer yafışlı ıeç
m.lş, rüqirlar dofu bôl«elerde sakin 

lıalnw , dlier bölıelerde cenup isll

lameilndtn or&a kuvvette esmlşür. 

Dün İstanbulda. hava. çok bulutlu 

l'eçmif, rii.zıir cenuptan saniyede Z·C 

metre hızla esmlşUr. 

Saal H de bava tazyiki 1012,f mi
libar idi. Suhunel en yüksek 18,1 ve 
en düşük 12,0 santlırrat 

miştır. 

kaydtdil-

İTİZAR: Hazretı Muhammed adlı 
tdrikamızı bugıin koyamadık ka
rierimizden özür dileriz. 

ZAYİ - İstanbul İthalat gı.inırü
ğtinün 19329 say' ve 26.10.939 gün
lü beyannamenin ( 1) inci$ı kazaen 
zayi ettim. Yenisini c;ıkaracagımdan 

esltisinin hükmü yoktur. 
İst. S. Haınan1 117 No. Aşer J. Nahmias 

--......... ....ıııl!: 
DEUTSCHE LUFTHANSA 

Kış Uçuş Tarifesi: 
SALI, PERŞEMBE ve CUMARTESi 

lstanbul'dan Sofya, Belgrad, Budapette 
ve Viyana Uzerinden Berlin'• 

Sofyadan Selan;k \'e Atina'ya irtibat vardır. Daha ziyade 
malumat almak, biletler ve kayıt muamelesi için aşağıda 
killii{e müracaat edilmelidir: 

HANS WAL TER FEUSTEL 
Galata Rıhtım No. 45 Telefon: 41178-Telgraf clIAN3AFLUG• 

iKDAM 

350 yi mütecaviz altın madalya ve zafer n.işanlarile büvük 
fat, birincilikle diplomalar kazanan 

mükA-

LiMON CiCEKLERi 
HASAN 
KOLONYASINIH 

Benzer.ine Avrupa medeniyetinde bile tesadüf edilemez. Hasta
larti hayat ve şifa veren, sinirleri teskin eden, ruhi ıstırab'.an azal
tan bu meşhur kolor.1aya ecnebiler bile tapıyor. Hayran ve meftun 
memleketlerine hediye olarak gönder·/orlar. Denebilir ki, İngilte
re, Fransa ve bütün yüksek milletlerin kolonyalarına faiktir. 

HASAN Deposu Veni Adresi: 
Bahçekapı Beyoglu tramvay durağı karşısında 

Beykoz Kaymakamlığı ve 
Belediye Şube MUdUrlUgUnden : 

A, Hisannda Göksu mevkiinde Küçüksu caddesinde ilk mektep ittisa
J!nde Abdülhamt Kavasoğlu ile Nazım. Olcaytonun müştereken mutasarrıf 
oldukları 561 m2 arsadan haritası mucibince 2604/~6 m2 1 ilA 9 sayılı 

yerin Posta Telgraf U. Müdürl~iğünce yeniden inşa ettirilecek posta telgraf 
binası için menafii umumiye namına isüml<ikine karar verilmiş ve ehli vu
ku( marifetiyle arsanın beher m2 na 175 kuruş ve arsa dahilinde ltulunan 
binalardan birisine kısmen 800, diferine de 100 lira .kıymet takdir ediJmj~ 
keyfiyet Mayıs ve Haziran 939 tarihlerinde 8 gün müddetle Yenisabah ga
zetesiyle ve ayrıca da mahalline 8 gün müddetle asılarak. il3n edil.misse de 
arsa sahiplerinin kanuni müddet zarlı.oda takdir edilen bedele itiraz etme
leri üzerine keyfiyet ViUiyet DaimB encümen.ince tezek.kür ve yapılan tet
kikata müsteniden bu arsanın civarına plfij ve saire inşası dolayısiyle kıy

metinin tere!!ü etmesinden beher metre murabbaına 3 lira kıymet· taktir e
dilmiş, arsa üzerindeki binalara da evvelce taktir olunan kıymetlerin tez
yidine bir sebep görülmediğini İstanbul belediyesi daim1 encümeninin 8172 
No. 15/8/939 tarihinde karar verildiğinden 1295 tarihli istimHlk kararna
mesinin sarahati dairesinde sözü geçen arsa ve binaların istimlfık bedeli o-

• lan 2603,46XS+aoo+100=.8713 lira 38 kuruş bedelle alınmasına P. T. T. 
U. İdare encümeninin 25/9/939 tarih ve 1028 sayılı kararına binaen alaka
darlarca malUm ve tebliğ makamına kaim olmak üzere U3n olunur. (9490) 

- - ·- - - -
Baş, Diş, Nezle. Grip, Romatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser 

icabında günde 3 ka,e alı nablllr. --- -
Elazığ Nafıa Müdürlüğünden: 

--
Kapalı zarf usu lile eksi itme ilanı 

Ankara Radyosu 
DALGA UZUNLUCU -

A.Q. U,H a. Ulll il& it llw. 

.A.1.11,TI a. M&l llm. il &w. 
Ua a UI il& 111 llw. -

18 lkinciteşrin Cumartesi 
Sa.at 13.30 Procram, ve memleket 

Süt ayarı. 13.35. AJans ve mel.eorolo
,!! haberleri. 13.50 Turk muı11i. Ça
Janlar: Ver.be, Ruşen Kam, llept E
rer, Cevdet Kozan. 1 - Okuyan: Mu
zaffer Ukar l - Ferahfeza PeşrevJ, 
Z - Ki:ıım Uz - Ferahfeza şarkı: 

(Dun gece tabı seher), 3 - Sedat Oz
toprak - Jı~erahfe:ıa şarkı: (Nale et
tikçe), 4. - Lemi - Ferahfe~ §ark1: 
(Dinlendi başım), 5 - 'l'anburi (;emll 
~ Ferahfeza. saz semaisi. 2 - Oku
yan: l\lelek Tokgöz. 1 - Yesari M1m 
- :Suzinak şarkı; (Ayrı duştum sev
digımdcn), Z - Rahmi Bey - Suzinall 
şarkı (Bir sihri taraıı). 3 - Sadettin 
Kaynak - Gü.lizar prkı: (Batr1ma 
taş basaydım), 4 - Sadelün Kaynak 
- Muhayyer ıarkı: (Batan gün ka
na benziyor). 14.30 Mu.z1k (Riyasetl
cwnhur bandosu - Şef: İhsan Kun
çer) 1 - L. Blanlr.erburg: Marş, 2 -
1. J. Paderevsky: l\linüetto, 3 - J. 
Massenei: Phedre operasının uver
tl.İl'ü, 4 - H. Fev.rJer: l\Ionna Vanna 
İ/operasından faniezl. 5 - A. B. Ke
lelbey: Bir lran ı,:arşısmda. 15.15/15.30 
Miııik (Dans miııiii - PJ.) ıs Prog
ram. 18.05 Memleket saal ayan, A
Jans ve Meteoroloji haberleri. 18.ZS 
Mü.ıik (Radyo e&i: orkestrası) 19.00 
Türk miizifl: Eski İstanbul şarkıla
nndan nümuneler ve saz eserleri. 
Ankara radyosu kiline okuyucuları 

ve 18 saz bir arada. 20.00 Konuşma 
20.15 Türk müziii: Yeni şarkılar. O
kuyanlar: Radile Erten, Sadi Hoşses. 
Çalanlar: Hakkı Derman, Şerif İçli, 
Hasan Gür, Hamdi Tokay. 21.00 
1'-lüzik (Küçük orkestra - Şef; Ne
cip Aşkın) 1 - Alois Pachemecr: 
VIYANA suiti: a) Kuçük reçlt res
mi, b) Operada bale müziği, c) Gra
ben'de ıezlnU, d) Prate('de Ath -
Karınca. 2 - Ernst. Sorre: Köy evin
de ışıklar (vals), 3 - Mozart: Re ma
jör dlvertiment.o'dan menüct, 4 - Le

vine: Hümoresk, 5 - Ma.nnfred: Bir 
karnaval hülyası (Entermezzo), 6 -

Mtndelssohn: Sözsüz Romans, 7 - A- \ 
lelter: Çobanın sabah şarkısı, 8 - Drl
l'O: Esmera.lda. haletinden afır vals, 
No. 3, 9 - Saint-Saens: Kahramanlar 
marşı, 22.00 Memleket saat ayarı, 

Ajans haberleı-:", ziraat haberlerJ, 
Z2.15 Konuşma (Ecnebi dillerde) 
Müzik (Cazband - Pi.) 23.25/23.30 
Yarın.ki proıram ve kapanış. 

Her ıün yaln11 kısa daJı;r, 31, 7 m. 
9465 kc/s poslamnla neşredilmekte 

olan 7abancı dillerde haberler saaUe
ri aııaiıd;r, ıöılerllmifllr: 

İranca: 
Arapça: 

Fransasca: 

Saat 13,00 ve 18,45 de 
Saal 13,15 ve 19,45 de 
Saat 13,45 ve ZO 15 de 

İstanbul Asliye Üçüncü Hukuk 
Mahkemesinden: 

Armenuhi Kamaoğlu tarafından 

Beyoğlu Yeni çarşı eski Çiçekçi so
kak 28 No, Ju hanede mukim J.ken 
hali hazır ikamet.g~hının meçhul ol
duğu taayyün eden Vahan Kamyan 
aleyhine mahkemenin 938/310 No. Ju 
dosyası ile açılan boşanma davası

nın icra kılınan muhakemesi netice
sinde: Kanunu medeninin 134, 138 ve 
142 inci maddelerine tevfjkan taraf
ların boşanma1arına ve kocanın bir 
sene evlenmemesine ve çocukları 

Arsenjn velayetinin anaya tevdiine ve 
masarifi muhakemenin M. aleyhine 
tahmiline 14/8/939 tarıhinde karar 
verilmiş ve hüküm huhl!';ası mah
keme divanhanesine talik edilmiş ol
dugundan M. aleyh Vahanın i13n tari
hinden itibaren on beş gün zarfında 

n1üracaatla nan suretini tebellüğ el
mesi lüzumu ilan oıunur. (21996) 

Beyoğlu Sulh Birincı ll,.;ıkui<. 11'1.
kimligınden: 

Taşçı oglu Osmanın Ni şÇı ııtaşınUa 

Guzel sokakta ınukim FiJuet J~!d) a
leyhine açtığı 113 Ura aJacJk J.l\'a.:ı
nın cari duruşması sırasındr\: :"tı. a-

-
~---, .., 

18 - !!r.tNctrEŞRIN 1939 

• 
ikisi de Birbirine Ha_vran 

Güzelliklericin aynası olan parlak dişlerinde birbirine karşı beslwik· 
leri sevgiyi görüyorlar. Onlann bahtiyarlığını ve saadetlerini 

Sa~ah, öğle ve akşa:n her yemekten sonra günde 
3 ~eh muntazama~ kııllan~ı~ları 

RADYOL.N 
Yarattı. Çunkü hAJ.J r üLIN sadece dışlerı temizlemeıue kalmaz, elit 

etlerini ve dişleri kuvvetlendirir, ağıza giren mikropları öldürür, 
i:ıöyleee bütün vücudün sıhhatini temin eder. 

j stanbul Defterdarlığından 
Üç sene müddetle kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulan Kü

ğıtanede SiJfihtar ağa çi!Uiği civarında Cendere mevkiinde değirmen bah~e 
namiyle maruf 84 lira muhammen senelik icarlı 21 dönüm araz.iyı kirala
mağa ta1ibi çıkmadığından aı Lt·rı.'la on gün uzatılmıştır. 

İkinci iha1e 27/11/939 pa1'lrlcsi günü saat 14 de Milli EmlAk müdi.ır ... "!· 
ğünde içtima eden komisyonda ynpı.!.ıcaktır. 

Talip1crin 19 liralık muvakkat tcminaUa muayyen gün ve saatte ko
misyona müracaatları. (9500) 

V AKIT, NAKİTTİR ... 
5 porsiyonluk bir komprime ile (su ve ateşten gayri haricten 

hiçbir madde ilave etmeyi düşünmeksizin) 15 kuruş mukabilin
de 15 dakika gibi kısa bir zamanda zengin w iştihalı bir sofra 
Jıazırlıyabilirsiniz. 

Maruf ve meşhur lokantalarımızda dahi bu derece nefis ibir 
çorbayı her zaman bulamazsı ruz 

, 

Büyük yardun ve faydası aşikar oıaı. ~ıırbalık sebze kompri
melerimizin senelerce nefaset ve tazelijtini muhafaza ettiğine 
şahit olacaksınız. 

CAPAMARKA 
Mercimek, bezelya, nohut ve sair hububat sebze ve çorbalık 

komprimelerini kilerinizde bulundurmayı ihmal etmeyiniz. 
Yedek erzak: Tasarruf edilmiş servet gibidir. Bilhassa dar 

ve sıkışık bir zamanda kıymeti daha çok takdır edilir. 
Aileler için olduğu kadar yolcular ve sporcular için de her 

zaman ve her yerde sıcak bir yemek teminı kabildir. Bakkalla
rınızdan 50 gramlık bir komprime 9, 100 gramlık bir kompri
meyi 15 kuruştan alabilirsiniz. 

Beşiktaş: ÇAPAMARKA Tarıhi tesisi 1915 

leyhin ikametgahının meı;h•JliJetine 

mebni ınahkemcce 15
111 

gün ınU.cJdeUe Daha Hayli İstanbul Asliye Dördtincu Ticaret 
Mahkemesinden: 

ilanen tebligat icrosına karar veril- zaman Bekliyecek l 
diğinden muhakeme günü olan 8/12/ 
939 saat 10 da mahkemeye blıznt ve- İstanbul Sıhhat müdürü All Rıza 

1 - 22940 lira ~O kuruş bedeli ke0i!li Elazığda (80) yataklı memleket ya bilvekAle gelmeniz tebliğ maka- Baysun'dan fU mektubu aldık: 

Sultanhamam Yeşildirek Sıvacıyan 
hanında Yasel Mayorkas vekili avu
kat Refik Habip tarafından Sultan
bamam Yeşlld.Jrek Sıvaciyan hanın

da Bcrnar Rotman aleyhine açılan §ir. 
ketin feshi dtlıvasından dolayı mud
dei aleyhe gönderilen dava arzufu:ıll 

sureh munıaiJeyhin bir hene e1.;\el 
hudut haricine çıkarıldığı ve elyevm 
jkametg<ihın1n meçhul bulunduğu teb .. 
liğ varakası ı.ahrına nıilbaşir tarafu1-
dan verilen meşrubattan anlaşıldıj;Jn
dan dava arzuhal suretinin ilAnen teb
liğine karar verilmiş olmakla keyfı
yet tebliğ makamına kain1 olmakla ) .. 
liın olunur. (22005) 

ha~tanesi elektrik tesisatı kapalı zarf usulilc eksiltmeye konulmuştu. mına kaim olmak Uzere ilcin olunw·. nı2/11/939 tarihli raı.eteoJzln 3 ün-
2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır. (22908) cü sayfasının birinci sütununda (altı 
Bayındırlık genel şartnamesi. yetime bak.an bir asker ailesi) baş-

Fenni şartname. Üskiıdar Hukuk llfıkinlHğindcn: lıi'ı aıtmda çıkan yazınız okundu. 
Eksıltme artnames1. · 6/5/930 tarihinden ıtı'baren mevkii Acli!e tarafınd3n tJsküdarda Top-
Hulfı.sai keşif. muameleye konulan 1593 No. Ju bıf-
l\fukavelcnamc. taşında camcı hanında silkin kocası ııssllıba kanununun 156 ıncı maddeşl 
İsteklıler bu şartname ve evrakı vfHiyet Nafıa Müdürlüğüne ve Nafıa Ve- Salih aleyhine attığı boşanma dava- muclbince bu tarihten sonra. bir ço-

kfılcli yapı ve imar reisligi tesisat bürosunda görebilirler. sında mı'ıddeauleyh Salibin ikan1et- i cuiu olmak p.rtiyle altı ve daha z -
3 - Eksıltme 22/11/939 Çarşamba gı.inü •aat 15 de Elazıg Nafıa Müdtirlü- gilhı meçhul olup tebliğat yapılama-

gü odasında ınuteşekkil arttırma eksiltme komü:.yonunda yapı1acak:tır. yade çocuk analarına ahiren 
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ar 
4 - Eksııtmeye girebilmek i~in isteklilerin 1721 lira muvakkat teminat dığından ilfınen tebliğat icrasına ve lira ikramiye verilmekte ise de i~dih-

verrr.eleri bundan başka aşağıdaki vesikaları getirmeleri lAzımdır. tahkikatın 3/11/940 saat 14 de tali- -kak sablplerlnln müracaatları Sıhhiye 
A - 15000 lira kıymetinde elektrik işleri yaptığına dair vesika. kine ·ve dclvetiyc dahi divanhaneye VeJr:iletince tarih sıra.sına ıöre sıra-
B - El5zıj vilfıyetinden alınmış ehliyet vesikası. ilsak edilmiş olmakla keyfiyet gaze- ,.a konulmakta ve sırası gelenler, ik-
D - İnşaat müddetınce işbaşında. diplomalı bir mühendis veya fen me- ram iyesi mahalli mal müdürlükleri-le ile de ildn olunur. (21195) 

muru bulunduracagına dair taahhütname. ne gönderllmektedlr. 
5 - Tekli! mektupları yukarıda Üçüncü maddede yazılı saatten bir saat MeıkOr kanunun mevkii meriy \te 

evveline kadar komisyon reisliiine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile Kanuni Mümessili ve Neıri1at Di· glrmcslyle ıtmdlye kadar müracaat 

mlyelerl verilmektedir. 
Gazetenize mektup yazan Saniye 

Ardakoç"un müracaatı 937 senesinde 
vaki oldufuna röre ikramiyesinin ve
rllmrsi.Jıe memurJarı.nııun dedifl &"ibl 
daha hayli bir .. man bııl11Dduiwı• gönderilecek mektupla üçüncü maddede yazılı saatte ıelmiş bulunmalıdır, rektörü: A. Naci, Basıldıjı Yer: edenlerden aııcak 933 sentsiııe kadar 
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