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, Reisicümhur Is-
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ettikten sonra müzakereye yanaşmıgacaknızşl; gün öğleden 

·B··"'ı-:t· a. r.a .. fl·a· .. rı .. n. V
0 

az. ı·ye .. t. ·ı:·- ~~1fr?~~~E~~~t~~"~~t-~: I; dsonfra Mvillki ~ı ü
~~~~r ~;~~;:~~n t~~:;"!~~u: ı. a aa e a e-

··=- ~"" '--·---"'"~ -'- " = lenne ~"lire, }\ınwrikanm bu tc- ı I t • • t • ı 
A m. r i lı .. ' yonnlıi •Alhe lı o r 1 ım o lı İ•I· TH .wbibüı>ii .hi('bir müspet netice VCI'- 1 ne g 1 m 1 ş e r 

mh·ecektir. Emin b;r memba - V k J G 1imtliclcn bilorollorın boıına •et;ip bir blolı ctaJ1a!rnıınlı<>berlerdeVelswBer-I Ve e İ ene. ı 
teılıil etmeli ff ıehtlidini ikaa mqlıledir ı116zım lın.:ıe Hct cı· tarııfından ka<bul e- ı 

dı:ecej!ı, fak&t Alınan devk• rei- ı N • T 
6ir /ıı111111el lıolıni almalıdır. ı;iıı : ıı Anwrika··ı tenvir edehlle- rQ QCf lnQ• ( 
-====-o...::=.:.==""~-- ·=-- -"'==========~ cek hıç{ıir izatıaila bulunmıya -

caıtı lbiklirilmcktedir. z 1 n y a n 1 n d a ! 
Bunun selx!bi oJarak Sovyeı • Yazan : Abidin Daver 

Finlandiya askerleri .!t~lr ettikleri Rusla,.ıa beraber .... 

Sovyetler ağır zayiata uğradılar 
A'ıın.ın edemi teca~iiz paktının k k 
askeri ittiifakıı çewikblleceği ı<iis- geç va te a-
=~~~ ~~·:::~~!1v;. dar kalmışlar- ~ Karelide 300,000 asker 1000 tank 
E:~$~~.J; dır. ~ J1ve yüzlerce tayyare tahşid edildi 

Amerika bir tanftaıı Bari<i • farca borca giren yoksulluk, izlı· 
y~ Nezareti mu>teı;art Wells'I rap ,.e •<'falet çeken, hül&.a, kuuı 
Avrupaya giindcrip muharip pahnsma muzaffer olan bir mil-
mcaueketlerde bir sulh sondajı Jet, bütün harp müddetince ya 
yaplırm.ıya çalıı,.ırken diğer taraf· para kazanmayı dii~ünmüş, ye. 
tan Amerika Hariciye Nazırı but da kendisine l ardım etmem.iş 
Cordell Hull'de, Holanda, Belçi- bitaraflarm ınenfaatlerine uy • 
.ka gibi bitaraf devletlerin müs- gun bir Mılh yapmayı kabul eder 
takbel sulh hakkında görüıımeler ıni hiç? 
ywpmıstır. Bıı görüşmeler, harıı· Snlh masasında söz söylemek 
ten sonra beynelmilel yeui bir hakkını haiz olmak için harp 
iktısot sıstemi kurmak hususun· ıneydanmdn ölmek şarttır. Bu-
da iptidai malumat toplamak ve gün, harpte bitaraf kalanlar, 
bütün millellcrin kabul edec~ği sulhtc de bitaraf kalmayı kabul 
bir tahdidi teslibatı derpiş etn"'k etıni~ler, demektir. Dünyanm 
gayelerini takip etmektedir. yarınki snlh nizamını dlişiinen· 1 

Sa!İl!ıiyettar Amerikan ma • !er, buıtünkü harbiue de iştirak 
kamıarı. bitarallarla yapılan bu etmek mccbnriyetindedirler. Me· 
nıüzakerelerln hedefi •Avrupa· denh-et aleminde barısı, siyasi ve 
da sulbü jade etmek değil, sulh- içtimai nizamı bozanlara, millet-
ten •onra ıHiny anın ne ş~kildc !erin istiJılalini yok edenlere, · 
tanzim edileceğini karalaştır • kuvvetlerine güvenerek zaif!nra 
mak olduitunu, fakat muharip - saldıran cebbar ve zalimlere kar-
ler de, görii~melere iştirak ettikle- şı açılan bu çetin mücadelede, 
ri takdirde, su!hün teessüs ede· kendilerine diişen vazifeyi yap· 
bılece(ini• söylüyorlar. mıyanldr, kendi haklannı kendi· 
Bu;ıüu dünya yiiziinde nıu · !eri iskat etmişlerdir. 

harip milletler, yalııa Fransa ile Şimdiki bitarnfları, yani henüz 
İngiltere ve Almanya değildir; harbe istirak etmiyenleri tiçe 
Suvyet Rusya • Fin!andjya ve ayırabiliriz: 
Çin • Japon harpleri de hali de· 1 - Fırsat kollı anlar, 
vam etmektedir. Müttefikler • Al- 2 - Zengin obnıya çalışanlar, 
manya ve Fin - Sovyet harpleri- 3 - Mütearrız!arın şerrinden 
Din yalorz bu devletlere münha- ' korkanlar, 
sır kalacağına ve harbin dııhn • Amerika, bilhassa ikinci ve Ü· 
başka memlek!'tleri de kan, ha- çüncü sınıfa dahi! devletlerle bü· 
rabi ve sefalet içinde bırakmıya- yük bir bitaraf blok teşkil edc-
eaıl'ına dair elimizde lı.iı;bir delil rek harekete geçmiş ve geçecek 
Yoktnr. olan Mgııı ve hoyrat kuvvellere 

Bugün harp halinde bu1onan karşı cephe alırsa, bilhas.'la kü -
devletlerden hiçbiri, hariçten ge- çilk bitaraflarıu boklarını sıya -
lecek tavııssutlarla sulh ynpmı· (Arkası 3 iincii sayfadıı) 
ya taraftar &örllnmliyor; ileride, ABİDİN DAVER 
mağlup olmıya ba,lıyan taraf bel· ----------·--
ki &izli açık, uta sola mllracaat e
derek •Aman beni lrurtann• di
)'e yalvaracaktır. O zaman galip 
tarafın, basit bir tavassutu ka -
bul etıneai ihtimali yok deiildir. 
Fakat, galiplerin bütün bitaraf· 
Jarla beraber, yeşil masanın ba· 
••na oturup çene çalmıya ve çe
şit ceııit cereyanlar, ve anaforlar 
•n•ıoda bocalaınıya razı olacak· 
l~~ı kabul edilemez. Böyle bir şey 
duştınmek hny·aı olur. Bizim ka· 
naatimizce bu harp, bir tarafın 
kat'! maj!Hıhiyeti diğer tarafın 
tam zaferitr neticelenecek olan 
bir topyek(ın harp, kıyıısıya harp. 
tir. Jt'ransızların «guerre a out
·~nte• dedikleri bu şekil öle•iye 
hır dö~şıe, bir hayat ve memat 
mıicadelesinde, en kıymetli bir
kaç mil)on c•ladıoı ka)·beden .. l , 
~n gllr >Üz nesillerinden '.\·üz bin .. 
!erce ı:enci alil \C suka't kalan , 
mamureleri yanıp yıkıl an, mil • 
yon)arcn ton gen1isi batan, bil -
yük ıenclleri mahvolan, milyar· 

lngilterede 4 
bin ilk mektep 
talebesi kayıp/ 
Ta h J iye komiteleri 
araştırmalara başladı 

Loııdra, 12 (A.A.) - Londrn • 
nın ilk mektepleri talelbesinden 
4 bin kisivr kaybolmuş nazaıjje 
bakılmaktadır Bu mektepler, 
Edmontos ma"alleıdndeki mek • 
teplcrdir. Buolann meveu<lu har
bin baslanj!ıc nda 13 bin idi. Bun
ların bÜ';>ük bir kısmı, köy !ere 
daıııtı!mıştı. !.;'erinden 7 bini, 1 
tekraı· mektcplerir.c dönmi' ·Jer- ı 
se d" 4bin talt heden hiçbir ha
ber yoktur. '.!'ıJıhyc Jroıni:c!cri 
•rastınnalara .., ·lamışlardır. 

(Arkaıı 3 ;ırn:ü ıayfada) 

Hintler Mareşal Göringle beraber •.. 

Garp cephesinde 
mühim bir toplantı 
Daladge dün şimal cephesi 
kumandanları ile görüştü 
Paris, 12 (A.A.) - Milli Mü

dafaa Meclisi rcisi ve harbiye 
nazırı Daladyc yanında askeri ka
lemi müdürü olduğu halde bu 
sabah ~neral Gan;elinin umumi 

k:ırarııiHuna !!itmiştir. 
Daladye orada, $imali sarl:i 

cephesi kumandanı ile ordu ıırtıP· 
lan ve ordu kıımondanlannın da 

(Arkan 3 ii11c1L sayfada) 

Hindistanda fevkalade 
vaziyet ilan edilecek 

Londra, 12 (A.A.) - Dahili 
ve İmparatorluğa ait meselelerin 
bu hatta i<;'inde parlamentoda 
miizalrer<'~i b<'kknilmcJ<t.edir . 
Çemberlayn ·bu hafta her zaman
kinin hilafına olarak, harp hak· 
kı'"lda be0·n:ıa:ta bulunmıyacıık
tır. 

Perşe:rıılıe ı:ı~ı.ti, H.ııdislar:> va
zlvcti göru i:kcekti-. Haricne 
müsteşarı Hin · 'ant!., kvkarn<le 
vaziyet ilanır.· ı t liıyibmıın tas
vibini istiyccl'ktir. HükümEt t.ı
rafıııdan ilan olllınan k\'kelade 
vazi}et 6 aydan fazla sil!"erse par
~tonun tasvibi zaruridir . 

YALAN 
HABER 
Taarruzu 
Paris, 12 (A.A.) - İvi 'haber a

lan mahlilleroe söylendij'(inc ı<Ö
re Alınan ve Savyet propag~nda 
.servisl'eri halihazırda biribirJ.eri. 
lıe tamamile hemi'ıhenk olarak bir 
yalan habcrk!r taarruzuna geç • 
mişlerdir. Bir taraftan ara sıra 
ıMannerheim hatluıda bir ged'ık 
açıldığı bildi.ribneklc, dii{cr ta
raftan Alınan hudutlarının muh· 
telif noktalarında mühim asla!ri 
:kuvvetler mevcut old.u.tıu haber 
V6'ibn<'ktedir. Bu <:ümledcn o
larak evvelki gün Aaclıcn mıııta· 

(Arkan 3 \inci ~aııfada) 

Londra, 12 (HUSU>İ) - J 1uha
rebe bütün ceuhC'!erde ~iddetle 
devam et.nıektedfr. Her ı.,'iinkü 
külliyetlı zaJ·iata rağmen, kızıllar 
tekrar taan·uza gt·onıcktedirlcr. 1 

İnat ve is.rarlarilc Finlandiya kı· 
ta:atının maTl'Cviyatını sarsacak· 
Ja:rı ümidi bövlc hareket ctoı.k
te olmaları varittir. Fakat Fin· 

( Arka!ı 3 üncil sayfcıılu) 

Çıkm·aza giren 
dertdaha halledilğ 
Sinema Ücretleri ucuz/atıl 

Bundnn birkaç sene e'Vlı•t'I Beledi~;e sineına fiatla.nnı 1· 

ya te<.ebbüs ettiği uıman, ~in~·macılar lu'hlyat resminin f 
{?unu i)eTi sürmüşlerdi. Bunun üzerine belPdiye hiikiımc• 
at etmis, hül;ilmet de fcdakirlık ppnrnk, ltı'b!yat rü~unıı 
elli ck,lltmi•1İr. (Arkası 3 tinctı 
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Alman mühendisleri Rusyada 
istihkam yapmıya başlamış.lar 
Almanyaya petrol ve diğer maddelerin 
gönderilebilmesi için hangi yo! seçilecek? 
Varnada petrol deposu yapıldığı bildirili ı or 
Londrc, 12 (A.A.) - Times r.nzelrı;inin Bd • · inşa etmekte buhmiıiıklarını ve g"ne bazı Alman 

gnıd muhabiri, birçok Alınan mühendi~leri • miihrndislerinin ~afkas)·a,·a gitmi• ve B·tumdıı 
nin Ukrauya'do bulunmakta oHuk!arını, Odc ~. istihl<imıat ·ünıde grlirnüye başlaını~ oldukları-

Madopol ve Voroı;sislı.'de bir tokını i6tihkfunlar (A.rltası 3 üncü aayfa.dc.) , 
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BOYOK TARiHl ROMAN: 100-.-. 

ç A 
Yu M. S:..m i Karaıyel 

usya hükumeti Kazakları kendi 
tar f na celbetmiye çalıştı 

Ataman. h~ane hareket e
deomezdi. Müntehap bir he~ 
idarenin rey ve tensibiyle ic ayı 
riyaset ederdi. 
Kırım Türk!erinin hücumları

na valnızca mukavemet edemiye
cel<lerini anlayınca Kazaklar, Le
histan kralıl!ına tebaiyet etmeyi 
kabul eylediler. 

Cünkü · Kırım, akıncıları fev
kalade ~üUUs bir kuvvet ve in
tizama malik idiler. 

Cizvit entrikaları lcendiloerıni 
bizar edinciye kadar Leh 'stana 
sad:k kaldılar. Sonra, başka b;r 
kıb.egatı aramıya başl:adılar. 

O S>rada Rusya dahi tevsü hu
dut ve nüfuza ba'1:a.mı.ş idi. Rus
ya da Kı:rını Türklerind~n bizar 
idi. 

İki yüz elli sene Türk İmpara
torıuıtu hükmünde kalan koca 
Rusya yavaş, yavaş diriliyordu. 
Altuıordu Türklerinin emir ve 

tahakkümünde kalan Ruslar, 
hudutlanru bulmıya ve yavaş 
yavaş tevessüe ça1ı.şıyor1arrdı. 

Fakat; Kınm Türkleri Rusla
rm biaman düşmanları idi. Rue
ıar, Kırım Türklerinden korlw
yor!erdı. 
R~ya hükilmeti Kawklan 

kendi tarafına celbetıniye çalış
tı. Llikin, Kazaklar en ziyade 
RLl3yadan müteneffir idiler. 

Bunun da sebepleri vardı. Kı&o 
mı iizamının Rüsva Boyarlarının 
mez.al±ıni vahşiyanelerinden ka
çan takımdan hasıl olması se
meresi idi. 

Kazaklar, Lehistandan kat'ı 
ümit edinoe gözlerini ve ümitleri
ni Babıa!iye çevirdiler. 

Kazaklar, Osmanlı İınparator
hığuna bi.r heyet göndererek u
budi,YE.'llerinin kabulünü rica et
tiler. Fakat; Araya her ne gil'di 
~ girdi. Babıali Kaza!tların bu 
ııırzı ubudiyet hareketini tak<tir 
edemedi. 

Bu gÜ2ıelim ofkan nihayet, Ru&
yaya kaptırdı. Mühim bir unsu
ru müdafaa olacak Kazaklar 
memleketimizi tahrip eden düş
manın elinde en müessir bir silahı 
tecaviiz kesi:t(li. 

Biz, Kazakları Ruslllt'a kaptır
mırkla en büyük lıatay' irt.ikap et
mis olduk. 

'.tuslar, Kazak:.. •r Türk aleyhi
ne cevi.reTek en 'bü vük akınlarını 
bunlar vasıtasile yaptılar. ı 

İşte; Kazak rüesası Rus emri 
eltınıı girdikten sonra, Su:tan Ah
met ckHinde Buğdan umuruna 
müdaha~ etıniye başladılar. Nü
fuzları bü }'Üzn.Üştü. Bu taa.rruz -
J.ı.rı kmdilik:erinden del!ildi. 

Ba1ııall tarafından nasbolunan 
Buğdan beyini memleketten ka~ 
dılar .. Kendilerinden birini tayin 
ey {;diler_ 

Bu halleri o de-rece ~ğldı ki, 
Babıali ikide bir, bir Bey nasbey
Jıer. Fakat; Kazaklar bir akın ya
parak Beyi kaçırı.rlar.. Kendile
rinden bir Bev tayin ey Ierleı-
dL. 

Ve sonra, Babıaliden kendi ta
yin ettiklıeri Bevin asaletinin 
tasdikini talep ey'erlerdi. 

Babıali ekseriyetle ordu gön
derir ahvali düze1tirdi. Lakin, 
Kazak akınları bir türlü dinmez -
di. 
Bauın da Babuili, Kazaklar ta

ırafından nasbolunan Beyin he
diyı:lerJne imrene.-ek muvakka
ten tanıdığı da olurdu. 

1 

t 

Kazak rü~a$ından bulunan 
(:Mogüa) Lehistanın en kibar ha
nedanına. sıhriyetile şöhret aı.. 
muıtı .. 

Lehıstanın mümtaz dereobey:k!
rinderı (Viste Decki) takınıları
run yardımivle Mogila Buğdana 
tecavüz evlemişti. 

Babıa.Ji tarafından mansup (İs
tifan) ı tardeyleıni:;ti . 

Silistre, Ak Kerman, Benc;F 
Sancak askeri ile sarhoş İlırah.im 
pasa anın tedibine memur edtl
misti. 

La.kin, İbrahim paşa mağlüp 
~ ll!!!"iı;an o'\du. Bunun üzerine 
me.shur Mihaloj!lu İskender pa
şa o tarafa memur edildi. 
İskender paşa Bosna Anıa.

vutluk, Semendere askerlerini 
de beraber almıstı. Maiyetinde 
adeta büyük bir devlete .k~ 
yürüyen ordu vardı. 

Bul!da.n askeri, Ka?:ak>ar ve 
Leh askerleri, külliyetli ola:ra:k 
İskender paşaya karşı çıktı~ .. 
Hel>Si alevhhniı>e ittifak etmiştL 

Fakat; İskender """ büyü,\< bir 
meydan muharebesinden sonra, 
bunları mahv ve perişan eyledi. 
Bu suret!~ Osmanlılar namusla
nru temizlemiş oldular. (H. 1023). 

iMoııL:arun zevcesi, olıulları, kız
ları, bunlardan birini almış olan 
Lehistan derebev !-erinden (Kont 
Koreçki) esir alındı. 

Esir alman Kazakların mik
tarı pek ~ktu. Telef olanlar da
ha ziyade idi. 

(İstüan Tomaza) tekrar Bey 
nasbolundu. İskender paşa dahi, 
bu senelerde emsaiini görmek
ten çoktan mahrum olan Osman
lılarabir eseri celadet gösterdiği 
için hakkiyle miiıkfilırta nail oldu. 
İskender paşa; Bu muzafferi

yetten sonra, hem vezir, hem de 
Tuna serhaddine serdar oldu. 

Bu,ltdan isleri, bilhassa Lehis
tanın teşvikat va miidahalitı ile 
bir tür.ıü düzelemyiordu. 

Bunun için fenalıi:ı kökünden 
tedavi etıniye karar vcrildL İs• 
kencier naşa, Kazaklar ile Lehis
tan iuerine sefere memur edil
di. 

Serdar, Kemali sür'atle LeJıis. 
tana dahil oldu. Daha evvel dav
ranmıya ümitvar olan Lehistan 
şaşırdı. Derhal amana d~tü. 

İ<te bunun üzerine yı.ı.karıda 
yazdığım (Bosa} ıınuahedesi ile 
bi!cümle metalibi devleti kabul 
eyledi. 

İşbu (Bosa) m'..lahedesi Kazak
ların Lehistandan yüz çevırıp 
bize mütevecdh olınıya ba.>la
malarına mukaddmıe addoluna
bi " (H. 1026). 

Bu netice, Kazakların Sinopta 
icra ettikleri vahsellcrin ademi 
tekerrürü içhı ittihazı vacip te
dabiri cL'Vlet cümlesinden ad
do1uımıa ıdır.· 

Tarihin seyr..nden ani-aşılıyor 
ki. esjd devir!crden '<alma tek 
tük serdarlar ara sıra yüzümüzü 
güldünn~ ol'Uyorlardı. 
Eğer, bu seferde bir İskrnder 

pa"a olın:ınw olsaydı devletin hali 
berbad olurdu. 
Kırım umuru Sultan Ahmet 

devrinde dev !-eti cokluk işgal et
ıoodi.Edip, saır, akil. müdebbir, 
kibar, Babıalice kat'iyen kadri 
bilinememiş ol:ın Han Gazi Gi
ray hükıimet ediyordu. 

(Arkası var) 

IKDAM'IN Edebi Tefrikeoı 

BOZGUN 
1. Y•::.: EMiLE Z~A Çenr.,.: _s:LAM~ZZET ~ 

" .~ _ s--ı No. 46 -~ 

Hayiliuy ortasmda Şeni tanı- ı 
yamıyomu. Yolk\rda er ve su
bay OOJ.u idi ... Heniiz or.alık ay
dınlıktı. Moris nihayet yürümiye 
karar verdi. Bu sırada uzun müd
detter,beri yüzüne hakan bir ka
dın haykırdı: 

- Gözlerime inanamıyorum!. 
Lövasörün oğlusunuz değil mi? 
Morıs de eczacının karısı ba

yan Corrıbetı tanıdı ve Bayan 
Deroşa ııkleceiiini söyledi. Ec -
zacının karısı onu brrakmadı; 

- Hayır, bize kı:dar geliniz, 
size anlatırmı ... 

Eczahaı:ıeye ı:irdıler, kadın ka
pıyı kapadı: 

- İmparatorun Deroşlarda ol-

dujiunu bi miyor musunuz! .. 1m
parator için evi ışgal elıtiler. On
lar bu şereften memnun de~il 
Yetmiş y3',ındaJd büyük anne
leri, ooasına bırakıp tavan ara
sına, hizmetçinin odasına çıktL 
Meydandaki sanrlıldar, e:;.valar 
hepsi ~ara1ıorun. 

M ris Rems'de ııördüf(ü eş -
yaları tanıdı. 

- Bu sandıklardan neler, ne 
güzel şeyler çıktı bilısen.. Tam iki 
saat taşıdılar. Bak, mutıbakta a
t.,,, yakmışlar. 

İki katlı küçük beyır.z eve bakı
yıordu. Ha!lc evin et.rafına top -
lanmıştı. 

Ecuıı:ı Oombet lblraz sonra gel-

Vapur tarifelerinde 
tenzilat yapılacak 

Vapur ücretlerini tesbit ede -
cek tarifo korr,i.;vonunun yarın 

öi!!ed.en sonra ist~nbul Mıntaka 
Lrman Reis:ı~inde ilk toplantrsı
nı ya'P!llası kararlaşmıştrr. Komis
yon, Be-ledi ve, Ticaret o~ ... sı, 
Tıcaret .Müdürlüğü Liman Re· 
.islıği ve alakadar müesseseler mü
messillerinden mürekkep olacak
tır. Komisyon mesaisini bir haf· 
ta içinde bitirecek ve hazrrlıya
oa~ı rapoı u tasdik edihnek U-
re Münakale Vekaletine gönde
recektir. 

Deniz Yollarrnın ve Liman iş
letmesinin tarifeleri yeni teşkilat 
kanunu dolayısiyle Vekalet tara
fından hazırlanacağından ko
misyon yalnız Sirkeli Hayriye 
ve Halle vaourlarile limanda iş
liyen motörlerin laf'ifelerini tes
bit edecektir. Liman Reisliği 
komisyondaki müzakerelere e
sas olrııak üzere keı:di noktai 
nazarını hazırlamıştrr. Bunda 
bifhassa Şirketi Havriye tınfe
lıerinde tenzilat yapılması ileri 
&iirülrnekt.edir. 
Aldığımız m.alılmata göre, Mü

nakale Vekaleti İstanbul lima
nında işliven vaoudarın ücretle
rini indirmek irin tetkikler yap
ınaktadı:r. Bilhassa köprü ile 
Adalar, Kad>köy ve Haydarpasa 
arasındaki ücret.F..rde tenzilat ya
oıhnası muhtemel görülmekte
dir. 

BELEDIYB 

Otel ve hanlarda 
teleron bulunacak 

Belediye müfettişleri dün de 
muhtelif semti.erdeki hanlarla o
telleri ve gıda maddeleri satılan 
ver !eri kon trol etmişlerdir. 

Zabıtai Beledi ve talimatname -
sinin emrettii.Ji tekmil vesait ve 
tesisatı bulunduımaları için dün 
han ve otellere son defa olarak 
bir haftalık bir mühlet verilmiş
tir. 

Ayrıca; her otelde ve handa te
lefon bulundurulması da ıneo
buri kılınmıştrr. 

Umumi kontrolda bu emre ri
ayet etmedikleri 11örü len han ve 
oteller hemen kapatılacaklardrr. 

Müesseselerde yangına 
karşı tedbirler 

Şehrimizdeki tEkmil müessese 
ve umumi yerlerde cSıhhi İmdat 
S:ındıkkrrı. i'e birer cYanııın 
Sön<IÜ"lne Cihazlar» ve cKireç 
kavmaıtı• dolu sandılJa- bulun
durulm;rsı karnrlastmlmıstrr. 

Dil:cr taraftan c50. den fazla 
işcisi nwvcut ol!?n her müessese
de de mecburi olarak bir hususl 
doktor bulunacaktrr. 

-'-----o---
MAARiF 

Fransız Profesörünün 
dünkü konferansı 

Bi.l'kaç günden beri şehrimizde 
bulunan Collej dö Frans profe
sörlerinden doktor :Miassiıınon 
dün Güzei San'atlar Akademi -
sinde çok alakalı bir konferans 
vermiştir. 

Profesöt, san'ata verdiği kıy
m!!t bakımından Hallacı Man
sur'un bütün san'at karakterini 
tebarüz ettirmisti:'. 

di. Bütün bu gordükleri onu si- ı 
nirlendir.mi9'.i. Belediye reisine 
muavinlik ett;)(inden her şeyi bi
liyordu. 

Adam ü.rnitsiz bir halde: 
- Genelkurmay hıçbir şeyin 

farkında degil diyordu ... Bir her
cümerçtir g:d;yor ... Ney6e, eğer 
yann orou ric'at ederse iş yolu
na girer. 

Sonra Morıse dördü: 
- Aya~ınıza pansüman yapa

r:m. beraber yemek yeriz, yu -
karıda V;i bırakıp giden çırağı
mın yata~ında yatarnınız. 

Fakat Mwis her şeyden önce 
bir ke-re Bayan Der°'u ziyaret 
ebma1< isti; oıdu. Eve mü tema -
diven sub~ylar gir'p çık.yordu. 
Kapıda gi me ne mani olımadık
lan için şaştı. Merdivenler ka
ran! ;ktı, c~ y(u:-:~aın .y,e çıktı. Bi
ı·inci ka. a, İmparatorun oda ka
pısı önünde kabi çarparak bir 
müddet durdu. Faka' odadan Ees 

sada gelmiyor, çıt çıkmıyordu. 

En üst katta, h!zmctçi odas.nda 
ihtiyar Bayaa Deroş onu görün
ce evvel.5. korktu, tanıyınca da: 

•iKDAM 

Fakat vapurla
rın getirilme~i te
şebbüsleri henüz 

netice vermedi 

Tahkikat için büyük 
bir komisyon kuruldu 

Trrhan ve Seyyar vapurlarının 
karaya oturmaları hakkında tah
kikat yaımıa.k ve Deniz Yollan 
vapurlarının ummni vaziyet~ri
ni gözden geçirmek ÜZE!'Ie Mü
nakale Vekaletinin emriyle bli' 

Gelen malfunata -göre, Krup komisyon kurulmuş ve bu ko-
tezgahları tarafından inşa e- misyon dünden ; ;baren İstanbul 
dilmektc olan vapurlarımız - \ Mınlaka Liman Reislif?inde ça-

~ dan Doi:u v~ Egemcn'den son-
1 

lıŞ11Uya başlamıstır. Komisyon 
ra 5300 ton uk Savaş ve 3500 1 çalışmalarına iştirak etmc<k üze-

( tonluk Şalon vapurunun da in- ~ı re Ankaradan. Münakale Vekhle-
( şaah bitmek üzeredir. Yıılnız 1 ti baş müfettişi ile Vekalet mü-
1 son günlerde Krup fabrikası \ fettişlerinden Alı Rıza, Vekalet 
; tarafından tezgAhlara verilen ı Fen hey-etinden Behçet Cemal 

emirle inşaat yav:ışıatılnuştır. \ şehrimize g.lmişle.rdir. Birkaç 
· Bunun se.bebi. öden.me.si ic•ıı 1 ııündenberi şehrimizde bulunan 
edr;ı taksıtlcrın verılmemi~ ol- teft.i.ş heye!i reisi Cemal de ko-

" masıdrr. Evvelce kliring yo • ı misyom. dahildi.r, Komisyona 
luyla ödenen vapurların be- şclırirruzd€n Liman Fen heyeti re-

! delleri şimıli Almanya ile kli- isi Sabri ve fen heyetinin dij!er 
~·ng anlaşmanın: olmaması yü- birkac azası islirak etmektedir. 
,,ünden ödenememektedir. An- Kam:isyon ilk ol•rak Trrhan va-
cak serbest döviz olarak ve • İ 

ı rilmcsi miimkündür ki, bu da puru hakkında tahkikat yapmı
ya başlamıştrr. Evvelce vak'a 

· hususi müsaadeye tabidir. Harp yerinde tahkikat yapan heyetin 
yüzünden vapurlar ~tirilcme- raporu kafi görülmediği ve kap-

ı diğinden hiikiımet böyle b:r tanlann kabahati biribir:.erinin 
müsaade vermiye lüzum gör- üzerine attı~ı müsahede €dildi • 
memektedir. Vapurların "'rH- J ğinden haki-ki mes'ulün tesbitıne 
rilmcsi için Almanya ve İngil- ( 
tere hUkilmetleri ne:ııdinde > a- çahı;ılacaktır. 

Komisyon dı:nizciliği.ırıize ait 
pılan teşebbüsler henüz bir ne-
tice vermemiştir. Hükfuneti - birrok isleorin halline de uğraşa

caklrr. Bunlar arasında. saç lev-
ıniz vapurlar Alınanların ken- ha buhranı •-üzünden eski va-

mes'uliyeti Üzerlerine alına _ =laırın tamir edilememesi, kö-ı 
di sularından çıkıncıya kadar 

·'· _ _.,_ , mür naklivatının birçok müşkül-
larını i..tem""'t""'"'. ~ 

1 
lerle karşılaşması gibi m1!Seleler 

~- ---~--- de vardır. 

D c. H 1 Z' Diiier taraftan havuza alınan 
Tı:rhan vapurunun ancak 6 - 7 ay
da tamir edilebileceği 2nlaşılmış.
trr. Vaourun teknesinden baş
ka anbarları da harap olmu-stur. 
Sarfedilecek oaranın 2 - 3 yüz bin 
lirayı bul:acaih tahmin edilnnek
tedir. 

Serseri bir mayn görüldü 
Kandıra limanının eski Kerpe 

mevıkii ile Sarı Su arasırda de
nizde bir serseri mayn görülm~
türjınOO edihnesi kin bugün bir 
müfreııe gfoıderilecektir. 

Küçük haberler 
• . . 
* Eminönü Halkevinde 19 şu -
batta arılacağı iliın edilen ama
tör fotograf Ye resim sergh~inın · 
aça:ışı HalkevlC'l'i yıldömimü 
töreninin yapılacajiı 25/2/940 pa
zar günün~ bırakılmıştrr. * !!kokul öğretmenJari ıçın 
bu yıl da ~:?rlip olunan meslek 
ikonieranslanndan sonuncusu ya
rın muhtelif mektepler salonla
rında verirece·ktir. 
* İlk mektepler bas mua1Iimle
ri dün Cağaloj!lundaki 1 inci 
ilk o !kulun konferans salonunda 
bir topLıntı yapmışlardır. * Vali ve Beledi ve reisi Lut. 
fi Kırdar dün sabah cGazi .köp
:riisü• ne giderek tamir edilen par
kıe yerlerini ve köprünün umu
mi vazivetini gözden gecinnis
tir. Bi!fıhare de Azapkapı ve 
Unkapanında yeni açılıacak olan 
cadde ve yollar hakkında da tet
kiklerde bulunınustur. * Prost tarafından ikmal edil -
ıniş olan cKadıköyün imar pla
nı• bugün ve yarın Şehir 'Mec
lisine- verilecektir. * Bo.stancı, Erenköy, Suadiy<e 
ve civarının <ıehircilik müteha&
sısı arafından planl:rrının hazrr
lanmasına gccilmistir. 

- Ah evliıdını, ne fer.a zaman-! 
!ara ka!dıık! Ben evimi lınpara- ' 
tora seve seve verirdim ıınıma, 
maivl!tinde çok terniyesiz insan
lar v;.r. Her şeyi aldı 'ar, 'her şe
vi yak~caklar ... O biçare bır a
dam ... 

Mor's kadını teskin et'~İ. Gidel'
ken kadın onu mertliven b~ına 
kadar ge.;irdi ve trabzandan sar
kara.: mırı!rlandı: 

- İ.>te buradan görunÜ~'Ur ... 
Ut-pimiz mahV'<>lduk ... GiiJe gü
le oğlum!. 

Moris karanllk merdivenin bir 
basamağında kaldı. Boynunu u
zatarak. bir camekanın arkasın
dan gördüi!ü manzarayı ömrü ol
dukra unutmıyacaktı. 

İımpara tor oo;?uk odada, küçük 
bir mas;ır ın önünde oturuyordu. ı 
Masada vemek hazırdı. Masanın 
iKi tarafill<la iki meş'ale yanı -
ycrdu. İki ~averi sessiz dunıyol'
la.~ı. M::sanın baş.nda bir gar
son bek ıyordu. 

İmııara1ıor bardağa dudak do
kunJ~rmamış, ekmeğe el sürme-

1.K.ONOMI 

Karabük fabrikaları 
müdürü geldi 

Karabük fabrikaları wnwn mü
dü.:ü Seyfi Akkoç şelrrimize gel
mi$ ve dün Mıntaka Ticaret Mü
düı-ii Avni Sakman ile ııörüşmüş
tür. Umum müdür şehrimizde 
demir ithalatcıl:ırı ile temaslar 
yapacaktrr. 

Karabük fabrikaları mart ayı 
içinde dökme d€'mir imalinde 
kul<hnılan Pik istihsalinin ba,lı
yataktrr. Bu istih-11.5.tın kısa bir 
zamanda artarak ihraç dahi 'edi
lebilece;ği umulmaktadır. 

ADLIY~ 
--~ 

100 yüzünden varalanan 
cocuk öldü 

Dört !!Ün evvel Sultan Ahmet 
camii avlusunda top oynıyan ço
cuklar arasında bir varalama ha
disesi olmuş, Akbıyıkta De/!ir
men sokağında 1 numarada otu
ran 16 yaşında Vahid oğlu Sıt
kı arkadası Refeti bıçakla kar
nından ağır yaralamıştı. 

Hastahanede tedavi edilen Re
fet dün aldı~ yaralardan müte
essiren ölmüstür. Adliye dok -
toru Salih Haşim ölüm sebebi -
nin kat'i sUiette tesbiti için 
cesedin morea kaldırılmasına lü
zum ~östermiştir. 

mişti. Tabak.ta lbir piliı; ~ so
ğuyordu. 

İınuarator, hiç kımıl:iamadan, 
bııJan:lk. ya,Jı gözlcri'e sıofra ör
tüsüne ook-•ordu, Gözleri Rem&
deki gibi yıı.<ılı idi. 

Fakat h!raz daha yorguna ben
ziyorou. Nttıayet karar verdi, bü
yük bir ııavrntle a{:'Zına iki lok
ma attı, sıonra taıbal!ı elile itti. 
Yemeğini yemişti. 

Derin bir iztırapkı. için icin çeık
tiği iztırapla benzi biraz daha sa.
rardı. 

A::iaı(ıda, Moris yanek aiası -
nin önündm geçerken kapı bir
denıbire aç1dı. Moris .titrek mum 
ışıklarile tabakların tiiten duman.
ları arasında, yaverlerin, emir
berlerin, k-lti'Plerin şise şiışe şa
rap içtiklerini, kapış kapış yemek 
yediklerini .ııördü. kahkaha.lan
nı duydu. 
Mareşalın te'ıgra!!ııdan sıonra 

ric'atin kat'iJeş,mesi onları sevin
ciırm,,ti. B,r hafta sonra Par.is
te tem z !bi. er yataj!a kavuşa -
caklaıı:lL 

(Arkası var) 
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Çöp ve çöp kamyonu görmemeliyiz 
Atina Belediye Reisine çöp - ı 

lerin saat kaçta toplandığını sor
dum. 

- Safakla- beraber! Dedi. 
Bir sabah şafakla beraber Jrnllı;

tmı. Caddelerde çöp kutusuna, 
çöp kamyonuna benzer bir şey 
göremedim. Yalnız güzel, pırıl pı
nl, temiz kamyonlar, caddele -
rin kenarlarında duran güzel, 
pınl pırıl, temiz bidonları yük
leyip gidi .. orlardı. Belediye re
isi: 

- İşte dedi, çöpleri kaldırıyor
lar. 

Kaldırılanın çöp olduguntı an
lanııya imkan yoktu. Buna rağ
men bu işi ubah karvnlığı görü
yorlardı. 

İstanbul belediyesinin çöp kam 
yonları fena kullanılmaktan, ba
knnsızlıktan bizatihi cöıı haline 
gel<liicr; manzrralan cöpten da
ha müstekrehtir. İnsan bir çöp 
tenekesinden ne kadar iıh'enir ta
rif etmiyelim; çöp kamyonları 

Gazete kağıdı 
ve manifatura 
ltalyadan ilk parti 

yola çıkarı' dı 
Romadan alınan h.:'oerlere gö

re. İtalyan fabrikatörlerinden 
rnüı·ekkep bir gruo memleketimi
:ııe ge !zrek mühim miktarda ip -
tidai ve hıtm madde sa·lın alacak
lardır. Yeni anlasnıa üzerine 
evvelce İtalyaya bir heyet gön
dererek fab<'ikalarla uyuşamıyan 
ıınanifaturacı:ııtrınuz da İtalyaya 
yeni bir heyet göndennıye karar 
vermişlerdir. Ciinkü İtalya, ye
ni anlaşma ile memleketimize 
rndnifatura vermeyi kabul :etmiş
tir. 
Diğer taTaftan İtalyan fabrika

ları memleketimize gazete kaiiı
dı göndermiye karar vermişler
dir. İlk olarak 12 vaııon ı:ıaze
te kağıdı yola çıkarılmıştı<. 
Yapılan müzakereler sonunda 
Çekva ve Macaristandan da goaze
te kağldı alınabilmesi temin edil
miştir. ----o----
Şabanın idamı istendi 

KAl!ıthanede Su b~ ır.e-vkiin
de bir al'ıla koyun koyup koy
mamak :nıeseılesinden münazaa 
neticesinde Niyazi ile Cevad oo
Ja.rında iki kisiyi ta.banca ile öl
düren Şabanın muhakemesi .,. 
j(ır cezada dün bitmiş ve müd
dehınnuml maznunun, suça tah -
rik edilmiş olmasının hafifletici 
sebep olarak kabul edilmesi kay
dile 450 nci maddesi mucibince 
ölüm ceza.sına çarptrrıhnasını is
t.emiştir. ~tahkeme karar için ba-t
ka güm brrakı'lrnıştrr. 

HASAN KUMÇAYI

NIN BİR MERAKI 

Bizim Asını Us, nam diğer 
Hasan Kwnçayı bir fıkrasında 
Atatürk köprüsünün pa:rke 
yapılışına ve bu yüzden de
mir tekerlekli arabaların bll 
köprüden geçmelerine müsaa
de edilmiyeceklerine temas et
tikten sonra aşaıiı yukarı şöy
le bir serzenişte ve merakta 
bulunuyor: 

- Şimdi demir tekerlekli 
arabaların geçmesine müsaade 
edilmi)·en bu köprüden yann 
tanklar, ağu toplar geçirilmek 
iktiza else ne yapılır?. 

Bizim Nanemolla Asını Us 
biraderimize şu cevabı verdi: 

- Altlarına yağlı kaydırak 
konup yürütülür! 

Öyle ya, F~tilı nasıl donan• 
masını Anadoluhisanndan Ba
lice indirmiş?. 

GÖZÜ KÖROLASI 

GÖRENEK 

Beş delikanlı Edirnekapıda 
bir hocanın yolunu kesmişler. 
Sonra da dövınü..,.J.er, soymuır 
lar ve bayıltmışlar. 

NanemoHaya: 
- Nedir bu maskaralık?
Dedim de, içini çekerek: 
- Gözü körolsun görenek.. 
Dedi ve .• ilave etti: 
- Bir hafta Beyoi:luna çık, 

sinemalara bak, haydutsuz, ta
bancasız, soygunsuz, gürültü
süz, patırtısız bir tek film var 
mı?. 

ise bin cöp tenekesinin bir ara
da toplenınışıdır. 

Bu kirli, miilevves, iıh'enç de
niz aygırı ciisscU k;ıuyonlnrın, 
etrafa leş kokusu saçarak, müs -
tekreh lbir manzara arzedcrck, 
giipe_ gündüz caddcleriıııi>dcn 
g-esi cok hazin oluyor. Hele 
ökle zamanları, tam lıazun esna• 
sında mide!eri altüst eden, zai
kayı tıkayan, midelc-r!e beraber 
gözleri de bulandıran bu çöp kam
yonlarının !evsine tahammül iııı
kinsızdır. 

Acaba beediyemiz çöp topla
ma saatlerini dcıristircmez mi? .. 
Bu kamyonlar geceleri saat on
dan on ikiye veya daha geç za
mana kadar, sabah !arı beşten ye
diye kadar çalışsalar ne yerinde 
bir is görülmüş olacak. 

Sehirli çöp ve çöp kamyonu 
görmemelidir. Hele İstanbıılun 
çöp kam.vonlarını ... 

SELAMİ İZET SEDES 

Ekmek işi şehir 
meclisine verildi 
Fırıncılar gene zam 
talebinde bulundular 

Fırıncı ve uncuların mümes
sill!'ri i'e dün ~ Belediye İk
tısat Müdürlüi(iindc bir toplantı 
yapılmıştır. Fırıncılar ytnıden 
fiyat za:mmı talebinde bulunmu.,
J:ardır. Bu ise imkıinsız görül -
mektedir. 
Ayrıca un tüecarlan da toprak 

mahsu.Jeri ofisinden yevmiye da
ha fazla buğday ve un tal"ll eı
mek tedidet". 

Simit ve böl'ek ıribi fırın ma
mulatı için de elnneklik unların 
Irul'lanıhnasma Belediyece mü
saade olunması istenmektedir. 

BU.tün bu taJeplerin ve key
fiy:etin Sehir Meclisine bildiri! -
mesi ve işin orada hallolunıınesı 
kar arlaştırılınıştır. 

Palto ev caketi çaldı 
a ,.,ma ... 

Sanyerden ııelen şirket vapuru 
köprüye yanasrrken Fuad adın
da biri tay!alwa ait kamaranın 
açı:k penceresinden elini uza ta
rak bir palto ve bir caketi çal
mış ve arkasında cakct vıe o.al
to olmadığından hemen bunları 
ı?ivmiştir. Fakat köprü üstün
de pantalonu \M ayakkabı'larının 
caket ve paltosivle müten3Si? ol
madığını vıe vaziyetini şüpheli 
gören memurlar tarafından çev
ıilmiş ve sucwıu itiraf etmiştir. 

Fuad Bi:riılci suih ecza mahke
mesinde eibise}cd yanında bu1u
ruuı Hüsa:ıneddin adında bir ar
kadaşının çalıp kendisine verdi~ 
ni iddia etmi• ve tevkif olunm11Ş
tu.r. 

HEP PİYANKO 

ÇARPMAZ YA? 

Afrodit davası birçok dava -
ların da açılmasına sebep oldlL 
Müddeiumumilik bazı fıkrala
n vesile tutarak: •Son Tel • 
ızarf., •Cumhuriyet•, •T...,. ve 
•Akşam• ı da dava etlniş. 

Nanemollaya: 
- Ne bu hal birader!. 
Dedim. Giildii, 
- İnsana hep tayyare piyaıı

i<OSU çarpmaz a.. Bazan işte 

böyle dava da çarpar •• 
Ded., 

ı. 

OLMAK VE 

GÖRÜNMEIC 

f'elek Bürhan fıkrasına: cOl
malı: ve görünmek• başlıgı.nı 
koymuş. Bizim Nanemollaya, 

- Ne demek istiyor? .• 
Diye, sonlwn. 
- Obnak ve görünmek bq

ka başka şeylerdir de onu an
latmak istiyor herhalde ... 

Dedi ve, söılerine şunlan 
ekledi: 

- Bazılan göründüklcrin • 
den fazladırlar, bazılan eksil..~ 
tirler, onun için olmak ve gö
rünınek ayrı ayrı şeylerdir. 

MeseL'.i Peyami Safa, Fııruk 
Nafiz, Yusuf Ziya, Orhan Sey
fi, Cemal Nadir, Halit Falıri, 

Elif Naci, Selami izzet, Vi-NQ, 
Sadri Ertem oldukları gibi gö
rünen.. Addolunabilirler mi?. 

A. ŞEKİP 
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Bitaraf1arın 

Melodram! 
• • 

vazıyetı 

G-KAY-ŞE BIRITürk. İngiliz 
N EŞ R ET 1 ticaret anlaşması 1 

AJ 
Bir beyaz kittap 
hanlinde neşredildi 
Loodra, 12 (AA) - Londra

. Şc.hir tiypfrosu (0 Kadın) i
sunl! melodramı oynanııya baş
ladıgındanberi delıı;etli kalaba - -
lık uluyor, tiyatronun ne sa.ıo .. 
n~~da, ne localnrında, ne para
dısıııde i.Kne atacak yer kalı -
Y~rmuş.. Hatta öyle ki, iiç, dört 
ı:un sonraki temsilin biletleri bi
e iiç, dört ı:ün önceden tükeni
yor.nıuş •• 

vyetler .., ı 
·a uğradı a 

(Baş tarafı 1 inci saııfada) 
:an cı.iyalılar kendilerini mağlup 
telakki etmiyorla r ve git gide 
ar tan yenilmez bir cesaretle vu-

' ru,;mıya d€vam ediyorlar. 
Devamlı y~an karlar şimal 

cephesinde harzk5.tı kısmen dur
durm.u~ ise de Laooga gölü şi
malinde savaş devam etmektedir. 
Bu mmtakada 60 kamyonluk bir 
Sov:Y<ıt kolu imha -edilmistir. 

nihay<>t mayısa kadar 50.000 gC
nü!Jü Fin kıt.alarile birlikte ha,rp 
edecektir. 

Muharrire göre miittefikerin 
Finlandiya ya müdahalesi Alman- • 
ya il~ Sovy~ tler Birli.ği .arasın- 1 
ela şuphesız bır aslrerı ıtlifaka 
sebep olacaktır. Bu takdirde 
başlıca harei<ıit sahası şimale 
intikal etmiş bulunacaktır. 

(Btıfmııkaleden mabat) 
net etm!s, onların ııi(radtkları 
can ve mal zayiatını!! Oni ııc " ç.. 
mi" olur. 

Büyü!< Harpte Wil;o:ı, den '1~
rin scrbeslisi prensibi j~· in · J~· 
mı~ hic olnıa:z.sa zahirL·n. hu ın· .. ~n.: 
sip ağurunda h&.ı rhe gİ "ıu ı sr ı. Cu 
defa ise, Amerika, harbe gır alC· General kuvveti az olan Çin'e 

gardım edilmesini istiyor 
Çunlting, 12 (AA.) - Vang

fİn:'\Oe'.Y ile JaponLar arasında 
30 l(iınunuevvel 1939 da aktedi
len anlaşma münasebeille, gene
ral Çang-kay-şek, Çin milletine 
ve dost devletlere hitaben neş
rettigi mesaj<la hülıiu;aten şöyle 
demektedir: 

cYakınlardl\, Vang-şing-vey ile 
Japonlar arasında, Çin - JaPoll 
münasebatının esas D-Oktalıı.rıru 
dü>ıeltmıc-k hususunda aktedilen 
gizli ankısmanın IJM'tni, gecen 
kanunusaninin 22 sinde Hon~ -
Kongda nesredildi. Kuomintang
dan tarot'dilen vat.an haini Vang' -
ın a.kdettiği bu anlaşmanın hiç 
bir hükmü olmamakla beraber. 
hususi bir manası vardır. o da, 
Japonyanın verdiği teminat ne o
lu:-sa olsun, en'anevi fütuhat si
ya nin, bir pars derisindeki 
le~e!a- nasıl silinmezse, öylece 
~~edi&i, bizzat J aı:ıonyanın 
aı{zından teyid etmiş olmasıdır. 

arruz ve filtuhat siyaseti deği.ş
ıniyecektir. Fazla olarak Çinin 
zaptı ve insan ve malzeme itiba
~ Japonya taı·afından ktr.di
sinden istifade olwıması, Hindi 
Çininin, Malezya yarımadasının, 
şarki Hindistamrı, Hindistanuı ve 
Filiµin adalarının zaotına w ta· 
naka muhtırasında açıkça iz:ıh 
edildiği üzere Pasifik IL<>gernon
yasına doğru ilk adımd.'.ın b:ıska 
bir şey deP,ildir. Çin, Japon ıni
lrtaristlerinin değismez maks.ı~ · 
hırını çoktan anlamıŞtır ve kuv 
vet1er arasındaki aşikar farka 
ra,limen mukavemet için siliha 
sarıl.mıştır. İki buçuk scned<en
beri başladıf(ımız barbarca mü
cade.lıede, havale gebnez iztrrap
lara katlanarak J aponyaya mu
kavemet ediyoruz. Yalnız ken
dimiz ici.n deinl, Jaoo,pyanın, bü
tün milletleııe şamil olan muazzam 
ihtiraslarına karşı carpışıyoruz. 

da 3 subatta ak.el.olunan İngi u -
Türk ticaret an a\71llası bugün 
b:.- beyaz lti'cap t.alinde neşredilı
mistir. 

19 Şubatta aner'iy<.>te girmek
te olıın :bu anlaşma :ıı mart 1941 
tıırilıine karlar mcr'iyctte kala. -
cak ve ink:za tadıir.rlen üç ay 
evvel :f:?Shi ihbaT olunmadığı 
taı.lcdirde kendi:li~inden uzayıp 
.ırldece.ktir. 

An.:aı,.ma mucibince mütekabi
len vapı-ııı.cak ihracat takas mu
amelesine tal;i olacaktır. 

1 

Hey gidi, İpsenleri, Şekspir -
lcrı Uostoyevskilerı oynadığı za
manlar, mas.raf.ı!u güç kurtaran, 
yahutta masrafı ile geliratını zo
raki tle ı ıretircbilen şehir ti -
yatı·o:;. u .... y ! l>enıek, en sonun
da .. sen ele anladın paranın ı:ü -
muş Oidt!~Unu •• :,en de «.ııJadın 
<"! K dııı), (Wunekçi Kadın), 
(lia!mı.nıcu' (lurm,zı l:Jei'(ir • 
men .cınayet;) gibi şeylerin hala 
bu P•Y~sada geçer akçe idüğiiuü!. 

l!alııııetli (Aleksanyan) la (To
dorı) şimdi, mezarlanadan baş
krını kald>rıp bu mPllZllr&ya hır 
dı.kiz edecek olsıuar: 

Son günlerde, harpte ölen 11 ı 
inci SovyEt fırkası kumandam Al-1 
hay Borisof!, Pitkaranta Adası 
açıihnd.ıki h...-ekata memur idi 
FinlıuıdivaWar, orada bir zafer 
kazandıklarını ilan etmektedir -
ler. Düşrı. anın o mevkide ter -
ketti.i!i ıranarm 770 kızak dolusu 
tahmin edilmektedir. 

Sovvet kumandanlığı bütün 
kara ve hava kuvVE-tlerini Man
nerheim hattına karsı taluıid et
mektedir. 

Helsinki, 12 (A.A.) - Finlan -
diva tebtiıti: 

Kareli &rzalunda düsman. hü
cumlarına avni şiddetle devam 
etme-ktedir. 

En şiddetli tazyik Surnma mın
takasında olmuş ve müteaddit 
düsman fırkaalrı topçımun hi
mayesinde taarruz ev"lemiştir. 

Ayni zamanda düsman Muola:
iarvi =tak.asında da 150 tan
kın müzaheretile taarruzlarda 
bul unl'l'.MlŞtur. 

mck irin deniı.ler;n seı•l--. .. st.s i 
preusibini hizzat kendisi ıakvit 
e~i~ ve Amerikan ticaret geı~ıi
ler!Jlın, harp sahası add("J,Jcn 
sulara !oicfer etıuesini, Amcı;K:lll 
tebalili.ının muharip ınemlekd -
lcrc _"'ıtnıcsini mEnctın~fir. 

Wilsou, Lüzitanya adlı İııı;iliz 
Tr.ınsstlantikinin bir A1nıan de
nizaltı l!emisi tarafmckn tu..-pil
lenmesi ve gemideki Aınerikah
lanlim h'r kı.s;ınınuı boğulması 
üzerine Almanyaya h~rp ilan <>i
mişti; hu harpte ise, denizlerin 
bekçisi, yalnız İngiliz _ Fransız 
donanmasıdır. Alman denizaltı 
gemileri, hitaraf linıanlardan bi-

Tanake. muhtırası ve mevzuba
his anbşmada çok parlak şekil
de meydana cıkan Janonyaıım 
halihazır siyareti Çinin siyasi as
ken ve iktısadi tıdll bir nüfuz 
altına alınması demektir. Bu nü
fuz Çini, ismi haric olmak üzere 
her itibarla Japon himayesi al
t~na koyacalrtr. Herkes açıkça 
bilaneUdir ki, Jaoon militarist
leri, iktidar mevıkiinde k.aldı.Jı:
ları müddetce, J aııonyanın t>ı-

Edenin dün 
söglediğinutuk 
"BUyUk BrltanYa mll· 
latlarlnin blrliAi z fa. 

rln garantialdlr. ,, 
Kahlre, 12 (A..A.) - tngfltt 

Naz;rı Eden Kahlreye ııeBrıiştir. 
Avusıturalya ve Yeni Zeland 

kıtaatının S~e muvasalatı 
münasebet ille Doorin}ı:ıtfar Na -
zın Eden, Kralın şahsi bir mek
tıJ>unu mezkür kl"laafa tevdi et
tikıten sonra Ilı üldinıet namına söy-. 
lecWti k.:sa bir hitabede demiştir 
ki; 

Kll\'!Vetle t.an:ı.ıdcüm etmek lcal'
çısında mücadeLe her memleket.. 
iıı;;in cıoıl"rafi vazhreti ne olursa ol
sun hep aııirdir. Büyük Britanya 
ınillet ıeriniıı tam bi:r4iiti zaferin 
.ııarantisi ve yeni bir ilemin te
minatıdır. 

Bu Cıitmıeyi Avuııturalya ve Ye
ni Zel.anda kıtaatı ş.irldetle al -
kw:SJemıştır. 

Anlasmarun metni sarihtir ve 
ümit ederim lJ, dost ecnebi dev
letler, Çine y.ardım ehnek üzere 
derJıal miWbet ted:>irler alacak
!aT ve Çini zaptetmek üze~· muh
taç olduğu maddeleri J arıcnyaya 
vermekten tevakki edeceklerdir. 
İzahtan vares!ıedir ki, bu devlet
lerin, idamesi beııeriyetin müş
terek davası bakımından çok ~a
yati olan Cir mukavemetini ziı
fa diişürebiJeo-ek tedbirre.-dım 
harer etmel<'ri de sarttır. 

Yugoslavya 
Bul gar isi tın 

Ticeret odasını, tesisi 
h l"aratll doslult teza. 
hUratına vesile o'.du 
~ 12 (AA.) - .Yu,ııos -

lav - P.·ı";ııar ticaret oda.;.nın te
sisinden lbahseden gazeteler ilki 
kardes m !let arasındaki lbai(lann 
kuvvetic-nmesi hıususurııda lbu oda 
nın oyru~·a<:ağı rolü ı.ebaxüz ettir
mekte ve Bırl,gar ikt""1diyıatının 
mi.i.messillerini harareı.le saam
laana.k.tadrr. 

Jltiüthiş soğuklar 
Smk:holrn, 12 1 A.A.) - Dün ge

ce Stnkholmda derecci hararet 
s>fırın akında 34 e düşınü.ştür. 

168 •enede!l!ber; Snk..irumda bu 
derece şiddetlıi bir soı'tuk kıl) de
di'ımenıişti. 

Sul e 
(Ba~taraft 1 i11eide) 

tı<Qıı Sta'.i!lle bic: ıı:;keri ittifak 
ııtanı tevdi edecektir. 
V~n. 12 (AA.) - Gaze

teler VeYes'in memuriyetini Av- I 
'1lpa.da sulhün tes'.sine matuf bir 
~mahiyetinde teliıkki et
meımef.tedirlıer. Daladve.ve müt
tefikan verilen itimat reyi, süi
hi:vettar İııW.Jiz ve Fransız mah
fellerinin tefsixleri ve A1ınanya 
Daıruliye Nazırı Fridk'in son nut
ku anuhari.pleriıı siW:ılan er.e -
tinden bı.rakımak is'.ooıedikleri
ni Riio;tenıne:ctedir. Eııaıien be -
Yaz saray ınu.hlti Ruzvelıtin bu 
hususta hiQbir ruıyale kapılrna
dığ~ beyan etme.idedir. 

Re; ·icurıinırun yalc;ninde bu
hına.~.ardan yüksek bir dipb -
nıatik şahsi.yet dün müttefik mil
letıan:ıen birin.in sefirine Vellesin 
memuriyeti hakık.ında teminat ver 
tnlş ve bu seyahatin hiQbir veç
hile müttefiklerin endişesini ve
Ya itiınatsızhjiıru mucip o"aeıık 
ın::tıiyette ıolrruıdıJnru bir kere 
daha tekrar etmiştir. Bu husus
ta salM:ıiyeUar m~xler Velısin 
•evafı:atinin hak'ki hedefi Berlini 
ziyaret ohıbilecei?'.nl bevan et - -
~clt}edirler: Fi Oıakika müttefik 
ukuınetlenn noktai nazarı böy

le bir sev ah ate >üzum gösıtemıi
Yecek kadar malfrındur. Buna mu 
~bil A1manya nın vazi'yeti hak-

' ında mütenakıs haberler alın • 
llla.k l.aıd ı r. 1 
f Diger C'i:lıetten A"ıınany:ıda nü-

U7. solıJbi olan bazı kimselerin 
liOn -:zamanlarda gizl.i ımemur _ 
lar l?Ön<lcrerek Ruzvelti bir ta -
vass~t teşe'l:ılıü.sünde bulunmağa 
teşv':'.' ,<.>ttik1eri malfundur. Bu te
ıobtımc.er Reisicumhmu tıu me _ 
ID';'~l.ırın teklif ettikleri yolda yü 

rümi)'e sevke1ımerniş ise de bun
ların sebebini mahallinde tetkik• 
etmek üzere bir müşallit gönder
miye ikarar vermesinde iiımil oldu
j:iu muhakkaktır. 

•Müttefik".er arasında yapıla
cak ııörüşnuler• me.seleoine .ııe
hnce. bu ııorüşmelerin ııayesi sa
dece Avrupa.yı bitaraf memle -
ketleri iskandil etmek ve bunla
rın Hut. tarafından sık sık izah 
ed:iolen iktı.s;ldi prensiOlleri kabul 
ettihlerinden emin olmaklu. 
Hul1'e l!Öre 'harpten sonra cevarn
lı bi-r su.h te~Ü• edOO.i..ldi.ği tak
dirde bu prell6iplerin bütün dün
yaca ka.bul edilmesi liızımdır. 

Garp c~phesınde 
( B111taraft 1 incide) 

iştirak ettiği topb.ntıya riyaset 
etmiştır. 

Londra, 12 (A.A.) - Harbiye 
nezaretinin bir tebligi:nde, A vus
turalya ve yeni Zelanda kıtaatı
nın orta şarka ~iye ve mü
rettep ınahallıE;r.ine sevkedilmi
~ bıışladıkları bildirilmektedir. 

Londra, 12 (A.A.) - 5.fl27 ton 
hacmindeki Belçika bayraj'(ını ha
mil Frandres vapuru. İngilte.-enin 
cenubu şa!'ki sah.illeri vakiııinde 
batını:;tır. 

Holle.nd - Amerca Liiin vapur 
kumpanyası, 10 subatta Bishoı>
rock açığında baıt.m cBuı;ıerdiik• 
vapu.-unun bir Alınan tahtelba
hiri tarafından toroi.llendi.(ıini 
bikilrmistir. 

•Galli:ı. ismL'ldeki 996:) tonluk 
NOTVeç ~l.rol gC'=si dün sabah 
İne-ilt'Te~in cenubu şarki sahili 
açıı:ında bir mayna çarpmıştır. 

1 

Gazetecilerimiz 1 

Majino hattında 

- Zava1lıcıklar, derlerdi, ha
la bJ:iın bıraktığımız yerde do
lan.tJ.·or!ar. 

Şeh;r tiyatrosu (0 Koclııı) ın 
peşinden b,Jınem ki, (Ekmekçi 
l{adın ı ı, (Güıel Anjeı)'i, (Bal
mumcu) yu filan da oynıyacak 
mı? Bana kalırsa oynamalıdır, 
çünkü (0 Kadın) bu kadar fev
kPliıdc rağbet görürse, ötekiler 

Düsınan. Ladoga gölünü ve Fin
landiya kfufezini kanlıyan buz - 1 
lann üzerinden geçerek Finlan
d!3'"a mıevzilerini cevirmi)·e 

teSt'bbüs etmişse de Finlandiya 
topçusu Sovyet kıtaatıru da,ı'(ıt
mıştır. 

Dünkü günde Rus zayiatı fev
kalade ağır obnu.~tur. 72 düş
ıınan tankı tahrip edilmiştir. 

taraf limanlara giden bitaraf va
purbrı bile harpten e\·vcl Hit -
lcrin imzaladığı muahede ve mu• 

Heyetimiz: müdafaa hattının . 

en mühim mevltilerini 

r.iyaret c.ttit~r 
o raii;betin hariku!itdesini toplar- , 
!ar. 

Taioala mıntakasında Sovyet 
pivade kıtaları ile tankları too
cunun himayesi ıUtında müt~ma
di_::-en taarruz etrre.ktedi::ler. Top
çu bütün Kareli Berzahı cephesin
de durmadan ates etmekte ve j 
Sovy;,t tayyareleri Fin kuvvet
lerinin geTikrini bombalamak -
tadıriar. Müsahidlerin söyledik
lerin~ ııöre. Sovı et kwnandanlı
f(ına Kızılordu kuruluşunun yıl
dönümü olan 23 şubattan ~el 
her ne bahasına olursa olsun 
bir netice elde etmiye çalışmak
tadır. 

Aitoikide 10 ve 11 şubat gün
leri yapıJ.an müsademe.lertle düş
man 380 ölü vermiştir. 

ka\·elelere rağmen, batırıyorlar 
ve gemilerin içinclt'ki yolcularla 
müretıebatın, Okya~ların &r _ 
tasında boğuluşunu seyretmekle• 
zevk duyuyorlar. Ku~-vetli Aınc
rl_kanın sesi dahi çıkmıyor; öteki 
bıtaraflar ise, her gemileri tor • 
ı;illendikçe artık bir klişe halini 
almış olan protesto notalarını 
Alnıanyaya vermekle iktifa edi· 
yorlar. Alman Hariciye Nazırı 
Von Ribbentrop'un bunlan se • 
~te atmaktan başka bir şey yap
tıgı yoktur. Bu yüzden, bitaraf
larııı gcnıi zavietı, müttefikle -
rinkine yakın, hele &veç, Nor -
veç ve Holandanın zayiatı mu -
hııriıı Fnııısanınkinden çok faz
ladır. 

Patjs. 12 (A.A.) - Türk mat
buat hev'eti, cepheyi ziy c.ret et
mek üzere cuma s~bwlı~ Paris~en 
ayrı.'ınıs ve dün akı;am mat 20 de 
pay,fahta dö:ı:m~tiır. Türk mat
buat hey'etı, 9 şu.ba.t günü ordu- ,. 
!ar mıntı!kasını rn şuıbatta 3tras
burıı'u z:yaret e:ımış ve müteaki
ben Maj?'iıı-0t hattının en mühim 
mevzilerir..c!en bir .ni z.y aret et
rruş ve bı.: mevzide •bir ımüıfreze 
başında muzikaları oJduiru hal -
de se.1.m rası.nıesini ifa eylemiş 
ve rnisaf.T le re şarap ilkra.nı edil
m;.'iir. 

Gelelim, şimdi Lu işi elde kı
yas tutarak edebiyat, bilhassa ro
man nıes'e!esıne: 

l\>fosela Reşat '' urinin t Çalı
kuşu) gibueri tabıİ müstesna_ 
Bazıları diyor ki, lalan ve fi!a -
ıun, fılan ve falan isimli romau
bn deh~etıi satılıyor, yahut s:ı
tı'mıştır. Onlara mukabil ise, 
f.lı"ın ve falaııın, falan ve fo~ın 
Tomanları g&yet az satılıyor, )a
hut satımı<hr. İste size hangi 
muharrirler!e hcngi romanlar.n 
daha üstün, daha kıyın~tli olduk
larına en canlı birer delil!! 

ı.1aginot hatt:nın azameti kar
şısında Türk lıey"etinin 'bütün iı
zosı ·l!ibi fevkalade müleha.;sis o
lan mezkur hey 'et reisi şöyle de
miştir: 

•Lu hat adeta .bir fabr:ka. Za
for :nizin fa,bri.kası.., 

11 S.ıl:.a :ta 1:irçok tedafüi mev
ziler ziyaret cdi1un!ı;~ir. 

lçveç hükiinıetinin 
bir kararı 

SJ.:ıklho1m. 12 (A.A) - :lsve 
hükUmeti. ber şe) ı..:cn evve rr.~ 
leke.in i~esini tem:n iç.n, b;r 
kararnı>me r.esrederek hayali c
hemmi_:•eli haiz olmıyan eşyayı ka 
bul etmLmek hus;.:.sı. r.tla İsveç 
dem:il'V'Oı:arı itlarelerine salıihi
yct vermiştir. 

Adiiy e Vekili Af yo
na harele t e'.ti 

Konva, 12 (AA.) -Adl;ye Ve
kili Fet.u O.:,yar rdakatleriııde
ki zevata bir ik:e Konvan'n gö
riile:ek ycrle:ini ı;:::.omi,!er ve 
uk;::.ın Afyona hareket eylemiş
:crdir. 

be çik~ Krau ordu ku
mandan' aril _ görüştü 

Brüksel, 12 (AA.) - B?lcika 
kralı bugün Birinci o;du kuman
danı ııcneral Van d.:r Veken, ü
cüncü ordu kum~nd1nı 1!€neral 
Krahe ve erkaruharbiv>e reisi 
ıreneral Michie.lsi kabul etmiş
tir. 

İyi amma (Hamlet) ıni daha 
üstün ve kıynietl'dir yoksa (O 
Kadın ' mı? (llortlaklar) mı da
ha ~ üksek ve giranbahadır, yok
sa (B:ılımınıcu) mu? (C1'rüm ve 
ceza) mı daha edebi ve san'r!ka
ranedir, yoksa (Kırmızı Dei{ir -
men cinayeti) ıni? 

OSMAN CEMAL KAYGILI 

Yalan ha~er 
(BQ4tarafı 1 incide) 

kasında bıtlundukla:-ı iddia edi
len 10 Alman fırkasının ş'.mdi 

Slovakyada bulunduğu söylen -
m~ktcdir. 

Askeri rnüşahidler. Fransız cep
hesindeki ırıulad faaliyetten baş
ka birçok İnııiliz avcı hava U..:o
larının dün sima! denizi ürerin
den uçarak k~fi!e halintle .e-iden 
ti c"ret pemilerinin ~mnivetini te
min ettiltle ini bildırmektedir-
~. --.o---
Fırtına devam ediyor 
Ege ve Marmar2da lod'lS ve 

Karadenizd~ de kJra ,-el fı:tına
sı devam etmektedir. Fırlına 
çok şidd~Ui olmadıil"ından büyük 
vapurlar yollarına devam edcbil
mekt~ir. Yalnız küçük vesait 
limanlara sığı.mnışlardır. 

Devlet Meteoroloji istasyonu 
d~n bütün limanlara şimal fır

tınasının devam edeceğini bil -
di=i~tir. 

Sı.> asi vaziyette yeni cereyanJar 
İngiltere Bahriye Nazm M. 

Çiirçilin, bitarafların İngiltere 
ve Fransa demokrasi ınuharıp 
gruııu ile filen birleşınrlerine da
veti ifade eden nutku veya tek
lifi, bir takım aksülfınıeller hu
sule getirmiş, şimal, şimali gar
bi A vrııpariaki küçük bitaraf hü
kfunetler arasında bilhassa mu
halefet, reci hareketleri tebarüz 
ettirilmiş, Milletier Cemiyeti i
znsı sıfatile Alman:va ile Sovyet 
Rusya mütearrız olarak İngilte
re ve Fransa hükumetlerince tav
sif cdildii(inden, bunlar aleyhi
ne İlla bülün hükfunetlerin mu
kabeleye, lıarbe başlamaları ar
zularına da menfi cevaplar veril
mişti. Bu bad.i!.elenlen sonra yine 
İngiltere ve Fransa g82etelerin
ee, &iyasi mahfilleri ve hükı1met
lerince, başka teklifler ve tezle
rin ileri süriilmesine başlandığı 
anlaşıldı, bitaraf devletlere karşı, 
•harbe iştirak etmek istemiyorsu
nuz, fakat aranızda (OQİU bir em
niyet, müdlraa bloku meydana 
getirmek, müstakbel tehlikelere, 
ta.arrudara kar~ı kuvvetli mu -

kavemet ceııhcsi husule gıetir _ 
menızı temin eyliyece!"tir .• gibi 
sözler tekrar edildi. 

İngiltere ile Fransadan yapı
lan bu son teklirıere karşı fil
hakika bitaraflar arasında bazı 
ha-reketler, münferit temayül _ 
!er giiriildü. Büyük bir devlet 
ve PA•·ri muh•r•ıı nıe,·ldde olan 
faşist İtalya ile Almanya, İngil
tere ve Fransa ile gayri muha~ip 
Sovyet .Rusya hükiınıetleri muh
telif tarzda tesirler ve tazyikler
le bitaraf devretlerin toplu hal
de mukavemet cephesi kurmala
nna mani oldular. 

Birleşik Amerika Cnınluır Rei
sinin, Hariciye Nazın muavinini 
Avrupa}& teti<ik seyahatine ı:öu
dermesi sıralannda bitaraf dev
letlerin v82iyetlcrile alakalar faz
Jal.j , tı. Bitarafl.rın kurmaktan 
şimdiye kadar sakındıkları em
niyet, toplu halde blok cephesini 
teşkHlcrinc, Birle ik Amerika 
hükumetinin del:ilet, tavassut, 
tesehbüı;te bulunma•ı ihtinıalle
rile karşılışılıyor. 

IIAlıiT NURİ mMAK 

Kareli Berzahında general Me
nes.kov'un kı.mnandrıSında faa]j,. 
yette bulunan yedinci ordusunun 
üç kolo.rdudan mürekkep oldu
ğu emin bir men badan öi!renil
mistir. Du üç kolordu 12 Piyade 
fırkası, 4 al'ır tank livası. 3 orta 
ağırlıkta tank kıtasından mürek
keotir. Fırka toocu kuvvetleri
n~ 240 milimetrelik 18 toptan 
mürekkeo o:du topçu kuvvetleri 
ile ray üzerinde hareket eden 
3 deniz toou ilave edilmiştir. 
Bu kuvvetler 300.000 kişi ve tak
riben 1.000 tank olar ak tahmin 
edi'ı:nektedir. 

Sovyet tavyBTeleri Viborıı ü
zer;ne lıoır.ıbaJar a!ımışfar ve şeh
ri iki saat elektriksiz bırakmış
lardır. 

Sehir ayni zamanda uzun men
zilli toolarb da bombardıman 
ediln' istir. 

cYo.rkshire Post. ve cr...eds 
Mıercurv• gareteleririn askeri 
muharririnin bilılirdiı'ıine ııöı-c, 

Kuhmo mınt.akasında Finlandiy 
lılar düsınarun müteaddit mevzi
lerini ele gecirmislerdir. Ruslar 
500 kişi kaybetmistir. 

Havalarda, Finl.ındiya tayya -
reJıı,ri düşman kar~;;;iıh1arını 
ve müfreruerini def'atle bom
bardıman 'e<tmişlerdir. 

Harekat sahasında hava fHli
yeti fevkalade şiddetli olmuş
tur. Krzrl hava kuvvetlerinin fö
aliyeti cephe mıntakasuıa inhi
sar etmiştir. Finlandiyahlar d'iiş
ıınarun altı tayyaresini düşürmüş
lerdir. Bundan başka üç tay
yareye de zayi olmuz nazarile 
bakılab;l;r. 

Londra, 12 (A.A.) - News 
Chronicle gazetesinin haber ver
diğine göre, Finlandiya ordusu -
na giren bin İnl!iliz gönüllüsü
nün 200 ki<;ilik ilk kafilesi pek 
yakında Finland!yaya doğru a
navatandan hare.ket edec<.>kler -
dir. 

Roı.ıen, ;2 (AA.) - 150 .Macar 
gönüllüsfı tam teçhizatla Fran
sadan Finlandiyaya hareket et
mL:;tir. 

Bir kısım bitaraflar, Alman -
yanın taUTU%Una uğramak kor -
kusu ile daimi bir kabus icin
de yaşıyorlar. IIep bir olup ken
di çiğnenen baklannı muhafaza
ya ç!'-1ıı;mak cesaretini bile göste
re°!ıyorl'?'. llepsi kendi başlan 
belaya ırırnıl'dl!n müttefiklerin 
Alnıanyayı mağlup etmesini bek,. 
liyorlar. Yann, müttefikler har
bi knanırlarsa, hi~ yardım et -
medikleri bu zaferin getireceği 
suJhte, onların söz •öyl.,nı.iye hak
ları olabilir mi? Harbi Almanya. 
kazanırsa, kiiçük bitarnfların ba
rış hakkındaki fikirlerini mi so
racak, yoksa onları bayat aalıaaı
na dahil ederek birer Avustur
ya ve Çekoslovakya haline mi 
getirecektir? 

Almanya -S. Rusya 
Büllsa. harpten sonra, bitaraf

lann, şulhün şekli, diinya niza
ını, yeni iktısat si~tcn1i, silah • 
!arın tahdidi gibi mcs'eleleri mu
hariı>lerle beraber konuşabihne
leri için, şimdiden harp üzerin
de müessir obnaları ve kendi dü
fiincclerini kabul ettirMilet<'k 
bir varl:vete girmeleri lazımdır. 
Bunun için d<.>, Amerikanın yu -
kanda söyledii:imiz gibi, bütün 
bi!arafların başına geçerek ica
bında telıdidin.i ikaa müktedir, 
büyük bir nazım kuvvet tC1tkil 
etmesi icap eder. ı\ ·si takdinle, 
bitaraflar harbe karısnıadıklan 
gibi sulhe de karışmak hakkın
dan kendilerini mahrum etmiş 
olurlar. 

(Bas tarafı 1 inci saııfada} 
nı bildinnektedir. 

11-Iuhal.ır, bu haberin Alman -
ya hududunda Dinycster nehrinin 
Kafkasya ve Karadenize şamil 
ve geniş hir askeri ve iktısadi 
işı;al programı mevcut olduğunu 
;,;pat etmekle bulımduğıınu ila
ve etmektedir. 

Ayni umhahir, Cusya - Roman-, 
ya hududunda Dniester nehrinin 
r.uslara nid kıyısında yeni bir is
tihkam vücudc ı:etirilmiş olc!u -
ğunu haL<r vennek!iıdir. Hiç 
şüphesiz bu istihkamlar Bakii -
K..cf ve Odcsa - Lvov demiryolla
rını himaye etmek için inşa edil
mektedir. Birinci hat, Finlandiya 
cephesine harp m•hemesi gön
derilmesine, ikincisi de Alman
yaya petrol, manganez ve bakır 
gönderilmesine tahsis edilecek
tir. 
Diğer taraftan ayni muhabir, 

şunları ilive ediyor: 
Ahnanyaya müteveccihen yola 

çıkanlllll3 olan trenlerde Rus top
rakındıı kundakçılık yapılmnı ol
dul!"u haber verilmektedir. 

Muha.bir, diyor ki: 
".Prag'da ciddi bir menbadan 

alınan haberlere ı:önı ZO ikinci
kiınuna takaddüm eden baftıı için 
de birçok Alman ubiti, zabit ve
kili ve efradı, Ruııyaya gitmek ü
zere Bohemya ve Morııvya prn
te:ld<ırasından aynlm~lardır. O 
tarihten sonra da hir~ck Al • 
men zabitleri protektorayı ter -
ke~erclir. 
Diğer taraftan ayni muhabir, 

emtianın demiryoliyle Kafkas
yadan Alm3"yaya naklinde gö _ 
rülen müşkilittın Almanya'nın 
Karadeniz yolile yapılan nakli
yatı islih için sarfetmekte oldu
ğıı mesaiden anlaşılmakta oldu
ğunu ynnıaktadır. 

Şaı'ktzı,ki Alman deniz hatlıırm
dan birine mensup yüksek bir 
memur, Novero<:siıık'den Odesa
ya buii<lay naklini teshil maksa
dile seyrisefain işlerini tanzim et
mek üzere Odesaya gelmiştir. 

Bu buğda)lar, Ode,,.'dan şimen- ı 
diferler Alıııanyaya serl<cdile -

cektir. 1 
Bundan başka birtakım Alman 

mühendisleri Bulı,'Jlrislnnda kfıin 
Varna"ya ı:elmişlerdir. Orada 9 

bin ton ııetroı istiap edttek bir 
deı>o irsa etmektedirler. 

Bu petrol, deniz yoluyla Ba -
tumdan getirileeck ve V amadan 
Balkanlardan geçmek suretıle 
Alnıanyaya göndcrilettktir. 

Bununla beraber ayni muha
bir, BulJ!:"ar demiryollan idarem
nin kıi{ı miktarda sarnıç vagOll!a 
rı bulunmamasından dııl"Yı bu 
plinın müşkülata te.adlif ede -
ceğ:i mütaleasını serdetmekle _ 
dir. 

---0---

Bakırköyünde bulunan 
ceset 

Baokırkövünde ce8edi bulunan 
sabıkalı İzzetin hidise ııünü Sü
:merbenk mensucat fMırw..ası rıht
tımındaıı Ahmet ve sandalcı A
rif adlaruıda iki kişi ile ~val 
çıaim ıye. teşebbü.i ettikleri ve 
bekçilerin koşması üzerine kacar
iken denize düşüp boğulduğu an
l:asılmıstır. Avni su eten yakala
nan Ahmet dün sorııuya çekilıe
:ııeık teww olumnuı;;tur. 
BİR ESRARCI YAKALANDI 
Sarıyeı-de Eyüp ııdında bira.da.

ının üzerinde esrıH" bulunmuş ve 
bunu aldıitını söyledıği Kadir He 
beraber yakalanııra.k Adliyeye 
veı-ilmfatir. 

ABiDİN DA VER 

Bir hırsız tevkif edildi 
Recep adında biri Sultan Ah

mette Yusufun ahırından havlu 
ve muşamba, Çenberh tasta İb
nhimin de ild leker1"kli el ara.
basını ç&lmL• ve arabayı parça 
ıııar<;a satarken yakalanarak Ad.. 
liyeve verilmiştir. Recep tevkil 
edilmiştir. 

KAVGACININ CEBİNDEN 
EROİN ÇIKTI 

Cibalide Zekeriye. adında bir 
adam ırkııda.şı Hiiseyiııle U.,, 
etmiş ve karakDlda Zekeriyanm 
üstünde bir pııket eroin bulun
muştur. Zelr.eriya y~ 
m~ver~tir. 

(&$ tarafı 1 inci mvfoda) 
Bu. s.efer Belediye hükılınetin fedaıkirlıitına raimen sinema üc

retlennın pahalı oldui{u netiel'S.İne vannı;tır. Hiikıiuıetin rüsumu 
ind!nnesine mukabil, sinemacılar ucuzlui:.>u temin bakıınınclan hiç
bir fedakarlık yapmanı~r, bUa kiı; bilet iicretleriude rüsumun in· 
mesi YÜ2Ünden vaki olan ciiz'i ncmluk sinemaya rııirbeti arhmıııı 
ve bu suretle sinemaların kazancı artnı.ı.şt>r. 

Befodiye İktısad Müdürlüğü son haftalar kinde yaptı~ tetkik
lerle, bilet ücretlerinin yüzde 20 mı 25 nispetinde tenzilata tabi 
tutulabilece!:l kanaatine varmıştır. 

Sinemacılarla yapılan temas neticesi de belediyenin bu kanaa. 
tini takviye etmi•. •inemaeılar yüzde 20 ila 25 tenzilit yapmayı 
kabul etmi~lerdir. 

Bel~iye riy....,ti bu hususta İktısat ~füdürlüğiinün teklifini 
daimi encümene sevketnıiştİT. Encümen iki gündenberi bu mes'clo
yi miizakere etmektedir. 

Ald.ığ'ınıız habere göre encümen belediye riyasetinin teklifini mu
vafık b.utmu. kabul ve tasdik etmiştir. Karar tekemmül ettikten 
sonra sınenınlar bugünkit ücretlerden yüzde 20 ila 25 tenzilat yapa
caklardır. 
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F O S F A B S O L. Karun en hoyall lwnu olan lur:mısı )'ıtY&rlıı...,.ı tıaeliyRek ~iolhr. Ta1lı i~h temin eder. 
Vlieode dnamı. genelik, dlııc1ik verir. Sinirleri eankındırarak aııabi lıulnonlan, llJ'kusualui:u ı.iderir. llnonnid iıdııbaslar
da, ı.aroa:.: tMRbelliğinde, '.ftfo, Grip, Zatl.imeve, Sıtma >H!lı:ahıılleriııe, &I IO'f~ltJjğine ·ve ademi ildidıın ve kilo ahnalıta 
şa1aıu hııµet faydalar iemin eder. • i 

KAN. KUVVET, IŞTIHA Şurubu 
FOS FA R S O L'öıı Diğu bütün ktıvvri tumblanndan fütilnliltll DEVAMLJ BİR S\JaET'l); KAN, KUVVJo.'"l'. 'is:J.'JHA 
TE.llfiN El'MESİ ve ilk lrullonanlardıı bile tesirini derluıl giiırteımesirur ... 

Sıbhaı Vekaletinin J''*'>i müaaodesiai halıdir. Iler eczanede bulunur. 

ZATI MAKBUZ 
Z4M9 No. ve 8.ll.9:ı11 tarihti be

yannaı.ıeye aid 512M8 No. mak
bıuu ile %4652 No. 7.11.9:19 tarihli 
beyannameye aid ~051\56 No. 
mııkıbuzn "'iYİ ettik. Yenilerini Çl

.karauf(ımwlan .,.kilerinin hiik
mii yoktu.r. 

Abdullah Öıntr Midillili u 
ortakları 

Rc;ıko2 NüJu.• 1li emurlu1jun
d11n: 

Baş, Diş Nezle, Grip 
Romatizma, Nevralji, Kır•idık 

K.auımız.u1 Gök.su mah~ lksı ve 
caddesi 7 h~ cHt 20 sahife ~ 
d<' kayıtlı Ali kızı F"'1roa, Üa
:ıniuar Hu:ıtok Hlkimli.i(nin 
9/l/931l tarih w 20~6 sıtyılı ka
rar:ılt lsınini FiTdcı; olara:k dü
ze.'lnuı:: oldugun<lan k~nunu me
d""1ini.n 26 n<:ı nıilddasi mu~:bin
ce ili\.n-olunu:r. 

•• lılitUn •Arıları derhal keaer. IUzurıııunda güTtde 3k t• alınablflr. 
.....,!>_ 

İstanbul Ekmek yapıcı Esnafı Cemiyetinden : 
C«nivet!.miz hey'eti umumiyesüıin birinci toolantun ekııe:riyet 

bnın edilemedillinden iki'llci toplantı 15 şubat 94-0 perşembe .ııü
ı:ıü aaaıt 9 dan 12 ye kadar Türbede Esnaf Cemivetlerl binasındaki 
Cemiyet Merkezinde toplanacaktır. K.ayıt.l:ı esnafın cemiyeL cüzdan
Jariyle biTllk;te 1.eı;rif.leri rica olunur. 

RUZNAME: 1 - 939 yılı hesap \;ı.rmın 1ıetkiki ve hey'etl idarenin 
ibrası. 2 - Milddetini dolduran idare hey'eti auwnm 3 nün yeriai
ııe yenilerinin intihabı. 

lstanbul Hamamcılar cemiyetinden : 
c.eınJyetimiz bey'eti umumiyesiJtin birinci toplantısında ekseri

~ temin edilemedlkindıen ikinci lopl3Mının 15 subat 940 perşem
be günü saat 14 den J 7 ye kadar 'l'üııbede Esnaf Cemiyetleri bina
ıımdaki Cemiyet merkezinde to~trr. Kayıtlı azanm cemi
Jıe't cüzdan1ariyle birlikte teşrifleri rica olunur. 

RıUZNAME: 1 - 939 yılı hesaplarının tetkild ve hey'eti ida-renin 
ibrası, 2 - Müddetini dolduran idare hey'eti azasının 3 nün yerlerine 
~inin intihı.bı. 

Sabah, Öğle ve Akşam 

lstanbul Kapıcılar Cemiyetinden: 
Cemiyetimiz hey~ uınumiyesinm birinci t<Jplantll!mda ekl>l'Ti-

yet temin edilemediğinden ikinci toplantı 16 şubat 940 cuma ııünü 
sa.ı..t 14 den 17 ve ka<:i8'1" Türbede Esnaf Ceımyetleri bina.-.ndaki Ce
miyet .IM'rke.dl}de toç,lanacal(ından l<ayıUı iı:ıanm camivet cü·1.dan
lariyle bi.-li!lı:k icşrifleri rica olunur. 

RUZNAJ\1E: 1 - 939 yılı hesaplarının tetkiki ve hey'eti id~renin 
ibrası, 2 - MU<l<lctlcrini dol.dm-an .idare hey'eti azasının üçünün 
y<'!r/er.ine yenilcTinin intihabı. 

lstanbul Defterdarlığından 

Yedilrulede Davu~ ııe .kımall
zaııyon arasında küçii:k mera.kibin 
kala!at işlerine e.".ıoe;-işli bulunan 
100 :rnetTe mur&bbaı sahasındaki 
kumsal mahal 
SiWıtaral!'ada Pa"IU>lll'e denilmek
le anılan ~.aVJT. 

Muhammen 
icar bedeli 

Lira 

60 

184 

Muwkkat 
teminat 

Lira 

!4 

42 

Yukarıda yazılı kumsal mahal il? çayır hl2alnrınth gösterilen 
muhammen ~nelik icar üzerinden üç sene müddetle ayrı ayn kim
ya verilmek üzere açık arttırnuya konuhnu..-tur. Senelik kira be-

H ar yemekten sonra mutlaka günde3 =~~v~~a:;~4n:~ııı7E:~~c~!irır1:n~ı:" ~19!:~: 
o.en kontisyonda ~tır. Tal;n)erin yu.kanda yazılı muvak-

defa dişleri niçin temizlemek la im . 
kat temin;rtla muayyen gün ve sa;ııtte komis-,onamüracaatarı. (1113) z ,-- ···--

ÇOnkD Unut- ~rnH3~ 
mayınız ki: 

ISTANBUL BELEDlYESiNDEN 
Aksarav Ysnııın yerinde- 45 inci adad<ı 59 metre murabbaı ~ 

hah Bel>ediye malı yüzsüz arsa 2490 numaralı kanunun 43 üncü mad
desinin son fıkrasına göre ~zari.ıhla satılacakta. Tahmin bedeli 
177 lire ve ilk te.rninatı 13 lira 28 kınu.ştur. Şartname zabıt ve muamclat 
müdürlüıfü kalemlııde ııörül~ktir. İhale 14/2/940 çarşamba günü 
saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ille ll'mi
n.at nııLl.buz veya mektupları He ihal j!'iinü muayyen sııatte Daimi 
Encümende bulıırunalan. (997) 

Şehir 
Tiyatrosu 

TEPEBAŞI DRAM 
KISMINDA 

13/2/94-0 Salı ~ünü aıkııamı 
saat 20,30 da 

l ASKERLiK iŞLERi 

Askere davet 

BRİYANTiN SAN 
Saçlara fevkal6de bir gUzelllk verir 

'~ 

0-DÖ-KİNİN HASAN 
ve HASAN SAC SABUNU ve ŞAMPUANLARI saçların dökülme

sine ırınni olur. Ayni zamanda sadan lruvvetle~ 
Jevka!:kle bir letakt verir. 

HAS N DEPOSU YENi ADRESi: 
Bahçekapr, Beyoğlu Tramvay durağı karşısında -

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
Muhammen 

Bedeli Eksiltme 
Ci11si Miktım Lira Kr. Şekli günü aıuıti ·- .... ---·--- ----
Mobilya 
Bin tankı 

9 kalem 1383 - Acık e1"'iltıne 19/ll/940 15,30 
55 adrt - - Pazarlık 22/ll/940 16 

1 - S~ame ve mobilya müfredat li•tesi mu<:ibince miktarı 
yukarıda yazı1ı 2 :ı..ru...m eşya hizaılarında gOOteril<'n usullerle sa-
tın alınacııkbr. 

II - Eksiltme K.aootaşta levazım ve mübayut şubesindeki 
almı komisyonunda yapılacaktır. 

lll - Şartnameler her gün sözü geeen şubeden pansız olarak 
alma bilir. 

IV - Bira tankı pazarlığına ~eklıer :fiya1sız fenni teklif
lerini ihPle gününden evvel İnhis:.rlar Umum Müdürllil'.ıil müski
rat fabrikalar şubesi müdürlüğüne vermeleri ve tıekliflerinin ka
bulünü mutazammın vesika :rlmalıarı liızmıdır. 

V - İstPklilerin tayin olllman <;in ve saaUerde yü~de 7,5 ııü
. ve~ paı-alarile birlikte mezkılr komisyona gelmeleri. (846) 

* Muh. Bedeli % 7,5 teminatı Eksiltme 
Cin>'i. Miktan Lira Kr. Lira Kr. Şekli saat\ 
~---~ ~·~~- -~~~~~~~~~~~ 

ELbise- ve kıı.sket 
Fotin 
Pır.ıt.o 

Mu.<;=ıba 

41 taklnl 
41 çil< 
:ıa adet 1360 -

2 • 
Çizme l ~trt 

102 Açık Ek, 111 

1 - Şartn.aııne ve elbise modeUeri ım.ıciblnoe yu'kmıda miktım 

yazılı melhus::.ı ~k eksiltme usu!iyılıe y;ıptıniacalrtır. 

l.'t - ŞUBAT llU 

- DALGA VZUHLUCI! 

'i'.A.Q. ıt,f? a. lllts llc&. it llw. 
l'A.P. U,7t "'· lfl8 a:... il &w. 

1111 •• 111 ilca. 111 ..... 

13 Şubat Salı 
12.30 'Program ve memleket 

saat ayarı, l:l,J:i Ajans ve ıncte
ordioji hllbeJ'leri, 12.50 Türk 
mfu.i~: Karl!jı.k program Çaları.-
1ar; Cevdet Çağla, Fahri Kopuz, 
İzzettin Ökte, Ha.san Gür, H•m
di Tok.ay, Zühtü Bardakoğlu, 0-
kuvanlar: Tahsin Karakuş, Safi
ye Tokay, 13.30 - 14.- Müzik: 
Ne.ş'eli müzik (pi.), 18.- Proıı -
ram ve Jll<'mlı ket saat ayan, 
18.05 Müzik: Oda müziği (pi.), 
18.40 Koııu'1Jl(l (Çiftçinin saati), 
18.55 Serbest 9'Ull, 19.10 Memle -
ket saat ayaTJ, Aians ve meteoro
lo.ii lıabef"lıeıri, 19.30 Türk müziği: 
Hacı Faik Bcvin hatırasını taziz 
için nıerhwnun eserlerinden mü
rekkep prwram. Ankara Radyo
su kiline ses ve saz heveti. İda
re edıen: Mesud Cemil. 20.l 5 Ko
nuşma (İl<tısat ve Hukuk saati). 
20.30 TÜTk müziği: Fasıl heyc'ii. 
21.Hi Kon.sn- takdimi. H 0 lil Be
dii Yönetkf'!'l. Müzik: R•dyo Ol"

kestrası (Şef: Hasan Ferid Al -
nar). 1 - .Mozart : Don juan 
operasının uveı Lürü, 2 - Mınar'. 
Senfoniğ sol nluıöı-, 3 - D~·buı;:sy: 

Kücük süit. 22.15 :MemlekeL sa
at ayarı. Ajans halx:r!:ri; Zir.ı-
11t, eshnm - kambiyo - tahvilat, 
kambiyo - nukut borsası (fivat), 
22.:ı5 Mü1Jk: Cazbant (pi.) 2.1.25/ 
23.30 Yarınki pro_wam ve kapa
nış. 

TAKViM ve ~ A '/ ~ 

' 

13 Şubat 
SALI 

Hicri: 1358 Ruıni: 1355 
2 nci :ıy Giin: 44 2 I~.nuu 31 
Muharrem: • K .• ım: 98 
Güne~: 6,5!1 Akşam: 17,40 
Öğle: 12,28 Yatsı: lG,ll 
İkindi: 15,20 İmsak: 5.19 

'- HAVA VAZfYl· 

Y esilköy Meieoroloji istasyo -
nundan alman maluma'' ıtöı ... 
hava yurdun Eı>e ve Ak:lcniz kı
yılarında <'Ok bulutlu. Tr kya "e 
Kocae-jde kapalı, dıl(>€ı •r leı'rle 
kapalı w mevzii yağı •·ii1-
ııiıı'lar umumiyet.le sin istika-
metinde Karadeniz kıyıların.
da fırtına şeklinde, diğer J('r -

]erde orta kuvwtte ec. is ve 
denizlerimizde şimal fırtır. sı 
devam ctrnıı;lir. 

Dün İst:ınbulda bava bulutlu 
geçmiş, rüzgiı.r simali •rkid~n 

saniyede 4 - 2 metre hı esmi'-
tir. Saat 14 de hava tazı ı 1020,4 
milibar idi. Sühunet rn vüksı,,k 
5,0 ve en düşük nakıs 3.9 san
tigrat kaydı:<lilmıştir. 

YENİ NEŞKiYAT: 

Afrodit ve teri mesi 
iMuharrir arkadasJ :mtzdan 

iM. Ra..ian Özgen, (Afr 'dite ve 
tercemesi) karşısında 1 1< gen
ci, kızı ve Jıa<lını ismina< oir ü
çük kitap neşretmiştir. Her ga
zete müve:z.ziinde bu.unur. Fiva
tı bes kuruştW'. Tavı;iy., ederiz. 

* Reşit paşanın hahrala-
O KADIN 

Beşiktaş Aakerlık Şıılı•.rinden: 

{-:i>ffidiye kada.- askere çağrıl" 

maın:u; veva l'ağrıldıgı halde her 
hangi kanuni bir ııebeplc geriye 
blJ'akılmı.ş veya şubl>ye ::<' miye
rck bakayada kalmış 316 doğu
mundan 334 dahil doğumuna ka

dar ooniz eı:atı S!vkoo,ueceğin - 1 
den derhal şu~e muracaat et
meleri ve ııelmhenlerin hakkın
da kanuni takibat yapılacaj:ı i

lfuı o]unur. 

lI - Muhammen bedeli, muvakk!'t teminab, eksiltme saati 
hiz:ıt.ındıa yıızılıdı:r. 

'rından 3 mühını eser 

bütün tehlia:elere karşı !iıhhatınızı korur 
Sabah, öğle ve a~ her 'yemekten eoora 

günde 3 defa diflerinizi fırçalııyınız. 

J.IAZRET/ 

UMAM r 
Yazan: Zjya Şakir 
Bütün nlıan ftdl>ta dcmUP kal

mışlardı. Reınıl:ü Ekrem E.(endj,. 
mlıin anusu.oa mani o.bnamalc 
için vazı~ müd&hele edemi -
yorl&r .. Faltat teeıo.'IÜr ve ~
canlarından, ı.an~ır :ıan~r titri
yorla:rdı. 

U:lı:.lcaşe, Resulü Ekremin Jıu
lağına ei!ildi. 

:_ Ya Resulanab! .. &nin kır
bacının ucu bana çarptıj);ı zaman 
gömleğim açıklı. Kll"bsç etime 
isa.bet etti. M 1clem ki kısao em· 
ırroiyorsun. Sen de .l{Öj!sünü aç. 

De<li. 
Resı:hl Ekrem, halsi1Jiklen ıit

rıven eli ile, vakasını çekti. Pen
bc esmer ııöi!'oıinUn ipek j(ibi yu
muşak derisini gösU?rdı. 

O zaman, Ukkfı bı.: deli gibi 
lkeııdinı zaptcdcnu; ere , sesinin 

Tefrika : 145 
bü'iün kuvveti ile: 

- Ya Resuliı.llah!.. Anam, bir 
bam ıana feda olsun. 

Diye bııi(ırdı. Elhı<leki kamçı
yı bir tarafa fır.a tıı. 
Rcı;ulü Elm!min beline sanldı. 

Bütün in>-anlık fazil<'ıiDin ha~ine
si olan o mübı'irek sineyi. kalbi
nin bütün coşkunluğu He öpmi
yc ... HıQkli!"a hıçkıra: 

Yiı Resulıillah! .. Ya Re6tılil
lah~ .. ·Ne zamandanberi, yüzümü 
gözümü senin mübiırek ıı:öğ5Üne 
oürmek islerdim. Onun için bu 
hileye müracaat ettim. Beni af
fet .. 

Diye feryat etmiye başlııdı. 
Ukk:işenin bu hare-keti öyle bü

yük bir teessür husule ııetirdi 
ki, artık bfrtün esbap kendini 
zal)'loden,ooi. Ht"I· tara.ilan, hıçluo-

* 
İSTİKLAL CADDESİ 
KOlltEDİ KISMINDA 

BU AKŞAM OYUN YOKTUR 

İmtiyaz sahibi ve Neşri7at Di· 
rektörü: E. İZZET. Basıldıi> yer: 

SON TELGRAF BaSlmevi 

rıklar ve figan avazeleri yük.sel
di. ~cidi şerifin içi, adeta 
bi:r mahşer haline j!"eldi. 
u~ bu büvük muhabbet 

' ese<"i ile esbabın göserdij\ı hazin 
tezabü:ra t, 2&'ten bitılp ve bimecal 
oJ.an Re<;ulü Ekrem Efendimizi 
büsbü1fuı rlkkıı*e ııetiırdi. Uk
;ıcaşeruıı başını okşıy ank ona 
mulıabl:ıetle nıulı:abele J1(1ııterd.üt-
1uı sonra: 

- Allah seni ve bütün mümin
leri, Cehennem aza1ıı.ndan koru
&UD. 

Diye losaca dua «Mi. Artık o
rada durmıya tahammül edemi
yerek, yine sağ tarafında (Ali), 
sol tarafında =i zadesi (Fadl) 
olduğu bQldıe, (Beyti s~) e 
geçti. 

Ayni zamanda, beyli saadetin 
avlusu da pek hazin bi:r 63hne ha
linde idi. Kadınlar, mescitten 
ta.<ımı hıçJmık ve feryaUarı duyar duymaz oda.Janndan fı.rla -
mıslar .. Avluda topiıanıp b:iribir-
leırine sarılarak: 

- Eyvah .. Artık onu, hmkaten 
kavbediycruz. 

Diye, feryat vıe figana başla-

muılardı. 
Resulü Ekrem Efendimiz o.nlıı

rı o haille görür görnl<."•, ('ebl"('f;in
de. k:tlbinin ntırabıru ii.ıde eden 
eliımetlec belinli. Artık taınami
le Jı:uvvet vıe takat1an dü.stiiiiü i
çm, onlara fazla b.iı• ..ey 6Öy le
mA!il.l. Ancak, mütıüre.k dudak
laruıdan hiç ııobruy an o damı! te
~mle güJümsiyeıWc: 

- Allahın Aakdirine. rıze gös
teriniz. Beni memnun etmek is
terseniz, sü}tı'.ın~ıfai ınuha!aza 
ediniz. 

Diyebildi. 
O SD'ada gözüne (Fatma) ilifti. 

Rerulü Ekrem Efendim iz. kalbi
nin bütün hass:ısiyeti il,.o sevdiği 
bu kıymetli kızını ıı:örür görmez 
bic an irltildi. (Ali) nin bu zarif, 
na.rin harikulfıdıe dilber zevcesi, 
omuzı.arın.a çöken felaketin ağır

. 'lığı altında o kadar ezilmiş1i ki, 
yere düşmemek için, bir dıvara 
dayanmak mecbıniyetini hisset
mişti. Fatımanın su anda blsset
tijö i:ztaabı, tasvir ve ta!ı.lil et
mek mümkün dejtildi.. Fakat Re-
6Ulü Ekrem Efendimiz. kızının 
vükaek f.azilei ve l'Yl4>:r.iyetleri a-

ili - Eksiltme 19/2/940 pa2lllr~si günü Ka!ı&tatıta levaun ve 
,nüt>aya.c.·t ı;ubesındeki alım Jtom.isyonunda yapılacaıktır. 

rv - Şart>ı.aımı he.r gün sözü geçeırı şubeden pıarasız aılmabilece
ği gibi modeller d.e görülebilir. 

V - Münakasaya girecekler eksil>tıme günii baru{i renkte ijayak 
kumaş nümunelerı ve yüzde 7,5 güvenme paralari.J>Ue birlikte yu· 
kanda adı ııeı;oo lwnıiSY'01l8 gelmeleri i.Uın olımur. (893) 

ra1;>nda, haıiluılade b!T !!ilhır, ta
hammül ve metanere malik oldu
ğunu hCJlkeııten iyi bilir ve )lı}<
di.r ederdi. Şimdi onun, kuru
ım.ıs bir gül Jli.bl so}Jıw1 çehresi, 
büJdilnıila boynu ile bitap ve bi
nııecaıl bir dıvııra dıayandıkıru ~ 
liir görme.z, ııev~ kız:ınm ne 
dayanı~az bir az.aıı ve iztırap 
ateşlerile yanıp ka'91'11k!uğunu 
his!'elti. Kalbi, babalık ijefkat 
ve riltkaotivle >titriyerelt: 

Ya F•lmıa! .. Y<l!lıma .ııel. 
Dedi. (Facil) ı kolundarı çı

karıp -OnUfl koluna gire ret, bir 
tarafında se~ dtKıladı (Ali), 
diller ta.rafında '.la hassas ka!bı -
nin bütün muhabbetini verdiği 
lıaymetJıi (Fatma) sı old-.ı~u hal
de. (Ayşe) nin odasına girdi. 
O kadar btt:kin ve mecal!ıiz i.dır iti, 
der hal yatağına uzandı. Gözlerini 
kapadı. Bir müddet, öylece hır 
reke.tsiz kaldı. 

Bu baygmlıX, epeyce devam 
etti. Sonra, kE11dine ,ııeldi. Ya
tağının yanında oturan, ııözlerfa.
den sessizce yadlar sızan (Fatma) 
nın yü2üne del-in derin baktı. 
Titriyen elini oııa uza'ttı. Boynu-

na sarılarak .ııöf(süne çekip bir 
k.ıu; defa iıı:>tü ı.-e derin derin kok
ladı. Sanlti o kokudan mest ol
muş gibi, b~ tekrar yastığın 
üzerine dİİ;\ıeftk g'özleri kaJUlll • 
dı. Çehresinin rengi, endi~ ve
reeek derecede sanırdı. 
Fatıma, bir aıı nılf'taııetint ktıy

beltl. Peı ye.km olan büyöJı: t&
liketin tahakkuk ettiı:tini ı-.an
:oederek, elini baıbaiırıııı a~let' 
içinde yar.an ahunda ııe>.dirdl. 

- Babat .. Ya, Baba!.. Hiıye
tmı sana feda olltıun .. Gö~mi a.;o •• 
Bana, bir daha bak .. 

Dedi. 
Fatmıının, büyük bir ı:ı:tırııp 

ve 1.elaş ile söylediıtl sözler o kar 
dar hazin id>i ki, oda.ıa bulunan 
.Aıi, Fa.dl, Ayşe ile diğer birkaç 
kadın, kendini zaptedemcdi. Bir
denbire hıçlıırıklar ve :ıehika
Jar yükseim. ~arca <I~ 
vam etti. Hıçkırmadan ai!lıvan 
biri varsa, o da (Fatma) idi. Re-
6Ulü Ekremin (Betulu a.zra) adı
ıııı verdiği bu harikulade hassas 
genç kadın, artık bfrtün beSIE!i"i J 
b.iıılc.,.ini kııylwtnıi• .. 

(Arkası var) 

Yakında .son Telgraf• gazet<
si sütunlarında cMaked;ınya A
teşler içinde• ıbaşl:ıklı oır tefri
ka neşrcdileccl<tir. Bu. merhum 
Resid p·asanın bırakt. ,ı notlaı', 
hatıralar ve VEôıkalara istinaden 
yazıhnış bı.- <'serdir. 

Bu notlar ve vesikalar üç ki
tap balinde ayrılmıştır. Birinci 
kitap tef.rilıa 'edilecek olan yuka
rılıi eserdir. İlıinci kitap Bay 
Cevdet l'ularkıran t: r:ıfındnı1 
neşredilmiştir. Sivas kon.,,ef'in
den MiQJI Meclisin açılışına ka
dar olan vekayi ve hatıraları ih· 
Uva etmektedir. &er Muallim 
Ahm•L Halid lriitüphanesinı.k 
100 Jwruııa satılmaktadır. 
U~üncü kitabı da Reşid pa~ 

ıınerh.umun mütef<:<rıik hatırala
:rını toplıyacaktır ki bu da yakın.. 
da neşredi1eoe.ktir. 

•Son Telgraf> da tefrika ecli-
1~ o'leu Rumeli ve Makedon
va kısmına ait hatıralar meyanın
da, Makedo>nya Qete:lerinin iç 
yüzleri, Meşrutiyetin Rumehle 
nasıl hazırlandıi(ı ve bunu takip 
eden hadiselerle 31 mart vak'a
sına ait mühim vesikalar mev
cuttur. Okuyucu1arımıza bu e
ser !eri haraN)'t]e tav"iye ederiz. 

ZAYİ ŞAHADETNAl\fE 
Galatasaray Lisesinden 1933-:J4 

ders seneı4lnde alınış okluğum 
Bakalorya şı<lıadetna:memi zayi 
etLian. Yenisini çıkaracağımdan 
eskisinin hÜ:l<!nü y'Clktur. 

l\Ju.~tafa Nevin Hesun 


