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SOVYET ORDULARI HER 
GON ÜÇ BiN ôLO, YARALI 
VE ESiR VERiYORLAR 

• 
1 

e 
B .. ••k t l 1T ·ı f' Zabıta, gırtlakları kesilmiş hi uyu aarruz arı v oroşı o un k . . 

adın, hır erkek cesedı karşısınd 
~i~~~t -~c!~.r~--'!~t~~i haber veriliyor Esrarengiz facianın katili kim 
Harp şarka gelebilir mi? Sovyet tebliğinde 32 

== ' - ~ ·-- -- -- = m ü da fa a isti h k a m ı 
Bir taraftan Sovy~I Rusya, diler taraftan mülte· 
filıler, aalrerı haz.ırlılrlar yapıyor, aev uceyıı I• • 

, iri . I 1 d v b•ıd• •ı• 
birler alıyorlar; faluıt ıarlcta Soııyetlerle ln11iltere a 1 n 1 g 1 1 1 r 1 1 y o r 
17• Fransa araaındıı cılcacalı bir harpten yalnız. • 
Almanya i.tifade edebilir; onun İfİn, akıl oe 
mantılc hakim oldukfa, harbin ıarlıa 11elmemez.. 

..._ x-
··~ 

Yazan : Abidin Daver 
Dünkü garetdred iki haber 

~ıkh: 
1- So\·)et Rus)·a)·a giden Al· 

nıan mühendisleri, Karadeniz 
nı.tııtakasında ,.c Kafkasyad:ı 
tahkimat yapıyorlar. 

2 - Avusturalya \'e Yeni Ze· 
l4nda Jnt'aları Sü..cyşe geldiler 
ve oradan müretleb oldukları 
yerlere sevkedildilcr. 

Ne oluyor? Bazılarının tahmin 
ettikleri ıribi, harp, ırarpten 
'8rka mı ıreliyo.r? Bu fikri, ilk de
fa ortaya atan Alman ııazctcleri 
olmuştu. Kendi üıerlerine git -
tikçe afırlaşarak binen harp yü
künü azaltmak ve · hafifletmek 
için, Sovyet Rusyayı harbe sil· 
rüklemek istlyen Almanlar, Kı· 
zılorduyu, Türkiye, han, Irak, 
Efg11nistan \'e Hindistan üzeri· 
ne yürllmiye da-.et ediyorlardı. 
Bö~lece, İngiltere) i, yalnn n or· 
ta '18.rkta, Hindistanda meşgul et. 
ınek istiyorlanlı. İngilizler, 
Büyük Harpte, yalnız Tiirkiyc 
cephelerine karşı, dört senede, 
2,550,000 asker :ı-öndrrmişler. 
böylece bu kadar İngiliz km"'eti 
ll'&rp cephesinde Almonlarııı kar
•ısına çıkınanu~h. Şimdi de mev· 
•udu milyonlara baliğ olan Kızı· 
lnrdu, bütün bu rephelcre saldı· 
rırsa, İngiltere her gün biraz da· 1 

ba artan kuvvetlerinin en ar ya· 
rısını, Fransızlar da en az yarım 
nıilyonunu ~ark cephelerine gön
dermek mccburi)'<-tinde kalırlar. 
Alnıan Jt'azetd•rinin neşriya

tı \•e bu avni zamanda Ahııan 
l'eı;mi mokarolarıııın Sovyetlcr 
nezdinde yaptılı.lnrı muhakkak 
olan teşvikler, Mooko,·ada ne te· 
sir husule getirdi? 

Kn:ılortlu, )·akın şarkla, böl le 
nuıazzam bir miicadeleye, hat
IA tehlikeli ınaccraya girişmeden 
evvel, Finlandiyayı ele geçirme
Yi ve Almanlara karşı Baltıkta· 
ki cephesini kuv\•etlendirmeyi 
kendi menfaatlerine daha uygun 
bulmuş olacak ki şarkta değil, 
siınatde harekete ge~ti. Kızılor
du, mallun şekilde kahraman Fln-
1aodi:\·antn ınukavcn1eti karşı -
sında, karlara saplandı ve iki bu· 
k'.'~ Bldır, ~erinde "'J'l)Or. 183 

1 ~1 3 hu<·uk ki~'nin hakkından 
ıtdcıncdi. 

So,·yel Rusya, Finlnndi:vadan 
"!nra. )'Ohut bir taraftan Finlan· 
~'Ya. İll'. miicndele)c dcrnm eder· 
cn.ıddıa edildij!i gibi, Besarab

l.~> n, rnbut ortn ~nrka diinccek 
nııdir? Biliııcmcz. Çünkü Alman. 
Y~ ile Sovyetler arasında . gizli 
hır takım aı keri itıifaklnr olup ol. 
madığı nıahiın değildir. Stalin 
Yolda ın, Sovyet Ru,yaI·ı Al • 
manJan1n enıirlcrine rin1 "VC 
menfaatlerine vasıta haline ge-

ıtlr~~ i.ı.tuniyeceği tahınin edi
ebdır, Fakat. sivaset bazı kere 

bir bawkl:jıa benzer; yanlış bir 
adım, insanı, kurtulmak için ça
bnlndıkca dalıa fena gömiildiiğü 
r:unııra biisbiitiin saplar, Fin • 
landiya l:naccrasıııın böyle lıir 
\ aziyet doğıırma~ı imkiinsız dea 
i(ildir. 

Ahnon gazc1e1erinin, Sov)·c-tle
ri sarkta bir mnccı·ııJa teş\İk ct
mclori, Sovyet Rusya ile Alman· 
ya arasındaki anlaşmanın şü -
mulünil iyice bilemiyen mütte· 
tikleri, pek tabii ve haklı olarak 
km;kıılan.dırdı. Onlar da muhte· 
mel bir Sovyet taarruzuna kar
"' şarkta tedbirler aldılar. Snrl
yede, bir Fransız ordusu toplan
dı. Irak ve J\lıBırdaki İogllh kuv· 
vetleri artırıldı. Bu kuv\'etlerln 
gittikçe artırılmasından bu defa 
da, Sovy1..'1 Rusya kuşkulanmış o· 
lacak ki Alman mühendislerine 
Ukraynnda, Karadeniz sahille • 
rinde, Kafkasyadn tahkimat yap
tırıyor. 

Böylece hadisat, Alınanyanın 
istediği yola giriyor. Bir taraf • 
tan Sov_vel Rusya, diğer taraf • 

(Arkası 3 üncü sayfada) 
ABİDİN DAVER 

Sovyet -Alman 
ticaret ittifakı 
Sovyetler Alrnanyaya 
hanı 1nadde verecek 

Mosk-0va, 13 (A.A.) - Tass A
jansı bildiriyor: 

IMuva!fakrveHe ncticelem:n gö
rüşmekrden som·a, 11 şubatta 
Moskovada Sovyet1er Birliiti ile 
Alm3Jlya ar.sında bir ekonomik 

(Arkası 3 ii.ncii. sayfada) 

MAARiF j 
,, ISLERIMiZ !1 

Yardınıcı Kitaplar 1 

1 
da düzeltihnelidir ! 

1 SELAMI izz~ i 1 

BUGON 1 
iKiNCi SAYFAMIZDA 1 

\ı~ 

{ 

I 

Fin Erklintharbiııfainiıı fa ııliyetini gösterir iki resim ... 

Slx>kholnı, 13 (A.A.) - Burıoya Bu toornızdan on beş gün ev-
ııelen malti:ınata göre, Sovyetter -wle varan başlangıcındanberi, 
Xeı-..li Be<'Z&lundıl>ki ta.'tlTil:ıiliarı Kızılo.rdwıun verdiiii zayiat mik
e.ımısında her gün 3000 filü, yaraı- ~ııı 33 ·bine vı.rdığı anl-aşıl • 
h ve.va ıooir vemıi.şlerdlı·. ( A·kaıı 3 üncü. sayfada) 

--
lngiliz tayyareleri dün 
Almanya üzerinde uçtu 

• 
Yakın Şarkta Fransız ve ln-
giliz orduları kumandan/arı 
arasında sıkı irtibat mevcut 

P:ıris, 13 (A.A,) - İngiliz tay· 
yarcleri şimal denizi üzerinde bir 
bam lınrcketi ;ıcaı>mışlnr ve Al • 
ınanyanın şinıali garbisi üze.rinde 
esa•lı bir ke~if uçuşu tertip etmiş 
!erdir. İnıt"iliz tan-nrele.ri Alınan 
.,,.cı tayyarelerinin taarı:uzıına 

ui(raımşlar ise de salimen İngil-

tercdeki ü>lcrinc d,önmiyc nıu • 
vaffak olınu~lardır. 

Londra, IS (A.A.) - Royterin 
asker! muhabid yazıyor: 

Avusturalya ve yeni Ze!.a.nda 
Jı::ıtaatuıın ilk kafil~si Mısıra gel
mi~ti.'. Dominyon kıtaatı aynen 

(Arkası 3 üııcü sayfada) 

Dün saat 11 de 
Tünelde geçen 
müthiş sahne 
Gırtlağı kesik bir 
adam beş adım yürü~ 
dü ve yere yuvarlandı 

Öl~ürülen genç 
kadının bankada 
parası var 

Diin saat on birde Tlincl bo~uı
da tü,}fer Urpcrti<·i bir facia ce
reyan etn1iıı;:, gırtlafı kc~ihnh;i, 

her tarafı kon i~indc bir erkek 
sokak ortasında ancok beş altı 
adım ala bilerek ran Yenniı tir, 
Biraz sonra a ·ni şekilde gırtlağı 
kesilerek öldiirülmiiş bil' kadın 
cesedi de meJdana çıkmıştır. 

---- .. 

• 

İşte .. Bru;ları kesilen iki maktul, Halil ve Fatmaııın mes'ut gun
lerinde bir arada ıılınmış resimleri.. 

Hadiseii ,.e bu husu,ta yapı· 
lan tahkikat safholarıııı ~ıra. ile 
anlatalım: 

1 • ~ 

Mr. Velles lngilterede Tüne1 başın.da .Metro h:mının 
kapısınııı buluıırluj(u Erkanıha!l) 
sokai'ımda Me'!ıro Hanının kap:sı 
karşımda' 11 numara1 Lmfullah 
aparlımaııı ,·ardtr. Dün saat on 
bire do~ ·bu apartımanın demir 
kapısı açılmış ve ıv.rtlağmdan ke
sıilmiş, fu;tü başı kaııa bulanmış 
bir adam dış.arı Qkarak duvara 
dayanmış ve .ııliçlükTe birkaç a
dım atabilımiştir. Bu birk;ıç adı
mı müteakip yar.ılı yere yı.kıl
:ıniStır. Yaralıdan akan kanlar as
falt zemin üzcriıı<le yayıllrruya 
başlaını.-;ttr. O sırada Metro Ha
nına ııir.:p çık.anlıır hirdcnib'ıre 
'karşılaştıkları 'bu feci manzara 
karşısın.da hayreiien l'C deh..,et
ten donakalmı.,"1ı.rrlı.r. Biran içinde 
dai.ın' surette tenha olan bu so
kak, gözleri yuvalarından fırlar 

U.rkası 3 iincii sayfada) 

1 

..... -,.,. -- • 

çok iyi karşılanacak 
Amerikanın bugünkü vaziyet hak
kında bir fikir edinmesine çalışacak 

Lon.dra, 13 (A.A.) - Avam Ka
marasında B. Vello?Sin Avrupa 
şey8!hatinden ·b&lıseden Çeınbeı-
Jaıvn, İngiliz hükfunetinin Reisi
cı.mniıur Ruzıveltin mümessiline 
i.Yi kaıbu1 RW:ereceAini ve Reisi
cuınlıurun bul{ilnkü variyet hıılv 
kmda bir ffil<ir edin.>bllmeılne me 
dar olanak iç.in ibu mtimeôliile tam 
iıtimatta bulunacajtını bey andan 

mii:;taimi oltiu,ıu:._ .bHdiımi ~:.ir. 
Vaşington, ıs (AA.) - ~neri

kan diplomatik mahfillerine Re
len mallı.mata göre Anupaya 
se~at esnasında Velles'e Hari
ciye Nezareti Avrupa işleri şefi 
Yajınoffat ile k.5.tip sıfatiyle A
mer..i.k.anın Panama .s.eillt"eti ti .. 
çüncü katibi Hudıus refakat e
decektir. 

~~~~~~~~~·~~~~~~-

•. 
Öğled.en evvel s"?t tam 11 .. Tüneldeki Mmoh~n -~~rısındaki epartmamn kapısından gırt!aDı ke-

allmiı bır adam çıktı. V •·· Be~ adını 11urüdukt11n sonre .canıız 11ere yuvarlandı.. • . ~ 
+· 



SAYFA - Z İKDAM 

BOY'JK T ARİ Hl ROMAN t 101•-· 
Şehir Rlf eclisi 
son içtimaını 
garın yapacak 

6'· - -- ~" 

Ambalaj 
Kılıç Ali 

~~-Ya_za~n_:_M~·-S~a_m_i~K_a_r_·_y_e_ı__. :. aleylıindeki O 
\lbin liralık dava l ırım akıncılarının Lehistan sefer

i ~rinde büyük yararlı klan olmuştu 
• Caie•ı.ı.ıc..ı Sioar. ~ akil- j bwieıı gitlil<!.f-n sonra, Tumuiruı 

yuka:rı ve hatta ~ı tutunma)\
lı)!ımız güçleşmişti. 

i 

reni BJediye talimcıtna- 1 ' 

me$İ yarm çıkıyor , 

kağıdı buh

ranı ba~ladı 

Depolar aranacak, 
mal saklıyanlara 

ağır ceza verilecek 

'.I Kılıç Alinin şirketten ayr • 

lıp ayrılmadığı sorulacak 
•• ~ . illroı:v ı;bi bir kalı
n. nanın nai:(<luriyetine sebep ol· 
111 ......... u. 

< ,ıı:zi Gırayµı diğer b~a.d=
.le.. .nden Selamet, Mehmet, Şa-

Ginıy 1ar Kırımda oturama
dılu. Aııadolunun hali isyanda 
bulundu?undan istif:ıdo ettiler. 
O tarafa geçip ehli ikıylf'na ilti
hak ettiler. 

Bu-vak'a dahi Anadolu isyaru
ıun adi bir isvan clmayıp hane
da ,ıı saltanat ve usulü mevcudei 
mc deniyemizin al ey lıinde bir kı
yamı ciddi oldu~'tlll!ı ima e
de: vukuat cümlesindendi!'. 

Kuyucu .Murat paşanın Anado
'1 harekatı sırasında Anadol.u
ııun isyar.ına sebep olanları ·-az-
mıştık. 

Tiirltlük, zulme, istbiada, 
ecnebi devşirme nıh<ına, paclişa
hın edrafına topladığı ya.bancıla
ı::ıı isyan etmişti. 

DeA Haaan puşanın delıaleti 
~ Kırım Gir:ayları dahi 
lımtisal ettiler. Li\kin, Giraylar, 
Eleli Hasan gibi vilih-.,t ile tatyip 
edilmedil.C1'. Hapishaııel.ere atıl
dım. 

Ga-zi Girayın vefatı üzerine 
'Kallay yerine geçti. (1) Kalfa
yın ismi Tok Tarn111 idi. Tok 
T.ıımuşu Babıili kabul etmedi. 
Bunun yerine hap'5haıı.cd~n çı
karılası. Sellı.met Giuy tayin o
lmdu. 

Şah Abbaı:ın m=!fet'Ell Tib:l
zi z.aptetın!"Si, sair Sancak askeri
nh 1" ağlüben RıY.ına kananma
sı ·ve .. 

Gt. ·ı.-.-tana varın~ıya katlar bil· 
tün {t.•); e .,;.ıetıertnıizi <iüşnıan 
ayağımı ııüşürnıwµl. Şah Ra
vana da ııeldi ve bizzat kaleyi 
muhasara etti. 

Emrrgün Ahıslıa ve Kars ci
varlarına kadar uzandı. Osman
-il mülkünün her ta.rafı yağma
landı. 

Şah; En çok Ermenilere ve 
Gürcülere zulrn eyliyordu. Bi
zim tarafımızdan esir düşen alay 
Bevi Kenan :ıi'ayı karşısına çı
kararak: 

- Söyle, padişahın mı büyük 
ben mi? .. 

Diye hrtap etmişti. Kenan 
ağa. Sancak askerlı!I'inin kuman
danı yiğit bir Bolulı.ı idi Aslen 
Türl< olıan bu afta, tüyü kı.pırda
madan oevap veroi: 

- Padiphım! ... 
- Sen, benim büyüklüğiimü 

görmüyor musun? .. Seni bile Jt.ıır. 
(llma dikmiş duruyorum! .. 

- Karşınıza elim bağlı dikmiş
senlı:, 991<.aktıa bu:lup dikmedi- ı 
niz!. 

- Ya ne~ buldum?. 
- Alayunla bir o:dunuı:a kar-

şı l::oydukt.:ın ve alayım kamil en 
şehit düştükten, ben, v:ıralanıp 
kılıç ve piştov tutmaz olduktan 
sonra •. 

S~hir Mcc"'si dün saat 15 de 1 
topl.1?1rr. rt t ... .,~ ""ede bulunan 
ti~iidar 22 nci ilk mektebin bah_I 
ç:es•ni g,f.;. t: t- rn~KS .. dile İ..:i· 

timliık ~~~k bin:!.1oTm istim- Pi~asada Ambalaj kağıdı 
}ak 'i::ıdellerine. vapı -an iti!aı1a- bulıranı bnşl:nnışbr. Aliil<a - 1 

nn tetkik ~\ınma..-;ı müll(ye en· dur e~huf ticaret müdürlüi:ıiine 
cümenine; Galatada cKireç kapı· mürnc~at ederek büyük tüe-
sı. isimli soka~ın kapatılması ' caıların ellerindeki mallan 
mü!k.Jve ve nafıa encÜilllenlerine ) sakladıklarını idWa etınişkr
haval<! Dlunımııştur. Bundan son- dir. Bu yüzden ambalaj kii:ıdı i 
ra Galatada kürkçü kapısında.ki (. .fiatlan yüzde 300 nisbetinde ) 
meydan ıınüsteciri a'eyQıine açı- yükselnıiştit. Ti.cnret müdür. 
lan davadan feraga.t olunması - lüiü bunu bir ihtikar hareketi 
nın ı.rv~ olacağı hakkındaki ka- ..ay:u;_ak derhal tahkikata bq· 
vanin cncüımeni ma:ıJba\ası mu- lamı~ bulunmaktadır. 
vafık "Ö!'illmüş\ür. Esasen kikıt depoll!rmın mev· 

Darü'Liczenin 1936 yılı bC"Sabı cudunu tespit etmek için ev • 
kat'i>i hakkındaki maıibata ka - velce verilmis bir karar o\c!u-
bul olunm\lli!Ur. ;ı-undan bugünlerde umumi 

BiN;hare ruzname haricinde bu.. bir arama yapılması mulıte • 
lunan •Elektrik müdürlüğü u- meldir. Kağıt menıtt!u ofop 
mwni müra:ka'be da.'~esi• isminin ela saklıyanlar ve,,.a ihtikir 
cTeiti1 ve kontrol dairesi• diye yaptıkları anlasılanlara ı:ğır 
deltiışliri'lmesi ve smııll'tara~a e- - cezalar verilecektir. , 
lekt:rik fa!brlkasmdaki !bazı mü.- - ~ 
hendislerin ücretlerinin ar.tınl· L k ~ 
maııı için münaka1.e yapılması ag" ım ve a ~ 
lıak.kmdaki teklifler de müza-
kere edi.!erek kabul olunnıu.Ş'tur. dırım ı"nşaatı 

Şehir Meclisi bu devrenin son 
toplantısını perşembe günij. öil'-- 1 
leden sonra yapacaktır. y J b • 

Yeni zab:tai bclcdive tnbnat- a para arı ına sa. 
n::rmesini tetkiık eden ihtisas en.- hip:c nden alınacak 
cilttrıeni iı;ini bitinrı:'!>k in.redir. 
Yen ta\:tnatname mecb'.n ya -
nnki içtimamda müza.kere edile· 
celı:tir. 

ı Babıilinin ba hareketi şaşkm
ld<tan ~ hiç bir şey ifade et
miyordu. Durun dunırten Kı
rımlılıın aleyhine ve husumeıte 
davet ediyordu. 

- Demek yaralı olnıas.ızı karşı 
koyacak tın!. BELE.DIY• 

Kaldı;-ım ve liığ:m insaatının 
yarı ma.>rafiarının güııergôh laor
dak:i bma sahıplerinden Belediye 
tahsil şubelerince tahsil olunma
sı a.iık:ıc!arlara bildirilrniştrr. 

Fakat reııüz bu hususta hiç 
bir taha.1<kuk hesabının :;ubeler
dcıı !'PJmedi.itini göı.mı Belediye 
Reisiii{i; dün suberere gönderdiği 
yaıi bir emir le bu para lamı he
men tahsil olıınma:mıı tebiifı et
miştir. 

Selimet Giray "11.izdeı:ı Kırı

ma ııtttl Karde~. Mehmet Gi
PY da hapisyaned~n çıkanlıruş
*ı.. O da velüılıt tayin o1umnuş-
9ın. Bir miktar aslı:ıer ile karadan 
4> da Kırıma gitmiye koyuldu. 

Bwm haber alınıs olan Tok Ta
IOQŞ Giray~ İstanbula 
harelızt etti. Maksadı Babı.ıili
ııin göüinü ~ Hm1ığııu tas
c!U: eWımek idi. Yolda Mehmet 
Giraya rast gehil. 

Mehmet Giray, rakmini ele ger 
çi:ım4ti. FırsaUan istifade ede
ırelı: b.tleyledi. Li.lı:in, bu cina-
7et Mehmet Giray" kalmadı ve 

• . yaramadı. 
Çünkü bu.mı hah.ne eden SE>

laınet Giı-ay taraündan kendisi 
dahi katlolundu. 

Fakat; Selamet Girayın ömrü 
iki sene sürmedi. Vefat ıe-tti. Kı
rım Türkleri Fatih devrlııdenbe
ri cımdaıı Devleti Aliyyeye bağ.o 
h idiler .. BabıAlinin htt türlü 
emirlerine münlrat bulunurlar-

' dı .. 
Krrmı akınclaruım Lehistan 

seferlerinde Viyana önierinde bü
yü:k yararlı)thrı olmuştu. 

Lakin, t~vakkuf devrimizin 
rezaletleri, entrWJan Kmnu da. 
pşırttı. 

Kırım hanlarını biribirine dü
ı;üxdü. Bu hanlar, Babıfilinin 
tazyiki ve entrik.aları karşısında 
l:ıi:riblrkri.ııi katleder oldular. 
Bazıl&nru da Babıfili katlettirir-
4L 
Kırım ha.nlığı adeta, Rumeli -

lıin bekçisi idi Tuna üstünden 
yüz binlerce alancı ile '.Macari&
tan. Avusturva, Lehistan, Ro
ıınanyıaya hak.im vaziyet;\e idi. 

On ikinci asrı hicrlde Kının 

(1) Kalfay, Veliaht demektir. 

- Ana şüphe mi ediyo1'Sun? 
- Senin kelleni kestiri:im! 
- ~ yaparsan yap!.. Yalnız 

l!'.ll1il bil ki, benim padişahımın 
sarin gibi bir sürü kıq>ı lı:ulu var
dır .• Dedi 

$ah Abbas, fena h»de sinir
lendi. Yanında bulunanlııra :;u 
emri verdi: 

- Bu herifi topun ağzına ko
yunuz, geldijij yere atınız. 
Şahın bu iradesi üzeri~ Kenan 

$}, büyillt bir topun ııamlısına 
yerleştirdiler ve atc.ş ederek pa
ram parça uçurdular. 

Fak.at; Kenan ağa, ne topun 
ağzına gideri.en ve ne d:e yerleŞ>
tiriliriten tek söz bile söylemedi. 
· Yalnız, topa yede~tirilirken 
topçu kumandanm:ı şunu söyle
di: 

- Şahınıza ııöyle, bir Türk 
y.alruz yasaınasmı, cenk etmesini 
bilmez, şerefle ölmesini de bilir .. 
Şah Abbıs. binleTcc Er.ın·~J. 

k:ıdınını ve kızlarını kenran sa
raya kapattı. Maiyette bulı.uıan
lar envaı .ta..:rr=tt.:ı bulundu
lar .. Ve sonra, hepdni kervan sa
nıvla beraber yaktı. 

R.lvan kalem. Şah Abbasa kar
sı sidde<tle mütbfa:ı ediyordu. 
K.~enin kumardanı Şe;rif paşa 
id,L 

Serif pasa. o devr:ill namuslu 
ıaüdehbir' akil bir kumandanı i
di. Liıkin maivetind~ bulunan 
Yeni.ecri muhafızldrı Ruınelıden 
gelen dev!:irme Sancak ask.erleri 
g~ mut1tazarn asi adamlardı. 

Sah Abbas, Şerif paşaya bir 
sefir yollanııştı. Maltsadl kaley; 
şartlar ile teslim etmc-k teklifin
de bulunmaktı. 

(Arkası ,·ar) 
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- No. 47 ·-
Moı:is binleııbire i3üne çöken 

ağır VO<l{un.lu,;ı hissetti: Artık 
tekmil onlutıtın r.<:'at e~ mu
tı :ııkkalı:tı, 7 nci 4aıılordu geçinci
ye Jr.adar gidip yatmaktan b~ka 
yapac • t;e"f kaiınamı$1ı ... Gidip 
y~ı. derin bi.r uykuya daldı. .. 
!Bir aralık bir uıı>erme ile uyan
dı. Nerodoydi? Onıı uyandıran 
tıu bilip tükenmi~n gök gürül
tüsü neydi? Pencereye kcştu. Top
Ç)llar gecİ'Yi!OO.. Saat kaçtı?. 
S~ir otelinin saati dördü çal
dı ... Karşıda, noterin evinde im
pııralxırun penrcresinde ışık var
dı . .Atrada sırada imparatıonın göJ.. 
.ıcsi cama aiCSerliıyordu. 

J. hemen giyindi. Tam ine-
ceği sırada Koınbet elinde bir 
muma .ııeldı; 

Be!.ediyeden gelirken sızı 
aşaJta:b.n l!Öniiitn dedi Bütün ge
ce tıeru 11Yırlıınadılar ... Gene her
şey deği.,<:l.i. Pat-be ııeıııraı: c;ekm~ 
rıln aleylıirı<!e bııl-w!an subayın 
lıakkı varın~. 

Paristen te'$?Iölfa cevap gelmiş. 
ti. ~ratnriçe ile kabine aza
ları imparator Bazeni yüzüstü ' 
bırakıp Parise dönecek olurlarsa, 
Pariste tıir ihtilal çıkmasından 
korlı:uyorlartiı ... Her rıe ııaf..asına 
otursa okun ordu ilerlemeL'ydi 
Eczacı anlattı: 
- İ~arator Mareşala çağı:rt.

lı. bir saat konuştular.. Gene 
Möze ilerleııe.eiL. Artık bu se
fer haıbe gidiyoruz. 

SuS'hı. O da noterin evindeki 
aydınJ.ılc penceı:eyo baktı: 

--------·-
Bozuk gıda maddeleri 

ve konserveler 
Bir ay içind1) Belediye labora

tuvarında muayene olunan hay
vani gıdala.rm i~ .49. çcsi· 
dinin bozuk o)duğ'u aıtlaşü.mıs - • 
Ur. 

Bu münasebetle dün tekmil 
kazalara gönd«-ileı: bir ..mirle 
balı.\ konserveleri de dalıil ol
duğu halde tı:k.'l'lil gıdaların J:ı
ha sıkı bir kon~role tabi tutul
ma!Jırı bildirilrniştu-. 

Y eni köprüye ampul 
bulunamadı 

.Gazi Köprüsih ndoki elektrik
lerin ampull:?ri eskimişti• Bun
>arın çoj!u 500 IDU:!!IU~ ur. Fa
bt piyasada 500 mumluk el<'k
trik ampulünün ~--udu kal
marnı.ştır. M<>eburen yerlerine 
25b şer mumluk elektrik ampul
leri takılması kararlaştırıhnış -
tır. 

Köprü mühendisi 
gitmek istiyor 

Gari KÖ]Jriisü mühendis ve 
mütehassısı Alınan Tov-ıner has-
talıi!mdMI bahisle Alırumyaya av
~ e'!mek istediğini Belediyeye 
bildirıniı;tir. 

Yerine ba.•Juısı ?"elinciye kadar 
avdetine müsaade olun:uruyacak
tır. 

---~o---

Diploma tevzii 
Buııün saat 16 da Süvari ve Bi

nicilik Okulunda 1939-4-0 subay
la: ına dip1oma tevzii meresimi 
yapılacaktır. 

- Acaba neler lwnuş!clar? 
Morıs sokaktan geçen to;ı a

raba13nnın ııürüifüısiine lruliak 
kal>.< uvor ·ve pencereye arada 
bir akıieıckn İmpant«un f(Ölge
sine bakıyordu ... Demek tnlı:aç 

'sıı.:tt icinde bozJnma karar v~ -
m knii .. ~na uğrayacak -
Jar·.vı~n emin olan knparatorla 
mare.aJ ne kıınuşmnşiedı? Bir -
denbire aklı baçma gekiL Eğer 
omu lkrliyecdc ol\ırsa, 7 nci ko
lordu Şenden geçmiyecek:ti Ar
tık avı>,.ının acısını lı<ssetmiyor -
du. İyi bir pansüman bir ııece ra
hat uyku acıyı te5kln etmişti. 
Kanıbet de ona kendi kunrlurala.
n!'· verüıce. bu l!'.eniş, büyük kun
durnlaı· ıçinde ayajtı rahaUadı 
h""""11 ıtitıınek istedi. Kmııi>et bı
rakmı'ro!', araıbasile ııötüm-ıek is
tiyordu. Bu sırada ç•rağı geldi · " 
araıbavı o ko u, Mcırisi alıp r:ö
tüniü. Yai':'mur bardaklardan bo
şanty(lrdU. 

Vuzfor'de Jan ~nü Ylanlna• 
mı.ştı. 'Moris nc'.:ı:tlıı ruısH ola~
nı a.nlartılııt.an sonra o adaml':a
rının bir yere a;vrılmamalannı, 
hareket emrine int.i:zar el.ıneleti-

• . .... '"' .... . • 
Küçük haberler 

• * Hukuk Profesörl<rinden Ri
ehımi Honnıg'in memleketimiz
den a}Tılması dolayısile münhal 
l -Ul.uruın H ukı.ı.k Felseresi dem
lerinin ikinci söım!st.r başl'ıngı
cından itibaren Profesör Von 
A.ııer tarafından verilmesi karar
laştınlımı.ştll'. * Dün ve evvel!ki ııün Ü nivcl.'
site nrofesör ve d~ntlerindcn 
müte:şakkil kaf.lleler muhtelif 
viliıyıetM!rde ıruiliaHi ve ilıni tet: 
lı:iltler yaµınak üzere seyahate cık
~ır. 

Buı:ıi:n de Ulu Dai!a kayaklı 
bir kafile hareket edecektir. * Eminönü meydanı civarında
ki küçük mescidin yanındalı:i 
düldLinlamı yıkılmalanna dün
den itibaraı başlanılmıştır. 

Bir aya bdar bu ada yıkılıp 
tam.amili kaldırılınuş ol2caktIT. * İıışaa.t yıerlerinde veya bu ka
bil ırtahallcriıı ci v.:!lilannda o
turan ar-ele ve i$çilerin sıkı bir 
sılıhat muayene ve kontrold:ın 
geçirilmesi dün aUkadarlara b~ 
dirilmiştir. * Sıhhırt rapor.Jarındaki dok
ior iınzalannın Belediyece tas
dikleri esınasuııda ct.asdik harcı. 
ndmı istisna olumnası kararlaş • 
tınlmı.ştır. 

Keyfiyet Meclisj .Koavanin en
cümeni. tarafından tetkik OOile
cekti:-. 

ni teın1ne ~için uyuıına
mıstL Saat ikide sfrvarile<", bir sa
at sonra da topçular j'(lla çıktL 
Hava acılınıştL 

Jan, ı?Ün ağardıl<ça _yıolunu bul.
mıya calışıvnrdu. Ona Şe:ı yolu
nu göc:tc.;.'!lli.,l .. ~:"tJ, ~imdi ne dive 
so'a sapacak yerde salta sapı!:
\ itlu? 
N:.lıavet M.o!·is ııelı:li. Jan onu 

!1'Örünce hayretle haykırdı: 
- Sen misin? Neye geldin? 

Geçevk,·n lbiz seni alacak değil 
wiyuik? 

•• foris dü:ştüğü yeisi. hiddeti an 
laUı: 

- Hayır, artık oraya gitmiyo
ruz ... füı tarafa, toptan gebcrmi
ye <idiyoruz! 

Jan bir müddeıt sustu, sarardı, 
0nra: 

- Ala dedi, hiç değilse bera,-
ber ııebeririz! • 

Ve iki arkadaş, sanki uzun bir 
hasretten sonra kavu.."1!Y1uşlar ııi
bi, lbirb'.rlerine sanld1''1r, öpüş
tWer. 
Yağmur <'ene va,ğmıya baş'a -

mı;ıtL Moois meıı.fasına i.lltihak et-

E Ju Gazia1>lt'p mebusu Kılıç 
A i aleyhine ~çılı:n 10 'bin kfu.-ur 
lir.:ıl.ık :>Jacak dav-:ısına diin c!M
düncü tica.ret ıınahkemes:rıde de-
vanı edilmi<tir. 
Davanın mewuunu hat:rlata -

lım: 
Davacı Hüsnü Himmet.oğlu a

dında bir tücc::<:tlır. Vak.tile An
karada kurulmus olan Kıiıç Ali, 
Sali'lı. Boook, Hasan Cıwit ve 
Hamdi Elmin kolleıktif şirketi, 
Fresk.o lban den]en barla bahçe 
ve sbamavı Arı&ara 'belediyesin-
den r-niaınışlan!ır. Bilihare si
nema binası yanmış ve sirketin 
belediveve 10 !bin kü:sur lira be
deli icar ·lx>rcu ka:Jrn~tır. SirJcet 
bu paran tak.>Mlıı belediyeye i>
dC'Illevi kabul ebmi4 ve tüccar 
Hiisri.i Hi!Tlf"'.e~lu da kefil ol
mıı..~- Fakat p.'ra mua>'Yen za
man iıcinde of.dennıedii(inden be
lediye Hüsnü Hi:nnıe~lur.dan 10 
bin küsur lirt.vı ,\a}ıı.;iı etmi~ti~. 

Bunun üzerinP. H.üsnü Hi.mrre'nğ
Ju da sirket ort:ik-aruroan Kılıç 
Ali ale"riıine bu davayı açmıştır. 

Gecen celsede Kılıç Alinin vc
kilıi; muıma iley!hin bu borcun te
rakümünden e'\"le! şwkeotı!en çe
kilımiş o.lduğwıu söylemiş, mah
keme de bu hUSU9'-aki vesaikin 
ibrazına <karar vermişti. 

Dünkü ce'ECde Kılıc Alinin ve
kili. V<"$ikalan tem':ı edemedik· 
!erini, fakat keyfiyetin toıcil e
dilrli~inin :mu}1akkak ol<!'.lğunu, 
bu işte asıl borçlunun serik~r
den ve Bursa anrkatlonndan 
Hamdi Eınin o1duğunu. muma!
le'\ıh1n be·ooivevc· .karsı orilten!ı
hit vazivetinde bulu.'lduğunu söy
leml<tir. 

Dava~ı vetili ise, noter sene -
diııde idarei fıusus:Ve naanına An
kara va&i N("l,-za<lJn ve şirket 
namına da Hamdi Eminin im -
zaları bulunılu{(ıınu, binaenalevtı 
ş:irkoti:ı orta.klanndan Kıhç Ati.
ye rücu sur<''ile bu paranın ken
di!'nden tahsi'ini iste-J·klerini 
sövlemistir. Neticew:le hakiJn, şir-
kPtin tesçi! ve ilin edilip edilm<>
dii!inin ve Kıl:ç Ali Rlıık~n ay
nJnııs ise bu cihclin de av.rıca tes
çil olımuo olu:ını:>ıdihnın Anka
ra sicil ticaretinden :sıoru'anasına 
ve dOS't'"anın h-cı,~,eti umurniye,-e 
tevdiı."ne karar vemı.istlr. 

------0--

Dc iZ 

Tarifeleri tetkik komis
yonu toplanıyor 

Şirketi Hayriye, Haliç ve li
maruia işliyerı motörlerin ücret 
tarife:.erin.i tesbit e<l:!Cek tarife 
komisyonu bu sabah saat 10 da 
Mıntaka Liman Reisliğinde ilk 
içtim:ı:ını yapacaktır. 

Bu ilk toıılaırtıya hazıTlık ma
hiyetinde olacak ve alakadarlar la 
şirketlerin hesapları ve dilel<leri 
gözden geçiriLecektir. 

''Tırhan,, tahkikatı ilerJiyor 
Tı:ıiıan vapıırile denizciliği· 

mizi alamdar eden d.iğer bazı i,s
ler üzerine çalışan komisyon dün 
de Liman Reisliğinde toplaımuş 
ve akşanı geç vakite kadar mü
zake."l'lerde buluıımuştur. Ko
misyon azası dün Kasımoaş:ı ha
wzl:ırına giderek Tuban vaçıı 
nııw gözden gec;ırnıi>tır. Komis
yon Tırhan süvarileri ile hadise 
şahitlerini de dinliyecektır. 

ti. Artık halber yayılmıştı, Pa
rise ric'at edilmiyor, Möz üzeri
ne yÜl'Ünüvordu. 

ASkeı:. derin lbir nevmidlye ka
pıldı. Biıvcıi(u ça:ıtalar:na otur
mak ve çamur içinde ölümü roek
lemek taraftarıvdı. Homurdanı· 
rorla:-. selleri ta.lıki< e<liyor:ar -
'h. HC"&1 .beyinsiz şcllerdi, sa -
bahleyin yaptıkfannı akı;am bo 
zuvor"ardı ... Kırılan kuvvei ma
L-ı.evi~ıe ile orCu iıı..-ı.ırı.;· ·bir sürü 
haline ııel:nıişti. 

-6-
Ertesi sabah çadırda çivi kese

·ek u,·anan Şuto: 
- V:ı~ e•n•na! Dedi. Şöyle bol 

e:li bir coı.l\ıa içerdim! 
Sabah 1:adıkları Bu.1-<>-Bua da 

biraz Paiate3 VC'Illi.sleroi. Bir ile
ri, bir geri hareketlen iaşe yol
ları bütün 'bütün Pl.!S'ayı şaşIT
mı.slardı. 

Lube gerilerek homuniandı: 
- İpte kaz çevirmesine elve

da! 
Bütün man,ı;ıa efradı çatık ve 

suratsıırlı, Kannla:r acken işler 
yolunda g.tnıiyord u. < 

(Arkası vıır) 
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Maarif işlerimiz 

Yardı cı kitaplar a 
d ·· zeltilme idir 

Yazan: Selami İzzet Sedes 
On iki gün lı .. m!mldaki k.iil

tü.r mtitsseM!leriııtlc ioce.le.iOC .. 
!er y l!pan Maarif Vekili Uaı;an 
Ali Y~icel Ankaraya düneceği 
gün gazetecilere vcrdij;-i beya · 
natta: •Her üniversite talebesi, 
bir ecnebi dilini, donlerlni ta -
kip ede.:ck kucrettc öı:remuiye 
mecburdur• dedi. 

Talıliilini hLkkile bitinuek, is
tikbalini sağ~mak istiyen her 
üniversite tafobcı.i i~in bir ya· 

1 
hancı dil bilmek kat'i ve zaruri 
bir nıccLu.iyettir. Biz bu nıe.:
buriyeti takdir ettiğimiz içindir \ 
ki, gene bu sütunlarda mektep· 

1 
lerirn izde ecnebi dil tedrisatına 
daha fozla ehemmiyet vennemi:z 
lıizımgeldii;ini, hntııi ilk mektep
lerde, Jı.;.ç de;!il~~ ron sını!t~, ço
culJurınaza bir ecnebi diıin al
fabesini öğretme~ i_ {ay dalı bul • 
duğumuzu yazmı~tık. 

Üni\'~rsitl' taJt>',ainin ders .. 
!erini takip edecek kudrette bir 
emehi dil bilmesi iç:n, !hede ihn 
bu dil ile üıı;;:yct peyda etmesi 
ıııırttır. Bunun böyle olına.•ı i'in 
de, orta mP.ktebi bitirdi{:i zaman 
- l\fc!"clii fransızca ö;'lrcnd.iyse -
lawl çocuk masallarını, bika -
11elc.rini piiriizsiiz okuyup anla
mak iktidarını elde etmiş 011111'

lıdır; ~er ilk mektepte al fabeyi 
söküp tek fük cümle okumazsa, 
bu !.evfyeyi güc b""'lur. 

Bu hususta lazımgden her şe
yin yapıldığını farzctsek tile, 
bütün nyrctlcre rai:'Dten üni .. 
versitedc yiiule dok•~n doku• 
talebenin Rünan'ı anlıyabilecek 
kudreti ikti":J.P Pdeer:'.rine inan
m•k müfrit nikbhıl'l< olur. Ilem 
bunun kin, hem ele tercüme kü
tüphanemizi :.::cn~inJcsLirmek. için 
mümkün oldu,hı kadar cabuk ve ) 
miunkün oldu?tı kmlnr çok yar- ı 
t'!ımcı k;ı.ap ne;.retn1f'k zaruretin
de\·iz. Anc~k bıı yardımcı kitap
lann ll'sılı>ıadn'l önce sıkı bir 
kont .. QldıPn ~e~irilm-esinf~~ ter
cüm~1erlı1 roket-il k ... J,..,.~1 .. ,.f'o "'ft· 
rilmC!ıfnin ve ınevcullannın tla 
yenrdcn tashih erlilmelcrinin şartı 
ol<lııihınu bir \'orrlımrı kitaba göz 
gndlrince anl~"ık 

E. Rönan .. ~tillet nPdir'?'• mev· 
zu111 Jı-rrnfer?nsınm biT yeı-inde 
şö~·Ic der: 

cL'Homme, Mesöieurs, ne s'im· 
prodse pas. La natkı.'J, coımme 
l'inı!ividu, est l'aıoout'ssant d'un 
lon,ıı passe d'effo .. 'is. de sacr'ficcs 
et de dev~umen1ıs... Un passe 

•İnsan yoktan var olmaz 
Miiiet de fert ıibi, W<Un bir 
gayretler, fedakarlıklar, s:ı<h -
Katler maz.isioin sonueudur ... Kab.· 
ramanca bir ınaıi, büyük adam· 
!ar, san ve seref (Ilakikı ~~.t ve 
serefi ka•lediyc>ll!.ın) iste millt 
bir fikir istlnat cttirilc!.ilecek 
sosyal sermaye.• • 

Necmcttiıı Svdak •Sosyoloji• 
kitaltmda ruh manaya halel vrr• 
medcn bu sntll'lart şöyle tcrcü • 
me odiyor: ·İnsan vokta.n var ol• 
maz. Millet de insan gibi, uznıı 
bir gayretler. fedakarlıklar, sa
dakatler uıu;ü,inin sonucudur .... 
Kahnmanca bir mu~ büyük a
damlar, şan ve şerd (hakiki san 
ve şereften bahscılh•orum) i~te 
bir milletin davanacağı sosyal 
sernıa~·e bwıfordır• 

Şimdi bir de .Kültür Bakan
lığı yayın direktörlüğünün emri· 
le Hst> felsefe der~leri :vardımcı 
k;labı olarak dc\'let ınatha!'Sıtıda 
fabeililmis olan bir escnleld ter
cümeye bakalım: 

•İnsan lti!bed:>he anlatı!a..'tlaz. 
MiJlet de fert gibi, gayretlerin, 
fedak:l.rlrkların ve fcragntlcrin 
ttzun mazisinin bir neticesidir ... 
Kahramanca bir mıızi, büyük a• 
damlar, zafer (hakiki zaferi lı-aa
tcd i;vorum) milli bir fikir tesis 
eden içtimai sernıaye bunlardır.• 
Çocuklanmız de1'Slerini taki' 

edecek kudrette bir ecn,·lıi dile 
çalışa dursunlar: Maarif Veka • 
!eti, me1dep kitıplamdaki yan
lışları düzcltmi~·e uğ'ra~ırkcn, 

yardrnlcı !:itaphrı dn yeniden 
kvrıtrol n tıahih ettirmelidir. 
Çocuklara ş:ı.n ve şerefi zafor, 
sadakati feregat, yoktan vırr ol
mama~, bilhed<ıhe anlahlama • 
mak diye öj(retmektense, şiın -
dilik, •kitap yoktur• demek da
ha hayırlı lur. Vekalet me,·zu 
balıs eseri tetkik ettirince, yan
),.Janı; bundan ibaret olmadığı· 
nı ve eseı:in yeni baştan terci! -
mesi l<izım geldiğini görecektir. 
l\fe.Dıumları salbeden bu tercü -
melerin, edebiyat kitaplannda
ki ve>in ve kafiye hatalanndan 
(Ok daha mühim oldui;ımu tas· 
dik e1meliy~. 

SELAMİ İZZET SEDES 

İnhisarlar Vekilinin 
tetkikleri 

heroinue, des 1.l'anrls hnrnmes, de Sclırimiz.de bu.luraoıı Gümrük 
la ,ı:loire U'erAnı>Js de la ... &rı- ve İnhisarlar Vek-ili R~if Kara.-
t,.b'e) voi'a le capital sıocial sur 
lequel On _,,..ı-~ une ideP natio- dleniz d'Üll inhisı>rlarda meşl(Ul 

- ~"'" 01 -·~. bir aralık "''-~~Here nale• fDL'i>OOurs el ConfcrC'r.ce • u....., "~ -
C ,_ ' - d'•- 1""" giderek bas müdür ile görüş -aocııann =·IY e ,..,urs •~ = 
Sayfa: 3C61 müştür. Vekil bu hafta sonıın-

Bu satuların tercümesi sudur: da şehrimizden ayrılacaktır. 
=-=-~~~==::::::=============== 

GÖZÜ AYDINA 

ÇIKANLAR 

Sümcrbaıılı: Direktörü Lon
dradaıı gelmiş. Yirmi milyon 
lir~l:k bir ticaret anl~ası 
ya;pılmı,, olmasına hepimiz 
memnunuz tabii. Ancak, ba 
mnvafiak:ıyet haberine iıui -
mam eden ayrı bir mes'ut ha
dise daha var ki, o da sayıu 
direktörün gelişidir. Çüıı:kii, 
bilhassa blil fiatlıırm tespiti 
ve tekliflerin yapılması için 
burada kendisini dört gözle 
bclı:liyeıılcr, bilhassa ~ıt sarl 
ve istihlak eden müesseseler 
vardı. Bay direktöre. 

- Ho geldin .. 
Demek gerekirken bekleyi· 

cilerc de: 
- Gözünüz aydın.. 
Demek iktiza ediyor! 

BİR ESKİYİ 

HATIRLAYIK 

Dün Nanemolla ile berabu 
gazeteleri okuyarduk. 

- Yahu, şu Finlerin galibi· 
yetlerinc hayranlık duyuyo • 
rum! .. 

Dedikten ı.oııra ilave etti: 
- ııuvaffalqyctlerinde en 

büyiik amil kızak ve kayak 
sporu oluyarınuş! Eskiden, ya
ui, bizim çorulı:luğumuzda da 
her mahallede kızak kaymak 
adeti v4ı·dı ve hepimiz kızak
tan geçerdik. llalbuki, o sp~ 
ru •:l\bıhalle çocukluğu• diye 
kavbettilı: ve çocuklarımıza da 
mıutturduk. Meğer, o bizim 

•Mahalle çocuJ..lul:'ll• dediğimiz 
nesne bugün Finlnndiyalılara 
zafer kazandıran kayalı: sporu· 
nun iptidai ..,ıtli .imiş de faz • 

kında değihırişiz! Kimbilir, 
böyle farkında olmabızın kay. 
betti2imiz ne miktar milli o
yan ve iidetlerimi2 vardır ki, 
şimdi hiçbiriıini hlltırlamıyo • 
ruz. 

YANAN 

KİM? 

Ajanslar hani harıl: 
- Viyorg şehri yanıyorl. 
Diye haber verince, Nane • 

molla içini çekti: 
-~Y an:ın Viyorg .. Değil, me

deniyet! 
Dedi ve.. Hava bombıırdı • 

manlarım ileriye sürerek ili • 
ve etti: 

- Asırlan bir darbede bü
tün izleri ile ortadan kaldmı
bilen bugünkii medeniyet eğcr 
im eseri ile öğünüyor ise mu· 
hakkak ki, ileri tarih bu öğün· 
CÜ bir vah$et ve b8$i;·et ifa • 
desi i.;iııdc yine oııWı yiiırii· 
ne kusacak ve ona mutlaka 
hakiki daıı:f•asını vuracal..tır: 
Dönlüncü devir tarihinde ikİ.ll· 
ci barlıar istilisı! 

NE OLSUN 

NE DE DENE! 

' Mo•kovnda bir nntuk söyli· 
yen Sovyet Karadeniz filosu 
ıiıninıli: 

- Knradenizde her türlü düş 
man taarruzuna k81"\U koya • 
cak vaziyetteyiz .. 
Demiş. Bizim N aneıııollanın 

kcııdisine şöyle bir hifabda bu
Jundıl~ mcrvidir: 

- Ne Karadenizde harp ol· 
sun, ne de sen deniz kuvvetle· 
rini dene.. AnılıaL 

A. ŞEK.İP 



•ı.\liısır; Tilrkiyenin Yakın Şark barstını korumak 
için sarlettiAl s;ayretleri tekdir etmekt~lr,, 

lu.hln; l3 (A.A) - Mısınn 
l't...~ 'i"6 ~ ... ~ """~,_ 
llayin edilen .-\.hde Ha'kkı Bey 19 
~ubatta Ar.i<araıya hareke~ ede
cekti.r. Haıklu .Bey 1927 de İ=iI'
de l11nmol1'8, 19'28 de Ankacada 
sefaret O<ıi.tibi ve 1929 ve 11!30 da 
İstari.m'lla konool.r16 idi. 

AıoıdiHlnaklkı Bey H:was Ajan,. 
ınnı~ Kııtürc muhaobiı'İne yaptıj!ı 
beyanatıta, Türkiyedelti ikamet -
tinin kendıisine m:ıdern Tiiıı'ki -
Yenin istılıa1esini gömı.dt ve zi
lnanıda.rl.annm açık fildrleırini 
taam.- e.nnek i.mlcimru vemıiş ol
du.ıtunu kaıyde~ ve şöyle de
tııi:, 1:i.c: 

: 

Bur;a tinaeııdi.r J4 iki miI.:et a
naındaıki lıaroeeli.k ve dostluk 
bağlanıı.ın t..J<viyesiııi isi.ibda! e
de<:ek olan vaziıfemin, Tül1k ve 
M:.sır ziımaımrlarlannın kar.şılık
lı iyi niyetleri sayesinde Jııo.':ıyla
sact>P· ,a kani buhmu.ynruım. 
' I 

Mıscr. Türkiyenin yakın şarl< 
oon·ını Jwrııın&k için sarlettiği 
faal gavretleri ;haymn!hkla takdir 
ve tak.i.p eylemek'U!dic. Merıtaat
lerim.iz Türk dost!anmı:zın men
faa!:lerine U'Yll'aktadıır. 

Ha4clu Bey yaz bidayetinde 
K=! Borise itimat mektubunu 
vennek üzere Ankarı:dan Sofyar 
ya hareket edecektir. 

Alman radyosunun ver· 
diği malumat asılsız 
Londra, 13 (A.A.) - Royter A

jansı bildiriyor: 
SaJ.ahiyeltar kaynaklardan bil

diril.digin<> göre, 6G72 tonluk Ro
manya .bandıralı T:rar>.silva.nya 
vapunı 9 şubatta Çanakkale Bo
ğazının 100 mil uzagmda bir In
giliz harp gemi.si ta.rafından dur
dın-ul.arak hamulesi tetkik edil
ntistk. T.ransilvaııya, V'CS3iki mun
ta7..am olduğu• iMn sür'atle ser
·ı-t bırakılmış ve yoluna de
v a:m eylemiştir. , 
Alınan radyosu vapurun bo

ğazın methalinde Türk sulan:ndl 
iıevkif ec!ildi~ini ve hamuhsi tet
tikinin iki saat sürdügün'i bil.
di.rmşti. & malümat doğru de
ğ ldir. 

Zelzele felaketzedeleri için Niksarda çok 
toplanan paranın iki milyon şiddetli zelzele
drahmigi bulacağı anlaşılıyor lerdevam ediyor 

Atina, 13 (A.A.) - Atina A
)atısı bi.kliriyor: 

Gaııeteıer, Anadolu zelzelesi 
~~ için cumartesi. 
RÜnii halk arasında açılan .i.ane 
defterlerinin muvaffakıyetli n&

tioesini ehemmiyatl.e Gebıırüz et
~. 
Unıumi tahminie..e göre, iane
~ ~ etmiş olıınhu:ın sayısı 
700.000 daı faz1adır. Bunlaım 
330.oo l Ati.nadan, 150.000 i Pire
den ve öteir!!er de hiildiınot mer
bzinin diğer mahallerindendir. 

A.tina civannda bulunan. mül-

<tıeci mahalleleri de ianeye büyilit 
!>ir nisbet drahllinde ~irak et • 
rn.işlerdir. 

Bu iane )l'ekfuıunun takriben 
iki milyon drahmi tutacağı tah
min e:lilmektoo.ir. Fakai, hakiki 
:rakamlar çarşamba günü belli 
alacaktır. 

tane verenlerin im2 as1 n1 havi 
kağıtlar 23.000 dir. Bu kağıtlarda 
Buvekil ile Bayan .Met.aksasın 
W. imzaları varoır. Bu kiif(ıtw 
ciitleıım4 olarak A tinadaki 'l'ür
ikiye büyük elçiliitine revdi olu-
nacaktır. __ _.. 

Harp, Şarka 
geleblliP mi ? 

\Sovyet-Almanya 
ticaret an~aşması 

(Baımakalecicn mabat) 
tan müttefikler, şarkta, birbirle
rine kıu.0ı tedbirlerini (Oğaltı -
Jorlar. Bu hazırlıklar, günün bi
rinde, harbe sebebiyet verebilir 
llli! Bn suale •Evet- de, chayır• 
da diyebiliriz. Çünkii, askeri ba
t:ırlıklarm (Ophnası gerginliği 
artırır, harp san''3tinin ve sev ... 
kulcey4in mühim bir kaidesi 
<diitmandan e..vfl danıınmak• 
ıirensipi araya girer. Gerginlik, 
- hele dJSarıdan köriıklendikçe -
büsbütün arttığı zaman, bu pren• 
aiıı iki tara{tan birini harekete 
retlreııilir. 

Fakat, akıl ve mantık, yukanki 
•uale ba~-ır ceval>ını vermemizi 
Anıirdir. Sovyct Rmya, Finlaudi-
7a ile uğwşırkeu yeni ve ço!' 
daha miıhiın, o niırbe:tte de ıeh.ı
keü bir cephe aç.mal<lıı keıı.disi
ue dei:il, sadece Alınanyaya hiz· 
Dır ı~ o!ur. 

l»ıittefiklere gelince, onlar da, 
henüz askeri kudretlerini en yülı.. 
"'* dereeesine cı:karmış değil~ 1 
1"". İnı:iliz kan orollliu te•ekkül 
lııııindeclir. İmparatorluk bava 
ordusu, işe daha >eni bqla -
tnııtu. Fransanın müstemleke or
dusu da, henüz, bütün muazzam 
lı.uvvotile t~iıtlaıulınlmııı de· 
Ci.ldir. Şimdilik İngiltere ile Fraıı.
aa, bütün ku•-vetlerilc Alınar.ya
Ya karı;ı koymak mecburiyetin -
~edirter. Bu vu.i)·ette Sovyet 
b_usya ile harbe girişerek yeni 

1 
ır d iişman kuan.mak manıısu: o
ur. Ve böyle bir şey, sadece Al-

dnıanyanuı ekmeğine yağ sünnek 
cıncktir. 

b' . Cürülüyor ki, iki t:ıra{ da bir 
ll'ınden şüphe ettiği için, şarkta 

lSke.ri hazırlıklar yopnıakla be
·~. her iki taraba da menia· 
~lı .luırp cbnek.te değil, ebnemek
tı<lır. Sovyet Rusya ile İngilte
~~.:_ Fransa arasında eıkacak bi4' 
....cptcn, buıninkü vaziyette, yal
~12: Almanya i•tifade edecektir. 
n.eııditeJ-• (· . uıe muzir, Almanyaya 
a)d•lı bir hareket · · b .. 

devıeı· ıçın, u uc 
lar ın. ııarkta, harbe tutU4D111 -
ru:ı·akla ve mantık'a uygun d&
Clzc ır. Fakat, harp, ba..a11 ak'll • 
d a ve nıaııtıhm:a harrketler· 

en do~ıyo . Almanyada akıl ve 
:;:a.ntı.k h&kiın olsaydı, Naziler 
ta iı~ar ınevkiine ge-çtikten son: 
dı~J;! k':'a.:ın atmadan kazan _ 
ti bu!ük tnu\·afiakı}etle _ 

n he1>,ııu tl'h!ik .. ye koyacak az
~ ve mütecaviz bi~ politika ta
""' ederler miydi? 
C'~nıauyanın, Sovyetlerle İn • 
-.:re ve Fransayı harbe tutuş-

(Baş tarofı l i11Ci sayfada) 
anlıışma im=lanm11ttır. 

Bu anlaşma, iki mem}eket h\ir 
kümeUerinin, 28 eylıll 1939 tari
hindıe Sovy<>tmr Birliği Halk Ko
miseri Meclisi reôsi ve Haricye J 
Halk Komseri Molotov ile Al - · ı 
maııya Hariciye Nazırı Von Rih
bentrop arasında tea.ti edil€n mek
tuplarda bildirilmiş bulun.an aı-
:ı:ularına tekabül ey leınektedir. 

Bu ekonamik anlaşma muci
bince, Sovyetler Birliiii Alman ya
ya. iı>tidai madde ihmç edecek ve 
bu ihracat Almanva.lım Sovyet
ler Birliğine endüslri maddeleri 
verilınesile telafi olunacaktır. 
Bu anlasmanın IDCT'iyete g~ 
sinin daha ilk senesinde, Alman
ya. ile Sovy.etler Birliği arasında 
ki ticaret mübadelesi, Umumi 
llarpten\)('ri en yü\sek seviyeyi 
bulacaktır. Eşya mübadelesinin 
daha ziyade fazlalaştırılınası 
düşün.ülmektedir. 

Bu anlaşma, Sovyetlet- Birlijti 
adma harici ticaret Halk Komi
seri Mikoyan ile Sovyetler Birli
ğinin A!maJlyooaki ticaret mü
messili B~arin ve Almanya a
dına da Alman hükı1!1lt'tınin eko
nomik mese)eler için hususi mü.
messili Ritl.ıe!' ve Aman dtono
ıı:ni heyeti reisi Echnurre tarafın-
dan imzal,aıunıştır. ı 

Sütcüler ve müskirafçı

ların senelik toplaniıları 1 
31 subalta ekseriyet bulunma

d1ğı için tehir edilen sütçüler 
ve süt müst.ahsillerinin yıllık 
heveti umumiye içtimaı dün saat 
13 de Esnaf Cemyetkrinin mer
kıe'z binasında yapılmıştır. 

Bundan baı;ka., g~n'.erde ya,- • 
pılamıyan müskimtçıların tnplan,. 
tısı da dün yapılınıstır. 

Bu içtimalarda 939 yılı muame
lat raporllm olmnmuş, yardım 

te~ki.atının esnafa yap'..ığı yar
dımlar gürüşülmüs ve yeni idare 
heyetlerıi seçilmiştir. 

tıırmakta büyük menfaati olma
sı, bu hususta en mühim tehlike
yi teşkil etmektedir. Bu devle -
tin yaptığı tahl'ikler, bir dcrece
>~e kadar, semeresini vermiştir, 
Yarın harbe de aebebiyet verebi
lir. 

Temenni ederlı ki, b:ırp, asıl 1 
ceph.esi olan ı:arbi hırakııı ~ka 
Jtelrnesjn 

ABİDİN DA VER 

Bif' günde onsekiz sar
sıntı kaydedildi 

Niksar, 13 (A.A.) - 1~/2/940 
saat 19 da ba•layrp 10 saniye sü
ren çok şidde'tli ve bunu takip e
den döııt fasıla ile orta {id<loetli 
gürültülü ve hafif olmak üzere 
sa>bah ak.adar 18 zelzEıc kaydedil
ıni,<:tir. İnsan zayiatı ve ha.sar 
yoktu!'. 

Baybııırt, 13 (A.A.) - Saat 4.3 
de oıota şid.d~tJi vedi saniye süren 
ve sekizi kırk ikide hafif i.k.i. zel
.,,.._ı., o.lmııstur. :f!:asar yoktur. 

Zile, 13, (AA.) - Ş<hrinıizde 
bu sabah saat dördü 40 ~ beş 
saniye süren orta şiddette bir 
zel2ele olmt<stur. Hasar yoktur. 

Sovyet orduları 
( Ba.ştarafı 1 incide) 

m:ıkl.a.dır. Bu muharebeye işti
rak eden Sovyet askeri muazzam 
bir yekuna baliğ oJrua.ktadır. 

Baltık üz<ı·inc mebzul kar yağ
makta beırdevamd!I .• Buna bina

en hava faaliyeti bugün yalnız 
:Maru=heim h:ıttmın bombardı
manına münhasır kalmıştır. 

Helı;inki, 13 (A.A.) - Kareli 
ceı:ıhesinde cereyan eden muha
rebder, evvelki günkü mücade
ıe;.,rden ÇCik daha şiddetli olmuş
tur. 

Ruslar, .ıattı harbe mühim mik· 
tarda tank sevkctmişlerdir. 

Ruslar, Viborg şehrini ele ge
çirmek kin Mannerhcim hettıru 
yarmak maksadiyle nevrnidane 
ııavreli'er sarfe1ımektedirler. 

Rusların ellerindP bulunan bü
tün tayyareler, ha.i h:azırdıa Ka
.;,u cephesinde tahaşşüd etm4 -
tir. 

Rusları tazyiki bilhassa Sum
ına. mıntalı:asında şiddetli olmuş.

tur. Flıılandiya mahafilinde 
h'1!li hazırda Mannerheim hat.tı
na kan;ı yapılan harekatın biz
zat mareşal Voroşilof tarafından 
idare edilmekte olduğu kanaati 
kuvvet bulmaktadır. Şimdiki ha
rekatın eski harekata nazaran 
çok geniş olınası bu sı.]1:'etle izah 
ıeıdilmektedir. 

Helsinki, 13 (A.A.) - Finı<li'_ 
diya kumandanlığının bir tebli
i(inde bildirildij(ine göre, Summa 
mınt:ıkasında Sovyet taarruzu son 
günlerde ao1ıını.'tır. 

Bütün cep~rde dünkü Sov
~t zayiatı 4000 ö1ü olarak tah
anin edilmek'bedir. Bundan ına
da 73 tank tahrip ~ir. 

Moskova. 13 (A.A.) - Sov~·ct 
resmi tebliği, Kareli Berzahında 
içlerinde betonarme 12 topı;u kt
tası dahil olm3k üzme 32 mü
dafaa istihkfımının zaptcdilm~ 
olduj';unu bildirmektedir. 

Hapa.randa, 13 (A.A.) - Ha
vas: Sovvetlerin 11 şubatta Man
:neıhelın hattına nüfuz ett;kkri 
iyi ıınalU:m"'l alan bir kaynaklan 
teyid edilmektedir. Finler muka
bil taarruzda bulıınmuşlarsa da 
Rusl.arı her l.araltan !tirde~ 
lerdiı:. 

fit DAM 

) Ztağcnıeıl l 
Aşkın üç ilacı t 

Bundan birkaç yıl önce, dok
tor İzzettin Şadan, aşkın en birin
ci ve en tesirli ilacı (İngiliz tu· 
zu) dwc diye, bir ııeY yumurtla
mıştı. Dün baktım, Tan gazetesi
nin en mcriyyülhalır nıuhıırriri 
Refik Halit, son Beyazıt cina:ı;e
ti dolnyısile bu meseleyi diline 
dolamış, hem bu modem aşk iliı
cile, hem hunu ortaya atmış olan 
doktorla, hem de &şıklar ve ma· 
şuk!arla bir hayli şıı.kalnr, ~!ay
lar ediyoııitL Dolaor İzzettin Şa
dan, aşk hastalıklarına karşı, 

en birinci, en tesirli olılrak, İn • 
gillı tuzunu daha ortaya çıkar -
nıııdan çok önce; bizim şair Nec
det Rüştü, ayı:ıi hastalığa karşı, 
icsanm aif.zına tıpkı İugiliz tuzu 
.;cşnisini veren deniz suyunun 
hem de Haliç denizi suyunun bi
rebir geldiğini meydana atmış, 
hatta o zamanki bu iddiasını, rah· 
metli Süleyman N nife bile tas· 
drk ettinniııti! 
Aşka kınııı üriincü bir ilacı da, 

vaktilc biz gençken, ihti~'ar ve 
şakacı bir doktor bize göstermi'
ti. llayli eski bir yaz aksonu, bir 
k~ç arkt>daş, yiiks~k bir ağıı~lı-
. ~n ultında sazln, sözle, eğlenir -
kcn, bir aralık s:ra, ~u ıneshur 
şarkıya gel1nis ve biz de hep bir 
ağızdan onu tutturmustıık: 
NA ÜllllDİ AŞKA DOKTOR 

VAR l\U TJBBIN CARE'lİ ? 
Ne dersiniz, lam biz, hep bir 

ağızdan o mısraı okur okun1az, 
o dedi!im yaı;lı ve şakacı doktor 
c!a ka~mı:ıa çıkıp: 

- Var çocuklar, vôrr, v3.irrr! 
Diye bai(ırmasın mı? Tabii, o 

böyle var, varr viiirrr! diye ba
ğırınca bfz de sorml!~t.uk: 

- Nedir o çare acaba beyba
ba? · 

Bn sefer ağzile cev•p verme
miş, fakat elindeki, gümüş stp
lı, kalın bastonu havaya ltei 1 ırıp 
birl:ac defa bize doğru sallıyarak 
uzakl:ışmı tı. 

Su haldr. a•kın ilacı oldu üc ... 
Bal.nlım~ d~rdünci.i~ünü kin1 bu
larak'! 

OS.':.!AN CEMAL KAYGILI 

Türk gazetecile-[ 
ri Breste gittiler 

'Patis, 13 (A.A.) - Türiı. gaze
t<eciler"i Bahriye Nazırmın daveti 
üı.ıerine Brost-e Jtitmişlenlir. Ken
dil.<rine Bahri~ zabitleri refakat 
e~tr. 

Amiral bu mi.i:nlllK"b<>tle sövle -
dii!i bir nukkta,.kend'sinin Fran
sız bahri} "sini temsil ettiği Ke
md Atalüı:k'un müheyyiç cena-
2'e m~ashnini hatırlatmıs ve E
mile Bertin kruvazörüne gös
tzrilen güzel kabulü yad e1mi~
tir. 

M<iiteakiben dawtlilcr Brest 
mıntakasmı ziyac·et elmiş ve Vis 
Amiral tarafından bir harp l(<:

misiııde kabul edik:ı ;:,_\c şeref'.eri
nl! verilen öi!lıe ziy.afotinde hazır 
bu l.unım u.5lardır .. 

Heyet azası Bres1.tıen .akşam ü
zeri ayrılııw; ve avnlırkcn ziva
retin tevlit etti·~·alakayı ve gös-
1ıe:ilen kabuld'f'n memnun olduk
mıru bildir.miı;erdir. 

lngıliz tayyareleri 
(Bel$ tarafı 1 irtci saııfada) 

İn"1!iz ordusu gibi l'enı:lk ediliniş 
bulı.ın.uyor. Kıtoaat ayni tüfek, ay
ni top ve ayni tank ·karabinaları 
il-e rnüethlıezdir. Bütün Domin
yon k ı t a a t ı 1 n g i 1 i z 
Camberley aslreri mektebinden 
dioloma.lı erkfıruharo zabitleri ta
ırafmdan talim ve terhiye cdil
mi•tir. Bu suretle İngiliz ordusu 
ile bominyon kıtaatı ar.asında 1914 
de mevcut farkl:ıx t.aın.amen orta
dan kalkmı.ştır. Avustura.lya ve 
Yeni Zelandadalri mülıinımat fab
.. ikaları, da İnl(iliz fabriokalan ti
uindc levazım yaµmaktadır. 
Yakın Şarkla Fransız müstem

lleke ordusu kumandanları ile 
Büyük Britanya ve İmparatorluk 
kuvvetJ-eri kumandanları arasın.
da sıla bir irtibat vardır. 

General Vcvg nd'ın Mısıra 
vaolı~'l son sevaba t müt :efik Ol" 

dula.rın a~ıenklestiriimesine mü
hlın yardun etmistir. 

Dünkü ihracat ve ithalat 
Dün bir gün kinde 40-0 bin lira

lık ihracat ya;:,1lmıştır. İn_qilte
re ve Fransa gün l'.(Ci;li.'.>çe bil -
hassa hububat ve zahire üzerin
deki mübavaalnnhı arttı.rmırkla
dırİ>.,!", yakında İnl?ilterc ve Fran
sadan )'!"ni 11evetler ~lmesi bek
leıımektcdir. D'1rı avrıca muhte
lif vapurlarl.ı birçol: ii.halaı eşya
sı da gelmi.şt.ir. 

• 

(Ba; tarafı l inci sayfada; 
ıru:ş deh..<'E)t\en şaı;ınmış [ÜZferce 
insan ile dolmuştur. 

Hadise hemen k~ haber 
verilm~ ve Tünel mevldinden 
gelen polıislcr b.:r taraftan yara
lın :n etrafını çevirip ha.lı.'lu dağıt
m! ·• çalrş!!'la.rken diğer ~raftan 
faC: ;;,y ı emniyet. miiid!irlül\'Ülle ve 
müddeiumwni'.iğe lb-ilı:iiITr..işler -
dir. Polis memur.km el ve ayaık
ları hafifçe kı.pınLyan ve hırh -
yan yaralının üzerine eğilzı>;ışler, 
kıs!T'en \kesik lbEşını d'ilıze:ıtıe.relı: 
hı.rıltı!arrlan llY.r şeyler anlamak 
istemişler fa..'<at mı.wa.ffak oiama
mışbırdır. Çünikü tam bu sırada 
yaralı ölmüştür. 

İLK TAHKİKAT 
Biraz oonra, deıfuıl ~ 

olan s .hhi imdat o:tımıot.ili vak'a 
yerine ı?elm.iş, fakat yeınlan mu
ayenede yaralının O}:!~ anlaşıl. 
mıştır. 

Bu sırooa müddehr.mırni mır 
avinlerinrlen Mahir ~ em
niyet ikinci şube müdürü Nll'Zım, 
cina.vet masası ~omRrlerin
den Alişan "" dif{er komiser <ve 
memurla.rla Be'V'Oill.u emniyet a
miri lıiidise yerine_,ııelrnişler ve 
ilk tahkikata :ooş·amı$kın:iır . 

İ1k is fa<:ianın cerevan et.tilti 
veri aramak o:imuş ve yaralının 
kanlı izleri taJ<iı:ı erlilerek: dört 
bes arlı.ın Heridc.ki apartımanm 
kapısından ıtirilmiştir. Kanlı iz
ı.er a'P!lııtmıamn alt lkatındalki 
nw"<Vvenlerden çaımıışı~a in
mektedir. Bu iz.lcri takip eden 

• 
ş 

müC:dei~u.ıni "" :zal»ta ecl<am Kor1<unç oınayılin ıııondlğt hanın 
mcn:l.!vcnlerden iııani!ıler ve ça- kapıoı•ı •• maktul HalillR hamfah-
maşırlıkta iki1ıci bir ieci manza- rıoı RuştQ hiç bir 'aydan haberi 
ra ile karşıla$n}'llardır. 35 yaş - olmadıijını töyıüyor 
!annda kadar bi.r kadın cıırnamr-
lıkta da .k.'.lpıcı ol&n akrabrumıd&n bi-

kanla<r icrxle yeme yat - rinin ya.nuıda yaıtı.p ·ka.Jlotığı. ö~ 
maıktadır. Bo1Jazı heımen tama- reni.lımiş ve buraya ı;:-.di.ll:ni$lir. 
men kesilmi>;. 1ı;rtla,ğı lroparak dı- Ayni ı,amanda Hai:ilin hem.şehri
sarı f•rl= tır. le.rinden s:k oık temas ~!.iği kim-

Bu sırada a<lliye doktnru Enver seler de ıb.irer ıbirer yaka'ıarıa.rak 
Karan hfuh..;e yerine ı:eJı-.,iş ve kar~kola ııe.i.rilıın\$1.erdir. Bunlar 
cesetleri muıryeneye obaşlamış - ar· .ııda ist;:Jdal caddesinde "Ga-
tır. Eııkeğin kesik !:ıqynuntlan zi Qmıanpaşa apartr.'T'.anı kaı>ıcı-
başka kıı.rnı ve kasığ; ü.zer'.nde sı ile Aykut tuırunın a1iıııda. eski 
12 kadar obıçll'k yarası vardır, fa- • Viyana• ve yeni •Yellis:pior• kah.-
kat bu yaraJ,ar dedn dcj!ild>r, vesınin bulaşıkçısı da b<bunmn-
sı:.1.hi:!>r. Kadının cesedillde :00 t&lır. 
kesik gır:t .a.ğından ıbaSka karnı- Bunlarrian alınan nıall.mata 
nın alt tarafında iki bıçak yarası ı;ıöre, ıns.ktul amele ve işçilik yap-
mcvcu.ı:ur, :fa;kaJ; lbu y~ralıı.r da makt;d ..L·. Du.r..dan b:r müıi:!et ev-
c;ok deriıı değildi.r. Yerde ucu vel Siıı}:eciJe .Rehber• tic:ıretlıa-
e.i(ri, haı:çcr şeklin.de ve kanlı nes:r.r:le Jşçili.k yapooc<en çı.lmnış 
bir ib:c:-.k durmaktadı.r. 
BİRBİRLERİNİ ~li KESTİLER? ve bk~~~'iirt_lvİYETİ 

Bu vaziyet karş:sııııda evvelil Zahıta bu vaziyet l:.arşıs:nda 
kadınla erkei(in çama•ırh.:..ta c.:ı- tahkıiatı b'1 ta.raftan da kad:nın 
re-•an eden bir kavı::a sonunda hüviyetini tespit cePlıesine doğru 
b:rloirler:nı yaralayıp kcrme'eri se\t:etmi~tir. Karlınııı Halil ile 
ihthn;;li hatır.a geJ.nı:i.';lir. E•· - münaselbetini kıskanan bir.si -
kok bıca<ımı çekmiş, kadına hü- nin bu cinayeti i;oledii!i Jcınaati 
cııım eırnO;tic. Kad:n can '-ıavHvle daba :ku~-ctü ot:luğu için zabıta 
b:>gu:>u~rioen bı<;ağı kan"1ıya m~- her şevden C'\'Vel karl:nın hüvi-
vaffok o.lın\IŞ ve erkejhn gır' ... "::ı - yetini ö{(re~e çalı.şıJ"ken 25 
ğını keserek bir.Jı:a.ç yerinden ya- ya~larında bir _genç polise müca-
ralamıstır. Enkek yaralı o'.mas:- caat ederek !tadını tanıdığını söy 
na rnfmıen bıçağı tekrar eline ge_ leııni.ş ve cesedi görfüıce hak.i.ka
çirereık keıı :-l'Gine yapılan :;ekilde ten tan:mıı,tır. Bu genç kadının 
kadının -eırt1ağ • nı kesmiş ve son- Ak.5arayda b!r evde çalıştıj(ır.ı 
ra taka'i kc~ilcr<ık ve rr.ü!ema- ve adının Fa1rna olduğunu söy'.e-
diyen kan kaylbederek men:ih·en- miştir. 
!erden vuktrı tm·r:ann'"" ve ni- 1\ KSAnA \'DAKİ EVDE 
haıyel ro.1<al'>a çık:m•,tır. "tı& a~- TAHKİRAT 
da altla ol<e"-en l0<1··le bir f~-nzive Zabı .. cüı "-~~-n geç Yakit 1 
bi1'ô..lı2.•e pek •k± "e şavar. ~Mi- bu ev ' _,, :rciştir. Burası Ak
lemem'stiır. Çünlrü z2h b b':· ka- sara ..a <-S'-'ı>aŞada M:ı.et cad-1 
dının bir er ;ei:J bu şekilde kes·ıı:ı desinde Ter.ıck:k.it l r.ın= kar -
öJdürermivec<'i!ine kani o'du..~ ~- şısııırla 100 numaralı Bay Ethe
bi v,erök e!'kekıe ve gerek kadın- min eı'idir. :&ııniyct ikinci şuhe 
daki rnütearldit yaralar bir bo- ınfufürü Nazmı, başku.-niser A.li--
i[usma vukuunu göstennekıtedir. şan ve <li,e:er memurlar deriıal 

İsin en garjop tarafı aıpartunan- bu eove girerek tahkikata basM.-
d2n •h.iefoor feı-:,· at i~lmemiştir. nuşlardır. 
Bir kadının lı<e böyle bir facia- FAT:\fA Kb!DİR? 
nın el .:.:. kuıbanı, sadece seyir- Hadiseyı burada takıp eden b'r 
ci.ı<i o1·a 'b'le avazı çıktığı k~d:ır 11nUı!ıarririrn.izin evde oturan aile-
fcn·at etmesi V"e b'l tak<Ln.:lc yu- den aldıi!ı mallımatı ka.vrledelim: 
karı katlardan işitilımesi talıii gö- Falıma İsparta!.ı<iır. Bay Etbe-
rülmekledir. rnlin eviııde ~ sene evı'el dadı o-
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y:oğl:unda rnuhtel,if yerıerdc çal~ 
makla .!:e<:inmiı; ve 9 av kad ~ r ev
vel Halil i::e tanışmışl.r. 

FaUna, son ay içinde bıx gün 
eve Halil ile beraber gelmiş, Ha
lil kıaoıdan dönii.p gi'.ııniş! ı-. K en
disine bu adaırun kim olıdui(n so
ru~unca evvelô ıı.işan lısı. sol'!ra la 
kocası olduğu cev.Wını veımı.şt r. 
Fatma hasta al.duğunu, kcndis.n
ıclc wrem olduinıaıu iddia ct
tif(i için doktora muayene ettiri). 
mi'i Ve ~"Üoodki ar;zanın \"C -

rem dekıL müzmin bir t>ro :t 
oJıdğu ~~tür. 

EVVELKİ AKSA..)J 
EvveJ<.i akşam HaH Aks ra)"

da:ıd eve ~!erek Fatmayı ~· -
mele iıotemiş ve FaJlımamn hatırı 
için bu di'e~ yerine ı:ıet.itj)miştir. 
Büyüık olan bu ev.in a'.t kat oda
sın<ia Halil Fa1ıma ile görfu:rnüıt
tür. Bu lıii~ede Hal::tl Fa1ıma
yıa kendisini çok sevdiğinden 
tıa.hsetmi,ı;, hatta ana: 

c- Eğer benden· avnlıınıya kııl
karsa.n seni ö\iürilriiım. Çrınkü 
sensiz ben ya:şzyaırnam.• 
Demiştir. 
Fatma bu konu.şrruı.nın fazla 

uzadığını görünce ev sahibi lxıyın 
gelece.ı(ini ve lrendisirıin buraya 
misafir ol.atak kabul edilınesıni 
hoş görnıiyerek darılacağım söv
liyerek Halill! art* l{>:ımesini biJ... 
diıııniştir. Fakat Halil: 

- Biraz daha, biraz daha... 
Diyu"E>k ~lanı anlatmakta ve 

vaziyetlerinden bahseylemekte 
devam eylmo4, nihayet Fat -
manın tekrar haıtı:rlatıınası ve isnı.. 
n üzerine evdıeıı çıkıo !(itmiştir. 

DÜN SABAH 
Halil dün sabah tekrar Aksa.

raydaki eve gelmis ve Fatmayı 
g&rmiiştür. hasta olduğu için 
doldora gidecee:ini ve avni za
manda görulecek bir işi olduğu
nu söyli~ e'V'doc!ı müsaade al
m~ ve saat dokuza doğru bera
berce cıkıp gi~erdi. İs~ 
bundan iki saat sonra da tünel 
b:ısmda facia cerevan etmiştir. 

FATMANIN PARALARI 
Fatma tutumkı bil- kadındır. 

~/;müteaddit yerlerdm al
dı~ı paramı birlkti.rm~ir. Bu 
itibarla bankada birkaç vüz lira
sı vardır. Aksaraydaki evde em
niyet merrnırları tarafından acı
lan bavulunda. da 25 lirası ve 
banka cüzd•nı çıkmı<;! ır. 

DtlNKÖ TAHKfKATIN 
VERDİ(;İ NETİCE 

Tahkikat dün ııcce sabaha kl
dıa.r devam e~ir. LUtlu'll'clı a- . 
~anı kapıcısı Rü.ş1ıünıün bazı 
şevl.«- bildiği, fakat bunlan sak
lamak isbediği sanılmakta ve ken
dismden kuvvet]., şüphe edilmek-
tedir. . 

Hadisenin kıskandık ııetlc.-.;i 
işlenmiş bir ci:rJ.ave'l olduğu şüp
hf.leri ~k kuvvetlidir. Zabıt.anın 
bugün bu esraI'e!\ıri.z hiidis~yi aY

::=~:.uvaffak olması ~o-k 

Kitapsız derslerin 
notları basılacak 

Üni . itroe okunan fakat ki-
t.anları mevcut olmıyan derslerin 
not halinde çıkarılmaları ka:ra.r
la.qrnıştır. 

Bu hususta yapılan bi:r tamim 
ile, seri not tutıl'!ıilm V<' bu i:;.i 
bir ücret mukabilinde yapmak 
istiyen talebelerin lıedris · .~i 
müdiirlü!tüne isim ve num.arala
ruu y~dınnala.rı istenmiştir. Bu 
noUar soaradan kontrol edi1"cek 
ve Fakülte ;idarelerinin yardım
larile teksir edilerek az . bil' pa
~ mukabilinde tal~ye satJla,. 
caktır. 

APARTT'1AN KAPICISL""IN la.rak veric,..n~t.ir. Bundan bir Parasını evde sft:lı"an adam 
vn:.nİc'.'<İ l\1ALlhL'l.T sene evvel i 'nden aycı.lını.ş ve tarlasını ekmiyen <;'iti.çiye ben-

Bıı.nun için za:bı~a. lı.idisenin gitımi:siir. Fakat bir ay kadar ev- zer. 
bir ciııa.yet eseri olduğuna bük- ve! tekra.r bu mııMerem ailenin Parayı da topr.ai{ı da ~·~ 
melmiş ve hemen katilli a.-amı:;a yanına gelerek çalışmak arzusun- meli.. 
ba.slsrnıı;hr. da bub;nmuş, cmcl<tar bir kad'n Ulusal ekonomi 

İ]k oıhıra..'lt Ll:ı!fu.'J&lh apal'tınna- o'ıiu~u için !bl"lUSU k'.ll:>ul cdili:ney. VE 
nmın kapıcısı Sivaslı Rüştü >bu- bir. Ke-ndısiıı.den alınan rnalilma- Arttırma kurumu 

lunarak sorguıy a çekilımiı;tir. dt~a~go~·~·r~e~Faıtm~=a~so~n~b~ir~s~e~n~e~y·i~B~e~-~--~~~~~~~~~;;~~ 
Rüştü karaomlda, maktul erke- - - -- - -
iiin hemşdhrileriııden ve Sivasın i u U 

1 

• n 

~~~~nk;:s~~~-~~;;ım~ll~i-1 AKL>ŞAM lı .. 1EK ve MELEK 
Ju Halil olduğunu, ara sıra ken
disini zivarnle ııeldii\ini, fakat ka-

Sinemalarında 

birden 

~~e t~:;;:ı;ı1;~ını seydemiş ve Tiirk Artistlerinin 
•- Ben bir iı; işin aıxırlmıa

nın cNirdüncH katın3 çıkm~li!Tl. 
Halilin bir kadın!~ ~raber aşa
ğ:ya geJri~nden haberim yok -
tu. Aşağı kapıva indiğim zaman 
hal:lnn 1Dpland!i;ını ve Hıılilin 
kanlar içmde rokakta yıl"utı,g.ını 
ııördü.m ve sonra hadiseyi öJ(ren
d.iım.• 

şalı eseri 

Ka.ıııcının dün ~e yar:sır.··--.a- 1 i;;.;;;:;.;;;·: 
dar ısrarla bütün sövledi:kleri 1 

bundan iilnre!t.ir. Bunun iıızc.rine 

1 
kapıcı nezar« altına ~ış ve 
ceseUer adliye dokto.ru tarafın- j 
dan definlerine rıA.sat veril<li~ 
ic;in ~önıül.mclt üzere kaldırılmış
tır. 
i.\lAKTULÜN HE:\IŞEimiı..ERİ 

Maktul Ilal.i'.in, Nı<liıa=anı i 

cackksi.ruic Ra.;:ss.m ap:u·lur.aıım-1 

BAŞ OLLER 

E.RTUGRUL MUHSiN 
CAHIDE 

f'erdi Tayfur - Necla - Nevin - Suavi - Sait - Giilsere!ı 
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· Şeker hastalıklarına ve dıyabetlere ve zayıflama istiyenlere 

360 altın madMya ve nişanlarla dünyada eşine tesadüf edilmiyen büyük mevkiler kazanan, birinciliği diplonıalarla tasdik olun<ln 

GLÜTEN MAMULATI 
1111 

Tazeliği ve nefaseti ve saa'at sahasındaki mevkiini bilhassa Glüten m·ktarııın fazlalığı sebebile bütün piyasada ne kadar ecnebi Glüten mamulatı varsa silip süpürmüştür. Meşhu. 
Fransız vt Yunan marka Glüten mamulAh Türkiyeye gelemez olmuşlarJı;. H A S A N Glüten Makarnasını, Şehriyesini, BiskUvitini, Un vesairesini bUtun müşteriler seve seve 

kuflanmakta ve her şeye rağmen mutlaka H AS A N markasını tercih etmektedirler. 

HA S A N D E P O S U: Veni adresi, Bahçekapı Beyoğlu tramvay durağı karşİsındo 
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Halifenin çok defalar Caferin 
sarayına bile gittiği vôkidi 

-Seni, dedi ~ miliıim b>ı' 
'™*'*' içhı ç.a~ Sana bir 
lş wreceğim. Bu iş kklı oldil
Ru kadar da t.etılikelirlir. 

Ben j!Üldürn: 
_ Eferıclimjzjıı bahis buıyura· 

caJdarJ mes'~ benden iste
d.ilı:leri hlzmeti bili,yoruın, de -
Gi.m. 

Cafer itim&tlll!zJı4ı:la yüzüme ' 
baktı. 

- Nafile, dedi. Kafam yorma.. 
Scııden istiyec~ şeyi lınkanı 
~ tıılımiıı ~me'llliırı. 

- Silıti ı\ttııase ile tenbaça bu
ı...,,.ır riAnını arzu elmi}"Cll' 
musmıux. 

Dedim. Yer.inden fırlarlı. Ya
nıma ~ Kolıuından ııı:m sıkı 
tuttu. BoJ,tıik bir sesle: 

- Sen, dedi lkihln misin .iti, i
çimd4dleti bili.)"Orsun. 

TEmilıo ettim ve .Akidenin bana 
müracaatını asıle.tıtım. Aıbl:ıase -
Din de 'kerrliıstne karşı olan sev
j(isini bu sııreUe anlıvan Cafer 
Qdk ııeviDd1. 

- O halde, dedi, sana ikimiz de 
rica ediJ'Q!'UZ. Bımun çaresini 
bul. İcap ederee kadın layafetin
dc ve eariyoeleır. arıısvıda beni sa
raya, Ahbasenin O<öşküne sok.. Ca
ferin telı:lifi vakıa f.a.ı.tiki kolay 
bir t8lcli:fti. Fakat onu kadın kı
yafeti ile Af>bmıl!nirı kôşküne sok
tuktan IOIU'a oradan nasıl çıka
caktı. Halik hemen her gece o
nunla buluşuyor ve ıılıı;er giin-
1er eve onunla bir:ökte gidiyor
du. Haılü çok defalar Caferin 
sar.ayma bile gittiği vfikidi. Ha
nm eat.eri ~ıp da ıbu1amayın
ca vaziyet vahim olurdu. Bunlırı 
earere cnlatıtım ve • 

- Kİım6eye görü.naneden Ab
batienin köşküne istediğiniz za
man .ıı>np Çlloabileceğiniz tek bir 
çare vıar, dedim. :ııau.a bu çare 
yalııırı ııizin araya girmenizi de
ğil, Sitt.i .Abbaseıııi.n de ayni k.r 
!aylık ve ,ııizliliıkle saroydan çık
masını tEmiıı eder. 

Cafer ılıeyecanla sonlu: 
- Nedir hu çare? 
- Y era: t:r.dan sarı.ya, Abbase-

nin k<i§kü.ne lfr yol açmak.. 
- Bu kabil mi? Dedi. 
- Neden 'kabil olmat;ın, de -

dim. Ba,li.dadın altı böyle :yollar
dan adeta ıaiııtebek yuvası gi;bi
dıir. Bif'Qıık }wrnarnlarllJ. yeralt
larmd.an biriı.irile böyle müna
sdıelieri vıınlır. Birçok .konalı 

J.IAZRETJ 

MUM 
Yazan: Ziya ~ akir 

Ooo.n biitup varlığı, mıhaniki 
kuvvetle ~en bir sanem hali
ne gelrni.rti. 

O ~ Jurpınadan, baba -
ııının solııun çehresine bakıyo. -
du. Hl~ hissetmeden. uzun ·ve 
ikıvırcık lrirpiklerlnin arİı.mıdan 
yaş suıvoırdu. Bu kızgın ~öz 
yaslarının bir damlası, bab:ı..ının 
yüziıne damiad.ı .. O zaman Resu
!u Ekrem Efendimiz ııözlerini 
eçtı. Derin ve dalgın bir nazar
'.la. F.atımanın kan ağ"lıyan gözle
l'me baktı. Baktı. Baktı ... Son
ra. yavaş, yava< elini kaldıı·dı. 
Titriye titriye, cınuıı g~z yaşlarını 
Biıe:r-ken: 

- Ya Fatıma! .. Allah sana. sa
bır ve 'tahammül versin .. 

!Diyerek, gözlerini le.le-ar ka
padı... 

far arasmda hwusl yerakı yol
lan mevcuttur. 

Teklifim Cafere mülayını gel
di. Yalnız !bir endişesi vardı. Böy
le ve mühim bir işin başarıhp ba
şarUmı.yacağı ve duyulması ih
tima:_.i.. Bu llıususta d. Caferi te
min ett.im. 

- Y eralıtı yolunu kazmak için 
B~tan ıdetıJ~ Ba.ğdııda QOk 
wak yerlerden amele getirtiriz 
dedim. 

- Yolu nereden açacağız. 
Diye sordu. Tered.d.ütsü:z .cevap 

verdim. 
- Benim evim.den .... 
V8.kıa ıtı.u suretle hareket edeT"

ken kendimi de tehlikeye koy
ma.ını.ş değülim. Fakat bir kere 
bu müthiş esrara vakıf olmuş -
twn. Ya o esrarın içine adam a
~ dalarak !benden bC'k.lenen 
fedakarl.ıJ!1 yapacak ve yahut da 
bu sırra vu.kuf:urnun <ıeZasmı kel
lemi veıımolc'.e ödiyecektim. Çün
kü Cafer o sırada buhası Y aıhya
nın yerine vezir olmw; ve mem
leketin ii>Utün iıdaresini avucu 

içine alınıştı. 
Teklifimin son ~eklini de mu

vafık bulan Cafer lban.a•: 

- Pek~ dedi, sen git, m~.nde a
çJaca-k '.)<l'.>!un yerini tasar1-:ım.ık
la m~ o.!. Ben de Horasana ve 
İran;, haber gön.dereyim oradan 
amele ge<l~yım. Vakıa bu iş bi
raz uzay.acak amma .. En emin bir 
i.ş olacak. Eğer Sittı All:Jbascnin 
cariyesi sana tekrar gelecek o
lursa ona benim de bu i>le ve 
ehenmıiıyetle aliıkadar ol<l uğıınıu 
söyle .. 

İşte bu yeraltı yolunun açılma
~' bu suretle kararl;ıştı. İki ay 
sonra ameleler geldi. İşe ba'
landı. Tam üç sene sü.ren k~
ma ameliyesi esnasında Cafer de 
Abbaee de cidden büyük bir sa
bır göst dileı·. Sevgi hislerini 
biribırlerini benim vasıtamla ve 
cariye Akidenin postacılığı sa
yesinde mektup ve şiirle ifade 
ett.iler .. 
Bağdadın bu mqhur zevk sim

sarı Harunürre.~! t devrinin bu 
esrarlı faslında kendi hissesine 
düşen roll.i b<iy lece ve adeta ııu
rur duyarak anlatmıstı. 

Haiit sordu'. 
- Demek şehirde birçok de

dikodu?.ara sebep olan Abbasc-Ca
fer aşk macerası bu yolda bu 
yeraltı yolwı<ia i. k adımını attı. 

(Arkası var) 

T 
Tefrika: 146 

Fatuna sonlu. 
Baba! .. Çok mu ıztırap çe

k;. orsun ? .. 
Hesulü Ek1"tlı, birdenbire ce

\"an vcrmroı. Evvela, .~özleri ka
palı olarak hafüce gülümsedi. 
Sonra güı:lükle işitilen bir sesle: 

- Ajf ama. senir göz :ra"lanzı, 
beni ölüm acısından daha ziyade 
muztarip ediyor. 

Dive mukabde elti. 

* Blr .:aat kada~. derin bir sil-
kiın içinde ıı.ecti. Bu mli<idcl 
z, rrındı>ki mira hat, Resulü Ek· 
rem Efendimize iıdeta yoıiden 
l:un•et verdi. İkir.di vaktine 
doğru, gözlerini açtı. Gülüm -
siy~r<' · etmfındakilere bnktı Ev
velii: 

- Beni, biraz kaldırıp otur· 

- Dı\LGA UZUNLUC.tı -

'ı'A.Q. ıt,n-. ısus ıı:... ıo ıtw. 

I' A.P. 31.7t m. UU Kc•. 2t l>W. 

lllt & 111 Kes. lıt ll:w. 

• 14 Şubat Çarşamba 

Gayrimenkul 'Satış İlanı 
Be.ıırı<Jlu Sullı MaJıkemele,.i Ba şktitipliğitıden: 

Doktor Hasan .Fent iJc M~hme.t Sait. Mahmut B<?dn•ttin, Fatma 
Zübeyr>(\ ve Emine Dürriyenin şAyian ve müsterek<>.n mutasıır ıf 
bulundukları Bcyoğlunda Emin Camii mahall<"Sinde eski MevLd
hane y~ni T< r.nure sokağında (.oski 74, yeni 28 no.lı iki kattan ibar<t. 

1 ahşap ve tamire muhtaç olup alt l<atmda b.ir ~ıılık, bir oda. blr 
matbah, bir hela ve üst ka.tta bir sofa, iki oda ve biı~ mn arka ı..
r.ıfmda lı::ü\ük bir aralır, mü.ştem;l 630 lira kıymeti muhamme1.e
sin_?c biı· ev ve ayni mahalde eski İbrahim ağa yeni Ccdidiye •o-

12.30 Program v. memeket BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA kagında eslı:i 43. yeni 1 No.Jı iki kat ve iki bölükten iborct ·ah.sap 
sııat ayarı, 12.35 AJuru; ve meteo- ve iki kapılı ve içind~ müşterek biT ikuyıısu ve elektrik tesisatını 
roloji halx-.rieri. 12.50 T\1rk mü- SQGLJK ALGINLIGI ve eem'an yedi oda iki matbah, üç he'la ve sofa ve kömürlüğü ha-
z.iği: (p.I.), 13.30/14.- Müzik: Kü- vi, avrı ayn ki.raya verilmiyc müsait (1080) hin se-ksen lira kıyınc-
çük orkestra (Ş<:i: Necip Aşkın)• ti nıuhammenesinde diğer bir ev ve Kasımpoşa Cami.:. Kebir , •a-
l - halo Nueci; İlkbahar çi~- halJesinin Tel'sane kapısı Sıra Berberler caddesi <'Ski il, yeni 46 
lıeıri, (Ent.ermezzo- Marş), :.! - ı· No. lı ve üzerinck> h.ll<>n :ı4 No.taj bulunan üç katlı kırmızı boynlı 
Haru; Schneid~r; Tirol d:ı~arının t,,ğ'Jada"' inşa edilmiş harap dahilen ahşap cem'an beş oda iki hr-
halk şarkı ve damlarından po'.µu- lalı bin li.ra kıvmeti muhammen.esinde bir ev ve yanında eski 7 . 9 
ri, 3 - Drigo: ArlökPn'in milyon- yeni 48, 50 No.lı ve halen 32 No.tajh (200) ;ki yüz lira f.ıymet.i mLı-
ları (bale :mili), 18.- Program hammenesinde arsa şüyuunun izalesi zımnında açık arttl!mıya konul~ 
vemem'leketsaatay~rı.18.05 TG.rk muştur. Birjnci arttırma 27/3/94-0 tarihine tesadüf eden c-arşıımba 
müziği:_ ç.atanlar: Fahire Fer.>an. günü saat 14 den 16 ya kadar Beyoğlu Sulh mahkPmeleri baş k.l-
Voecihe Il<>fik Feroan b- .. .., ) d h J k L" d i.iplilti n<'eciinde yapılacaktır. Arttı:mıa bedeli muhammen kıym t.. 

1 - Okuyan: Mü,uyyen Se- Ve Utun agrı arını eT a eser. uzumun iii lerin yüzde 75 ini bulmadJğı takdlrda en son arttıra.nın teahlıü:lü 
ruır. 3 k / b •ı • b<ık.i kalmak ÜZCirC ikinci arttu:ma 11/4/940 tarihin(' müsadif pu-

l - Rahmi Bey - Mü~iear .,ar- günde· QŞe Q lnQ l lr • şembe günü saat 14 den 16 ya kadar icra edil1'!'ck en cok artt :ra-
kı: (Gel ey saki şarabı ta.;;elen- na kat'i nlarak ihale edilecektir. Birikmiş ve ihale farihine- kad:ll" 
dir), 2 - Zeki Arif - Maye .şarkı: birilrecek bina ve Belediye V('Tgilttiyle Evkaf icaresi hissedad:•ra 
(Açıldı bah<;aie güller), 3 - . .... w dellaliye rüsumu ile yirnı.i senelik taviz be.deli, ihale oulu ·.re 
- Mahuı· sarkJ: (Hiıla k.ıınayan f t p T T Mu"du-r)u"g"' u" den• tapıu haTçlan mfu;teriye aittir. Arttırnuya istirak edecek kimS<?forin 
kalbimi """ ""-i dag"1ar), 4 - s • • · · n · 

"'>"' ~• gayrimenkulkrin ıkıymcti muh<tmmenelerinin yüzde nx!i buçui;'U 
RefikFcrsan-Mahurşarkı: (Kir- İstanblil Postah:ı.ncsi bal\çesindeki benzin tankları üstüne yap- ııisbctinde P<'Y al:Ç"<-.i veya milli bir bankanın bu nisbe\te kmniat 
piğine süı;nc çek), tınlacak demir &uildunna inşası işi pazarlığa konulmuştur. mektubunu va-melel'i 5arttır. Arttırma bedelinin kendisine ihule 

2 - Ok-uyan: Sadi Hoşses. Pazarlık 21/2/940 çarşamba saat 15,30 da B. Post&hanc binası olanan hrafından ihale gününden itibaren yedi gün i~·inde m~h-
1 - R<!tfik Fcrsan: Tanbur tak- birinci ka:tta P. T. T. Müdürlüğü odasında toplanacak müdürlük keme k~sasma ödenmr-si mecburidir. Aksi takdird~ ihale fesheJi-

simi, 2 - ...... - S&bakar (Dağıt- alım s:rtmı konıi;;yonunda yapıil.acıı:ktır. lıerek k"ııd"isinch.'11 evvel en yükse:k teklifte bulunan )"!-...~ arzetmiş 
ma ey saba). 3 - Scrif İçli - Sa- Keşif bedeli 383 lira 82 kuru.ş, muvakkat teminııtı 29 liradır. olduitu bedeli" a1mıya razı olursa ana ihal,, edil""ek n o da r.u:ı 01-
ba şarkı: (Düş ben gibi bir aşka -İs'.eJ<li:erıı; ol baptaki keşif ve şartnamesini görmek ve muvakıkat maz veya bulunmazsa hemen on beş Qiin müddotlo arttırmıya cı-

.. k · · - l 4 teminatlarını yatırma.k üzere çalışma günil'erind.e mezkilr müdürlük •--'--akt y ıl k ·1· 1"·-~--'-- tebl"" ··1m· ktl.r ., .. saua at ne :ı.ınıs gor , - ...... - ..,..,......, ır. ap aca ı an a ...,......., ...... a ıg eaı ıycce .• uu-
Saba türkü: (Bir esmere gönül idaı·i kalem levazım kısmına, pazarlık l(Ün ve saatinde de buna ben- zayede sonunda en çok arttıra.na ih.Ue -edilecek v" her iki halde bi,;n-
\"t.'!'dim). zer i$ yaptıklarına dair pazarlık gününden en az 8 gün evvel ida- ci "ıale edilep kimse iJti ihale arasındaki farktmı v<> zar:ırdan mes': 

relerinden alaeakhırı veslkalıara istinaden İııtanbul Vilavetinden uı tut ,_ - ... t'--' f k:ı ·· ı · • ·· d • ,_,_. 3 - Okuyan: Me k Tokgöz. · u .. «!=•Ir. rnue ar ve 'ecen gun erın y..;Z e .ı """'ı aynca 
alınım•• ehliyet vesikası ve muvakkat 1.eminat nınk:1'"1>.ile birlSkte '-'"- .. h İ 

1 - A.hııncl Rasim - Rast şarkı: ~ ~"-"""" 11Cet kalmaksızın tahsil olumıca.lctır. PO'lek sahibi ala-komisyona mürll<'a&tları. (835) ,_. 
(Bir gönfüme b.ir ba.li-pıerişanı- cakulaTla dil!f'T alakada.rhmı gayrimenkul üzerindeki h-kkırıni ve 
ma), 2 - :Malı.mut Celfileddin Pş. -ı hurusiy le faiz ve ması•af ve saire ye dair olan iddialarının evrakı 
Rast .,arkı: (Fitneleı- gizlemiş a- 'I 1 müsbiteleriyle yirmi gün içinde satış meınuru olan mahkeme ~ 
hıi gözüne), 3 - Osman Nihat - 1 ı s TAN 8 u L BELE o ı y Es 1. N o EN katipliğine bildirilmesi lazundır. Aksi halde hakları tapu sicilleıiyle 

, sabit ohnadrkı:;a satıs bedelinin payJasmasından hariç k:ılacak1ardır. Nihavent ~arkı: (Yine bu yıl Ada 

rılmmm••••••••• .. •••mıı•••••••••! Fmla malfım.at almak istiyenlerin 939/28 No. ;ı~ mahkenı~ ba."'! katip.-sensiz i~iJne sinmedi)· 4 - Faize - liğin.e müracaat etmeleri ilan wunur. (24376) 
Nihavart şarkı: (Kız sen geldin 
Ç'~rkesten), Hl.55 Serbest saat, Senelik İlk 
19.10 l\f(mlc.ket saat ayarı, Ajans 
ve mt'lcoroloji haberleri, 19.30 
Ti.irk müzi{(i: Fasıl heyeti, 20.15 
Konu.şına (Dış politika hadisele
ri), 20.30 TElMSİL: Bir taşla üç 
kuş, Yazan: Mualla İhsan Bora, 
21,- Se.-best saat 21.10 Konuşma 
(Haft.alık posta kutusu), 21.30 
Müzik: Riyaseticumhur Bandosu 
(Şef: İhsan KünQ<'r), 1 - Blan
kenburg: Marş, 2 - Olivier Mrt
ra: La Seırenadc> (İspanyol val
si), 3 - Auber: Le .Domino Noir 
uvertürü, 4 - J. Offenbaeh: Of
fenbachiann (Sekksiyoo), 5 - C. 
Chaninade: Ziller, 22.15 Mıcmle-
keıt saa.t .ay:m, Ajans h.abcrlcri, 
Ziraat; Esham - l.ruıdliıt; Kam-
biyo - nukut borsası (fiyat), 22.351 
IMüzik: Cazbant (pi.), 2:J.25/2330 1 

Yarınki _pı-ogram ,.e kapanış. 

İmliy~z sahibi n NeşriJat Di
rektörü: E. İZZET. Basıldığı yer: 

SON TELGRAI-' Basııne\"i 

tunuz. 
Dedi. Oınu:d&rnıdan tı>tulup 

arkasına vashklar koll'U}.du:ktan 
sonra, torunlarını l(fü..-n~ k i;1edi. 
(Ali) a\"1uya çıkaı·ak, bir köşe
de melı'il ve mahzun oturan (HA
~an) ile (HüsevJ.n) i gl'tiTdi. 

Kirası 
150,00 

40,00 

teminat 
11,25 

3,00 

Sarıycrdıe Tiiriıe sokaği.le Çeııme sokağı lröşe9İnr 
deki mezarlık arsanın sinema ~ tiyatro mıahaJli 
olarak kiraya verilme,;i. 
Eyüpte Taba.khane catlcle.sinde 9/1 numaralı yol 
fazlasının kiraya verilmesi. 

Senelik J<ıira muha:ınmeııJeri ile ilk t.eınirnıt m.ilctar1arı yukar 
nda yazılı mahaJ!et.· kimya >""<ilmek üzıere ayrı ayrı açık arttı.r
mıya l<onulmu tw·. Şartnameler Zabıt ve ·Mumnela:t kal.e?ninde gö
rülece.1<tir. ilıal<· 22/2/940 persembe günü saat 14 dıı:· Daimi Encü
mende _yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektup
ları ile -ihale ııünü muayyen saattie Daimi Encümende bWllınmıv 
11'1':. (957) 

8antd:J a 
BüJük ve küçüklerin bıırsaklarında kanlanoı emerek yetişen ve 

ci dnasıdu. Her e<'Znnede bulunur.Kutusu 20 Kuruştur. 
bir çok tehlikeli hastalıklara yol a~an (Solucanlan.n) ~ birin- ı 

(S.iııhat Ve-kalelinin resmi mİ.İtiaadesini hai:ıdır) 

- Torunlarını, besi im sevgili
lerimdir. Onlara heı· kim mu
habbet J!Ö5t<'.rirse. bana göster -
miş ... Her kinı adavet göst.e.·mıe, 
yine bana göstemıb olur. 

Dedi. 

Abdullah, bu emri yerine ge
t>irnıek için çıkıl) gitti. Bi= son- ı 

ra, biüşilı: ol&n mescidi şerif
ten, (Ömer) in viiJcsek sealıe IA!.k
b>f aldı?;ı işit,ild1. 

Resulü Ekrem, baf.i{Qe haıızı 

kaJdıı-arak bu sesi dinledi. Etra
fındakilere: 

- Bu ses, (Ömer) in sesi de-
j\<ii midir? .. 

Dedi. 
- Evet, Ya Res~ .. 
lliye ~~ -rerdiler .. 

Oksüzleri Koruma Cemiyetinden : 
(Eski Yetimha:ne Cemi}'"<'ti) hey'eti umumhe toıılantısı 18 şubat 

1940 pazar günü saet 10,30 da Beyo!,5lunda Ye:meınici sokağında 23 
numaralı Hahambaşılık binaııında yapıl~?;ından bütün azanın 
hazır buhııımala.rı rica olı.mır.. 

TAKViM ve HAVA 

14 Şubat 
ÇARŞAJ\IBA 

Hi<Ti: 1351) Rumi: 1355 
ll nci ay Gün: 45 Şubat: 1 
Muharrem: 5 Kasım: 99 
Güneş: 6,59 Akşam: 17.40 
Öğle: 12,28 Yatsı: 19,11 
İkindi: 15,20 İmsak: 5.19 

HAVA VA7JYETI 

Yeşi.l:köy Meteoroolji iıjleri mü- ı 
dürlüğünden aiınan malüma.ta 
göre, hav& yurdun Orta Anar 
dolunun sm:lc 1.a.railaTı le doğu ve 
cenubu şa:rki bölgel<'t"indıe ve Ak
<M!niz &ahilleri.nıdc ~'Ok bulun tlu 
diğer yerlerde kapalı ve yağışlı 
geçmiş .-ÜZJ(azilaır Akdcni>: sahil
lerinde .simaJ, di~ yerkrde ce
nup .ist.lk~inden orta kuvvet
te yalııuı Tnıkyııda kuvvetli Mar
:man ve Ege denizlerinde fırtı
na şeklinde eooıiştir. 

Dün, istanbulda hava kapala. 
.ıııecm4. xüzgar cemı~ aamve
de 1-3 m.etı~ hızla esmiş.tir. Sa,. 
81\ 14 de hava tazyiki lOll,9 ııni
libar idi. Sühunet on yülaıei< 8,4 
ve en düşük 0,1 ,5 santiıır&t kay
dedilmişt'İl'. 

İdare hey'cti --
Majik Sinema ve Film 

T. A. Şirkdt 
Şırke-tımizin HiS>edarlar Umu.

mi He-v'eti 16 Maı-t 1940 tari!Une 
rastla'ian cumartesi günü saat 
12,:JO da 'l'a:kısimde Sırnse,ıvilen!e 
T&ksiın sine'J'Ilas• dahilinde ida
re merkezinde a.<!iyen tDplanucak
tır. En az yi.ımıi hisseye ma1i k o
Jıan ve ac;aleten v<:>ya vekii.lelcn iş
tirak eln:ıek !sthcn hiı;.sedarların 
toplamnadan evvel'!<i 10 gÜll zıu
fmda saat 10 daıı 12 ye kadar his
se senetlerini şirketin 'idare mer· 
kerinrle tevdb ederPk mu.katilin
de duhuHye varakaliaorını alma • 
ları lazımdır . .Aşa,ğ:daki ruzna -
mede vazıh biliınço ve kar ve :uı.
rax he5ahivJe mü-rakip rn.poru 
şirketin merkezi idaresinde sa
lifü-z.:likiır saaıtlenle ıhisseda.rla 
tacaıf:ından tetk:ik orl!ilebilir. 

RUZNAME 

1 - İ'tlare Hey'e!i ve mürııki;J 
r&ıpıoırl"1'lnın kıraati. 

2 - 1939 sen«;i bila.JlQ'.l6iyie 
lir ve zarar hesabının tasdiki 

3 - İdare a:aıınnın ibrası, 

Resulü Ekrem Efend\r.ıiz, to
runlannı - ve bilhassa Jrüçük 

torunu (HÜ~Yin) i - cok se
verd:. (Fahın~) l'ın evine mi
safir .~itLıti zaman, oııları omuz
la-rına alarak gezdirmeyi. ken
disi İçin en 1.evk, i bir iıdeı edin
mişti.. Şundi el<> çocuklar yanına 
y.-ıklasınca. yüzünde hüzünle ka
rışık br tebessüm belirdi. 

Bu sözle•, çocukJ.ann lııa.sa.s ve 
roahzım kalnkrinin üzerinde o 
kadar hüyiik bir tuıir hcıml.e ııeik' 
diki; Rewlü EkrEm Efendimize 
,\llm sıkı sarıJdılar. Artık kendi
Jte. inı zaı;(al>miyerek, haykıra 
haykıra aJ!laşmıya baı.;ladıla.r. 
Fatıma. mıhın susturmıya ~alış
tı. Muvaf1al; olamadı. Resulü 
Ekı'emden i:cin alanJ<, elle.-in -
den tutuıı dı~arı çıkar<lı. Ço
cuklar, hıçlma hJ<:krTa kapıdan 
ç?karl~. odadakiler de avni 
su,-ett~ a~ lı y<JE.lıardı. 

ResuJ.ü Ekl'Em Efendimiz, yü- ı-~~~~~~-·~~~~-
Uinü revcesi (Ayşe) ye çevirdi. ' 
· - Çabuk. Babana haber .ııö.n

deo-... Namazı, o kıldıı-:;ın .. 

4 - İrlare H~'etinin yent.den 
tao,ıUıi mi.ktariy'le azadan istifa 
edenlere müddeti .hitam lbu.lan -
lacın Yer"...erine yeniden intiha -
bM: yapılım:ısı. 

Halbııki, mıibiırek dedelerini 
o halde gören bu zeki çocuklar, 
va . .İYt>\in vehametiııi anladılar. 
R<'Sulü Ekı-t>min üzerine kapan
d.ın~. Masumane hıçkı:rık'larla 
aiilamıya ba.şladılar 

Resulü Ekrem Efendimiz, on
hın teskin ctrnı>k istedi. Basl.arını 
dermansızlıkla titriyen eu,;.;nin 
ara•ma alarak, koklıya kokM!ya 
öpüp seYdi. Başını kaldırıp etr.ı
fınd:ıkil<'re bakarat: 

* İkindi namazı vak1i gE>Jnıjşti. 
Fakat Resulii Ekrem, artık mes
cide çı.k.ı.p n.anxız kılaeak halde 
değildi. Huzurunda bulunantar
dan (Abdullah bin Züm'a) ya: 

- IHaJ.ka söyle. Nıı.ınazı ikılsı!ı
l:ar .. 

Dedi-

Diye emretti. 

(Ebu Beki.r) bu emri alır al- 1 
maz (Ömer) i mihrap!aı çekti. 1 
Yeri ne kendisi ııeQti.. Resulü Ek· 
remin Y<'>rine, mihrapta başkala
rını gören eshap, bu esnada, ha
yatlarının en mu.ztarip ve en mii
teessi.ı daldka.lıırın.ı geçirmıek -
telerdi. 

{Arkası VCIT) 

KAYNAK 
ATÖLYESİ 

ve Konti.narıtal Marka Sırt ge
çirme makinesi ve tefcrriiatı 
d.ııhil olmak üzenı paı.arlık su
reiile aule satılıktır. 
Adres: İstanbul Karaköy İz

mirli oğlu Ban altı No. 9 

Ali Rıza Gebzeli 

5 - İdare azasiyle 1940 sen&o 
sine ait llıak.kı !huzur ve üerC'U -
nin tesbiti. ı 

6 - 194-0 sene,ıj için mü1·akJo 
intih..,bı 

- Çocuk Hekimi am 

Dr. Ahmet Akkoyunlu 
Taksim-Talimhane Palas No. 4 
Pazardan maada her gün saat 

· ıs den soru:a. Tel: 40127 


