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ALMAN-SOVYET iTTiFAKININ T. s·RLE • 
1 

Köseivanof kabinesinin vazifesine nihayet verildi 
....... ..,, ,e ....... • 4. 

Harp Şar
ka gelirse 

Sooyet Ruayt:t, Alman 
ınatbaatının ya;cclılıları 
•ibi gül pcnbeai bir oa· 
ziyette bulanmıyacalrtır 
f İİ n lı 6 ln•il tere ile 
Franaa 11e harbe iıtirôlı 
edccelı ol ıın Şarlı mil
letleri 650 milyonlalı 
muazzam bir kütl• 
t•ıkil •d•c•lı lerdir. 

Yazan: ABİDiN DAVER 

Alman mühendisleri Karade
aiz etrafındaki Su,·)·et Rusya a· 
raziııinde tahkimat yapıyorlar, 
Avusturalyıı • Yeni Zelıında kıt
aları 11-lı.sırıı ve 1'""ıli tine eeldi· 
!er, nihayet Almanya ile Sov • 
yet Rusya arasında yeni bir ti -
caret anlaşması imzalandı, bu 
iktısadi mukavelenin eltındn te· 
dafüi bir askeri ittifak da bu -
lunduğıı söyleniyor. Bütün bu 
haberler, dünyanın bütün dik • 
katiıi.i pek haklı olarak şarka 
tevcih etti. Harbin, &yanın Ya
kın Sark, orta ııark denilen kısım
larına sirayeti ihtimali, atiniin 
mevzuudur. Onun için, bugün 
de, bu ihtimalden bahsedeceğiz. 

Bütün yazılarında Nazi şefle· 
rinden ilham alan Alman mat· 
buatı, Sovyetleri, böyle bir ma· 
ceraya teşvik iç_in, Kwlordu • 
nun Türkiyeye, Irana, Iraka, Su
riyeye, Mısıra ve hatta Hindista· 
n~ yapacağı taarruzları, pek ko· 
lay muvaffak olacak hareketler 
&ibi ııöstcriyorlar böyle bir ma· 
cera, bakalım, Sovyetler i~in, ha· 
kikaten o kadar gül pembesi bir 
şekilde cereyan edebilir mi? 

Sovyet Rusya ile Tiirkiye, yir
mi seneden fazla bir zamandan· 
beri dostturlar. Türkiye, İnıril -
tere ve Fransa ile tedafüi bir it· 
tlfak akdettiği znnıan, dostu Sôv
Yet Rusya ile harp etmek mec· 
buriyetinde kalmamak için, mn
IÜıcdenameye hükümler koydur
du. Sovyet Rusyanın da, boğazla· 
rı elinde tutan Türkiye ile harp 
etmekte menfaati yoktur. Bu iti· 
barla Türkiye ile Sovyet Rusya 
arasında barışın ıu uh afaza cdi -
lec.eğini kabul ederek aşağıdnki 
mütalea ve tahminlerimizi ona 
IOTe yürütürüz. 

Gerçi, Sovyetler insan ve mal· 
•enıe bakımından zengindirler 
:nıına demiryolları ve yolları az
ıt'!' ve Sovyellcrin de kabul ve 
1 ·~~f ettikleri eihi demiryoJ!arı 
~· ı~lıımiyor. Bu itibarla çok viı

sı ınıkyasta nakliyatı icap etti • 
:eu Yakın ve o~ta. şark hareka· 
mda Sovyetlerın ılk karşılasa -
cakl~rı. ıııi.işkül bu münakale' me
scl_esıdır. 

b··Tifnci mühim bir mesele de, 
~y c bir harp olursa, Sovyetle

rın han · · t•k gı 1s ı nnıetten ve nere· 
Ye .taarruz edecekleridir? Şark • 
ta Ingiltereye tılbi arazi ile Sov
Yet 1?Prakları yalnız, Hindista
~1~ sımalinde biribirlerile bir • 
c:;!r; baskn l·erlcrde aralarında 
~usterek hudut yoktur Bu hu· 
r "t ç,°k dağlıktır ve 400° kilomet· 
d~I' 1

• c !tıtınıyan bir ıreni•likte _ 
e.ı·jJ.11ı:ılızler tarafıııdnıı tahkim 
Icı,zıJ •ır.ne de asla şüphe yoktur. 
1 ordunun muvaffakı,·etle 
ıarp cıJ .. b'l . . . , 

. ... ı ıncsı ırın sade p 
ınırdc ıı· . ' ' a • . n ındıstuna taarruz et.mi-
le çalı ıııası kafi gclm~ "'·s 
sr 's -~· ...., a -. n, , ovyctlCT için İran ve Irak 
P~1~roilcrlni ele geçirıııck ve İn
ı:ı ıılcrlc F' ı b I" k ransız rır1 u kıyınet-
ı aynnklardan mulırum etmek 

&<iye olmak gerektir Bu d h b. · • a, 
?r ın Iran, Irak ve hatta, Hin. 

distanla İrana komşu olması do
(Arkası 3 üncü &alJfada) 
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Fin - Sovyet.harbi SO YET-BULG 
~~~~~-------~~--~~ 

korkunç hale girdi 

-

.. ... 

Fin askerleri cepheye bir top scvked iyor ... 

Helsinki, 15 (Hususi) - Kıztl 
Ordu lntaatı ıbugün Fin ımüdafa& 
lıatlanru kırmak için son kuvvet
lerifıi kullıındılax. Faksıt kahra
man Fin askerleri ·bu müthiş 
tıaarruzları geri püskürttüler. SoV'
yet iut'aları koııkımç ta.aır.rıuzla• 
rında Fmlandiyanın bfil: Md müs
tahkem hattını istila etmi'şler -
dir. 

ka.rılrru:;lal"dır ve hali hazırda. 
pek eheım:ıniyetsiz bazı mevzH~ 
ri i<:ctal etmektedirler. 

Dün 'bu kıtaat, mühim feda -
kariiklar baluısına, Taipale mın
takasında ilerleıniye muvaffak 
olmuşlardı. Fll'kat Fhılandiya kı
taatı, .Bıçakla. yaptıkları bir 
muharebe neıticesi~ kaybettik
leri m~vzileri istiııda t etmişler -
di<r. 

li_z_m-ir_F_u._a_r_ı ~-ı n 

planı hazırlandı 

Son alınan haberler, Manner
bıeinı hattının Sovyetlerin bütün 
!taarruzlarına muzafferane muka
vemet etmekte olduklarını ve 
Rusların sadece Suınma mınta -
kasında bir iki ileri mevzii işgal 
etmiş bdı.:ndulclarını teyid et
mektedil'. 

Sovye~ kıtaatı, gece muharebe
leri esnasında mevzilerinden çı· 

G~eto!er, ingilleı;e hükumeı;
nin İngiliz gönüllülerinin Fin
landiyaya gitm<:.Je.rine müsaade et
ıınek kararını memnunivetlc kar
şılamaktadrrlar. GazetelC'r, bu 
kar:ıxın Finlandiyaya yardım et
ıınelerini tavsiye e<len Milleti-er 
Cemiyetinin ne>ktai nazara muta-

( A rkaaı 3 üııcü sayfada) 

İzmir, 15 (A.A.) - 10 uncu en
ternasyonal İzmiT l'uarı hazırlık
lanna devanı olunmaktadır. Bu 
.sıeneki Fuara ait Türkçe ve Fı·an
sızca afişler hazırlanmıştır. Planı 
Nafia Vekaletince tasdik edilmiş 
olan şehir otelini'll bu seneki Fu· 
ar zaman:na karlar Yı.:tiştiril.rr.e -
sine imkan bulunaınl\'acağı an
laşılmaktadır. lnş~atn Hizım bir 
cok malzc·mcnin noksan olması, 
otelin bu sefI'< iııı-·:ıll'ıııa ınfıni 
olmakta.dır. 

Almanlar. İngiliz kontrol limanlarına 
gidecek vapurları torpilliyecekler 
Bu karar Amerikada büyük in/ ial uyandırdı 

- ~--

Tünel faciasının 
esrarı anlaşıldı 

i
l Erkekliği eksik olan Hi.

lilin müthiş ihtirası ve aş

ıkı fac iaya sebep olmuştur 

1 
Bir Aıman denizaltısı seyr esnasında... ı 

Vaşington, 15 (A.A.) - İsti - 1 - Bir Alınan !BJhieın,ahiri, Al-1 

Tünd başı.nd:> cereyan eden 
facia eirnfınch zabıta ve müd,leı
umumi ,muavinlerinden Mahir 
tarafından yn,,ı!aıı tahkikat dün 
ikmaıl edilmiş ve bu kan.ı 1'.idi
se ten~v"·Ur ctn11~ İ.ı.'. 

yerek veya lstenıiyerek muıha - nanyanın düşmanlarından birine 
riplerin Jimonlannda ve me ela ııö'.ürüCınıek üzere iç1nde yüııxle 50' 
Cdbeliıttarınta bulunan Amerika kaçaık e.şya nakletmokte o1duğu-
gemilerinin tıorpillerımesinin me~- na emniTet hasıl ettikçe 'bir A -
ruiycti meselası lhaıkkında Ber - mer'ikan goınisini torpil!!'mcsi 
!inde yapılmıı; ~n ve yarı res- meşru olamaz. 
mi beyanat ha:lrl<ında resmen mu- 2 - Bitarafiıık ~anunu. Ameri-
talea beyanında imtina edilmek- kan g!'ıni!erinin mulıar.hlerin Ji-
le beraber sal~ tyettar ma.tıaiil mantarına eşya~"' yo'.cu naklf>t-
Almıın!ann ilerı sürmekte olduk- melerini menefıınekıte olduğundan 
ları delilin nazarı itibare alı anıı- bir Amerilw.n gemisinin muha
yaeağını beyan etmektedirler. .riplerin bir kontrol lm:ıanında ve 

Bu mahafil, şu noktalan hatu~ mesela Cobclürt.tankta kalımağa 
laWrıaktadırlar:. <Arkası 3 üncü sayfada) 

Ha<ı e Ju yazdı.,ın ·z ~ekil
de tahakkuk etmış, yani Halil 
ile !•'atmanın bı. oirl,r.al k stik
ler anlaşılmıştı.. T "Lkikatın 
dün kaydetmNli.ğimiz safh " - • 
~unlardtr 

Halıil 8 sene kada evvd 1stan
buLa gclıniştiT. Bundan evvel kö
yünde yüksek bir kayalıktsn dü
~cn Halil usyıclerintlen yaralan-

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Yeni Bulgar kabinesini Maarif 
nazırı profesör Filof kuruyor 

Köseivanof un istif ası Ba kanlı
lar ara~ı,nda heyecan uyandırdı 
Sofya, 15 (AA.) - Kral Borıs 
öğleden wnra yeni kabinemin ' 
tı>;:k!li hakkında lstt;aTl''crı e D~ş 
lanu.~tl.r. 

Kabin.: t~elokı.i.l edt·r <'
0

'1!..2 

ıparltımento iQt1maa davet euııe
cektir 

Sof.ya, !5 (A A.) - Kocuv. f 
kaıbine:sı isıtıf,."r.~ı ve:"?Tliş, i tJfa 
Kral B-0r.s taraf.n .• ~-:ı k. lıııl c
dilmiııtır. 

So.tva, 15 (A.A.) - (Havas) 
Bulgar 'kııibmm'lin i&ti!ası bı -
beri her Şe) len evvel son seçim 
esnasında nıc.•hus nam2e/cri Uze
rinde Ba~\ il ile Ziraat Nazın 
arasmcıa çı!Kmış ohın ı:lıltilafta a
r ılmald·r. K bine bLilranının 
.:ne tarr.cıa inki.,~f cdl'C .~i ma Lnn 
değildir 

.:><;fya, 15 (AA) - Bu'~nr A 
j.ansı bil<l rıyw. 
BulgaTistanın Yer.ı A '. I· 

1 
" 

çisi B. Sava Pi rot, bugünkü Orient 
eks-preslc lstanbula IJı.areket et
miştir. 

Bulgar Bıışı:ekili Köseiva.ııof İstanbul tıe Ankarayı ?iyareti esnasında 

Sof\·a, 15 (Hususi) - D. N. B. 
Ajansının muhabirinin bildinli • 
ğine ıı;öre :ı:rul,gaı".o;tan Almanya
ya daima mfr.zaheret e!ııniye ha
zırdır. Di~r taraftan Almanya 
Ba!.kanlartla sulh ve sükun is!e
diğine dair Balkan Ar.tanlı devlet 
lerine ltıir mesaj verıniıı buılun
maktadır. 

Bu,günkü vaziyete p;öre Alman
ya ve Sovyet Rusyıa Balkanlarda 
tam lbir hakimiyet tesis etınıiıye 
çalışmaktadırlar. Fakat Ballkan
ların Beijıradda verdi·kleri k.at'i 
bitaraflık kararı kar~u;ır.da hiç 
bir harekette bulunamamaıkWıdır
lar. Müttefikler Balkan devlet-

( Arkası 3 üncü. sayfada) 

17 yaşında ikinci def' a 
katil olan küçük Cahit 
Şehremini cinayeti faili dün 
ilk def'a muhakeme edildi 

iıki gece evvl'l Şehremininde 
Fındıkzade camii yarunda1ki ar
sada Sedat adında 19 ya.ıı'ann -
da bir a kadaşını bıçakla öldüren 
Cnhidin mılha:ke..-onesine, me$ıtllt 
suçlar kanunu hükümlerine gö
re, dlin ikinci ağır ceza :mıab.ke
nıcsindc J:,.aşlaııırriıştır. 
Tıbbıadli tahlilha.ncsinden ge

len raporda :katil iıleti olan bıça
ğın üzerindeki lekelerin illl6an 
kanı lekelerJ olduğu l:ıi!'.diriliıyoı:ı
du bu raporun okıınmasım mü -
te kip maz.ııunun istiL'V<lbına baş 
landı. 

337 tloğum~u olduğunu söyli
yen Cahit sorulan mu<1ıtelif su· 
aile re ceva'ben iba<ljseyi şöyle an
lattı: 

,- İ:ki sene kadar evvel bana 
taarruz etmek istiyen Şükrü a
dında birini b;çaklıyarak ö'dür
düğüm iç.n b;rinci ağır ceza mah 
kemesinde bir buçuk sene hap -
se mahkum oldum. Maılııkfuni -
yetimın bir kısmını ktanbul ve 
son.kıslnını da Üsküdar hapisha,. 
ne.inde geçirerek 25 gün kadar 
ev\'e! hapishaneden çıl<ltını. Ha
pıshanede hırsızlıktan ilki sercye 
m~hkum Se<latla tanışm,.tım. Bu 
Sedat vak'a günü haı>:stıaneden 
çıknır, şehremininde Uzunr;u
sııfta otttrduğuıınuz eve geldi 
Yalınayakh, karnı açtL Annem 
kendisine yemek verdi. Yemek -

Katil Cahid mahkemede 

ten sonra Sedat Qemlıerlitaşıt 
kadar giderek şira iQIDenti:zi tek
li! etti. Beraberce çıJot.ı:k. Ben ev
den çlkal'ken kardeşim Reduıdan 
yuıksrı.da unuttukwn bıçağımı is
tedim, getirdi. Yob ~ık. Çem
berlit*tıa şıracıyı bulamadık, 
döndük. Fakat bııradan itibaren 
bir adam bizi taıkip etmişe i:>aş-

(Arkaıı 3 üncü aaııJada) 

Saracoğlu - lvanof 
arasında telgraflar 

teati edildi 
Ankara, 15 (A.A.) - Hariciye 

Vekili B. Şiikrü Saracoğlu'nun 
Balkan Antantı dııimi kon eyi 
başkanlığmı der"uhte etmesı 
miinascbetile kcndileril·Je Bulgar 
Ba vekili \."C IIarici:.·c Nazırı J~. 
KW.eivanof ara!'ıııda a~ag-ıdaki 
telgraflar teati edilmiştir: 

Ekselans B. Kö<eivanof 
Başvekıl ve Haricıyc • azm 

60FYA 
Balkan Aarıtaııtı d~ıııııı konsc .. 

yi başkanbb,,nı dcr'ulıtc <.>tt•;.inı 
şu anda ekseiiinsJarına hiiru.ıet 
Ve dosllu.,k &clitınlur1rıu a1"2.et· 
mekle bassctcn bahtiyarım. 

Teşriki mesai \'e karşııı!.lı •. a\·· 
rayış ruhile hareket eden ifa! . 
kan ailesinin barış emellerini, 
bütün azası arasında kuv\'etleşc
cek olan itimadiher münu>cLct· 
lerlc daha ziyade teeyyiiı! e!ıııiş 
göreceğini büyük bir kun etle 
Ümid ctmektc)·im. 

Bıı Balkan ailesinin fuaşıodan 
birinin mümtaz hiiKU.mcl rcis1-
nc mcs"ut ve müreffeh bir istik
bale olan itimadımızı ar~ehnek· 
le bahtiyar bulunuyorum. 

SARACOÖLU 
Ek.sE.'l.ans B. Sıaracoğlu 

Hariciye Vekili 
ANKARA 

Cemilekiırane tcl.ı:raflanndan 
dolayı ekı.danslarma do. t;ınc 
teşekkürlerinıi arzeder \'C ~.nııi
mi bir surette mütekabil his • 
slyntınıdan kendileriuı tcmınc 
müracaat eylerim. 

KÖSEİVANOF 1 

1talyada vesika usu.Ü 
mü başlıyor 

~ı.a •. ı5 · \A.A.) - Papalık ba
zı ıst.ihlak ma 'iererinin tavin 
usluü!JiTa~ k.irarlaştırmıştır. 
Bu sure.!f.!. "' ' ;"°kahve, ş~, 

· ·. ' in, tihtın ·vı'.i- ı.ıııte \...-Sika ile 
;_'ve ~a.)y<!ll nUX~lııcda verile-

c;ek1U .. · ~ 
i'.... "; 

•• • . . 



BOYOK TARİHT ROMAN : 10a ıı-ımı 

casusları vasıtosıle 
malumat. alıyordu 

- Dev;ctlu, voıptığuruz istik- liyen a<kM", Anadolu Sancak as
faf;ııU.a kuv.,.,tl erimiz.in Şah .kuv- loeı:i olan hal.is Türklerdi. Sonra; 
.,.,ı..lrıne kat. kat faik oldu~ ta- Şi.Tva"Rda Cağ.al zadıenin oğlu Mah-
hak.'<uk etmiş bu!wı.(lyor. Ka- mut paşa Beyler Beyi idi Bu se-
raıka.; Ahmet nasanın kuvvetle- heple de o;tlunu görmek istersin 
dıI bekleıı:>e.k lüzwnu yol:tUT. diye söyleruyorlar.d.ı. 
Vakit ve zaınan kaybetmek t.eh- Cağa! zade aSkerin isyaru kar-
likelidir. D:di'cr. şısmda ne yapacağını şaşırdı. Er-

Cağalo.~lu dinbnedi ve şu zıırum, Van, Çıklıx, Sivas, Kas-
cev.abı verdi: tamonu ve saire }"'rli askerler 

- Beklemek geı·ektir.. serdarın çadırı,ıun iplerini kese-
Cağal za<lenin Karakaş Ahmet rek başına. yıktılar. 

paşayı -beklerrıesinin sebepleri Ümera araya Piroi. AskeTi >tes-
vardL Çünkü; Karakaş Ahmet kin eylemiye çalıstı. Faka,\ bun- j 
pa.şıı.yı büyük bir ask>er ve ku- !ara da karşi koydular. 
roaıı.d;m ol.arak ~e!ak:ki etmiş bu- Erzurumdan ric'ate serdarı 
itunı.ıyordu. ioba:r eylediler .. Afil<crj.n mühim 

Halbuki; Kıırak.aş Ahmet o.aşa bir kısmı Erzurumda kaldı. 
eşkiya serırerde.!tlğinden Sancak Serdar, bu vaziyetten kaçın -
Bevi olmus bir serseri idi. Bir nıak ve uzaklasmak için Van.a 
rı1knü harp değildi. gitti. Sözde serhadde daha ya-

Günlerce, ha~talarca bey1:ıude km olmak istiyordu. 
.,ere Ka<raka• Ahmet bekletildi. Cağaloğlu Sinan paşanın bu 

Faka-t; Cağa! zadıınin güven- cahilane ha<tta, ha inane ha.reJret. 
dip Karaıka.• gelip çıkmadı. Fır- !eri büsbütün orta1ı~ biribitine 
ııat lroçınhY"' , · '1. katmıştı. 
Bunım Ü>:C":iı;c;·Kumandanlar Şah Abbas, caswılan vasıt-asile 

beyninde dedikodu başladı. Kö- bü'tün ibu halleri haobe>r alıyordu. 
se Sefer paşa; Serdarn huzuruna Eğer, pa:şalarm dediğini dinle -
l(id.ı!rek: 1 mis Ka:ı>akaş sergerdesini bekle-

DevletlU, müsaade eylıe şu şi- me-miş olsaydı elde mevcu.t as-
ıal.aın ktlıçtan geçireyim ve y;ı.1- kerle daha yazdan Şah Abba=ı • 
mz brııdi askerim.le ha<reket eyli- hak.kından gelinmE•k mukal'rer-
yeyiın_ Dedi. di. 

Ve sözk!rine şunu da ilave ey- Fakat; aslen devşİr:me olan bu 
hil: Cağaloj!lu he!' nedense kendi 

- Yakıı:z kendi maiyet aske- bildiğ'ine gitti. Durup dunı:rık;en 
ı:tmıe Şah Abbas kuvvetlerir.i bo- askeri isyana sevkevledi. Kooa 
r;up Şahı da canlı ve baj);lı 1Jla.""ak yazı boşu b0<una gecirdi. 
bu:rurunuza getirmezsem kellem Üste de hir kısım aslrer; Er-
ııiz.e v~ devletime !>eda olsun.. De- =uıncla ·bırakarak bir kısım as-
dL kerle Vana gitıti. 

Srda: Cağa.! zadenin verdiği Şaılı AJ::ibas; ~tine aldığı 
cıevabı şu oldu: lruvv.etle a.J.elacele Van üzerine 

- Olamaz .. Hep hlrlikte hare- yürüdü. Birdenbmoı ~aa:ın ü-
bt olunacak!.. zerine atı.kl.ı. 

Akttıeıt mzlı Kara.kaş Ahmet Cağ'aloğlu, birkaç kölesiyle 
paşa gelebildi. Ne çare ki, aylar canını güç bela kurtardı. Van 
geaınişü. ~ ııeho çatmwtı- gölüne atladı. BiT kayrkla kaç-
Earekatı harbiye olaınaWı. tı. Güç haJ. ~ Erzurımı& gele-

Bu suretle Şah Abbas da az bildi. 
~canını, ~usunu kıır- Sah, Van kalesini muhasara 

ey1\edi. Orada bulunanlım. k:ı
Cağal zade !mı gelin<:e; kuman- lı tan _.lıdi 

dım1a:t huzuruna çağırarak: ç. • ~-. • . 

- Kış ııeldi. Seferi bahara bı- ı' . Oıgal zade kışı V anda geçn-e -
l'Rkmıık gerek .. Fak.a.t ordugahı Yllll denken, Salı Abba.sın hı{!-
~ götürelim. ' - mınn uğramıştı. Bütün bu haller 
Cağa.loğlunun kışı geçİ:mıek i~ devam ederken, genç p;ı.disah 

çin Şirva:ıu tercih ey; 0 mesi mü- saırayı humayunda Hasekilerıle, 
~ti. Çünkü; Şi.rvan kışın gözde.leıı:ilc dinbü:; ıçind" itli. 
:raJmz Erzuxu.mdan değil, hatta Erzurumda bulunan ask•n:, Ca-
Dtyarbeldrden bile mülayim ve ğa.loğlunu çok iena karşı.la.mış-
aıuted.iltli. tı. Artık her şey barok düzen ol-

FaJµı,t; asker bir m,, Kasım muştu. Ortaciı birkaç namıu.lu 
geldhni, söğüt illeıt.ine ıt;utulur, an- ve müdebbir Beyler Beyi olma-
aılı: avdet ve ric'at cihet.illi bilir- m.ış olsaydı her şey alt üst o.i«-
cli. BaŞk.a şeye kulak asmazdı. caktı. 
Bu devşiııme askerin ruhu idi. Bereket versin Ahmet paşa ile 

Aılırer, serdarın Şirvanda kış- Erzurum Beyler Seyisi askeri 
lııııınak kaırarmı verdiğini duyun- ı kısmen tuiuyorlınl.I. 
ca ayaıklaıodı. Kawn kaldı"dı. Nihayet; İLkba.lı:ır geldi. AY.-
Serdann c;admna iıeicwn ederek ker ıoplandı ve hamdolsun Ca-
ve kendisine hitaben ğal zade harekete geçti. Hudu-

- Sen devlet işj.ni düşünmez.. du geçti. 
ilin... Keıırli aileni ka\'ırmak ci
bel:lııe ba,ka.-sın.. o.,nanma ile 
demze çokarsın.. İ< .ııör2cck yer
ele v.aliden.i görmek için, Sıneye 
(yao:ıi Sicilya Ada.sının iskeillesi
ne ki, vata= idi) ,;dip kap!inır
sın.. Şarka serdar olursun .. Düş
lnMl.l bı.raıkıp oğlu:nu görmek ü
lle'l'e Şirvan çöllerine koşmak is
&en:ın ... 

Ca+'!aloğlu Sinan paşa; İtalyan
dı. Sicilyalı i<ii. Bu seıı.,.ıJ.e as
ker tariz eyliyordu. 

T&riıt eden ve bu lAfiıın llÖy-

(Arkası ııar) ... 
Not: 14 Şubat Çarşamba günü, 

ayni sütunlarda intişar eden 
Genç Osman tefrikanıızuı, ikin
ci sütununun üçüncü. satırını mü
teakip konması icap eden (İRAN 
SEFERLERİ' l başlığı unutuımuıı
tur. Bu başlıktan sonra, dördüncü 
satır olan, (Şah A.Wıasm nıuzaf
feren T.ibri21i zaptetınesi iltlı .. ) 
şeklinde devanı edeceğiıll kay -
deder ~n öriir 
dilerim. s. K. 

IKDAM'IN Edebi Tefrikası iliiiiiiiiiiilllı 
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Dar i:ıir boğa:ııda durdular. Bu / 
duruş yürüyüşe büıtün bütün sek
te vurdu. Artık kimısede adını a
tacaık hal ka'a:n~tı. Erler dü
.,ü.yordu. :M.orisin saPartlığını gü
ren Jan, onu avundurmak için 
huyu hi!Mına kıonu.,uıymrlu. 

- Demek kız kardeşin. Södan 
da oturuyor?. Bel!kl oradan geçe
riz. 

- Kall:ıil değil, YQhımu2 düş
mez. 

- .Kı:z kardeşin genç mi? 
- Benim yaşımda. İkiziz de-

ın:iştiıın va. 
- Sana benzivor mu? 
- Evet., o da kumraldır ... Kı-

vırefk: yumuşak saçjan vaniıı' ... 
Ufak tefek. iDce yü;olü, ses;izdiı" ••• 

Sc,ı(ili Anriyetim benim!.. 
- Biıbirinizi Qıık mu severni

. 1 ruz. 
- Pek çok. 
Biraz sustular. J an Mnrise bak

tı. Moriısiıı ~ k:aıparnmştı, 
~ekti. 

- Zavallı ~! ... Ken.diııi 
koyuverııne yalhu!.. TüfejZini bi
raz bana ver, dinlenmiş olu;rsu.n.. 
Erler'.n yansını yollarda bıra!cıı
eağız.. Btl$(Ün bundan fazla yü
rünmez. 

Kar.ııda Oş ı:ıöriindü: 

- Orada Reeeliyeceğın h.erbali
de. 

İyi k.eşfetıın:işti. General Duey 
kıt' alaıın o ,gün 'Bezasa varaını
yacakJ annı an1amıstı. Beste Oı;a 

Kooperatif borcu 

taksite bağlanacak 
Şehir Meclisi dün öğl2den son

ra toplanmıstrr. Ruzruunetleki 
bazı teklifler ait olduk lan enci.i
m€'1llere havale oiı.ınmuşlaı-dır. 

Bundan sor.ra; Elm.e:kta.r hoca -
larnnızdan tarih öğretmeni mer
hum İhı;an Serifin dul zevcesi 
ile yetim kalım çocuklarına Be
ledivc tarafından obir ev satın a
lınıo hediye olunması hakkında
ki Maarif Vekaletinin te:ınennisi
ı:e kol'Tsı bü tQC enciim2ninin yap
tığı tet.ıciJr..lC'r neticesinde verdiği 
bir karnrı bi1diren n"3zhatası o
lmnmuştLtr. 

Bu mazbalad.a İstanbul Muha
sebei Hususi ve ve Belediyesi v.a.
rid"'...tının •e!'l't'imiz cJ.alıilindeki 

ihtiyaçl.axa teık.abül edecek dere
cede bile olmamakla beraber ,.. 
sasen böyle bir ev alıınanın mev
eut mevzu:a!.a dahi uymıyacağı 
ve böyle bir ev tedariki i<ktim 
ettiih takıd:rdıe ımca:k devlet büt
çesindrn verilımesi münasip ol.abi-

1 L ün vapur süvari
leri sorguya çekildi 

1
( Deniz Yollarının bütün va

' 1 ı:ıurları hakkında tahkikat yap
' mıya başlıyan Uman ReWi
) ğindeki k011ıisyon dün birçok 
/ vapurların süvari ve zabita.nı-
nı sorgu.ya. çekmi~tir. 

'/ Komisyon Mu.dmwada kara· 
) ya oturan Trak, İmralı adası 
•sahillerinde karaya düşe" Dum
) lupınar ve Gelibolu.da karaya 
ı giden Tayyar ve nihayet son 
ı Q.larak Alanyada kayalıklara 
\ baştankara eden Tırhan vapu.-

rn hakkında tahkikat yap-
maktadır. 

\ Dii.n, Trak vapurunun ırii.va
; Tileri ile çarhçı başısı, Dum· 
1 lu.pınar vapurunun mii.retteba
\ 1ı dinlenmi§tir. Yıı.karıda i
( simlerini yazdığımız gemilerin 
. süvarisinden en ufak tayfaaına 
,1 kadar hepsi sorguva çekilecek-

lecei?i mütaleasiyle yardımın 1 ! 
tir. ' 
Komiııt/etıU.n bir~ ay &uradn 
kalacaiiı anlafılmaktadH". 

imkfrnsrz "örüldüru kaydolun -
muştırr. Mectis bu maııbatayı tas
vip etıni~tir. 

!Müteakiben şehrimiz dırlı ifü>
deıki fabrikalarda düdük çalın
maması. .lıak!kında:ki mlifin nı.ı,. 
cblunduğ<unu bildiren mülkiye 
encümeni =batası okunup mu
vafık göl'ii'J.müştür. 

Şehir meclisinin cl.ii:n.lı:ü iQtiıınıai 
ile şubat devresi mesaisi usulen 
bitmis olnınktadrr. Fak.at yeni 
ZaıbJtıai Balıediye Ta.limat.na.mes:i 
"Wi .b= mühim hususatı.n mü
zakeresi için 16 ŞUbattan itibaren 
meclisin 15 gün temdit olu:ımıar 
sı Belediye Reisliğlnce <>~ 
ve bu teklif ·k'.ı.bul ed'ilmiştil'. 

Belediye kooperatifinin 20 ıbin 
liralık borcıınım her ay 25-0 lira 
ödenmek üzere hksi !fi\: re bağlan
ması leklifi hakkınıia-ki bütçe en
cfuneni mazbatası ?lrunır.uştur. 

Bütçe encüme-ni. maz~~tasında, 
bu tak<lirde borcun 80 ay yani 
6,5 sen.ede ödenebikcej!lni gör
müş ve ıınezkür par:ının fki Se"le
~; ödenmesi evvcloe takarrür 
etımiş olduğunıdıın bu eski kara
rın ooğiştirilmesine bir sebep o.1.
ın.adı.ğı kar a:rilıe teltlifi :reddet
miştir. 

$elıir Meclisi umumi heyeti 
de dün bütoe enoürneniıni.n bu 
kaTarını kabul etmistir. 

Meclis pazartesi günü .topJ.ımıaı.. 
caktır. 

BELIEDIY• 

Karagümrük stadı 
Beledive &islii'li · S~mt sta&

ları. nın bi~ an evvel tesis olun
maları kin faaılivete geçmiştir: 

İlk olarak .Kara GümriH<• de 
'bü·fil bir stad '·apılacaktır. Bu
na aH istimlıi.k mua.melel•~i ne
ticelaımeik: üııeredir. 

O il:: f>U Z ---
Lodo.s fırtınası 

Ege ve Ma.ı::ına1"1 denizlerinde 
cenuııtan fl!'tın.a haşla:ın~tır. Fır
tına cok şiddetli deilildir. Yal
nız küçük vesait limanlara sığın
mıştır. Büyük vapw·!ar seferle
rini yapabilmekt.edir:.er. 

girdiler; ordt?yeri kuruldu. 
~ bastıxıyordu. Şuto hid

det1e: 
- Bilmiyorum, uyuyorum! 

Diye haykırdı. 

Kimse çadır ·kuraca.k kuvvet 
.bulamıyor, oldukları yere uzanı
yor.l&dL ·Jan ili peksimetten 
birini Morise wımek istediği za
man Morisin uvuduihınu göıdü 
w. pek.simetini ı;ıe.ı:ı.e çan tasına 
sakladı ve sade 'lııalıve içti. Çar 
dınn .k.ı.ırulıjjasmı isieınişti. Bu 
aralık Lu he bulduihı havuçları 
ciy viyordU: Arkadaşlara da Vel'

di. ;:)uto Mocisi uyandırmak :iS>
tey.bce J arı mani oldu: 

- Bırak uyusun. 
Lapw: 

- Yarın An~e varınca ek
mek bWurnz dedi. Ora<la hir ye
ğıe:ni:m var. 

Şaştılar. Şu• cı: 

- Şu seı-seıne 'bakın dedi, ne 
Anıru.leıni? .. Keııdiııi Angu]emde 
sanıyor. 

La.pul izahat v.e:rmedi. Sustula:r. 
Orduyeri sessiz ve karanlıktı.. 
A~ yak:tırm.am:ıslardı. PrUSYa.-

----------MAARiF 

"Şemsülmekaıip,,in 
talebesi 

Maarii İdaresince kapatıldığına 
h<ıber verdii!imiz Beşiktaştaki 
es'ki cŞemsül.melı:Mip• yeni cO
kullar Güneşi. m..okıtehinin ~eyli 
truebelermin Haydarpaşa lisesi
ne ve Ieylt Oim.ıya.nlann da Be
şiktas orta mektebine oaJrlolun
maları kararl.astır.ıhruştır. 

!Mesdut nıekbebin ilk kısım 
talebelm de Besiktaş-taki 50 nci 
illroku.la kayıdolunmak!tadırl.ar. 

t.K.ONOM~ 

Küçük baş hayvan deri· 
leri ihracı serbest 

Dün aıakadıarlaıra tebliğ edi
len bir !kararname ile evvelce li
sansa tabi tutıulan küçük: baş ha:r
va.n derilerinin ve bımJ.:ı.rd.an imal 
€illlen eşyanın ticaret anlaşm.a
&ill.'e bağlı o1duğumuz memleket
lere set'bestçe il:ıınaç er!ilehileceği 
bildirihıı.iştir. ..... • . .. 
Küçük haberler 

.... ..... ..... ,.,,. ... .... .... * Bugün öğleden sonıra oı:ta 

1 
tedrisat müesseseleri müdü.ııl'eti 
ile San'at ve Muallim mekteple-

• ri müdürleri Maarif Müdürlüğü 
•binasmd.a Tevfik Kut'un riyase
ıtinde biT toplantı yapacaklardır. * Köy öğre>tmm,jleri Için tertip 
olunan konferanslardan sonuncu
su yarın saat 14,30 da Beykoz 
Eyüp ve Bakırköy kaza merkez
~e verilecektir. * cŞark Değirmeııciliik Anonim 
Şirketi. ile ameleleri ar:;sında
kı yswniye ihtiliıfını tetkik et

m<Z!k üzere bir c Hakem kont:ro
lu • bu sahalı saat 11 buçukta vi
lay~tte Vali muavini Hüdai Ka
r.atabanın l>ei.sliğinde tllplana -
caktır. * Zafare komitesi dün Toprak 
Mahsullerıi Ofisinde bir toplantı 
yaımuş, arpa ihraeatçılarımn eJı. 
!erinde bııılu:ııdurmaları icabeden 
stokları tetkik etmiştir. 

-
lılaır hh-kaç '\dlom.etre mesafede 
idi. Su'baylııır saat dörtte yala 
çıkılacağını haber vermişti. 

Birdenbire 'bir siliıh patladı. Sa
at liçt\i. Uyandılar. Evveıii di4man 
hücwnıına aujtrdıklarını sandılar. 
Hayır, Lube'yi uyku tu lmaıru.ş, 
bir tavşan vurma:k ümidiylı> or
'.l'MiQil dalnuştı. E.ıter sahahl~vlıı 
arkadaşlara iavşan ziyafeti çe'.re
bilirse ne mutlu idi .. Kendine doğ, 
ru dallım kırarak, konu.şarak 
gelmekte olan insanlar gördü, 
düşman sandı, kaııktu, bir el at.eı, 
etti. 

Mo:is. Jan ve ötekiler silah se
sine kostular. Bir ses yükseldi: 

- Ateş etmeyin yahu! 
Or.mand.an saı!ı:aJ.lı •bir adaını 

. çıktı. Frmwız ol.duğ:unu söyledi, 
iDiöle oTnı<ııılaruıdan gener.ailıe 

malf.nnat vermek için gelmişti. 
Yanında tki nefer de vardı. 
Arka.sına dönüp ses:l<ındi: 
- Ka.bas! Düha !.. Buraya il."" 

lin tabansızlar! 
İki nerer ıreldi. 'Qu. sırad:a 

1 

Japonyadan mühim mik· 

tarda pamuklu geldi 
Dün limanımızdan yarını nı.11-

yon liradan fazla ihracat olmuş
:tıur. Milotırrm fıırlalaşması. mü~
rofikla-in meml~ketiınizden mü
bayaa.laırını artt> .. rnuş olımatann -
dan ileri gelmektedir. Bilhassa, 
İtalyaya 150 tan fasulye, Belçi -
kaya. 500 tıon arpa, İl.ırlyaya 6000 
çift torik ba:lığ'ı, kü:lliyetli yur 
murta, küçük ba.ş hayvan derile
ri, nohut, 100 bin .kilo 'keı;ıek, Al
ımanyaya tütün, Fraı:ısava koza, 
Ffüstine eltrna, k.estane, 'MtGıra 
elma, kus yemi, liık>2Tda, fııı.dık 
~etre, ba·ğı.rsak. yünlü paçavra, 
Ingiltereyıe tiftik ırönıı..riimiştk 

Gene dün J.apon bandıralı Hak
da1ıe vapuriyle selırirnim mühim 
mik1ıarda pan:ıuklu meıı.9Uc.aıt, por
selen, bisiklet aksamı ve km-a hi
b..-"T gelm:iştir. 

---<>--
MÜTEFERRiK 

66 kolcuya ikramiye 
Gümıük ve İnhisarlar V ekfile

ti İst.aınbul Gümrükler Baş !Mü
dürlüğünde çahşan az ücretli 66 
kokuya birer ~ n:isbetinde ilı::
ra:ınyie ile taltife karar vermiş -
ıtir. Y a1mz bu ikrmı.iyelerin tev
zii icBı emir beild.emneıkted. 

Hamamcılar kongresi 
Şehrimiz cHamamcılar Cemi -

veli> nin yıllık kongresi dün y~ 
pılımıı;tır. Bu toplantıda Hamam
alar Üsküdar ve Kadıköy se.m
üy le Be~ taraffu.d:a'ki ha- ' 
mımılar.a ucuz cSehlr suyıı. ve
ril:ıneıi. ve tekmil hamamların 
Jıer ~ sabaha kadar acık bu
luııın:railanna müsaade olunması ir 
çin Belediyeye müracaat ed>J... 
mesi de '.kararlaştl!fılınıı;hr. 

. lstanbul radyosu 
Ankara Radyo postalanndaıı. 

yakın dalga uzunlukları üzerin
den yapılan iz'aca:tt.an dolayı din
levicilerin istifade edemedikleri 
Y<ll>>lan tel.kik.at neticesinde anr 
J.aşıhnıştır. Bunun önüne geç -

mek için İstanbul lıadyosunun 
Ankaray.a bağlanaı'ak ayııi proı:ı
rmnı kendi dalı;:a uzunluğu üs
tiind.en neı;:ret:mesi Jı.arar.lıışmır 
tır. 

ADLI YE 

Yanan çocuk dün öldü 
iEvve1.k:i. gün, Eminin 1,5 ya

şındaki oğ'lu ŞenoPu.n üzerine 
'kaynar vemek dökülmüş, muh
telif yerlerinden yıman ço~uk 
hastahaneye kridırılmu;tı. •Co
culk aldığı Yfil'adan dün ölmüs ve 
Adli~ doktoru Enver Karan ce
sedi mu.a-yene ederek defnin" 
izin vermiştir. 

-----0>----
P OL ıs 

Hasköyde ağır yaralama 
Dün, H'asköyde ağıx bir yaral.a

ltııa hadisesi olanuştur. Ha..;köy
de amele Arif aTk.adaşı Cevad.la 
hlr kadın meselıesinden dolayı 
kavgaya tU'buşınuş ve netice<ie 
Ceva<lı bıçakla karnından ağır 
suret'-.e yaral:mu.ştır. Yaralı der
hal sıJılıi imdat okımobilile h:ıs
talıaneye kaldırılmış, Arif yaka
!l.a.ıııını:ştır. 

d'.i.kk.a tli clil&aili sakıa!llıya ba.
b:ı '.Mor.iıS: 
~ Siz dedi. Remi:llfü Güiyem 

Sambuk deitil misiniz? 
Adam kısa bir tereddütte.o. son.

ra evet dedi, Moris biraz geriledi. 
Bu Saınbük karlrunç 'bir haydut
tu, babası sarho$U11 biri idi, bir 
gece. bfr orman kenarında grrt- · 
lağ'ı kesilmiş Wlluıdu. Anrıes?le 
kız kardeşi dilenci ve hırsmlı. 
Kendi<si kaçakçılık yapıyardıu. 
Bu aileden ~ane ııa:nwsiu ka
lan Prosµerdi. 

IMoris: 
- Rems ve V:uziertle kardeşi

nizi gfu-düm dedi. Sı.lıha'tte .. 
&ım.bük cevap lemedi ve la

sa kesmek için: 
- Beni generale götfuünüz, 

dedi. Diö1e oıma:nlınından g,.. 
len k"'!if kolla:ruun "övli~ği mü
him şeyleri Vıırtılli; deyin .. 

Yüriidiller, Sambük !ki adıınd:a 
bir dönüyor: 
- Hey Kabas!.. Hey Dülıa!_ 

YiirQyiin bıbansn:l:ar! Diye seg.. 
leuiyo.00.u. 

(Arkan ııcır) 

• 1 
Adaptasyon zarureti 

Alık~ra çocnk tiyatrosu hak
l<ındaki yazımıza alıika göste • 
ren «Çocıık Esirgeme Kurumu 
çocuk tiyatrosn komitesi• nden 
aldığımız bir mektup bizi kukla 
ve karagöz b<ıhsinde tenvir etti. 
Komite diyor ki: •Kukla ve kara
gözü kabili nakil bir tiyatro ele
manı olarak bilhassa uzak yer· 
!ere göndermek için ele almış 
bnlunuyornz, Yoksa ne sinema
yı, ne de çocuk tiyatrosunun ye· 
rini karagöze vermek hatırımız
dan bile geçmez.• 

Çocuk tiyatrosunun b111ma 
geçmiş olan genç ve değerli ar
kad~:a,,dan başka türlü bir dü
şünce beklemiyordnk; elbetteki 
bugün artık aklı selimi olan kim
seler, sahneyi sadece kukla ve 
.ka..."'agöze bırakamazlar. Uzak 
yer !erde de kukla ve karagöz -
den istifad' edilmesine musrız 
değiliz. Ancak bunun tatbik ci
hetini pek kestiremiyoruz. U -
zak yerlerde istifade edileceği
ne göre lı:ukladan kruıt sa!ıııede 
oynatılan inli kuklalar olmadı -
ğı anlaşılıyor. Buna göre <le 1.."Uk
la, bir veya iki kişinin elde oy
ııatacıı!Wın kukla oyunudur ki, 
ıııı'aneroiz dışında kalan bu oyun 
dan uzak yerlerin hoşlanıp hoş· 
lanmıyacağı düşünülmeğe de • 
ğer bir noktadır. 

Kara(g'ijze gelince. Bu lıusus
bıki fikirlerinıi:ıi çok söyledik. 
Tabii llltıfava uğrayarak öl • 
müş olan bir cğlencemiulir. Ka
bili nakil bir tiy2tro elemanı ol
duğu icin bir kere dabn tecrübo 
edilerek turneye çıkanlsm baka
lım. Herhalde bnnun da uzun 
sümıiyecek bir tecrübe mahiyeti
ni aşamıyaeağını kuvvetle zanne
diyoruz. Kukla ile karagözü kı
sa kesip, çocuk tiyatrosu komi
tesinin en büyük müşkiilüne ge
lelim. 

Mektupta deniyor ki: ~Çocuk 
tiyatrosunn kurarken bizim asıl 
karşısında bulunduğnmuz müş
külat eser tedarikindedir.• 

'Bu yalnız çocuk tiyatrosunnn 
değil, Türk tiyatrosunun uğra • 
dığı en büyük güçlüktür. Bu 
güçlüğü yenıniye bugün imk&ıı 
ve ihtimal yoktur. Senelerdenbo
ri Hall<evi temsil kollarııı.a eser 
verenlerin İ'Çİnde maalesef sah
ne eseri yazacak kudrette tiyat
ro müellifi <:Jkamııdı Halbuki 
yegine tecriilıe taht.ası d.a ancak 

Halkevi temsil kollal'llllll salı.ne
sidir. İstanbul şehir tiyatrosu -
nu tecrübe tahtası y•pnuya inı
kin !yoktur, çocuk tiyatrosu sah-

Karacaahmet mezarlığı 
şeh!tlikleri imar ediliyor 

Üsküdar K<ıraca Ahmet mezar
J.ı~ının etr.afına duvar çeviren 
.Üsküdar Karaca Ahmet iMeuır
lıi'ı ve Şehitlikleri İmar Cemi
yeti. yıllık toµl.antısı pazartesi 
günü saat 9 bu-çukta vap.a.cak
tır. 

Bu 'toplantıtla •Karaca Ah:m.et 
IMezarlığı ve Şelıi1llikleri. n cıa,. 
hHlerinlıı de sür'atle tanrim ohın
ım.ası ve ağaçlanıp Qi~-eltlemneleri 
işi de görüşüleeeldir. 

MEDENİ 

HİZMET 

Eski Gaziantep mebusu Ali 
Kılıç ile bir zat arasında An
k.a:nıdaki eski Fresko barı ve 
sineması m~vzuu iberincle bir 
ıılacak davasının t.afsilntıru ga
zeteler haber veriyorlar. 

Bizim N aneımoilaya: 
- Ali Kılı( ve arkadaflan 

acaba bu işlere ne diye ı:iJ' • 
ınişler?. 

Diye ııonlum da bana 1111 e&o 
vahı verdi: 

- Ankara tahil yeniden in
şa edilen bir şehirdi ve hiçbir 
feYSi yoktu. Onlar da haJlı:m 
seviyei medeııiısini yükı;clfmeJı: 

için bn işlere giıişınişlerdi. Amo 
ma, sonu gelmemiş, o başka? • 

LAKIRDISI İLE 

GEÇİNİYO&UZ 

Boyuıın gazetelerde tayinlez 
ve teşkilat haberlerini oknyo
nu. Fa.kat ortaWı bu tayinler
den ve teşkilittan filen doğ
ma hiçbir~ yok. Nanemolla 
ile konuııuyorduk da: 

- Böylesi ele iyidir, buna 
l.ikudısı ile geçiniyoraz.. Der· 
la.. 

Dedi 

nesi ise yaz boz salın;,:: · ... ~ c!ön· 
düriilemez, Bunun için :.matör
lere başvurmak kat'i)'yeıı caiz 
değildir. Profesyonellere gelin -
ce, Çocuk tiyatrosuua yardım 
edec<ık müelliflerimiz yoktur. 
Ancak Reşat Nuri, Vedat Ne • 
dlln, Necip Fazıl; bu işe verecek 
zamanları val'Sa; faydalı olabi
lirler. Belki bu isimlere ilave 
ediluek birkaç isim daha bulu
nabilir. Fakat kwnitenin: •Eser 
bulamıyoruz• dediğine göre, bu 
arkadaşların hemen deyince eser 
veremiyeceklcri anlaşılıyor. 
Şn halde? 
Uzun uzadıya düşünmiye hiç 

hacet yok: Kat'i bir adaptasyon 
zarureti karşısındayız. Çocuk -
!ara tercüme eser verilmesi doğ
ru olmaz. Çocuk yabancı isim 
duyunca yabancı bir haleti ru • 
biye ile karşılaşır ve dinledik -
!erine, gördüklerine can kulağı 
verip can gözüyle bakmazlar. 
Fransanın çocuk tiyatro eser

leri pek çoktur. Bunların belki 
hepsi tabedilnıemiştir. Fakat ço
cuk esirgeme kurunıu Pariste 
müellifler birliğine müracaat e
derse, l)Ocuk tiyatro eserlerinin 
müsveddelerini bulabilir sanıyoı:
sunm. 

İngiliz çocuk edebiyatı ise bi
zlın sahnemize talbik cdilemeı 
fikrindeyiz. İngiliz çocuk edebi
yatının öyle sağlam bir damga
sı vardır ki, silinmez. Bunun 
için İngiliz kütüphanelerinin ço
cuk tiyatromnza büyük faydası 
-01.acağını sanmıyoruz. 

Bir de Sovyet çocuk tiyatrosu 
var. Bu tiyatro muhakkak ki, en 
modern çocuk tiyatrosndur vo 
Sovyet eserlerinden çocuk ti -
yatromuzun sahnesi çok faydala· 
nabilir. 

Bu eserlerdeki bize aykırı um
deleri çı.kanzsak, çocuklarımıza 
eğlendirecek, gü~dürerek ders 
veren, onların görgülerini ve 
bilgilerini bileyecek olan çok 
eser buluruz. 

Son söz olarak çocuk tiyatro
sn komitesine şıınu da hatırlata
lım ki, müziksiz çocuk temsiline 
revaç vermesinler. Musiki hem 
en kuvvetli eğlence mısuru hem 
de, en kuvvetli terbiye unsuru -
dur. 

Y abancf kütüphaneleri kanş.
tınııca eser kıtlığıbdan kurtulu
ruz. Cem.al Reşit, Hasan Ferit de 
varken, hiçbir eser musikisiz kal· 
maz. 

Ankara çocuk tiyatrosnna tek
rar muvaffakıyetler dileriz. 

SELAMİ İZZET SEDES 

Fındik tacirlerinin 
bir dileği 

Yeni k:urulaı:ı fındık ihracat 
b>rliğinin haricıe gönderilecek 
fmdıklar için tesbit ettiği satış 
fivatan tüccarı memnun etın.e -
miştir. 

Tüccar bu fiyatları ancak bun
dan oonraki sipa:rişler için tat
bik etın.iye miisa!ade istiyorlar. 
Tücc.al'lar a.ynca yaptıkları te
ahlı.i.i.tleri eski fiy.a.tlarla yerine 
,ı:ıelli'.ilmesi icin al.Mcada.rla!' tet -
k.iJı:laı.., başlamışlaro..,.. 

SİBERYA SAHRA· 

Si MI, MAJ'İNOMU? 

C-laled•lin Ezine Majinoya 
gittiğini anlatırlı:en ıssız, lıim

...,iz, .. ahşi bir boşluk içinıl• 
ve b~k defalar: 

- Hey, kimseler yok mu?_ 
Diye haykırdıktan sonra bir 

demir kapının açıldığını ve 
kendisinin içeriye alındığını 
anlatıyor. 

N anemollıı i)e konuşuyor • 
duk d.a: 

- tıahi çocuk Majiıwyu ınn, 
s~rya sahrasını nu anlatı
yor, hangisin.i?. 

Dedi ve şakır ş.akır güldü! 

ESKİDEN EKMEK 

ŞİMDİ PETROL 

Gazetelerin hepsi müttefik • 
ferin orta ı;arkta.lı:i ve Sovyct
leriıı ıl,e Kafkasya ve orta As
y ada.ki lımeketleri ile meşgul 
ve .. Heıneıı herkesin dilinden 
de bir kelime çıkıyor: 

- Petrol!. 
Anla$1{ı:yor lıi, eskiden İn· 

sanlar ekmek yüzünden birbir
lerini gırtlaklar ve gözlerini 
oyarlardı; şinıdi de petrol yü
zünden kafa uçunılnyor, . gö:r 
oyuluyoy ve yerine yöre harp 
ediliyor. A. ŞEKİP 

• 
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Avusturalya 
kıtaatı Filistinde 

Bomba sokakta patladı, bir kişi 
Avusturalya harp büt
çesi 70 milyon İngiliz 

lirasma çıktı 

hafif yaralandı nüfusca zayiat yok Kudüs 15 (A.A.) - Avustural
Y• .kıtaatı F.ılictin 'e gelmi.$ bulu
nu yor. Bunlar Sir Thomas Bla-rnü.dtlet sonr şehrin .mer.kezinde L'.mdra, 15 (A.A.) - Dün gece 

Binmi~am 'da iKi irrf ilak vukua 
ge.lıın~.ir. İrlanda tefilıişçi'eri ta
rafmdas yapı'm~ okluğu tahmin 
edilen bu ınfilaıdaroan birincisi 
6JOlırın varoc:larından birinde, i
kincisı de ~eihrin tam merkezinde 
\'11.4.{ ulou lm u ıtur. 

Bıriınci infifilta ıbom'ba, cadde
de patlamış ve has:ıra.t kırılan bir 
kaç camdan ibaret kalmıştır. Bir 

bir kundura m~azasının önünde aney'jn kumandası altındadır. 
cok siddetli bir infilak vukua gel- Sunu kaydetm.?k lazımdll' ki, 
rnişt.ir. , Avusturalya kendi silah mühim-

Yoldan geçmekte olan bir adam matını-bizzat kendisi in1al etm~
hafif surette yaralanmıştır. Kırı- tedir ve İmparatorluğun diğer 
lan cam parçaları, 100 metre me- kısımları gibi kendi ktiaittınm ih-
safeye kadar fırlaıımştır. Yapı - ltiy.açlarını bizzat kendisi temin 
Jan araştırmalar e6nasınd polis eylivccek vaz.iyettedir. Avustu-
hfiye eri, .pa1ilamamıt ~ bmlha ral.yanm halll bütoesi 6 milvoo 
lbul!muşlardır. 1n~iliz lirasından '/O milyon İngi

liz lir8.8llla çıkmıştır. 
---o--

· Almanlar bitaraf va
purları torpilliyecek 

Tünel faciasının 
esrarı anlaşıldı 

(Bat tarafı l i11ei sayfada) 
mış ve bu yıaralaruna neticesin
de erkeklik kuvveti azalmıştır. 
.Böylece ademi tildidaıra müptela 
olan Halil Fatma He tanıştıktan 
90nTa doktorlara enjeksiyonlar 

(Has tarafı l incide) 
meQbur olması takdirinde bu ge
~in İtaeyaya veya baŞka 'bir 
bitaraf mem.ekete gi1nnak.te oldu
~ ula şüıı*ıe ad iJ.ooıaı. 
Şu baJde Aknan ~bııhirte

ri kurı:.ndanlannın Amerikan 
efkarı uınwniyesi.niıı jnfüıHni da
vet edecek tı.r harekette bulun
~ tıeh!.ikesını göze almalarına 
thtimaı verilemez.• 
A!hnanyanın c-yarı resni nota

sı. nın denizlerin oo~tliğini 
Aklı• t.ahte~irlerine karşı mü 
dafaa etmİye azıme4ırn.iş olan A
ınerikanwı ha.rlbc Rirmesi ürzerine 
A!ıınan sefiri Bernstnrff'un Ame
ribyı terketmesi tarihinden gü
nü ~nüne tam 23 sene sonra A~ 
ınerikaya gebiş ol:iuğımu ~ 
labıak enteresandır. 
v~. ıs (A.A.) - Berli

Dİlı cnotası• halk.kında tef.siratta 
buAuıan B. P.ittıman, demiştir ki: 

Reami bir Alman menbaına aı
feciden ve Alman hükU.metinin 
istiyerek vey& istemiyerek Fran
mz veya İnırili& lnanlarına giren 
Amerikan gemiler.ini torpillemek 
t..avvurunda lbuhınmakta oldu
iuna daic olan beyaniJtı, Ameri
ka hü.kfuneti ~in çok a_ğır bir me
eeledir. 

Bu beyanatta Holanda - Ame
lika ha~ işliyen bir vapurun 
1'orpillenmış Omt85ıOOa.n ba.tıı;e
dUrneai bu beyanatı daha manidar 
bir ha\de getinnektedlr. 

Amerika kon.gresi, bitarall* ka 
ııunu abümma :tevfikan w bir
çok büyük f edaıkarlııkllar bahası
na Amerikan seyr.isefainini ve 
ticueüni tahdit etm~ ve Ameri
bn denia:ilerinin lıa.yaüannı 
kwiMmak ve Avrupa ihtilafı 
baric.İllde bJmak için çallŞJllftır. 
Bi&ıarafök kanunu, Amerikan 

lremilerinin İngiliz ve Fracsi.z 
lhnaolarına ve reisicumhurun bir 
beırannamesi ne tayin edilmiş o
lan hımı> mıntaka.sına girmeleri
lıi mutlak surette menetmeltte • -
dir. 

melde olduklarını bildirmekte .. 
dirl«. 

Zü;rih, 15 (A.A.) - Basler N._ 
r,i;h'llen ~zetesinin BerlLn muha
biri bildi!riyor: 

Almanlar Mu~ik ~ 
nun torpillenmesi mes'uliyetin.i 
şimdi Holandtlya yüklemekredir
lc:r. 

SalihiyettaT Nazi mahfillerinde 
beyatı edil:dikine göre her hanRf 
brta.raf bir v.apur,, bir diişnao 
kontrol limanına ~iği vıe yahut 
zikzak seyahat ettiği takdirde 
içinde kaçak mal bulunsun O. -
luıunasın batınlabüeıcek ve~ 
reket ıkanunsui olıruyacakt.ır. 

Londra, 15 (A.A.) - Dün Al- ! 
manl&ir tarafından ba.tmlan Sul
ıtan Stac İngiliz yük ~isi mü-
ırettebatındarl 'lıJriıi, bu~ bir 
İneiliz limanına çı.kanlmıştır. 

BİR AMERİKAN VAPURU 
DAHA KONTROL EDİLDİ 

Londra. 15 (A.A.) - <.Bıü1ün 
hamulesi menşe taihadetnamesi
ne ürtinaıd eden ilk Amerikan 
vapuru ibir ıı.ıa lıDıtıW li
maııırta .ı;celrni.,tir. 

Hamu1esinin bir kısrm TürtD
yeye a ·; Fıosf.a:t ve 686 ıkaıtırdır. 
Vapur · iki buçuk saat.tik bir te- f 
vaktkuftan &0nra yolu.na devmı 
eıtmift,ir. 

Fm. Sovyet 
harbi 

(B~ tarafı l inci sat/fada.) 
bJ1k olduğuna işaret etmektedir -
ler. 
1NGİL1Z GÖNÜLLULERi HA

REKET EDİYOR 
Londra, 15 (A.A.) - Londn 

~azetele.ri hü.kıim:tein Finlandi
ya huhine iştirak etmeık istiyen 
İngiliz gönü»üleri hakkında ver
diği karan tasvip ediyorlar. Ve 
bu kararın Milletler Cemiyetine 

ve Lihi mukavelesine .kariı ol&n 
ıteahhüt.Lerine uyıun oldubııw 
bfidinnektedir ler. 

yaptırarak eksik olan erkekliğ
ni ta:mamla.mıya ve uttırmıya ça.
lışmıştır. Bu enjeksiyonlaTda if
rata v.aran Halile doktorlar bu
nun ·beynine fena .teside!' yapacar
ğını aövlemişler ve beyninde en 
uf ak mr inza ve gayri tabiilik 
hisseder etmez hemen doktora 
ımüracaat etmesini tavsiye etmiş
lerdir. 

Böylece hislerini tama.men tat
min edemiyen Halil ile Fatma 
bir sene JcadQr evvel ianışal'ak 
Beyoğlunda Lamartin caddıesin
de Murad Apartmanında kapıcı
lık yapmı.şlarorr. Burada Ya-
n maılıll olıan Halilin ihtiras de
recesine varan aşkı ve kıskanç-
lıtı yüzünden sık sık k.a vga et
mqler ve nihayet :Fatma evvelce 
yanlarında çalıstı~ doktor Ete
min Aksarayıdaki evine kaçarak 
liaılilden kurtuhnak istemiştıir. 

Fakat !kaçtıktan ve eşyalaınıu. 
da nakilıettikten yirmi beş gün 
ıkadar aorıra kendisi de Halilıi gör
~ istıemit ve dün de anlattıiı
mız gibi buhışarak pazaı- gece
sini facianın cereyan ettiği çA
m~ırlıkta geçirmişlerdir. Ha-
dise'Illıı de Halilin Fatmaya tek
raır beraber otu.nnalannı teklif 
etmesi, Reddedi:ince bıQakla 
kadına hücum edip yaralaması 
ve soora da kendisinin yaralan
ması teklinde cereyan ettiği muh-
tcl.if delillel'le sabit ohnaktadır. 
Halil ile Fatma kendilerini. kan 
koca olar.ak tanımışlar ise de res-
mi nikahları olmadıkı ve Halilin 
Hafilde evli ve iki oocuk sahibi 
bulunduğu milıaşıl:mıştır. Hadi-
sede başka şahısları met.halda& 
o.lmadıklan anlaşıldığından tah-
kikat scm.a ermiştir. Morj?Un son 
raporu da alınarak dosya hıfzediı
ıecektir. 

IKDA1'f 
---

1~1-~11 .. ~~~~~;.~~~1~~!.~:.~.~.J Fen~b~h;I~ 
oyunu ni mucip olur. Gerçı, bu devlet - rika hariç, diğer müstemleke - d t ı • 

üstat Bnltacıoilu ismail Hak- lcr, henüz nüfuslarile ~ütena. • lerinden alabileceii asker mev- OS r.a bır hasb! 
la diyor.muş ki: sip büyük ordulara sı>lııp değıl- cudunu, bizzat Ahnnnlar 2 mil- 'f t 

•Ycııi kurmak istediğim tiyat- dirlcr; fakat harpten korkmıyan yon tahmin ediyorlar. Harp u - l 
roda piyes yoktur rejisör yok- cengin·er milletlerdir. Kızılordı_ı- zarsa bu yekfıa da ıeçecek olan yazan: E~ref Şe 
tur, sahne yoktur 'dekor yoktur ya mukavemet gösterecekl~rı bu kuvvetlerin mühim bir kıs • ,_ ________ _ 
akscsüar yuktur 'makyaj yuk ~ şüphesizdir. Bu mukavemet, in- nunı ve İrıcilterenin, dünyanın 
tur.• ' gili.ı - Fransız kara ve hava or- dört köşeWıden temin edeceği 

Bu tarif .rahmetli Kavuklu A- dnlaTının yardımlarilc pek şid- ücretli ücretsiz askerler, hep ya-
linio g~esile büsbütün boynu detli olabilir. hanın şimali 2080 kın ve orta şarka ıönderilebilir. 
bükiilc kalmış 'ota bizim eski ilô 4000 metre yüksekliiinde dağ- Hülasa, İngiltere ile Fransa, gup 
orta oyunt•na bira: benziyor di- larla tabii surette müdafaa edil- cephesinde, müdafaada kalarak 
yeceifün ~ma orta oywaunda miştir. E,ganistan d.a öyle dağlık f81'ka bol asker cönderaaekte 
hiç olmazsa dek r ve aksesüar tar. MeşhW' Hindi KUh dalları güçlük çekmezler. 
olarak bir (Ye~ dünya) bir ora~~dır. Irak ve Suriyedeki Irak, Fakat en ~iıhjm mes~le ~~ : 

b'rk saııd 1 b' sur- İngilız ve Fransız orduları, he- tlur: Bô)'le bır harp halmde, ıkı 
masab,' 

1
.ftaç • 8 yeb, ırn b·ır men hanın yarduwııa kopcak - tarafın da ilk hedefleri, hava kuv-

na, ır c;ı e nara ve aza ı ·b· a·ooist d k. İn T · ı b'I b. f b' bek · pa arı gı ı, ı an a ı gı az vetlerıle petrol kuvu arını ve te· 
zen ı • ır .. ener, ır çı so • ve Hınt orduları da Efganistana sisatmı tahribe çaİışmak olacak-
~· ve en (Ogu 2ennelerd.e obnak yardım edebilirler. Hindistanda tır. Sovyet tayyareleri, iraa ve 
uzere gayet bol makyaJ nrdır. 70,000 kilometreye yakın demir- Irak petrollerine hücum edecek-
Bu oyunda olmıyan şeyler de şun· yolu vardır Yalnız Hint demir - leri gibi, İngiliz - F.nnaaz laava 
lardır: yolları, Sovyet Busyanın biitün kuvvetleri de BakUdaki kuyula-

Piyes, reji!'ör, sahne ve ayrıca deıııiryollarından 7-8 bin kHo - rı bombahyrcaklardır. İki" taraf 
bina olarak bir oyun yeri..... metre daha azdır. Denize de lngi- için de aynı muvaffakıyet tan· 
Şu halde üstadm tarif ettiği liz donanması hakimdir. larJnı \'e ku~ ularm kısmen veya 

yeni tiyatro ile bizim eski· orta İngiltere ile Hint milliyetper- tamamen tahrip edildilderi.ni ka-
oyunu ırrasında hafiften bir ak- verlcri arasındaki ihtililın, mem- bul edersek bundan Sovyet Rus-
rabalık var demektir ve madem le~ketleri bir Sovyet taarruzuna YF"•m daha zivBDb çıkacaiı mu-
ki öyledir zaten bidlirile akra - ~gradığı zaman, Hintlileri İugi - hakkaktır. Cünkil SoV)etler pet-
balıİı ola~ eni tiyatro:\'U, eski lızler aleyhine kı) am \'e ihtilale rolsüz kalırlarsa bu, hem KızaJor-
orta o)·unu ile önce ııikAh sonra sevkcdeıbiicc:eğini düşünmek, ta- du, hem de Sovyet ziraati içia 
da yüz ıöz etsek nasıl ol~ der- hakkuk etmiyecek br hülyadan müthiş bir tehlike olacaktır. Sov· 
siniz" ~ bir ICY delildir. Bilakis, yet Rusyada Bakii petrollerinin OSMAN CEMAL KAYGILI b~r Sovyct istilası tehlikesi, Hin- yerini tutacak, başka petrol ku-

• . • d~stanı İngilizlerle beraber sıkı yulan yoktur. Buna mukabil, İD-
Hamış: • bır iş birliği yapmıya se,kede- giltere ile Fnesa, hak ve iran 
E9ki KaraRÖ1X:illeroen tıayali ceJdir. Hmt hükümdarlarınuı petrolleri yerine. deaize hikimi-

Safaya: hepsi, daha harbin başında kcn- yetlcri sayesinde, dünyanın bü-
Benim o işlerle bir alakam di hususi ordularını bile İnl'ilis tün diğer petrollerinden istifa-
~ mes'elendn na&ıl ya,pıldı - ~paratorluğunun emrine 'er- de edebilirler. Sovyetier için, me-
itmı, ya!hut yapıılaca~ı da pek mişlerdir. Mısırda ve Fransada sele, bir bayat \'e meınat meseleü 
!bilmiyorum. Siz, lcıendiniz doğru- Hint . birl~kleri vardır. Bu itibar- olduğu halde İngilizlerle Fran-
dan doinıya Ankarada bu iş!er- la, Hınt ordusu da, gerek mem- SJZlar için, döviz n nakliye ae-
~ ~ olanliara bir melrtuıpla leketin müdafauında &erek diğer selesidir. 
müracaat ediniz. Yahut üstat, mıntakalarda İngilizlerle yan- Şu kısa tetkik gösteriyor ki, 
Baltacıof;lu İsmail Hslkkıyı bu- yana harp edecektir. Sovyetler Alman)·awn teşvik ve 
rada bulıuıp mes'eleyi !kendine Hindistan, Büyük Harpte, talırikine kapılıp do, yakın ve 
an2atınız. O. C. K. 1,400,000 kişiden fazla asker çı- orta şarkta harbe gıirişirlerse, va-

karmı,tı. Bu defa da, en az, ayni ziyet. hiç de bazı Alman ınuhar-

Finlere yardım 
çoğaldı 

lspanyol matbuatı hüku
metin derhal yardım 

etmesini istiyor 

iMa.drid, 15 (A.A~ - İspanya 
matbu.atı So~ Finlandi'
yaya kerşı ya'Otıikları taarruzlar 
~ında müteessir obnaltta \'e 

Finlandiya m'11mvemetitıin sona 
eımesinden ~. Gaze.. 
4ıeleır' Fi.nlıandivaya derhal yaniun 
edilmesini istiyorlar. 

KANADALI GÖNÜLLÜLER 
Torento, 15 (A.A.) .- Finlan

diya konsoloshaınesinin bildirdi -
ğine g~ Kanadall 2() pilot gö
nüllü olarak Finlandiya ocdusu
na yaWmıStır. Bu pilotlar pek 
ymtında Finlandiyaya. gidece'k -
lerdir. ---<>----

Ekster kruvazörü 
lngiltereye döndü 
Londra, 15 (A.A.) Ex«er adın-

daki İ~liz kruvazöıii, bu ~ 
P)yrmu1fı'a ~lmlştir. Bıırad.a B. 
~il ile B. Simons ve B. Dul1ey 
Pouııdi &endismi belalemekte idi-
ler. 

mevcu*ırı temin edeceğine şüp- rirleriaiıı t.vir ettikleri gibi, 
he yoklar. Hindistanın 315 mil- c(ilpembesi değildir. Sovyet Rus-
yona yaklaşan nüf usile Sovyet ya, bol insan ve mahcmeye sa-
Rusyadaıı daha baskın bir insan bip· olmakla beraber, başta A-
ve h~m madde kaynağı olduğu- nıerika olmak üzere, bütlin dün-
nu unutmrunak lbımdır. yayı arkalarına almış olaa İa-

Hindistauda mılli istiklali te- ltiltere ve Fransa da, aciz ve zail 
min etmek, meseli Kanada gibi bir vaziyette bulunmuyorlar. İki 1 

dominyon ulmak temayülüne İmparatorluğun eller~nde 625 mil-
mukabil, So\yet Rusyanın da yen nüfus vardll'. Bunlara İran, 
böyle bir wı vardu. Kafkasya, Irak, Filistin, Efganistanı, hat-
Türkistan, Buhara, Pamir gibi ti Mısırı da ilave edebilirsiniz. 
yerlerin a!ıalisi, Sovyet Rus)·a - O vakit GS0-660 nıil)onu müte-
nın esas halkını teşkil eden Bus- caviz muazzam bir teşekkülle 
lara her bakımdan yabancı un • karşuaşırsuuı. Gerçi bu muaz -
surlardır. Onların bu hususiye - zam iasan kütlesi, limilen Av -· 
tinin de hesaba katılması lazım- rupa devletleri gibi, askeri ıq, 
dır. kilita tabi tutulıuanuşsa da, bü-

İn&illz dominyon ve müatem- tün bu memleketler, tiker, İRİ, 
lekelerile Fraa.ız müstemleke- amele. bam madde ve enak bia-
lerinln hazırladıkları ve hazırlı- kınımdan soıısus kaynaklardır 
yacaklan kuvvetleri de, hesaba ve uzayıp gideceği nıuhakkak o-
kabnak gerektir. Daha şimdiden lan bir harpte, deniz hikimiyeti-
Avwıturalya ve Yeni Zolanda bir. f ne de istinaden, nihayet bütüa 
likleri ile Fransız müstemleke ' ağırlığını hissettirecek müthiş bir 
ordusunun mühim bir kısmı, Su- kuvvet teşkil ederler. 
riye, lrak, Filistin ve Mısırda Hülasa, Sovyet Rusya, Alman
oulunmaktadır. Suriyedeki •ran- lara uyup da müttefiklerle har
sız kuvvetlerini Sovyet gazete- 'he kalkışırsa, büyük ltir mace
leri 100,800, Almanlar 400,000 be- nya ve (Ok tehlikeli bir harbe gir-
aaplamqlarda. Framızlar, hakiki miş olur ,·e bundan da kentlisi za. 
mevcudun, ikisi ortası olduiu • rar, Almanya kar eder. 
nu sövlcdiler. Bu ordunun, ıiıu- ABiDİN DA.VER 

17 yaşındaki 
katil Cahid l ' Köseivanof 

kabinesi 
<Baş tarafı 1 incideJ 

l'erinin iktısadi kuvvetini müte-

Epeydir yerli maç.lan de 
<bir surette takip etmiyo 
Ahbaplarımdan biri söyled 
nerli seyircılerden bazı'arı 
lih J!ibi, Niyazi ;;tibi oyu 
fırsat kaçırınca şöyle bagı 
larnu.,: 

- Eşref Şe!ik gel de .. 
•• 1 2or .... 
Ben Melihi muayyen ıbır 

tem O\ un için 'birınci nevi 
kez mühacim addeden} rd 
Melih Güneşte iken o u 
yerde muhafaza için salahı 
derccesmde gayret edcrdiı 

Melih hakkında vcrd gı 
küm, son zamanlarda sık sı 
tikim beceriksizliklerine ra 
hala devam ediyor. 

Bence Melih, !renklerin 
dern merkez mühacımler i 
bul ettikleri tarife en :ra · 
safta bulunan oyuncularda 
ridir. 

İngilizler ve Fransızlar 
bir merkez mühacimını 
böyle tarif ediyorlar: 

Yırtıcı ve pek seri olacak 
cum hattının her tarafında 
gibi fırlayacak, ve sahanı 
1röc;ebe oyuncusu rolünü 
faza edcl·ek. 

Melihın bazı beceriksiz i 
riıü görenler ihtimal kendi 
dilerine sorabilirler: 

- Canım bir Avrupalı 
merkez mühac1m sadece i 
şaıı. ok gibi oynıyan ve sa 
en pöçebesi olatı mıdır? 

Filhakika !renk müteha 
modern futbo1un merkez 
cimini tarıf ederken bır fut 
da bulunmasını e ~m gord 
ri diğer liya.katlerı o kısa t 

ilave etmemişlerdir. O cü 
lerle sadece merkez müha 
+l1İn bariz vasıf'arını anlat 
ç.al~mışlardır. 

Ben de kabul edenm ki, 
bazan dördüncü sınıf bir m 
cimin ka<;ı.."Ilııyacagı fırsat 
çınr. Top kontrolu, ar.kad 
;ıe ~asması. oyunu kc:ıv 
islend~ı kıvamı bulamam 

.Fakat bunlar ,;bi aley 
söy!eneıbilecek tenkitlere 
men ,gözönınıdekilerle kıyas 
lince, yine İstanbulun en ıyi 
kez mübacimlerinden ol 
meydana çıkar. Yanı bir oy 
daki J[iinahlarile, savaplan 
blınca savep tarafı aJ?ır b 
Melihin bir de kendı kıym 
rinden has oian. kabahatlen 
dır. Sür'ati ve hızı } üzıinaen 
sat haline Re1emiyc.ıcek \ nzı 
Jeri ilidas edişidir ki, onu u 
madık zamanlarda çıkardığı 
satları Uımamlı) amamış o 
la suclu ı;tôstenr. 

Bu cıns oj uncuları düny 
her yerinde daha zı} a<ie ar 
daşlacı oynaı.ır. 1t.a"ya ların 
hur Pıoıa'ları, İnsı{ilizlerin D 
ları. tkannc.a kararınca sö 
nutu.lmamak şa.r~ıle• Mcr 
:başka türlü degil'erdir. 

Avnca bizdeki muhacım 
18.kkisinin de Melıhip fena 
hakeme edilmesinde t~ıri 
muşturı MahimJa, ROl yap 
memur olduicu farzedılen b1 
yuncunun ilk ae!a o tarafı 

lnJriltere kaçak eşya bulunup 
buluam.adı~ aıraştınnak üzere 
~ ~lerirıi İngiliz ve 
...... ~ limanlaınna J(Ötünnek 
baklana malik olıduğımu iddia eıt
bıek.tedir. Amerikan kapta:nla. 
n ile Anıe.rika hiiklimeti, hiçbir 
Z11n& bwıa muvafakat etmemek.
tedirltır. Filhakika bu gibi l/l!Y'
ltr, hükUmetimiziıı protes~ 
1ıa rabnen yapılmaktadı:r. Bu 
~ ahv&J. hukuku düveli ihlil 
•tb>ekt.ecür. 

!Matbuat, bundan Oatb Rusla
rın İspanya dahili harbinde oy
nadıb rolü hatırJ.atınaktadır. 
T~ ~i diyor ki: 
cHüıriye.t için müeadele eden 

:s.:ı v ·A & ı -;_v ,A · z_·ı v ,CE T : 

(Baştarafı 1 incide) 
ladı ve şehreminine kadar gel
d;, Biz ŞEtı.remminde y.lkık Fm
dıkzade camiinm yıanında:ci ar
sadan gcçe.-ken yabancı adarn .bir
derılbire bize yakiaşarak.: «- Du-
run, bakaymı, ıbu saatte nereye 
gidiyorsunuz?• dedi. Elin.de par

laik bir şey tutuyordu. Öldürdü
ğüm Şükrünün kardeşleri oldu
~u 't/.ı.iT~im için onlardan ibiri 
benden iıntiıkam almzya kaı'ıkışı
yor sar.dmı ve hemen bıçağımı 
çelktirn. Bu SJrada Sedat: •Aman 
ne yap.yorsun?• diye araya gir-

madiyen takviı:Ye e1nnekte ve Al
manyan.n Balkan'arda i'ktısadi 

ve siyasi hakimi} et tesisine ma
ni o:maktadırla.r. Faka.t A.knaıı -
Sovyet iŞbirl:gı bilhassa BuWuis
tanda te6iırinı ~elııte ve Bul
gar siyaseti üzerinde mühim bir 
rol oynallNlktaıdır. Nitekim.. Köse
ivan<>f kabinesi Bel'grad kararla
nna U\"lllakla anclt bir müddet 
vziyetini kuvrveUend relbilmiş fa. 
kaıt istifaya .med>ur olmuştur. 

~. Gol kaç!l'an mühaci 
re, başka yaptıkları işlerden 
layı kıymet atfetmenın se 
leree müşkül olduiw:u da 

H~u düR'l ahkamma naza
'- İneiJ,tere, ~ilerimizi ~ 
~ durdurnıak ve kaçak ~ 
Ya anmtak hak.kına maliktir. Bu 
d>i C!fY& bukımnadıiı takdirde 
huıkUku düvıel alikamı, J!emiıun 
Yoluna dev.anı etmesine müsaade 
~. 

ltaçaık eıya, dü.sman·a gönde
rilen mahsulat ve mamuliıttan 
ibarettir. Bitaraflık kanununa 
~ hıçbir Amerikan gemi~ 
llitı mubrıtiplerle ticare.t yapm.ı -
~ laakkı yoktur. Almanya, mu-

Jebilmisil kanununa nazaran 
~ ebiye çahpnakta, yani f 
&llC•ltereıW:ı İn.lziliz kontrol li-::z:uma ~V~ediJ:aıiı olan Ame-

aeın.ilerindeki malları ka
çak eoya diye müsaderE;! etmek 
~ Ra.Yni kaııuni teşebbü
~e kaorş.ı kendisini korumak i
Qlı ~ düvel ahkamını ihlc11 
-1eccfini iddia etınek*.,,,.;ı · Lon -.ıır. 

d:ra, 15 (~A.) - Royter A-
ta.nsı bıkliriyor: 
Alınan1arın İn~te-eye ve y .. 

h~ b .r 1nailiz .kontrol limanına 
g deeek bıtaraf ' purların toroil
ıc.n ceklerı ehdıdi Londra resmt 
tnahfillennde hayreti mucip ol
lllaınuştır. Zıra bu mahfiller Al
in.anların şimdi açıkça ilan ettik
leri bu usulu esasen ~tbik et,. 

• 

bu küçük Fin milleti için göndı9-
rilecek vardım ordusu, bugünkü 
-ahval ve ~t dahilinde İngi
lizlerden ~ mühim RÖ
nüllu kıta.lan mevcut olmaıcllkça 
tam olamıyacaktıT.:. 

Deyli Tele~.af yazıyor: 
cFinlandiy.;ıya kanunun müsa

ade ettiğl bütün manevi ve mad
di yardımı yapmak İngiltereııin 
ve ~ütün hürriyet dostlarmı.n vıa
züesidir.:. 

Deyli iMeyl de lf()yle diyor: 
cBizimkilece Finlal}diyaya git.

meleri içın müsaade vermekle, 
İnsan kaynaklarımızı dağuııkh
la uğratmı, ~hnuyoruz. Bit.
raflar için harbeden Finlandi~ 
ibizıat kendi müdafaa hatlac.llDlZ 
i~in hayat ve k.aJe teşkil etmek 
tedir.:. 

Nevs Kronik! yazıyor: 
cllükfun in tasvıbi hiç şüphe

siz Fıniandıya için gönüllü kaydi 
işinde bır kamçı tesiri yapacat.-
t~.. l 

HclSinki, 15 (A.A.) - Helsin
ıkinin Salomat gazetesW.n cephe
deki .muhabiıı bildiriyor: 

&illa ceph mde vaziyet saıkin
dir. 45 kUometre gerıye atılan 
Sovyet kıtaları, Fm mukabil ta
arruzu üzerine çekihniye nıec -
bur kaldıkları mcvzile!'i tahkime 
«:alışıyorlar. Finler, yivecek ve 
nuihimmat kollarını tahrip için 
Rus hatlarının gerisine kuvwW 
müfrez~ler göndermektedirler. 

! . . .;:. -· . . .... !:i, . .··~ -

Si)' asi ve askeri vaziyette yeni hadiseler 
Yalnız otta, ceauba tarld Avru-ı 

tt•J'• ait ıueteler ~ tlemok
rasinin muharipleri İa&iltere, 
Fruu cueteleri, siyasi, askeri 
mahfillerine mensup şahsiyetle
ri dahi _ıelecek iHd>ahar aylarm
claki taarruza ait hesaplar, tah • 
minlerle m~ldiirler. MUharip
ler, askeri bazrrlıklarlm tamMD
Jamakla. ı>liıılannı, taarnas ve -
ya müdafaa tertibatlarını hazır
lamakla, siyasi faaliyetlerini iler
letmekle uiJ'aşıyorlar. 
Mısırdan başlıyarak yakın şark

ta, sonra 41a orta Asyada, yapı
lan ~keri haurbldann, alınan 
tertibatın heclefteri iki kısma ay
rılabilir. 

ı - Esııs müdafaayı teşldl e-
4ea, taarruzlan karşılamaya ma
tuf 1Juhınan askeri bazll'lıklann, 
Afrikada, carbi ve prki Akde · 
nnde, cenubu ...-ki Avrupa ile, 
orta Asyada 7apıldıiı anlqılı -
yor. 

Afrika, gubl ve şarki Akdeniz 
ile, cenı.t>u prki Avrupadaki 
luırp n taarrm hareketi, gayri 
mulıarip İtalyadan olabilir. Bu 
&ebeple Mısır ve Sudan 1araf • 
hrma Kanada, yeni Zeland, Hin
Clistandan İn&iltere askeri kıt'a
ları ıetirilmekte, Fransa ve İn • 

&ilterellİll )'akın. orta f81'k laava
&i başkumandaalarmm vaziye
ti tetkik, teftit lr&Yesile M.ıra 
~ittikleri anlaşılmaktadll'. Bu ha
validen cenubu '8rtd A vrupada 
alman mihlafaa tertibatı, hem 
İtalya, hem de Almanya veya 
Sovyetlerden gelebilecek muhte
mel taarruzlara karşadır. 

Z - Yakın .-rkm Suri)•e. orta 
Asyaya doinı Irak ve şimali şar
ki memleketlerini teşkil eden 
İran, Afıanistandaki ted).irler, 

• hazırltklar dahi, Sovyetleria mün
feriden, yahut Ahnanlarla müşte. 
reken yapmaları ihtimal dahilin
de ı-örüJeıı taarruzlarına kartı 
ihtiyati tedbirlerdir. 

Bütün bu askeri tertibat, ha
zırlıkların, bu muıtak.alardaki 
miiletlerin münferiden, yahut bir f 
arada İtalya, Alnıanya, Sd\ yet
lere herhaıııci bir taarruz için ol
madığını tekrarlamak faydalıdır. 
Harp jtclccekte bu mıntak:ılara 
sirayet edebilir mi? l\lüttefik dev
letler, alikad:ır hükumetler mü
dafaa tertibatını tamamlamakta
dırlar. Şimdiki harbin mqzkfrr 
mıntakalara sirayeti, teca\'üzler
le karşı1aşılaca2't ise 'bugünden 
kestirileınez. ancak Ye yalnız, ih
timalJere dayanarak tahmiıı o
lunabilir. 

HAMİT NURi IRMAK 

di fakat ben kar.anlıkta blçağı sal
lamış bulundum.°Meğer yıabancı 
adamı değil, .3edadı yar&lamı -
şını.Bunu Sedat: cAh, beni Vlll"-

dun!• diyince anladım. Gölge 
kaybolmuş, Sl'dat yere düşmüş
tü. Oradan uzaklaştmı. 'Biraz son
ra gidip karako' a tesJ;im dldum.a 

Maznun zaıbıtadaki ifade6inde 
Sed.adın ken.dWne: cBen senin 
öldürdüğün Şükrüden işsiz za -
manlan:mda para aiıniım. Şimdi 
himayesiz kaJd:ıım. Adam öldür
mek övle olmaz, böyle olur. di
yerek bıçağile hücwn ettift.ini ve 
bunun üzerine onu y.a.raladıık:tan 
sonra çeşmede e!ini yü2Jlinü yı
kachğını v e kanlı bıçağı da, ya
ladığını, sonra karaılwla g~tt.iğini 
söyliiyıordu. Aradaki tenakuz so
rulunca da kara.knlıda ifade verir
k en Ciklnın lbaşınıda olmadığı ce
vabını verdi. Buıxian sonra polis 
momurılan ve bazı şahitı'er din
lendi. Muhakeme, mamunun es
ki maıhkfımiyetine aıt kBl'ann bll' 
suretinin cel>i ile ge1miyen Biti 
şahidın zorla getıriknesi için 
~a güne bırakıkiL 

Sofi;ra. 15 (A.A.) - Kı.l yeni 
kaıbi.nenin ~ine maarif nazırı 
profesör Filof'u meımır -etmiştir. 
Başvekil IKöseivarı:af tle Dahi -

liye Nazın Nedef'in kabineden 
tamamen çekilecekleri bi'.diril -
rnektedir. 

İtalyan M. M. komis
yonu toplandı 

Rama, 15 (A.A.) - Milli Mü
dafaa yülksek komisyonu, altıncı 
ve sonuncu ce:sesini dün Musoli
ninin riıyaseti altında akrletmiş
tir. İçtimaın sonunda neşredilen 
teblikde eziümle şöyle denilme~ 
tedir: 

Duçe, şimdiıki ah:val dıolayısile 
ve milletin aSkerlik bakımından 
t.eıısikini sivil ve sınai sefeıberli
ği ve o1dkıratik ekonomiyi alaka
dar eden mesele~nm adedi ve ma
hiyeti. :itibarile bu celsenin ç~ 
'1ühim o!duğuna işaret etmiştir, 

dik ederim. 
..Mademki, Melihin bf!C~Llll 

Ilklerinl ~ükleri zaman, 
tabii bir ldiil>tülük hıddetil 
mimi balının Fenerlilerle ş 
zımda ahpapça hasbıhal e 
niyet ettim. 
Şu halde Melih hakkınd 

naatlerimi .w;ık.ça ve ahbapça 
daha tekrarlıyayım: 

«Çifte vav• denilen İngiliz 1 
zındaki oyun için Melliı iyi li 
larulmak ve arkadaşları taca 
dan iyi desteklenmek şartile ı: 
cut gene oyuncular arasında 
nerbahçe ta-kımına en UYRU!l 
lecek bir futbolcüdur. 

Düne kadar Fenerin ant 
bir In2Hizdi. Ve oyunculaıi 
c W • denilen tarzl oynatmak 
terdi. 
Eğer yeni a~ınaın Fener an~ 

nörü merkezi Avrupa taı"zlll 
bir oyun oynatmak isterse 1' 
lihin hücum hattının ortasını 
ki verini ihtimal değiştirir. 

Amma bu«tine kadar Melih 
nıyamadıysa itiraf etmeli ki, l 
bahat ne bende ne de Melihı 
dir. Futbol.de de OO) ledır, ba:ı 
birçok sebeplerle oyuncular 
rasında elzem &an lehim tu 
maz. Fransada buna, filanca ta 
mın hatları veya oyunculan /1 
sındaki lehim s~lam dekı 
derler . 



una-• - .. ...... 
işte Size Menfaatinizi Gözetecek 10 Adres • • 

1- HASAN DEPOSU MERKEZr: 
2-
3 

ANKARA HASAN DEPOSU: 
- fZMIR HASAN DEPOSU: 

4 - BEVOGLU HASAN DEPOSU : 
5 - KARAKÖY HASAN DEPOSU : 

Bahçekapı, Beyoğlu Tramvay durağı karşısı 
Ulus meydanı, Bankalar caddesi No. 28 
Kemeraltı, Hükumet caddesi 
Galatasaray tramvay durağı yanında 
Galata Köprü başı meydanında 

6-
7-
8-
9 

Beyazıd HASAN Itri yat ve müstahzarotı satış yeri : Üniversite caddesi 
~adıköy ,, ,, ,, " ,, ,, : Altıyo1ağzı 
Usküdar ,, ,, ,, ,, ,, . ,, : Hakimiyeti Milliye caddesi 

- Eskişehir ,, ,, ,, ,, ,, ,, : Bay Sabri Öğütverici 
10 - Beyoğlu ,, ,, ,, ,, ,, ,, . Yerli Mallar Pazarı yanında No. 324 

YERLi ve YABANCI BOT.O ITRIYATINI 
Türkiyede en iyilerini en ucuza satan müesseselerdir. 
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1 

Tefrıka: 147 

Bu esrar engiz macerayı Halit ve 
arkadaşları alaka ile dinliyorlardı 

- EveL Yol bntikten ve yolu 
ik:ıızan seksen amele de mük.fıiat
larmı gördükten soııra buradan 
ilk ııeçen yine benimle beraber 
Caf.er olmuştu. Abbasenin köş
künün tam ahına daya.nan bu 
yolun öbür ocunda Akide lıekii
y.<rdu. O gece bir baş ağrısı ba
hane eden Abbase kardeşirun hu
:ı:uruııdan QQbuk çekilmişti. Ca
fer de sözde BaJidat haricinde 
bir :kasabada b.iır hazine metsele
ainin µbk\kiı>e gitmiş göründü. 
Bu suretle J.ki .eenç kendilerini 
HarunfuTeşidi.n sohbet meclisin
den uıa.k tutmanın ve k.e:ndi mu
habbet meclisinden de biribir l& 
rine uvuşarak w.: ytllık hasreti 
un11t:m;mm 2leV.kİni tattılar. Bun
dan ııonra kAh Cafer ve kah Aki
denin ;retakatinde Abbase bu 
yoldan işlediler. 

Bu esrarengiz macerayı Ralli 
vıe arkadaslıtn büyük bir merak 
ve alaka ile dlnli"YQrlardı. 

Halit sordll: 
- Abbase buradan ııeçcrek. ne

reye gidi}'91l'<iu?. 
-Ca!erin sarayına .. Bazaıı de 

burada benim ev.i:mdıe bı~ '.uı;aı~ 
yorlardı. Hatta Ahbase, Cafer -
dr?n olan çocummu sizi misaiir 
ettiğim odada do~urdu. 

- Çocuk ne oldu?. 
- Onu iki cariy~ ile Mekkeye 

götürme 4ini bana havale etti
ler. Fakat Abbasenin en emin 
cariyesi olan Akide bir gün iha
net etti ve hıınırnınm aJ!Tını 
Hanınü:rreşlde bildirdi. 

Akidenin Halifeye karşı sev
gisini, kıslı.ançlıitmı ve kindarlı
ltını evvıe'lıce söylıem~. Bu 
kız bu sefer de Ahbasenin sev
gilisi Carere vurulmuştu. Esa
san Caiere güzelliği yüzünden 
bütün Ba,itdat bzları ve kadınla
n ha\tA erkekleri bile vurgundu. 

-
UAZRETJ 

MUM 
Yazan: Ziya Şakir 
Ortalık kararırken, Resulü Ek

reme tekrar nöbet .'(eldi. Çarça
bı.ık yükseren hararet, birden -
bire o kadar arttı ki, artık ken
disini tamamiyle kaybe-tti. Ate
şin şiddetinden çarpınmalar, iz
tırahından inliyerek haykırma -
.!ar baş gösterdi. 

mılıbuki o zam.ana kadar, Re
ıru:.; Ekrem Efendimiz hiç bir 
defa ne ateşin .şfddetindt>n ~ ne 
~ iztırabınd.ın .ıkayet etmemiş .. 
Hattiı ekafındakilcre de; 
~ Hastalıktan, şikayet etmc

ınolıd..r İı.tırap.lara daima sabır 
ve tah-ınıül ile mukabele gos
tE'rmclidir, 

,Pemiştl. Fakat şimdi, görülü
yordu ki. R~lü Ekremin iztı
r.ııbı •tık sabrın. m•taneiİn ve 

Aki<le i$te bu ask yüzünden ha
nımına ihanet ettı. Onun Abba
se i:ile miina•ebetlcrinı ve hatta 
bir çocuğu bile olduğunu söyledi. 

- Tabii bu yeraltı yolunu tla 
haber verdi de,i!il mi?. 

- Ha·-ır, buna imkan bul&na
dı. Harunürre.şit kız kardeşinin 
Caf 'T le buluştukları haberini du
Y'lJıc .. büviik bir hiddet ve asa
biyet.c kapıldı. Her şeyden f!'V

vel bu i:h.barın Jı;ı.kika t o;:ap ol
madığını anl.ım'1k için çocuf{u 
görnH!k istedi ve Mı?kkeye gitti. 
Ben bu işi haber almıştım. Ar 
kidenin hammı ılibi beni de ele 
wnnesinden korktwn. Ona gö
re tertibat alılım ve bir gece 
Akide sarayda ve odasında ölü 
bulundu. Bu yolun esraırını ve 
meveudiyetiıni bilen üç lcişi kal-
mıstı. Abbase, Cafer ve .. Ben. 1 

!Halit, :ııeki nazar !arını bir müd
det .sabit bir noktaya dikerek dü- 1 
şündükten SQ!ıra: 

- HalA!enin kız kardcı;inin 
hiç beklenmeden bu zamanda ve 
ansızın vefat habe-rinin verilme
si ve cena:ze mera.simi yapılma.
ması Beıbebini şimdi anhvorum. 

- Evet.. Harunürreşit Mekke
de Caferle Abbasenin çocuğunu 
getirtmiş görn\'1< ve yaptığı tah
kikatla hakikati anlamıştı. Bağ
dada dönüşünden birkac gün son
ra Srtti Abbase esrarengiz su
rette ortadan .kayboldu. Muhak
kak ki halife kendi asalet kanına 
köre kanı kanştıran kız kardeşi
nin cezasını bizzat vermişti.. 

- Car.erin iİdanunın sebebi de 
bu mu?. 

- :&.et .. Onun ve bermeki 
siili.lesinin imhası işte hep bu 
(aşk) yüzünd.C'.ll o~w;tur ve bu
nun icindir ki s:ına ben bu teh
likeli oyundan kendini sakınma
m tavsiye ettim .. 

Tefrika: 147 
t.ahammıllün hudutlarını geç
mi.sti. 

Bir aralık, P,öıleri.ni actı Dal
gın dalgın etrafına baktı. Y -
taj!ının yanında diz ı;öker k ı
çin için aii!ıyan (A l) ye baktL 
Hı;-ı:;m:ı ateslerile yanıp kavru
lsı> dudakları kıpı rd adı: 

Beni. kııcai!ına al. 
Diye mınldandıgı güçlükle an

l • ldı. 
(Ali), der!Nl R!?Sllhi Ekreı:nin 

arkasına !(<'<;erek, onu müb5.~ek 
ba..ı.n.ı göl!süne deyaıL. 

Yaşl:ar sızan bütün gözl<>r, 
bi.r an bile Resulü E;kremin çeh
resinden ayrılmıyordu. İztıra
bın şiddetinden va.\it vakit geri
len bu Qehre, kah bir ateş gibi 
kızarıyor .. Sonra da, bir limon 
gibi sararıyordu. İki tarafına d~-

htanbul Dördüncü lcra Me
murluğundan: 

Be.şilt;taşt.a V aklc çeşmesi spor 
caddesi 122 No. da iken halen 
ikametgtıhı meç~ul Bay Kadri
)"e: 

Bay.an Servet v.ekili Bahçtla
pıda. Levan.t Han 12 m.onar.ıda ar 
vu·kat Bcsi.m $elif ta:rafmd.'.ln 
ı!airemiziıı 39/5392 sayı.lı dosya
sında İstanbul &liTe 1 inci Hu
kuk 'Mahkemesinin kat'iyet ke,._ 
beyl.emi.ş 14/10/928 ta:rihl; ve 
937/211 esas ve 351 ilam No. lı 
bir kıt'a ilamına müsteniden do
kuz yüz kıı:k bir lira 27 kuru
şun 2 nisan 937 tarihinden itiba
ren yüzde 5 faiz ve yüzde 5 a'<'1-
ka ılık ücreti V<' 46()9 .kuruş masa
rafı muhakeme ile birllkw ve har 
ciz vol ile alevhlnize yaptığı tar 
kip üzcı-in. namınız crluınlan 
icra emri ikametı;ahınızın meç
h_l bulunm3'>ı dolaY'Sile müba
şir ta.rafında.n iade edilmiş ol
m..,;ı üwrinc İcra Haki:mliğiııoc> 
kra emrinion bir ay müddetle ila
n~n t<>bligin€ karar veri:lmi.ştir. 

İı;bu Han tarihinden itibaren 
yazılı müddet içinde borcun ö
dennı.esı veya 33 üncü madde 
mucibince borcun itfa veya im
ha! edildiği veya ilanın mili"uru 
zamana uj!Tadığma dair tet.k.Jc 
men:iioden icranın geri l;>Irakıl
mliSıııa dair kara.1' ~k Jfı
zımdır. Yine bu müddet içinde 
74 üncü madde mucibince mal ıı,e,. 
yanında bulunmanız icabeyledi
ği ve aksi halde hapisle tazyik 

muamelwi tatbik olunacağı gi
bi cebri icra yolile takibi devam 
ecfoceği malı'.ım olmak üztto 
ilan ve tebliğ ok.ınur. (24455) 

Sultanahmet Üçündi SuL!ı Hu
kuk Mahkemesinden 

940/221 

Haronun son sözleri genç Ha
lidin gözü önünde tekrar sevgi
lisinin hayalinı canlandxmı.ştı. 

- Haydi gidelim .. 
Dedi.. Haron, ürerine bastığı 

tahta zemin ilLel'inde ı·e ayağı 
altında bulunan bir halkan ı:ö•
teıdi: 

- Ben artık ilıtiyaJlladun, kuv
vt'tim ka~adı, d.edı, siz genı;ı;i
niz .. Bu halkayı yukarı çekiniz .. 

(Arkası var} 

müş olan kolları da şiddetli ih
ti.,,clarla sarbılıyordu. 

Oda, derin bir sü'.<ı'.ın içind-eydi. 
Sa ~i. orac..ı bulunanların bütün 
•~rlıkLrı Nimi,.. Bu matemi 
r~kiın içjn\l , ayni şeyi hisse -
d' n, ayni ;~tır:ıp ve tee~sürü ile 
ti triyen tek bir kalp haline ge 1-
nıisti. Artık hiç bir !cimse, 
söz söylemiye dcj!il , t-n kU.,-ük bir 
harek<'tle tcesslirlınü göstermiye 
bf;c r•~.-L dir değı idi.. Hepsi, 
taş kesilmişti. 

Gr<:-e, bu 2i(ır ve kahir •Ükiin 
içinde geçti. Artık tamamen 
lıi'1mıedıl;\·ordu ki, Resulü Ek
.rom. ihtizar hahnc gelmişti.. 1''a
ka• hayrete say;,n bi• h;\di>ıe 7.U

) r etti. Ortalık a~annıya ba.,
lıyaca.~ zınnan yavaş, yav"-> 
ateş diı= k, bu büyuk ve ümit
siZ hastada birdenbire yeniden 
bı- sa la • ~~ h:ış gösterciJ. 

Sa·bah cz.ını ok··nurken, tama
rn,yle kcr.disinc g<'?mi0tl. Ab
dest almak için, su istedi. 0-
.turdu,l!u yerde abdest aldıktan 
sonra, (Ali) ile, azad kölelerin
den (Ebu Rafi) in kollarına gi
rerek mescidi şerife gecti. 

GR 

BAŞ, DİŞ, 
Nezle, Grip 

• 
1 

.....,!J. 

ROMATİZMA, 
NEVRALJi, 
KlRIKLIK • 

ve bütün aorııa·rı derhal keser, icabında günde 3 kaşe a ınabilir 
lstanbul Cumhuriyet Müddeiumumiliğindeı:ı: 1 .TA.K"IM ve HAVA 
İs!.aiDl>ul Adliye daire ve mahkemeleri ihtiyacı için alrııaca.k 4-0 

adet dosya oolabı acık eksiJtmiye konulmuı;tur. l ı-------1 16 Şubat 
Muhaıının"1!l bedeli 2160 lira olup muvakikat ieıninatı 162 !ira

dın-. İstekliler bu husustaki şa.rtnaıneyi tatil gilıılerinden maada her 
gün nwsaj saatleri dahilinde Sirkecide Aşir Sokak 13 numa.rada 
Adliye levazım dair.esinde .~örclıilirlcr. 

Eksiltme ve ihsle 21/2/940 çarsanıba günü srurt 14 de mezkiir da
i:rede toplanacak sa1.ınalma konı.iSyonu huzurun<lı yap:fmcağmdan 
ist<!klilerin mezldlr gün ve saatte kanuni vesikalarla birlikte mez-
kfır kontlsyona müracaaUarı ilan olunur. (903) --· ·-·--

IMüddei Sitt'lrecidc Hor3'>ancı- 1 
yan hanında Sadebtin Sonmez, 
Sigalas ve şürekası kollek\if şil'
keti yeJtili avukat Nikola·ki mü
..OCkilinin müddeialeyh istanbul
da Eın.i!r Sinan ma. Y eııiçerile1' 
Cad. 39 No. Jı dükkanda ıx-rı
Hüseym oğlu N e~'et zimmetinde 
ma.tlu bu bulunan 40 l:ira.rıın tah
siJ:ini talebi dava etmiş ve mü
baı;ır taırofından verilen meşru
hatta müddeialevhln mezkur ad
res~n çıkıp halen ikaıme'tgiıhı 
meçhul bulunduğu bildirilmiş 
ol.m&~ı h.aoobiv!e ilanen tebligat 
icrasına ka.rar.verikliğindı.ın müd
deialeyhi mumail<.'Ylıin mahk<!
rnc"1lıı muallak bulunduğu 1/3/94-0 
Uı.rılıine müs:ıdif cuma günü sa
a.t 10 da Sultana hme 3 ii '1cü Sulh 

Resulü Ekı'fmin ihtizıır halin
de bu~uduğunu işiterek, d.ün
dcr,beri son derecede meyusiyet 
içinde bulunan eshap, şimdi o
mın mescit kapısından girdiği
ni görür görmez, ~~ırdılar. Co.ş
kun bir sevinç ile me•erretl&ini 
izhara başladılar. 

Bu SITada (Ebu Bekir) oenıa• 
ate namaz kıldırmak için mihra
ba geçmi~ hazır!llilıyordu. Fa
kat Re~u.lü Ekremin mescit ka- ' 
pısından girdi~>ini ı?örürgö:rmerı 
durdu. Onun kalbi ete, büyük bir 
se\"in<; ile duldu. 
R~sulü Ekremi karsılayıp se

ram vererek mihraba geçmesini 
bıo-klcd.i. Halbuki Resulü Ek
re~ Efendimiz, imamlık mev
kiine geçecek halde değildi. Mah
zun bir tebessümle Ebu Bekire 
i~"Ct ed>:-rek mihraba geı;.ınesini 
eırrı..tti. Kendisi de iiJı: safta 
ve Ebu Bekirin arkasında otur
du~ yerde sabah namazını kıl
dıktan sonra, yme (Ali) iJ.e (E
bu Rafi) in kolları arasında, (ba
nei saadet) e ııecti 

R=lü Elcremin, mescidi şeri
fi teşrifleri, eshabı son derece 

--- ·-···-----
ZAYİ - Bm-sada llisar İlkm<>k

tıebinden 1931 haz?r.anında a.lını.ş 
olduğum diploma yo. za.yi etıtiın. 

Yen isiıı.i çı!kırr acaltımdan eskisi
ni.ıı hükmü yoktur. 

lstanbul Amerikan Koleji. 
talebesinden Hamit Uzgören 

ZAYİ DİPLOMA - 1902 sene
sinde Zapiyon Rum kız Jbes.i11r 
den alın.ı§ oJ.duğlim diplomamı 
zayi ettiım. Yenisini ı;ıkaraca
ğundan eskisin.in hükmıi yok
tur. 

Atina Hristo Yovanidi 

Hukuk Ma.lılGern.eslııde bizzat ve
Ya bil vekalıe bulwıması ve teb
lıi .ııa~ makamına kainı olmak ü-
zere kaim olunur. (24454) 

memnun ve mesrur etmekle be
ı:ıaber, ~erine bazı şeyler 
eöy Jenmesini lrek!emişlcrdi. Fa
kırt on.un bu teşrifi, ancak son 
kuvvetlerini sarletmekle müm -
kün olabilmişti. Çünkü, artık 
risaletpenah, hlı; bir ~y söyliye
cek halde de~di. O yalnız, son 
namazını eshabı arasında kıl -
mak .. Va:ı. ettiği (din) in son iba
detini, kendisine mnan edenlerle 
icra ederek, h.ie bir insana na
sip o:lnın-an muvaffakıyetin son 
zevkini t&trnak istooıişti. Nitekim, 
trpkı kendisinin sıhhatli zaman
larında olduf:u gibi, bütün eshar 
bın saf saf (Allah) ın huzunında 
ve kendisine vekil ederek milıra
ba ~irdıği Ebu Bıekirin aTka - ı 

sında görünce, kalbinde çok bü
yü]: bir haz ve meserret hissetti. 
Kalbi, ruhu, vicdanı trunamiyle 
miisterilı olara.k., yine (Ayşe) ilin 
odasına avdet edip ·yataftına gir
di. 

Hic kimse, artık pek yakAışan 
büyük felaketin fadunda değil
di. Resulü Elcremin en son kuv
vetini sarfederek mescide <:ık· 

C U 1\1 A 
Hicri: 1358 Rumi: 1355 

2 nci ay Gün: 47 Şubat: 3 
Muharrem: 7 Kasım: 101 
Güneş: 6,57 Akşam: 17,42 
Öğle: 12,28 Yatsı: 19,13 
ikindi: 15,22 İmsak: 5.17 

'--- HA VA V AZİYE'fİ 

Y esil.köy Meteoroloji iı.-tasyo
nuııdan allna:n ma:lılma·ta göre, 
hava yurdun doğu bölgelerinde 
kapalı ve mevzii yağışlı, d:iğ,er 

bö4;clerinde ıka.palı ve yer yer 
yajiışlı geQ!Iliş, rüzgarlar bütün 
bffiııderde. cernıp istikametinden 
Egede yer yer kuvveüli, doğu böl
gelerde hafif ~ Ege dıerıizin
de ve Ak-denizde fırtına devam 
ıeıtıru;itir. Dün istanbulda hava 
ka.palı ve yağı.şlı ~çıni.ş rüzgar 
şimaldeıı. saniy.edc 8-9 metre hız
lıa esınişt.iır. Sa.at 14 de hava 
ıt.azyiki 1002,1 milibar kııyd<.'dil
mi<;t.i:r. Sühunet en yüksek 13,6 
ve en dü.şük 8,8 santigrat kayde
dilmiştir. 

ması, halka yeniden ümitler ver· 
miş.. Herkesin kalbinde tatlı 
heyecanlar husule getirınişti.. 

(Arkası 1J!lT l 

AÇIK MUHABERE 

Cenga'!kıqy, Antalyalı, Bay Ha
mit Öö - O muharebe esnasm
da (Ali), Resulü Ekrem tarafın
dan (Yemen) hav8'lisine gönde
riJıınjşti. . • IBii!Yük el:iıkan ım te -
şdk!k.ür !er ederim. 
KmıyOO.a İstanbul caddesinde, 
Hay~ tkaretrn.aneısiaıde, Bay 
Y aıkut - Mek.tubumızu, lıdareye 

verdim. }'(ısta ile (on beş) kuruş 
göııderildW takdirde, gazetcJer 
deı:bal eize gıönıdeıırlece ktir. 
Kadı.köy, Pazaryolu 91 nııma.ra

da Camcı, Bay Recep - Arzu -
nuz, yerL'1i bu.lııreıık. Cevaıbım, 
pootadadır. 

(Biır müslüıruın Türk) imzalı 
m<lkrup 63hi.bine - Dü.şünce -
Biz, çdlı: bakJ.ı ve sa.miıııidir. Lüt

:fıeın, vazın adresinizi gönd<'ti '· 
z. Ş. 

• 

DALGA uzınn.ucu ~ 
'.i' .A.Q. lt,H m. 15195 S:ea. IO S:w. 
l'.A.P. n,n m. HU lln. ıt s:w. 

lUI m. 111 llcs. 111 llw. 

16 Şubat Cuma 
• 12.30 Progr:!.rn ve m•"nueket 
saaıt ayarı, 12.35 Ajans ve :ını:.t.e-
oroloji habd'leri, 12.50 Türk mü
ziği: (pl), 13.30/14 . ...: Müzık: 

' K,arışık hafii müzik (pi.), ıs.
Program ve mcın' ket s.nııt a.ya
rı, 18.05 Türk müziği: Çalanlar : 
FaJüre Fersan, Refi:< Far.san. 
;Fahri Kopuz, 

1 - Okuyan: Mefhaı·et Sağ

nak. 
1 - ...... - Şehnn sa.rlu: (Ben 

Jl'("rişanım), 2- ...... - i;1°hı:ıaz şax>o 
ılo: !Açıldı nevbahar bir gooc:ai 
gül), 3 -Ru._""11 K2m- Hica:ı: şar- ' 

kı; (Bir nevcivan<lır .aşııbu can.
<lır), 4 - Nefise - Hicaz şı<rkı: 
(Severim ber güzeli), 5 - Leylii 
Harum - Hicaz sa:rk.ı; (Nerdesin 
ne.rde acap). 

2 - Okuyan: Mahmut Kaırın
daş. 

1 - Leıııı.i • Hüseyni şarkı: (0 
güz.el gözle:ı'le bak:masmı bil), 2 -
Bimen Şen - Hüseyni şarkı: (İc:-
ıtim suyunu), 3 - ...... - Hüseyni 
tüıık:ii: (Sab::htan kallı.1.ım), 4-
...... - Hfö;eyni türkü: (Kızıl Jı-. 
mak). 18.45 Türk müziği: Muı
;r.aıplı sazlard-ar> saz eserleri, Ka
nun: Vecihe: Ud: Şerif İçli; Tam
bur: izzettilı Öktc. 19.- Serbetı61 
saat, 19.10 Memleket saıat ıryan, 
Ajuııs ve meteoroloji haberleri, 
19.25 Tii.rk müziği: Fahire Fer
san, Refik Fersan. Fahri Kopuz; 
Okuyan: Radife Erten: 1 - &!l 
Pınar - Eviç şB!!'kı: (Göz ~a
nıuz), 2 - İsak VB'ffin - Eviç 
şarlu: (Son ayrılığın mıaltemi), 
3 - Nikogos - littahnak şarla: 
(für tı!lı yusına eda) . 4 - Bi:ınen 

Şen - BestE'Jı i,ı:ar şarkı: (HEll' 
zaman se:rde), 5 - İsak Vamn -
Bestenigar şırrkı: (Gönülı;ana çoJıı. 
tan ben.de), 19.46 Türk müzjp: 
Halk türküleri, (Adanalı Aziz ve 
Sadi Yav~r Ataman). 20.- Ko
nuşma: (MJllJi kııhrıım<mlık menı
ıkilx-leri), 20.15 TEMSİL: Bir Ne
fe.-teki keranıet, Yazan: AJmı.et 
N.aLm Kanca, 21.15 KClll'1lŞIXUl.! 
(Sıhhat saati). 21.30 Müzik: RaQ. 

yo orkestrası (Şd: Dr. E. Praa
t.or.ius), 1 - Bach: 3 üneü Bran 
denbın konsertosu, Sol majörJ 
2 - Haydn: Le Midi .(Senfoni do 
majör, No. 7), 3- Golmarlt: :l'No
bahfil'da (uvertür), 22.15 Memla- . 
ket saat ayan, A ians haberleri; 
Ziraa.t. Esham - >t.ahvilat, Kamb._ 
yo - nu·k:ut ·borsası (fiyat), 22.3S' 
IMüzik: Caz~t (pi.), 23.25/23.30 
Yarınki program, ve kapanış. 

Dr. Hafız Cemal 
( Lokman Hekim) 

DAHtLıYE MÜTAHASSISJ 
Divanyolu 104 

---- ~- __ ._.!__ 

İmtiyaz sahibi ve Neşriyat Dl- 1 

rektörii: E. iZZET. Basıldıfı yerı, 
SON Tl::LGRAF Basıınevi 


