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iN ORDUSUNU Y ARAMIYAN RUSLAR CEPHE 
GERi$iNE PARAŞUTLE ASKER iNDiRiYOR 

Sovyetlerin Norveç' ten üç liman istedikleri doğru değil! 
. ____ .t, _____ _ 

-- --- -------

inlandiya BaŞvekili radyoda bir hitabesinde: Bazşvekilldbu~ün Italya başkalarının 
S k d ""' d ongu aga . k • . d 1 h '' onuna a ar çarpışacagız,, edi gidiyor nan ör ava arına iç 

, 

Balkanlar ve 
Sovyetler .• 

Finlandiya harbi bittik
ten eonra Rusların 
Balkanlara tevcihinazar 
edecekleri hakkındaki 
mütalealar kartısında •. 

Sovyet Rusya • Flnlandi:ya harbi de
•aın edi)·or. Küçük; fakat, asırlar bo
'a.na. sürdürdü.iil mücade-le Ue ka1..an
~ istlkli.Jini bir hamlede vermek ni
•ttinde olma.dıfwı kaJıraoıanca. harbe .. 
tlŞi ile orta;ya. koyaıı. Finlaıtdlya. şiın
tiJ:ik havada, karada ve denb.de büyük. 
'\lıjyanın tecavüz ve taarruz hart:kt:!t
lcrine karşı koyoııya. ~ah)ısor. Bu 

kahramanca mukavemet ne kadar sü
"eek bilml or11z. Fin kahramanlarının 

taıık•ea ıaWi1fy~~rı!.1 azamtti 
hdar ıılvi mt ıte1'1ııi...a oı ılı> 

U.'eöe ki, dört mi.iyon adamın yü~ sek
ten milyona. uınn miiddct karşı koya
bUnıeslnln imkinı yoktur. Elbette, bir 

tlin Finfandisa mukavemetinin tle sonu 
lelecek, bu millet de 1936 - 1939 wı 
lırtikıiHeri rclcdilen mHlcHcr mer.arh
iında ve Avusturya. ... Çekoslovakya. • 
tıoıonyan.ın yanında. yerini alaea.khr. 1 

Ba ikıbetin mcs'uliyeti kimdedlr, ı 

llıa.ütttavlz kimdir?. Bunun münakaijası 
ithe düşmez. Sovyet RusyJ. dostumuz. ve J 

~mfWDD.Zdur. FinlandJya da sc,:ıhn:izi 
bıabmul bir m.llletUr. Bu ç~lt mes'u
li.JcUcrin tayini tarihe dü5en bir va-zife 
bUmünü. almaktadır. Bu bahis üze.
tinde artık bize sadece bu yeni şimal 
harbinin sc1•rini ta.kip etmek ve sonun
.ta. vukua celeeek müteakip hldiscıeri 
tetkik eylemek kah3,or. 

Hıidise, dünyanın her ıarafuıd;.1. Fin· 
landiya. lehine bir tesir ve tezahür u
tandırmakla. beraber, hatıl İsvt>~ ve 
~orveçteki galeyanlı \'e barareili ta
rattarhklara rağm.en yeni Sov3·et ta
lepleri inz:ımam etmedikc:c muhakkak 
tı ·b~blr tbtiJ;l,t.a. ''esile vermeden ka
Panıp rldecektir. Ancak, l'trek Jki gün 

f··~elki bir Havas tcbUği, gerek ::\'Jacar 
tazetelerinden bazılarmın dünkü n~
riyatı Sovyetle-rhı Baltıkt;ıki harbi tas
fiye et.tikten sonra B~lkanl;ıra tevcihi
naıar etmelc; İ!:itediklerini kaydetmek
tediı·lcr. Yahıız Sov)·etıerin Balkanlara. 
karşı gösterecekleri aldkar:un şekil ve 
mahiyeti etrafın<la. hic>bir izah yaptl· 
nıamakta.dır. 

Sovyet Rusyaıun Balkanlarda. iki 
türlü hareket tarzı olabilir. Birinci ha
"feket hedefi Balkanlardaki statükoyu 
nıüdafaa. eylemek; ikinci hareket hedefi 
de Balkanlarda. bazı coğrafi tadilleri 
icap ettirecek taleplerde bulunmaları 
~ckU ile izah ve iefsir olunahUjr. 

Almanya, Polonyayı ezip ordularıniıl 
<!enuba. doiru bir istikamet verdJii 
vaı.a Sovyellerln derlıal bılyük bir 
a.lika. ve ha~lyetle Romanya. ve Ma .. 
tar hududuna indikleri malômdur. 
Bundaki maksat aşikıirdı. Alman orcJu .. 
sunun Polonya - Romanya. hududuna 
inmesine mani olmak ve ayni zamanda. 
Romanyayı v«: Karadeniz kapılarını bir 
Alm11n akuuna karşı korumak Sovyet 
Rusyaııın e!Sas hedefini tt"<ikil ediyoı·du. 
St>vyet Rusya Alma.nyanın Romanyaya. 
ve Roman)·a yolu ile Karadenizc inme
!sİnden a~la h<>':>laınnaı ve Karadeniz
deki va.ziyeli bu müsamaha.ya asla 
mütcbammU olama7. Ikı1kanlarda bir 
diğer ecnebi devletin Jstilil hareketine 
k.ılk:llına~ı \·eya kuvvetli rıüfuzlar tesis 
ederek So\·yeı menfaatlerine üstün 
veya. zıt biı· vaziyet ihdas etmesi de yi
ne Rus tlostıarımızın İ'"iiııe ve 1abam
miilüne elvermeı. Bu iUbarla bu va
:ıiyeUerin karşısnıda SoYyet Rusya. Bal· 
kanların üz.erinde lıer tütlü harici ve 
dahili ptiı·üılerden iza.de bir surette 

CDevamı 3 üncü sahifede) 

Sahillere asker .çıkarmak 
teşebbüsü neticesiz kaldı 

Rus toprağında bir Fin kabinesi teşkil edildi. 
Sovyetler Helsinki kabinesini tanımıyorlar 

Ruslar mütareke için ağır şartlar ileri sürdüler 
llelsin.ki 2 (A.A.)- Finlandiya kat

aları büyük bir enerji ile Sovyet kıl
alarına nınk;.ıvemct etmcktcdlr)cr. Sov
yetıer aKır top ve tanklara. i~Unat e
derek K:ıl'eli bcrıahı muıtak.abuuta 

durm.1thııı hücum chncktedirler. 

Rl'SLAR IrELSL'fKİYE ASK>;R 
İHRAÇ EDEMEDİLER 

Londra. 2 (A.A.)--, llelslnkiaen bil• 
ctiı·Jldiğiue. ıöre, Sovyet tflosu a"ker ın ... 
•ta<·ı .lç.i.Jı UPhi'ı teşebbüsün ak&mtk
uğramasından sonra JlclsinkJden uzak: 
la~mıştır. Ruslar Hangoe:v e de ihraç 
yapmaia mu\'affak olamamıştll', 

Londra 2 (Dususi)- llelshllli dün. 
' 'e bugün müthiş saatler &'C\lirmlşttr. 

Dön yeni ka.bin,·nin teşkili i(in iJit.işa

rcler devam ederken, altmış Rus tay .. 
yarcsi şehrin üzerinden u('arak bryan
namcfer a.hrui'lardır. 

Tay~·arelrr bir günde yirmiden fazla. 
akın yapm.Jşlaı-dır. Dün öğleden sonı-a. 

on tayyare Jiel~inki üz.el'ine, di!"er tay
yarelel' de dli·e ı· ~ehir?cl'e bombalar 
atmışlardır. 

Üç SoY:rct hartı tenıisi lla>ll"OC islih· 
k.amuıa ateş ac;m ışla"rdı.r. İsUbkim t.op ... 
lar& mukabele elmi.~ ve söyleııdliine 
göre,. tam isabet alan bir Rus kruva-
7örü batmıştır. 

Dün, bütün gün lıcr t.araU"' mulla
rebeJer devam edh oı·du. 

Finlandiya nıeoabiindeu bildiritlllii
ne göre, Fin ordusu şiddetle mukave
met etmektedir. Birco.k Rus tankları 

tahrip ediJmhftir. 
Ruslar paraşütlerle Fin ara.:tisinc kı

iaat indirmjş!erdJr. 

(Devamı 3 iincü sahifede) 

Vatan şairi 
Namık Kemal'in 

öldüğü gün 
·-·-

bugün bir toplantı var 

... ~ -
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Rus tayyarelerinin bombaları ile tahrip edilen H~lsinkiniu büyük garı 

istanbul feribot'u 
hemen kurulacak 

Vekalet bugün, 2 milyon liralık 
bir münakasa açtı 

Ögrendiğ>mize göre Münakale ı 
Vekfileti Sirkeci - Haydarpaşa !l«'a-1 
sında feriıbot nakliyatına sür'atle 
lbaşl:mıağı !bunun içiın de icalb«!en 
te<;isatı hemen yaptınnağı karar
laştırarak buıgünden itibaren tat
bikata geçmiştir: 

Evvelce hazırlanan proje 'bu ke
re !)leni 'bir şekilde tadi:I olrnnmuş
tuı-. İlk olara:k Sirkeeide Hayıdar
p~ada iki büyük iskele yaptmla~ 
caktır. İçlerine vagonları aılacak 

Bir adam karısını 
birkaç yerinden 

yaraladı 

olan vesaitin yanaşmaları için 
ya}Ytırılaeak olan bu 1ıiiyük is'ke
lelertle yolcuların bekleınc ve is
tirallıatleri için de binalar 'bulu -
nacakt>ı-. 

İskelelerın inşaatı biter bitmez, 
feribo< servisi için lüzumlu di.i(er 
ameliyata başlanacaktır. Bu işlere j 
2 mHyon lira sarfolwıacaktır. 

V ~kale! 2 milyonluk inşaat i~ini 
bugünden itibaren miinakasaya ' 

(Devamı 3, üncü sahifede) 

Beylerbeyinde 
busabah bir 
köşk yandı 

Karabüke hareket ettiğini biıldir- b• k f d 
diğimiz Ba·vekfümiz doktor B. ır eme s 
Refik Sııyc!aın ile İkhsa.d Vekili ar e emez 
B. Hiisnü Çı>lnı.· ve Meclis müsta-
kil grubu reis vekili Ali Rana. 
Tarhan dün demir ve çelik mer
keziırnizde tetkikler yapmışlar -
dır. Tetılüklerc 'bugün de öğ-
lene kadaır devam olumnu~ur 
ve öğleden sonra Zonguldağa Jıa
reke1 olunacaktır. 

Hereke'deki 
tren kazası ---

Gardöfrenin cenazesi 
Selimiye mezarlığına 

gömüldü 
Evvelki gün Hel'ckedc vukua geldi

ğini haber \•erdiğinıiz tren kazac,.ı tah
kikatına dün ve bugün devaın <;Jun -
ınuştuı·. 

İstasyon haıeket nıen1urunun Vdk .. 
tinde ınaknsı açn1adığ1 Ye yara;ıların 

yaralarının gitOkçe iyilc~ınekte o!du;!u 
~o.lo~ılmıt;;tır. 

Kazanın yegane kurbo1nı garcli.,i rca 
Ge"6zeli AJ.i Rn:~nıo cena.ıc~i dün rrK:ı.
da~arının gözya~ları ~rasında hu.,.-ta
neden ku1dırJlarak Sclir.ıiyc mt>Z:ırh

ğına göınüln1üş~ür. 

Tahkik heyrh çalı~n1asını yüı'Ütmek
tedir. 

Abidin Daver 
Dünden itibaren ''İkdam" 

· Ablukanın şiddetlendirilmesine 
karşı İtalyan gazeteleri ne diyor ? 

Bir Fransuı topu mevzide 

da neşriyatına başladı · ı Ronıa 2 (A.A.)- Popolo d'İ1alia. ga: 
- zetf'sj, ablukanın tecdidi He- bitiLrafiarın 

Değerli muharrjrJcrirnixdcn is
uirıyae.aiı basar münase-beHle '.l'aymis 

iarJbul meb'usu Abi<lin Daver diin-\ 

teller a~ııi zamanda dii'er memleketle .. 
rin davası da. oı,.n blr gaye l~in daha. 
~ok aiır fe'1ak;i.rhklara. katlanmakta
dırlar. de-11 itiıbaren ..-i'kdaJın:.ı ref.iikimizde ga.2e~sl tarafından yazılan bir nıaka.-

le~·e eevap \.'ermektedir. Popolo d'İtalia. gazetesi, garp dcmok- · 
rat devletıe-ri d<1,'asın ın ayni zamanda. 
gayri muharip milletlerln ve bu me· 

(Devamı 3 iincü sahifede) 

baş vaı:ıla.rını yaınnağa başlan1ış- 1 Taymis ıaıetf:.si, bu ınak.a.ltsinde şöy - ı 
iır. Türk matlbuatın<laki uzun ııeş-i ıc aeınişllr: 
ri)·at haıyatıntla fasılas:z devam j l Tnutuımaınahdır ki ınuttrfill dev -
eden yazılarıııı zevkle okuttur -
muş, isminin etı·afın<la biiyük bir 1 

okuyueu kütlesi toplamı~ olan 

. . ' . 

<Sqn. ~-~l~ra Firar AbkHn Daverin •İk<lıını, ailesine 1 
intisabı hiç şüphesiz kıymetli re-
fikbıizin sa!)lın ·okuyucuları'" da • •ı• F •• 
son derece memnun etımi~tir. lngı iZ - ransız - Sovyet muzakere-

·İkrlam, ı·efikıınıız Abı<lın Da-
verin ıkalE\rnini kazanmakla, neşir le 1• • • k • k } d ? 
vazifC"Sio<le bir muvaffakiyet daha r nıçın a ım a 1 • 
ı;ö>termiş bulunmaktadır. 

Ticaret vekili radyoda 
beyanatta bulunacak 
Ticaret Vekilimiz B. Naıonıi Top

çuoğlu hffkuıne1çe alınmakta olan 
>ktısa<di tedbirler hakkında bu ak-

. şam ~aat 19,45 de radyoda beya -
natta ·bulunacaktır. 

1 Ki SACA 1 
Amiralin Başmuharrirliği 

Abidin Daver ..• •e3·ince birı;otuwı1-
zun dili Henna bir de t<Aınirab keHmeıi 
gelir. Naci Sadullah , bugünkü fJkr11.sm1 
Abitliu Daver'in «İkdam» Ba~nıubar
rirliğinc tahsis eı.miş. 

- .'\mira.Un başrnuharrjrJiği ... 
D('dikf.en soura, 
- Şehirde ikinci oln>aktan lse köyde 

birinci olm:ı.k tercih rdilir. Amiral de 
curllhuı·iyet'de fıkra multarriri kal -
maktansa İkdam'd;ı Ba!)nıuharrir oJ .. 
mayı üstün buldu .. 

De-mek h,tlyor. Bi.zim 1n<.1hut arka-
dasla kornr~uyorduk da: 

- Xe ht•lli. hu )ıe\·rsln kinıde ohluğu .. 
Diy,•rtok <lE'\·onu etti: 
- Turhan Tan, Jıasta.lanahberi 

Faris 2 (A.A.) -: Ayan Cıari- , nasında Bcrliıı ile Moskova ara
ci,·e encü.mt·ııi diin lngiliz - Frnn- 1 sında 'başlıyan müzakerele:· dol«-
51.2 ~ .30\·ye:.·~ ıni..iz~ı.ke-re:ic·rin;-:.--: ne y;sile bu askeri niüzakere!er-in lu · 
grbi şerait alt;"'.:ia ~kim kakLğını 1 
telklk etmiş~ir. Eı cün·,eı~ birçuK zttt11suzlug...ınu gost~·ren !b!.- l;'Ok 
diplomatik vcs.ıka~aı·a :s iııade~ c-:nare1e-r:n ını.:\"cudıyetini mü.~a -
askeri .ıııüzakerclcrin cN~yanı es- hede ctmişi'r. 

( Diğer Telgraflar 3 Üncü Sayfaınızdadır) 

ÇERÇEVE 

Gramer dersi 
Dllim~l o tUrlü k.aybetmeie ba.,ıa.dUL ki, • mektep grameri okutmıya dur~un

bi.ıı ı-aıı:etelerde vanıeı· dersi vermf"ktcn ha.şka. i'} 1örmemel13•iz. 
Herhangi bir günkü htrhangi bir g-azctenin ilk sahifesinde yalnız ba.":ıhkla.ra 

göz ahn! Şu dakikada Boğazic,•i snıarındaki tortklı:rdeu ıl:.ıha <:ok "''e büyük. 
gramer hataları bula<'aksmıı. 

Hataların baih uldufu en büyük faoıilya, fitille fiil ara:;ındaki cem ınuna

sebctleri. 
Soylu Türk gramerinin asluu)a, f;iil birdtn {~zıa olduğu :zam:ı.11 fili cem if<Hl.e 

etnıez. 3lese1It. (askerlrr gcldilf>r) cüm.le!;i j·anhştır. ( . .\sker gctdi!) Bazı h.tisnJ· 
ıarile rramerimiı.hı müsaade ve nıüsamebıı etliği bu şekil, hele fiil Jıa~\<tll ve~
cimad olursa asla t'aiz dt'ğil. (KaıJar yiırüyorJaı·). {ta":-la.r yı.n·arianıyorlal·) l'Üm

leleri ,zevk grmtrimlz.i bile hrmah)!•tcak bircı· kazkafahlık ve ta!i.beyiıılilik <'!'eri! 
)-"ahu2 insan !:!ile !<oa.v~ı i[ade ebnek ieiıı fiitırri rt·ıncdrbiliriz: (Cun1harrci!'imi~ 

i-.Lanbutu ~t·renenc'!iree<'kJer!) yahut birden fazla in~an rau, cümlC'de g5.ın olurs;\: 
(iuttifiz a ... kerleri 1\>Jalt.a)·a ('ılı.h. Gezdiler. gezdi.Jf>r, gittiler:) 

Nat'i h.t(hıllah da !'elıirdcıı çıkıp köye 
Üı>küdnı'Cia otm·an Has-an a<IPıda Bll• sabah saat 6 raddele-rinde "gclmise beıizisor. Beşinci sahifedeki 

S1ğ kafalı züppeler elindr fran.'iı:rcanın, bize_ u .. ,·nuyat'ak bir cephesile gramr r 
zevkimizi aşındırması di)·e sebt•ııle11dlrPhi1' ~;·ir.üz bu h.i.di .... t.·, ;;·H,ı;ide motlala'iınaı· . .t 
Henı <le öyle modalaşmaKta ki, tatltsu 'l'ürKh.:ı·j, kısa bir zaman <;:onra. tül'k<'f":Vi Uz 
Tiirklerdrn daha iyi bilnıl'k iddiasına. yeltrnnlf'7:-;e ayıp!. biti:· gcçFmSiz1ik yi\"ti.i'nden \~ıknn 1 Bcyt'.crıbeyindc Y dlı~ar caddesinde fıkra ~erinde böyrc bütbüllescmezdi?: 

kavga neticeSinde ·karısı Atlall·ti bı- Ker~m. ~thnda ıbirine rıit üç katlı Abidin DaveT'in l"lllar bO:yti.llt'a Cum-
Çaklj İnuh1e.1if y~c-l€'l'indı>n yara'.- büy:ü:k ·bir kökteıı yangın çıkın~. huriyet'te de ba.;ınakalelel' yaıdıiı bir 
.larn)ştır. A?alet t~da.vi altına. alın-l Üsküifar itfaiyesiıtin gayretin.!) hakikat olmakla beraber Cumhurlyet'ln 

l\Ierhwn Namık Kemal ı· mış, Hasaııı yakalan•.rak tahki'l<ır-· ı'1l.ğ;men ·~k tamamen yandıktan· köy, •İkdam• ın şehir olmadıiı da ne-
(Yazısı 3 iUı<li lahifede) · ta başla·mnıŞ.hr. wııra söndüriilmüştiir. red•n maliim?. * • 

1·ı~ııi bir kapitlili.syoıı ha.zırbğı mı? 
\":,ı.ktile bunun binde biri kadar küçbk bir lisan ayıbı ktı:rll)tSında Fr:ın:-:• 

· akadeıuyası tozn dumana. katmı5h. 
Neredesin, dilimln muhahzı? 

Toı.u dumana ka.tsana! NECİB FAZIL. KJSAKÜRErC 
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BfKREŞTl:.'i ALDIGDUZ 
lBRET DER~İ---

Belediye llelslmk, an Blikreoı -
J&lıatLıdea aonra, ıelırln her Dl •l 

belde i~leri, BU.kreşe cöre ararlanmıya 
ha landı.. ~Ititr, ~ bi7:1m İstanbu.lun 

ne de çok tyl bir .)thir nümwıesiııe lh .. 
Uya<-1 varınL'! YalW&, l'&aetelerde blr
fOY okudum Bültreşte, tamam H çcşl& 

ekmek yapıllJ'Orm.Ql! Ve bu.ular ki
i'ıtıara Mnlarak satılı7ornnq!. Eier, 
ba işte de Bı.ıltrql taltll& elmele Jıal

klşacak bek, beyhude sabmet olur, 

drrlnı. Çii.ııltü, bblnı fsıaabalda ek
metlD ft ldhıl 14: e çıkana.ala lüzum 
7oktur. Zaten, ıtehrlıı iki 7li.ze J'&k.m. 

fırını. ayrı ayn, tamam ikl J'ÜS çeşJl 

ekmek fıkanrlar, beteıı beieıulitllıl 

al!. 

TAll'J'ELBAHİıt DEGİL, -BİR MOTÖR TEKNESL 

Bir labtelbahlr havadisi çıltmı.,tı. 

GUya, Çanakkale &(:tklarında, Bozca
ada civarında meçhul bir denhalU cö
rülm114_ Ualbı.ıltl, hlltl7e bqtanb
J'alaıınwı .. Geı:enltl tırtmalarda, burada 
bir motör batmış, moı.örün teknesi ters 
•önmtq •. Tahtelbahir dlJe CöriUen fe7, 
tıııe bu batan molörlin ten unmiif 
teknesi lmiı,!. 

l\fotörün ters tekneslnJ ne eabo.k da 
tahtPlbahlre ben.7.etınişler?. Artık, harp 
darp likudıJan çıkt.ı eıkalı. her cör
dütümüzü bir silaha b•melmele ça
lışıyoruz. 

GöZLERİLE HAıı:AKET 

EDEN BİR ADA!ll 

lüyor. Blr adam, diğ"er bir adama bak
mış, baknu.ş. L"rarla. bakmış .• Göoderlnl 
ondan biç ayırmıımış .. Bu hakaretnıf$ .• 
Da,· acı: 

- Elendim, hall.are& etti, inAD &anı· 
madıft b\r insana böyle ısrarla bakar
sa. bakar ~ı. mana .. ı cıkar, diyor. 

Aman dlltltal edin, ldmaeye döniip 
bakmayın.. :llahkemetlk ohırsnnuı .. 
Teveltltell defU, bu zamanda, birbirine 
bakan ehlibayır azalmadıT. 

_![iSMETİ ÇOK BOL 

OLAN GE!'iÇ KIZ 

Londralı r:ent "' t:ü&el bir lnr:Ubı 
ltmna, ,imdiye kadar lamam 890 ta
lip çıkmış.. Yani ba kadar deliltanlı 

bu dilberln desti izdivacını talep et. 
mLıt .. :Se de il meti açık kadınmıt?. 

Bu kadar taliplisi rıkan bu ıeno 
kızda, bir keramf't aramak tcap ediyor. 
Anlamıyoru-ı., bu ımo in~. münhal be .. 
Jedlye memurJutu mn k.l, J'ilzleru ta .. 
llp çıkıyor! 

KAMPANA VURllfA~~ 

TREN KALKAR Hlf 

Artık, tren carlannda, harekei es
naYnda, ('U calmm&yacakmı:ı- Kam
pana vurulllUJ'ae&kllllf.. Bu havadiol O• 

ku:ranca. müteesair olduk.. Halbuki, 
kamp:aua, tren 7ol<'o.lutuna mahsus ne 
cüz l blr ı;estı.. Kampananın V1U'U$&, 

ne baıln akisler )'apardı. Treu yolc•

tufu. ayrılık, ve kampana .• Bütün bun
lar. blrblr1torlnt tama.mhyan, bir takım 
romantik hidlselerdl.. 

Kampananın 8esl, edebl7ata dahi rfr .. 
mlşUr. Kampa.na ..-urmaclan trenln na
ili barek•t edecetlnl düşündilltçe hil
ztin duyuyorum.. Tren 10Iculniuıum 
bütün hususlyt!I ltaybolda._ 

AHMET RAUI" 

Hakaretin manası arlh defli mldlrf 
Fakat, ıöicöze bakuprall. hakaret e
dlldltlnl hiç doydunuz ma? İşte böyle 
bir hadisenin timdi muhalıemesl &örü-

-'----

Sahte yeğenin 
marifetleri ! 

Şehrlmh ikinci Atırceaa m.alıltemo· 
ıinde dün bir aahte veraael llimı 91-

brm.a davasına baltılmıştu: 

D•vaaın 11Dfl11S11 Osep Goıı<ıaciUJ'an 

bminde bir Ermmldlr. 
Kendisi Trabzonda ~9 ı-lnde 

bir pap...,, ,..eteni oldulana iddia e
~erelt bir veraael IUını çıkarmış ve 
tlskiıdar noterllilne mUracaal ederek 
bun un bir ınırelilıl çıkar&ıp Be7ofhı 

1 lııd noterllilne röndermi411r. 
• htanbul ı inci noterllilnden do tl -

çUn<'ü sureti ('ıkarmtttır. 

O:tcı> Goncarülyan bllihare bu ıa

reUerl !\lalin Vekaletine, Osmanlı bau
lla"wın Galata ve İstanbul şubeleri.ne 

vermiş ve bir ltısınını da Şirayl Devlel 
Ue Taksim nahi7e müdürlUiüne cön. .. 
dermf~Ur. 

K~nll!sl bu suretle Mızırdi~e alt %0 

bin adet Kredi Fon.siye tahvilinin ken-
4Jı.lne intikalillJ temine çah .. °'mıştır. 

D\inkü muhakemede !liUClD cürmünü. 
inkar elmlt ve vek.ill de; müekkilinln 

tahliyesini taltp etmlşUr. Bu talep red 
olunt?uı~tur. Netlctde 'jabft olarak bir 

noterin raiınlması içlıı muhakeme 

başka bir ırüne bırakılmıştU'. 

Bir sarhoşun 
başına gelenler! 

Dun uliJ'o birinci ceza mahkemesin
de &abat bir dolandıncılılt Jıadlsesluln 
mııhaltemeslno baltılnuflu, 

llidlae tadar: 
Eltrem isminde bir adam: r:eçenler

de bir birahanede olarurlte11 içeriye 
urlmda kucult seccadeler bulunaa bir 
uhcı slrmhfUr. Gulııodakl masaları 

birer birer dolaşarak mallannı masa· 
dakllere &almak bllyen aatıcı nihayet 
Eklemin m..uasma da ~elm..hf Ye ucu 
seccadeler bolundufunu. :sOylem.lıJ;Ur. 

Ekrem evveli bu atıcQ'a liltaJ'I kal· 
m.ışsa da bU.lbare tath diller döken 
adamın k.ar.,lSwda fazla Lü:ayt kala
mamlf ve uıun pa2arlıktan sonra orta 
boyda bir seccadeyi 18 liraya almışbr. 

Bu alııvtrl'lieD memnun bir halde 
evine donen Ekrem o ıecekl meyha.ue 
keleplrlni evdekilere ıröst.ermiş ve sa
tanın 30 lira ha.kiki kıymeti oldujunu 
yeminlerle temin ettltl blr malı 18 11· 
raya a1makt.an mütevetHt tvlnclııi iz
har etmiştir. 

Likln bu mrmınınlff't &ncak ertesi 
sabaha kadar devam elmiş, Wit katta 
oturan bir koltukc-u, komşusuna sa.hah 
ziyaretine ccldl!i v~kit Mcc:ıde ken
di ine ro .. k·riHn,·e ancak .,5 Ura hakiki 
kı:rmrtl ota.bllf'C'Cfinl fiöylemlştlr. 

Bunun üzerine Ekrt·m malını yaaı
na alıp bir lı:&Jıcıya ı:O ·tererek kıymet 

~~·--------saıı;;------·Dl:CISllS;Jıım:ı;;:mm' 
lskender F. SERTELLi 1 Yazan 

mBAR ÇİÇEKLERİ, ,, ............ ı---·~----- 1'o. 2 1 
Di.1, "KÜ' TEFRİKA.~llZIN HULASASI: 

(Itom.ana benuz başlama.dan bau 
fıra,imanlar ne redlliyor. l\luharrlrin 
bu romanda. l'Öslerd.il yenil.le göre 
bu JJa&rçahırı huJisa etmek imkansız 

olm;Lkla beraber, roman mev:1uun11 kı
;ıca uyle M>plıyabUirl.z: 
Bü)·ıik harp yeni bltnı~tlr. Avrupa

dJ. Şlna~I l~mlnde bir Turk t>an'atkı&n 
İ nbula c-eliyor ve Beyoğlu.oda yeni 
biı· bar acıyor .. ·ınast. bara 'l'tırk k.ıı:

ları t-Op!amalla meş:uldür. Bu anda 
Çamlıcada tstlbJ;ıd vllıera.sından Ke
rim Pa,anm torunu Leyl.i da birkao 
arkacLt1ile birlikte (Ye:li Bar) m balet 
he)·<'tlne &irmrte hazırlanıyorlar. Bır 

akşam barda bir clnayci oluyor_ i,e 
poli mildah;ıte Nlfyor. Vuran kimdir? 
Danut f'erldln hcsuııi k.ıi.Ubl bu işe ne 
•urf'Ue karışıyor! Baltalimanındakl 

Ferıtpa,a yalwna devam eden ı>e1'Cll 

kalhtı kimdir? Kaybolan Prea~esfn ıer
d:ınlı.iır.ı kim ta!dı'! 
Ruııhn öfrenmrk için rom~ıı;a de

•am edttlm:) 

••• 
,_ Kabı! değil. nen de göster-

dıın (Kırk bın Jra kıyın. i var!) 
dedi! __ , Hem bu g.rda-lık Mısırlı 
bıı- prensese aitmiş. 

•- Ncrden anladın? 
• Ko.;csindekı küçük marka -

da .. 

•- O halde çarşıdaki kuyurr. -
cular bunun bana ne ce..aretlt sah
te oldugunu "ylüyorlar? 
•- Seni aptal buJmw;kır .. Elin

den almak istemiŞ:er! ... 

* 14 Eyliıl - 1920 
Gazetelerde bir ilan: 
cMıs rlı bir prensese ait olan 

yüz bin lira kıymetindeki inci ve 
elmas ta !arla müzeyyen gerdan -
Lk esrarengiz b:r şekilde kaybol
mı:.,~tur Bulana veya yerini bilene 
on bin lira mükafat verilreektir,• 

* 3 Kanunı"ani - 1921 
Çamlıcada Kerim paşa köşkü -

nün caddeye bakan penceresinden 
bir fNj at .. 

·Yetişiniz .• Koşunu':! .. Kızkar -
de mi boğuvorlar. ö:dürüyor -
lar. İmdıııt.. İ dat..• 

* 5 KAnımusani - 1921 
Beyogh•nda (Yeni bar) da loş 

hir köşerl~ oturan iki genç erkek 
koı·uşuyor: 

•- Leylayı boltdun mu? 
•- Boj!:tl um .. 
•- Kimse duyımadı mı? 
,_ Hayır. Se!ii bile çıkmadl. Gık 

5devletten 
geçen yol 
Beynelmi!el turizm 

birliği hükumctimize 
teşekkür etti 

Londra - İstııd>ul asfalt yolu -
nun in~aatı harp ıınünasebe.ile 

diğer bütün memleketlerde dur -
muştur. İnsa.a.ta ya·Jıız memleke
timizde deva.ın olunmaktadır. 

Beynelmilel turizm birliği bu 
yolun geçtiği mmnJ.eketlere yani 
B:fçika, Alımanya, Yugoslavya ve 
Bulgaristana müracaat ederek bu 
beynelmHel yolun biran evvet bi
tirilmesini temenni etmiştir. 

Birlik; inşaata devam ettiğinden 
dolayı hü~trmize te:ıekkür et
miştir. 

Harp çıkmasaydı, 1942 y>lında 
lbi'ecek olan bu yulun, son teşeb
büs sayesinde muayyen vaktinde 
ikırnal olunacağı zannolunmakta -
dır, 

Umum yol 3,300 lkilametredir. 

'KÜÇÜK HABERLERi 

* Belediye memurlannın leyli mek
teplerde okuyan çocuklarına da % 10 
lenzillt yapılması D:ıhlliye Vekiletin
den litenmıştir. * Vafi ve Belediye ae;.i LCıltl Kır
dar dün Beyazıt • Koska istimlılk mın
takw;ını ve DarülAceze ile kimsesiz ço
cukları kur1anna yurdunu teftiş et -
mlştie. 

* Kurtuluş - Beynzıl otobüs hatlı 
SOJcymaniyeye kadar uzatılacaktır. * Belediyece işaret memurları için 
8 şemsiye yaptırılmışbr. 

* Tran1vay ve elektrik idaresinde 
7enl kadro ile 45 memur açıkta kal
maktadJr. Bunlar ikincJ ve üçüncü sı
nıf memurlardır. Kendi.lerine bugün -
lerde tebligat yııpılacaktır. 

* Pcrapalas otelini dolandırmaktan 
suçlu Galip Et"anl döviz kaı;nkçılığı 

suçile 5 inci a-.Iıye ceza ınahkemesine 
verilmıştJr 

IKISA POLİS Hc\BERLEı,ıf 
* Eğrikapıda Mumhane soka -

ğ>r.<ia bir numaralı evde oturan 
Aİımet kızı Pembe lfrhaoo doğra
makta iken elindtlki 'bıçakla elini 
kesmiş, hastaneye kaldırılarak te
da vi aıt·na almmıştı:r. * Şoför Nurinin idaresindeki 
1666 numara.!ı taksi ot<>m11bri Top
haıı-ede Alrons adında birinin ida· 
resindeki 996 nu.maa-ef.·ı o'Mlobile 
çarparak ihasara uğratmı~tır. 

Devlet 
imtihanı 

1 

Üniversiteye kayıt için 
lise mezunu olmak 

1 ~ ,trö~fJap ü ?/ • Romanya'nın dış 
politikası ıı1 

ı kafi değil 
Lıseleroen mezun olan gençlerin 

yüksek .mekteplere ve Üniversite
ye kabul şekilleri değistiril:miştir. 
Öniianü:uleki yi.dan yani 1 hazi -
randan itibaren tatibik edilecek o
lan bu yeni usul i.e Üıniversiteye 
ve yüksek mekteplere girmek is
tiyenler bir •devlet o!ıgunluk im
tihanı. na medburen tabi tutu -
lacalklaroır. 

Lise imtihanlanmn bitirilme -
sinden bir hafta sonra yapılacak • 
olan bu sınava lise imtihanlannı 
knanmış olan.lar girebilecekler ve 
yüksek tahsilin aradığı değer ve 
kabiliyetteki unsurlar arasında 
buJıunduklannı bu sure'·'e iıiba.t 
edobikllkleri takrlirde Üniversite 
ve yüksç;k mekteplere alınacak -
!ardır. 

--<)0----

Üniversite n~riyatı 
Üniversite mer'kez 'binası antre-

1 
sinde evvelkı giinden itibaren bir 
•teshir camekan•• açılnııı;tır. 

Burada fakültelerin ders kitap
ları ile diğer neşriya.t serilerinden 
•birer tane konul.muştur. 

Tırldbeı'.er bu suretle günü günü
ne fa.külte ve enstitülerin ders ki
taıf.arı ve sair neşriyat: muntaza
man takip imkanını bulmuş ola -
caklarıdır 

-o

Doçentlik imtihanları 
Üniversite ıktısat, hukuk ve tıp 

fakülte.erinde münhal bulunan 
döçentJikler için açılan ikinci im
tihan da dün yapılmıştır. 
1m~ihana yedi kişi girmiştir. 

Bunların 3 ü tıp, 2 si -hukuk, 2 si 
iktısat !akü eleri doçentliklerine 
talip olm~al'dır. 

Geçen haflalarda yapılan 1 inci 
im.ihana 23 kişi .girdiğine göre bu 
suret:e döç-ent narrileı.ı:erinin ye
künu 30 a baliğ olmuş bulunmak· 
tadır. 

-0-

Sarayburnu gazino~u 
Saıra:ı-iburnundaki .büyük gazi -

nonun yeni bir şekle sokularak ya 
b:r şirket tarafmdan veya doğ -
nıdan doğruya Belediye elile iş
le' i1mesi kararlaştırllıınıştır. 

Önümii2ideki mevsim için, Tak
s!mıde yeni yapılan gazino da bir 
şirkete kiralanarak bu şekilde iş
le'ilecektir. 

Şehir hastaneleri 1 Çorap fiatları birden- l 
Bütün ırazoteler, beledln reisinin, bire Ve Sebepsiz 

hastaneler Uzerlndekl hassasl7etini .i.i-

litaltla takdir ediyorlar. İslanbulun yere yüksetilldi 
üzüntülerinden biri de, mevcut hu
lanelerln kitaye&sbllil idi. Sıra bek
liyen vatandaşların, yatak boşalmasına 
intJzar eden yoksulların, dofuracak 
yer blllanuyan kadınların uiuabmdaıı 

1 

ııılt sık babsedlllrdL 
Koskoea tehrlo ihlbacUo mütell&5!p 

sıhhat müesseseleri kurmak, mJJyonla .. 
rın yedilktldarında otan azametti blr 
lşUr. İslanbuI, bu~ünlıü halUe, bunu 
başaramaz. Fakat, lrukin hudutlarm
da hösnünb'el ve harıkulide bir enerji 

lle çıkar 701 aramak g-iize.1 blr hare· 
lıelllr. 

İşte, beledi)'e, •ündL böyle yapQ'or. 
Bilhassa doium ht!stanrJcrinln nok .. 
sanlarının tamamlanmasına, bir bas .. 

lan•7e yeniden hlo olmazsa 25 ,..alalt 
ili.ve edilmesine karar verl.lmL,tır. 
Doğum me~elesi, devletin de büyük 

blr titi,;llkle Üt;Crlnde durdulu bir da
va.dır. ('nk doğmalı, doia.nJarm hepsi 
yaşamalı:lır. Ancak, bu yoldan ytirü

yert'k ço~alabilirls. Sur'atle cofalmak 
m«burfyetuıdeyiz. Vatan topraklan1 

her nevi madde bakımından, bütün do
fa.nları \·e dofacakları mes'ut ve mü
reffeh yaşatacak kabiliyet ve kı7m.et
&edlr. 

ButlİJl beledl7eler. hu"fusi idareler, 
sair te!lekküJter, s~&hk, dofum me.5ele
leriııe, devletle elbirUfl ederek san
lırlar~a., yurdwı bu en ba.ş d.ava~ı. blr 
an tvveJ hallcdıJmfş olur. 
Doğanı yqatmak, iyi yetiştirmek, iyl 

bakmak ve büyüLmek propac-andasını, 
resmi te9ckküllerle brraber, bütün 
münevverlerin yapması, bir memJeket 
borcudur. 

Tercüme 

REŞAD FEYZİ 

edilen ve edilecek 
eilerler 

Ünıversıte talebesinın ders ve 
müracaat kitabı olar~k valbancı 
dillerden tercüme cttirilm-ekte o
lan escv.erin sayısı dün 50 ye ·ba!iğ 
o.ımuştur. 

lkinci partide tercüme olunacak 
eserleri seçmek üzere Rek ör Ce
mil Bilselin reislıği altında bir 
büro bu.günlerde toplanacakt.r. 

--<>---

Zorla müşteri çevirmek 
Bazı dükkan sahipleri ve müs

tallıdemlerinin yoklan gelip geçen
leri iz'aç edecek bir şekilde müş
teri talebine kallu~t:kları görül -
mek'edir. 

Belediye reisliği; buna teş~bbüs 
eden esnafın cezalanrlınhnasını 
suiıelere bikliıırnişt:r. 

Son hafta içinde şehrimizde ço- 1 
rap fiatlan biroeııııbire gayri tabii f 
'bir şekilde yü.kselmi~tir. 

Umumiyetle bu tereffü; 1:> - 20 
kuru?luk erkcl< çoraplar:nda :> 
1<uruş ve 1 liraya kadar olan ka
dın çoraplarında da 10 kuruştur. 

Perakende çorap satanlıtr bu 
ha:li doğrudan doğruya toptaneı
lara ve fabrikatörlere atfetımekte 
ve haf,a baı:;ıııtla eski fiatla mal 
a1rnağa gitt,kleri vakit sanki sin
leşiımiş g.ıbi bütün çorapçılar da 
lbu fiat yükscltilişi ile k~tlaşhk
lannı söylemektediTler. Bundan 
da bir tröst şüphesi uyanmıştır. 
IBillıassa bu mevsimde çorap sa-
1ışları c;ok artt.ğı için iatların bir 
taraJitan da birderJbire ,bu şelki:de 
:yül<seltiIDıe;i top'.an satıcılara her 
iki cıhetteıı de perakendeciler bu 
~ebepsiz yükseli~ haklcnda aiı -
·kadarL'.ırın taıl>kikaı yapmasını is
temek.ooirler. 

·---oo•----
Mekteplerde pasif 

tecrübeleri 

müdafaa 

Mekteplerde hava tehlik.e:;ine 
karşı pasif .müdafaa tecril!be.erine 
dün İs.anbul 44 üncü ilk okulda 
yapılan bir deneme ile başlaın -
mışt1r. 

Talebeler cDikkat! • işareti ve
rildikten sonra iki dakika içinde 
sığınaluara saklıınmışlardır. Tec -
riilbeler dig~r m«kteplerde de tat
bik olunımai<.ta<iır. 
Diğer taraftan dün saat 14,13 te. 

Kü'ahyada ve saat 11,40 da da 
Tralbzon.da yan.'Tl~ar saat süren bi
rer muvaf:fakiyetli pasif müdafaa 
tecrübesi yaıpıJmışt.r. 

·-<> -

Avukatlık kanununun 
birinci yılı 

Düın yeni avukatlık kanununun 
fuirinci yıl.dönümüne koadüf et • 
mekıle idi. Dün yazd!ğtmız gfui her' 
tarnf.a barolar bu münasebe'le 
•tıoplant.lar y&pmaktad>rlar. 

.İstarı:bul bürosu ı.mııJJni heyeti 
de bugün saat" 14 buçı.;..:.a ağır ceza 
·salonunda top:.anacak \e yeni idare 
heyetini seçecektir. 

'iliif & 1-.. -A_v_n.-=-ıp_a_H_a_rb_in_in_Y_e_n_i _M_es_e_ıe_le_r_i _ 

Yazan: Ahmed Şuk.rd I" 

ık'" HarlC"l7e Vt'<kUl Gafeoku, e"'''~ 
lral ellltl ıuun bir auıuı.ta ıto ,,; 
nın dı.ı-, pollti.4 .. uu elıarh ı:,.urc• e " • .. ' etm4;Ur. Romanya &Jb~ uıı..-ıll• ,.A le 
nelınilel uazik vazl.yel ıçuıa.c. . tı•ri' ıt,, lld 
bllhas~a uazik olan bir dcvle.uı• . ıı.a ı..... 1 

~·"'· "'<! f' ci.re vekili tarafındiıln "·e btr I' 
buhranından :oura söylenen l>Y p• L. ... · 

. d -;ısı ~b! rln her tarafta a.Lika UJ•u ırı• · ttlıi 

blidlr. • ,,ı \, ~~ 
Heqe7den evvel GatenJconU IJ' ~ llt,d 

söyJt'diii :tözler Werindt' dnroıı• ~ ·u 
ıwııdır: Uaricl7e VekUI, aaa b• .,d \oa\ii 
izah eıhği siyasetin bir kabine '"~., ~~t 
•lm:ı.dJiı ve biı.&ua k-..tuıırırr "~ ~ ,~ "-cı 11 .. 
miışavirJeri &araluod"'n JU.tuıl .._ ~ "tlt!u 
ed.J.lm.1' bir poliliki& oıauıunu .oıl JI' '4.u 
ken, hakikati Uad.e e&mıt uı•7"' . -' ~ .... 
mauya.nın yeni teşkllau rere" ,,. 
ve ıerek harici politlkanm dırt"lı.., 
Dunu Krala bırak.mak&adır .tf' 

"- JU Patrik Mil'on lı\llliımctwdt>u "' tık 

ko hilklımetine, KalJn<-sk.uJa.ıı ,,.,, pV tı,• 
k ,. ' % 7anoya ve ondan da TaL&rt'S o ..-

". ı, kal, harici politikada herhiLnl"• " ·•' t.ı. ,... '"'tt 
fişi..ı..hk manasına dclAleL eLmd- " ~~1 
res.to büküme&lnln ve Gate.nk.oP~ jf 'bıdı 
klp. ~UiklerJ dllf poUti.ka, Rouı3D,-ı A 
polıtıkasıdır. ıP· f'\.S 

DarlciJ'e Vekili larafınd.uı bU ~,ıı 
kanuı lzalu iki kısma ayrılır: f;• p 
ltoman1anın buyUk devlt>Ut'rle ,ııı• 
m.ünasebetı. İkincisi de RoınaDY ,. 
koıntuları ve Balk.an mem1eketJtr11

' 
:ıı. 
~ 

1&n müııa~ebetlrrl. ' dtf ~ Gafcnko, Kumanyanın buyLik t>lıl' ~~ 
tetıerdeo her birıJe iyi mu.n.ıst ııf &t~a 
bulunduğunu tebarU:ı ettJrmrke ça ?.(0 

mışhr. lları 
, .. ,,11· «it 

Büyük devletlerden sonra _kon ~rl' • 
nna ve Balkan mcmh keUerıne « (I' &o 
Harici.ye \-'eklU, Romanyauın Jl:ı'"~ıei' '-tl 
tan mlist.e.sna olmak Uıcre, hu dt1 1>,. >, 
terden her bi.rite iyi muna!'>l'tıt·lk . .,e'' 1'tı.o. 
tundu.tuna anlatmıştır. Bu .ınun:ıs-t ~ \ııfJ 
terin ı:t.ahındJ. Yuıosla" ya tab.ı ol> 1" 
birint·i yeri a.un.ıktadu·. Yu&"0~ 1 '1 ' ~ 
Romanya lie )'alıuı. samimi oıuıı;IJ;, 
idame etınckle kalmamış, Ronı:ı?l) 

1 
• 

.a.ıa.carlo;lanla \'t Bulgari.,.tanla J1luıt pf• 
~ebellcrini d.izeJ~mr·k l(',n ç:ılı'!rııı f. 
Bu sebepledir ki Galf'nko. Yu,0~1' u)' 
yanın cbarıstırıfı» politildsında1' $ 

ranıa bah~etmf'ktedir. dr 

Romanya Hariciye Vekili, ırc_e~ J>I" llJ,n 
ni.zlerde ve cerek etrafuı.daki k,;\P tJ' 
da cDlllİ.)'etln i'.'ıılikr.4rı ıt"in Türk')~ eıl ~z 
rafıudan s;.ır!cdlh:n hali ... ant• fa:ıli~tr 'fU' 

me1WJunişeUc kayd('lmlşt.r. Gaf~,. ltıu. 
.biı: bu fa•liyeUe harbin bn nılJl ,t lt 
la.ra .sirayt'lint' u.ı.lnl olmak :ızınfııl 'f' ll 
ruyoruz:t dediiı zaman, Turkiye d•, r 
lH-ikasuun hrdrflerl hakk.uıda blr 1'~i 
ray~ı ifadt' etmit olıı ·or.. Jtorrı• tı>" 
H:ıriciye Vekili, Bulg:ıristanın sulh f 
kında.ki emellerini memnuniyf'tle •:_, . . .. 
dcttiktt'n ve lunanLoııtanla ltaJya 

1
,. 

. rh• sındaki munasrbrUrriu yeni ı!' 1 tıi1' * Kuııtuluşta oturan Jahı!l adın
da bir ·kadın vatman Süleymanın 
iıdaıresindeki tramvaya atl.aımak is· 
terken düşerek baıınıdan yaralan
mıştır. 

..... _ .... - ............... ~~-.......... ,,.....,~,Tramvay müstahdemini 
~ - Uçüncü ay geçtikten sonra ... 

Avrupada harp başladı başlualı üo 
a7 oldu. Eyliil, ieşrinievvel ve sanL 0-
Dlm ıçln Avrupalı lhtl.ııas erbabı 1u 
a7 sarfında neler olup blttijini ct.zö
nilne ceU.rerek blr kere Alman ordu
sunun ıu üç •7 sonunda ne vazlyelt.4) 
bulundujunu tctkık et.meyi pek mü
na ip sürüyorlar. Eier yorulma75anız 
bu ya.z.llara bJr 1'0" ı-r~dlrc-rrk blrlıkte 
bir hulasa (ıkaralauu: 

bu ma1zemC"yi temin için uir;ışmatt\l.!f 

mıydJ?. Şimdi a."kt'ri.&ı kullanmak içlu 
istendiği kadar sili.hı vardır. 

slndrn dolayı da ~e,·inç duyduj'tJnıı f' 
dlrd.ktcu sonra na,. .k bir mrvı:ua ı:Ul' 
mh;tir. l~u da tahmin rdl1f'ceil ı' Jı:I 
Romanya ile ~dacarl. lan arasuıd' 
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mıin.ıscbeUerdir. Bu muuascbeUer. ~· 
tümdur ki, Romanyayı öLedenbrri "\: 
ı-uı tılen meself'lerin ba1ında ,eırıır,e 
tedir. Fak.ll harp başladıktan sont3

1
,r, 

bilbU3a ınlbvrr 71kıiıp da So•Yet .... 

takdir eUirml~c;e de 7lne ayni t'P'V&bt 
almıştır. 

Ba suretle ııarhoşhıfundan blU.tlfade 
dobndınlclıiını anlıyan Ekrem hemen 
o ak,am ayni meyhantyr cJtm!f; liklıl 

mahut satıcı röı:ülı'.mf'm1~tlr. 

, 'iha:vct dört grf"e ark.aarkaya mu -
annfdan~ bir bekltyJ.,ten sonra ken -
dlsinl "ha ka bir meyhant'dc bulm.ak ka

bil olmu,. ı, de polisf'. ora,lan da mu
bakt"rn J'f' ak t"tınl~lir. 

Dünkü <'e! f'de maznun l(f'lmf'dltin
den IJızaren crlbl için dava b&$ka bir 
l'iinf' talik. oJunmu,tur. 

dnmeden can verdi. Haytli, ç;ıkar 
baka' ım para!&rı .. 
c~ Acele e'.n1e. Yarısını pe~in 

ald.n va. Kusurunu da yarın ve
ririm. 

• - Hayır .. OL:ımaz. Pazarlıi!ı -
mız peşindi. $imdi isterim. Yoksa .. 

•- Sesini kes! Ka.il o!duğunu 
qnutuyor musun? •. 

.......................................... 

Birinci kısım 
Kerim Paşanın 

köşkünde .. 
Y ıJbaş:ndan bir hafta sonra. 
Çaınlıeada. 
Bir akşam. 
Lapa lapa kar yağıyor. Hava sa

kin. 
Yokuşta ıbirinın üstüne dev -

rihniş gibi duran boş, eski köşk -
!erin aras:nda lambaları yanan bir 
çatı var. 

Kerim paşanın köŞkü. 
Caddeye bakan perde!eri inik 

bir odada odun sobası yanıyor. Ke
rim oaşa sohan.n ''anıba-;ındaki 
kol.uğa oturnıu . Dillerini örten 
uzun robdöşambl'inin etekleri di -
binde beyaz b:r van kedisi homur
dan;ı> duruyor. 

İffet Hanım, babasının karsı -
sııııdaki koltuğun i~inde kaybol - j 
muş g.1Jıi. O kadar biizülınüş, o de-

1 rece sinmiş ki.. Yaşı henüz kırkını, 
bulmadığı halde beş v ldanberi 1 
dulluğun omuzlarına çöken a.ı?ır-

Geçen cünkü tehlr mtt'llsi toplantı .. 
sın da. İs tan bul tramva7 ldares.lnın büt
çesi cöriişühirken, vatmanların aldık· 
lan ıicret üacrinde de daruJdu. Bir kı· 
sun aza, bu vat.andaflarm as para aJ .. 
dı.klannı söylediler. 

Hakikaten, vatman dedi,timl.& vatan
daşın b 1 hem ~ok mes'uliyeUi, eok ü

sücü, hem çok 7orucudur. Bunların me-
1&i s.ıatl de u deiildlr. 8.üt{'e lnıkin
la1, Uzt"rindr, tramvay miistahdl'mi~ 

nin n Ucrtttcrini arttırmak ça.rf!leri a-
ranmalıd.ır. 

BÜRHAN CEVAD 

!ıgı ve ı-z.tırahı onu .bir havli erit
miş. 

- K~şke babası sağ o'saydı .• 
Diye söylenirken, Kerim paşa

n;n sel"l ve ti'.rek s;,si yükse'.iyor: 
- Leyliıya vakt:nden önce bu 

geniş eroiye.vi veren, onu şımar
tan ve a~a ba'ba yuvasından uzak
larda, yabancı muhitlerde zevk ve 
teselli aramağa swkeden hep o de
ğil mi? Evet.. Kı»ke sağ olsaydı, 
k•zıııa elbette daha vakından, da
ha ciddi bir alaka gösterirdi. Biz 
de .b~ünkü azaibı çekmez, ıbugiin
kü ıztıraplnrı bu derece derin -
den duymazdık. 

- İyi ıbir avukat bulsay<iınız, IJ:ıu 
davayı kazanırdık gibi gelıyor 
bana! .. 

- Adil Can Bey İs'anbu!un en 
meşhur avuka<tıdır. Vaktile ipten 
adam kur' ann:ş. Fakat, bunlar 
neye yarar? Lcylaoın yirmi ya • 
şında olduğunu on şahid isbat etti. 
Mahkeme: •Leylii vasiye muhtaç 
değildir .. Aklı ve muhakemesi ye
r:ndcdir. İstediğini yapabilir .. 
KimSe'Ve sormadan i t 0diği ile ev
lene>bi;ir.• dodi. Bu hükmü hangi 
kuvve'le nakze!tirebiliriz? 

Ley layı para ile kandmp 
eve g ırmek imkanı da yok muy
du? 

Ker' .. ın paşa başını sallıyarak 
i ave etti: 

Bunu ben senden önce dü
şıicd:ım, k.zım! Avukal,mız Adil 
Can Bey vasıtasile Ley.aya Kara
köy<ieki hanın tapusunu hediye e
deceJ:(imi bildirdim. 

(D~vunıı ı>ar) 

Birinci nokt.<ıl. tudur li.l Alman ordu~ 
sunun bu.ı;un kuvveti ne df'rtccde ot
duj.ına dair Lun \ e sarih bir fikll" e
di.nnıı·k için lazım olan rt·~mi malüm:ıt 
elde- dcj:iıdir. ln&itlz Vf' Frau.cıız tarafı 

bunu bü., li! h:a.bul t>tli.vorlar. ;\neak 
takribi b.r en· a cdınm<""k kabildir: Uarp 
başlanıadan e1-'veıh.i ruaJU.mat ne baş

ladıktan !q)nraki vrk.aylin nt-ticelerl 
mu!.aycsr. edilmek surctlle. Eylulde 
Lelıb.t:ına ıaetrru2 ettikleri zaman Al
manJa.rın 100, 110 fırk.ı. aakere malık 
old&lkları söyleniyordu. 

1'1oı0ılu k.ıfalar da buna dahli ol
duğu halde bu f1rkaların 10 kadan 
şark cepa.esinde Lehlere k&Jlı, 30 • 4.0 
kadarı da g-arp cephesine Fr&nsı.z ve 
İ.ng-iH:ı.lere karşı 7ollanmıştı. Bir k.ere 
Almanların askerce eksiği yoktn.r. A .. 
vwturya ile Çekoslovakya hariç olduğu 
halde yalnız Almanyada 20 - 38 yaşları 
arasında askere alıuan efrat 1 milyon 
k.iş,ye yakın bir varllk. teıık.U ed.iJ.·or. 
Fakat 900 den 913 senelerine .k.adar t>· 

lan doğumlu efrat ~kertik etmiş de
iıUı:ruır. ·ebcv mah.ıın: Almanyada 
mecburi s. kerlik kaldU"tluuş oldu • 
iWldan Ver!k\y muahedesine •üre bu. 
7aı:ıak.ileriu de askere alınması ka.bil 
olamamu;tır. FakaL \'" ersa7 muahedesi 
orladan kalkalıberi bu yaştaki efrad14 
talim ve terbiyelerini temin etmek işi
ne çok ehemmiyetle sarılmışlardır. Bu
nun tafsılltına riricı;meğe zaten lüzum 
yok. Talim ve terbiyeleri eUik ı:-örü
len, yani tam lstcndiii gibi 7apılama
JnL'j sayılanların ı;imdl Lehlst.ana =-ön
derJcrek orayı muhafa:ıa ettirildikleri 
anlaşılıyor. Asıl mühim kuvvetlerin ar
tık garp cephesine sevk.edildiği Fran
ıızlar ve inglllılerce mali.ımdur. Sonra 
yine malümdur ki Alm~nlar bir taraf
tan talim ve terbiye işlerine cephede 
de devam ediyorlar. 

Harp maheıncsi icln de İna:"iliı ve 
Fran!llZ Jbkeri mütehassıslarının tah
minleri, bilı-lleri ,u mer.kf'zdedir: 

rukere ıa~ım olan sllih ve malzeme 
varJ.ı.r, Almanya kaç senedenbert beo 

Fakat Almaa t't"k:~nılıarbiyf'Sinl dü
~iindiır<'n cibt•t harp maJzeme"i olma
sa bile herhalde zabit "·e kU~ıik ~ahlı. 
kadrolaruun eksikl'.~id.ır. Bir harp, bir 
seff'rbcrJik olmu~. bv)"1e fe\•kaloi.de bir 
h<ıtl kal"lu::ıııda urdu İ('İJ\ elzl.'m olan 
uült Vf! kUruk ı..ahit miktarı isif>nd~l 
kadar "lrttırılaın.t.nlL'ihr. Çünkü hır yc
tf~me me~·eleshlir, ililler Almanyada iş 
b.a'itna ı:eldifi zaman 93:1: de ,"\.Jmarıya
nın f•al ordu ııtiJ.L.lrı 3 ~Ü.varı ve 7 pi
yade olnı;tk ÜJ:t'~t' lU rırka imt.,. ltir de 
9J8 fl,.ki ıncvcude b;:ılunıı: G8 fırk a. 
Bunlardan 35 i tabii r.ı:ı.hi~ eitPki piya
de, 3 fırkası daf"larda J!l ıürecl·k. 6 fır
k&uü istiJıkfUIJlarda harbedttek. S fır
kası nrhll, 1 ftt"ka'4ı ha.fit ma.kineU, 
4 fırka ı da mott•rlu ldt. SOylemeğ(' h:ı
ceı yoktor kı harp mahcmes.i 7apmak 
kolay olsa bile ıablt ve küı.·uk zabit 
yetiştirmek için :zaman ister. Bu bcs
bellldlr. İnplb ve Fransız tarafının 
bundan tıkardıiı netic.e şu oluyor ki 
A1manyanın llttiya& olarak askere a
lııımı., olan kıtaatı krndllerine l:i:r.uu 
olduğu kadar zabite malik dei'ildlr. 

VerUen maJUmattan umwni olarak 
fOyle bir netice çıkıyor: Alım.nlann bu
C'ilnkü va"Jiyette 2 büyük rrupu var -
dır. Bunlardan bırl 15 • 20, diterl 20-25 
fırkalıktır. Bu lkl crup Ren nchrlnln 
aşaiı kwnı Ue Lüksemburı-un cenubu 
carblsl arasındadır. Bütun ba kuvvet 
böyle bekJemt'k içindir, Fakat bir de 
20 - 10 fırka arasında tahmin edHtt..n 
t.aarruL &rupu vardır. Bu da 31ajıuo 
hattı.om kar'Şl!l.Ul& celirilm~, konmu~

Mır. Sonra 6 tırkalık &ahmln edilen bır 
ordu Bolandanın ıtma.I tara.tına kar~ı 
bulunduruJuyor. Alus kum.ındaki Ren 
ltısııınıa karşı da 12 • 15 fırka bekle
mektedir. Bunlardan b.".)ka tahmin e
dJldlilııe göre umumi bir ll1Uyat kuv· 
veli olarak da 10 fırka 1'ekll7or. AJ'· 
nca maklaf'li, motörlü kıtaat da Yar
dır. 

Sö7lemete baeel J"Oklur iti bunlar 
tahmin hududwıda ka1ıyor. 

Yalnız muhakkak otan elbet bütün 
tedbirlerin İnalhı; ve Fransız tarafınca 
atıum~ otdniudıır. Taltmlnlere gOre 
efer Almanlar taarruz edecek olurlarsa 
bunan neticesini klU'!iılıkh o:>:lalı!"ın 

k1.1meti ,.e .kullanacakları malzemenin 1 
n vesaitin maht7etl to7ln edeeeltt•Y. 

&Lİ KEMAL SlJ NMAH 

d·~ıv :lla.caristaua kom'(u olarak rel ı ·eı 
sour.İ., 1 ugoslavy~nın da tava.s."1J.1;if 
bu münasebttlcrln saliha dogt\1 1, 
cereyan J.ld1,':1 uwıedilıyordo. tw!". 

'I " bir kaııaali if>vlh: cdeı ek lki aaıJ • ,_1 

many:.ı ile llla.carb~anın lıudutlatdJ .,j 
,,~ 

8-!;kcrlt"rınl azallmaları ve Rom.an. ~~1 
l\facari~~a bir ad mı k'ca"\'U.~ p:ı,. 

d" ıı lmza!;ı için tf'kllfte bu:unması ı 1• ı:ıf'I 

nilmhıl..i ki, PJ;t r ltomanya bll ad ~ 
tecavÜz lt'klitinin iyi kar-.ıJanacai:ı 1~1 c 
kında teminat. alnumuı oisa.~dı. 1:'V,, 
bir teyebbust ... buhıunıaıciı. ı\lac:.ırL" 
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ltar~clyf' \·ekili Kı.Dt Caki. crçrıı lı" pt 
s(,ylediğl blr nutukta Rome-n - ''" il' 
müna.sebelltrinln !<;aJ:iha. doa:ru ,.tırıl 
mr.sinl anu tdenltri iı.ıyal tiUkuıtıl, .• 

d' uiratmıştır. Kont Çaki, Romauya ti 
ptl• Jet adamlarını tenkit edrrek. rea ı ~ 

anlamakta .-ecikhklerini sö.rlrJllh" 
Gafenko evvelki ı-ün söyledij.i. nı.1ıu~. 
bu ıwı:lere cevap veriyor. Bwııuıla ;,ı 
raber, cik.i devletin mii.nasebeUtf 1' 
kud.ıncı .O~erle işkil etmcınek Jr p 
her turlü mUnakaµtW.n kaçındıitJ11' 
ili.ve edl,-or. ,. 

Gafeukonun uzun nutku, .Roıt1~' e" 
nın, büyiik küı:uk her devletle ifl K~,, 
ceclnm.ek. arzm;uou trbarw t"ttırJll 1·.., 
t.edir. Baf\·tkil Tataresko da ra.d)·ıJ ~ 
hükiımeUn politika wı lz.-h ed~·riı,, ,. 
ayni !'il.ya.seli daha kı:.a faka& dalı• 
aih olarak u sö.ılerle izah etnı~tlr: ,, 

~·" «Romanya bitarai"tır. Bıtar,1.f i.I" 
caktır. Arzusu bütUn mJUttlerle ve b ~~ 
hassa komşularile do. Uuk mün:ısetıt 
lerinin idame;sJdir.» J 
••••• ••••••••••••• 

Üsküdar Cezaevi !Hüdü>J 
vazifesine iade edildi 

ıl 
Üsküdar Cezaevi .müdürü C~I 

Uzdil bundan 'bir müddet eV' , 
Vekalet -emrine alınarak mab;:r 
meye verilmişti. Yapılan rn p<l,ı 

klvnesinde beraat etmiş olduğıı .ı~~ 
tekrar vazifösine iaıde edılır»"ı if 
dünrlen itibaren CezaevınJckı 
ne bilfiil baı;lamıştır. . e 

Bu enerjik genç ad.liyccın1 ır 
geçmiş olsun der ve yeniden bdr 
ladığı işınde büyük bas~nlar 
!eriz. 



Finlandiya Başvekili: «Sonuna 

Sovyetlet Finlandiya 
cephesini y&ramadılar 

kadar çarpışacağız >> diyor 
pt '4n.dra Z (Radşo)- Delslııkideo bu- kuvvetle vazlfesl başıııda. soouna ka-
~ r~lcn haberlere göre, SoVJetlerln dar ifa.yt hizmet edeceğini söyliyerek 

Kral Corc 
radyoda bir 

nutuk söyliyecek 
~ Fın hiikiımetini tanıuıak isteme- demiştir ki : 
lıı Finlandiya bükiimetinln va:dye- - Biliyoruz ki, düşman ordusu, to-
l d~ bir değişiklik ha.'iıl etmiyecekttr. pu, tankı ve tayyaresile bizden kat kat 
~i ~aşvekll Rtki radyoda Fin mille- üstündür. Buna rağm~n. evvelre de i-
~ hitaben söylediği bir nutukta sulh liıı ettiğimiz gibi, lstlklıiUmlzi kanı -
"-tlledeniyet toinde yaşamaktan başka mızla korumağa çalışıyoruz. Bu mem-
~ Usu olmıyan Fiıılandiyanıu afn.dıfı leket toprakları düşm:ııı -ayakları al-
'-t Vi.iı karşısında kendls.lne yakışır. tında kalsa. bile, her ölen bir ı;:m landlya 
\ı ttt~ müdafaa ve mukavemette bu- neferine mukabll, en az on ölü venne-
ll'ıt durunu. Rus n.ylatımn Fin1andf7a tı «öze almalıdır. İsıtklillınizi müda -
~Usu zaylabndan kat kat. fazla bu.. faa.daki umlınlz şimdi btr zamıı_nkin· 

&~~~b6;h mfhtl;ndi~; kkÖ;f ezin de 
bir muharebe oldu 

olmuştur. Muharebenin netl<.esl bal< - \ 

kında henüz sarih bir haber a.lınaml!jsa 

tı,l..ondra Z (Radyo)- Hcl•lnklden bll
'ıl: Ut.ror: FlnlandJya limanlaruıı terk 
~l'tk: -.çıta çıkan Finland.Jya donan
'ıı lll he Rusların Baltık filosu ara _ ela bir Rus muhribinin ağır yara a.larak 

~;k;;iş
1

h;;~k~;rhakk~~d~
0

b;;:b;h 
lneşredilen Sovyet tebliği · 

~Oskova 2 (A.A.)- ~eri ha~ekit rek. Turiseva demlryolu noktaswı sap .. 
-~ tnda neşredilen t.ebliı-de Ukkanu.. t.ettıkten sonra Kaunls köyünü ve Kol-
llıı birhıde Lenlngrad askeri dairesine visto demlryolu üzerinde Vamm.elsuu 
~ tfı.su.p kıt'alarm ileri harf'ketlerJ.ne is~yonunu ele geç!rmişierdir. 
~ın etlilr.lerl kayde~.lbneltedlr. 
"'O Ric'at etlf'n Flnlaııdiya. kıt'aları kö:r-

ltt wnıansk mmtakasında Sovret kıt- ıere ateş vererek halkı bera.be.rlcrlııde 
tlttı Pet.~mo Umanını işe-al etmi!jle:r- götürmektedirler. 

~ S.'°Yeller Repola mınlakaswda Vur
~ istasyonuna yakJaşm.akiadırJar. 

Finlandiya hava kuvvetleri Kareli 
berzahı iizerinde Sovyet kıt'alarına hü
cuma teşebbü9 etmişlerse de Sovyct 

ı., ttrosavodsk, ve Prosezero mıntaka-
~t'uııta SovYet kuvvetleri hudut&an 25 hava kuvvetlerinin mukavemeti ile kar-

0tııetre ilerlemişlerdir. şılaşm19la.rdır. Sovyet tayyal'elerinin 

'l' CıtreU benahında. Sovyet kıt'alan bombardıman uç.U.jlan esnasında Fin-
0llnamlen nehrinin mansabına Jokl landiya tayyareleri muhtelif noktalarda 
~k.line ve Lagoda gölü layısına yak- muharebeye girmek teşebbüsünde bu .. 

t a.ktadırlar. Bu kıt'alar, Keksholm lunmuşlardır. 10 Fiulanıi!iya tay~aresl 

~İllityoJu üzerinde Ra:ıtu istasyonunu düşürülmüştür. 2 Sov)'et ta..r1·art-sl üs-
at etnıfşler ve tcrijoki şehrini l'es:e.. lerlne dönmemiştir. 

J\mstrdam'da üç casus yal<alandı 
ı~ ı\.ınsterdam 2 (A.A.) - Neıjro- \ meti!e kkif edildikleri l:ıildiril -
ile nan ı'ESil"li bir tebliğde Hariciy<> mektedir. Haıiciye m~uı·u ~ -
, ıareti ıınemurlarrı:ııdan biri..e 'ü' '' 

~ısıının ee iktısat nezareti me -

~~;~~h;~b;;i 
l'e Londra 2 (A.A.) - Hava neza
b tınin neşret'iği b_ir tebliğe göre 
/· hafta zarfında Ingiliz acı tay
ıtıa~eleri ile Dornier tipimi€ 8 Al
lıa an deniz tayyaresi arasında bir 
~a muharebesi olmuştur. 15 da-

ncıbi bir memleket rejimine tema
yülü o:.mıtkla maruftur. 

hakkında tebliğ/ 
kika devam eden çavpışma neti· ı 
cesinde 'bir Alman tayyaresi düş - 1 

müş, diğerleri de çekilmişlerdir. 
Düşürüılen Alanan tııyyaresi bir 
Norveç ticaret geınL>i tarafından 
k;r.anlmı~tır. 

Balkanlar ve Sovyetler •. 
~ (1 incı sahifeden devam) 
1o htııe ve serbest btr tavır ve hareket 

1 ~hle bulunmak ister. 
b İkinci şlkka gelince, yani SoV>·etlerln 

1 
lııat Balka.ıılarda ban coğrafi tadil -

~ti icap ettirecek metallpte bulunma-
tı ihtimaline şlmdlUk ~örü.nürde Sov

)•ller için Balkanlarda böyle bir talep 
lbe\r:ıuo yoktur. Ancak. bir Besarabya 
-eseıesl vardır ki, Suvyetıer bu hu
~ta. da Polonya. harbi ba~lıyahdanberi 
b19blr vcçhlle söz tQrfetmcdikleri •ibi 
llakfs Romanya hükümr.Une de te .. 
~at vermiş ve bu teminatı deCeatıa 
ıe-tcmlş vaziyettedirler. 

b büyük komşumuzun şitn3.l harbini 
itirdfkten ve bir başka gailesi ka1ma

>"ı:p Balkanlara serbestçe tevcihina
ıar etmek fırsatına sa.htp otdufu gün
Clen sonra Romanya7a verdlil teminat 
hllatına Bes:ırabya. üzerinde herhangi 
bit talepte bulunması lhUmali böyle 
btr \l";tkıa husule g-elmt!'dlkre ne muh
~eı, ne de muhakkak sayalamaz. 

1 

Balkanların ilkbrtharda veya onu takip 
edecek aylar zarfında herJ1aııgl bir baş
ita ecnehi hareket ve tecavü'Jüne ma
ruz kalın.ısı ilıttmali ise ancak h5.dise-

Ierin ve Avrupa harbinin alacağı in
klıjai seyrine liibidlr ki, bu bahis üze
rinde de bugünden mütalea serdetou?k. 
tahmin ve fara.:ıi:ve J'Ürütmek doiru 
olmaz. 

Ancak, vaı.Jyehn biitün Avrupu tc:in 
olduğu gibi Balkanlaruı isU.kball ba .. 
kunından da tamanıile aydinlık ohna· 
dığı şüplıe göUinntz bir halflr. sezilip 
görülmrkted!.T". 

Vaziyeti herh ngi bir hüknıe bıığla.

mak•;ı ztn çık.!bilec('k her türlü sürpriz 
karşısında hazır ve tedbirli bulunmak, 
ve «ünden güne kuvvetlenmek t~ harp 
c1111ında bulunan devletler lein bilhassa 
ehemmiyet kaı.aıımakt:ıdır ve hakikat 
muhakkak ki, bu ana noktada milnde .. 
mlç hnlnnmaktadır. 

ETE:\T İZZET RE"l"İCE 

BUGÜN SAKARYA sinemasında--.., 
Sinemanın en şuh yı!ldızı 

VİVİANE ROMANCE'i 
PİERRE BLANCHARD ile be
rı;iber yarattıkları DOSTOİE 
WSKY'nin romanı. 

K U f vl A. R BAZ 
karlonun lüks ve ihtişamı ara • 
sında yaşıyan maceraperest bir 1 
kadın:n ha•vatı ve aşkları .. Ru - ı 
!et... Ihtiraslar ... 

~i?minde tukdiıı:ı edi:vor. Monle- I' 
Ilave'en FOKS JUıRNAL en son 

dünya ve harp haberleri. 

Bugün saat 1 ve 2.30 tenzilMlı matineler. ••••• 1 

Londra 2 (Radyo) - Önümüz
d€ki yılbaşı günü, Kral Majeste 
Jorj, Grenviç saa!ile 3 de, ırady<>
da bir nutuk söyliyecektir. 

-·--ov----

İtalya gazeteleri 
ve abluka 

(1 inci ı.ahifeden devam) 
7aoda İtalyanın da davası olduğu .ha.k~ 
kındakl bu nf'şriyata nlıhayet verllmest 
l.R.zırn geldiğini yaı:d1ktau sonra şöyle 
diyor: 

italyaıun §lmdlllk blr tek davası var-
dır. ita.1ya ihtilif bariclnde kalan biri
cik büyük bir Avrupa devleU olmak. 
vasflle Avrupa. medeniyetinin de birl
ci.k büyiik müdafaa ka.ynaiıru teşkil 

etmektedir. İtalya hlçbir zaman yap
madığı gibi bundan sonra. da kendi da. ... 
v:ılarının hiçbirinin müdafaasını doğ .. 
ruda.n doğruya. olmasa blle biç kimseye 
tevdi etmiyecektlr. Faşist İl.alya kendi 
"\davalarını evvelce lle isbat ettiği veç .. 
hile kendisi müdafaa ve ıemlıı. eyle ... 
mektedir. 

A.yni zamanda ınazldeıı aldığı ders .. 
t.en sonra başk.ala.rmın nankör da va. -
ları için hiçbir İ'3l7an emek sartetm.1-
fecektir. 

Londıra 2 (Hususi) - Şimal de
nizi yavaş yavaş bLI" mayn tarlt.Sı 
halini ı . .ımaktadır. Tayrnıs hal.ci 
ile HO.:.ar:da ar asında. 3 llO mil 'lil u
rıi:ıbamda .bir saıha torpil tan.ası 

haiin" getirilaniştir. 
Dün yedi vapur batımıştır. Bun· 

lardaın IJ1(!iiliız. Deyraırn avpuru 4553 
tonluktur. Merkal<lr vapuru a.tı 
dakikada ba;mıştır. İrlandanın 
garninde !batan bir Yunan vapu
rur:da 22 kişi lxıgu:.mustur. Diğer 
btr L14liz .gemisi de roayne çar -
paı·a1<1ba mıştır. Tu;koçyanın şar -
k.nrla .bir Finland'iya vapuru da 
ba.ıımş Jr. Keza 2730 ton.uk Sif
krcoi ismiıııdıeki İnıiliz vapuru da 
İu.giıteıcn.i·n cenubu şarkisinde bir 
ınaıyne çarparı:ık lbabınıştır. 

Brllksel 2 (Hususi)) - La Ga
zeı müht:.'birinin bil:dJrıdiğine göre, 
A.manlar Be.çi.ka Ye Fransız hu
dutle.rmda iloi grup hwliınde yarıım 
milyona ya.kın asker ıbulundur -
mak.adırlar. Vas5eı ile Kdblinç 
arasır:da seri taaliyetin görün -
mwıesi için tren.erde yolcu gidip 
gelişi ımenıedilnnıiştir. 

lVıOC>loova 1 - Pravıda -gazete -
sinin .~ir sua.ine cevap veren Sta
lin, Fransa ve İngj,tereyi harbin 
m~'ulü olara1k. gö3termiş, !bu hü
kumet.erin Aıırm.ınyanın su1'lı tar
lep.:.!!·ini huşune.le l'eddetmi~ ol
duklarını söy Jem;ştir. Sovyetler 
Bir.iği Almanyanın bu ta.epl<>rıne 
z1i11r CJmuştur. Çünkü Sovyet hü
kilııne i ha,rp çı:Jbuk duııdurulursa 
mil.<> ]erin vaziyeti ciddi suTette 
düzeleceği kanaat..r.<lc idi ve yiııe 
de öy1ect;r. Sovyeller Bw.iğinil1 bu 
husus' aki teşc'~ıbüsleri de .F1ran -
sa ve İngiltere tarafınıdan l'edde
dilrni.-,iir. 

fü,ma 1 (Hususi) - HoJanda 
lbükı'..ımet!. gmı.lerinin şimdilik 
İngiliz limantlarına görud€rilmc me
su~L karar vermiş.ir. 
Lındra 2 (Hususiı - Kral ııncc

fui has. toplıyarı:tk, yeni .bir sının 
davet eden emirnameyi imzala -
'1)1.JŞ<ır. Bu suret!e tahııninen 250 
bin kişi silah allına abnacalktır 

Lorudra 2 (Radyo) - Hindliler, 
İngi.izlerle !beraber gal'p cephe -
sinıde ijıa·obetınek iç'n mühim mik
tarda asker göndermei"te karar ver
mişler ve hanrlıii;a ,baş!.aımışlardır. 
Bu askerler deniz ve hava yolile 
L vkedileceği ızannıo'.unıryor. 

Bu sabah gelenler 
Bu saıbah1d konvansiyonel v·e 

ekspres ircnleri ikişer saatlik rö
ta~lıı gelmiştir. Karabüık faibrikası 
başmühendisi Moss ul!esile ibera
ber bu saıba,hki ekspresle Londra
dan şehrim.iu -gelmiştir. 

Fran~ız hükumetine tam 
salahiyet 

Paris 2 (A.A.) - Ayan mecllsi, 
seri bir ıınüza:kereden sonra hüku
mete fam salMıiyet veren ikanun 
layilıa.snnı 23 rec karşı 295 rey ile 
kwbul elııniştir. 

Sehhar - Sıca'k kanlı ... Güzei ve daima cevvaıl İspanyol yıldızı .- 1\ 

iMPERiO t'lRGE,NTiNA 
BU HAFTA S Ü M E R Sinemasında 

Görülmemiş hır muvaffakiyellc gösterilmekte o'.an baş döndürücü tsp anyol şarkı ve danslarile dolu 

s p A N y o L İ TA ~~mi~:i:eyi:~~~~isfaş~=di;;:; 
herkesin ağ'.ı:ında dolaşacaktır. 

tıtıveten: EKLER JURNAL en tam ve en son harp dünya havadislerL 
"lltlm:ı:ııı:mamım•m•- Bugün saat 1 ve 2.30 da tenzilatlı matineler. ıi:ıııa::zııım••••••ml 

(l inci sahifeden devanı) 

Yü.z bin kişi Helslnkiyl terketmlştir. 
Bunların kısmı azaını karlı yollarda 
yürü.nıektedlr. 

SOVVETLER BİR FİN HÜK{)~IETİ 
TEŞKİL ETTİLE& 

ı:oma 2 (Hususi)- Rista Kiki (Flu
land.iya bankası müdürü) tarafuıdan 
ieşkil edilen yeni Finlandiya kabine
sinin 1\.loskovarun hoşuna gitmediği an

laşılmaktadr.r. YcnJ IIarlclye Nazırı dün 
birçok. defa_lar l\loskova ile telefon mu
Jıa.bereslne «irlşmek tst ... mlşse de mu .. 
vaffak olamaınıştll'. 

Buna mukabil Sovyet IW!ka.mları, 

Leui..ngradııı pa.kınındo. ve hudut civa
rında bıılunan Terljoki şebrlııde blı· Fin 

İSVEÇ TAVASSUT ETMEJ{ İSTİYO& 
Londra :? (Duso!i!i)- SLokholmden bil

dirildiğine göre, İsveç hükii.meti Rusya 
ile Finlandiya arasında h·va:;sut tek

lifinde blllmımak lmkinlarmı araştır
maktadır. İskandinav devletleri tara
fından yapılacak bir teşebbüsün Ame
rikanın teşebbüsünden daha. müessir o
luai'ı kanaaıı vardır. 

Norveç hükô.metlnln merkezi olan 
Osloda gençler Rusya aleyhlDde ııü .. 
mayif yapmtş:lar, bir komünlst gazete
sinin camlarını kırmışlardır. 

İng-iliz matbuatı Rus taarru.zuııu şld
detıe tenkit cfm<'kte ve Sovyetler şid .. 
dete mür.tenlt tmperyalistllkle itham 
edilmektedir. 

Almatı gazeteleti de Flnlandlya,.a 
Leniııgradm yakınında ve hudut civarın- karşı sempati g-üstermekt.edirler. 

a bulunan TerJoki şehrinde bir Fin halk ================ 
hükfrmeti teşkil etmışlir. Bu hükiımel 
Finlandi~·a. milletine hitaben bir be· 
yaıuıame neşrederek, Ruslarla bir dost .. 
lok muahedesi ak.il!dilmesini ve mem
lekete bo:; gelmiş bulunan SoVJet kı
taatının intizam ve asayiıı;l tenıln edt• 
ceiiııl ·bildinni~tir. Bo beyannamede 
bankalann ve sanayliu lıükiımctleştt .. 
rilmesi ve Fin milJetinin arzu ettiği 
rejimi tayin etmesi için plebisit ya.ı>ıf .. 
ması tavsiye edllmcktedir. 

ROMANYADAN SESLER: •YAŞASIN 
FİNLANDİYA!• 

Roma. 2 (Hususi- Romanya parli· 
mentosunun dünkü topJanhsında meb
us Meskonnn blr beyanatı ü.ı:crlne di
ler meb'us1ar :ra.ş.asm Finlandb'a diye. 
bafınnışlar ve a.Uuşla.nbşl.::ırdır. 
Bükreş 2 (A.A.)- Sovyel - Finlan

diya bıidiseleri Romanyada pek derin 
bir tesir husule C"etirmiştir. Romanya. 
siyasi mahfellerl bu hiı..diseleri revka
Jide dikl<alle laklp eıtlklerlnl beyan 
etmektedirler. 

CİN • nus MÜNASEBATı 
GE&GİNLEŞTi 

Paris 2 (Hususi)- Cin - Rus mö
na.sebatınm gerginlcş'liğl ve vahim bir 
s;ıfru&ya girdiği blldirillyor. 

KIZILORDU DU&DU 

Betgra.t 2 (Hususi)- Buraya ırelen 

haberlere &'Öre. Fin ordusu şiddetle mu
kavemete devam etmektedir. Kı..zılordu 
durmuştur. Fin sahillerine asker çıka ... 
rılı.bğı haberleri doğru değildir. 

BİR FİN GEMİSİ BATTI 
Bclgrat 2 (Hususi)- Merkanora is

minde blr Fin gemisi batmışlar. 

M0.3KOV ADAKİ FİN SEFİRİ 
DÖNEMİYOR 

Helsinki 2 (A.A.) - Hülki'mıe -
tinden Helsinki'ye avdet emri al
mış olan Finlaındiyanın Moskova 
sefiri, Rus hükW:neti tarafınıdan 
el'an pasapcmlan verilmediği için 
3ovyet hükUıneti merkezini terk 
edeımıe-miştir. 

MÜTAREKE İÇİN AÔIR 
ŞARTLAR SÜRÜYORLAR 

Paris 2 - Sovyetlerin kabinenin 
değı_şmesine rağmen Finlandiya 
ile mütareke a:kıdini kaıbul ede -
cek.leri şüphelidir: Pravda gaze -
tesine göre mütareke akdi için 
Finlaındiyanın şu şartları kabul 
etmesi liiz.ınııdır: 

Taksim abidesi 
Ayazpaşaya 

nakl ~dilecek 
---··-

Meydanın bugünkü 
gen:şliğine nazaran 

abide ufa!t görünüyor 
Tak.sim rneyıclanının yeni ve e

saBlı bir şeki:ıde ta-rıziımi için fi -
kir:eri alır.ımak üzere Avrupadıın 
ddroratör M. 3u ve beykeltraş 
Poisson şe<hr:ım!ze gelıınişhmlir. 

Evvelki akşaıın bu mü ·ehassı.s
lar şehircilik mütehass:sı M. Pros
tun da iştirakile Vali ve Belediye 
uıı.;inin yanmda toplananışLard>r. 

Yapılan tetki!deıue bugünkü 
alb',c!enin meyıclanın yeni büyük -
lüğüne göre çok küçük kalacağ1 

ve ihtişamını kayfbedeceği görüJ
mü~. illk olarak aıbidenin yerinin 
değiş'.irLımooi kaırarlaştırılmıştır. 

Abirle, bugün Ayaspaşa is'ika -
metine giden y.olun Ta:ksim mey
daınından ayrldığı ooktaya nak -
led.Hecektir. 

A'bideyi daha i!htisaımlı bic hale 
koymak i<;in de, ahi-denin dört ta
rafına dikilecek dönt muazzam sü
tunun üzerine büyük bir kt;Q>be 
oturtulaıcak, lbu sayede eser daiıa 
azaıınetli bir hal almış olacaktır. 

İstanbul Feribotu 
(1 inci sahifeden d•vıım) 

çıkaıımış bulumnaktadı.r. Şimdiye 
'kadar limaııı, sabit havuz ve ek)üz 
gill:ıi büyük su işled yapmış olan 
yerli veya ecnebi eşhas ve şiııket
lar bu orıünakwsaya ırire'bilecektir. 

Teklifler ayın 17 sinde tetkik 
olunacaık; inşaata da ihemen iba~ 
lan~acaktı:r. 

Bazı :maruf İngiliz in:şaat ıınües
scselerinin bu münakasa.ya gir -
meğe hazırlarudıklan anlaş.lıınak
ta.dır. 

1 - Finı.ar.ıdiya<la Popüler de -
mcıkrat ıbir hmumct teŞl<ili, 2 -
Firu:andiyanın iktısadi ve iç',İimai 
blınyesinde 'bazı taıdi!At icrası, 
3 - Finlandiyan n Sovyellerle as- Toslaştılar 
keri bir i t.iak yapması. Şoför Abdülkadirin idaresindelci 
Sovyetleıin Finland.ya ile mü- 63 nwnaralı kaptıkaçtı ile elek · 

tareke akıdi için ağır sartlar i'.<>ri 
sürdükleri biJ:füi:nnektedir. Sov _ I trik idaresine ait şoför Taccttinin 
yet Rusya, Finlarudiya te$kilatında idaresindeki 236 No. lı kamyon 
esaslı tadil'er vaı:ıılmasını is:e - ı Şehremininde çarpışml}) ·her ikisi 
malı.le elyevm 'iıncvcul Finlaındiya de hasara uğraıruştır. 
ri:alinden herhangi birinin kura- ı ~_;;iii;iammm;;;;a;;iii;;iiiiaa..; 
cağı hükı'.ı.metle müzakereye gir - - -u 
mek is'aınenıekted'r. Buradaki GAB5Y MORLAY'in 
Fin mehafilirıde temin edilıc:lığine 1 

göre Fin[andiyıı. kal:ı:ınesi harbe 
devam cbmeğe ·kara.r vamiş'tir. 

NORVEÇ HARİCİYE NAZIBI 
TEKZİF EDİYO& 

Oslo 2 (A.A.)- Norveç Hariciye Na .. 
:arı, ecnebi memleketlerde şayi olan ha- ı' 
berter hilıifına. oJarıık Sovyet hüküme .. 
tinin Norveçten hiçbir arazi talebinde 1 

bulunmadığını beyan etmiştir. l\Iczkür ı 

haberlere göre Sovyct1erin Norveçin ! 
şlma.llndekl ile limanı isıedlil iddia e
dilmekte idi 

Kudreti i'le süslediği 

KADRİL 
SACHA GUİTRA'nin 

kalemi ile hayat verdiği 

KADRİL 
JACQUELİNE DELUBAC'in 

Güzelıliği ile bezediği 
POLİTEKNİK MEKTEBİ YIKILDI 

Roma 2 (Dususi)- llelslnkide bü .. 
yük m.lmari luymeti haiz politeknik 
mektebi Rus tayyarelerinin a&h.klan 
bombalardan harap olmuştur. 

ı KADRİL 
1 GEORGES GREE'nin 

ateş ve zevk verdiği NORVEÇTEN DE ÜÇ LİJ\IAN 
İSTENİLDi ! 

Roma 2 (Hususi)- Buraya gelen ha .. 
berlere göre, Sovyetler Norveo bükü .. 
metinden üç linıanm ıerkinJ istemiş 
lcrdir. 

FİNLANDİYADAN SONltA 
HİNDİSTAN MI? 

Roma 2 (Busu.si)- Alman kaynak .. 
tarından gelen haberlere cöre, Sovyet
Jer Flnlandi1a meselesini hallettikten 
soına, baJuşlannı Bindistana cev ire .. 
eeklerdir. 

KADRİL 
senenin en neş'eli komedisi, en 
nükteli eseri ve en büyük 
Fransız filmidir. 

BU HAFTA 

LALE de 

Yazan: ZİYA ŞAKİR No. 2 

Yazık, gençliğin ve 
güzelliğin gidiyor 

Mademki hayatın mahrumiyet içinde geçiyor, 
neden bu adamın kahrını çekiyorsun ? 
Mara, yorulm~tu. Fakat bu yorgun 

lukıan z.yade, kalbinin derinlik.ıeruıdc 
bir acı ctuyuyoı·du. 

Hekirrıinden şifa bekliyen bir hasta 
sabırsızlıi;ile sordu: 

- Pavıos!. Çardagın altında, karşı. 

karşıya yemek yiyccegiz, değil mi?. 
Pavlos, gerindi.. Esnedi ... Boş bir 

nazarla genç, dilber ve hassas kadı
nın yüzüne bakarak cevap verdi: 

- Anlı,}·orwn, Mara ... 1''akat, yolda 
ha\·aya. tutulduk. lki geccclır, uyunıa-
dık. Şimw, heroe.vden r .. ı. uykuy> 
ihtiyacun var... lıen giaer. yaıarun. 

Sen de derhal atı.arı tamırc başıarJ;ı.ın. 

Dedi. 
Eg'er §U anda Maranın kalbine bir 

hançer batsaydı, kocasının sötlerinden 
llls.ettıği ıı.tırap kadar büyük bir ac1 
duyınazdı. Zavallı genç kadın, bu acıya 
dayanaınamış gibi kıvrandı: 

- Her zan1an böyle yapıyorsun, 

Pavlos ... Beru, hiç anlamcyorsun ... Am

ma, h.iç anlamıyorsu.a. 
Diye mırıldandı. 

* On beş gün geçu ... Bu on beş gütı. 

zarfında, zavallı Maranın bUtün ümit
leri bo,şa gitti Kalbinden kaynayıp ta
:ian aşk ihLıyacına, kocasından en kü- J 
çük bi!: mukabc,le görmedi. Vakit vakit 
şahlanan sevgi hislerile, bu genç ka ... 
dın (isteri) nöbetleri geçirdi.. .. Ve ni
hayet, taın on beş gun böylece beyhude 
geçip gittikten sonra, kocasının geınisi 
engin ufuklara doğru sü,;,ı;ülilp gıder

ken, birdenbire kulaklarıncta bir !ısütı 
işitti: 

- Yaz1k ... Gençliğin ve güzelliğin, 
böyıece geçip gidiyor. Pavlos, senin 
hassas kalbini, sahildeki kumlar gıbi 
cı.gniyor ... Buna mukabı.l; ka!bınm bU 
tün ate§le.rini, gürbuz vücudtinün taş~ 
kın varuguu Taranıo kadınlarına bez
lediyor •.. Mademki hayalın, mahruroi .. 
yet içınde kıvrana kıvrana geçiyor ... 
O halde, niçin bu adamın kahrını ı;e. 
kiyorsırn?. Oldili', onu ... inıikam a.'. 

Mara, o kadar dalgındı ki, bu sözlerı 
biris.inlıı söy.ted.iği.ni sanciL Halbuki J.ıa
şını arkasına gevirdiği zaman, kimseyi 
bulamadı. O ı.an1an bu söz.ıerlıı, manevi 
bir ilham oldugunu anladı. .. 

Mara, ko§a ko:ıa (Tiryan) a gitti. 
Acı bir tebessüm ile gülerek söze gi
rişti, aralarında şu muhavere geçti: 

- Tiryan!. Ben, Pavlosu öldürece
ğim?. 

- Niçin?. 

- Mabudun biri, kulağıma öyle fı-
ıuldadı. Onıuı için ... 

- Anıma, sebep? 

- Sebep mi-. Sebep, ıneydanda .•. 
Yazık degil nli bana? . Genclığ;m ve 
güzelliğim, böylece geçip gidiyor ... 
Pavlo~, benim has:;as kllbııot, ~n11deki ı 
kun1la.r gibı çiğniyor. Buııa lTILı.knbil, ı' 
kalbinin bütün ~k ateslcrini, gürbüz 
vucucıunün bu~un ta:- ı. \ 'lrıı~ını , 'J.a- 1 

ranto sahillerinin oynak kadınlarına 

b~zlediyor ... Ma<leınki zavallı hayatım 
böyle ınahrumiyetler içinde luvrana 
kıvrD.na geçecek ... O halde, bu adaının 
kahrını niçin çekeyim?. Çektiğim kalp 
acılarının intikamını almak için, onu 
öldürıneliyim. 

Tiryan, otuz yaŞllll gcçmiı;;ti. O da, 
ayni dertten muztaripti... Onun için 

gözlerini ~laranın gözlerine dikti. Tıpkı 
onun gibi, acı acı gülümsedi. Konuş -
mıya devam etti: 

- Mara ... O meçhul mabud, benim 
kulağuna da ayni sözleri fısıldadı. 

- E. ne duruyorsun... Mabudun 
emrini niçin dinlemiyorsun?. 

- Cesaret edemedim. Bu işte, tek
başıma knlmak istemedim. 

- O halde, beraber yapalım .•. Ayni 
günde, ayni saatte ... 

l - Yalnız, jkimiz mi?, 

1 

- Hiç şüphe etmiyorun1 ki adada, 
daha biziın gibi bir hayli dertliler var-

1 dır. Belki de o meçhul mabud, onların 
ku1aklarına da bazı şeyler fısılda~-

j lardır. 

- Şu halde, aı·ı:yalını. .• Soruştu 

ralım. .. 
Arla kadmlan.cun !~·inue. bu yiızdt.!U 

hepsi dertli idi O n1cçhul ınabud, on
lara da ayni ilhamı vcrın~li. 

Artık, incir ve bade1n ağaçlıırınuı al
tında, büyüklü 1."ilçüklü kaduı grupları 

toplanıyordu. Heyecanl<lrla gt='<;en mü
zakerelerden sotıra, k<it'i koır ,::lar ve
riliyordu. 

• Mayıs ayının 14 üncü güuü (Balık 

bayramı) na tahsis ~dilıu.i:;;ti. On b~ 
gün evvel, bütün .seferler wtil edilir. 
BG. -ıo ı erkekler adada bulunarak, o
günün gecesi ooşgun şenliklerJe geçi
rllirdl. 

O sene, o gün yine geldı. Ve çok ga
rJptir ki bu sene yapılacak şenliklere, 
erkekler çok ehemmiyet vermişlerdi
Bütün şarap fıçıları, köyO.n ortasında .. 
ki meydana çıkarıldı. Yenildi, itildi, 
sabahlara kadar oyunlar oynandL Er
kekler, yorgunlukuın ve sarhoşluktan 
bitap kaldı. sabaha karşı, art.ık herkes 
evlerine dağılarak yataklarına uzandı. 
Derin uykulara daldL 

Biraz sonra, Mara, elinde kanlı bir 
bıçakla evinden dışarı uğradı. Güneşin 
ilk ışıklarının ak.sile sedef gibi parlı
yan çehresi, heyecandan kızarmıştı.. Ve 
(Pergosa) adasının bu dilber kadını, 
bir canavardan daha korkunç bir hal 
almıştı. 

Mara, elindeki kanlı bıçağı htıvanın 
boşlukları içinde savur<.'! savura, 

- Ben, Pav1osu öldürdünl. 
Diye, bağıra bağıra koşmıya başla

dL 
İşte o zaman, adan1n bütün evleri

nin çnblaı·ı altında, sessiz sedusız bir 
haile cereyan etti. Adanın bütün er
kekleri, kadınlar taraf.J.ndan insafsızca 
kaUiAm edildi... Sonra, bütün kadınlar 
köyün meydanı.na birik.ti. Kendilerini 
o vefasız erkeklerden halas eden (Ma
ra) adanın Kraliçesi mevkilne geçirildi. 

( Ueva1nı var) 

Bitli kimseler 
parasız 

yıkattırılacak 

Belediye tekmil şubelere 
bu yolda err ir verdi 
Şehrimizin btitün rnıntakalarında 

bitli kimselerin hama.rnlarda meccanen 
yıkattırıln1aları icin rlün belediyec.a 
tekmil subelere emir verilmiştir. Bun
L-ırın paralarını beledi~'e hamamcıia

ra verecektir. Kendiliklerinden be:l~

diye şubelerine müracaat erlerek hama
ma gönderHmelt~rini lstiyt"'' k J!an bit
lilenn de Jntiracaatları henıen ica!lul 
olunup bunlar derhal p;:ıra....,ız }'ıka1tın
lacak1ardır. 

--o---

Namık Kemal 
Buciin büyuk \-aıau şairi NanııL;. Ke

malin ölümü.nün 51 inci ytldönlimü.ne 
tesadüf etmektedir. Bu nuinasebetle 
saat 15 de Üniversite konter&M saıo .. 
nunda bir toplantı yapılacaktır. 

Bu toplantıda edebiya~ fakültesi 
«.Metinler şerhl• Profesörü Alt Nihat 
Tarlan tarafından bir konferans ve-rı .. 
lecek ve bunu edebi.yat fakültesi ccTan
w:inıa1. f'debiyatu asistanı l\teh:net Kap
lanın ve hukuk f:ı.kültesi son sınıfından 
Needetln blre--1' konuşmali(ı takip ede .. 
cekttr. 

--o--

Bir aılam metresini vurdu 
NL5antaşınıda oturan Selİrrl oğlu 

Salahattin adında biri kıskanç:ık 
yüzünden çıkan kavga netice -
sinde metresi Eıı:ı1neyi bıçak.la lba
cağından yaralamıştır. 

BUGÜN 

TAKSIM Sinemasında 
Yeniceri HASAN 

' Türkçe sözlü ve Türkçe musikili 
SOVYET ZAYİATI FİNLANDİYALI

LARDAN FAZLA 
Helsinkl 2 (A.A.)- Kareli berzahm

dak.1 muharebe meydanında 10 Sovye:t. 
taıık~nın Finlandiya. k.ıt'aları tarafın

dan labrip edUdiği resmen bUdlrUmek· 
tedir. Sovyetlerln zayiatı Flnlandlya
Jllann zayiatından malısüs derecede 
fa'.ı'lad!r~ 

Bestekarları; ARTAKİ - SADİ - ZEKİ Okuyanlar: MUALl A -
:Raveten: RENKLİ 1llKEY va NUMAN İÇLİ.3ES - HAMİYE°F DUYGULU - Musiki heyeti: 

METRO JURNAL da son harp Kemani SADİ - Kemani DEMfR ALİ - Kemani AHMED - Klarnet 
raporlan ŞÜKRÜ - Udi ZEHRİ. Rakkase: AYŞE MÜJGAN 

il Bugün saat 1 ve 2,30 da Seanslar: 12,40 • 2,20 - 4 - 5.40 • 7,20 ve 9 da. Saat 12,40 ve 2,2'J de: 
. Ucuz halk matineleri. tenz!lıitlı haLk ma•ineleri. 

iimıııUiaiiiİİIİiiiiııiiiıiıı'ilJiıiiıiıiiı:ıı1131ıla ............... _.ıiıııı..ııiııiiiııiiıiıiiııiİİııİİİlll ......... _. 
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Çeklerin Fransızlara :(; Dr. IHSAN SAMI 
j GONcıKOt\ AŞl! I 
1 llelsogukluğu ve ıht1latlarına k.ar-

kar do tlukıarı 1 p pek t~sirlf v~ taze ·~.dır. Div"n-, ş 1 S rıu Sultanmahmud turbeııl 
s·ı· be e A k' L. No. 113 

1 ıyorum ırıne aşı ··· :1870 te Çekler Fransızlarla beraber Almanlara İ•tanbul .,ıi)e ı üncü hukuk mah-

1 karşı harbetmişlerdi, Çek kemeoiııden: 

1 Yazaa : s İ s 1 a ileleri Fransız esirlerini saklamışlardı Haıinc \·ekili Fu•t Sedat tarafın -
. dıın ev\ elce Sil'.'lidc Mcşrutiyl't nıahal-

Kadın bekll:rordu. D:lha dört saal, 
daha 'İl(' saat, daha bir sa.at ve rctc ... 
<tkll. 

Dılşundu: 

- Onu ne k.ada.r tok ıevi)'orum!. 
Ve hu dii<tönce !l• tatlı tatlı l'ülüm-

..edi. 

Orblık kara.rlW k. Saatine b•klı: 

Yedi. Merdivenlerde a:vak ses.Itri du7-
du. ı.t.nıdı l'tliyordu. Onun a~·ilk Sf"Cil

ltrlni nerede olsa tanırdı. 

04ava l'lrdl. Gözleri mes'ut parh • 
7orc!v, iHl coşkwı çıluyordu. Kadın 

anladı. Yirmi senedir beraber, ayni 
omrii sürmüıı:lrrdJ. Onun ne zaman se
\;lnçU, ne aaman camlı oldufunu bir 
ballıı.b halinden anlardı. O &iin de 
daha ocb)l'a l'lrer l'frmez ıözlerine 

bakla ve ili.yatında bir det141kllk, mü
him bir dtil•lkUk ohluiunu &t7di. 

düşii.ııdli: 

«Bu m\lkac!dtrdi, elbette bjr :Un a
llık olatakb. i-;te oldu. Bir kadın sevi
yon 

Faka& eua birteJ' sormadı . Na&ll ol
sa, ere~, ıtlııar edecek, kendisi söy
ll7ecek1L 

Onu hJc .sorsuya rekmeW. Çok se
verdi, delice BeTtrdJ; fak.at bti7üt sev
•l&lnl ••• mümlı.Wı mertebe belli etme
m•te ~lı. Bir erkek hürriyete 
ma.btaçtır. l\lü.~&alcll hareket e1.meU -
dir. 

Bil" iki .kere bir genç kızla dolatbiı• 

nı bili.Jerdu. Dunmuz bakayım adı 

Reydi!, Seni7e't, Evet Seniye idf. Uz•n 
bo7hr; ..._,,, slJ b sa~lı, lli:zel bir 
lu<dı. Fak t ena blrşey ıı67lcnıeıaiş, 

ona 111•7 90rmaaıfb. 
B\I macera,.ı bilmemezlikten &eli -

yordu. 

• 

- Erke.o rrldin'.' ded i. 
- Evet. 

Bi'9e'Y sOyJemek Jste:- ıibi ağJ.ını a.~

h, dudaklarını kımıldath, bir,e.r söy
lPmtdi. 

XadJn uzun muddet bekledi; Söyle
iirl dbt ... Sö'."1tm11ordu. Susnl ordu . 

Kadın kepdi ktndine do:ı tdJyordu: 
«Stn bana kuTI·et vtr yarabbi!. !\Io
lıabbetim onu.n <aadrtl uiruna h<'r fe
dakarhia. klltfanman1a se~ı• olsun ... 
Bütün hayatımı onunJ;ı. &'("firdim. Bu 
da kafidir». 

• 
O, birdenbire ttirarilsını a.th, ka.dt -

mn dizlerinln dibine ('o1ı.tü. Bir mö.ddet 
batını ka.dının dhılerlne da adı, dur
du. Sonra ellerini Optu. Daha sonra. da: 

- Anne, dedi. Stulye admda bir ıen9 
kı1la e\·lenmek istiyorum ... 

J;l:J!ll!l 
j ANKARA RADYOSU 
- DALGA UZUNLUÖU -

1 
1648 m. 112 K</•. IH ıı:wJı 

T. A. P. 31.7 m. 9485 Ke/s. %0 ~ 

Her i\ln yalnız kırn dalga 31,7 m. 
9455 kc/s ı><»lamııla n~dilnlekte o
lan yabancı dillccde haberJer saatlf'rl 
-ğıda i"'1ttilnllWr. 

İranca •I ı 3,00 ve 18,•o de 
Arapçd. > 19,15 ve 19,45 de 
Fransıı.ca > 13.45 \'e 20,15 de 

- ··--. 
Saat 18 Proırt1ım, 18.0S )lenı.leket sa, .. 

at ayarı, AJani ve mtıeoroloJi haber .. 
Bir ıuu onlara 7olda rasladı. Kol - JerL 18.25 Muıl.k (Radyo caz orkts-

kola. ı:lrmlfl trdl. O kırm elini avcuna tracıı). 19.00 Türk muılii. Çalanlar: 
almı,tJ, konu uyortardı. Knın saçla- Yecihe. B.~al Err-r, Ce~dtt Kozan, 
ruula IUDfŞ p1rıld11ordu. «Demek doğru Ru'jrn Kam. 1 _ Okuyan: )fuzalter 
imi1 .• ı dlJe dü ündü ve yine kalbi ı:arp-
h; "'t>ura Jine muhabbeti l'alebe çaldı. / İlkar 1 - AriC Bey - Hlcilz 1arkı: 
Ej'er sabiden se•iflyorlar!ıa. onların a- ( (Şoı.dt ltdi bıı sOnhimü). :t ... '" • 

llk·az •arkı: (Ne bahhmdır ne yari •uında kalmam, bea &ldtrlm. ı 

Oruı» saadrti uiruna her fedaklrhia. bi aman). 3 - Rıı;ı. Bty - Bi~ı.ı şar-

hllaDmata raı.ı;rdı. _kıkı: (Gamzedtn hançer lallıomış), 

Gıioler ıe~U. Bil:i. se\·ıiiiui jtiraf 4. - RetJk Ferı;;an - BJeaz şarın: (:\[ah .. 
~~in diye bdlliJordu: ıll .. ber verdJfl mur ufuklard.ı babn ıun cibi öJrün), 
ı:amau hl~ ıfnirlenmiyecejfm, sakin 5 - Arif Bey - ffi('ıtz _.ırkı: (."-1an 
duracai'ımJt. dailar canım dıtlar),. t - Okuyan; 

Fakat o bir ~y i))·h:mrdi. Sö~·Jemi- Radife F.rtrn. 1 - SrL Pınar - Eyfc 
1ordu,, ~Ju: (Göz V2.!larınıı Jı:a.lbime top-

Birkaç ıaman dalıın, dlişiınctli dur- lanmı,ı. 2 - İolıak Varan - Eviç ~r-
du. Sanki om.utlarma atır blr yük ç-Ok- kı: (Son a.)·rılıfın mitemi), 3 - Niko-
mü~tö. Günler l't'ÇtJkc:e duıeldl, ken .. l'Os - Ferahnak. l}&l'kı~ tHlr tıfh yos-
dlne &eldl. ma eda ptk). f - llalk lürkü•ii: (Es-

K.adın ıcin i~ln, ondan a7nlmanw mtr bul:'iln .ıtlamı ). 3 - Oku:ya.n: 
•eadl&t ~ln oJü.m demtk o1duiunu bl- ;\Jefharet Saina.k. l - t:di J\hmet • 
liyord lJ. Ylrml aenrdcnbert ona karşı Hicaz ,arkı: (RteayJ ,·ası için o1 cü-
beii1t:dJfi muhabbet, ıetkat, onun ıi- Jl:ıare). z _ .... - l li<'az türkü: (Ylirü 
deceiini dWjünddkce ta1ıyor, kalbin- dilber ylirü ömrümün varl). 3 - ....... 

drki kanı boi•yordn. Hi("-a.t t.Urkü: (Eli ıöıJtrlne kurban 
Senlye:yl do~ündö: tı:Belki hata et • olduium), 4 _ ••. - Bleaz türkü: (Sa-

1914 den evvel Çekoslovakya Al
mnavanın değil, Avusturya _ Ma
e<ıristamn idare<;! aitında bulunu
yordu. 

Prag·ın çe~ce ıomı Prahadır. 

Bir ayaK büyüklügünde bir yer 
verinrı. Çok geçmeden bunu dört! 
ayak daha büyütmek isterler . .> 

blav Bohemya, Alman muha -

Bl<lnycıte Prah - cşık ıdi Buna ait 
bir efsane \"ardır: 1 

cirıerine karşı gösterdiği 

der.( ı, miı;afirpen·e~ligin 
miisaa
ceza -

Jesinde ZC'J<ipa.ş.a ookağınP.a Çıkacak 

Patıkadu Mahınut atanın barnki.ll'>ının 

biti~itindeki evde otul'rnu~. 1-Iakbule 
aleyhine aı;ılan tahJjye ve ecl'in1h:il da
va::;ı yangınd .. n 1>onı-o. büroca Y<'nilcne
rek mahken1c-n1ı.zin :38/780•nuınarasına 1 
ka.}dedildiktt:n sonra n1i.idrlei<tleyhin yo-
7Jlı o.1dn.·sinc gOnderilen da\.-etiyedc 1 

Rı\·ayeto göre Pr.ns~s Libussa, 1 

Vlta\·d'd•ıı ;,;eçerke. bir diılgern, 
ogıuııur. yardınıik bir e§ik yaplı
gın. gôrmü~ ve: 

sını çektı. l\.lakbule isminde kıın"c olınadı.:;ı, ta- ! 
J848 de aha1inın yarJSl Alman ! nıyan \'C bilen <le buhınm;ıcJığı rneşrU

id .• 1U07 de, Pı ağ ş(•hrinde 225,0UO hotilc ıa<le edıldl~'inden btek veçhile 
nüfus vardı. Bunun aniak 18,000 i J ınüddc1alcybc ilOncn ıebl:gat 1t"ra e
Alman idi. dilnıiş ,-c bu kc .. ı-c i~bu il'na rağmen 

- Bu ~eılıre Praha ı,;mını \•eri
nız, buraya gelen halk bu eşiğin 
önunde eğılmt'<liktef\ sonra şehre 
giTmesin! .. 

Dl'miş. Prag ısnıi ilk defa ola
rak tarihe 928 yılında geçmiştir. 
Şehir halkı bidayette ha.ı.s İslav
dı. 9 wıcu asırda Alman muhacir
lerle dold . 

Ilır Çt·k darb. mesf"I, vMtlı:: 
•.ı\.ınıanl ... ı- 1 yc .. -<...smt~.t"J.·lnc nıü- 1 

s,~ade <:!mP-k bü.vı..k bı lehl!krdir_J 

• 
İstanbul asliye ikinci hukuk ha

kımJiğinden: 

Davacı giinırülcler u.mu.m mü
diirlüğii ta.rafından Osman ve Şük-' 
rü ve Kuledibinde Biiyü'.ldıendek 
caddesi 76 N.o hı Davit apartıma
nmın 3 No. &unda :Moiz Bahar a -
Ie.rhleıine açılan alacak davasın
dım dol.ayı müddeaaleyhleı'den Mo
lz Bahann ikam 1.ga:Jıının meçhul 
bulunduğu anlaıııldığından müdde
aaleyhe ilanen tebliat icrasına ve 
ilfın için bir ay müddet tayinine ve 
duruşmanın da 3 kanunusani 940 
çarşam!lıa saat 13 buçuğa bırakıl
masına karar verilmiş olduJ;ından 
müdrleaaley11ılerden Moiz Baharın 
iş bu gün ve saatte malhkemede 
hazır lbulun:ması aksi ta!l«Jirde ka
nuni muanıelenin gıyabında yapı
lacağı maJOm ol!mak üzere keyfiyet 
ilim olu,.ır. 34/522 

DEVREDİLECEK İllTiRA BERATI 

· İ~i boş (mt.ıcef) maden1 pen-aneler> 

hi..tkkındaki ihtira ir.ln alınmış olan 19 

Sont"ı·lll 1931 Ut.r:ih. ve 1340 No. lı 

jhtlra bcro.tıoın ibtıva ettiği hukuk bu 

kere başkasına de\ir ve yahut lc:ıdı 

Türkiyedc n.evk.ii fiHe koymak için 
icara dahi verilebileceği tekl!f edil -
nıektc olma~ln bu hususa malüJnat e

dinınek istiyenleıin Galatada, Aslan 
Han 5 inci kat 1 • 3 No. 1ara müracaat 
e)'1emel"rl Hkn olunur. 

Çekler, ı·crınun.!ertlen ziyude mah.keıneyc gelınedigind~n h<.<kkında 

ittihat. olnnıın gıyap kar<.ı.rının on beş 
FransızJarı SE'Verler. Frans1zta ko- gi.iı1 ı11ü<ldctlc te-kr:ır H.5.ııen tebliğine 
nu§maktan hO!jlanır1ar. Bunun, j karta· Yerilnu:j olmakla nnıhakt'n1enin 
Fran.:;ızlar gibi daima Alman teh-

1 

tayin c(iilmiı; olduğu 5/l/940 :-ıaat 14 ! 
Jikc.sine maruz buı'unnıaJarından de hazır bullınına,,ı vcy<t bir vekil gön- ı 

derilıncsi ak:-.ı t.ıkdirdc de davaya e:ı- J ileri geldiğine şüphe ,.oktur. 
"' ynbında dc:v::ım olııno.u·:ığı il;jn oltınuı·. 

1870 de 1sıav Boht>myası Çeklerı (38/780) 1 
Fransızların :;aflarında Almanlar-.---- ------ ----

ZAYi leı narbc·t;i!< r. A rn 11 lısr~r. 1.nrar- · 
ls'anbııl Vf'fo idadi.;indcn 322 

!TlU\ ııffak 

ola·~ F·asız l'oiı·,c i Cı klcr t.ıra
f!nd:: · .sak\_ı 11ıvordu. · 

~en~indc t.t1clığun :-:ehadetnamf~1ni 1 

kaybettim. Yenisini a!lacağın1ci"n 
eskisinin hükımii yoktur. 

Vefa idadisi 322 mezunlarından 
:İstanbul asliye ikinci hukuk lıa-, _______ 6_4_9 __ Ha_y_r_e_:.ı_in __ _ 

kimliğinden: ı-
DM'REN SATJUK 

Hoi'al:ın en kaJabahk yeri olan Pa.şa.
bahçrde Salıipınonı.~ <'addnıinde fırın 

kırşı~ındaki 2 ouma.r&h ahçı dükkioı 
devrt'n :o>atıhkl.ır. İ<'inllekilel"e 
<'aat . 

ınüra -

Davacı Aleksaııdra tarafından J 

Büyükadada Çınar caddesinde 46 . 
numarada Kos!Mıt.in alevhin~ acı- İ 
lan fekki ·haciz davasınd•>ı <fol~yı 
evvelce m . aleyhin ikametgiıhına 
gönclerilen davetiyede mınnailı!y - l ZAYİ _ Kırdtlröy m1>Jmüoiirlü-
hin tıalen Yunanistanda bulundu- 1 ~ündrıı ;;Jır . ..ıtıa olduğtını 1626 nu
ğn ve ikaımelfıahının meçhul bu- maralı :maaş "cüzdanımla ınühüıii-! 
lunduğtı miibaşirin mcşruhatın - mü kaybet•;n .. Hükmü yoktur. 
dan anlaşilinasına binaen ilanen Atıf 
tebliat icrasına ve ilan için de bir ı-------------1---1

, 

ay müddet tayinine ve duruşma- lllf!ll~JilJ''ll:!ı~ Ş E H R 
nın da 3/1/940 çarsamba saat 14 e 11 TIYAT QS 
talikine karar vru-ilrniş olduğun- l'ı 'I ,J '1/!j R U 
dan m. ale;ıh Kostantinin işbu gün / /1, T b 1 

111.11111 ıı • epe aşında ve saatte mahkemede 'hazır bulun- 1 
ması aksi takdirde kanuni muame- dram kısmında 

Bu akşaın saat 20,30 da 
lenin gıya:bında yapılıı.cağı malCım Ş Ey T A N 
dlmak üzere keyfiyet ilan olunur. e 

19391169 İSTİKLAL CADDESİNDE 
KOMEDİ KISMI 

Bu akşam saat 20,30 da 
•Sandık ve kutu imalinde ıslahat• K an Karde!!I' ri 

hakkındaki icat j~in alınmış olan 20 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 

Sonte_şrin 1933 t.irih \'C 1758 No. h ilı- • 

tfra benıtının ihti,·a ettiKi hukuk b•ı Ha 1 k O p ~reti 
kere başkasına devir ve yahut icadı Bu akşam ve paz3'· matine 16 da 
Türkiycde mevkli fiile koymak için ZOZO DAlııVIASLA (haline) 
icara dahi verilebileceği teklif edil - HALil\IE 
mekte olmakla bu hu.usa !azla ma- Büyük şark opereti 3 perde 
lümat edinmek isüyenlt-rin Gıılatada, Yeni bale. 
Aslan Hun 5 inci kat 1 - 3 No. lara ı jjmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiimİİİİmİİİİİİİİİ~ 
müracaat ~ylen1eleri ilün olunur. JU7 mm I 11.Gf kamı 

Şevval Z. d T.,rtn 

20 19 

lim, ben OJlil ~cımah~-dım. Aramı:ıda rı kurdele). '!0.00 Konu ... ma. 20.15 

~uphe lı:almudı!• Turk mliziii: Karı,,ık prorr•m. Ça- V ki Vuatl ı"&;;;-
BI• an ıimlde kapıldı. Belki de bu · & • tler 8 

lanlar: llakkı Derman, Şerif Jeli, Ha- a. Da.: la. Da. 
ge('lc.1 bir bevte.ten ibaretti. Seniyeyi --·----ı·----;-~..;;..;;;.ı 

1939, Ay 12, Gün 338, Ka.mn ZS 
? Birlnclkanun CUMARTESİ 

san Gur. Hamdi Toka> Bauı t'rıor, Gün- 7 06 2 25 bir 7a11a bıra-ıp ylue dizinin dibine ıc- - .. 

Jtcel<ll Ziıkhi. Ö~e 12 03 7 22 
Bunun ak,j tok feddl. F<<i olocaktı. 2?.00 ~ltml•ktl .. , .,.arı. ı\jans ha- Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma İkuıdl 14 28 9 46 

T. iS BANKASI 
1940 küçük cari hesaplar 
İKRAMİYE P L ANI 
Kcşideler: 1 Şahat, 1 Mayıs, l Afıustos, l İkinciteşrin 

taorih~rinde yapılacaktır. 

Kumbaralı ve kurnbarıasız hesaplarında en a~ elli lirası bu· 
lunanlar kuraya dahil edileceklerdir. 

1940 iKRAM iYELERİ 
1 Adet 2000 lira lık - 2000. - lira 
3 ,, 1000 ,, - 3000. - ,, 
6 " 500 ,, - 3000. 

12 ,, 250 ., - 30JO. 
40 ,, 100 " - 4000. 

,, 

" ,, 
75 " 50 " - 3750. - ,, 

210 ,, 25 " - 5250. - ,, 

TürlUye iş Bankasına p;ıra yatırmak!a yalnız para •,:rik::r
mi.~ olmaz, aynı zamanda taliiniz! de denemis o t• •ıınuz. 

Ona, onun muhabbetine öyle muhta('tı btrltrl, Ziraat lıilbtrlf'ri. 22.15 Ko- A.kfam, 
kl.. ftU<Dla (Etn<bl dilkrdo). 22.4:; ~lu- N ı ·· k ı. ı k ,,. hütu""n - l d h 1 k 16 41 12 oa Sahıp Ye 11eşriya11 ıdare eden B•şmuha.rrır. , , evrıı J•, ı rı ı , ~ agrı arıalZı t'r a eser. Yatsı 18 19 ı 38 - .. iZZET BENİC" Gtli. lae bakh, yiıroii hopladı. Anıma zlk (C'azband - Pl.l 23.25/23.30 Ya- fmu.lı: •>&"""' .. 
•ndl..,..ml 1ıne ı..ııı elmedi. Sade<e: rınkl provam. ve kapaııı5. imi • icabında giinde 3 kaşe alınabilir. • S 22 12 40 lluılcb.t' yerı SON TELGRAF Matbauı 
==========·=========================T"================:================~=================================================-:../ 

l'lo. 159 Yvan: M. SAl\11 KAKAl'.1'.L 

Koca k~ vuğu ile, iri gövdesi ile elinde 
kılıç cesurane döğüşüyordu 

Schzade Or: ;...il, kcı.le b( denleı lnı c;;ı

k..lr çıkmaz <ısabı yerinden oynadı. Se
nclerdenberi aurn1eie hasret <:ektiği 

'ffirk dil&verleri kadenıe kademe yn
Lnkılıç 11urlaı·a hücuın ediyorlardı. 

- Allah, Allah!. 

Sf'dalnrı or!alıtı dchp kalplere nli
{ ız ed·yorchı, llcııdek ağııiarında bu ... 
Junan yef1ı~·eri ve sanc .. k askerlerinin 
g. ri dont:'nle~i hl ıçt.J.n gcçiri~Ieri, a
gır ve kü(Ck topların tarrnkaları ci -
ıl e oyrıca hı korku veriyordu. 

-,ehı de Or n, am11 S· lt..a.n l\Ieh
mcC: .lt üzerint1e cörn1uş• . Koca <~ı

vug le, ırı gov e ıle clı ldc kılıç .s..ırıa-

rı orunc &: 
yordu. 

iş cc· ..... anc dö\'ü:o-ü -

ı rh 
nın 

oyu ::lı. 

, l.>U muthış ,_~ t:l\ i mcınzara-
1.:. ıl!a lıl e ı. A ..ıbı >·c: nıclcn 

J tıny ... nı, ıe zadt )'r ordı_ • 
Ş zadenı; bu hUet: n ederler han-

gı :..kerleı· ... 

- Ruınclı de\'1lrmcsi ... 
- Hunu•lı devşırmesi nr demektir? 
- Tü k ordusunun f"n gerı c..şkeri. .• 

Ne t:öyJtiyorsunuz·! 
- Evet, bunlar hırts•.yan askerlerdir. 

n o u 1 ve yal1ut ol-
mnnıış n ... C'rh.•rdiı 

- Tt:v,•kk~U dt'ğil, htiı.::umrı kalktık.

hırı .l.<Jnı<ın ve .)'tthut ~ta.le bedenlerine 
Jner<livcn d<iyayıp c.;ıktıkli.1r1 vakit hı .. 
rlstiyan 1i..'.:<1n1nc3. bağırışıyorlar .. 

- Deınek bu as.kc-rlcr T\lrklcırın en 
gerı c.skcrlcrid •. 

- Evet., kıım:ından!. 
- N çln, huoı •• rı hucuır.a ı.. ... h.tırnu.ş 

b :.ın ... ynr' ..ı ? • 

~ Ii1 ti •• ye ın elt dır bu ... 
-N ... g.bz .. 

Du, de\ ır 1e ~k c duşm .. nı yor-
r.- ak 

- S0nro"'. 
- Sonr '· 
Diyert.~t, parn :ıgilc k ıyı gö teı·ip~ 
- Göruyrır mı.. unu. 1 Otağı nünıa-

ylın önünde sııf bnela ış ask<: Jeri. .• 
- Evet. 
- İ~te· bu!J~,r sancak '1.Skcrı .. Tanı 

Anadolu askelidır. İk:fncı hün.m11 bun
la: yapacaktır. 

- IJe!.cnizc; ikincı h lC'IJ.P'lU yapa ... 
caklar munt.aıa.m ve asıl askerdir. 

- E\·et1 Anadolu asi<eri mühin1 ve 
ınuntaı.am bı.r k:uvvctıir. 

~·h7.adc Orhan elıle hendek 3b'7..ın

d<ı <lur::ın yalınkılıç nöbct~·i 01.;;kerleri 
gO.~l<'rert·k: 

·- K111T.tıntfan, §ll, ht'ndck agzında 
buJ• nan ... k(rlcri gürliyor nnısunuz'! 

I:~vt.t; geı-ı dt>nenlen kı1 ıçtan ge
tırıyorlur. 

}' h J ;(' >:-11 J; Y' c r·rı a«k!'rile 

-- J. ... ~ •• ( d 
An. ch.)111 \ı' .)aou • .)'en 1,;('.ı as -

k<'rı hi.ıcuuı;ı kaJkııgı i'.a:nan hendE-k -
lrl· ağı.ı.uua ıh.1 Leh;ı 1ı:ören1iyl·reksiHi1.? 

Nh:iıı?, 

- ÇünkU; bu aı:.kerden tek bir kişi 
düşmandan yUz.çeviı·ip geri dörur.ıez de 
ondan ... 

- Amn1a yaptınJZ hn". 
- Eminolunuz!. 
- Dl"~cntı.e; biz şin1di rtüküntti as-

kerlerle UOguşüyoruz"'. 

- Evet!. 
- Fak.1t; bu, dokuntii ve dcvşirınc 

dedıgin1z a"k l', daha md)den bizi 
yurdu 

- ..... . 
- Kaç hül·um dah.ı:ı olur dc-rsıniz?. 
- Bund~n wrra, Ar. do' J a:keri 

hücuO"' geçecek. 
- Dahu soı ra ı v.ıı mı? 

- T'lbı! 

- Hunl:ır kim?. 
Bunıar, asJl Padişnhın hııs_a as

kcrlnı te~kıl eJen ve cJevletin dJ.in1i ve 
mun z:ım askeri olan yenı~·el'ilcr .•• 

- Yer. erıler, d.u.n muharE"beye gir
rr edı demek? 

- Hayır 

- İzahatınıza gore, Ti.ırk ordu!iu çok 
mtikennnel bir t3biye He hareket cdi
yur. 

- Tüı·kJerdc w;ulü lıarp böyledir. 

- Fakat; e\'veı:ı hıriıı.;tiyan devşir -
me ini haı·cedlyor!. 

Evet; Türkler evvcl{t de\'§irıne as
keri harbe Slİr<'ı·, <l"JI unsurunu kır -
dırınaz. 

- .. 
- Egeı·, de\: iLnıe a: kcri di.ı.şınnnl 

buza.r \C )..ıhu ric:ıt.,. mecbur ederse 
dcrh<t! /\. ne .ıhı \'(' ycn11.;t·rı a. keri mun
t z.aın ki..\\ ı· :l.'ı le Jınh:ı;y.ı tc·\ essi.il e
df rlc·r. 

- )"a olatn.t-7.Stı". 

l) takt dr. ikinC'İ kadt-ırıE>de bulu
nan Au<.ulolu piyadesi ve cenahlarda 
bulunan Anadolu sipalıisi (süvari) boz

gun devşinnc askerini çiğniy~rck düş
nıan üzerine atılır ve ncticci kat'iyeyi 
alır. 

Şehzadenin bu izahatı İtaJyan ku -
ınandanının cc~aretini altütit etmişti. 

Jüstinyani bu derece zorlu bir mu
harebe ve umumi hücuına dayanamı ... 

yacagını anlamıştı. Konbntinıyc şeh

rinin Türkler eline gcçc<'<'tine kat"i -
yetJc hükmetnıişti. 

(,...'ünkü; ı:ehzacle Ol'hanın dcvşirınc 

\'e bir jşe yo.runıaz dcdigi Ruı.neli as
kerleri gedik1cıre girıniı;:, kale bedenle

rine ı.rmanmağa başlamı<. maiyetinde 
bulunan a.:;keı·i yıpratınış bulunuyordu. 

E,:;cr, şehındenin dediği gibi, Anadolu 
a!kcı i ve yeni(,'eri de hüeuma kalknrsa 
surları müdafaa ve ınuhofazaya im
kfı.nları k::ıbnazdı 

Jüs.tinyani, ~chzade Orhanın verdiği 
izahatla he~eyi o.nlanıış bulunuyordu. 

Demek; . ehirde kalacak olursa mu
hakkak Türklerin eline esir dti~ccekti. 

r neva mı t'ar) 

- Hayat. 
İşte 'bu maska·radır. Bn komediyandır. Madal-

yanır. ~n; tarafını bilmiyenler için, 
-·· Azizdir. 
- Mukaddestir!. 
-- Kıymetılidir. 

-- Yüksektir!. 
- Pek muhterem biı- varlıktır!. 

- Fakat, artık benim için de mi bu?. 
Zava:fü ınsruıJığın kulaJına haykırmalı: 
- Yalan! 
- Yalannnnn. 
- Yalan! 
Ye .. Gene bu zavallı insan~ığa öğretmerı: 
- Hayat. Diye bir şey yok, insani ğın kirli 

taraf! var!. 
• 
-- Gizlenen kirfüik kendi ya~a~ lil için kur-

duğu perdenin adına hayat, diyor. 
- Hayat, menfaattir!. 
- Hayat ihtirasın. sipcridir!. 
- Hayat a!ldatan insanın kalesidir. 
- Hayat bön insan sürülerini güden rr.en!aat 

ad.ımlarınm ad verdikleri maskedir!. 
- Hayat ve onun diisturlan menfaatper'~t -

ler;,1 y«rattıkları nizamdır! 
Ve. Gene bu zavallı insanlara. anlatmalı: 

Hayatın nizamlarına en ÇQk inananlar, en 
r 

budal~ olanlardır, 

- Ona inaıı.ınayın!z ve ona galeb? ed .,ız! 
) ·ı 

- Ha~·at. Diye k::,r-.nıza ~ıka" lan duv• 
yıkınıl! 

Ve .. Gene bu zavallı insanlıga söylemelıc ır:_ 
- Hayatın imanlar için tayin e! tiği bcr •ıu 

dut, bır ölçü, zaman, vaki,! yoktur!. 
- Ona inama:yınız, kendi bildiğiniz gibi, ~eç' 

ili istediğiniz gibi, kendiniz için ya•ayınız!. 
Eğer bu teselli ve 
- Yaşamak için yamaşa .n. , 
Bu felsefesi olmasaydı Nusretiıı gidi~inı ~e "' 

ğcnmez, gözleri.mden boı:arıan ·aş durduramaz ' 
Uytıyamazdım!. 

• ıJ.C" Kendime, kararlar>ma, muha rınemh .ı 

sır.C" ı..,atııa inana uyumuşum!. 

* 
- Ou beş gtiıı !-.ıonrn -

Nihayet. İnsan her ~eye alışabiliyor. il• 
"'fo:;rctin gidişine de alıştım. ZanrNX!iyorum d:• 

sori"lnşluk. bir sinir bu raııı onu evden çıka 

ertesi gün gene ne yapıp edip gt•lecek. HaJbtl~' 
bcyelendim:ı. İsla~bulda üç diirt glinü zor gcçif' 
miş ve tayin Emrini, harcırahın·, t3limatını alr\ 
almaz, 

Ba;,i~t posta~ı. budur. 

(Devamı "°' ı_, .. ··-~ ... 

l 
t 
l 


