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ETEM İZZET BENİCB YIL: 3 

Sovye 
. 

erin, Kızılordu bayramı münasebetile 
bu 

Müttefikler 
Ve Sovyetler 
~ -~·· -~------..... •TlUtlef'kl -- - -
ne 2 

1 erle So~yetlcrin 
tekı:~\~ harbe tutuşn~ilc
liıic/1 ır kere daha Jııgıi
edile;n:arı resmi dilile izah 
edil' c kanaatlerimiz teyit 
-....,,!Yor. _ 

l'ltan· ET -
\"' . EM İZZET BENİCE 

bı" ıne bu .. 
llltefi'·' ~utunlarda Sovyetlerlc 

lr~L .t!JCrın )ll" 
lı. "'lltınd h llnasebatını ve 
d 1111 ihti~al' e~hangi bir harp vu-
aYılııatı·ı ınuı ne gibi sebeplere 

\'e.._ 1 cceği · S •ttlitaıe nı ayrı ay:rı tahlil 
'eov~etıer a eder.ken, müttefiklerin 
lll beo, So~ taarruz için en başta 
"aııYanın ~et Yardımlarının Al-
.relik· ınuka . b "'11 llliit . vcnıct ve hayah-
~tıe.rinı cıJ:Iıkle~in iktısndi ted-

alıı~ et al 1 şeklide sarsacak bir 
" lnınherclllası olabilir .. demiştik. 
.ra)• Ve l' ti 1 llıağ((ı ransnnın Alınan-

llci de P etnıck hususunda bi
Csas h recede . \' • asıını nazara a.ıdıklan 
bı~ llıadeni Y ar~nı her türlii maddi 
ili 1Ye da3 an ar ıından mahrum et
it{ ~i ablu:::ıaktadır. Bunun ıçin
ııa Ildır ki bir konmuştur, bunun 
.. t hasına 1 çok fedakarlıklar 
"''ed o arak y • . • d!t ~teri Ya J enı tıcaret mu-
b;q. kı l:iinu.f ~ nı~t.ır, bunun için
)' 1 en J\1.nı enızı ai,'7.lndan iti-
ı~!arı kapa~~Ynya btitün deniz 
tı:ıa Ualına kad?1~ ~.e .~n hurda tc
h 11 ~enşeli ar duşunülerck Al-
. gıd~ck b hlal~ra ve Ahnnnya-it kontrol ~r turlü madde üze

ka tııan~·ay onınustur. 
tırll, SovYet, ai bugiin yalnız Bal -
\l_;.~nıanyan talyan yolları açık
illa~ edebile 1~. hu Yollardan te-
24 • deleri iht~cgı hayat ve maden 
bi.ı 2S i n· b'Yncının ancak yüzde 
~eti art~s etinde olabilir Bu 

.. llak ırmak • 
liltd alc inık: m~ıvnsaln ve 
ti' e en 2· anı ÇQgaltıldığı tak 

t!ıdeıı· 'Yade s · 
Ler t'' ır. Sov ovyct Rusyanın 
•iııj llr)ij hanı Yctle~ Almnnyaya 
bın "crebilecek~e Yıyecek madde
-.ıe1c Pctroı iht. eri gibi Almanya
(aki &tıreuıe ~?cını da temin et· 
41 .... ınukave Ultefiklcr kar,.ısm-

"'llln •neu · "' >etlid Ya ile So nı arttırabilirler. 
!tt a eıı akt ve • vyctler arasında 
ıglih~1aşnıas1 b~a <>lunnn tica
ıtU11 f etnıekt 1 

• assa bu gayeyi 
~it h evvcı 'l' ed~r. Hatta, birkaç 
~vy~lıtr ve h~ aı~nsının verdiği 
~ıı.... 1 • A.J estıynnın neşri,.·a tı 

~"'llh.- inan h d ~ )et ~ ica 1 u uduna bu an-
~~dı~alı ile ;~~ .. dahilinde Sov
lilt&i ltıı ve b u vngonların yı
du. lt Q\ctlıi{u Unun bir tezahür vc-
~~ıı b~~tl, l\hn~ teharüz ettiriyor· 
toriiı u\'lik h nyanın Sovyetler
~dece~'llliş b!Ptcn sonra emsali 
l)Jc n~' kavd dl~ .şekilde alış,·eriş 
}' l ıtkr. . e ılıyord ş· . 0 il il l>etroU . . u. ınıdı de 
l'aya e Sovy erının Romanya 
tiliy

0 
&ev kine~ Rusyadan Alma~n-

~i_ıı ~1_1\.nJıışıJ~~land~ğı haber vc
":!lde ~anlara lor kı, Sovyetle • 
~otııru~uCssir 1/ardınıı şimdiki 
, lldııt tne)( \1 ır ;'!eticeye d<>ğru 
l&teııi fada Ya; nıunıkün <>lduğu 

ltet~or. dını teaııin edilmek 
"Iterı 811tl h · 
~~llcf~nlaş~ınAlınan • Sovyet 
ltote ik klerı11 • dan daha ziyade 
t'llde ~•Sadi •cap ve lüzumuna 
deıı le titi2liJc ~~.rdınıın nisheti üzc
!tlli ~Ctıııl'ot ~~erecekleri de göz
~l'ı .,:i~a \I~ dıte.k!nı, bunun en 

l~id·ltli lnın·.elıU Taynıis gibi 
._ l'ııh '!· 1 ız gazetesinin ma-
"'Cın. llıs tn .. 
~eıı:~~aJti s~!tekfiklerle Sovyetler 
~ "~ gulu~ · 
1.. l'eti "retlerin ga ışaret eder-
ıı;q arıt lçrıı tal Alınanyanın ga
lleıl'()J •rıvor .... •~ası bu soğuklu
::\tiiııer'l'cf.nı1na'"~r ve bilhassa 
ltqek . ı~ı"r, Al ışaret ederek: 
~~an ~1~ So,·y:ı1rnyayı mağICıp 
t ıJirıe ogruya h ere karşı doğ • 
~l'l il retse lletro~rekete ınccbur 

l'<lır.. l~a'rruzu il nıenh~larının 
t Ctiruı··d'Yor e tabrıbi ko _ 
tfı'L U~·cı ' ib l\)e r ki S 
tilat r arasında ovyeticrle ınüt-

bıııllya ~e «:arpı h~rhangi bir 
'ssil' h~ a ~·ap1Ja~ın13 a ancak AI • 
~ben ır !>ekil v Vnrdıınların ınü
~11' J\l~laıhilir. ~ tnahiyet alması 
~ tcc an • Suv unun haricinde 

.ııkta a~.i.i~u lrıe Yet askeri ittifak 
''lt(fa ~tıttefikıe;lzuu bahsolma • 
~btll esele çıkın e. Sovyctler ara. 

Yoktur. az, ~ıknıasına da 
(Dııanıı .... 

uçuneü sahifede) 

•• yük ir taarruzları bekleniyo 
Sovyet ordusu kumandanı~ın bir sözü: "Rus cesetlerinden bir 

köprü yaparak Mannerhaym hattını · yine geçeceğiz,, 
---

Sovyefler Finlandiyanın işgalinden Kayseride yeni zelzele 
sonra lsveçe dokunmıyacaklarmış 
Molotof bugün bir nutuk söylüyerek Fin harbini 
anlatacak, Voroşilof bir emri yevmi neşredecek 

iki .köy daha yıkıldı, 7 kişi öldii, 
ölenlerin miktarı 120 yi buldu 

Ruslar Kareli cephesine 14 f uka tahsit ettiler 1!f artın 15 inde Gördeste heyelan tehlikesi yüzün .. 
hır korunma tec-

r rübesi yapılacak den bir çok evler boşal ılıyor 

Sovyet ordusunun yıldönümü munasebetile gec;en sene Moskovada yapılan f{c(it resminde alınmış bir resim 

Paris 23 (Hususi)- Kopenıha:g- vet lbüvük bir ı.aarruzun nerede i· ıtünü olan lbu·gün başlamış ola -
dan lbildiridiğine göre, Sovyct !ha.- l:e lbaşlLyaca.ğı.nı i ~termoktedir. caktır. 
zırlıklarında mütezayit 'bir faali- Belki de Kı2ılordunun !bayram (Devamı 3 üncü sahifede) 

Belçika, hudut şehirlerinden 400 
bin kişiyi tahliyeye hazırlanıyor 

Paris 23 (Hususi) - Liyej, Na
mür ve diğer vilayetlerin meb'u.ıs
ları BrükS:lde bir toplaniı yap -
m~Iar, hutlud şehirle1·i halkının 
icabetiiği tnüe<l:r.cie tahll;yesi için 
ahnmc.sı lfu:ım gelen tedbirleri gö
rüşmüş~ir. Birçok lıüku.net aza.. 
sı lbu toplantıda hazır hu1unmu~ 
tur. 
Alınan tedıbirlcı:e göre, 400 bin 

kişin:n tah1'.')·•aıi için, istim üze • 
zin'Cle 4-00 .tren hazır bulundurmak 
~zım gelımektedir. Kendi v.aısıta
larile şıehirleri tcrkooecek olanlar 
baş'ka ... Ha.stanelerın tahliyı.:.5irriı 

lb:T.l.ıat hüıklımet deruhde cde<.'Cıktir. 
Kral Leopold Hariciye Nazırı 

Fasayr yatı ~tınlmıştır. Bir ki~ ı nin boğulduğu zanned~liyor. 
kurtulmuştur. Bir z.'.!ı'bit ile 19 kiş:~ (Devamı 3 ünrü ı;ahltede) , .................... ~·---------------~, 

Yeni tarihi tefrikamız 

REŞİT PAŞANIN HATIRA Ti 

MAKEDONYAl 
ateşler içinde.. ı 

Yazanlar: Spaık.11 kalıul etmiştir. 
İsviçre hil'tumcti de hudud şe- İskender Fahrettin Cevdet Reşit 

YULARKmAN 

Bu tecrübeye çok tay
yare iştirak edecek 
Hava taarruzlanndan korunma 

komisyonu v~ayette hava ımilda
faa umum kumandanı General 
Hüsnü K.ı~kışın reisliğinde tıop -
lanm~ştır. 

.Ma.rtın 15 inde şehrimizde yeni 
bır lhava taarru.zlanndan ':korunma 
tecrüıbesi yapılması kararl~tınl -
mıŞtır. 

Şohrimlıx:le gaz temizleme ve 
arama ekiu erile yangın söndür • 
me ekiplerine ayrılmış <>1an 10 ~in 
k~i de l;u denemeye iştirak ede
cek lercı . 

Tayvarc!er geçen seferki tecrü
bedekilerden dalha fazla alacakıtır. 
Bi1ahare; ~ece'Vakti delbir tccrülbe 
yapıhnası düşünülmektedir. ---

SON DAKiKA 

Londrada yeni 
infilaklar • 

yenı 
Londra 23 (A.A.) - Cumhuri -

yetçi Irlan.da ordusu mensuplarının 
yalJ(mış oJ.duldarı suikıasdler, dün 
geceki infilaklar .hariç olma!k fue
re, 7 kişinin hay.atına malolmuş ve 
137 !kişinin yaralanmasına sebe -
rb~Yet vermiştir. Gecen ağustos a
yında Covcıntry'de 5 kişi ölmüş ve 
100 dtişi yarabuunıştır. Londrada 
KJıg Cross'd-a bir kişi ölmüş, 35 
iki.şi y.arnfananıştır. Manchester'de 
bir ikişi ölmüstür. 

Dün geceki inffüık, Londramn 
tam meTikezinde vıııkua ,gelmşitir. 
Bir ckadm ile bir polis memurunun 
ve .bir şoförün sıhhi vaziyetim en
di.5e tevlit c1ıme.kteclir. 

Baı-nes ve Ric'hards a<lmdaki iki 
!-·ıandahnın idamlarmdanber, İn
gil1ere:de r.apıJan suikasd1ar se:ri -
sinin it.lcincisi 'başlamış demekltir. 

(Diğer haberler 3 ıincıi sahifede) 

KISACA 
hirlı.ıı-:ru:Ie ayni tedbirleri iitt'Jıaz SERTELLİ 

etımektedir. Yeni tefrikamızdan .vesikalar : Hodra meydan .. 
ALMANLAR Şİ!MDİYE KADAR Etem İzzet Benice'nin şahsiyeti 
41 TAYYARE KAYBETMİŞLER , ___ ...._.._. \ r-~ ~ ile bir iki kalem arkad~ı öğün-

Paris 2:i (Hususi) - Londradan : *""-':,; ~;>: _ \V ,., .. , müslcr. Bahalinin meşhur ki'n ve 
bilıdirHtli~.ne "'Öre, dün iki Ahnan • hasedi burada da kendisini göster-n· n ll (' , \•. •~ ~-t"T• l._"Uo .... ~.a1ı...ll.:~-• .rr. ı Haynkel tayyaresi inmJiterc sahJı.. ı ııcı,o c'ln. 10'1' 111 

• ~ • ,, ' ,,, - "'- • ,.. mis. Bizim mahutla k<>nttşuyorduk 
,..,. · 2't 111i lüııni ltı06 1'11,J,. • , • • ..~ :c ..ı.~ • 

lerl. -·.:ıe du .. our·· u·· "--u'" "tu"' r. .<it • • .ı~.r"' """"' .J da "'Öyle dedi: ıru .. .ıııı .., 1-l•llA•I ıJp,ır;1ı;.ıte~.ıı1 Tftı:ll.ftllt~I fı-; .. 
BU!l1fa.rdan biıi ş:m.aı creniz1nde uın. 1kı-ı11ti.11: c~ "R. npıtellllıı.ııeTQ •lY ~i.ı.. J~J~ş .J,-ı ..,.~.ı.. ..... '· - Etem İzzet'in romancı, edip, 

bir harp geP11si tarafından düşü _ il l)ll3Al1fllltr\ll"fo -~ ıuı ıııaım xo111
1 :ıı. ,;.~ • .l:.;,.J+~..L!~H4J'~l»"J Jr.i gazeteci sahsiyetini bir tarafa bı-

!I'U •• lmii<:.tür. Ikinc:.ısı' İ"'·o,,ya • İ:n aı·ı- t "',.\DlllUIC >rlıf.Jl!ll 11.ıı;ııııl)ıı•tıl).'ı 'lt!'tJI. • - ~ A ,,,.__ \ raksak dahi Babıali de alın teri ile 
-< "'iri. '< ... .., lııl<f•• e.ı:. ın.ıııı,,1·.,. ... rı. •·11011.ııtıı l-:L ll,ı.. ..:.. ~ •• ~IJ:ı.;.l' ..,.~ .r1::'JJ.J • ~ 

terı:;ı hududu civarınJa bir tarlaya . ca;ı, l:ı•· rıo•oıı:rc ~ 't.:ııı·ıı.• 11Jtpcfı1e • • • J . ~ kurdqğu bir say abidesi var. ki, . ,.. • < .. ;,.6 .. ~_t.;., .. :.ı • ..ı._I •• ıı . ..ı..ı ..... · ı.. b Ab'd • t l h d 
düşerc~ parçal:ınınıııştır. Içinde bu- ııut. 1111 wnn<ııınn. Um;ıi\ m1 ' ıı.11.\ruRıat /• - ~ u a ı cnın <.."lne ve arcın a ne 
aunan dört kişiden yalnız biri ya - ;'\ll 1111 ııııeıtpu:wl Jlt'llV~lfü•il!llll •1ı~ı:oıı6 .u ı,:. .;:,~~ ... ...::..# &;J.•) r ~J-,-1- kimsenin ihsanı, ne on parası, ne 
ralanmıştır. Diğexlerine bir şey ol-' ıdlıtıH:~"9'"8 nnı:nr.ıt«r ~I• •)._i "!S-l~\...j<.;::-":)l;:.L.r.:..~.,. 1 de yardımı vardır. Yalnız bu bile, 
maımıştır. AJıman tayo/arecileti Tay- ( ~ "ıS)i'..} l.; • .,.~~ ı:·,.ı!' .... , "':.', .,..; .. her türlü ianelerle "'e hala ödcn-
ya:reye aıtcş vennisk:ııc:fa. 1 .,. , • v. . . .:>~,,.ı:j mcmiş banka kredileri, gelmiş ,.o 

Harbin bi:davetindenı'beri Alınan- L ( . .i geçmişteki binbir (eşit mtizaheret-
Iar 41 tayyare kaybetmişlerdir. Di. lerle kurulan bugünün tafrafuruş 

bir kısım g\azeto müesseselerine 
ğ:iı t~yy~~r~n1~~e ilsleıine avd."1. Yakın tarihimizde l\'lakedonyada geçen siyasi hadiselerin iç- ebediyen hicap verecek ulvi bir 
e en şup ıe ır. . . yüzlerini ve devletin bcşına yıllarca bela kesilen .Makedonya varlıktır. 

ALMAN T~YY ARELERI BlR u· ~tecilerinin gizli teşkilatlarım çok meraklı bir roman heyeca- l Kendi sayinin merdiveni üze-
GEMI BATIRDI nıle çok yakında ~ON TELGRAF siitunkmnda okuyacaksınız. rinde yiikselen böyle biri daha 

Lond!ra 23 (Hususi) - Alınan Bekleyiniz. varsa, çıksın karşıya, hudru me1-
ıtayy~lerinin bir a:kını esnasında __. dan?. ~ • 

Dün de memleketin muhtelif mıntakalarında 
fasılalı yer sarsıntıları oldu 

AnOrnra 23 (Hususi anuhabiri -
m izden) - Gelen haberlere göre, 
KaysETi mmt.a!kasında zelzdeler 
Mlfı fasılnkıTla devam etmekte -
dır. Dün de yine şitldetli biır zel
ze' e olmus, Develi kazasına tabi 
Ku1paik kövün:le bütün evler yı
tkılmıştır. Bu ıköyde 7 kişi ölmüş -
tür. Kızı'k köyü de kamilen :rıkılınışj 
ise de, insanca zayiat olmamı.ştı.r. 

Evvelki geceki zelzeleden Sın -
depnik lköyüııdc ölrnlerden iki ki
şinin daha cesedi çıkanlmıştır. 

Bu köylerde hayvan zayiatı da 
fa>zlad~r. Devel: kaza merkez;nde 
üc ölü teSbit cd:Jmiştir. Yıkılan 
köylerde a<;ıkta kalrnlar D eveliye 
s;etirilmişle:ıdlr. Bunlard<ın bi" kıs
ıı:nı yerlestirilmtk üzere Kays1.-riye 

• 
iki vapur 

tehlikesi 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

batmak 
geçirdi 

Dün gece şiddetlenen fırtına busabah hafifledi 
Rumelihisarının bir duvarı yıkıldı 

Şehrimizde ve den:zlerd•e iki 
gün evvel başlı yan şimal f ır<tınası 
dün geoe azami derecede şi-ddetlen
mi.şt.ır. Bilhassa saat 24 d\n sonra 
•kork"ll.lnç ıb:X hal alan fırtına sabaha 
1kadar ayni şi.dtletlc dE:vam ettık -
ten sonra tedricen hafiflemekte 
.bulunmuştur. 

dm vıe çocukların çoğu brtınadan 
hast~anmışlardır. Her iki vapur 
da azgın denizlcrd-e batma tclıli -
kesi geçirmislerdir. 

Bu sebeple b:ızı vapurlar sığın - 1 
dı:kları ~leı:ıcbn h~rekeie başla- 1 
mışlıardır. Ezcümle lmrozdan gelir-' 
~en müthiş fırtınaya tutulup ici biri 
hastane halini alan Mersin vapuru

1 
sı~dığı yerden çıkmış ve saat 11 
de 12anammıza varmıştır. 

İ?Jlllirden gelecEdr olan cKadeşt in 
1ltka ottiği Boıcaadadan cık-tit.ğı ve 
bugün saaıt 15 • 16 s.ra.ı::;ında limaı
nımızda olacağı anlaşılm?..Ştır. Mu
danya, GEml·!.k ve Ayvalık sefer -
leri dün ve bu ~ah yapıla:maınış
t.ır. 

Besaraıbya vapuru da Köstence
de<n ~eliP lbu sa:ba'h 8 de Gala(a rıih
tı:mına yanasmıstır. Bu i.ki vapur 
ıyolcuları ~cirdiaderi görülımemiş 
fırtınanın heyecan ve <tesirlerini 
anlata anlata bitiremcmtktedirler. 
.Rumen vapuru yoleulanndan ka-

ÇERÇEVE --

Diğer taraftan Ruınelihisanna ait 
de limandan acı acı istimdat ses -
leri ~itihniş ve bu sabah mavi bo
yalı boş bir sandal bulunımuştıur. 
Kazazede sandalcı aranmaktadır. 

iD:~IT taTaftan Ruımelihisarma ait 
bir duvaT da fı.rtınadan dün gece 
yılnlm~tır. Bu saıbah Avrupa cks
P:ro.5 ve konvanslyoneUeri fırtına 
yüzünden üç saat teahhurle gel -
mişlerdir. 

Berlin radyosu 
' Rady9yla aram iyi değil. A· 

radabir biiyük anneme Kur'an 
dinletmek \'e İtalyan operaları- . 
na kulak vermek ze,·kim olma
sa, evimdeki radvoyu da sandık 
odası eşyasından telakki eder
dim. Radvo dedikl~ri emsalsiz 
keşfi, a.ınan ne adi maksatlara 
filet eden neşriyat merkezleri 
var! Hele onların söz ve fikir 
cephesi? Yeryiizünde bundan 
daha aşağılık bir mevcut göste· 
rilemcz. Sanki bir cemaatin pn· 
rayla ynphrdığı kötü propagan
da filimleri gibi, koca radyo 
müessesesi, bütün dünyada bir 
kac be:rinsiz politikacıya oyun
cak diye teslim edilmiş. Av • 
rupıı rııdyolannda, umumiyet
le aşağılık politika cilvelerin
den baı;;ka hiçbir şey yok Ne 
saf fikir, edebiyat, san'nt, ilim, 
tekni~ ne de birşey_. Sadece 
a~ağılık propaganda ve politika, 
işte bu kadar! .. 

* 
Geçen gün bir dostumun e-

. -vinde, ilk defa olarak Berliıı 

radvosmıun türkı;e neşri~ atını 
dinledim. Aman )'nrabhi, İngi
lizlere ne küfürler, ne küfür • 
ler! Ve ne uydurma haberler, 
mütalcalar, mülahazalar!. 

Ba!;itan aşağı yalan, iftifa, tc
ca\'ÜZ, hakaret! Hiç insan, koca 
ve resmi bir radyo cihazı, dii~
manı htıkkında olsa hill· ağzını 
bu mikyasta bozabilir, fikrini 
bu derecede ayağa düşürebilir, 
vicdanını hakilrntc" karsı bu ka
dar körleştircbuir ıni?~ 

Misafiri bulunduğ-um e\•İn 
sahibi hanımefendi, son derece 
güzel birşey söyledi: 

- Radyo merkezi değil bura
sı efendim, elimaşalı acuzelerin 
döğiiş meydanı!. 

* Roma radyosunun l\Ianak -
:yan zade snikerinden, tiirkçeye 
işkence ediyor diye !'İkayct et
ntlştik. Doğrusu, dilimizle bera
ber idrakimize de suikast et • 
menin mümkiin olduğunu lia
tırlıyamamıştık. 

NECİP FAZIL KISAKÜREK 



BABASINI SOY AN 

AŞIK GENÇ KIZ 

Askı uı;:ruruı. babasını !l)yt>l) so
/!.a:rıa çevıren f(cnç k.zın macera
ıımu gazetelerde okudunuz mu?. 

Eiendiın, henü:z yeni yetişen bu 
ı!eD( kız, hır delikanlıya çılgın gi
b' vunılın_uş! Gönül bu!. Baıbası 
tıeriıanıın bir irııc!;vaca razı değil... 
K'ız ne Yll'llSID ?. Bir ~n, eV'de, yük
te hafı!. pahada aiıır ne varsa to
parlamıs, haydi, ~~inin evine .. 

Otı!. Sinxli. iki mes'ut genç ya
ş:yor, diyeceksiniz, değil mi?. Ne 
gezer, POJ:is karalro:unda ağlaş1-
Yor1ar. 
DOKTOR HANGİ 
NAHİYEYİ İSTER?' 

v alımiz Lutii Kırdar, geçenle!'
de Ev~ kazasını teft.ş ederken bir 
de giiı:m.üıs ki. 20 bın nüfuslu ka
:ı:ada beıt doktor var. Bu yinni bin 
kişıden 8 bin ltişinin oturduğu Ra
mi naniyesinıde tek doktor yok ... 
Hayret etmiş, deıhal, dok1x>run 
b'1'ini Rami;ye yoLarnııı! . 

G.ıden d.oktor hem kim ise, canı 
aıkılmııştır. Çür>kü, o, belıki de Rami 
naıh;y1$inden ziyade, Taks;m na
hıvesine ~lmek arzu ederdi 
BELEDİYEYE YENİ 

MÜFETTİŞLER ALINIYOR 

Belediveve imtlhanla müfettiş 
alınacakmış. Şimdl, 90rulaca.k su
allerin l.ıstesi hazırlanıyor .. Ga -
zetelerde okuduitınna ııöre, sual -
ler. pek bı.na kalıp ... Bir takım 
iLmi. ikmadl. lıukuld mesai!... Hal
buki. İstanbulda belediye müfet -
tışı olacak zıı.tın, QOk başka şeyler 
bh' mesi 18.zım.. Mesela, bir kısun 
esnafı bİinGafın b le ve hı.ıd'alannı 
kesfrtmek san'atım!. 

AFRODİT DA VASi 

\TE r.AZETECİLER 
Va.k.t.'e, zoı:tıa bir yeniçeri, ne 

zaman hamama gıl>e, rr.ut.a.ka bır 
ı:urıil tü cıkanr: 

- :Ellvalarım, elbiselerim çalın
dı. diye orta'ı,ıtı ıııirü tüye boğar, 
neticede, hamam parasını verme
den cıkar, giderm:S!. 
Asıl maksadrnın bu olduğunu 

ke;-:teden hamamcı, bir gün ken
disine; 

- Ağam, demiş. .. Şu gürültü 
çıkarmaktan vazgeç, senden para 
istemiyeceğ'ırn.~ Yalnrz yemin et ki 
bir dal:ıa gıirültü çıkarmıyacaksın. 

Yeniçeri bu teklifi pek mü a -
yim bu'muş ve karu;ının üzerine 
şartlı, şurtlu yemin etmiş ... 

Ertesi sefer. yeniçeri lhamaıına 
gelm11;, soyunmuş, içeri ginn:Ş ... 

Bu sefer, hamamcının ııklına bır mu
ziplik ge miş ... Yeniçerinin elt.ise
lerini saklamış ... Bohçasında yal
nız ıbir donla ıl>ir ku:şak bırakmış. 

Yeniç&i hamamdan cıkmış, gi
yinmek üzere bohçasını açmış ... 
Birde ne ıtörsün ?. Canı fena hal
de sı.IWmıs olmasına rağmen ne 
Yll'P6ın?. Yeminli!. Neyse, uzMını
valım, donu giymiş, be' ine kuşağı
nı sarmış .. Hama.mm ortasına doğru 
yürüyerek: 

- Ev ümmeti Muılıammed, de
miş, vak:a, gürültü çıkarmamıya 
yem:n ettim amma. fakat, insaf 
edin, '1:ıen bu hamama böyle mi 
"eldim?. 
Meşhur Afrodit meselesi, mah

kemeye i.11tikal etti.loten sonra, ba
zı muharrirlerin ha.'mı du.şünerek 
hatırımıza bu fıkra geLdi. 

Yine, kendileri bilir ya.. B;zimki 
lif ebel;Ri!. J 

Ma11buat kanununa !!Öre, mah -
kcmeve intikal eden bir mesele
nin leh veya alır;binde vuz• yazı
lamaz. 

AIDlET RAUF 

"Karıma göz lcoymuştu, öldürdüm,, 
Şilenin Kervan köyünde cere

yan eden kx>rlrunç lbir cinayet hli
d.,eıs , :-. muhai<emcsine dün alı~ 
cezana ba,.lanmıştır; 

Bu valı:'arun suçlusu Nevzat a
dında bir ~ençtır. Nevza•t karısına 
~..:.!utundan şüµ.ı.,e ettiği köy 
mu:htan Aıhmet Cevdeti, t>ir gece 
kendi evınde, av tiliejiile öldür -

lıkla, mU\·af!a.k olaıınııvmca da zorba! Wtla, tehditle, karım; bıışt:ın çika -
rıyor!. Bu 'benim ku'a,tiıma vaniı. 
Döndükten sonra işi tahkik ettim. 
Isın dıo<rru olduğunu an'adım!. 

Köyde bir mektep yapılıyordu. 

• 
1 

atro 
acı 

usiki 
tebi me 

Belediye İstanbulda Bey- Konservatuar Şehzade
oğlunda iki tiyatro ba~ında musi~i mektebi 

yaptırıyor 1 halınde inşa edilecek 
Belediye reisligi, İstanbul cihe

tinde müıı.asıp "~ mode. n b.:r tı

y.:otro binası bulun.ınaclığını nazarı 
'1ılkltate alarak Çarşrkapı veyahut 
Beyazıtla Si"hzatleb&<jı ara;;uxla da 
bu seh:.:r tiyatrosu inşasını karar- ı 
la~=ıştır. 

Bu tiyatrodan maada ayrıca Be
yoğlunda da yenl<len ik. büyük 
t.yatıro ıbınaısı inşa olunacaktır. 

Buruardan bin Tak.sm<le yapıla
caktır. Dığe;i ıo1n de :;..ş..ıane ka
ra.kolu kal'yell.e :ınunaısıp göıül
muşı;.ur. 

Evvelki gün Şişhane karakoluna. 
go.den b;r fen heyeti burada ıstim
J.ak edilecek yer :eli tesbit ey le -
aniştix. Bu U,sbıte göre tramvay 
caddesinde ve köşe başında bulu
nan eski cJale. yeni caıle bahçes..' 
nin kahve b.nası ile bunun yanın
d<ik.l a;falı cadd~ uz< rmue ·buiil -
nan t.e~mil wki b.nal<L:" yıkılacak-
lardır. 1 

Bu cadde bı1Uıare Tünel meyda
nına ıkadar uzatılacaıklır. Bur.ada.ki 
>t.iy«lro, bahQenin tam utasında 

proje ve planlarını da mes!ıur 
Yransız ıntimarlarmdan f'erc ,hzar 1 
edecek tır. T '""5imcleloo bıiy u k ş, iıir 
tiyaı.rcsunun p.ıoje ve planları da 
aynı mmıar tarafından yapılacak

tır. 

Biri 'büyi.ik diğer \ıkın kü~ük mik
yasta l>vlunacaık olan lstaıı.bu iun 
bu y.,ru ..., şeııır tiyatr~~ndan ev
vel<ı !;; ""'ane .k..u-a.Kol~ı.u'-"1 .nşa 

o --"" tır. 

H .ı:.ı. I 
* T.ftı.k ve } apa • ilir c.ıt bır

lı,:1 d ""-· toplanrr&--v ve ~f ı a -
caı.._..ın truunu ""' t ~ • et.,l(.. C t(:ş -
nuının 'Lc.ıret VcfuJ.c.ınden ıs -
~=es. kararl..$t: ıp B. aiız, Ke
rıın, Nun, Toto;<yan. Şerafoddın, 
ıMehmed Ali, Omer, İzak ve Bah
riden mürekkep yeni bcr idare J:ııe
yetı seçilmlfitir. 

* Rami - Saray ık.ıızası arasında 
Nafıa V'e'kiHetr.ce 1.5 milyon lıra

Yeni İstanbul ıkoııservatuarı;ım 
Beyoğ'Jun.da yapılıın<ısından sarfına
zar olunmuştur. Kon.rervatuar ls
Lanbul oJ-ı, t ınılle ve Şelızadebaşın
da yapılacai<Ur. 

Şdızt<le-başında 16 mart hiııdise
sinın cereyan ett'ği rnevkı.de sür'at
le inşa edilecek olan bu binanın 
prnıc ve oceşunaın;,Jerinn hazırla
nılmasına başl:ınılmıştır. 

Öğrend4'\imiz.e J!Öre, lronserva -
1t>Var büyültülüp yenı şubeler ıla
vesı suretile bir mus>.ki me.ktebô 
halirı~ de konulaoaktır. 

Halen Beşiıktaşta eski Barbaros 
Hayrettin nümune ımcktebm:n bu
lunduğu binada çalısınakta olan 
şelı.r bandosu da biliıh.:ıre buraya 
naoklolunacaıktır. 

---00,0---

Şoförlerin iki cileği 
kabul edildi 

Şehrimiz şoförieri; cemiye!Jıeri 
vasıtasıle beled.yeye yt!l!' bir mü
racaatta bulunmuşlardır. Bu mü
racaatle 939 mali senet;ıne ait borç
l:arının mayıs nihaye.ine kadar ö
denmesıne ve bakaya ya kalan pla
ka borçlarının da taksıtk alınma -
sına müsaade olunmasını iStemış
l.erdir. 

E lcdioye reisl;ğ.; şo."örler cemi
)"Cti ın kefaleti ı..ltında buna mu -
vafaht etmi~,ir. 

Dit;ı;>r taraftan ;;. lO a'Xla !arın 
beledıvere tecil olunması hak.kın
ciki otobü:scüıer taleb.n.:ı .;lmdı -
ilk İn'. ~ ,_,ız ı:orulduı.,Tti ar. ~l -
m&kt dır. 

İki kere ka!i 1 genç 
$<:. ror runde ark :ışı S .ıd.ıdı 

bt kla ya. ;3yı olıclurcn ve ev
vclo< de birim daha ..ı.ıa~rerck 18 
..,. -da Jci .ııı: ::'C k ıl '>IUl c .id-"1 
mtıho-1< mes. ne dun aı?ır ccz.'14a de
va.. ohınımUŞ\'11'. 
.Müddeiımmmi .l:ı<tilin, ceza ka

nununun 448 inci maddesıne göre 
tecııiyesmı aıncak Sedadın kendi -
&ini tahri.k •'1\ıt.ğinin ve yaşının na
zarı i tiıbu.Tc almma.5ını istemh.rtir. 

Karar •bugoiin saat 14 de ·b Jxliri
lect'ktir. 

!Jk yeni lhir şose irısası ihale oll.ın- ı-------------
duığund:m hemen iınş&a'I<\ başlana
caktır. 

* İhracaıtmı.ız her gün 8'111.tı.ğın
dan sııbrimizde mercınıok. buğday, 
fasulya ve em.>ali kırru erzak fiat
lan vükse~ktedir. 

--::>- l ucular 
[~ ı ongresi . .. 

"' O.. k .. t - 1 -td 6 le IY ıne Allnıark Sinema delisi nesil un u op an 1 a c - ıtll 
di,eye müracaat olun- Yeıan: AHMJ::T şv1' 

Ayın yirmi yedisinden itibaren, I d cAltmark• namındal0_ 1 .. t 
sinem:;,, ücretleri bir miktar daha maSI kararlaŞİlrl 1 hapishane gemisine ;ı:•P:.;ı 
iniyor. Halkın lehine olan lıu ten· kın hare. ketı' etrafınd.• "ıı• 

·1· · · .. ı cSucu:ar ve küulsüz meşrubat ı t zı at, ıyı, guze ... lcrler, lnP-iitere bükuın1 ~~ I'akal, gelgelelim; bir de çocuk salan ar cemiveti• nin yıllık kong- k k t n~·. 
sahibi bohaları dinleyin. Dün, bun- resi dün ögleden sonra· Esnaf Ce- çıkarma tadır. Fa a kl ııl' 
!ardan birinin şikayetine nıulıatap mivetleri merkez binasında ya - bu meselede haklı oldu dl 
oldum. pılırııştır. Bu toplantıda. cvveliı i- riiz etı\kee, Ahnanlotlll ·jel 

Şehirde, benim bilmediğim ve daı·e heyeti ve hesap rapor:arı o- detleri artmaktadır. \fetııl' 
on, on beş kuruş verilince girile- kunarak kabul olunmuştur. haberler, •Altmark• 111 ' 
bilen sinemalar varmış. Şimdi, bü- 1:lı ı.ııı.are azalar.n dileklerinin vuzuhlastınyor: GeJ!ll _ j 
tün görgüsü, kiiltürü, zevki, terbi- dinlenıır.esine geç.lmişt:r. Bu me- le! posta ittihadının bıP~I 
yesi sinema olan bir genç kız ve (Yanda şohrimizde su nak:ine malh- tında kurnlan be;ı:nel ın•ı .. ? 
gene erkek nesli var. İşte, Lu nesle ısus kaplarla şişe ve damacanala - ve telsiz muhaberalı biti~ 
mensup afacanlar, her "Ün, ana- nn muıhteli:! t.üyük:lüi<'erde O:ıu- dan harp gemisi olar.ı~ 1

1
;/ 

!arının, babalarının karşısına di- Junmasmın sucuların zararına ol- mis, ve Uruguay salııl ıC 
kil . b" · k duğll söylenerek su nakline maıh-ıyor, ır sınema parası opar- tırılan Graf von Spee , 
mak için ortalığı velveleye veri - sus o:an tekmil kapı!arın ti(>leştiril· hizmetine muavin olar .. 

1 mesi istenmiştir. d yor armış.. nıldıktan sonra şimdi •,. j( 
Babanın şikayeti, sadece, gün· Bi atıare; su satışının yalnız su- ne gemisine ka!Jıediıerc• 

de on, on bes kuruş sinema para• culuk ve garozculuk ile geçir.en kadar İngiliz esirini P. 
k 'b kal B osnafa hasrolunması bütüncü ve •I sı verme ten ı aret · mıyor. u götürmekte imis. . :' , 

nevi sinemai:-ırın esasen, ekseri b; ' al' arda su .satış.na miliiaaıde •masum ticaret gemıSP' .•:.k 
.. t · · · ukJ t k'l ı· -· olunmaması istenmi.slir. 1.,.. muş erısını çoc ar eş ı et ıı:ı gemi işte böyle toplu, .~. il 

iç.o, gösterilen filimler hususi bir Zaıbıta. •belediye ta'.irnatııaımeısi- içinde üç yüz esir taşı) ... 
dikk•t ,-e ilına ile seçilmiyor. He- nin su te•-ziı ve satışı için icap et- s 
men hepsi, hırsız - pul is oyunu - tirdiw tesisatın yanız sucu ve ga- midir. Bitaraf bir lirnııJI idi 

.nun modern hikayelerini nakle - wzcu dükkiınlarında lbulunJu- bu gemi hakkında ne >;;,,~ 
den bir takım mühey,1iç, lıayaU ğundan ve sucuların yüz'erce lira mele edileceği sarihtır. ;ili 
masaildr.. verip ·bu tesisatı ya.ptırdLltlaır.ndan Norveç hükümeti, bı tar~ 

Bu filimler, çocuk ruhu üzerin- •bahseden teklif saıhip <>ri tütüncü- zifesini vapma)·ı ihına ı elP. 
de müthiş tahribat yapmaktadır. !erle bakkal1arda ıbu tesıısatın bu- henüz anlaşılaıruyau s ~ 

lurınıad•"ını söylem;~·er ve hal - Ingiliz esirlerinin AlıııııJ! ) DiiTer yandan, yaşları henüz 12 "" -
ile 17 arasında olan birçok genç buki ora'arda dahi su satışına mü- linde yardımcı vaziyetiıı•~ 
kızların da macera ve aşk filim· saade olunduğunu; !binaenaleyh tur. •Allnıark• içinde Jnb 
lerinin müthiş tiryakisi olduklarını kcndilcrinın bu masrafa fuzuli ye- lerinin bulunduğunu 
ö~rendim. Birçok sinemaların ek· re girdıklerini beyan etmiı;lerdir. Oslo hükümeti tarafınd•ı:ı, 
seri miısterisini de bu nesle men- Neticede yeni rdare hevetinin bu olarak ileri sürlihncktC ı.~ 
sup ııenc kızlar teskil ediyormuş. ihususta vila:vet ve •be'edr;eye mü- mazt:ret makbul sa)·ııaııı• 

Bilıniyonım, bu yaştaki çocuk- ı raca.at edjp suculu&u yalnll ken- evvela Norveç nıcıııutl•''~ 
!ara. bizden daha ileri düşünen dilcrine 11".srettir:nu-sinin istenil - iyi muayene etmeh idıic f· 
memleketlerde bö<-le filinılcr sey- mes. kararlat;ıLırı m ştır. J ıl 
retLrilir mi?. , 1Iu eal:Jben <le yeni idare he - geminin i>·i muayene e pııl 

RK AT FE\"Zİ yetli.c İzzc., İsmai'. Velı, Oımıan ve tekrar mua)·ene cd·
1 

Hukuk felsefesi 
kursüsıi 

Ünive te hulm.ı: falru:lc-;inde 
l'VH c profesor B. Ilonıg H r .ı
leı: <le dOQCnt M. Yavuz Aıbadan 
tarti. dan tcJrı.. u!ıtıneı. e ..ıı~n 
chl.lk felsefesı. dmiı ku"Susune 

ı prolesor V~·n Aster'ın tayını '.k:ırar
laŞtınlmı.ştır. Yenı proİesor d.TS
leıı n~ ik.ıncı sömestr bııdayet..ııden 
.i\fbaren başlıyacaktır. -·-
Balkan güreşleri için 
şild ve madalyalar 
2 martta ~e yaıpılacalt 

olaın Ba1kan gi.ı:reş müsabakalaTın- j 
da gırlın geleo~k olan takıma ve-

ve M mc, s~<; im :llerdir. zumu ılı tar <.Judıgi hal~; 
---000 , liler hııııu reı!dehnişl 1 

D h 1 h~1~c İn,z •izler ıçin ~ rl'~ 
a a ucuz ~arap 1 tarınkklau br ka )&pıJa< 

Şarap fi&t..ırınd:a vapılaca:ıc: ouın iş kaınumıı,tı. ~ 
Şoındi Alm•ın'·a bu Iıa.r• " ycnı .ıcuzlu,ııun önü:ınüıod< <ı ayın 1 , • 

nelü.ıil{'I JllUJlOSt.!:>etlt ıtl 
orL<r!.lr~ a .ıo;.= taı.blıl< o1unacagı de m. Ji gurulınedık ~ır 
ar işwnıştır. . .. .-

! h add 1 · ta tekmil telakki edı <-or. Bazı ,l\J.W: · 11 ısar m eer• sa n 
1 

' 
d _tfmla:r Ja bardakla açık şarap 

1 
tclerinin tciıditlerı nıu ıJl 

s.:ıt ına m;..aade olunacağı.ıdıan Bunun ~onu kotii olacs~' 'f 
ıbeloo y., iktısad müo~ '\ u $Jlll - yorlJr. Ba<ıfarı daha 'aı~ f 
d:ıden .bır 1.arıfe hazırlaııııştl!T. dit savurarak, zayıf ;ıır~ 

Bu laI'ifeye göre 250 gramlık karan memleketin bitstııl 
'bardaklarla şaran 5 ık:uruşa, 125 mıyacai':ını yazıyor. Ca'J iil 
graml!ldada da 3 kuruşa satılacak- !er de 1914 harbinin l> 'ıJ. 
tır. biyatına dönerek •Gotl ' 

inhisarlar ida-resi de fıçı ile sa- land• diye baj':ırıyor!ar ' 
tışlarda sarabın ki'06UllU 18 ku- ki nazilerin şiddetleri ~:. 
ruştan halka verecektir. detlcrine de payan yokllJI" 

--<><><>-- Çekoslovakya esaret ~I t9 
Tütün ikramiyeleri mış. Polonya istilaya uıır ~ rnfuıı burıdan soma da, ocağı yak -

rnış, mubt.arı ocağa koymu..tur. 
Fakat alevler o kadar .büyümüş -
tür ki, ocaktaki !kurıımlar tutuş -
muş, ~ lb:ı.ca yanmal(a başla.mı_, -
tır. Nevzat, mıihtan !burada yakıp 
yok edeıniyecei!,ini aıılamı,ş, cesedi 
ocaktan cılıarnııs, bacayı ve cese
di söndürmü.ş, götürüp kıra göm
müııtür. 

Mektebe kereste liiz,.nıdı. Cevdet 
bir gün beni çağırıp ağaç kesmek 
üızere ormana yolladı .• Gece de o
rada kal..> dedi. Yine bir fesatl:k 
düşündüğünü an!adım. Gece or -
mandan döndüm. Ellinde çift ey le 
odada saklandım. Biraz sonra, a
hır kapısının açıldığını farkettim. 
Cevdet, alhır ka4>ı.s ndan içeri gir
m.şt.; lbekledım. Çok geçmedi bu
lundui(um odanın kaıpısı açıldı; ka
ranlıkta bir göl,ge odaya girdi. Göz
lerim kararmıştı. E!Dndeki çifte -
nln tet;ğini çektim. İste, ondan 
sonra ne oldııitunu bilmiyorum. 

* Bevazıt yanr.ın ku1esinin 55 
senelik kÖşklüsü Mehmet lbe'erliyeec 

40 tira :zylikla tek .. oo ohınmuştur. 

İnşaat kontrolünü 
arttırmalı 

r Jmek üzere Darphaneye bir bronz 
ş:ld ıle yeni madalyalar sıpariş o- / 
lumuştur. 

Diğu taraftan tekmil BaU<anlı 
ınit esçıler tarafından daimi olaraık 
kullanılmak maksad!le m, İtalyaya 
lb..- Bal.kan rozeti s.par.ış olunmuş
tur. 

Her yrl askerL''k şubelerinden 
tütün >kraımyilsi ahna.kta olan ma
liıl subay ve efrad ile şehııd yet:im
lerın.n yıllık muayenelerine dün
den iti!baren baş.amlmı.ştır. Bu 
yı]lki ikramivci<Tin miktıarları da 
ya<kında bildir.llecektir. 

dd'li>llerde yiizlerc~ . l•Jıl 
•masum ticaret gemıs1• 
rak binlerce masum inS•~ 
muş. Ve ı;aribi şudur Jıl 
yanın bu sonsuz iğbir•ı;:,, 
devletlerin baklorı nalJlı 
ırün evvel, Burgedijk P ~ 
Holanda gemisini, bita~, 
m3ndan bitaraf baska lt;,t' 
kcn açık denizlerde ba1 

dileri değilmiş gibi. 
Fakat bCfoh31'e iş aıılaşı.lırJ§ ve 

katil .genç yakalamnışhr. 
Nevzat; dün m1'lıa:kemede lbü -

'"'1k tir ~kkanlılık ve me'..anet 
l!i)stcrmiş, zerre kadar titremeden 
badısevi SÖylece anlatmıştır: 
•- Ben askerlik vaziiemi ifa i

çin köyden ayrılmıştım. Muhtar 
Cevdet, daiıa ben kövde iken ka
nın FehiI::eye gin koymu" Benim 
grlmeımi cana minnet •bıliyor; ka
nının peşine düşüyor; önce tatlı-

Ben, Cevdeti öldürdükten son· 
ra yakmadım. Gütürüp ıgömdüm. • 

Bundan sonra şallüt1 er dinlen -
rnL tir. Şa.hit:er hfuliseye ait blr 
şey ~öıımediklerir.i, yclııız bir sdah 
sesi işittiklerini iddia etmişlerdir. 

Neticede katilin karısı Fehime
nin din1enmesi iı::in muhakeme 
baska bir ırüne ta!ilı: ediılıniştır. 

Yazan: lskender f. SERTELI.:IJ 
I 

BAR CİCEKLERİ ., . -------------Ne 81-• 
- Selma QOktan çıktı buradan, 

dedi. şimdi yeni Japon revulerimiz, 
Avnınalı troplarımız var. Onları 
ıı;c,yredtceksiniz. 

0..ımil .. ~~dı; 
- Canım, şu Tüıık lcızları re -

vusu yok mu hani?! 
- Pas<ı:ın, 

0

Türk kızları oyna -
rnıy<ll' !ar simdi .. 

- Tuhaf şey! Ben emin bir yer
den duymustunL Selma her akşam 
&ah neye çıkıyormuş. 

- Yalan ııöylemiş, .paşam! İster
ııeniz bütün garsonlara sorunuz. 
Ben buranın en eskisiyim.. Bihnez 
miyim? Selma hanım buradan ay
nlalı bir ay oJdu. Sahneye nasıl 
çı.lı:abilir? ! 

- Doiıru ııöylüyoıııun, Dm!tri! 
Ben de onun buradan ayrıldığını 
bal1'_uıdınn. Haydi, bana b iT V'ski 
lrf'(ır .. Gelmişken yeni revüleri 
eeyredeyim b ari. 

Garson uzakla~ı. 
Ceınil h ay>retle dudağını bU'ktQ.: 
- 1ı:ısan ır~ mi mansın.. 

Kulağına nn? Yılmaz Be)'U.n de
~e nekad.aT da inanmıştım. Hai-
b.ıki bur.a.n111 eski garsonu bana 

1 11e1er ~-Hele bir ıkere revü
. leri ve blih assa cJapon mele'kleri. 
.mı.ünü seyredeyim de .. Çünkü 

Yılmaz Bey bu revüıdıcn Q<lk bah-
.sctınııştı bana. 

cemil v.is:., iQiyordu. 
Saat dokuz buçuktu .. 
Varyete numaraları başlamu;tt. 
cJapon melaklerı. -tam saat onda 

ıralıneye çııkacaktı. ı 
Cemil sa bır<ı zl ık la yeni revüyü ' 

bekliyorduı 

* Semih Kamran'ı :ı " ş~<i 
sönmemiş.. 

MlüJı.emliıı Cemil o gece ~ r&

viiıde Selmayı görememişti. Acaba 
ıteşhis mi edwı.emı.şt.i? .. Yoksa, Seı. 
ma, son münakaşadan 'sonra .baki
~ bardan al8.kasmı mı kes -
~i? 

CE'Illil jy!ilden iycy., Selma ile 
mes~ olmağa, onun hayatını adım 
adım ta'kip etmej'(e ,başlamıştL Ü, I 
Selma ile meşı;ıul oldukça, onun 
ilmıaJ edilmiyeoek ıkadac Zeki, ka
b L\iyetli bir kız ~ an1ıyor
'1u. 

Cemil yazı.hanesinde; 
- Çok ayıp oldu, diyordu, şu 

kızı va.kt.:.ııde arılıyaınarlını.. Al<sl 
~an zihnine girdi .. Gözümü mar ·ı 
naı;ız bir ihtiras bürümüştü .. Bu 
kadar güz.el ve müstesna .bır kız 

*Tahtadan mamul atlı araba~ 
el arabası imal eden müesseseler -
den muharrik kuvvetıi. 5 bcyg.>ri 
11ec;miycnleııin de mak" u vergiye 
bağlanmaları kararlastınlmıştır. 

* K86aıplar cenıiyet>ırin yıllık 
kongres: dün vaoıLmıştır. Kas ,.ıla
rın haft2lık ta~il yapro-ı.'an da bu 
içtimada. :Stenmiştir. * Zoııgulıdaık kömür havzası sağ-

' lık teşkilatında müstahJem br.ncil 
smıf a.kli;ye ve as;ı,biy\.' müU,hassısı 
doktor Oevat Zeki Bilm Kabil Ü- ı 
niYersitcsinde vazife aL'Tiasına H~~ 
ye. VekJe<:e izin verılmiştir. 

karsımda dururken, onu bıraktım J 

da anasına sarıldım. Bu olacak bir 
~miydi? 

Cemil o gün tekrar Bebeğe git -
mei!e kal'ar vermişti. 

Ne yapıp yapacak, kmdini Scl
m.aya affcttirmeğe_ çalışacaktı. 

Bu arada Ba,talimanında mü -
him hadiseler ııe(,l.yordu. 

Cemil Selımanın pe~e koşa 

dursun.. \ 
Biz gelelim SemJı. K&mrana: 
Damad Ferid o günl,rde Pailisah 

tarafından b..r hayli S1"\ştırılmış ı 
ve ış başına ehıl k.msel.er g€'LLr..l -
memesi yıizünden memleket ış;e -
rınin bir takım tüwdı'.or elındP. 
l<.al:masından şikayet edılmişL. 

Darnad Feıı;.ci, Anadoluda teşek
kül eden ve milli varlığımızı mü
dafaaya çalışan Mumafa Kemal 
ve arloadaşlarile mücadele e<tmek:
ten geri durmryaca.k kadar dar 
düşünceli , küçük .beyi nü bir adam
dı . Padişahtan itimatsızlık görün
ce, o da ayni itimatsızlığı maiye -
lıindekıi memurlara karşı göster -
meğe başJ.amış, habta bunlaı-dan 
bazılarının hizmetlerine nihayet 
vermişti. 

Semih Kanır.an da vazifesine ni
hayet verilen ve Batıaliman ı sa -
ı-ayından uzaklaşt1Iılan llrimoolei 
arawıda bulunuyordu. 

Semili Kbıran ilık öooe Anadolu 
bar<>katının mall:yetıini .k.avnya -
madığı için, o da heııltts gibi mu -
h:alefet eder dururdu. Fa.kat ara
dan zaınım geçince Semih Bey de 
haldkati ı:ıörnıei(e, Anadoludaki 

Ruhsatiyede şartlar hilafına in· 
şaat yapalı mimar ve kalfanın ço
P.ald ıgı bildiriliyor. Yeniden dort 
kalfa ve mimar, birer sene jnşa • 
attan menedilerek cezalandırıl • 
ııuş. 

l\.lese13, bunlardan biTinin su(u, 
iki katlı bir ev insası için rııfu.a. 
ti)·e a•dıi(ı halde, üç kallı yapmış. 

Bize öyle gelir ki. Lütün şehır
deki inşaatı, belediye dnha sıkı bir 
~ekilde J.oııtrol etmelidir. Sıkı 
J.ontroliin mcvcudi} etinı bilen kal
fa ,.e mimar ruhsatiye hükümleri 
dışına cıkabilir mı?. 

Blıl:UIAN CEVAT 

mücahitlerin fc.dakiırlıklarını ıtak.
dir <>lm, ğe haşlamıştı. 

Sem.h Kiıınr;ın, Ferid pİışanın 
hususi kiı;,ı,p;,J!ın<lm uzaklaşınca.. 
Kalamıştak.i kız kardeşın.n kôş -
kuııe gı tt ... Orada .bır müddet a
lır aha te c;ek1dL 

Semih.in kLz ]l,ardeşi akıllı bir 
kacıındı .. Kocası h;wbde Çanakka· 
~ede şell.d o.a:r""· k.·ndıs. otuz y~ 
laımıda dul kaırnıştı. 

ı:;emıh Kii.nır an: 
- Ça.;: lal:lı.ı bir in.sanmışun.. 

Tam v:ı.kıtinde çekılclım o baykuş 
yuvasından. 

Diye sövlend>kce. Ncczn;ye ha -
nım hıddet!Encrek: 
· - Bundan daha büyük talihs;z -
Jlik olur mu - d,·rclc - hem işmden 
uzaklaştmldın.. Hem de bugüne 
kadar iyi bi: k.ıdına düşüp e vle -
nem edin. 

Semih, o güne kadar evlenme -
miş olmasına sev.niyordu. Onwı. 

bir tek emelı vardı : Selmaya kıı. -
vusmak .. Onunla evlenmek. 

Semih Kalamı.ştak.i köşkün, ken
disine ayrılan denız üstündeki ya
tak odasında yalnız kaldığı zaman: 

- Necmiye beni lı:.ç a!Wyama
rnı.ştır - diye söylenzdi - onun için 
saadet, her hangi ıbir.ile hemen ev
Jen. ~kten ibarettir. Bunun 
iç.ndir ki, kendisi hiç b:r gün mes
u d olmamış, kocasının harbe gitti
.iti son güne kadar m ütemadiyen 
göz yaşı dökmüstıür. Hayatta bir
lm.n. az ook sev.p anlaı;ma.dan ev-
1.enenler.in a.kıbeti bundan başka 
n.e olabilir? ı 

(Devamı var) 

~====================================================== 

1 
Avrupa Harbinin Yeni Meseleleri l 
~---

Rus - Alman· işbirliği 
Alman - Rus işbirliğinin nere

lere varacagı cıtrafınıla yürütüıcn 
bahıs bııg«nlcrde daha hararet
lendi. Askeri sahada bir türlü, ik
lısadi sahada t.ir türlü ... Bu teşri
ki mesain•n hal ve istikbalde ala· 
cagı şekil muhtelif ihtinıalıere yol 
açtığı görülüyor. 
Alınan . Rus anlaşmasının iktı

sadi sahada vereceği neticelerin 
İngiliz mütelıas>ısları tarafından 
ne suretle tahmin edildığini tet
kik etmek faydasız O•ınasa gerek. 

Rus . Alman iktısadi anl aşması 
ı milyar marklık bir alışverişi is
t ihdaf ediyor. İngi liz lirasına çev· 
rôlince bunun kıymeti n e tutar? 
Bugünkü mar k için yapılan he -
saplardan sonra İngiliz - Rus alış
vcr.siuin 67 ile 70 milyon İngiliz 
lirru.ı arasında döneceği tahn1in e
d.lmektedir. Fakat bir mesele var
dır: Almanya acaba Rusyanın is
tediP.'i n1alzen1eyi verebilecek mi? 
Rusya acaba Alnıanyanın bekle
diği mevaddı iptidaiyeyi temin e
debilecek mi?. İnl'i liz lere göre ye
ni anlasma bunu m ümklin kıl " 
maktadır. Muhakkak değil; fakat 
mümkün •• 

B iraz da aşağı yukarı on sene 
evvelki maziye b•knıak lizım ge
liyor: 

931 de Rusya ile Almanya anı· 
Slnda bliyük mikyasta alışveriş ol
muştur. Fakat o zamandan bu za. 
mana kadar eşya fiatları, malze
menin kıymeti arttıkça artmıştır. 
B ilhassa Almanyanın dostu Rns
y adan istemekte olduğu petrolüıı 
kıymeti yükselmiştir. Onun için. 
yukarıda sövlenen rııkamlan göz 
önüne alırken bunun 931 deki 40 
milyon İngiliz lirası demel< olaca• 
ğını unutmamalı; diyorlar. Harp 
başladı başlıyalı ise Rusya ve Al
manva b irbirlerine ticari ve iktı
sacli işbirliği hususunda etmiş ol
duk1 arı vatleri yerine getireme • 
mişlenlir. Bıınunla beraber Al 

manlar vesaiti nakliyenin iyi ol -
maması gibi müşkülata rağmen 
Rusyadan şimdiye kadar birçok 
pamuk ile bir hayli de buğday ve 
sair hububat getirebilnıişıerdir. 

Harp başlıyalı altıncı ay da ya
kında bitmiş olacak. Bundan son
rası için Rus - Alman iktısadi teş
r iki mesaisinde göze çarpan iki 
mesele belire.oektir: 

1- Almanlar malzeme vermek 
h ususundaki taahhütlerini yerine 
getirebilecekler mi?. 

2- R usya da bundan sonra bir 
çok Alman ınülehas.sıslarının gele
rek orada istihsalıltı arttırmak ve 
bundan Almanyayı is tifade e ttir · 
mek istemeler ine razı olup gide
cek mi?.· 

İngiliz matbuatına göre bu ci -
he ti er hayli şüphelidir. Öyle ki 
bir zamnn sonra Rusvanm bu Al· 
man miitelıassıslara kapılarını ka
pıyacağı daha çok muhtemcldır. 
Alınanlar Rusyanın garp tarafla
nru istismar ederek oralarda bir· 
çok menafi elde edecekle:rini ve 
uzun sürecek bir harpte Rusyawn 
mevaddı iptidaiyesinden istifade 
edeceklerini söylüyorlardı. Bu ka
bil sözler Rusları kuşkulandırmak
tan geri kalnuyacaktır; diyorlar. 
Sonra pek mühim bir mesele de 
<udur: Uzun sürecek bir harbe da
lan Almanya hakikaten Rusyaya 
malzeme yetiştirebilecek mi?. Al
tı aydan beri olan tecrübe Alnıan
:vanın istediği malzemeyi Rusyaya 
veremediğini göstermiştir. BalJıu
ki daha ırarpta muharebe başla • 
maınış, Almanya da daha hllbin 
ağırlığını tamamile hissetmemiştir. ' 
Bundan sonra ne olacak?. Alınan· 
~arın ~ediğlııe göre ise Rusyanın 
ıstc..ı.ıgı malzeme kendisine temi.D. 
edilecektir. İngiliz matbuatına gö
re Rus - Alınan anlaşması filiyat 
sahasında birçolı: müşkülita uğ
nyacaktır. 

ALİ KEMAL SUN~IAN 

(Devamı 3 ünciİ 
• 

.-~~~~~-~ 

Birimizin oer~I 
Hepimizin D~ 
Boğazda otur,I 

memurlar ve "" 
Çengelköyünde otuf,ıı 

okuyucumuz yazıyor:~ ; 
•Bu m ektupla Anad 'I. 

bilinin birinci mıntalıl 
len kısmının halkını • 
eden bir işletme sa~ 
nazarı dikkatinize atı 
ğim. ı;.ı• 

Sir ket, akşamları 1 ~J 
tarifeye dahil o!mad.'~el"J 
Köprüniin Üsküdar '-': 
den oldukça büyük .. bı~. ~ 
tahrik ederek Üskud• .,
guncuk, Beylerbeyine 

1 
sevkediyor. oof!J 

Bundan on dakik~ ~.~ti"; 
n i 16,20 de yine ayn• ı-t1• ~ 
u fak bir vapur kaldıf'l ~ 
iskelelere uğramak s" 
11adoluhisarma 1ı:...ıar 11' 
riyor. 16,10 da yapıl•~, 'J 
la 9efere hangi yolc~ & 
ihtiyaç dolayısile 1. 11,ı riildüğiinü ancak ŞiJ 

Halbuki akşamla~ 1 
nin ve iş sahipler inın, 
d .. d .. • .. 18 5 "le 19,l~ :-il 

on ugu , ı ~· 
daki bir saat on d• ıW 
znn bir fasıla arasıP~ 
hareket ettircliği fa~ Ş 
tarifeye ilave eyleırıı$,ll' 
izdihamın önüne ııe~:ı, 
hem de halk isti~:il 1 
hat ettiği gılıi evıne 
vel gidebileceifu.ıen 
olw:. 

Şirlı:etihayriye lı1l 
de bir zarar gö-eı< 
ritn.• ı. _____ _ 



Ingiliz gazetecileri l'viajino hatt·n la 
~ 23 (H.., !) - İngiliz 
haı ııu enncıen lb;r reyet Majiflo 
llevw-ZlYarete J?. 'ınışt rd r. Bu 

pres ve Deyli Herald gazetelerinin 

ımü .. tssiU.eri vareır. İn.e;ıliz gazete-

1'1ı<iz ı(';.,·-~-~YmlG, Devli Telgraf, cJeri Fransız hüJnlmet..nin misaiıri M --""'>U, Deyl Mey!, deyi Eks- olac:ııklarıdır. 

acarların milli müdafaa hazırlığı 
Bucta])eşte 23 (A • 1 "'"1de b .A.) - Resmı 

Bu ~ ır kararname n~e!.miı;tir. 
lı:i~am;me, n?1'ffial kuvvetlerin 
la.ı. için lZ ~ı halınde milli müd.a,. 
lııekteo.· mec1>urı hizmet ihdas et.
llıede ~unda.n başka karama • 
leti de ~ :ıı-ın gönüllü hi2l!llei -

Ö'?Tenildi~:.ne göre bu~ünl~rde J 

hüıklımct, hiçbir Macar amelenın 
•bu sene <cnebi memleketlerde zirai 
işlerde çalışamamasına karar ver
~tir. Halbuki amelenin bu su
retle çalışmaları son senelerde a
det halini a1mıştır. 

tıpış olunmaktadır. 

Moskova ve Ber lin de en diş~ 
l<ındra 23 

denizind . CA.A )_ Smuı! buz barüz ettirmekte ve İskandinav -
ç~ nda e t!;ınlandı<ya sallı.il"eri a- yada hii.d:Selerin büyük bir sür-
veı·eti b 

1 
ım İngi'iz deniz kuv- atle inkisai ettif(ni kaydeyle -

hatıerier u unduğuna dair verilen mektedirler. Sovvet donanması 
enctişeıe Mosiıovada ve Berlinde erkanıhari>iye reisinfo Murmaııska 
llıeın·~k~ıUYandırmıştır. Bitaraf gıtlii';i ?.fuskovada ne teyit, ne de 
itete lll.\lh~rde bulunan İngiliz ga- tekzip edilmektedir. 

· Sovy~; 
1f iİ~~~i t~anevrayı bıraktı 

11oına 23 (S · 'd kl . .. . lllı.Q aat 12)- Karade - J gerni'en, a ı an emır uzenne 
......_ e ınan"Vra Yıtı>an Sovyet harp müstacelen üslerine dönmüşlerdir. 

Belçika hudut şehirlerin
de f ah'iye hazırlıkları 
l:ıA'I' (1 lnoı ııahl!rd•n d•vam) POLONYATJA TE ICİR DEVAM 

ED!YOR ~ALTI iNGlLİZ 
tı •vRPfDOsl' Pa.ris 23 (Hususi) -· Polonva-

lıa.,,,~ ııoön <lefa torpil, nerek • da venidC'll ~ü•Ie! • h•liııde tch -
.... ..,. ( lıc.; 9 c r vapı m tac'ır. Y ... nız K akovi , , ab ı., 148 ne-

ı.. V! vr•ıntle-ı UO b.n k şi t cır e-ab. 
tıı,ı torpıd u 11 r sa - dc'mi.<ı:ir. 

~ b uter ~ ccnul;u ,J<ı..>ın· PA"{A '\ KA l '11 IDA 
(2 oıu ~ıle ç~- "t.:. s Londra 23 (H ı ) A.! nik• 

Jıll&l, 
2 

Yara!ıı. 1- • .mn · !' ı ' n·lı <'YU"Cl 
~..:ıı arı:. tc. e tn,<ı't' e- o \e• l- • vol ir ~ n a 
9 Yl)ataJı)~ilinde oo mıştır. (J olü, kümct n~ ' i • ıhron c. .arlık 

ta is t annı••ır. ı 
ll:;es, 14 t -~'ıııırta eşr,nı.s:u- d<:>,bir başka YABA.'ICI KIZILhAC IIEYETLE-

Olii). Çarpışa,-Uk ba.mışt.r. (130 Rl v ARŞOV Ay 1\. GlR '1.~EZ 
G%Vil, Londra 23 (RJdvoJ - na ·hs hü-

denl:ıiııde ~ kanunusan;de ıpnal kılmetı. yabancı Kııılhac hevetle
~ıl.! çaz-Pa hır ıınaYne wyahurl tor- rinin Polonvava ve bilhassa Var -
itan;;). l';lk batmıştır. (8 ölü, 68 şavava gi;meleriııi \'e yabancı dev-
~Ut !etler tarafından vönd'.'Ti!en ecza, 

den;,~,-·· 21 '-'·un __ .., . al k . -· .. . .. .. ~b- Aa11 uso . .uru.e şım y1vece ve gııyece~ın tC'\oozıının ... u 
~~S· (ls: ~u··ı,ile çarpara!k hat.- heyetler tar:ıfmuan kontrol edl-
"• u !'ll.Ar. mesini menetmiştir. 
~ "titCYANIN İNGİLTER.E- YAHUDİ VE ARAP 
\r~ EC! TAYYARELER GÖNÜLLÜLERİ 

~J'iıtaı ilk 23 (Radyo) _ AV'U!t- Londra 23 (Husuoi) - Yaıhudi 
~ <lltıııışt sefir; Vaşingtona vii- ve Araplardan müt.e,<':okil bir gö-
2"."lln 100 ııx. AVU.strarva, Ame.:i - nüllü ard'usu te•ldl ediLınistiT. Bun-
ı)50Q taYy "41yYare satın almıştır. lar ta'imlerle m=l olmaktadır. 
~ta~~ dİn:ı.ha_ satın alacaktır. Bu gönüllü '.erin heos: do2 halki el-
~~;ı_rtir. giJtereye .ıtönde • lbise gi_yrna1<'.edirle:- ve vakında 
~'1.1\}f muvazzaf orduıya kotıJ.acaklardır. 

~'iYARELERİ tNGİL-
G N GôBEÔİNE 

! ~li<h-a i'nm~IYOR 
llııı'~ r 23 (Hususi) - B. B. C 

lııiş_tir: ~u dün şunları söyle-
. •!~ 
~ l>rağ ~1'Brebr:i Beri~ Mü
tı• • · Faka.t raı;,;ıava üzerinde uQ
ıı.tlnıuıter~hnan tayyarelerinin 
ti~ l\ııı~2"<'rine gelmeleri 
t,;;u eiıııd· · Alm:ın tayy-arele
~''Ye _ikadar vaotır,; 2'kmlar 

e l!I.... - n ııilnal sah· ile ind 'I "'\."ll\eın· ı r en. e-
Zl'{ ı.ştir. 

l''lıis l\l)AR BALONLAR 
llaıı ,, 23 (H • 
h,ıd oilqiı- ld;-ususl) - Holanda -
11q llda Yıın.: ıııne göre bilhassa 
-Yal%c>ıe!ri ın Utravh mı~takıa.sın
liil ~. llıaıon°;1"'hleLf renklerde zi
lı~~tilr. r~~ uçurulduğu gö -
'alı~ lloia ~,,,...,n akşam da ayni 
l~~ l'<!Uıı, ~;un cenubunda mü
~Un Yerilen ıştır, J;lunlarm Alman-ı 

cı:. ~ıJhe ll3ToJaJı ·sa etler olıdu
~""<lt İalıki edilmemelotedir. 
ll!ıl eli ııor· lkat :Vapım-ıırkta, Üç 
~ or aT:ıtım~tadır. 

l~. ~~ALI AYAN AZASI 'ı 
~(i'~a 23 F EDİLDİ 
~ı,.~ııtı az (Hıısusi > - Bclclka<la 
~~lir. ~sm~ :m bir zat tev!kif 
lltoı. ilhaırı ~ıhııprop~ııanda yaop-

~b.I\ 1 
• ektedir. 

l.o lt.Jşt 'l'E~~~ILERİNDEN 24 
~~-%a ~· 'l\J.F EDİLDİ 
~ıı b ..., (BUSus·) 
''•~ ııdirudi.. ı .. - Hoıan -
~! l>arı:.s~ıne l<?re, Holanda 
'4ı... ':t :flllıt ı klan 24 kışi ask .xl ta-
~l'dix. Sırada tevkif e -

lıir aıı. baıl!< 
ll.ın~anc1 datı a J:ıe.s ~olandalı ile 
tl\aı ~ eotıeb a tevkıf edilınistir. o' 'iş ~:r devla:e ınaıu-
o~'l<iır.0 alarmdan iÜJ>he 

Kayseri zelzele
sinde ölenler 
12Jyi buldu 

et lncl sahlleden d~vam) 

gönderilecektir. 
Dün 0ehriımizde de öğ:eden evvel 

ve ronra i sılllı zelzele.er olmu'Ş
bur. Saat 14,22 <le h:ı:sed !•. n ze.z.cle 
.ı;itldetli idi. Hasar yoktur. 

Dün Sıvas\a da şidd~lli, Muğla
da da hnfif ik' zelzele olmu.ştur. 
Buralarda da hasar yoktu:. 

Kayşeri havai.sinde ölenlerin 
miktarı maalesef k;;.barmı:.kladır. 
Dün akşam -bu mliktarın 120 yi bul
duğu bildirilmi<;t r. 

Zelzele mınlı>kaısmı gezd k!en 
sonra memleketine dönen General 
Dceds Landraya vas,,) olmu~tur. Ge 
neral, gazetecilere beyanatında. 
TüOkiyen'n felaketini 1'afifletmc>k 
iç'n smı derece müessir gayntler 
sarfettiğini, •b lhnssa Kızılayın yar
dımlarından stayisle bahs"hmek la
zım geldik:ini sövlomiş Ye İnı(l'e
renin de zelze-le mıntak~sının ima~ 
rın~ malzeme f!Öndernıck suret le 
yardımda bulunacağını ilave et -
m'ştir. 

GÖRDESDE HEYELAN 
YüZÜNDEN BAZI EVLER 

BOŞALTILDI 
İzmir 23 (Hususi) - Gördesde 

~~ldenberi mevcut heyeliııı son 
günlerde tehlikesini arttırmıştır. 
Kaymakamhk tehlike sahasında 
bulunan binaları tahlive etıtirmek
tedir. Vaz'yet !karşısında diğer bir 
çok b'nahrın tahlive edilmesi icap 
edeceğe benzemektedir. 

Aydında da zelzf'le oldu 

ve·ıes p zar .. .. 
unu 

Paris 23 (Hususi)- Amerika 
Cumhurreisi Rcozv t 1 Avrupaya 
,gönJerd.1~1 haricıve n1u:-:.le.şar1 

Sumner Vel'es •Reks• Yapur.le 
paznr günü Na.pal.ye gelmiş bulu
nacaktır. Kont Cianoı,un kcndısini 
karşı a.mıva gelmesi muhtemeldir. 1 

O ak-şam Romava vası' olat'ak 
olan Velles İtalvan panta.htında 
iki gün kalacak ve saı günü Ber
u;e hareket ecıecek•or. . ... ... ........ .. ,,,,...,,,,,, 

Afrodit 
yüzünden yeni 

yeni davalır 
lbrahim Ha~·kı Konyalı 
'·(;umhur:vet,, gazete

sinden 10 bin lira 
tazminat isliyor 

Sultanahonet sulh hukuk mah
keme.sinin. karari e etuivukuf se
çilip Afnxi.t roımanına ır.üslehcen 
raıxıru veren 1brci1.m llakk. Kon
ya'ı; Cumhuriyet garze~eı:'~de ~ah
sına karşı yapılan !bazı r.eşr;yat -
tan dolav, ıınüddeıumumıı.ıge nıü
racaa-t ederek Cumhur;)e. gaze-1 
tesi aleyhine üç dava ~mıştır. 

cCu.ITThuriyet.:1 go.zel~.'.>i sa~1ip ve 
bıu;muharnri nıeb'us Yunus Na
dıden 10 lı'n :ira taz.mina.t istıyen 
İbrahim Hakkı Konyü bir mu
harririmize şunları söv !emiştir; 

•-Bana isnat olur ~ıı Ataıürke 
ve ır.illate haırnn tle ao u •bu yazı
ları ben hiçtxr escrıtl'de, hı.mr ga
zt ve ınecmu ·da ı f..! ret. l'-\i de
ğilım. Buna imk;ın d;ı vokt"r Bu 
cahc,'e C... ur ... yct gcı_.,. .C!;..'1ln ba-
na atfl:t1...ı.tı b ı yaz ar• Vl' .:ıJı 
Ş.idc, ~'t! re;;d cı..ı. '.'> JTum. c T<. pı 
sarc:ı. u .ua u.crı u • e yazı nı.ş 
c,,kı ha .. tıi· • .?. Jı e; e.I'tl '"' l 

E ı...'t& St. ı z u" < n c tc-
, eçc urC' m c mu \·c enı 

huzurıa ına c;" r :e n r rn '"' J 
O ı ,_.ut: ı:ır. 1\ia tbu~ t , 1.1.dU.ı U
ğun un ole\' ,mdckı kara t v "ak
d!rine .a:elince, ibunu rr . .;..ı .:lUa~ n:lı
ciur i.ı~unun tbıuzat \'e resen neş -
retrnes lazımdır. Yoksa Cumhuri
yet ga2l'tes< hükumet kanaatlerı
nin ne~ir v.ası,tası değildır. Beni 
ev\·eLki ı?Ün en karaktersiz ve ca
h:l bir adam diye tawif eden Cum
hu.rivet gazete..i yukarda •bahseı
t:ğım eserim çıktığı zaman bunu 
takdirle kavdey'cmd:. Afrodit da
vasında imi •kanaatlerimi izahtan 
sonra cahil. mürteci ve haın olma
mın sE!beplerinin ta!lı •.!ini efkan 
umumiveve fbırakırım. Üst tarafı· 
nı Cum!hurivet kanunları ve nıaıh
keme eri söyliyecektir .• 

Di.lı;r taTafllan •Cumhuriyet• in 
bugünkü nüshas nda kend.sine ait 
o!duiiiı id<lıa c<lilen lbazı e' yaz:Ja
rının nesri sureti le br"1lıiM Hakkı 
Konyalıya yeniden 'hücuım etliC
mck1edir. 

İbraılıim Hakkı K.onvıılı bu neş
rivtttan OO'avı da Cı..ımhuriveı ga
zetesı aleı.tıine !ıu~ün m&lrkeme
ve müracaat etmi ·r. 

YUNUS NADİJ\'.İN TESRİİ 
lllA"U ... YETİ. "İ.. l'EF'i İSTENDİ 

n' r taraftan 'T1üdd-e:umum.lik 
-C;n lb:rkac ı:;ur c\•vel ·Curn

hcriyet. gaze:esı alev~ı:r.e acıldı
dıi!ını haber \et'dı• trıciz d~\·a·ar
da~ dolayı da me\,'us Yunus Na
diııin teşrii mısuniyet.nin ref'i 

ic n müdd<'iumumi i,k 11Sulen Ad
liye Vekiıletine mür.ıcaat t"tm:ştir. 

~1iittefikler 
Sovyetler 

ve 

(Basmakaleden de\"am) 
Bu müv=ızcncyi t.utınak \'C nıüt

tefiklcri .:\lınan~aya kur~ı nıücss.r 
yardım kayn~klarını tahr:l.:c sev· 
ketıneınck rolü ise J • .ıç süphc-siz 
Sovvet)tt'n eiinde ve tutuınun -
dadır. Anlasılıyor ki. r.liitıcf,klcr ı· 
Alnıanva üzCrindl'ki iktısadi taz
y,kıerinin Sovı-et volu ilr hoşo çık
tıj(ını gördükll'rine inandıl.brı ııün 
Ahnanvavı mağ'IU:p etmek jı·in Sov

yet Rusya ile de çatışmaktan geri 
kaıııııyacaklardır. Bu takd.nle de 
Avrupa harbi Orta Sarka ve Kaf
kaslara da kara ve hava muhare
besi halinde intikal edecektir ki 
böyle bir harbin vukuu ihtinıaIİ 
karsısında da Türkiyenin vaziyeti 
gerek Sovvetlerle olan münase • 
batı, gerek İnı!'iltere ve Fransa ile 
olan ittifak nrotokollerindeki ka
yıtlarla sarihtir. 

ETEI\I İZZET BENİCE . '"' ı,.~alis 2~ KABARIYOR 
"ıııt 0llnaktadırUsusi) . ...- Ren nehri 
~undan en.d :Suvuk feyezanlar 
t> ~AD :-şe edilmektedir 

lallıia:i;ı 23 (l{ .1\ CASUSLAR . 

Romanya Maliye Nazırı 
Aıydınd'i dün saıııaııı a şiddet'i zeı- Sofva.:la 

zele olmuştur. Bu zelzeleler neti
cesinde Eııbey lideki incir tarıan 
loooperatifi ıbina:sının duvar~arı 
çatlamıştır. Bazı evlerin de bacabir~· Alm;:'~i) - Dün, Ho • 

l\ı~ 1l'de <ııiillı. Udu.duna Yailraı. 
oırıı dana cık rrn bir casusı\ık işi 
liı-. alt İi:lere ~l~~stır. Bir ecnebi 

...,,ı 1evkif edilmiş 

ları v1kılını$ır. 
D!~er taraftan Kadıköyünde 

Moda crvann<la dün vukua gelen 
heyelan ml"V'.kiinde ib~ bir he
yet tarafından keşif yapılmıştır. 

Sofya 23 (Radvo)- Romall'.)1a 
Maiye Nazırı Kostantinesko <>ün 
5ofyaya vaısıJ olr.ıuc: ""' ;":•1~ --c
rasimle karşı'anmıştır. Rumen na
zırı, yalnız ticari rr.et.iele ~ . • ..... -
zakeresile değil, i!k; mem 'eket ara
sındaki s:yasi münaısl.'b<.'.!erin de 
ta.kviyeısine ça'.ı.şacalotır. 

-Is a di avnazırlar ne 
ve e r? 

İngilizler Al n gem:lerini Norveç 
kara suları 1dan da geçirtmiyecek 

f.k devletkr limJr ı nna uğ"rıya
r~ yin..: ui .. a. af lııııaı,.ara ugra -
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\nzan: ZİYA ~AKl.{ ~o. iO • 

Osmanlı hükumeti erkanı sefire Lontlra 23 (I!us~ı i) - Kop<n - 1 

hag<i.ın gelt:n n1"'l ... n1:ıta J!Öı1 ~, ı.,v "' 
Nu;.vcç ve D.:ınım.ırıkJ. hw0rıcıye n .. -
zır g.1 ı ougun Koperitla;.:da wplana
r.....k, den_z ve hava mJ. .• aTelx-lerı 
ytizunden mühim zararlara ui';rı
yc..n LJ. .. an.ıınav d'~vletl.ri tica.•.'Li 
ıba~ır .yf.s..n n vazıycd ne ol:.:.c;.ı..gını 
~tıru..,Lcek1erdir. 

) ıp kendi 11man .,..,·ına dcindliA.erini, 
\c-oarüz elt rmekb.difr. son dtrece kurnaz davrandılar 

hun."..ırtlaıı en çok zarar J;!Ören 
Norv;,çt.r. Norveçın Si ,-puru bat-I 
mış, v.ıO gemıcı.sı ·boAu .mu~ ur 

G<iruşmelTin h.tl_.: oıtarai 1 
memltLtet.erır. !\, şı r~ık:~arı J:!Ü'Ç'- 1 

lükler1 izale. h.c olın~zs tahfif ıçin 
mW,cerck bir hareke~ hatlı taytn 
etımekıtir. 

Kongrenin sonuıı<h pnart.si gü
nü bir to•bliğ neşrcdilcc.ktir. 
İNGİLİZ GAZETEU:IÜNİN 

MÜTALEALARI 
Londra 23 (H:ısııs.ı - fogil·z 1 

_gazeteJ<ri, Ko -hu" koııfcransı'.e 
mesauJ olmaokt3cJı . Grz.tclrr. k •n
feransta n fili b r ne' icc cık"lıY a -
cafını sövlE'm k c l.J:r.:ter. b:.ı ıop-
lan ır.ın her ~"l r ... vtlalı o1Jc2...., r.ı 

da ilave etrcel<·c~~i~~:.cr. 
Dailv Telegr·ph r.··e'csi. Alm~n

lar tarafında:- ha~ır •, billr f c
r.-tilHtlen yüzde (~3) Uloİ!ll rrut e-

z· I 
t 

( J tncı h :len t'! ,. -n) 

s~vvct kurr Ge rul 
S• "e >he €D e ıc.ıp 

e<le 'R rt. r ~ Cı..~et~ .... -

rı uı.: . ,, r t u ('-
rı or • \:lilt ).;e\"~ 

cc nı b v n t.'. :ı ır. 

F kk· .b ,ur. el r !i.u !ar ver-
diklerı C..t.: c e"" ,r ı.avıata rağ-
men. t2lım "'ct.ı,,. tr netıce-erı e.
d ooomprnııdc•u r 

Fın hllkumetı 45 - 46 vasında o
lanları da dert-al siliıh atına da
vet etTJ';~!r. 
KIZILORDU!'\UN BEKLEDİCİ 

OLMADI 
Paris 23 (Hus...,i)- Bugün Sov

yet reıımının , .• Kızılorcuruıı ılı
da.s.nın vı.oonun1u0ür. Sovyct or
dusu, hiç o..mc:...:.:~ö, \'ılborJ şahnnı 
i~ga_ edereK, ou 1ba.vr n ~n!n t~ıdi 
mür.as 0etıle b:r heaı\e vemıc'' 
ıs:ıvordu. Fakaı,. ·l;u murr.kun oia
mam1';tır. 

Bı.iıkis, Finıandi'Ya körfezinden 
buzlardan ist;fade ederek yapıl -
mak ı.stenen çev1rn1e harekeli, Fin 
s@h:l \\>DCU arı taraiında:ı Ruslara 
ağır zayiat verdırılerck tardedıl -
m.:;lır. Ruslarıı. >ag cer.alhındakı 
1\ .oalcde Gcı;eraJ VaJ.a:Jıw,un 
as~erleri kahrarr.anca day~nrr.ak
tw;r1~. K.ıtıno rnır.lak:ı:s ,..aa ise, 
ik Rcs f:r.-::s, iııaıa ctn ber.nı ya
r .u • • ..lan ghlıı. ı:ıunJarı kurtar
rrı .. "' .ı..ı.: en t .. kviyc kuvvetleri de 
ı; ku •u,ıııu.st ır Bu her ikı fır
k.. < a ın1ha C\( .. " 1

n1.1.ş nazü.r.lc ·ba
kıla.C. r. 

SOVYETLE~ İSVEÇE 
Tr::::;IL.,;A VER. IİŞLER 

l\ORVEÇ KARA SULA.I\INDAN 
ALC.ıAN GEL\!İLER 
GEÇ!Hluı\11YECEK J 

Paris 23 (Hususi) - Entrans.jen 
ı.'azeces.. müttefiklerin !bundan böy
le Norveç kara sulznnın Alman 
J?Oa.ilerı ıçın güzerr::ıh teşkil et -
m .. .sine müsaade etırnen1e;.:e karar 
verm.ş olduklarını yazımoktad>:. 
BİR TARAF'TAN YENİ TiCARET 

l\fUKA VELELEJ1İ Y AP!Lul 1 

Londra 23 (Hucusi) - Oslodan 
bildirildiğine göre. n.Qiltere ile Nor
veç ve Almanya i!oJ Noo:veç a:a -
sındı veni t:caret mtııka\.""elelcıri 
ak.edilıni<>tir. 

ALTMARK HALA ESKİ 
YERİJ\DE 

Lonc'ra ~3 (Hususi)- A'tmark 
vavuru '[ı jossin:: fivurdunda 
bu!1rımak.1<l<lır. l\!Ucade ede a.~ır 
~ ardanan hir Alman nderi de has
tanede ü!.rr.~ ~ür. Bu suretle ö,en
lerır "edı ye-:Lyi bu"mustur. 

Ö .::in cenaze merasiminde 
maloal n Al.. ·an 1'-onsolosu ve Al
manyenın Osıo sef:ri h.z.r bulun
ll'U$..ıır. 

•• 

pı!mıs ,,. ,. . (> .. ~d1, JdZI 
il t I r n & 
r \ • r il u?t • 
t nın o !·u, \ ı .., !t c) ni 
I 

:..,. 2 (]! ı) B ün 
t.. tc t t ,n,z <'in 
K , , , ıı fır.ıto.d t e-
d nı t • I-•k·t d• t k;,_• f rt, 
nru ı " zu 1 t rruz· n t>u.r:;un 
\·a iması şuphelıd.r K•zı'crd.ı _ 
nun y,Jdonümu ıııunascbeti.e Mo
'otof bul?iin bir nutuk iı dt edecek, 
l\laresal Voros"nf da ordu,·a hita
ben bir emriyevmi nc,r~"Ciccekt!J". 

Ticaret Veka'.etind~ 
fiJat kontrol bürosu 

Ticaret Veka'eti teı;k:latı sür -
at'e _genislet>lecekt;r. Veka.lette 
siıııd:den bır •f· at kontrilü Lürosu• 
kurulmustur 

Diiier ·taraftan •mil'i kx:ırunma• 
kanunu icin teşkil olunaca'k :büro 
kadrosu da taayylın etmiştir. 

Yun nan 
tahrib 

derr i:yolu 
eCİl€CEk 

Londra 23 ll!.u;ı.;.si)- TokYo -
dan bıldiri c, ne göre, hanciye 
mus:esarı. Ç ne harp malzemesi 
sevkiyatı ya.oılıruyaca~ı!Ll. dair te
m •• aı veri'ınciye kadar Yunnan 
d= r...-lur.u:ı lbombardımanına 
cev~m <d "ccegini beı·an et'!liştir. 

Roma :!3 (Husu.si)- Öropa Pres 
ai:.ı.r .... ıı, Fınlandiya toora.\.larınln 
i~J. inccn sonra, Rus ordu~a.ır.nın 
İovec llıududunu ~ecavuz etnıiye
ceğine dair Sı.okhı.ılrr.dekt Sovyet 
sefırırın lsvcç hukılınetınc tcmı-

!Yine Allmard: mesel .!si 
na. verm:ş o'duğunu bıldimıek - (2 inci sayfadan devam) 
tedir. 

!,fokJtof. Mııskovadaki İsveç se- . H'•kikat şudur ki, uzun zaman, 
f;rine de a\"n. şeı;.,lde >beyanatta bıtarafıarın haklarına riayetsiz -
bulu. rnuslur. lik ithamı kar.1>ıııda kalan Aluıan-

GÖXÜLLÜ KAFİLELEr.i VE ya, eline, İn~ıltereyi de suçlu va-
1. 'GlLTRE. 'İN YARDL'U zivetine düsürecek Lir fırsat ge-

Londr ~ _ 3 ( H usuol )- Finıandi- çer geçmez, propagandası namına 
Y .ya "'!;tmekle o an Polonva fır • bunu ekspluate etmek istemiştir. 
ka:s.n<:.l \"e .,0 ı~.n ı.,.van g:ıri- Dahili istihıak maddesi olarak bu 
b: ç ycn.er-"l<lcıı mürı. ~ eo .f:r _ nrou:ıganda müessir olabilir. Fa· 
kad<:n mı:.<ıaa, yczlErce 1\Iacar da kat ihracat matahı olarak kıvıııet-
LJ:ıı:dra ye Par.sten } inlandiyaya sizdir. Cıinkü yabancı memİekct 
git!nsk~cdI. l';lacar .kumandanı cfk8rı un1umiycleTi, .AJtınark• 

Garip bir tesadüf C>oeridir ki bu 1 
sırada Veııcdık lıukümeti de, eski 
dost \'e mütıefiklerue bozuşmuştu. 
Pap~. duçlar memleketinin aley -
hııı .. e ate•ler püskürüyor .. M.ilan, 
Floransa, Nauoli hüklı netlerini 
ittıf•ka davet ederek. kölıne Ve
nedik Cumhurr·etiııi bunıara isti· 
}.,, \'C ta~~ın cttirınck istiyordu. 

Ayni zamanda (Almanya impa
ratoru !Haksımleıı) de, ticaret mu
ahedesine karşı gösterilen hilcka
rane muamelelerden dolayı Vene
dıklileri mütemadıyen protesto e
diyor .. Ve bu nrotestolarını mües
sir bir sekle sokmak için, lstanbula 
elrıler gönderiyordu. 
Venedık hükümeti, etrafının kor

kunç bir düsn1an ccnıberi ile çcv
rildığini anlamı ·u. Vaktile Türk· 
lerc )'aı>tığı nıütecavizanc mua
meleler•e nedamet ederek, i da İs
tanbula bir sefir yolladı. 
Osmanlı hükümeti erkanı - ve 

biıııassa Padi"-3.h - sefire karşı son 
1 derecede kurnaz davrandılar. Ta
sarladıkları harn nliınını muvaffa
kıyetle tatbik etmek için Vcnedik 
eleıs;ııi gayet so~'llkkanlı bir tarz
da karsı..ıdıl:ır. Vcııedik hilkiıme
tinin ıiınaıılarında ccre:van eden 
hararttli fraliyeıtcu tam~ıııile ga
fil ı;örüncrch, elçmin teklıf cttijti 
(r. c .ı tcca\·üz) alıitııaınc ini im .. 
zW::dı:ar. 
~e •l"ill teklif ettii:i bu nhitname 

ı <' ıd Tıirk diplomnıları, yıı
L:ı-·ı bi lisan ile \"Pıılmış olan bu 
ı. u f.e \ ı ımza ctmct te birbir te
r ddut l'ostt'rmeıl" !er \ e \'enedik 
st.1 r .. ı o c,:e\'İrmek istcdıgı sıya • 

t •.1 .. cvrn:-.uın, alaan ış gO .. 
r ı tol lcr. 

il lbuki a ıl nld<nan, Vcııed.k 
sclırı ;di. Cuııku Iıirk diplomat • 

~yakilrlıöına aldandı. Vaziyeti İS• 
tizan etmek için onu Venedikle 
muhaberede serbest bıraktı. 

Kumandan, derhal Ven ediğe e
m.n bir adam gönderdi. Bu adam, 
hükU.met he,·etine vazi,·eti izah 
ettikten sonra: 

- Türk donanması, o dar•cık 
körfeze girmiştiT. Eğer si.ir'atıc 
bir donanma gönderilecek olursa 
Türk donanması burad.. kapatıla
cak ve kolayca imha edilebile • 
cektir. 

Dedi. 
Vcnedik hükür.ıeti, bu fırsatı ka

(umak isten1cdi. Türk donaun1a· 
sını, İnci.ahtı körfezinde bastır • 
nıak içm gizJice bazAriıga g.rişti.. 
Fakat cok garip bir tesadüf eseri
dir ki. o esnada Tiirk donanması
nın Amiralıne, Padişahın bir eınri 
tebliğ edildi. Bu emir mucı bince 
donanma, derhal cenuba doğru i
necek.. ev.-elce karaya çıkarıla -
rak istila banketine ba~lıyan or
duya, yardım edecekti. 

Amiral Davut Pasa, aldığı emir 
mucibince, l\Ioranın cenup ~ahille
rine indi. 1''akat burada, enela 
mubalıi Jıavaıarla kar~:lıı~tı. Her 
tarafında korkıınc ka)alar bulu -
nan sahillere yaJ ... raşanıadı. Bir 
ınıiddct. açıklarda clolastı. !\.ha
yet, :\lora adasının cenup ku.ııımı 
te kil eden uç uzun y1c rımaO.ıildan 
garpta bulunan (~le r .ı) ) arı -
ad;ısının ucundaki (Sao\anza a· 
das.Ic (. lodon) ka abasının , ra• 
sıııdaki mahfuz ) ere soku.mı) a 
mecbur k.ldı. 

T" k dona~ sını bura) n so -
ku..ııııı a C"' cbur e n lı ş a e
lıcp. ihtiyoct (..ı.: l.u, uz z· ıııan 
ııçık de zlcrdc doln .an don ma
dıı; erzak 'c su katma ..ıştı. 

lrrı, tanı -z ınant gclu1re. yalıancı llalbuki dun0tnınnntn d :ırle .. 
d.I ılc vapıluu~ olun Lu ınuahcdc~ digi 5.:.1hıllt•r. s:ırı1 knyalıkıardan 
nin herhanı;i bir maddesinde (sui- ibarettir. lluraıard:ı sakın olan 
tcfchhüır, ı den bJ.hscdcrek, onun 1\.loralılar, siliıhl rına sarılarak 
ahkamını derhal ihlal edebilecek- teslimiyeti kaLul ctmcın·~lcrdı ..• 
!erdi. Bu cesur \·e inatçı insanlar, kara· 
Şu anda asikar olan bir hakikat ya çıkan Türk bahriı·el.lerine ~id-

varsa o da, Venedik hüki'ımetinin detle taarruz ediyorlar .. Cür'et • 
ııcı< dıiskün ,.e kolayca istila edilir 1 karane hücumlarla, onları geını
bir halde bulunması idi. Eğer (2inci 1 !ere döıııniye ieiıar eyliyorıardı. 
Beyazıt) ıle onun dıplomatları, 1 (Devamı var) 
böyle siyaset ınan("\:raları ile va· '=============== 
kit "crirmi:verek, donann1ayı doğ'· 1 • 

ruca Venedık sahillerine gönder- DEVREDİLECEK İHTiRA BERATI 
mis olsalardı, hiç şüphesiz ki bir- ı K. arıştırına .. az· ·1 k- ·· 
ka• müdafaa harbinden sonra Ve- t c k" .. k" b1

. 
1 e __ omur '

1
"(!Y4 

d"k k 1 . k. ·ı . . oz omur ar uras;)on usu u. 
n~ ı a•e erı ·amı en teslıınıyet 1 hakkındaki ihtira için alınmış olan 
gosterccek .. Duçlar memleketi baş- 27 mart 1936 tarih ve 2136 No. lı 

Htanlbbakşa, k(2olayca istila edilecekti. 1 ihtira b-21.atının ıhtiv;, ectıgı hukuk 
a u ı, • . i_nri Beyazıt), prog- ı 

ramım de~ıstll"mek istemedi. Ve- 1 bu kerre ba.şkasL"I.a devir veyahut 
nedik meselesinin halli iie Akde- icadı mevk;i fiile koymak için icara 
n.iz b~k.imhetini ele geçirmek key- dahi veri.Jebikc<'gi tek.il edil:mek
fıyelını, 111oranın tamamile i>tila- tc olnıa:kla bu hususa fazla ma!U
sı_~d.an s?nraya talik etti. Böylece mat Edinmek istıveruer.n Galatada, 
buyuk bır hata i~lendi. /\.slan har. 5 ine:. kat l - 3 numa -* ralara müracaat e)'lemele .. iliın 

Türk donanması, (Lepant _ ine- olunur. 
bahtı) öııil~e demirıiycrck (:llo- ---------------
ra) sahıllerıne asker çıkornııya ZAY1 
başladıi?ı za_man (2 inci Bı.·ı azıt) 
Edırııe schrınc gC"ldi. Ev\·cıa, ora· 
da hazır bulunaıı !Rumeli be)'lcr
beyi :\Iustafa Paşa yı oldukça mü
him Lir ordu ile ı :\lora) ~·n gön -
derdi. Kendisi de, tasavvur ettiği 
istila hareketinde hazır bulunmak 
için, yol tedarikine girişti. 

l\lustafa Pasa, evvelce tasarlan
DllS olan har- planı mucibince, 
(Mora) varımadasına geçmeden 
evvel, ordusu ile doğruca (Lepant) 
kalesinin önüne geldi. Kulenin ku
mandanına teslim teklif etti. 

Kale kumandanı, hu teklifi bir
d~nbtt:e reddetmedi. Kalc)"i, bü • 
yuk. hır memnuniyetle Tiirklere 
tes.lıme amada olduğunu söyledi. 
Fakat, vicdanına karc:ı bütün \'3-

zifcsini yapmış olmak için, Vene
dik ile son defa olarak muhabere
ye n1iisaade <-diln1csini rica etti. 

l\Iustafa Pasa, kumandanın bu 

Selfın.ik Fevziye mructcb"1dcn 
1327 - 1328 ders senesınde a1dıf(ıın 
şehad.<tnamcım 1930 senesı Liilelıde 
ırvimd.e çıkan vanı;ıında ha.sara uğ
rayıp zayi olmuştur. Yen.sinı a -
lacağımdan evvelkinin ıkıymcti 
yoktur. 

j llllllı' :.il. ıır.ııı 

ı 1 11~1L.ı:ı1. ılıııııli:W; ııµıı 

Tacettin Barkcr 

ŞEHiR 
TiYATROSU 

T~p<'başında 

dram kısm.nda 
Bu akşam saat 20,JO da 

( O KAJJI 1 
İSTİKLAL CADDESİNDE 

KOMEDİ KIS!\!! 
Bu akşam saat 20,30 da 

(llcrkes \ t:rli \ r.nılt') 

on luin Mo.carın Fin;ard:yaya git- Jıitdiscsile «Burgedijk• hadisesi a-
mek il.zere h:ı.zırla:ıdıi!ıııı söy e - rasında mukayese yapabilecek ka- İstanbul Hava Aktarma Ambarı 
miştir. l!J;J?iltercden de gönül'ü d•r iz'anlıdır. •Burgedijk. zaman 
sevkcvatı devam etmektedir. itibarile •Altmark· a en yakın o- Mudürlüğünden: 

İngiliz lıükümcli F:nla:rdiya.ya lan bir hadise olduğu için hatırla-
120 a"."Cı. 24 bombardıman tayya - nacaktır. Yoksa bu, facia ile neti- 1 - Hava .birlikleri ecatı için 200 adet nöbetçi mıışaınbası alına-
resi göııdermU;t:r. Bunlıır:n 40 ı celenen suçların en büyüğü ol • caktır. 
vaıımışt!r. Bun ardan lbaı;ka 150 madıjtı gibi, birincisi de değildir. 2 - Pazarlıklıa ·ihalesi 26/2/940 pazrt.esi günü saat 11,30 eşilköy hava 
t.~ık dafi tıopu, 20 bin tank mayni, Ve sonuncıısu da olacağa benze- aktaıoına ambarı satın alına komisyonunda yapılacalktır. 
50 bin el lbombası. 25 otüs topu, ıniyor. 3 -: İsteklilerin . şartına~e v>e ntanuneyi görmek üzere her gün 
100 seri makiııa'i tüfek, 24 tayyare f---------------1 ıpazar!ıga j!ırecEık.lenn 270 lira muvakkat teminatlarile mezıkur· ,,;;n ve 
dafı topu. 30 siper toııu, 6 tıonluk VREDİ 1 İRA - Uac ,.._. 
dört tank, 6 pus'uk 12 ıtıcıp, 10 siper DE LECEK HT BERATI saaıttıe komisyona muracaa ı (1417) 
havan otıoou gönderilmistir. Bu •Toz şeklinde ve yahut ince <la.- _____________________ ..:.__:_ ___ _ 

topların cephaneleri de llıir'.ikte neli mevad<lı mahrukanm halita İstanbul c. Müddeiumumilig" inden: 
yol ·anmıstır. MüJıim miktarda ııaz gazı ile karbürasiyon usul.Ü• hak--
maskesi, çadır, e1bse, telefıon ve kındaki ihtira için alınmış olan İstanbul mahkemeleri için açık eksiltme suretile mü'bayaa edılecek 
sılhilıi malzeme de gönderi'miştir. 27 ıınart 1936 tarih ve 2128 numaralı 40 adet dosya dolabının eksiltmeıi için tayin edilen 21/2/940 günü saat 

SOVYETLER MANNERHEİM ihtira beratının ihtiva ettiği hukuk 14 ~ ·taı.ıııı çJkın.amı.ş olduğundan 10 gün müddetle uutUnuştır. 
HATTININ YIKILl\lASINI bu kerre ba.<;)casına devir veyahut !Muhammen bedel 2160 muvakkat teminatta 162 l.iraıdır. 

İSTEllıiSLER icadı me\'J<ii füle lııoymak için icara Elıısiltme 2/3/940 cuınarlesi günü saat 12 de İstanbul. adhye levazım 
Londra 23 (Hususi) - BıWUı dahi verilebileceği beklif edihnekte dairesinde "auıl:aeaktır. İsteklller şartnameyi tatil ~inden maada 

yapılan bir tıoo'antıda FınJandiya.- olmakla buhususa fazla malfuna.t her gün ad};ye levazım dairesinde görebilirler. İsteklilerin kanuni ve 
run Londra sefiri, şimtlik; muha.- edinmek :istiyenlerin Galatada, As- istenilen vesikalarla birlikte ımezkıir ~ve saatte adliye levazım daire-
samattan evve' S?vyetlerle F'in - lan han 5 inci kat 1 - 3 numaralara sinde t.oplanaca.k satın alına ıkorrıisyonuna müracaatJıan ve ilan ücreti 
lan9iya arasında Mıosknv•<la va • müracaat eylıeaneleri i:lan olunur. ııin müteahhide ait olduğu ilan olunur. (1401) 
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H. A S T 1 R A ş BI ç A G r 
Bıçakların en ucuzu ve en iyisidir. 10 adedi 25 Kuruş. 

Haaan deposu: Bahçekapı, Be>:_oğlu 
Beyoğlu, Beyazıt, Kadıköy, Usküdar, 

tramvay durağı karşısında. Şubeleri: Ankara, Karaköy> 
İzmir - Kemer altı, Eskişehir İstiklal caddesi No. 324 

BAŞ 
DIŞ 

SOGUK 
ALGINLIGI 

Devlet Limanları 
Müdürlüğünden : 

İşletme 

NEZLE 
GRİP 

ROMATİZMA 

GRİ PİN 

Umum 

İdare !.lıtiyacı için pazarlıkla .25, kalem muhtelif defter ve saire 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Üsküdar icra Memurluğundan . 
Yorgiyc borçlu Annıı İstaanadya'..!is birinci derecede ipotekli~ 17 Şubat 1940 Vazi :;eti Bostancı mahallesi Eı1'nköy sokağı eski 62 yen: 61 No. lu şar1< 10 ı> AK Ti F 

.CASA: 
1 A.Jtm: san knoıraır71.i21.162100881.55?.,4< 
1 

BANKNOT 11.! 71.738,5'-

I UFAK.LIX 1.917.474;!_ 

Dahildeki Muhabirlen 

'l'ürlı: llruı 367.316.23 

ilariçtekl Muhabirler. 
.Otm: Safi lı:ilognımtrl.012.340 14.083.156.91 

Altına tahvili lı:abU Serbea1 
dövizler 

DJfer dövizler ve Borçlu 
kliring bakiyeleri 

Hazine Tahvilleri: 

Deruhde edilen evrakı nak-

12.319,29 

31.747.5002:: 

diye kaııılığı 158.748.563,-
Kanı..1nun 8 - 8 1nci madde
lerine tev!'ikan haz.ine tara

fından v.ıti tediyat 

$CQedat Cüzdan.ı: 

't!CARİ SENEDAT 

17 987.178,-

221.183.117.~ 

1 PASiF 
Un Se~aye 1 

tacnıbaı;ı tarilki garbea evvelce Rukiye şimdi İskarlados 63 NO· . · 
Lira şimalen muk_ad<les hımıın tarlası _arasında yeni küşad c.lu~an 'j'jı• 

İhtiyat Akç.,.i; 
113.970.765,46 Adi ve ıevkallıde 

Huawl 

1~.000.000,- nuben Gırıtlı Ali Efen.d. tarlası ilıe mahdud ve tamamına 16-0\
1 

lı• 
rnet __ takdi_r edilen fazla ·bahçeli köşkün 1/3 hissesi 2004 saYI ıııR 
hükumlerıne. tevfıkan satılaraık paraya çevrilmes.ne karı:.r ver .... il" 

4.217.134,25 . Evsafı: Bostancı Erenköy sokağındaki kapıdan g:rilince ~~-
6.000.000.- 10.217.134,25 ıçcrisıııoe" r ı-..oü:,Kün sd<ak cephcııcnc nazır kapıdan ııirild .. İi 
---- Zem.n kat: ç bölme ile ayrılan sofalar üzerinde 7 o<la uç ıJI 

-167.316,23 Tedavüldeki Banknotlar: 
Deruhde edilen evnıln 
nakdiye 158.748.55'.',-
Kanunun 8 - 8 lncı mad-
delerine tevfikan hazi
ne tarafından vlk.i te-
dJ7•I 17.9'!7 1711 -

45.842.976,73 Derunde edilen evraln -

nakdiye bakiyeli\ 140.761.385,-
Jtarşılığı tamamen altın 

bJar&K UAvettın tedavü-
le vazedilen 
Ree;kont mukabili lll 

17.0'.lO.O'.lO.-

veten t<daviHe vozedil•-n 142 500 010. - 300.261.38~.-

140.761.385,-'fürk Liraoı Mevduatı: - 116.956.995.66 

Aı tına tahvili kabil dövizler 
221.183.117,86 Dit•~ dôvizl•r ve alıeaklı 

81~067 

mutfak 2 yomek cxkısı ~ kLer l mcrdbr:n altı mevcut olup b'llan 
tarafında bahçeye çı!:ıkn kapı mahalli vardır. q el! 

Birinci kat. Büyü}: bir salon iki tarafı bölmelerle ayrılım•> bl~ 
alx!astJıane bi_r harnanıdan :baret nlan bu kata zemin katınd~. elı~ 
vuk dıgen kuçuk ıkı merdrvenle çıkılır. Bu kattan bahçeye ını 
ııeni.ş bor mera. ven vıu-dır. ol' 
Çatı katı: Bir soia ks.rşılıklı biri büyüık lbi:ri kü°'ü:k tavan araSI 

rından >bal':·~~ r. b 

Bahçe: 3 gözden ibaret ahır bir bahçivan odası k.ısmer. ırıii~u 
fırın ve inime., llnks'1 .e kagır su hazinesi muattal 2 bostan ;ı;;· 
ve dolabı ve bir tulur.ıbalı kuyu vardır. Bahçede mcyvalı rr.•.'Y" ~~ 
ğaçlar var. Garbı şeritvari 1,5 metre en:nde çimenlik yol i.c ~ 
ve sark tıu-afı duvarla rnuha,t 66 metre eninde ''· 113 metre 
mecmuu 1-174 metre murabbaıdır. tP' 

<.vsa(, um .;.."niye: Bina heyeti umumiyesu ahşap ve bahçe or 
inşa edilmı~tır. ~ 

Me;ah.oı. Bina 253 .ıııew~ müral:ilıa.ı üzrinde ins"i e<lJı!I 
miitdb. k sı ba ıc d.ir. 

bastırılacaktır.. . . _ 1 
istekliler:n 26/2/940 ta~ıhi!".e raslı\'an paıartesı gunu saat 15 de Ga-

1 1'1Jta rıhtımındaki umum müdü,-Jük bmasm<la toplanacan: olan satınalma 

f:sham .-e Tahvilat Cüzianı 
CDeruhde edilen evr;ıkl 

kli•ln( balt;yeleri 4 5. 18 l ~<;9 13 
1 - İşbu gavr. menkulün arttırma şartnamesinde 21/2/40 ıa~P 

.J5.196 639 80 çarşamba gı.iııündeıı itibaren 938/1698 do,ya ile Üsküdar icra d• 
mua;v;• n m<.na ı.ı.:_.c herkc,ın ~örcb.lmes: icın aı;ık ır. llz....!8 rt 

komsiyonuna müracaatları. (1344) 

Beykoz Malmüdürlüğünden: 
!;ıra Mükel.efin 
NLJ.a Jıvosoya1ı 

1 Mehmet 

2 Parized: n 

3 Fuat 

4 Şerif Narter 

l~i 

:Müteahiıit 

müteahhit 

Tiyatrocu 

Müteahhit 

iş adresi 
matra!ı 

vergı c .esi 

Çubuklu 129 50 3.85 K. ) 
ııaz d<l>OJ.an 6.97 M. ) 
inşaatı 2.~~ ll.K.) 937 

1.33 c. ) 
A. Hsann- 133 20 2.67 H.K.) 
cia ce~a.evi 
inşaatı 

27 c. ) 937 

19 50 1.34 K. ) A. Hısarın
da 39 H.K.) 937 

20 c. ) 
İnhı;arlar 1764.00 !2:l.52 K. ) 
fabrilkası 5.84 B. ) 

54.40 M. ) 937 
35.32 H.K.) 
21.90 c. ) 

Yukanda adı vazılı mükellefler yc.J.'li adredlc:ıni IOı dirmemiş ve 
yapılan araştırmalarda da bulunamamış olduk.arından hızalannda ııös-
1.-rilen yrllara ait kazanç vergi:eri .htarnıamelerirJ.ll kend ]erine tebliği 1 

'Ylii.mkün o:.Oamıştır. 3692sayılı kanunun il ınci maddes, mucibince tel>-
tiğ yerine ıı~-çmek üzere keyfiyet ilan olunur. (1377) 

A - (nakdi)l'nin karşılıi' 

(l'~ ham ve Tahvil;it) 
(İtibari kıyrrıetle) 

B
tal':vilt.• 

Serbest esham ve 

Avanslar: 
Ha:...neye kısa vadeli avans 
Altın ve Di:n.: ız üzerıne 
·r h\·iIAt üzeıine 

hisstdarlar: 
~ı uhtclil: 

50.791 501,'l 

8 3)4.8·l'l 6' 

8.737 .000. -
10.9 '8.8 

7.8 ıs. 722.-

59.186 345.04 

16.556. 710.84 
4.5CO.OOJ,

l4.866. 2 J'l,99 ·------rı 7.23·H'3'.l. l 5 

Muiıtı·lif: 129.602.675,44 1 1 • b • ' 
o an ardan fazla ır.alıtmat almak i.sLiyen.er iş u şart.~ CJ· 
muriyetim zc mü:·acaat etmelidir. ı 

.. 2 - Gayr menkul 17/3/940 tarr:hinde çarşamba ııünü sa•], 
Uskudar lhsanıycde Serif Bey çeşm<-si sdkağında 16 No. Ju ad 
nası~ da Üs'.->.t..; r u.: . a iL mu;~luı.,u oı.i .;.ında 3 d,fa bcı. 11.ıoıkt ... ~· 
en son arttır~na ıhale edilecektir. Anc<ı-'.< arttırma b_ed ·l, _mu~1 kıyn1etı n r, ı.> n~ı bulmazsa ve satış wtı\·c:nın alacagına ruç'.'"' 

1 
diger aiac::k;ıiıl.ır bulunursa hed. ı bunların bu gayri me~kul ıle\ .. 
1 a ~ak.ı><rın mecnıuuı>ci.an fazlaya 9kmazsa en çok arttmının 14 dii bak: ka'ma.k ıizere artlı.ma 15 qun daha temdit ed !erek il · 
~· · etrilic günü saat 16 da Üsküdar icra memurluı!u odasında Y89

0 arttırmada be.Je:i sa~ı:; is.iv n .: ,.,. d ğ>:ır alacaklıların mccmL1und3 t' 
çıkm::k saıiilc en çok arttırana ihale ed:1r. Böyle bir bedel ıı.ıe 

Yekfin 

1 T<'mmm: ] 9:l8 tarihinlen 
>'•!.rı~ 617.234 83),l5 rr.ezsc ina' ;:ıpılmabz vc 1sJtı~ be'Cld düşer. . . k . uJ<arıdl 

·--~--- - - _ - 3 - Ar•~ırm.ı ede i p'.~indir. Arttırmaya ıştıra içın y ~ itil.ıın·u: J,. •ırıto hnrlıli 01
, 4, a'tın ii:u rirıe nvnrı• '· zılan kıymcL n ~;, 7,5 n'sbet:nde pey akçesi veya milli bir bB 

Bayanlara ve 
Baylara kıymetli 
kumaşl r ! .. 

i .. tauuul Lt-vıuıın 

Askt ri 

teminat mektubu tevdi edi!ec:ktir. ı 

" • • ya v: rilen mühlet içinde parayı vermezse ihale karan fesh o a. 
0 

t. tuıraİ!!iUtlt" 1 \t•.-·& t"D 1.l.'ı-1C1 1 · 1 r•• \ · ı · 0:--1 4 - Gayri menkulün kend s ne ihale olunan kimse der'.'..: r 

h.ıtaah İıii.ılnrı disindcn evvel en vükwk tekUdc bulunan :k:m,eye ~rz~,.ır· 1 : ı1 
•·----------"""'""""'"'_,"""""'~ ='""'"'*_____ inı bedelle almağa . razı olursa ona olmazsa 15 gün müdde;Je art\~· 

ahna komis\·onunda alınacaktır. 
Tnhınin beıfoli 4880 lira ilk temi· 
nalı 2,H liridır. htcldilerin konuni 
vcsıhalariıc birlikte tl'"minat ,.e 
teklif mek!uplarilc ihaleden bir 
saat CV\:elınc kadar komisyona 

1 

çıkarı 'ıp en çok arttırana ihale edilir. Iki ihale arasındaki Car~ 
1 

çer. cunler icin '' 5 den hE>sap olunan fa'z ve diğer masraf1.3r w 
mahk:meye hacet ka 1maksızın mec :uriyetimizce alıcıdan tahs:l.0 t 

1 5 İpotek s1h'bi alacaklılarla di,ı;• .- alacr'..lıb ın v_e r f'"·'.e f 

ge.mclcri. (1309) (1404) 

* 

Sultanhamamı ya!ll(ınından kur 
tulan kıymt'tli ipekli, yünlü Jm -
maslar ve kazmirlıEr sigorta tara
fından sa.tılan bu kumaslar Fin
cancılar Rızanaşa yokuşu Şark 

hanı altındı (25) numarada kıy -

J i S TAN BUL BELE Dl y Es l l LAN L AH 1 1 met.nden çok asağı bi-: fiat!a sa -

1 

tı..L.-naktadır. Fu·sattan istifade e -
·---------------------------..,; d:nizl.. 

Ilclıcr metresine tahn1h1 cl1ilcu 
fintı 14 kuruş oıan : JU ~ ı lc! ·c 
gn idrofil 26/2/940 pazartesi gii· 
nü ~aat 11 de p:ı:ı.nrlıkJ a s.ttuı ah
n&caktır. İsıeldilerın G~OO liralık 
kari teminatiarilc Lirlikte pazar
lık giin ve sa<>tiude Ankarnda J\l. 
M. V. ~ntınalnı:'l koınis. 1onunrla 
bulunmaları. Sartnamesi 210 ku
ruşa kon1isyondan alınır. 

·1223· ,,.. 
Hepsine tahmin edilen fiatı 20 000 

lira oiaıı 193 kalcın oto ve m~to 
yedek pcrcnlarının pazarlığı 26/2/ 
9·10 Pazartesi günii saat ıı dedir. 
Kal'i teminatı 3000 liradır. Şart -
nanıcsi koınisyoncta görülür. Ta
Jipleriu muayl•en vakitte Ankara
da 1\1. 1\1. V. sotınalma koınis•·o
nunda buhmmaları. (1382) (13Uü) 

1 

sah'olerinin gayri menkul üzerind1'k; haklarının husus·le faıı ' 1 
raf iddialarına l!<\'Ti ır.enk··J u · T···deki haklarını ilan tarih ndC0rı 
ren 20 ~ün ic:ııdc evrakı müsbite'erile meımuriyetimlze bildirm~1 
edn. Ako· halci~ hakları tapu s 0cili ile sabit olmadıkça satış 
paylaşmasından lıariç kalırar. 

6 - Alıcı art<tıma bedeli harici olarak '.hale karar pullarını (j 
harcını vı:- 20 sene 1ı k vakıf taviz bedelini vcrmiye mecburdu::· 
menkulün ~efsinden ~oğan mütera '<in: ".ergiler borçluya aitLLf·ssı· Keşıf lk 

bedeli t eminatı 

800,98 60,07 Çubuklu gaz depoları elektri.lt ı-es'satında yaptırılacak 
tadilat ve tamirat 

4850,00 363,75 Hasok.i hıaslanesi mutfağına lronulac&k havaııazi ocağı 
tcierıüatı 

Keşif bedellerile Hk teminat mikdarları yulkarıda yazılı işler ayrı 
ayrı açılk ekSilt.ıneye konulıınuştur. Şartnameler zabıt '°" muamelat mü 
dürlüğü kaleminde görülecektir. İhale 26/2/940 pazartesı ııünü saat 14 
de dıuni encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya 
nr.ıktuplan ve 940 yılına ait ticaret odası ve ihaleden 8 gün evvel Fen 
işlen müdürlüğüne müracaatla alacakları fenni ehliyet vesıkalar.:le 
thale günü muayym saatte daimi encümrnde bulunma~arı. (1068) 

I' (J. 227 Yazan: l\L SA!\11 KARAYEL 

Zağnoı paşa, Mahmut paşa 
padişahı doldurmıya 

aleyhine tekrar ı 
başlamıştı 

Kar"nan emareti işleri temiz • 
Jendikten sonra; Fatih, ojilu şeh
u.de 1\-lust -f, ~ .. 't rı nı Karamana 
tayin eyledi. Gedil< Ahmet Paşayı 
d• fehzau~aa. ..a..•sı sıfatile ida • 
r.eyi eline verdi (H. 812). 

Gedik Ahmet Paşa da yaman 
bir adamdı. Devlete hizmetleri 
(Oklu. Fatıh, şehzade Mustafa Sul
tanı çok severdi. Akil, ve müdeb
bir bir evlattı. Ana ve baba Türk· 
tü. 

Fatih, Konya işlerini bitirdikten 
sonra döndü. Avdette Afyonkara
hiurına gelmişti. 

Konak yerinde çadırlar kurul -
du. Herkes yerli yerine geçli. Ve
ziriazamm çndırı \'e maiyeti ça -
dırlan ayrı bir yerde idi. 

Zajinos Paşa; Mahmut P~a n· 
Jeyhinde tekrar Padişahı doldur· 
mağa ba<laınıştı. 

Karamanda Veziriazamın bü
yük nüfuz bıraktığını şikayet e 
diyordu. Hatta, daha ileri gide -
rek: 

- Padişahım; fermanı hüma 

;runlara ~arşı kor durur .. Halk bu 
sebeplen kendisini severler. 

- Mahmut Paşa kulanın bir 
gün Karamanın, Sırbistanın, Bos
na ve Rersek:in başına geçmiş ol
sa k.ı;allığını ilan ederek devleti 
müşkül bir vaziyete dü~ürebilir. 

- ........ . 
- Gazabı hümayunları maluma 

olduğa cihetle bir tarafa sıvışması 
da melhuzdur. 
Divcre~ Padı~:nhı Mahmut P2~"l 

aleyhinde şiddetle tahrik eyle -
mişti. Bunun üzeriıl'c Padişah 
l\lahuıut Paşayı azletti. 

Çok ge~medPn VeLİria!nmın ça 
dırının ipleri kesildi. Çadır ıçeride 
bulunan JUahmut Paşanın başın.ı 
yıkıldı. 

Bu suretle Veziriazanun azli h~r 
kesce malüm oldu. Bu ıırnl eski 
l'iirk arletleriydi. 

Türkler, vezirlerini azlettikleri 
zaman çadırlarının iplerini keser
ler. Çadırt başına yıkarlardı. 

Mahmut Paşa; çadırının başına 
yıkıldığını görünce adamlarile be-

---·------------
Göz Hekimi .., 

Dr. Murat Rami Aydın 
Beyoğlu - Parmnkkapı, İmam 
sokak No. 2 Tel. 41553 
Jlluoyene ve her türlü göz 

nmeli)·atı fıkara için parasız
dır. 

Salııbi ve ııe~rı.~atı idarP eden 
Baş mu1ıorrıri 

ETDI İZZET BENICB 
~tı T~ll'r'.\f 1\fatbaası 

13,00JI kilo bakır tel kapalı zorfla 
satın alınacaktır. Beher kilosu 195 
kuru,tan 2:;350 lirrdır. İhalesi 4/ 
3/940 Pazartesi günii saat 11 de 
Canekkale<lc !l"t. :llv. satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. İ•tek
l'lcrin ihaleden bir saat evveline 
kadar teklif mektuplarını komis
yona vermeleri. (1288) (1308) 

* 26,000 kilo kuru üziim açık ek
siltme ile 4/3/940 günü saat 11 de 
Edirnedc Sana:vi kıslasmda satın 

raber cndırını terkeylcdi. Bir bas- ı 1~;~=~~~~~~~~ ka çadıra geçerek akıbetini bekledi. l 
l\Iahnıut P•sanın azli sebebini 

tarihler birçok şekilde tefsir eder· 
ler. Fakat; en ziyade sebep olarak 
Fatihin gurıırunu ileri sürerler. 

Fakat; Fatih, Mahmut Paşayı 
romanımı:tın :\:ukarı kısımlarında 

gördüjiiinüz veçbile Venedik mu
lıarcbelcrjndc ve Uzun Hasan mu
harebesinde de tekrar Veziriazam
lığa getirmeğe mecbur olmuşta. 

Çiinkü, Mahmut Paşanın yerini 
tutabilecek adam yoktu. 

l\Iabnıut Paşanın verine İshak 
Paşa Sadrazam olmustu. Rum 
Mehmet Pa~ kendisi için memul 
edi:vonlu. 

Liıkin, Konyadakl hatası ve ida
resizliği Padişahça makbul görül
memiştir. Kazaskerlikte bulunan 
Mahmut Paşa zade dahi azlolun
du. 
Padişahın l\lahmut Paşaya karşı 

gazabı yüksekti. Ojilunu bile ka
zaskerlikten azletmisti. 
İshak Paşa da aslen Kumdu. Fa

kat; bazı tarihlerde Mahmut Pa
şanın da İshak Pasarun da Rum ve 
sırp olmadıkları mukayyettir. 

Bosna bey lerbeyilijii ile en son 
Sclanikle ömrünü ikmal etmesi 
İshak Posanın Evranos, yahut J\li. 
halzadclerden olduiiunn zannı ha
sıl eder. 

Çiirt'<ü; İshak Pasa serbest bıra
kıldığı zaman Mora kıt'asında, bil
hassa Selanikte oturmayı tercih 
etmişti. Bu doğru olsa gerek .. 

(Devamı vu) 

Tekrar ]adı: 
-Yüz .. 
- Yirmi besini l<'ondinc ayır üst\ 

tarafını bana ver .. 
Dedim. Sevindi güldü, şımardı 

ve hayret 'e'tti. 
- Mersi .. 
Derken muhakkak ki, dilinin al

t]nd.a asıl sövlemek istıediiii şey 
şuydu: 

- Bu ne biçim kadrn .. Yenica -
mide dil-eniyor, Avasofyada sadaka 
veriyor. 

Ve. Zarfı avucumun içinde bu-
ruştura burus1'ıra: 

- Haydi Allaha ısmarJ.adJk.. 
Dedim yürüdüan!. 
Art>k arkama bile bakmıyordum. 

K endi kendime: 
- Haydi mü'.<emmcl bir ahçıya 

ve doktora .. 
Dedim. Fakat kendi kendime 

müthiş, ·çli b.r arııu ile de kıvran
dım: 

- Haldmi görmeden mi eve dö
neyim? 

Ve .. İlave ertim: 
- Beni görürse kimbilıir nekadar 

çok sevinecek .. ... 
!Muhakkak kri, çok hastayım. Öm

rüm müthiş bir sinir buhranı için-

7 - Goste!I len gunde arttırmaya ıştirak cd:nler arttırma b" · 
mesini okunıus lüzumlu malılmat alm;ş ve hunları tamamen j(a şP' 
rniş ad ve itibar ol·unur. İşbu gayri menkul gösterilen aı·ttırrn8 
n'CSi muc.b'nce satılacağı tili\n olunur. _.,/ 

--- - :--- 001\.TOR ı 
Dr. Hafız Cemal Feyzi Ahme' On-ıran I' Petrol Niz_a~ 

(LOhl\IAN HEKillll 
DAHİÜYE MÜTEHASSISI 

Divanyolu 104 
I\tua.:v.-ne ıaatlerl: Pa2ar ha.rlo her 
l'iJn 2.5 • 6. Salı, <Juıuartesl 12 • z,s 

fıkaraya. Tel: 22398 

de geçınıye başl:ı<lı. Ne yiycbi1i -
yorum, ne ir;.:•b:~_yorum, ne giineşe 
aya. denize bakmak :sliyorum. İn
sanlardan nefret duyan bir hissı.m , 
var. Tahammül edemiyorum, insan 
yiizünc baıkmıya tahammülüm 
yok!. Herıl:esten ve her şeydrn t.ik
siniyoruni. Zannediyorum ki, 

- Bir yerine dört hasta vıar! 
Bilince ntl:ıatlıyacağun, unutaca

ğını. hayattaki, fenalıklarla öde
şecejttm, içim ferah, başını yerınde 
bir ;nsan olacağım. Ne boş emel, 
ne nafile a.--zu imiş. Bu rahatlık 
da üc beş günden fazla sünned.i. 
Ben hamama ııiren ve bütün kir
le:ııini döken biri6inin: 

-Oooh .. 
De.,,:~; hissedeceğim yerde bu

günlerde daha müthiş. daha sar'ali 
bir sinir buhranının kucağına dü:r 
tüın. 

Anlaşılan kokain, morfn, i~ki. 
yaşamak için ya;;amanın üst üste 
ııelen darbeleri bende sinir namına! 
Jıı.ç bir şey bırakmwnış! Adeta ar
tık içi bosalmış, ba:ı akmış bir ıb2ı 1 

petejline benzedim. Yahut da yaJ:4: ' 
iyıce tükenmiş bir zey1tnyağı kan
dili fitili gibi damarlarımdaki son 
ikatr.e kan çıkıy<Jr, onunla yaşıyo
nım! 

Cildiye ve zühreviye mütehassısı 
Paı.:ar hariç her gün sabahtan 

aki ... ma kadar 
Adrr:o: Babıfı.li Cağaloilu yo

""" . , kOrı:-~ı:-odr No. 43. Tel. 23899 

Yüzümde tutulabilecek ve: 
-Et.. 
Denecek h:ç b.r şey kalmadı. 

Parmaklannı kaburııalarıma do -
~uıxluranlar: 

- Bu da n e? .. 
D.iye korkudan çığlık koparır ve 

bağırışırlar: 

- Bu iskeleti me:oııra göriirün! 
O kadar eridim, o kadar çökıtiim! 
Bu halim benc!en çok Halimin 

sinirlea-üııi bozuyor. Dün gece beni 
gönıniye ııelıını.stıi. Üzüldü, ıstırap 
d~ytlu ve .. .. Apladı. Onu ilk defa 
aıılarken ııoruvol'dum. Eserme ağ
lıyor. kurtarmak. yükse··tmek ve 
yetistirmr-k istedii(i Jı;adının tabi -
ate ve bünyeye mağllıbiyetine ağ
hyorl. Onun tamam olmayışına ağ
lıyor! 

- Kurtardım .. 
Dediği <ında en müthiş b·r mağ

liihi.yet ve inhidamın acısını ııöz -
lerinde, kalbinde duvuvor. Tabiat, 
onun tahakkümünü bir defa bu 
zayıf ve yıpranmıs kalbi avuçla -
rınm içine almış ona ıkahred.iyor 
ve: 

- Sen ben'm oyuncağımsın .. ts
tecHğirni ~parı.ın. 

Diyor !. 

(Devamı var) 

eaç bakımı güze ligıo 
şartı •ır. 

f i 

. ti 
On beş senedenberi on bıP,ıl 

kimse tarafından memııuP 1 

kuLanılmaktadır. / 

- Çocuk Hekimi ıu 

IDr. Ahmed Akkoııın ı 
Taksim - Talimhane Palas ı:;ı 

Pazardan maada her gun , 
1"' -15 den sonra. Tel: 40 -' 

Zavi nüfııs • p 
Bursa nüfus rniidürlü(:llnd' '-'. 

;,n,n 11/10/937 tarihinde 3~' 
3249 sayılı nüfus hüıf yel ı1'~ 
da:nımı zayi ettim. Yenisin~. \$wı' 
cağımı ve eskis'nin hükmll ıİc 
dığmı ilan ederim. e c 

Taksim Tahmhane A,-dcd '/ı · 
desi Sema aoartıman~:o,ic 

AbCun-ahman " ------'-
1358 Hicri / 1355 JtuPı.İ 
Muharrem ş·t1b91 ./. 

14 JO ./.lt.l~ ·------- .. 1940, Av 2. Giin 54, !{a<ıı 
23 Şubat CUJ\f,\ pi 

•-V--k-.-1-vasati 1 >t'ı 
__2-_ ıt er sa. n. S'· ~ 

Güne, 6 45 12 ·,, 
b· 

Öğle 12 28 
9 

~1 
İkindi 15 29 ~ 
Ak~am 17 52 ıJ 1 

1 
Yatsı 19 22 

1 ıA 
İmsak 5 06-


