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ETEM İZZET 

Konsey Bu Sabah ilk Toplantısını Yaptı 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·----------• 

" h .iki Bu selerkttoplantı siyasi ve iktısadi olduğu kadar, 
1 tıb'?~1'!en askeri bir toplantı olarak da telakki edilmektedir 

ırısı 

~imanlar harbi ya genişle· 
ecckler ve Balkanlara ine· 
~ekler, Jahut da en kısa yol· 
. ~n neticeyi ta;yin etmek 
:•n ı:arba saldıracnklardır. 

!_axln: ETEM İZZET BENİCE 
llalka 

lantısın n konseyi beklenen top· 
tık iııt ~bugün ;yapnııya başladı. 
lr.ıu:111 ı alar konse;yden bir blok 
te aı,:'ası hakkında mfu.bct neti· 
herah acalfı iimidini vermemekle 

er h .. 
eıııelJe . •nuz bu yoldaki arzu ve 
der. tı de terketmemek iktıza 

Eninde 
b~rbanıı;· v~ sonunda Balkanlar 
bı~leşilr. ~hır tecavüz karşısında 
~lldalr.i h ~·~ket etmiye ve arala· 
ıhtilafl utun miiteferri nizi ve 
liılleri b~ unutınıya beka ve istik· 
larıııa .. ınu~dan mecbur olduk· 
btokıı ;ohe boyle bir iştirak ve 
~İitud a a normal artlar icinde 
ilı" e ıı:etırmeleri ve her çesit 

"llıal k 
>ııatar arş11ında hazır bulun • 

Kral naibi murahhaslara 
bir öğle ziyafeti verdi 

Konsey müzakere/erile bilhassa 
Almanlar cok alakadar oluyorlar • 

Belgratta heyetlerden bir kısmının oturduiiu otellerden Avala oteli 
\e dab elbette ki daha y~inde 
ictillı a faydalı olur. l\laahıau, 
6yyu: denesinde blok fikri fe • 
ltanla etmese dahi herhalde :Bal· 
~a ~ s~lh.unun muhafazası için 
bakattlc~ı fikir itilôfları ve muta· · 
hakltai;'' husule gctirilccei!"i mu· 

~· addolunabilir 
"'llld"k• . 

1 

Selanik'te de bir 
zelzele oldu 

Fin Cumhur Re·s· 
sulh teklif etti dit •d 1 1 halde, Balkanları teh-

)~ııı en en biiyük tehlike Alınan· 
lııün Balkanlarla olan iktısadi 
ıt.nb:~ba~dan doı(abilir. Öle • 
':•~hüı 1 ınüdaf~a eltili.imiz kana~t . 
Iİtiz k' ere bugun de ıddia edebı- . 
ıu., d·~' Almanya mahza harbi bü
tt~eı unvan. ~aymak kasdile ha· 
ı.,,d •lmedıi!:ı takdirde Balkan
llıev':.'.: muh~aç oldui!:u her türlü 
bildiği dı l~tıdaiyeyi tedarik ede· 
lııe1ı; k müddetçe Balkanlara in
''Pb 1 uyvetl':"ini dai!:ıtmak ve 
••kı;c erı genışletmek istemiye • r. 

11.. 'k . 
ı ~ ı lıı.ad · ·· 'i<heı . '.. munasebatın müs • 
he,;2 ~eklı uzerindc de hiç şüp· 
•hı tut alkan de,·letlerinin ayn 
Vaz,.,.

0
'.
1mu ve Yaratacakları mil· 

~•nı.ı •n rolü vardır. Ancak Bal
•ıtilda~~ ~endi siyasi ve iktısadi 
llıek istınden zerresini kaybet· 
'tıany80 •ınezler. Bu itibarla Al • 
Yllott ın da Balkanlara karşı si· 
lürıu ~e t!'tumunun dürüst. her 
"'lı'd azvık ve tehditten ari bir 
~ llug~ ~~ası lazımdır. 
h' l\Jın~ u şartlar ve dunım için· 
rıı' Yolı; k~Yanın menfaati hiç şüp
I aı., he 1

' kuvvetlerini dağıtma -
~•cel(;.,~ açık kapıdan yiyecek ve 
~•ıtıeı ; .. tedarik <ıdcbilip muka· 
v ·~ iınk~~;ıı-mektedir. J\lukavc -
•rış ııa arını azaltacak alı< • v zarı ' ' 

r' •hiuka 
1 
ar~-~ tamamile kayıp 

8Yet etr Y bu tun hudutlarına si
~1ıtıek J\;recek bir durumu ihdas 
•~ıııckı manya için bindiiii dalı 
"' en ba k b' h "U bakı a ırsey olmaz. 

•••sevin btndandır ki, Almanyanın 
n kı •sında h b' ı· · · ı.., sa y ld ar ın ne ıcesını 

Ce 'e iteııd- . an almak iizcre bir 
~~ İtıd •&ıni Ve kuvvetini garp 
rıı 11•dir. n:e!'em~si ümidi kuv· 
l\J.ııa kavna~:~ dun&er/beri Av· 
ır,:'anh., arından gelen ve 
l Pta"b· •n biitün kuvveti ile 
and · ır b"" lik 
~old '«llıı bil~~ taarrıı.ı:a hazır
ltıı ak; lab ~ea lıabe.rler bu 

l~leleıı.ı. mııı ve kanaatimizi 
h· -.....,an ırınekt.,dir. . . 

ı h·· . ~·a iç" 
llıek Utuıı df •n Yavılmakta, har· 
•n b le .biçbi~~Yaya sirayet ettir • 
it ill'i~ b' avda Yoktur. Bunım 
hu:-~P•lın:;lı~ccrü~esi ~iiyük lıarp-
1; ilk harpı i/luttefıkler bugün· 
lİatıdaJıa lıa~· •nden d.aha kuvvet-
5ıtııı i, bir hak:ın v_azıyettedirler. 
ın asında ma ı:ore harbin ya
~a~'tıda nı::f ce~h~lerin çoiial • 
lt;j 8.tı Vokt aat erı vardır, zi-
~il~ Yazivet ~r. ~akl~uki, Almanya 
ha 

1 
r. Bin" e a •kat böyle de· 

' a ı. •eıınıc h . 
~ln '"en de h't v ' netıoe harp 
~on IJı Fransa ı erken de Alman- 1 
l..;, 11 llav •tın v~ Jıı.,iltcre ile ko-
t ·~ O)d "-- esı da\'asına .. 'Ph . U~una .. mun • 
~ • . "•ıııde id gore harbi gaı p · 
~i: 8 tııenfi "~e etınek, müsbet ., ın netıce . . 1 

ıı •nfaaı · . l ı a mak Berli-
tınu . ınedır 

tu, n •çind· . 
11ntın dah ır. ki, ilkbahar taar-

<t>cv~Yad_c ':~'J> cepbe-
3 uncu sahifede) 

Bu sabah Belgratta toplanan dört \•ekil: (Soldan sajia) Metaksas, Ga!enko, Saracoji-lu, Markoviç 1 
B~grad 2 tHususil - Balkaa 1 

antant> konseyi, bugün hakikaien 
heyecanlı denecek bir hava için
de açıliınaktadır. Konsey içtiJJla • 
ına bütün dünva ml11etlerinin ver
diği ehemnıiyeti anlatmak için, 
iki yüze yakın gazetecinin üç gün 
sliı' ecek ımüzakereleri takip için . 
Bolgratta toplanmış olmalarını 
söyiemek kafidir. Bilhassa Al.man
ların müzakerelere daha çok e
herrnniyet verdikleri, gönderdik -
lcri gazeteci adedinin Jaılalığından 
anlasılmakatdır. . 

Gazeteler, bu de!aki konsey iç
timaına veriJ..en ehemmiyetin. bu· 
,ııün.kü siyasi şarl.J.aroan ileri gel· 
diğini yazmakta ve Balkanlıların 
bu şa.l'tlara karşı nasıl veni bir va· 
ziyet taKınacakJ.ru-ı merakla bek
~enınektedir. 

t~el alduğunu vazmaktadlr. An
cak bunun ;rin İtalyaıiın muhale· 
fet etmemesi !stenmistir. Alınan
vanm İtalyava blldirdl~i sartlar 
şunlardır: 
1- Alınanyanm Balkanlara nü· 

fuzu İtalvanın menfaatlerine do
kul'.lmp•acaktır. Sadece intidai mad
del:er temini gayesi istihdaf edil
mektedir. 

2 - Sovyetlerin BaJkanlM"a doğ
ru he-r türlü ileri hareketi Aman
lar tarafından durdurulaeaktır. 

3 - İleride JcabedeTse, İtalya):. 
karşılık beklenmeksizin askeri yar· 
dlmda bulunulacaktır. 
Pöpl gazetesi şunları ilave ediyor: 
.Bükreşten ,ııelen habcır !ere gii

re, Romroıya bir Alım<ın veyanut 
Sovyet taarruzu halind<ı Türkiyc
den. Yunanistandan ve Yugo&lav
yadan aske-ri yardım talebinde bu· 
lunm~tur. Romanyanın bu talebi 
d" Balkan antantı konseyinin Bel
gra.t toplantısında görüşülecektir. • 

(Devamı 3 ilncii sahifede) 

Ingilterede gönüllü 
teşkküllerine yardım 

Türkiye Hariciye Vekili Şükrü 
Sanco~hı, Ni~ istasyonunda bu· 
tuştuğu Yunan Basvckili Mctaksas Amerika hükumeti Paris ve Londradaki sefir· 
ile birlikte gece saat onda Belgra-
da gemi~Ierdir. Misafirleı· istas - lerini görüşmek üzere V a.şingtona çağırdı 
yanda Bawekll, Hariciye Nazırı, 
kabinenin diğer azaları, Baılkan 
devletleri seLrleri ve kala'b«lık bir 
h alk tarafından karşılamn.ışla.rdw. 
Şü•krü Sa raco<tlu Sıııbistikay o -

tcline misafir edilmiştir. 
BALKANLARDA ALMANLAR 

Londra 2 !Hususi) - Pöpl gaze
tesi, A!.manvanın BalkanJa.rda bir 
tehdit. MJitikasına girişmesi muh~ 

Vazife kurbanı 
itfaiyeci 

Salahattinin cenazesi 
de busabah merasim

le kaldırıldı 
Bayramın 1 inci gü'lü Bostancı· 

daki bir yangından dönerken dev
rilen bir itfaiye arabasımn içinde 
yaralanıp dün öldüğ'-'nü teessürle 
haber verdiğimiz Ka<lıköy itfaiye 
efradından Salahattinm cenazesi 
bu sabah merasimle kaldırılmıştır. 
Cenazede Vali ve Bel<U:liye Reis · 
muvinleri ile itfaive müdürü İhsan 
ve grup amirleri, merhumun ar • 
kadaşları hazır bulunmuşlardır. 

Namazı Beyazıt camimde kılın
mıı; ve cenaze şehitlıkteki itfaiye
ciler mustatiline göturülmüştür. _ 

Bu i-Jdncl kurbanın ai le~ine· de . 
Belediyece ·nara verilme•i karar • 
1astırılmişıır. 

1 

İn«iliz donanmasında tayyare dafi topu talimleri 

Londra 2 (A.A.) - Avam kama
~ası.nda beyanatta bulıınan J ohn 
Aııderson, İn'Rihtere hüY.ürnetinin 
gönüllü tesckküllere bir yardım 
olmak üzere ecn-ehi mültecilere 
mali yardımda bulunmail"a karar 
verdiğini söylemiştir. Bu tı-şek -
küller, top}anacak · WTdyı kontrol 
c tmek üzere komiteler teşk:I ede
cek -~lan müme~siller tav in etmeyi 
k~h~ otmişlerdir. H üki>met gö -
niitlü teşekküller t .. rafından ya • 

pılacak masrafın yarısı miktarında 
bir yardımda bu.lur.!n~ğa karar ver
~tır. Fakat bu yardımın yekunu 
ayda 27.000 sterlini ı;teçmiye -
cektir. Bu hususta altı aylık bir 
plan yapılmıştır. 

Bundan maada hı.Jrumet, harp 
maksadile bu teşe:J<ıiiler tarafın
dap evvelce y&oılan musrafla.rın bir. 
kıSmrnı teıifi etmek '"zere 100,000 · 
liralık bir yardımda bulunacaktır. 

(De amı 3 üncü oahltedo) 

Yirmi beş kadar evin 
y1 ~ıldığı bildiriliyor 
Zelzele mıntakasmdan gelen ha

berlere 11öre yeni zelzeleler hala 
devam etmektedir. 

Dün Ankarada da şiddetlice bir 
zelzele olınuştur. 

Merkez cephesinde başlıyan muha
rebeler hala devam etmektedir 

Selanikte de vukua .l(elen bir 
zelzelede de 25 ev yıkılmıştır. Bazı 
yaralananlar da olmuı;tur. 

Bombalanan 
İngiliz vapuru 

İçinde tüccarlarımızın 
da mühim malları var 

Varnadan ııelerek Limni adası 
civarında evvelki l(ece bir bomba 
infilakı neticesinde batmak teh • 
likesille maruz kalan İngiliz va -
nurunda tüccaTlarımıza ait mü -
him miktarda mal bulunduğu da 
an"laşrlınıstır. 
Limanımızdan vüklenen bu me· 

vad axasında bilhassa şehrinjizden 
Fransa ve İn~i11ereye tüccar~arı -
mızın sattı i!ı tütün, .tiftik, keçi kılı \ 
ve muhtelif zahire mevcut bulun
maktadır. Fakat bu mall ar si~or
talı olduklarından tüccarlarımız 
ı:ıek zıirar ıı:örıniyeceklerdir. 

Bir evin duvarı birden-
bire yıkıldı 1 

Fatihde Hasan H ül.ife mahalle
sinde Halıcılar caddcsınde Rahmi 
adında birine ait ve Recep adınd 1 
biriI!in kiracı olardk oturduiiu evin 
üst kat duva'l'ları dün birdenbi.e 
yılkiımıştır. Bu sırada evde kim•e 
bulunmadığından nüfusça zayia t 
olınrumştır. 

1 Ki SACA 

insanlığın iftiharı ! 
Bizim nıahutla konuşuyorduk: 
- Sen hiç Yamyanı gördün mü? 
- Hayır, işittim .. 
- Llialettayin insan etini yi)"en 

insana Yamyam denir de~il mi?. 
- Evet._ 
Bizim mahut bu noktadn durdu 

ve sordu: 
- Peki, etini yemeksizin biri· 

birlerini yiyenlere, yani kıran ve 
öldiirenlere ne denir?. 

Dilsihıdüm: 
- Muharip .. 

Cengaver!. 
Gibi vasıflar bulup söyledim ... 
- Havır, bayır, bunlann hi(bi-

risi · deiil!.. ' ı. 
Dedi, ilave etti: 
- İnsanlık, d.etıir .. 
Galiba da hakikal bu. •• 

Kareli cephesinde . yeni bir taarruz 
... 

Helsinki 2 (A.A.)- Parlamento-~ 
·nun açılışı esnasında Reisicum
hur Kallio bilhru;sa şöyle demiştir: 

•Sovvetlerin vahşiyane taarru
zunu delice bir hareket addedi -
yoruz. Serefli bir sulh için ınüza· 
kereye J{irmeiıe hazını. Fakat 
Sovyet zimamdarları Fin mille -
tini boyundurukları altına ala • 
cıaklannı zannediyorlarsa aldanı· 
yorlar, Fin milleti haklarını mü
dafaa ederk<?n ve bolşevizmin gar• 
be doğru yayılmasına mani olur
ken J!Österdiiji manevi kuvvet ve 
fedakar! k zihniyeti ile dünyaya 
büyüklüğünü isbat e-tmiştir. • 

Ecnebi memleketler ve bilhassa 
isvcc tarafından y apılan vardım 
do lav>s ı le mi ı ne 'a rtığını izhar e-
d en hatio şu n ı~ylemiştlr: 

•Ecnebileri r ' ına ş ôddetli 
ihtovac mız va ro )ıı!er cihetten 
mil letim:ze y~p rsani yardı-

rr:. ın dlisrr:anın ° ni b ir şe-

ki 'de kulland?~ı 1 a kuvvetleri· 
ne kası sivil ahaHn.n kendisini mü
d afaa etmesi omkanını vermesini 
de siddetle arzu ediyoruz.• 

K allio Sovvetler Bi rli~ ilr Fin
(Devamı 3 ünrii <Rl<' f·•de) Fin Cıımhurreisi Kallio 

Ankarada · aşk yüzün
den bir facia oldu 
Genç bir ebe kendisini kocasından ve 
çocuğundan eden bir doktoru öldürdü 

Ankara 2 (Hususi muhabirimiz
tlen)- Dün akşam burad;ı. vukua 
ııelen müessif b:r cinayet hadise
sinin tahkikatına dün ııece ve bu 
sabah da devam olunmuştur. 

Ciruıvetin faili Nacive ismind" 
genç bir ebe kadındır. Kendisı 

Şi~li çocuk hastanesi kabileler·n· 
dendir. Maktul de Mehmet Ali is
minde Haseki hastanesin in bir 
asistan doktorudur. 

Tahk.ikaiıma gprc iki genç tıp 
me116Ul>undan birini mezara, di • 

(Devamı 3 üncü sahifede) 
~--------

ÖKSÜRÜGE ve NEZLEYE en müessir 

ONAR PASTiLLERi. 
Eczanelerden Israrla isteyiniz. 

Satış Merkezi : EMİNÖNÜ ECZANESi 
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_!{iZ KAQIRAN 

DELİKANU 

nru, ki' başında acsa-k olmaz mıy
dı?. Tifüs vak'ası, bize, pcsliği, 
biti, halk hamam.nı, temizlen -
mck lazım geldğini hat!rlatıyor?. 

Sıhhi 
kurslar 

Şehrimizde bir frençi, 
Gaziantepte de bir 
trahom kursu açıldı 

Fakir 
hasta ar il~ 

Bunların müt~hassıslar- Merak ettiğimiz şeyler 

Balkan 
şampiyonası 

Müdafaa değiJ,suçil 
Yazan: AH~tET şoıu;C ı:ı 

- -Evlenmek ır.aksadile, 11 yaşın -
da bir kızı kaçıran ve daha nikah 
murur.eksine \e'(essül etn:eden 
karı koca vaziyetine giren H ya -
ş;nda bir delikanlı, tevk.f edilmiş! 

Bu delikanlılara ne oldu, böyle 
Allah aşkına! Genç ed:pler, eski
lerin yerine göz dikerken, çocuk
lar da, kız kaçırmağa ·haşladılar. 
Bundan sonra, yaşL baslı insanla
ra yapılacak hiçbir iş bırakmıya -
caklar mı?. 14 yaşındaki çocuk kız 
kaçırırsa, 24, 34 yruıına gelince ne
ler kaçırmaz?. 

K:z kacırmak b'rşey değil, am
ma, di~t etsin, aklını kacırma -
sın!. O, başka şeye benzer mi?. 
UZAÖA ATAN - -BİR TOP 

_BELEDiYE İKTl'>AT 
~ÜDÜRLÜ~ÜKADROSU 

Beled'.ye iktısad müdürlüğü teş
killfrtı ta-kvive edi!ecekrnis .. Lazım! 
doif.usu'. Yarın öbür ı;ıün yaz ge
lecek .. Gazinolarda, plajlarda tct- \ 
kikat, tahkikı..t yapma.k lazım .. Bü
tün bu işler irin fazla adama ihti
yaç yok mu?. Sonııa, un meselesi, 
ekmek mEselesi, buz meselesi, süt 
meselesi, su ~ eselesi, hayat paha
lılığı rneseks\ Fırıncılar mesele
si, değ:·rmencjl!r meselesi, kömür 
meselesi, et meselesi var ... Bütün 
bu meselek,·i kim tetkik edecek?. 

Bizce, kgdroyu takv'~e değil, 
bes on tane de ha iktısat müdür -

Alınanlar, harbi umumide Pa - lüiıü ihdas etmeli!. 
risi döğen uzun menzilli bir top BELEDİYE MECLİSİ 
icat etmiıılerdi. Bu topun mermisi • AZASL'llA 
125 klometreden atılyordı. Şimdi 
de 250 kilome~reye atan ve Lond- İstanbul şehir meclisi açıldı. Bu 
rayı döğen b

0

ir baska top icat et- meclise kanım umu:mi meclis, halk 
mek üzere uitrasıvorlarmu;! Pa- da belediye meclisi der. Sayın be
risi döğen top, b'raz heyecan u- led'.ye ~zasına, şubat devresi top
yandınnı•tı ve o kadar.. lantılz,r:nda, kulaklanna kiipe ol-

Acaba bu seferki harpte de. vi- mak için, b'r çift sözüm var. Ezel
r.e avni sekil.de mi wpu atacalrlar? den beri, su bat devresi bütçe dev

residir. Aman bu bütçe ... Ne de 
J!A_LK __ HAMAMI can s•kıcıdır. B'r sürü esbabı mu-
VE TİFÜS cibe, bir sürü rakamlar ... 
Şehirde bir iki tifüs wk'ası gö- Bu sene, bütçeyi yaparken, han-

rüldil .. Sıhhive müdürlüğü, bele- gi klsimdan, hanl!i fasldan, hangi 
diye tedbir alıyor. Malüm ya, ti- maddeden bulursanız, bulunuz; 
1;;s bitten ruur. Halkın temzilen • istersen'z. münakale yolile temin 
mesi için, halk hamamlan açıla • ediniz, bir kurbanlık koyun ~la -
cakmış. Burada, kaymakamların cak tahsisat kovıınuz. Bu kn-rb:ını, 
lüzum gösterdikeri insanlar, beda- besleriz. büyütürüz. Sonra, İstan-
va yıkanacaklar. bul trarnvavları insanları rahat ta-

Söylendijtine göre, bu hamam - ş:mağa ma-hsus b:r şekil alınca, 
lar, şubat ortasında faaliyete ge- meras!m:e ke~er:z. 
çecek.. Fakat, şu halk hamamla - AHMET RAUF 
~ - ~~~~~~~~~~~ 

Frengi ve trahom mücadelesine 
faalıvetle devam eden Sıhhat ve 1 
içtimai Muavenet Vekfil·:ti tara -
fmdan bu kere şehrimizde bir fren
gi kursu açılmıştır. 

Burada sıhh~t memurları ile 
lcabederuere frengi mücadelesi ve 
hu menhus ii!etten nasıl korunula
cağı hakkında faydalı malümat ve 
<iers!er wrlimektedir. 
Diğer taraftan Sıhhat ve İçti -

mai Muavenet Veka1eti <tarafından 
yine bu ke:-e Gaziantepde de tra
hom kursu açılmıştır. 

Öğrendiğinıi:ııe göre Sıhhat w 
İçtimai Muavenet Vekaleti bu ka
bil sıhhi kursları peyderpey ço -
ua:·~arak yeni<len muhtelif yerlerde 
kımlar açacaktır. 

A vrıra s:ıxi hastalıklardan na -
sıl korun ulıcağını vatandaşla: a a
çık ve ko:av seki.lele gösterip öğ
ret.mek üz.:re de büyük ve renkli 
müıteadcUt sıhlJ tab!olar da vücude 
ge.,r.lmis!ir. Bunlar da peyderpey 
istasyon, ııazino, ka:ıve, sinema ve 
tiyaıtro gibi ya-lerle umımıi ma -
halilere ve mekteplere asılmakta
dıclar. ---000---
Kapatılan müessese 
işçilerinin yevmiyeleri 

ca parasız tedavileri 
temin olunuyor 

Cumhu~ir.t Halk plrtisi kaza ve 
ruıhiye ocakları semtlerindeki fa
kir vatanda <;!arla hasta halkın doik
tor ve tedavi ihtivaçlarıru temin 
icin icabeden veni tedbirleri al -
ma.ktadırlar. 

Bu mvanda Cumhuryet H.a:ık 
partisi Bevoö-lıu kazasının Hüseyin 
aea semt oca"ı da muhitindeki fa
ıkir ve vordnn:ı muhtaç hastalara 
delıilet edip bunları mütehassıs 
daktorla:·a muavene w tedavi et
tirmeği kararlaştırmıştır. 
·Bu karar cüm:osinden olmak üzere 
her cumartesi günü saat 13 - 15 
aralarında ve carsamba günü saat 
18 - 20 aralarında mezkür ocak 
me:k:zi olan Bevoi!lunda Sakız:ı
,.._cı caddesinde Vasilvadis apaı -
·tırnanırun 1 numralı dairesine ya
hut her~ün her saat Beyoğhında 
İstiklal clddesinde B. Ahmet Ce
vat Akıskanın cGalatasaray ttza
nesi• ne müracaat edecek olan has
talar -orasız rnua,.ene ve tedavi 
ettirilecekl:rdir. 

DiiTcr taraftan •ehrimizin tekmil 
semtlerindeki Ha!kevleri de fakir 
ve ha.ta vatandaslar i1e zayıf, ma
Tiz r~"'llkl=-rın muayene ve teda
vi:eri i~in ··eniden ~eniş ve esaslı 
tedbir~r almaktadırlar. 

Bu suretle en fakir H:ıstalar bile 
en meslıur doktar ve mütehassıs
lar tarafından ~arasız muayene 
edilip kdavi alunabileceklerdir. 

oo----
:M~n'i ihtikar komisyonu kara

rile kaoa1.ılan fabrika ve müesse- İlk mektep bahçeleri 
se!erde çalısan iJıçi ve müstahdem-
lerin yevmivele,inin verilip veri- Şehrimizdeki ilk meı.teplerin 

bahçelerinin genişJ~tüınesi faali -
leıniyecei(i hakkında yapılım tet

' • ı..c d .. va,n olunmakt:.dır. Bu su ... kikler net:celendiri;miştir. 
rc:le çocuklara geniş oyun yer -

Bizi, iikbahara bağlıyan günler 
azaldıkça, yaklaş•n bir harpten 
daha çok bahsediliyor .Biitün dün· 
ya matbuatı, harbin başlıyacak ye
ni safhasının arzedeccği manzara 
iizerinde tahminler ynpm•kla meş
gul. Eylı1ldo başlıyan harp az 
snnra, kışa girmis bulunuyordu. 
Soğuk mevsim, şiddetli muhare
belerin birbirini takip etmesi için 
zaruri J:.ir f Psıla ve ayni zamanda, 
muhariııler için hazırlıkları ikmal 
vesilesi odu. 

Bazılarına göre, ilkbahar, A vru
pa me:leniyeti ir:n geni• bir ku • 
m•r masasıdır. İki taraf hiç dnr· 
me"an hazırlanmaktadır. 

En müskül nokta, harbin siddet 
derecesini tavin etmek dei?ildir. 
r.unkü, veni haru, tast•ş üstünde 
b'Takmıyıın, <'Zici, mahvedici bir 
silindir olacaktır. 

Asıl merak e:lilen ciht't. harbin 
sirnvet de•resinin hudutlnıdır. 

Toı> sesleri, k•n işleri, nerelere 
kııılar uzanacak?. 

Bir de. herke'!. ayni merakla, 
k•t'l sekiltle tehelliir etmiş mu -
harip tarafları l!iinnek istivor. K'm 
kim•nle. kime karşı, kimin safın
da döl!üş~ek?. 

Son'ra. harbin ne kad•r sü•c
ceii de ~;"'yartı mera~{ftT, 1914 ''!l
zında. cihan hnrbi bnsladıih v•kit, 
iki avda biteceği söyl•nmisti. TT7n· 
yınca. altı PYa Tazı olduhr. Yıldö· 
11ümtiıt.tJe İ~"'· ikinci yıldöniimünün 
de idrak edifmP•ini" mül-:\kün ol
dul'ııııu mır•ldandılDT. 

Halbuki, dört uzun sene devam 
etti. 

Blitiln hu muammalar, yn~ıyan 
bttkesin J,of9sıncla lıirer iri suol 
isareti şeklinde. ~ittiket' daha cok 
hevecan ve·rici bir mahtvet alıyor. 

YP. 7~fer?. Evet. netice tt':' oJa ... 
tak?. B~1 nolctPvı m~rPk etrni''()c 
ruz: dlnkii, nihai zafer elbette 
müttefikler cephesinind:r. 

~- -
Cnümuzd€ki ay şehri· 
mizde yapılması hazır

likları ilerliyor 
Beden terbiyesi genel direktör • 

lüğü tarafından ·tertip ohınduğu<n·u 
haber verdiğimiz Balkan güreş 
sa.mpiyonasının önümüzdeki ay 
içinde şehrimizde yapılması karar
ılastınlmıştır. Bu sarn:ııiyonaya Ro
manva, Yugoslavya ve Yunan fe
deras-··ııJarı, memnuniyet'.-e iştira!lt 
o<detl.'.derini bı.:.divmi•ladir. Ez
cümle 1:.;.ınan hüküme'W., geçen gün 
gönderdilii bir mektupta Ba1kan 
l'iire< '.am~ivonasıına iftihada ve 
büyük bir arzu ile iştirak edile -
ceğini haber V'EJ'c-rek Erzincan zel
zelesi fciüketi dolayısile de Elen 
ıreneliö-inin Türk soorcu ~~nçliğine 
tazivetlaini ilave etmiştir. 

Bu-ndan baska hasık,tı ze'.Zele 
felaketzedele::ine hasraloumnak ü
zere bir Türk - Elen gürcs t-eması 
icrasının da "ekfila kabil olabile -
celii mezkür mektupta bilhassa ka· 
vıt ve i<ıaret olunmaktadır. 

HEYBELİDE YAPILACAK 
KROS MÜSABAKALARI 

Önümüzdeki ayın 24 ünde Hey
bEliad'ada cBa!:lon kros mfı•aba
k.alara da icra O:unacal.tır. 

Bu müsabakalaı-a Yugoslavya ve 
Bulffaristan federasyonları iştirak 
edecekk·.·ini haber vermiŞ:erdir. 
Yunan ve Rumen atletizm f:de -
rasvoıılarından da bugünlerde 
mlisbet bır cevap ahnacağt tahmin 
olunmakkdır 

Yarın yapılacak 
maçlar 

TAKS11\'I STADI: Neticede bu kabil yerlerdeki iJıçi leri temin edl:Ocli~i ı:?ibi, buralara 
ve müstaJ-ıd.:ımle-rin paralarının ta-' y~ni ve mode:.n oyun vasıtaları da 
manı olarak tediye olunması icap •-~ ik 1u akt • • • -""'ar o nac · ır. . ............. ...,. .. ....,._.,...._.....,......,....,._..,_.,.........,......,,.....,,..,.~ 

REŞAT FEYZİ Saha komise; i: İ. H. Turgay 
Şişli Terakki L. - İstanbul L. saat . 
13,30 hakEm S. Tezcan. BC','.'azici L.
San't M. saat 14,40 hakem T. Öze-

-eG.,ceği kararaşlırılmıstır. Bu ka- Üsküdar semtinde yeniden >ki ilk 

Katil bir kadının! Sabun kazanına 

rar üzerine 15 gün müddetle ka- mektebin bahresini genişleteon 
p;;ıtümış olan Halioteki cçivi fab- maarif müdii ' l bu kere de Şiş
xikast> amelekrinin yevmiyeleri- ~ideki 43 üncu ıık okulun bahçe -
nin de tamam olarak ita olunırnası sini büyültmek için yanlarındaki 
hakkında şehrimiz mmtaka iklısrl arsa ve binaların da istimUıkini 
müdür:üğü tarafından alakadar.la.- kararfastıı:ımışbıf. Bu karar iizErir.e idamı istendi atılan adam 

Dı.in 2 inci Ağ,rceza mahkeme
ı'.nde müddeiumumilikçe şayanı 
dikkat bir talepte bulunnlm~tur. 

ra dün tebligat yapıhnıştır. istimlak faı:ı'.fretine ~ baş!.aıımış-
Çalıı;tıih sahun imala:hanesi - ;-:===========---\._tı_r_. ___________ _ 

Beye~ !unda kızı ile beraber o
turan Emorfiya isminde ihtiyar 
bir Ermeni kadını; k.zının ııayri
meşru bir QOCUk sahibi olmasına 
kızarak buoo düşürtmeil;e teşvik 
etmiş ve babası Sb ap adında bir 
.l(enç olan bu müslüman çocuğunu 
ailesin:n arasına sokarr.ıyacağını 
defaatla k.zına söylemiştir. 

Anasının arzusuna muvafakat 
etmiyen kızı nihayet çocuj!;u do -
!!urmuş ve ihtiyar kadm tam 5 ay 
sahte bir şefkatle bu yavruya bak
~tır. 

Ft.kat annesinin evde bulunma
dığı bir ııün de Sc-yyan adındaki 
mıısum vavrunun sütüne sürür 
kovmak suretile onu zehirleyip öl
dürrnüstür. 

Dünkü muhakemede iddia ma
kamı bu sucu sabit ıı;örmüs ve E
rnorfiyanın ceza kanununun 450 
inci maddesi.rn! ııöre yani cidam• la 
cezalanıdrılma:;ını talep etmiştir. 

Suclu kadın cünniinü dün de 
1 inklı.r etmistir. 

nin bekçisi Şevkiyi sabun kaza - ı 

nına atarak. öldürmekten suçlu 1 1\. ÜÇ_ İJ K HABER L .ER t 
Mansurun muhakemes'1ıe dün _ 
devam olunmuştur. 

Dün müdafaa vapılması mu • * İsviçrede l6 ve 17 şubatta top-
lanacak olan 3emplon ve Toros 

karrerdL Fakat l\'lar.sur, hapisba- eksperleri korJerar.sına hükü • 
nfde, kardeşini ve babasını öldür- metimiz de işt'rak EdeceM:r. 
mek'.en suçlu olar~k mevkuf bu
lunan Zekivc yazdırdığı uzun bcr * Dün şehrimize 2 bin ton pet
tevsii tahkikat ist'.das:ru mahke- rol, benzin Y<: makine yağı ıı:el
meve vermis ve yeniden birçok şa- mi•t:r. 
hitler:n istıcvı.bını, sabunhanede * Şehrimı.zde hala bazı kiınse-
l:qif yap.imasını istemiştir. Malı- !erin makara ve terzilik levazı -
keme, davanın kafi derecede aydı~ matı ~opla.d klan alakadarlara şi
landığına ve tevsii tahkikata Jü - kayet olunmuştur. 
zı.;ı;n kaln:adığına k;ıırar vermiştir. * Vali ve Belediye Re:Si Lütfi 
Dava. avukatların müdafaası :çin Kırdar ile muhasebeci Muhtar A-
başka bir güne bırakılmıstır. car, im:.r müdt:rü Hüsnü ve sular 

Mahkeme karar için başka bir 
güce talik olunmuştur. 
D'~r taraftan kadın:n idamdan 

kt:rı:.Ulacaih çünkü müddeiumu
m rJn talebinin sonunda da işaret 
etti[(i vechile çocu[(un ııavrimeşru 
olml!.smın cezayı hafifletici se -
bepler meyanında görülebilece)::i 
de anlasılmaktadır. 

müdürü ziya dün akşam Aııkaraya 
hareket etm'ı;lerdir. * Halle Bankası memurlara yap.. 
tıl!ı para ikrazını kesmişt:r. Buna 
sebep memurların esnaf ıı-ibi mun
tazam tediv ede bulunı.marnalan -
dır. * İzmirde heyelan devam et -
mektcdir. Bu yüzden 5 evle 1 kah
ve boşalt.lm!şlır. 

Yazan: fskender F. SERTELLi; 
Yat-ak od~sıwıa. pencerenin ö -

nü:ıde vemck yiyorlar. 
Saat ynrım .. 

BAR CİCEKLERİ ' . 
Selma birdenbire sendeledi: 
- O zaman ne yapa:.u, Semilı 

Bey? 
_Yapılacak sev çok bas~!: Ken

disinden ala.itayı krn:nek. Zıra, bır 
!kadın P'Ururile bu derı.."Ce oynan -
maz.. Değil mi? · 

_ Evet.. EveL Za'ten bu gece 
ben de ondan nefret e'trr.~ğe bJŞ· 
ladıta. E[(er ll'lıeün de sizi &'.da -
tırsa. bir daha aclını anma:ınağa 
)'emin edericı. 

- Cemil, çocu · dcğl:dir. Selma 
Ha.-ıım ! Sizin Pibi güzel v-e has -
sas bir kız k:rlbi!e bu kadar O\"Jla
nır mı? Ben kadın o!s=. böyle bir: 
erke~e. elimi uzatmak ~öy' ~ du ~ 
6\ln, van gözle bile b::,kJn::m. Fa
ka.t.. dedlliiın ıribi, bunlar en sonra 
• yani o but!Ün ~cT""':._zse - verile -
<X"k hükünılcr<li ı:imdldcn bir 
şev söylemek dof(ru c ;..ıaz. Bu söz
.k>rimizin manaı:ı a.nc ' bir has -
bihal mıthivetinded•r 

- Gelirse, ve beri bumda r.ö
rü:-se, Sebbovd~'l v:ız geçecellini 
wnu)<>r mır.:un.uz? 

- Hiç şüphem yok.. Cemil sizi 
b.>:1ıda görürse, muhakkak ki, el
)..:c.inize, ayıtk.Laırın.ıza ka.paruıcak 

No 60~,,p 
ve kendini affcttirmeğe çaill;a<:ak
tır. 

- Ben de böyle düsünüyorum. 
Aımem dun bana: .Cemil, çok te
miz yiir<kli bir genctir. Onu ze
hirliven, onu bu mes'ut izdivaçtan 
ımcneden bir a.şi!te olsa gerek!. 
<lemisti. 

- Anneniz sizin (S.bbovJ ile ar-
J<adaş olduitunuzu bil.mi yor mu? 

- Hayır Nerd:n bilecek? 
- Bir barda çalıstınız ... 
- Doj!:u amma .. Ben evden v:?k-

tile İzmitteki ihtiyar teyzeme gi
dıyorum diye eılmuş!ırn. An.nem 
benim (Yc)li bar) da ça!u;tığmıı, 
o. ad~ :ı.rlistli:t vaotıbmı bilmez ki. 

Semih hayretle genç kızın yüzü-· 
ne baktı: 

- Tu:ıaf şey! Nasıl oldu da an
neniz. atlatabildiniz? 

- Bu cılgınlı.l.t~n başka birsey 
de 1!cı, s.,,-ııih B~v! (Zamba-k) bi
zi iitfal etti.. Hepimizin kafasıoo 
(sw'aıt aşkı) asıladı. Biz, yedi 
Tilrk kızı bu sureUe, Si!'~sinin aç
tıl!ı (Yeni bar) a ızirdik. Keşke 
ızirrnez olavdını- Şimdi o k.:i.d:ır 
ııi.şımnnım ki.. 

+. 
Ö&le vaktL 

S:lma cok istahsız .. Yediği lok
ma:!ıt:· bo/lP.zır.dı diziliyor. Gözleri 
kapıd3 ... Cemil acaıba ne zaman 
gelecek?• dcmclt isliyen -b:ıkışla -
ri1e müremi:dıyen etralı tecessüs 
edivor. 

Semih, Selmanm cıettiği ıztıra

bı bir kitap okur gibi okuyor. O 
~imdi vicdanen m'lt'ızzeptir .. Genç 
.kızın izlirabını nasıl dindirecek? 

SE'mibin - sa.atler ııeçtikce - vic
d:ı.n ae:bı icinde kıvrant'~i(ını gör
onem~k kabil değil. 

Bir gün sair Akif, Semihe 
c- Gönül tatlılıkh avlanır .. Hi

le ve paT.a ile e!d.? eJi~€m·ez! > 

Demişti. ŞaUn bu sözleri şimdi 
S:?mih Kiimranın kıı1a.klannda 
çınlıvor. 

- Niçin iştiha~ız yiyorsunuz, 
Selma har.ım? Siz nkşonı d3 ye
:ınok vnr.cmiı;t:niı.! 

- Hakkınız vaT! K.rrnım çok aç. 
F"kat, yiyemiyorum. Nctlen bil
ıınem? 

- Neden mi? Bunu bilmiyccck 
ne var? .. Heyecandan .. Sevgid~n.. 
IMaıl!mafih. he<" şeyden önce sıhha
tinizı de düslınünüz. İnsan, böyle 
gönül oyunlarına bütün bir var -
lı[ını kurban vermemelidir. 

Selma mrla vemei:e calışıyordu. 

t 
Semih Kamran bir araltk J!enç l 

ikız•n -Uıüne gözünün ucile baktı. 
Selnı.ıııı.ıı çehresinde asaletin, 

Sıhhi tedbirler la-zuu 
Mevsim itibarile, hııvaların tı

tırat:.' bulunduğu bir zamanda -
yız. Saiiımızda, solumuzda nezle
den, gripten, soğukalgınlığından, 
tcktük de tifodan ve tifüsten mnz
tarip olanlrr var. Bu havaln, her 
nev! hastalığa müsaittir. Bilh~ ... 
kapalı ~-erlerde uzun mii<ldet otur
mak mecburivetinde k•lan insan
lPT, birbirlerinin l'rft"sleri11tlen. 
tiirlü mikrbolar kaoabil'rler. Öte
denberl •ÖYlendii!:i halde bir t'irlü 
haliedilemiven bir dert vtt: Sine
masalonl-rının her seanstan soll· 
ra temizlenmesi ve tama1"ten bo • 
saltılm~sı. ArRba, bu tedbirin a
lınmroına. hata, neden lüzum gö
rülmüyor?. 

BÜRHAN CEVAT 

n:mus ve iffetin manası okunu -
yordu. 

Semih dü ündü 
- Hayatta böyle bir şirn olsa, 

cidden mes'ut olurdum. 
O artık Stlmava ka::-şı fena his

ler beslemiyor, onu makul ve meş
ru vo!Jardan e!de etm-e_ğe karar ve
riyordu. 

Yemek uzun sürmedi .. 
l';...:,"'Tla muhtelif yernekl>e>rden bi

rer oa.rça yedikten sonra kenara 
çekildi. 

Semih sobadan ka!ıktı. 
Siganınn yaktı: 

- Birer kahve içeriz, değil mi? 
- Mutadım değil =ma, orta şe-

kerli bir kahve icırnek isterim, 
Kahveler söv lendi. Semih de-

nize bakıyordu. 
Selma\"lt sordu: 
- Boğaz.içini sever misiniz ? 
- Çok seve:-!m .. Bütün çocuk -

hığum Boitazicinde ı:?eçıni~1ir, 
- Neresinde? .. 
- B<:-bekte .. 
- Hala ora<!a mı otu7tlyorsunuz? 
- Evet. Biz, Bebekliyiz, 
- Ne üliı. B~beği ben de seve-

rim. Bilhassa Rumelihisarına doğ
ru uzanan sahil nekadar hoştur . 

- Annem Bebekten başka bir 
vC'"de oturamaz. O da cocuklu~n
d:ı.nberi Bebekte büyümüş .. Be -
bekte oturmu•. Birklc kere !stan
bul;ı inme"i düsündfrk .. Bir türlü 
Bebek-ten ayalıp inemedik. 

( Devamı Vo.r ) 

Eski paralar toplanıp 
eritilecek 

Eski 
0

bronz 5 ve 2,5 kuruşluklar la 
ni.Jre) 1 kuruşlukların ve yerli ve 
sair devlet .borçları rnuka-bilinde 
mal sandıkları ve hazine vezne -
dal'lığını ifa eden Cumlıu. iyet 
merkez ve Ziraat bank.al.arınca ka,. 
bulleri için .tayin olunan müddet 
1, 2 incikanunıh sona ermiştir. 

Malive V·E!kaleti dü;ı bu hususta 
Defterdarlığa bir e!Ilir göndermiJı- 1 
tir. 

Bu emirde: mezkür tarihe lı:a - I 
dar toplanmış olan -b:-onz 5 ve 2,j 
lruru•lultlarla nilrel 1 kuruş:Oukla - 1 
rın tekmil mal sandıklarınca der
hal damga ve DarPhane matbaası 
müdürlüklerine ııönderilmesi w 
.kevfiuetin de merkeze büdiril -
mesi istenmektedir. 

Bu par.a.la.r oralarda eritilecek -
lerdir, 

rengin. 

SEREF STADI: 
Saha .komiseri: M. Emre. Tak -

sim L. - Vefa lisesi sa-at 13,30 ha
·keın R. Ton. Isık L. - Pertevniyal L. 
sa.at 14,40 hakem R. Top. 

BEYOÔLU HALKEVİNDE 
VOLEYBOL MAÇLARI 

Saha komiseri F. Acarkan. Er
kek M. mektebi - İstiklal L. saat 
13,30 hakem M. Moran, Haydar -
paşa L. - Ticaret L. saat 14 hakem 
M. Moran Havrive L. - Darü•sa -
Laka L. saat 1430 hakem Moran. ---000---

Gülhane müsamereleri 
Gülhanenin srnıcılik tıbbi mü

s:ıme:-elerinin dördüneüsü bugün 
saat 17 ,30 da Gülhane konferans 
salonunda verilecektir. 

Avrupa Harbinin Yeni Meseleleri 

Cenubi Afrika - İngiltere ve 
Almanya 

İngoJiz impnatorluğunu teşkil e
den dominyonlardan cenubi Af
rikanın vaziyeti Avrupa harbi do
layısile vakit vakit bahsedilen e
hemmiyetli bir m~\-ıı:u olmaktadır. 
H.rpten çok evvel cenubi Afri
kada Alman propagandası faali
yete ızeçmis bulunuyo-rdu. Kırk 
sene evvel İngilizlerle Boerler a
rasındaki harnte •öhret kPzanınış 
olan General Hertzog geçen umu· 
mi harııte de İnııriltereye muhalif , 
kalmış, nihayet 935 de su kanaate 
vPrrnıstı: Evvelce İngiltere ce -
nubi Ahika için düşman sayıla
bilirdi. Fakat aradan zaman geçti. 
Cenubi Afrilco rrtık İııl"'liz İm· 
pnatorl11ihı irrnde istiklalin-: ma .. 
liktir. Eski diismRn olan İnl(ilte
rP ar•ık r•nubi Afrikanın dostu
dur. Boerlerin sradet ve <elamcti 
İn.,.ilt~re ile berabr t olmaktPdır. 

fste Boer Generaii bes sene ev
vel bu ~··retle beyanatta bıılunu
vordu. Foknt bu •efer Avrmıada 
İıarp basfadı ba~lıvalı cenubi Af· 
r'kadaki Boer rnillh·et cereyanı 
daha almıs. vüriimii•. nihayet ge· 
çen gün ıniilet mecFsincle Gene
rı»l;n ttr1lrfan ncıi{a ~öz nl~rak ce
nubi Afrikanm hu heTı.~ karısmı
v•rnk bitrnf knlmnsı lilzım gel -
dii!ini SÖVJ{'mC'~i Ü7e"T

0 \·e D1PC\ClC 

t~''Tar calihi dil<kPt bir sdhoya 
ıı'rmistir. General H•rtzoı:r bun • 
dan evvel ec1lUhİ Afrikn hiiki'ım•" 
tinin hasvekili olarak •enelerce bu 
mevkii İsl!:ıl ctmi~ti. 011un şitıı .. 
di bu tarzda beva'1ah Bneı" mil· 
livet ccreva,.ının basında hulu • 
"anları eh İn;>'ilteTenin davasına 
karsı müşkiil bir vazivete kov -
D'U• nlcln. Gener~lin m•'lc•adı bu
gür1•ii 1\ ln-..-nvava f~Taffarhk .-t
mek defi!, sadece bitaraf kalınak 

olduiunu ileri siiTilyorlar. Cenubi 
Afrika hiikümetinin bir gün ba
şında bulunan General Smuts ise 
bütiin bunlara cevap olarak söy
lediği nutkunda cenubi Afrikanın 
bugün neden dolayı İngiliz impa
ratorluk camiasının müstc-rek si
yaset!nden aynlamıyacıığuıı. an
latmıştır: 

Kü~ük miiletler kendilerini Al
man.vanın karsısında bir türlü em
niyette gÖTemezler. Cenubi Ame
rika cu"'hurivctleri sim• il Ame
rika Birleşik hükümetlerinin kuv· 
vetli mii.,hereti savesinde bugün 
kendile' ( ıi ku,.vctli göriiyo-rlar. 
İng'.liz imparatorluiunu tc•kil e
den dominvonlar da ancak ana va· 
tan İnP"'ltercnin kuvveti sayesin
dedir ki horidn lıer tiirlii tehdit 
ve trhlike•'ndrn ,.~ak \•asıyabilc
cekledir. Bul!iin İngiltcrenin da
''ası kticük miiletlerin lıukuJ,unn 
koruyarak diinvada mill~tler ara· 
s~nd:ı emniy<"tin f<-.;fsidir. İşte bu 
davadn ren,.bi Afrika da İngiltere 
ile beraberdir. 

Basvckil j!"eneralin beyanatının 
hulasası brdur. Almanya ile ce· 
nubi Afrika arr<-ında ne \~ar?. AJ .. 
manyanın cenubu garbi Afrika -
daki müstemlekeleri l!'Ccen h•rpte 
elinden alınmıs. cenubi Afrika do
minvonunun idare~jnc vcrilmi.ş -
tir. H'tlcr Almnnvası buraları is
tiyordu. Foknt cenır'>i Afrika do
min\'onu bural-;rı Alrnan:va·vn ve
rcmiycc•i{ini daha evvel bildir -
mi~tir. Bue-Ü!t cenubi Afrikar1n 
l"iilet nıeclisindeki ekseriyet İn
gilteTe ile tesriki m.-aive knrar 
vermis hulunuvnr. Fili;yat saha -
smda netice budur. 

ALİ KEMAL SUNMAH 

Alman hükümeti, ha)·li~ 
dükten sonra nıhayet ft...,.ı 
kii.abına cevap vcruıi~tır· 
Almanvanın kendisini rıı 
için ve~diği bu eevap haki1"d 
çumın itirafından b•~ko b· 
P-ildir. İngiiiz ve Fnnsıı dl 
lcr.ine göre, Almanyanın !'i .. 
ha verecej;;i cevap bir nok1~ 
de toplanıyor: Fransa Jlıı . 
Ja~masıle ve ondan soıırs si' 
dığı 6 birincikiınun 1938 r ~ 
tile Almanyava şPrkta h•r• 
b . . ; . 'd'•'' estısı vermış. Bu ıu ı ~ 
etmek için de AimanI• 
dayanıyor: tJı' 
1- Avan azasından ııer 

Fransız radikal sosyalis!ıl~ 
kongresinde söylcdii!i s<' h 
man cevabına göre, serf 
kongrede demiş ki: b 

- Fransa artık şarkın 
1 

ve jandraması olmaktan 
tır. .I_ 

2- O zaman haiciye ıı h 
da buiunan Bonnenin! Jı 13 
pa verdiği söz. Filhakıka ıl 
muzda yani Polonya ı:n~5. 
hll'l'aretli safhasına ıı'Td•~' 1 
uda Ribbentrop BonneYe ~ 
mektupla bu sözünii h9

1 

ve Fransız hariciye n~11 11 
anlaşıl_dıhnı, Fran•a~ııı '~ 
tan aıakasını kcscnu)·ece 
vap olarak bildirınisti. P 

FakPt bu münakas•111 -0 
milletleri için ibretle uzetft 
rulması ican eden tarııf•• 
yanın hakikaten şarkta .jl 
istemesidir. Almanya h;• ;. 
şark milletl~rinin ıstık f 
karşı kasdı olduğunu it•~•~ 
oluyor. Haibuki şarktal<1 v 
miimessilleri ve propa~~t 
hala bu milletleri drnıo &( 
letierin koTkuttııiunu ; f 
tedirler. Almanyanm ik• · 
litikası bu suretle büfii11 i 
ğı ile meydana çıkrnıs bU il 
tadır. B:r tarrftan sark. '~ı 
rine teminat verirken. d:a )~ 
tan Fransadan ~arkla ha~~ 
bestisi temin etmej(e c• " 
Fr.nsa bu serbestiyi v~, 
ç_eki~di::'o' için çıka~ barP ~ 
lıyetın Fransava aıt oldll li 
dia edecek derecede mııı:' r 

b s• pıyor. Acaba Fransa ıı Jıfll'· 
tanımı• olsaydı, harp cı 
mıydı? Bunu bilmiyorııt ~ 
A vustur;:anın ve ÇekoS \ı' 
nın akıbetleri gözönünde ı ~ 
devletlerin kendilerin~ 
tecavüz Politikasına k d' 
faa edttekleri şüphesiz ~ 
neticede mağlüp olacal: 4, şüphe yoktu. Cünkli r4' 
devletlerin bile bütün ° el 
donanmalorile mnkaveJll 
te güçlüğe maruz ~:ıı' 
kuvvet karşısında l\fa<•1 j . 
gosiavya, Roman va ve B11 ~ 
kolayca vıkılacaklar ve ~U 
nazi Almanvasının tahP ~I 
tına girecekti. O zamaıı ~; 
Polonvada ve Çekoslo\r• ,1. 
bik ettikleri zulmü bıı ~ f.I 
!erde de tatbik edttekl1

• 

ya Münihten ve bilh•~pı 
ile 6 binrincikannn pal<}, 
IPdıktan •onra kendisi~• 4;, 
hedefine varmış telakk• ftl 
Bunu biz sövlemh·oruı._ e 
söyiiiyorlar. Ve ıınvelcr•0 

larını zannettikleri bir '!" 
g-ilkrenin dahrikiıtile- I · 1ı 
niikıll edeu Fransa, !> oı.,. 
önüne cıkmı.! ve Almal'l o' 
Miinihte kazandıV;ı •hıılı 1:,~ı 
rum etmis! Biz AlmanY• ·ıf 

• 'fi 1 sini hnhlı göstermek ıçı ·ıı.I' 
düğü bu mantık si!siles;ıir' 
manyonın hnksızlı~ını ·ti~ 
nasını «örüvoruz. Ve bil 1 l .. • e 
şısında sark milletlerııt 
g-eçmiş olsun• demekteP .,1 
söyl:yecek bir sözüm~ 

-- -:'.:::% 

Birimizin oerl' 
Hepimizin oer 
Susuz mah'1ııe ,.-

Okuyuculnnmızd•11 ısı 
subay Sabri Qcm'r r.:ıeıl 

Gazetclerd~. maha 
hatta fakir evlere bil•·,, 

·1 x.· • k <ı• su \'erı crehını, sı 

yor \'e okuyoruz. f 

Halbuki; Kırkçon'~c~J 
nın kesildiği günde" p~· 
,-u kesilen, Çapı> or 1~,~ 
bi civarının, Ördek!< ~'(I. 
hailesi, l\lürettip so~•c. 
ricik Alaca çeşme••" ~!" 
müracaat ve gazel" "r 
rımlaki dilcklerimit~ 

·1· ·ı ·,şıır· -• ha a su ver. mcm iP" 
İki senedir susuz l<:ı~ 

hallemizi, yaklas"'\,d~ 
bahar ve yoz günler~ 
sıızluktan kurtarın• r•· 
dile, mc\'cut Aln':11 i,.iı' 
terkos su:vunun isal~iıı' 
kadar makamların . 
rini esİrj!rmem<'lcrlıt'~,~ 
namına diler. hu h:::ı.~ 
z.-tenizin tava.'1511 
ederim. 



---------- - ---- ~ 

S-.. S O N T E L G il A Jf - 2 ŞUBAT lKt 

!Konsey busabah ilk defa toplandı! Cumhuriyet matbaa-
(1 lııct sahltrdt11 devam) 1 istasyonda Basvekil Zi-,.,tkoviç ve rnizden)-:- Bakan! antantı konse~i\ sında bı•r cı•nayet old 

GAFENKO BU SABAH l Harici.ve Nazın Markovıç ve Ba - bu sabah ılk t<Jplantısını saat 10.30 Japon nazırlarının yeni beyanatı 
bi!~~a. 2. (Htıs.usi) - Tokyodan zis'mn birkac misli toprakları kon
~· ldi~ıne gore Janon Hariciye trol ettiğJıi, Çinlilerin bu m.uha- ı 
"'azırı Ar't . llatla b ı a mecıiste yeni be;:a ~ rebe:erde 3 mil.ven insan kaybet-

!'{ ulunınu~tur. 1ıklerini, Mares&l Cankayşek'in her 
._,l.:~zrr'. İ~giliz - Japon münase • zaman ilim cttii!i kati galibiyelin 
ıına Jieı'ının menfaati namma Aoa- hayal olduğunu beyan etmişler -
11.lnı.= vapurunda tevkif edilen dir. 
İnai[iz h'ın .serbest bırakılmasının Sovvet hududunda Japon kıt'a
~ b ' uıkumetinden talep edil- !arı son derece muütevakkız bu -

ildırmiştir. lunrnaktadırlar. Sovyetler mütare-
liaM:ıiye ,. B h . k söz al e a nye Naz:rları da .eve ra/;;nen on. on beş defa Japonl 

de·i]<·rnı:ıiardır. Her iki nazır, Çin- arazisine 11ccmislC'.dir. Japon fi -rebed senedir devam eden muha- ı losu ise bfrlün Çin sahillerini kon-

E~i~;J;<l;nrJ;;ı~;;;ı;rJ arttı 
&onkan erdanı 2 (A.A.) - Geçen yet, 12 si hırsızl:k ve gece tecavüz, 
itişi ldaun avında Almanvada 27 8 i cephede bulunan ~skerlerin za-
tna -;....~.,ed~. ı~ kisi de ida- d 1 d '·• . .. ' . 
h "'~<Aum ed 1 · d h"kü' rarına o an cıcı •• ,. cul'W!lıerın -enüz . .~ :Ttıc. ıse e u m .. ,, 1 B ınfıız edı!Ulemiştir. den mahkum olmus.arurr. 
3 Ü ~~dan 6 sı v~tcna hiyanet, ıllfahkumların bü>tık bir kısımını B angın çıkarrr.ak, 12 sı cina - gençler !eski! €tmeku~cir 

!!çika'nınyenierkanı harbiye re· si 
rııhar~el 2 .<t;..A.) - Yeni erka· lii(inden istifa ed2.1 General Van 1 
l'<ral 11;,Ye reısı Gc.ı~ral Michiels, Dergen'b yakında en mühim fır- 1 
lvi h rafından ka. ul edi..miştir. 
lendi!.ber ~.lan mJhfilleıde söy • 

,.ıne gore erkanıharbiY'! reis-
ka'.ardan birinin kumandanlığına 
tavin edilme$i muhtemeldir. 

Fin Cumhur 
sulh teklif 

Reisi 
etti 

lan Cl inci Ahlltbn dev•m} ı 
cuıdi~a arasında h:çb'.r ihtilaf mev
diva 

0 rı:ıa~as.na rağmen Fnlan -
~hukumeli tarafından kabul 
kere] ış. o.lan Sovvet - Fin nıüza
clair eonın ne .ıtibl ahval ve şera:t 
ce h~ınde cereyan ettiğini evvel-

• a ırlat~ ve demist'r ki: l 
Pe{~landi:va sulhun idamesi için 

l<:a~ı·ır şartları k~bule haz•rdı.• 
lin ı_o bundan sor.ra Sovyetle
le muzakereleri krserek b:rkac 
oı: ~el Finlandiyayı terketmiş 
ııas 1 b' n komünist elemanlar:Ie 
ıaU:. •r Pakt imzalaclpını hatır -

lSt~r. 

~llio şunları ilave etmiştir: 
Fin °~~t zimamdarları meşru 
küs hükwnet!le müzakere etmeyi 
rt1t1!.a:lıça reddetmişler ve bu su
.. e Yalnız arazi elde etmek de
~lı: memleketim'2:i bolseviklestir
leru· de ıstedJ<lerini isbat etmiş -

ır. 

1 ~al~p .Flnlandivada \'cirubulrn 
:• ha~~leri müteakin teşekkül 
liııen ~ükuınete bütün ıneınleke
nı · muzaheret ett'{(ini kavdeyle
.S '18 ve adetce pek fa:k olan birkac; 
~ OrJet fırkasını imha etmei(c mu
y~ l~k o!an Fin ordusundan sita-
ış ar bır lisanla bahsetm: ştir.> 

l'ENt SULH TEKLİFİ 
Ya1ndra 2 (Hususi)- Finlandi
tne Uffihurre!si Kallio dün Fin 
l'e~ınde tekrar sulh müzake -
Ciı te~liJ.,nde bulunmılştur. 
h' mh~rreısi Finlar.diy anın hüf 
ıı:~ millet serefile teliI! kabil c.J
-!._an sartkrı kabul edemivec~ • 

i!ini de ilave ctmist:r. Dem'.ştir ki: 
- Masuin inssn13rı öldürmeiie 

mecbur kalıyoruz. Ne yapalım ki 
mücadeleye sonur.a kadar devama 
azmetmiş bir milkt:z. 

Kall:o Finlandivava yardım e
tlen bü.ün milletlere teşekkür et
miş, fakat yalnız Enlandiv:ılıla
rın cesaretkr:nin kafi olmadıiimı 
bu mücadeleyi iyi b r net;ceye er
d:rrnek için daha çok müzaheret 
dilmesi hiZ!m ııeld:iiini söyle -
rr.~·tir. 
l\1ERKBZ CEPHESİNDE l\IUilA

REBE DEVAl\1 EDİYOR 
Londra 2 (tlususiı- Finlandi

vada. merkez cephesirde pazar -
tesi ııünü başlıvan muharebe hala 
bitmemist'r. Muharebe sahasının 
vaziveti dolayısile neticenin ne 
olduğu birkaç günden evvel belli 
olmıvac~ktır. 
KARELİ CEPHESP.IDE YENİ 

BİR TAARRU:t 
Londra 2 (Radyo) - Helsinki· ı 

den alınan son ha!>çrlere göre dün 
Sovvet.er, altı saat sıiren bi: topçu 
atesinden sonra bı.vük kuvvet -
!erle Manerhav.ın t.&ttına taanuz 
€tın~lcr ise de Fi!!ltrın şiddetli 

mukavemeti üzerine "erı cekilmek 1 
mcburiyetinde kalnus:ardır, ' 

·~oo---

Gt"neral Veygand Kahireye 
~idiyor 

Roma 2 (Hususi) - Fransanın l 
:;-ark orduları kımıandanı Orııene
ral Vevaandın yakında Kahireye 
.ııelmesi beklenmektedir, 

BELGRADA GELDİ yanı tarafından lcarşL.a..acaklardır. da yapmıştır. O~l~ctcn sonra da ikı 
Belgrat 2 (Hususi\ _ Rcmanya Tıirkiye sefirilt! dii'(er dost sefır .. t<'nlantı vaoı:acak?ır. 

Hacicive Nazırı Gafcnko bu s~bah lt!r ele istasyonda bul..ınacaklardır. __ Yua_?Sla~ Kral Naibi Prens pol Başmakinisti bir işçi bu sabah vnrdu, 
saat dokuzda burn~-a ge.ımi>tir. 2 SUBAT: Sabah saat 9 da Ro- o11!e uzerı .. mıırah~asl:ır şerefıne yaralının hayatından ümit yokhıY 

SOFYADAN GEr'ERKEN manya Hariciv~ Nazın Gaf~nko sara'.'da mukeld bır zıyafet vere-
Sofya 2 (Hususi) _ Şukrü Sa- 11elecek, ya.lnız .YuıwS:Sv Harıcıy~ ccklır. . Bu sabah Cumhuriyet matbaa - lekrnr nelmiş, matbaanın arka ka-

·ı . 1 •. d ki T" k h" Nazırı Markovıc tara.ından kar ALMANLARIN ALAKASI sının kitap kısmınC:e bir cinayet p:sır:dan ııircrek, hamı! 0lı:lıı./.;.ı bı-
ractog. unh!1° .re1 ısı ıRınt c cı·~ ... ~- o•lanaca.ktır. 10,15 le Kral saravına Londra 2 (Hususi) _Bütün dik- olmus ve tabı M~~i sermakinisti cakla birdenbire s•rmak3!istin Ü• 
:ve ını amı o an ren un og e 'd'l k d ft . edi'ecektı'r rın· l u· ed k k lb' d .. . Sof . t.a, d - gı ı er;ı e ere ı:ıııza - . katlcr bu11ün lıınlanm&kta olan olan Alman bı~akla vuru;arak ya• ze e • cıı.m Ere ·a ın en 
uzertı B ya kilıs syoHnur. ~n gN~c 10,30 da Ha:iciye Nezaretinde Balkan ;.ntantı ko:ı,;eyine çevril - raanını•tır. \"Urmw;tur. Alınan kned:sini mü-
mış ır. asve ve_ arıcıye . a - h 1 • al d ilk t Jantı ya- dafaa e!mek için b.ç:ıj!ı yakala -
zırı Köseivarıof, B«.kan uevJ,~tleri azır an .. n s on a op ıın; .. bulunmaktadır. Bir suiistimal -üzünden evvelce\ 

f' 1 . h ı· k 1 t S nılacaktır. Ha'.en konsevin reisi bulunan , m•şs.a da elleri do!ıranmıstır. Ka-
se-~ erıt eve ı ~rsı a~ış ı~ ı ara- 11,30 da Metaksa,, 12 de Gafen- Rumen Harici"e Nazırı Gafcnko işh:den çıkarılan M<hmet A:ı is • ti! bu sefer Almaru arkas,ndan ve 
cBog u_,~~li~on40sado~unk ak·daı.:..gkar ko, 12,30 da Saracoglu Nkiibi Sal- hususi ilk bir cel>eye riyaset ede- ıınınde birisi bu sab::Jı matbaaya ba•ındırn da vurmuştur. 
aşvuı.ı f.e a.ıo a ~ r o- t t p p 1 t f d kabul cıeJoerek, tekrar i,,._, alı~asını •~te- y lı derhal '"'-ahpa•a h•s 

si ana rens o dra ın an cek ve riyaseti Y•Hoslav Hariciye "'° .,u, ~ ara ......,.. ~ • 
nusmu ur. ounacak d N d ed • , ıınfşiit:-. Fakat kCivlisine red cevabı. tanesir.1> .. kaldır.lmış ve ameliyat 

T harek t d - . ar ır. azırına evr ec.,ı<.ır. 'li ' 
ren - e. e eccg1 ~an, ar- 13 te sarayda Na1ıi Saltanat ta- Almanvıının. konferans arife • verı ncc, büsbiittin muğber olmuş va'Pılm,ştır. Hayatından ümit yok-

kaya bususı bır vagon ta.i<ılmış, f d b' ... 1 · f t · vcr'le- . d ve dışarıya cıkmıştır. ı tur. 
Başvekil Köseivanof Saracoğlunu rakı!~ an :r og e zıya e ı · sın • cenubu şarki Avrupası mem-
hududa kadar bu vaıwnda te~yi et- ce ır. . Iekctlerinden iktıs~dl istikamet • Fakat kend:sini tutamıyarak Katil yakalanmıştır. 
mis ve seyahat •t.snasıııda da gö- 16 - 18 arasında muhtelif yer- !erini tavin etırcler! hakkndaki l============,,,.;,~=====,,,.;,==========-
rüşmel;;re devam olunmuştur. k~e kartlar bı'.ı:ıcılccak ve heyet talebi, konsey tıınlantısına karşı Ankarada bı·r ebe, bı·r 

BULGAR TOPRAGINDAN reısl~rı Başvekili zıyaret edecek - alakavı büsbütün arttırmaktadır. 
AYRILIRKEN 1erdır. BİR TECAVÜZ TEHLİKESiNE 

Başvekil bu ziyııretleri ia,dc ede- KARŞI d k •• ıd •• d •• B. Saraçoj!lu, Bulgar towakla
rından ayrılmadan evvel Bulgar 
A iansına şu beyanatta bulun 
muştur: 

cektir. Ondan sonra i<aoine rcıs ve- 0 toru 0 ur U 
kiline kartlar bırakıl:·caktır. Paris 2 (Hususi) - •Entransi -

jan. gawtesinin siyasi muharriri 
18 de Hariciye binasında konfe- yazıvar: .Balkan antantı konforan

·Zekasmı ve talakatını takdir 
ettiiHm Başvekil Köse İva.ııofla 
her fı:-satta görü<me:C benim ir;rı 
cok zevkli avni zamanda çok 
faydalıdır. Nitekim. Bulgar top
raklarından oe~işimden bilistifa
de bugün kendisiyle yaptığım 
miilakat da ""k favdalı olmuştur. 
Calıskan ve cesur Bulgar mille
tinin ve keza Türk milletinin, 
sulhun valnız azimkar bir taraf
tarı deği:l a·'1li zamanda basi
re1ıli bir bekcisi olduğu hakkın
daki kanaatim bir kere daha kuv
ket bulmus olduifu halde Bulga
üstand~n ayrılıyorum. Bulı;ıar
lar da 'l'ürkler aibi kanidirler ki, 
BallLn mi!:elleriyle garp mü
letleri arasındaki terakki ve re
fah seviyesi farkı, ancak sulh se
ne'.,eri zaTfında teksif edilaı 
çalışmalar ve gavretler le kaza
nılabilir. Bu sulhü daha sağlam 

. temellere istinat ettir•bilmck i
çin, beşeri"et. koınsuluk ve ak
rabalık mefhu:mlarının, sadece 
hissivatı ifade cdm boş sözler
den ibaret olmayıp, esaslarında 
yaratma. imar ve organizasyon 
ruhunu ta•ımalan icabett!~ine 
bütün kalbimle inanıvonım. Gay
retlerimizi bu yolda teksi! et
menin zaruri olduimna kaniim.• 
KÖSE İVANOFUN BEYANATI 

Bulgar Basvekili B. Köse İva
oof. Drahgomadan ..,,rdiji be
yanatta demistir ki: 

.Dostum Saracoelu ile e:örüş
mek fırsatını elıde etti~imdrn do
lavı cok memnunum. İki Balkan
lı sıfatile. samimi surette görü,. 
tük. Belgrat konferansı hakkın
da bir şev sövlemem. Htdefi su~ 
hun ta:.'Sini olan bütün teşebbüs
leri m"1'nnunivelle karşılarız.• 

POOGA.R..\f 
~:ı;ır.rltaki kon.sey topbntısı \ 

ıınüna.sebetile hazırlanan program 
şudur: 

1 SUBAT: Bay ve Bayan Sa:-a
cc.ğlu i1e Metaksası ve heyetleri 

ransın ikinci topla:.tısı yapılacak· 
sı cuma günü B<olgrsı~ta toplam -

tır2o,:ıo da Roman va b~yük elçisi yor, Bu konfe.: ans her sene L~;:ı
Bay ve Bayan vade.c tar~fıncl.an !anır. Fakat bu ~eneki ii;füıı.aır. c
elcLlkte bir a1<sam zıvnfeti veri • hemmiyeti umumi vaziyeti göıden 
l•cek ve bu ziyafeti bir suvare ta- geçirmekle, Almruıy.nın '"' s .. v .. 

yet Rıısyanın muhtem:l tecaviiz
kip edecektir. Tüı k gazetecileri de !erinden tahassül edecek tehlike· 
bu zivafet V'Z suvareve davetlidir. }eri hesaba katmaktadır. 

3 SUBAT: Saat H cie hariciyede 
3 üncü iQtima . Ba.1kan devl.et!Eri bu tehlikeden 

13,30 da TürkiJ·~ büvük elçiliğin- kurtu>abi1irlrr mi? Yahut mU.:Ca
de Bay ve Bavan '.ı.evıik h.imül K~ =met göote.rebilırler mi? B.r tek 
Derler tarafından ö~ie zivafeti ve- çare var: O da birleşmek? :r.ıaca
rt:ecektir. Gazeli'" Er heyeti de ristan şunu istivormuş, Bulgarıs -
bu ziyafete daveLidir. taı,ı şunu istiyormuş. Romanya ve 

Yoguslavya şunu veya bunu kı>bul 
17,30 da Hariciyede 4 üncü içti- etmiyorlarmıs. Bütün bunlar bu-

ma. ,ı;ıünüıı meseleleri de~Hdir. Bugüıo-
Z0.30 da Yıi~cs!o.v f!ariciye Na- 1 kü mesele hür ve müstakil vasa -

zın ve mad:ı.mı t. ra.ından subavlar ' 
maktır. Bir blok tecavüzü önliye

yurdwıda bir din..:ı.,da verilecektir.' bilir, fakıııt dai?ınrk milletler b"nu 
4 ŞUBAT: S:ıat .1 de Hariciye- ~· 

Çe beşinci ictima. önL.meğe kadir dei?ildirler.• 
• 

0 'Ul d:ı Yunan C1;iliğıode ö"le BİR FRANSIZ GAZETESİNE 
zivafeti. GÖRE İKİ HEDEF 

17 de Haricıyede altıncı ictima- Paris 2 (Hususil - cEntransi • 
18 d~ Yugos:av Hariciye Nazı:ı jan. ga,,.;·tesi, Belgradın yarı res

.taraündan matbuat :nümessill.erine mi mehafiline atfen, Gafenlronun 
resmi kabul. reislii(inde toplanacak okn Bail<an 

20 de Ba·• ve Bay;,n Hariciye antanıı kor.sevinin bilhassa ıki he
Nazırı Markovic t'll'alından hari - deli tak.io edeceğini "azm::ıktadır: 
civede hususi aksanı zivaie.ti. 1 - B~lkan d'vletleri arasında 

23,30 da heY€t.ler istasyona hare- ve Ba!Jrnnlıla!'la Tuna devle~.eri 
ket ede_cckerdir. arasındaki ihtiıafkrı tesl:m etmek! 

Bu konfera-nsın n~tices'nde müş- Yani antanta dahli o:mıyan Bul • 
krek b:.r tcıbl:ğ neşrcd!leceği şüp- ga::is·'.an ve Macari.standan arazi 
hesizdi~. ~'akat ne •ekilde ve ma- ·taılep'.erini atiye ter.k .. tmeleri is • 
nada ol<ıcaih si:ndiden kestiri:e - tem•ccktır. B..ırdıın uaşjıa Roınan
mivur. Bununla beraber eskilere vad:-"'11 da. kendi taınanıi mülkiy
·benzcmh..,n veni :,;r mE>vzu ola- ı yetı dahı-lınde komsularına müsa-
cağı rok ümit edilınektMir. adekar.ıkta bulunma.sı .uz 1 edi-
HARİCİYE VEKiLİNİN BİR l:cektir, 

BELGRAT GAZETESİNE 2 - Muhariplere k<>rşı mü terek 
BEYANATJ bir bitaraflık ve bütün Ba.lkan 

BeT<Tt,.t 2 - Tü~kiye Hariciye 
Vekili B. "ükru Saracoıi:".1 Belgrat
ta cıkan Politika ga;.<:tesıne şu be
yanatta bulunrnuştw·., 

ımeml ~ketleri arasında ivi kom .. 
şuluk ım.ünasebet:cri . · 
Bcıgünkü toolantının ~bemmi -

Y»ti kE'lldi!iğinden anlaşrlıl"akta • 
dır. 

İKTISAD) MESELELER 

B.e.lı:ırat 2 (A.A.)- Hav2s: 

(1 inci sahileden devam) 

ğerini hap:.>haneye düşür€n bu 
hAdisenin sebebi aşk, ihanet, k•s
kançlık ve n:havet intikam _hi.>s'.
d:r. 

FELAKET GETİREN Bİ.& 
TANJs;\IA 

Afyonkarahısr.rlı ve 3~4 doğum
lu olan Nacive, €b2 mektebini ik· 
nıal etlik~en sonra muh ı<.'!lif yer
lerde ebelik etmış ve en n:hayet, 
İstanbulda b:r hastanenin kabile
lii!ine tayin olunmadan biraz ev
vel de b:r g.ncle cvlmmi~tir. 

Kocasile çok m~.;'ul bir hayat 
gecirmeı:c baslıyan gene kadının 
b'r de çocuğu oltııuı;tur. Fakat bir 
eün Naciye Mehm.t /,'.j isminde 
b'.r doktoı la tan:şmış \'C :şte bu 
tanışmadan da büyuk felaket doğ-
mustur. 

l'.ılehmet Ali ile anılarındaki mu- 1 Qrde, kısa bir zamanda ha,aretli 
bir sevgiye ınkıJap ettif!inden Na
ciye; yavas yavas h-ocasını ve evi
ni ihmale başl&mıs:•r. 

D.;'!cr t<raft:n kocası da, kan
s:nın vzziy<.tlcr:ndEn şüphelendi
iiinden araları'.a kısa b'.r zaman
da soğukluk girmiş, aşık genç ka
dın; sevgili•~ gcr.c doktor uğruna 
ev:ni ve cocuiiunu lerkedtrek zev· 
cinc-crı ayrı lm~ır. 

Bu vaziyet karşısında Mehmet 
Ali ile .N'aciye tamnmile ba~başa 
kalmıslnr, Pangalt t'a bir ev tuta
rak beraber yaşanıaf!a bn lmış -
lrdır. Lakin bu sdadet de uzun 
müdd:t devam e'.memistir: 

H<r g::ı:en eün le berober sev
R'llsinin kendisini birnz daha ih
ma! e!mel(e başladıitını, hatta on
dan kurtulına'k için eareler ara
dı,ğını ııören Naciy~ g<nç doktoru 
büsbiılün kendısi" ~ bai?lamak için 
aralarındaki rab:tayı mcsru bir 
izd:vaçla .kuvvetlendirmeyi teklif 
etmiş ve bunun irin de Mehmet 
Aliye SOO lira vermiştir. 

TER.KOLU "AN KADIN 
İddiava ı:ıöre Mehmet Ali bu pa

rayı ala?lt'.an sonra büsbütün Na
c:yeyi terketıı:ıs ve 1stanbuldnn 
n:errl !<eti olan Kilise ka~n11ştır. 

duyunca hemen buradan Kalkıp 
Ankz.raya gitmistrr , 

lli"TİKA..'\I! 
Dün aksam saat 17 ve doğru 

Mehmet Aliyi; basta h:r kad•nı 
muayene bahanesile •Yıldız. ote
ı:ne çaj(ran ııcrıı: ka1ın lle dol'..tor 
Naciyenin odasında bulu<nıuş • 
lard:r. 

Bu bulusuştan pek kısa bir müd
det sonra da vukarıdan silah ses
leri isitilmis, herkes telii<la ses -
ler:n gcld'.ği odaya koşuşunca; 
Mehmet Aliyı :vnde ölü bi- vazi· 
yette bulmuslardır 

Elile ca:nına kıydığı sevgilisinin 
başucundaki yatakta ~aşkın bir 
halde a/;l.van genç kı:dının ciln
den de s'.Hi hını almıış!ard:.r 

Tahkikata derhal elko ·an müd
deiumumi muavinlerinden Zeki 
Kumrul Naciyeyi tcvld ..ımıstir. 

Deren bir melankoli ve hüziin 
İçinde bulunan ı:enç kzdın müte
madiyen h.ckııarak ac• "-Cı aıtla • 
maktadır. Kendisi hiıdisEYl şu 
suretle anlatmıştır: 

- Ben bu doktor yüzünden lm
cund'.ln ve yavrumdan avnldım. 
Benimle evlenrecQinl \0adetm:şti. 
Çün~ü ... Bir müddet güzel geçin
dik. Hatta beş yüz 1.ra kadar .bir 
param vardı. Bunu da elimden al· 
dı. Fakat sonradan bc.."1dcn so~ll'
du beni gördükçe kaı;mıya başla
d~. Son zamanlarda Kilise gitıL 
Ben de pc•inden gittiın. Bana ~ 
rada şöv le dedi: 

- Sen İstanbula dön!. Ben An
kara yolile gclecel(im. Orada ko-
nu~uruz. 

Bu sözlere kandım. lstanbula. 
ıı'.tlim, gelmedi. Ankarada .ol~·u· 
;:tunu, Avruoaya gitmek için bir 
yolunu arad ~ını duvdum. Bura • 
va geldim. Bugün odasına çıktım. 
Konustum. Ben.mle cvlenmiyece
ceiiini, borç olarak aldıin parayt 
da vermiyece,iı'ni söykdi: 

- Seni polise şikayet edecei!im 
dedım. K•zdı, üzerime vürüdü ve 
en kat'i bir lisanla derhal çıkı.p 
gi~memi söyliycrek: 
•- D~fol!.• 
Diye havkırdı!. 

·1 AKSi siu~ünemri~iarnd 

BEN BİR PRANGA 
KACAGIYIM , 

•-Balkan antantı konferansının 
büyük bir ehemmiyeti var~·. Bir 
taraftan bu <"Sna.dı dıinyada mü
him hadiseler cereyan ediyor. Di
fıer (;araftan bu ıctıın~, B~ka.n an· 
tant:na yeni bir hayat verecek yani 
Balkan antantın:n müdd.etini ot~ 
matikman uzatacaktır. 

E"er azadan biri antanttan cık
mcl< isterse bu ictima'..ir. bLdlrmek 
lazımdır. Gerek Bui.ırnr Başvekili 1 
B. Köseivanof ve ııeı-ck Bulgar mil-) 
leli. Balkanlarda sulhun idamesin
de bizimle hcmiıkir bulunuyorlar .. 

B. Gafcnko Poliito<a muhabirine 
bevanatında Balka!I antantı icti -
maında mi.li ve mıııtaka~; meİıfa
e'.J~rin telif 'Edileceğınden ve bu 
suretle .. aJnız BJ!kanların de;>;l 

İyi haber alan mahfcllerde söy
lcnildii!:ne göre konferansın ikti
sadi meseleler hakk:nda iki yol 
(ak.ip etmesi muhti'<meldir: 

1- Balkan antantı memleket.le
rinin muharip dcvktlerle iktısaci 
münasebetleri, 

2 · Bu memleketlerin kendi a
ralarındaki ticari münn.<ebttleri, 
bunları ecnebi ınemleketle"d!m ya
pılan ithalattan mümkün olduğu 
kadar kurtaraca.k şekilde inkişaf 
ettirmeleri. 
Diğer cihetten Bıı.Jkan memle

ketleri vaııtıkları zirai ihrac~t '.çin 
müştc!'<Okcn harekete geçmek su
retile daha müsait şerait elde ede

Genç iradın da arkasından Kili
se gidio onu bulmuşsa da, 1strıı -
bula döndüıtü takd;rde beır.en ıze
lip n·kahını yapaca~ hakkında 
doktor tarafından verilen kat'i ve 
so:ı. vait fü. "'!'!De şehrimi2e avdet 
etmi!;tir. 

Bun:ian sonra Nac:yc uzun 
bir müddc: İstar,bulda Mehmet A
J'n:n «elmes'.ni beklemiş, fakat 
'bir gün onu-n Avrupaya hareket 
0'.n:ek icin Ankartda uJ!ra.şlığını 

Ben onun uıtruna he~mı se
ve seve vermiş. ş~inıi ve ist:k
balimi de kelb'.re b:rakmıııtım. Hal· 
buki ç0ktan beni kalbirden çı.ka
ra:n bu adam ş:.mdi y;ınınclan da 
ebed!ven kovuyordu!. 
Artık tan::amile 'lerişan ve kim· 

sesiz kalm:ştım. Ker.dimi kay • 
bettim parmakl:nm iradeslz b'r 
halde cantama g:tli. Ai!'f aiiır ta· 
lbancamı çıkardım. Ondan sonra· 
s'nı bilmiyorum!.• 

ha~ishane naya<tı, 

P UL NI 
ltud~tlnin en büyük harikası, on blnerce ki i 

TÜRKCE SÖZLÜ • 

' fakat A vrupanın da &ı.ı:hüne ve 
menfaatl?rine hizm~t edi!ecel!in • 
den ümidvar bulımdu<;unu beyan 
et:mistir. 

İNGİLTEREDE GÖNÜLLÜLER 
bik-ceklerd:r. 

(1. IJtel a.hlft'dt>n deYaat.) \ 

1ıaveten: EKLER JUR."'<AL ve iki kısımlık türkce sözlü kültür filmi 
iLK TOPLANTI BU SABAH 

YAPILDI 

Ayni mahfellerde ilave ed:ldi
f!fne .ııöre kon!eranS'.n kafi ka -
rarlar ittJıaz c:mesi ih:imali az
dır. Daha zivade müzakereler ya
oıkcak ve bazı meı;eleler or~ya a

Paris 2 (Hususi) - .ıo:transıjan. 
gazettsi, Sovyetler:c :\lfuan!ar a
ras:ır.tla:ki münasebetl.?rin "ı.raren- ı 
giz ol~una isaı-et etrrJEk!e t-e: a .. 
her, akide ve men!a 3t ıi:. .ıllrların.ı 
rağmen, hor iki n-~m'.eh·tin bir 
darbeye daha hazırlanm:.ık içın 
yeniden birleşm~lerini h:ç de müs

Berlin 2 (Hususi)- Myteliiası 
sorulmak üzere Br'.iksele davet 
etliler Belçika sdiri tC' krar bura
ya vaz;fesi başına ~elıniştir. 
olunacaklard,r. 

!'azan: Rahmi Y AGIZ No:28 
. -

Donanma Geliyor 
I<aptan haykırdı: "Tehlike var, tehlike J 

can kurtarar.l..ırı kuşanın 1 
il" tlioo ltar~ b gece ilerledik.. Sabaha I 

Calar ~r~nbire hava patladı. Dal
<uın d a&la.o;arak gemimize hü -
ı>atu e ı) or; anı bar kapakları ka
l>•~tea;' )'cU.eıı.linin kupe~tcdeıı kü
lar sü:ü tekııııt gÜ\'eı tcsı.ni daJı:a
lçerııer '"Y.or; sı...'ar aralıklardan 

y 1 e doıuyordu. 
. o a de 
ıandar vanım imkanı yoktu.. 
b;ri bi~naları deniz tutmu$, her 
)•kata urı:nn parçnsını sıkı sıkı ı 

rtıı• ...:: J •11 iiü .. ., .. ~vut de denize doğ· 
c l"liyortardı. \ 

cnıı kaıı 
- 'l'ehJ:L_tanı lıir an haykırdı: l 

kurtara """ var. Tehlike!.. Can -
.llıo ihb:,arı kn anın!, 

C•tir.ıli l r iandarnıaları harekete 
illa.-.'" fer Lirisi yelkenlinin ar

&ı.alı cankw:ta.ran simiıle-

rlııi alın ba lurından ı:;ecirerek ba
:ı::r""1ınağ:ı bışlaJılar. Tayfaların 
bütiin gayreti bosa gidlyur; gemi, 
apaçık bir tehlike karşı.sınd:. dal
g:ların üzerinde yükselip alçala 
i..azanmağa uğr~~tığı s.ahile b:r 
tJrıü ,·aramıyordu .• 

j~nı!ıı.rma çanısuna yalvardım: 
- Çavuş! dedim; gemi batmak 

üzere .. ll•~iniz hazırlandınız! Be
nim nvak7arımdaki şu zincirleri 
a(somz hiç olmazsa.. şu vaziyet 
!-arşısında ka(mak değil, fare gibi 
bo~lmalctan başka yapılacak ne 
\•ar .. E??cr gemi batarsa lıcn bu 
zintirlerle olduium yerde kalır, 
bof!ulur giderim. 
Çavuş önce bu yalvllJ"lllımo ku

lak umadı. Fakat luıptanla d.i. .. 

ğer jandannalnrın da ısrarı üze
rine kaçacak bir yer bulunmadığı
na kanaat getirerek rezı oldu ..• 
Demirleri çözdiiler. 

Tam dört saat kap'.len; azgın 
suiarla uğraştıktan •onra sahili 
tuttuk.. Koca yelkenli arkadan i
nen değ gibi dalgaiarın tesir:Je \ 
l.."lUllln sahiie bin:li. 

Herkes bra~·a atladı. 'Üstümüz l 
lıaşımrı sınıklamdı. Gemiciler 
hemen çalı eırpı toplayıp yakarak 
eibiselttimizi kurotnıamızı söv· 

lcdiler. Jnndınna çavuşuna tek
rar z:ncirlerimi t•kmaia vakit bı
raknıadıın.. Ko~tum .. En yakın -
daki çalı, r·rp;farı toplayıp ~etir
rneğe baciachn1. Denizin ~allanı -
ş:le halsiz kalan jandnmıalar be
nim J!ayrctinıc bayuih memnun 
olmtı~lardı. Çavuş gelen calıları 
tutn~turdu .. Ben, durmadan çalı 
taşıyor, bo• kalıp da tckror hatır
lanarak zincirlC"rİmi vurdurma ... 
mıya calışryordıım. Jandarm2lnr 
ceketler'ni, ııanblonlnrını çıkar
dıior. Tüfeklerine ya lan:ırak a
levli ~alı yıihnmın basında ı•lak a
J,. elbiselerini lmrutm•ğ'n b .. Ja. 
dılPr, ben; calı toplam3 !ahamı, 
her defa birkaç adım Jl~rlc.tiyor; 

Belgrat 2 (Hususi muhabiri 

etrafı da lctkik ediyordum .. Dra
kos tepesi civ•rındaydık. Sahilde 
biraz öt..de, tarlaların ilerisinde 
bostanlar \'ardı. Bir defa oravn 
fırlasam ka(MPk için lll'9nt bula
cak, sa\·nşauk, firaı·a da muvaf
fak olacaktıııı. 

jandarmaların lıepsi don göm • 
lck kalınca yeni bir calı demeti 
toplamak !cin GO aJım kadar acı!· 
ılım .. Çııvırşla ür iandarm" beni 
göziüvorlardı .. Birdenbire dizleri
nı'n olanu kııv\•etini kullandım. 
Tabanforı kaldırdım; tarl•ların i
ri,,de boslana doğru koşmağa baş
ladım. 

Arkamdan: 
- Dtır; ncriye .. Hey! Ate~ edi

yoruz!. 
Sc•leri dnvuTdu .. Aldırm•dım •• 

Tüfekler natlamıva basladı. Kur
sunlar; ölüm vızrldayıslarile ku
laklarımın dibinden ııecivor: kor
kudan dizlerimin bağı cözülii\'or
clıı. Fakt>t gayretimi h<wmadını .• 
,;.,,.ıormal>r ic dorıı ve l!Ömlci:ile 
ııleliıcaio bir kısnfette tüfek pat
Jatıyorbr. lakin arkamdpn ko<a· 
mıyorlPrdı. Nihnvct ta~ladan rık
tım. Dar bir yol hendeğini aştım. 

1 Devıwu v,., ) 

tılacaktır. 

İki ihtimalden 
birisi 

(Eaşma!,~lcden devanıJ 

sine ve ::-aıba mütevttcih olına
una intizar etmek yerinde bir 
!clımin olmak gcrckt'r. Herhalde 
iki ilıtiınaiden biri kıı.a haftalar 
içinde tahakkuk edecektir. Eiıcr, 
Alınanlar harbi yaymak ,.c geniş
letmek istiyorlarsa neticenin ne 
olacaV,ını düşünmeden iktısadi 
tazyik vesileleri \'C metalibi ile 
Jıirlikte Balknnlara saldıracaklar; 
yahut da en kısa yo1d~n ndlceyi 
tııyin etmek istiyorlarsa harp ta
lihlerini garpta deni) cceklerdir. 
Biz, daha ziyade normal iı'an yo
lile ikinci şıkka ve ikinci ihtimale 
yer vcrenicr arasında:rız. 

I:TE.M İZZET BENİCE 

teb'at ı;örme.ır.ektedi:'. 
Şarki Galiçy~da i!ti ,\ •man fır

kasının mcvccı<lıye:i hakkındaki 

FRANSA YA yp·~t fNGİLİZ 
TABURLARI GELİYOR 

Lond:a 2 (Husuı.i) - Yenitl-en 
'teskil edilen bırçolı: t:.!:ıurlar mü
nakalt' vollnrına nezaret için Fraı:ı. 
saya göndcrilccekllr. 

haberkr Moskova 'e Ber.in ta:a- ı·•._ .......... ...,. .... ...,_ ........ _____ ...,.....,.. 
fından te:Czip edıl..!ı. 1'2t.at bütün 
bu tkEzioiere raJ!men, şarki Gdiç
yanın ıı.skeri idaresır.iıl Almanlara 
b.rakılacal!ı ımlaşılmıştır. 

Roma 2 (Husu•!) - Amerikanın 
Paris ve Lcnct;·adakı sPJirui mü-ı 
talealanna mü:ac•at c>ct:lmek ü
zere Vaşin,l?loııa davet ediimişler -
dir~ Sefir.er vaşıngto.oda çok kal
mı:y ac:odardır. 

Futbol ajanı istifa etti 
İstanbul fu-!bol ajanı Abdulla

h:n dün istifa ettiiii hclJer vcr.1-
ır.ektedir. 

Bu ist"fava: Gallftasarav - Be· 
şik'as m.cın'll pazar ııünü yapılııı 
yap•lmaması hakkında dün çıkan 
bir münak~anın sC'bep olduı'!u da 
scylerur.ektcdir. 

1_ı_s_1_· A_N_n_u_L __ n_E_L_E_' o_t_Y_E_· s_· ı_ı_L_A_N_L_A_H_ı_Jı 
Karaağaç mezbahasında kesilcrı hayvan etlerinin 31 mayıs 940 la 

rihine kadar mezbahad~n kasap d'lkkiıruırma n.ıkH işi 2490 No. lu ka 
ııımun 40 ıncı maddesinin son fıkrasına göre pazariıi!a konulm.ışt.ı~ 

" . k .. . t _ ... : • • Ayı'.k kira muhammrni öOOO lir .. ve ilk tc.: .ınatı 1500 liradır. Şartnam 
>' rBL.SlZ onı uoı.; p .... uSlWD b t '°t k ' . d "rül - '·t. İhal 3/2/94 

1 za ı ve mu:mıe... a;.nıın e go e•= ır. e O larih:ne rast 
para.on ı lıvan cımıartesi günü saat 11 de daimi encümende yaı>ıl:ıcnktır Ta 

Roma 2 (Hususi) - Paristen bil- liolerln ilk teminat makbuz veya mcl<tııp:arı ve 940 yılına ait Ticare 
dirildilline <'Öre, mefsuh lcomünis.t odası ve şartnamede yazılı vesaika malik olduklarına dair emniyet 6 
partis'nin paraları milli miidafaa şube müdür!~~~ ile Dcruz Ticaret ~üdür:ü~üııdcn alacak!;ıcı vPsika 
kasasına yatır.lacaktır. larile ihale gunu muayyen saatte d.a.im1 encümende buıuı.ın.alan. (848t 



PATI kullanınız 
Her türlü yanıkları, kan çıbanlarım, meme iltihap

larım ve çatlakları, koltukaltı çıbanlarını, dolama, 
akneler, ergenlikler, trat yaralar1DJ ÇOC'Gklann ve lıd• 
yüklerin her türlü deri iltihaplanoı en erken ve en 
emin tedavi eder. V l ROZA, mikropların yaşamaaıoa 
mini olur. 

İstanbul Orman Müdürlüğünden : 
ı - Kartal kazasında hudutları ş.artnamede yazılı Çakır oğlu fun

diilıl!ı devlıııt ormanından 6720 kental tun<ia çahsının 6 ay içinde kesilip 
ormandan çıkarılmak üzere 15 gün müddetle acık arttırmaya konul
muştur. 

2 - ATllırma 10/2/940 tarihine müsadil C'lUl'la:rtcsi günü saat 10 da 
yapılacaktır. 

3 - Funda çal1sının beher kentalı muhammen bedeli il kuruştur. 
4 - Muvakkat teminat 25 lira 20 kuruştur. 
5 - Şartname ve mukavelename wojeleı mi göı:mek isti yenler bu 

müddet içinde İstanbul orman çevirge müdürlüğüne m üracaat edebi-
lir !er. • 689> 

İstanbul Erkek Muallim Mektebi Satınalma 
Komisyonu Başkanlığından: 

Cloıl Miktarı 

Elbise diltlsl 80 takım 

Muhammen Tutarı 
bedeli 

665 532 

hk 
teminatı 

-iO 

Talebeve yaptırılacak elbise açık eksiltmeye konmuştur. Eksiltme 
20/11/1940 salı günü Bevnö-hında liseler muhasebecili<tinde saat 14,30 
da yapılacaktır. Taliplerin eksiltmeye gil'llJlek üz.ere bu gibi işleri yap
t.Jdarına dair vesikalar.la ve teminat makbuz veya mektupb:rile komis
yona, şartna:meyi ve nümuneyi görmek üzere de mektebe müracaatw1 
il.:.n olunur. ,3ıı. 

Belediye Sular İdaresinden: 
İdaTemizin Adalar müfett~iği bınası yaz.ılımıesine bir gi e yaptı

nlac a.lct.ır. 
Bunun için 7/2/940 ça:rşamba günü saat 15 de yapılacak açık ek

siltmeye girmek istiyenlerin şa:rtname ve resmini almak üzere Taksim 
Sıraserviler caddesin.de idare merkezinde levazımt şefliğine müracaaıt 
etmeleri. Eksiltmeye gireeekkr idare veznesine denozito olarak ,30. 
T. L. vatırmış ve makbuzunu almış bulunacaklardır. ,325, 

Eskişehir hava okulu K. dan: 
1 - Eskişehi:r Hava Okuruna altı franşızca tercüman alınacaktır. 

Bunlara yeni bareme naza:ran ücret takdir edileceğinden isteklilerin 
tahsil derecelerini, şimdiye kada:r devlet memuriyetJerinde geçmiş hiz
metlerinin tesbitine ihtiyaç olduğu>11dan bunlara ait vesa iki ibraz etme-
lui lazımdır. ' 

2 - Aşağıdaki vasılları haiz bulunan isteklilerin okulda teşkil edi
:Reek bir heyet tarafından imtihanları 17/2/94-0 ta:rihinde yapılacaktır. 

Taliplerinl2/2/940. tarihine kadar Eskişehir Hava Okulu Ka. na 
müracaat etmeleri ve imtilian günü olan 17/2/940 ta:rihinde yukarıda 
yazılı vesaikle be:raber Eskişehir Hava Okulu komutanlığında bulun
maları ilan olunur. 

A - Türk olmak ve ecnebi kadınJllila evli obnamak. 
B - Askerliği bitirmiş olmak. 
C - Medeni haklarından mahrumiyet cezasile mahkum veya Dev

Jet için muzır teşkilatlara mensup olmamak. 
D - İyi al1laJı: eshabından olmak ve haysiyet ve namusu muhil 

fiillerle ve alelıtlak ağır hapis veya o derece cezayi müstelzim bir fiil 
ile mahkılm olmamak. 

E - Sıhhi ahvali vazife görmeğe müsait ohnak •raporla•. 
F - Lise veya muadili tahsili görmüş olmak veya devlet moe.ınu

riyetinde hizmeti mesbuk olmak ve bunlara ait vesikalar ibraz etmek. 
H - En az üç sene hizmet edece~ne dair noterlikçe musaddak ta-

ahhüt senedi vermek. cll77> ,709, 

Devlet Limanları İşletme Umum 
Müdürlüğünden : 

İşletme ihtiyacı iı;in muktazi altı kalem defter ve ev:ralıı matbu·, 
JJUarlıkla bastırılacaktır. 

İsteklilerin 3/2/940 tarihinde saat 10 da Galata rıhtımındakı u
mum müdürlük binasında toplanacak sa:tınalma komisyonun& müra-
caatları ilan olunur. ,745, 

J\o. 213 Yazan: l\L s~u KARAVEL 

Bağdat ve Ulahtan bir sene sonra Fatihi 
Krım sahillerinde görürüz 

Lakin, Fatih, dehşetli bir hü -
cunı ile ehlisalip o.rdusunu dağıttı. 
Buğdan kıt'ası mukavemetten 

iıciz kaldı. Yalnız, Hotin ile Zoça
u kaleleri mukavemet edebil -
mişlerdi. 

Bu muharebelerde Falih bizzat 
kahramanlıklar ll:'Östermiştir. 

Ormanda vaki olan büyük mu
harebede yeniçeri askeri yılgınlık 
gesterdi ve hatta çöziilmeğe baş
ladı. Bu hali gören Fatih, atını ye
~crilerin önüne sürerek: 

- Bre kahbeler, bre din düş -
aanları .. Bre korkaklar neriye gi
tliyorsunm?. 

Diye bağırarak bizzat elinde kılıç 
düşman iizerine salmıştır. Ve .,_ 
raya geçerek bir nefer gibi harbe 
tutuşmuşhır. Bunu gören yeniçe
ri devşirmesi şevk ve gayrete ll:'e
lerek ileri atılnnıı ve ha:rbi kazan• 
mıııtn-. 

* Fatih; Buğdanı tamamile tedip 
e4ip Ulah gibi yedizaptına aldık
tan sonra; avdet etti. 

Bir sene sonra; Fatihi Kırım sıı-
_, 

hillcrinde· göıiirüz. Baharda do -
nanma ile asker Kının sahillerin
de bulunan Ceneviz müstemleke
lerinin fethine memur edilmişti. 

Fatih; Kırımı kolavlıkla fethetti. 
Ceneviz n1üstemlck~lcrini Kata -
denizin bu yal-asından da 3 ok ct
mi~ti. 

* TUNADAN YUKARI TCJRK 
AKINLABI 

Bosna ve Hersek.in fethi serhat 
beylerinin harice doğnı akınlarını 
çoğaltmış ve biiyülmÜ$tü. · 

Avrupanm şarkı cenubisi için 
on beşinci ve on altıncı asrı mila
dide Osmanlı akınları bir belayi 
mübrem idi. 

Evranos, J\lihal, Malkoç, Minnet 
oğulla:rı, Avrupalılara Hünleri, Ma
carlan unuttunnuşlardı. 

Zengin İsklavonye, İşferiye, 
Korintiye, Kaziol, Friol, Macaris
tan, trdel (Transilvanya) kıt'a -
la:rı bir hafta iarfında Türk akın
cıları tarafından çöle 'öndiirül -
mü~ görünüyordu. : 

' :r..% ı 

GR 

Baş, Diş 
Romatizma, 

-1 p 

. 
Nevralji, 

-1 N 

Nezle, Grip 
Kırıklık 

ıe bUU!n •Arıları derhalkaser. IUzumunda gUnde 3kate alınablllr. 
~-

Şirketi Hayriyeden: 
Köprüden Boğaziı;ine 8 - 60 ve 162 ve Boi!azicind,,n Köprüye 

81 ve 99 numaralı seferleri yanan vapurlarının 5/2/940 tarihin· 
den itibaren Küçüksu ptiij iskelesine uğrarnıyacaktır . ............................ ~------~ 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden: J 
Cinıi Mikt. r Muhammen ö. Ek•iitmenin 

Lira kuruş Şekli Soa!J 
Otomobil levazımı 289 kalem - - tıazarlık) 

• iç lastii(i 64 adet • ) 
14,30 

.nıuhteif el 'atta tD' 
I - müfredat listesi mucibince )-Ui<anda cins ve miktaı;t yazılı 0 

mobil levazımı pazarlıklı!. satın alıııaca:ktrr. ,aJ 
II - Pazarlık 6/11/940 sa:lı günü Kaba.taşta Jıevazım ve müba} 

şubesindeki komisyonda yapılacaktır. bİ' 

-=============:-:---------------:;==============.cı III - Müfredat listesi hergün sözü geçen şubeden parasız alıni 
İstanbul Komutanlığı I::11tlt"78" Deniz Levazım ••tın•I• ! lir. ıv - İsteklilerin pazarlık için tııyin edil~ gün ve saatlerde ".'o 1·' 
Satınalma Komisyonu İlanları~:.dl. .. ~:A 1,_m_a_K_o_m_ı_s_y_o_n~llnl•rı güvenme pa:rala:rile birlikte meliktir komisyona ııelmeler!. (808~ 
Komisvonumuzda mevcut keşif 1 

ve '8rtnam.elerine göre yeni yapılan ANKARA RADYOSU 87600 kilo ekmek 
1- Kapalı za.rf eksiltmesine ta

lip çıkmadığından 87.600 kilo ek
meğin 6/Şubat/940 tarihine ras
lıyan salı günü saat 14.30 da pa
zaT!ıkla eksiltmesi yapılacaktır. ' 

İstanbul Levazım Amirli-ı 
ğlnden verilen Haydarpaşa hastanesinin mutfak 

ocaklarının açık eksiltmsei 3/2/ 
940 Cuma:rtesi &:'Ünü saat onda ya
pılmağa lı,aşlanacak ve ayni gün
de intaç edilecektir. l\luhammen 
bedeli iki bin iiç ~üz liradır. İlk 
teminat parası yiiı yetmiş iki bu
çuk li.radır. İsteklilerin belli gün 
ve saatte Fındıklıda Komutanlık 
satınalma komisyonuna müraca-
atlan, •473> 

* 
Komutanlıia bailı birlikler ih

tiyacı için beş yii.z kilo tartar altı 
adet baskill pazarlıkla satın alı
uacaktıT. Münakasasına 6/2/940 
Salı günü saat onda başlanacak 
ve ayni günde ihalesi yapılacak
tır. İsteklilerin belli gün ve. sa
atte Fındıklıda Komutanlık sa
tınalma komisyonuna ıı:elmelerl. 

·830· 

* Kom tanlıı'ta haklı birlikler ih-
tiyacı için komi•yonumuzda mev
cut nümunesine xöre ve Jistesinde 
yazılı atıs cüzdan defterleri ve 
hede( kağıtları pazarlıkla tabet
tirilecektlr. Mü'l"kasasına 19/2/ 
940 Pazartesi günii saat on birde 
ba !anacak ve ayni günde ihalesi 
yapılacaktır. İsteklilerin belli gün 
ve saatte Fındıklıda Komutanlık 
satınalma komisyonuna gelmeleri. 

·827• 

* Münakasa ıı:ünii talibi çılmııyan 
Komutanlıitn bağlı birlikler ihti
yacı için komisyonumuzda mev -
cut evsafına uyıı:un olmak $artile 
iki bin liralık saka arabası pazar
lıkla satın alınacaktır. Münaka -
sasına 19/2/940 Pazartesi günü 
saat on buçukta başlanacak ve 
ayni günde ihalesi yapılacaktır. 
İsteklilerin belli ıı:ün ve saatte 
Fındıklıda Komutanbk salınalma 
komisyonuna gelıneleri. •829• 

,~ ............................. ~~---

1351 m.t 

' Z in;;~~nun Zilhicce 
23 

1940, Ay 2, Gün 33, Kasım 87 
2 Şubat CUMA 

Vakitler Vasati Ezani 
Sa. D. Sa. n~. -

Günq 7 11 1 46 
Öi:le 12 28 7 02 
İkin4i 15 09 9 43 
Akşam 17 26 12 00 
Yat..ı 18 53 1 A 

~ .. \ f\-t 

Serhat beyleri bu sayede hem 
mal sahibi oluyorlar, hem de gü
zel köle ve cariye takdimile te -
veccühü Padişahiye mazhar o -
lurlardı. 

Akıncıla:r, kaleler fcthile uğraş
mazlardı. Rüzgar sür'atile gelip 
geçerlerdi. Gözlerine kestirdik -
!eri şevleri ~·•ğma ederler, baki
yesin\ yakarlardı. 

İnsanların gencini, işe yararını 
esir alırlar, kıısu:ruuu kılıçtan ge
çirirlerdi. 

)lahalli hükfuııetle hober alıp 
ilzcrlerine asker yollayıncıya ka
dar başka diyara geçerler, yahut 
ııeriyc dönerlerdi. 

Dalga Uzunluğu: -

1648 m. 182 Kc/s. 120 K w. 
P. 31.7 m. 9465 Kc/s. 120 Kw. 
Q.19.75m. 15195 Kc/s. 282 

Her gü, öğleleri 19.74 metre/15195 
kilosikl TAQ ve akşamlan 31.7 
metre/9465 kilosikl TAP kısa • 
dalga postalarile yapılmakta olan 
Ecnebi dillerde haberler neşr ;yatı 
programı. 

lranca Saat 12.00 
A:rapça • 12,15 
Rumca • 13.45 
Fransızca • 14.00 
İngilizce • 14.15 
Bulgarca • 14.30 

• • 

Saat 17.30 
> 17.45 
> 18.45 
> 21.00 
> 21.15 
> 18.30 

Saat 18.- Program ve 
memleket saat ayan, 18.05 
Türk müziği, Çalaıılar: Cevdet 
Çajtla, İzzettin Ökte, Hasan Gür 

1 ~Okuyan: Sadi Hoşses. 
1 - Dfı!keşaveran peşrevi, 2 -

Zeki Arif - Di:keşaveran şarkı: 
(Gez do:a.•) . 3 - Zeki Arif - Dil
keşaveran Sarkı: (Karanlık u
fukta), 4 - Hasan Gür: Kanun 
taksimi, 5 - Zeki Arif - Di1Jce
saveran •arkı: (Kim görse seni), 
6- Zeki Arif - Ditkesaveran şar
kı: (Açı1clı bahçede ı;ıüller), 

2 - Okuyan: Radife Erten. 
ı - Şevki Bey - Uşşak şaıkı : 

(Duçar hicriyar olalı didem ağ
lıyor), 2 - Sevki Bey - Uşşak 
sa:rkı: (Dağlar dayanmaz enine), 
3 - ...... _ Hicaz koşma: (Ebru
la:rının zahmı), 4 - ...... - Uş
sak türkü: (Bahçeye inelim ki gül
:ıer d'erem), 18.50 Türk müziği : 
Zeybek ve oyun havala:rı, Sadi 
Yaver Ataman. 19.- Serbest 
saat. 19.10 Memleket saat aya
n, Ajans ve meteoroloji haber
leri, 19.25 Türk müziği: Fasıl 

heyeti., 20.- Konuşma. (Kahra
ma!ılık ve ham menkibelcri), 
20.15 TEMSİL: Tarihten Bir Si
ma. Küçük müezzin çelebi., Ya
zanlar: Ekrem Reşit ve Ruşen 
Kam., Müzik: Türk musikisinden 
narçalar., İdare eden: Ruşen 
Kam., Okuyanla:r: Necmi Rıza 
Ahıskan - Melek Tokgöz - Mef
haret Samak - Semahat Özden
ses - Azize Tözem. Çalanlaı· : İz
zettin Ökte - Cevdet Çağ'a -
Basri Üf'~r., 21.10 Konuşma (Sılı
ha1 saati), 21.25 Müzik: Radyo 
orkestrası (Şef: Dr. S. Practori
us), 1 - C. M. Yon Weber : 

.Euryanthe operasının uvertürü., 
2 - L. V aıı Beethoveıı: 3 üncü 
tıivano konsertosu, (Do minör, 

Bıı hal ise o tarafa doğru tevsii 
hudut etmek fikrinde bulunan bir 
devlet için muzırdı. 

2- Tahmin edilen bedeli 8979 
lira ve ilk teminatı (673) lira (43) 
kuruş olup şartnaıne;i her giin ko
misyondan parasız olarak alına
bilir. 

3- İsteklilerin 2490 sayılı ka
nwıda yazılı vesaikle birlikte 
belli gün ve saatte Kasımpaşada 
bulunan komisyona müracaatları. 

·723· 

1- Taahhüdünü ifa cdenıiyen 
bir miiteahhit nam ve hesabına 
olmak üzere 26070 adet ampülün, 
6/Şubat/940 tarihine raslıyan 
salı günü saat 15,30 da pazarlıkla 
eksiltmesi yap1lncaktır. 

2- Tahmin edilen bedeli (8773) 
lira ( 11) kuruş olup ilk teminatı 
(551) lira (99) kuruştur. 

3-- Sartnamcsini görmek ve 
almak isti~·enlcrin her ıtüıı ve pa
zarlık eksiltmesine i~tirak ede • 
ecklerin de belli gün ve saatte 
Knsımpasada bulunan komisyoıuı 
müracaatları. (787) 

• 963.600 kilo ekmek 
1- Tahmin edilen bedeli •93.951• 

lira olan ·963.660• kilo ekmeğin 
kapalı zarfla yapılan eksiltmesin
de teklif olunan fiatlar yüksek 
görülmüş olınasındau 6/Şubat/ 
940 tarihine raslıv•n Salı günü 
saat 11 de pazarlıkla eksiltmesi 
yanılacaktır. 

2- İlk teminatı •5947 • lira ·55• 
kuruş olun şartn•mesi her gün 
komisvondan •470• kuruş bedel 
mukabilinde alınabilir. 

3-- İsteklilerin 2490 sayılı ka -
nunda vazıh vcsaikle birlikte 
belli giin ve saatte Kasımpoşada 
bulunan komisyona müracaatları. 

·724· 

1 HARiCi ASKERi 1 
A Ti ILANLARI 

Eskişehir garnizonunda erbaş 
yatakhanesi ilavesinin inşaatı ka
palı zorfla eksiltmeye konmuştur. 
Eksiltmesi 15/2/940 Parşembe gü
nü saat \6 da Eskişchirde Kor. sa
tınalına komisyonunda yapılacak
tır. Şartnamesi komisyonda görü
lür. Keşif bedeli 15,461 lira 51 ku
ruş ilk teminat 1159 lira 62 kuruş
tuT. İsteklilerin kanunda yazılı ve
saik ve teminat makbuzlarını ha
vi teklif mektuplarını mezkur giin
de saat 15 e kadar komisyona v.er
miş buiunacaklardır. (1175) (707) 

,,,.. 

280,000 kilo un kapalı zarfla ek· 
siltmeye konmuştur. Şartnamesi 
İspa:rtada Tümen satınalma ko • 
misyonunda ve Ankara, İzmir le
vazını llnıirliklcri satmalma ko .. 
misyonlarında görülür. Tahmin 
bede~i 36,400 lira ilk teminatı 2790 
liradır. İhalesi 10/2/940 Cumartesi 
günü saat 12 de İspartada Tümen 
satınalnıa komisyonunda yapıla
caktır. İsteklilerin betli günde sa
at 11 e kadar teklif mektuplarını 
İspartada komisyona vermeleri. 

•llSl> •593> 

80,000 kilo •ığır eti kapalı zarfla 
eksiltmeye konmu tur. Şartna -
ınesi Ankara, İstanbul levazım 
Smirlii:i ve Konya levazım imit" • 
lii(i satınalma komisyonlarında gö
rülür. Tahmin tutarı 20,000 lira ilk 
teminatı 1875 liradır. İhalesi 21/ 
2/940 Can;amha günii saat 11 de 
satınalma komis~·onunda yapıla -
caktır. Teklif mektupları saat 10 a 
kada:r Konyada levazım amirliği 

Ç.oeuk Hekimi - satınalnıa komisyonuna verilmeli-

. ft h med Akkoyunlu 1 dir. <
1184

) <
762

> 
kslm • Talimhane Palas No. 4 DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 
azardan maada her gün saat 

~15 den son:ra. Tel: 40127.... . Emnivetli kibrit başları ve bun-
ların su:reti imali> hakkındaki ili-

...,.....,.. __ ... .,. • ...,. ..... ...,......,......,... • ..,....,.. ................ , tira için ahnmış olan 8 şubaıt 1934 
On. 37), Solist: Mithat Fenmen. tarih ve 173 No. Jı ihtira beratı-
3 _ Saint - Saens: Le Rouet d'O- nın ihtiva etti(!i hukuk, bu kere 
.mphale (Senfonik parça), 22.15 başkasına devir veyahut cadı Tü:r· 
!Memleket saat ayarı, Ajans ha- kyede mevkii fiile koymak ıçın 
berleri; Ziraat, esham - tahvilat, icara dahi verilebilecelti teklif e-
kambiyo - nukut borsası (fiyat), d lır.ekte olmakla bu huslJ,Sa fazla 
22.35 Müzik: Opera aryaları (pi.), ıınalumn-t edinmek istiyenlerin Ga-
23.- Müzik: C3zbant (pi.), 23.25/ la.tada, Aslan han 5 inci kat 1 - 3 
23,30 Yarın.ki program, ve kapa- mı.mara:lara müracaat eylemeleri 

i:an olunur. nıl;'. 

Zamanı gelinciye kadar komşu
lar ile hoş geçinmek poiitikası ta
kip olunmok icop ederdi. 

Avrupaya doi;ru birinci büyük fı::: 
akın Sırbistan seferi esnasında ı 1. 
Veziriazam Mahmut Paşa tarafın
dan tertip oluıımuş'tu. Minnet za
de Mehmet Bey Sava nehrini geç
ti. 

Tuna, Dirava, Sava arasında bu
lunan kıt'ayı garct eylemişti (861 
H.). 

Kapıdaki Arap beni tanıdı mı ta.
nımadı mı bilmiyorum. Fakat, bir 
başka vakit için bunu nasıl ga:ranti 
edebilirdim? 

dum. Bir an kulağıma ayak ses -
!eri veldi. 

- Eyvah görülüyorum ... 
Dive ürktüm. Faloat, kimse geL

medi, sesler uzaklaştı! Orada da 
kapıvı dinledim. G€ne hiç bir tı
kırdı bile yok:tu. İlk önce: 

- Burada da yoktur .. 
Diye yürüyecek oldum. Son.-.ı: 
- HayıT .. 

Petrol Nizanı 
111ç bakımı güzellibti.n en 

birinci prhdu. 

On beş senedenberi on binlerce 
kimse tarafından memnuniyetle 
kullanılmaktadır. 

lstanbul 2 inci ·cra 
Memurluğundan : 
Dairemızin 939 /3730 numara;:, 

dosya.sile haklu hapis volilc rneriı 
olup bu kere ryarava çevriJmes~:ı 
karar verilen Beyoğlunda ŞC 1 
Muhta:r mahallesi Cum!ıurı)"! 
caddesinde bulunan Taksim kıii ' 
lasınm birinci katında ve TaksiJll 
caddesi üzerinde büyük saJorı0~ 
nısıf cihetinde ve 3 odada 4 ade 
el dokuıma tezgahı, ve 3 adet 111~~ 
sure sa:rmak icin çıkrıklığın hırı. 
ci açık a:rttıııması 8/2/940 perşeıı' 
be bünü saat 15 den 17 ye kadal' 
ifa edileeekti:r. 

~· Bu a:rttı:rmada mahcuz eşya 111
5 hammen de/'!'erin>n yüzde yettP\ 

beşini bulıınadığı takdirde ikinc. 
açık arttırması 12/2L940 pazarl~ı 
günü saat 16 dan 18 e kadar '.eıı 
edilıecsktir. Alıcı olanlar muaY~ır 
)!Ün ve saa bte mahallinde hazır eıJe' 
Jmıacak memuruna müracaat 
rek almaJa:r1 ilan olunur. 

30 939/37 

ıstanbul 2 inci icra 
Memurluğundan : 

ve 
Bir borctan dolavı mahcuz .. a~ 

-parava çevri1mesi mukarre« ıl<I 
det Cumhuriı·et Merkez Baııl>3~ 
hisse senetleri 6/2/940 ta:rihine Jlı 

·C 
sadif sal1 günü saat 11 den 12 ) 
kadar İstanbul ikinci icra daire ' 
sinde acık arttırmak suretile s3' 
tılacaktır. Satı• bedeli kıymehd; 
nin % 75 ini bulmadığı takdlf e 
ikinci arttırması 12/2/940 tarib10

1
, 

müsadif Tiazartesi günü ayni saU • 
te icra edileceğinden talipJ.erin ye~ 
.mi mezkurda müracaat eyleınelC 
ilan o1unur. 934/6187 

Da!Jıın da~ın, hiçbir şey düşU;; 
meksizin biraz ilerledim kaı.'Y tP 
nın basına kadar gittim. Ya e. 
derli toplu ve .. lçine hiç gi.riJ.ıtl p
:rniş benden sonra içine hiç Y 
mamış gibi duruyordu. . ıııi 

- Acaba Paşa başka yerde 
yatıyor?. !-

) 
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Bilhassa,; Bosna beyleri bu a
kınları itiyat etmişlerdi. Ehlisalip 
seferlerini durmadan körükliyen 
ve Türkleri ehlisalip muharbecle
rile kırmak ve Rumelinden atmak 
istiyenler şimdi Türk akınları ö
nünde ne yapacaklarını şaşırmış
lardı. 

Venedik ile muharebe açılması 
üzerine •kınlar çoğaldı. Sekiz yüz 
yetmişte Bosna beyleri İsklavon
ya, Karintiye, İstriye kıt'alarını 
baştan başa geçtiler. 

Bu akınlarda yalnız genç esirle
rin miktarı yirmi bini geçiyordu. 
Dört sene sonra akınlu tekrarlan
dı ve bundan sonra, her sene te
kerrür etıncjte başl•dı. 

Bir koridor daha yürüdüm ve 
hareme g~tim; Gene bırakt;ğım o
da<la mı oturuyordu, salonda mı 
idi, vatak odasında mı idi, nere
deydi bilmjyordum?. Fakat, ikori
dorla:rda, ııelip ı:(eçtiğim her yer• 
de tek bir adaıma, bi:r hizmetçiye, 
bir halayığa rast gel:memek ne ol
maz bir tesadüftü?. Oturma oda
sının kapısı önünde bi:raz durdum. 
Kuhı7'ıını verdim, içeriyi dinledim. 
Hiç ;~s sada gelmiyordu. En küçük 
bi:r k.ıpranma yok.tu! 

Diyen bi:r arzu! 
-Ac .. 
Dedi. Burayı da öteki kapı gibi 

usulcacık açtı:ın. 

Dedim, yatabilir ve bu:rasıw 08• 

~uz.ı gibi b>r~kiııış olabilirdi',~., 
kat basmıı Çevirip dilter eşı 8•11, 
göz gezdi:rdiı'im z:aman mas3f,ıı h. 
üzeritıde paşanın altın, pırJaJJ '11,ı:I 
cep sa.atini ı;ıördüım. En çok J<ı) 
verdiği ve sevdiği şey bu idi. 

Vencdiğin boynu kırılmış, Pa
pa şaşkın bir hale gelmişti. 

Tuna boylarına hakim olan 
Türkler şimdi merkezi Avrupaya 
doğru akınlar yapıyorla:rdı. 

Mal itibarile pek karlı görünen 
bu hal Tiirk akıncılannı durma • 
dan ileri atıyordu. 

Fakat; devlet menfaati itibarile 
bu akınlar muzırdJ. 

Çünkii, fazla . husumet ve ada
veti dai oluyordu. Sonra; bu akın- · 
lar yüzünden civar memleketler, 
hru!ckctc geliyor, müteaddit I..alc- ', 
lcr ı vücudc ı:etiriyorlardı. . .. -~- .... ~ -~ .. ~ -- ~- . .. . 

Sekiz vüz yetmiş birde Evrenos 
zade İshak Paşa yiTmi bin akıncı 
ile Hırvatistanı kırdı. 

Bir sene sonra, Türk akıncıları 
Laybeh etrafına geldiler. Diğer 

biT fırka Kaziüli yağma etti. Artık 
akınlar tevali etti. 

Alp dağlarının eteklerine, İtal- · 
yada kain İzonzo nehri sahiline 
kadar varmağa başladılar. 

Türk akıncıları hayYetengiz bir 
sür'at ve meharetl~ İtalya içleri
ne doğru daldılar. 

( Devamı Vır ) 

- Ne olursa olsun .. 
Dedim, kapıyı usul usul açılım. 

A:rahktan baktım. 
Hiç kimse yok. Oda boş. Fakat, 

IDeğismemiş. Bıraktığ.ım gibi du -
ruyor. Gene usulcacık kapadım. 
Yürüdüm. Ne yanacağımı, niçin 
buraya geldiğimi, paşayı neden 
a:radığmu bilmiyordum! Sadece 
gözlerimi bürüyen ve dünyayı kap
kara eden bir bulut bütün şuurUr 
ımu da kaolamış, hissiyatıma d~
:rudan doğruya hüık.ınediycxr ve be
ni kaocıla.ym götürüyordu. 

yatak odasının önünde de duır-. 
.. ;.....,:.• ~ ·.: : -- :. -

Başımı korka ko:ııka içeriye u -
zattım. Oda ka:ranlııktı, sessizdi. 
Hirbir şey e,!irünınüyor, işitilımiyor
du. Bir saniye durdum düşündüm: 

- Ne vapa:yıın? .. 
Eianle duvarı a:raptı:rdım, elek· 

trik düğmesini buldum .. 
L8:ınbalar birden yandı. 
Bu odada hiç bir şey değitıYJİŞ 

değildi. Ma'Zi, seneler baş döndü
ren bir sür'atle !(özlerimin önünden 
geçti. Hatırlarım: 

İlk yahva bendedildiğim gün 
bu odaya kapatılmış ve uzun sa
atler yapayalnız burada hıçılı:ıra 
hıçkıra ai!lamış, 

- Cahit .. 
Diye döiffine döğüne aği~ım. 

Onu orada görür görmez 
1 

- Isliyor mu, islemiyor mil· 

Dedim. ııı' 
Eğer işlemiyorsa ben ona şıı 

nayı verecekti.in: ~ 
- Paşa yatak odası ile ııera 1 vı 

en kıymetli saatini de bıraJa11lS. 
o :ııama.n onun 

- Sensiz yasamam... , 
Deyişinin doğruluğuna inal'} 

cak, belki de biTaz yuınuş&~cı.ıP 
tıım. Saati aldım,,kulağıma.ıı~ -et• 
düıın: kulağımı delecek gibi ı~fü 
çarkları sanki bana: şJ<ıl ' 

- Hey ııafil, hala mı bu . 
dasın... yat J 

( Devanıı 

~ 
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