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SA\ I ı 104.,5 · Telefon: Başmuhıırrir: 20821 - İdare Müdü.rii: 23300 
İstanbul Nuroosmımiye No. 54 

En Son Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi Sahip ve Ba~muharrlıi: 
ETEM İZZET BENİCE YIL: 3 

- Konsey Bu 

Romanya Hariclye Nazırı Gafenko 

dıaJııa ziyade lruvvetlıcıııım~trr. H .. tta 
actıacıtın şümul ve mahiveti geniş
lemek istid'admı biile ~~nış!ır. Ba 

Milli Şef küçük· 
bir ameliyat 

geçirdi 
Ankar.a, 3 (A.A.) - Reisi -

cumhur İsmet İnönü bu~n sa
&t 12,oi5 de Ankara nümıme 
hastahanesini teşrif ederek sal! 
kürek cildi altıııdaki bir ufak 
yağ kesesinin •Kysle Sebace• 
çıkarılması arzusunu izhar bu
vurmuşlardır. Ameı!iye ope -
ratöı· Dr. Nurettin P. "Uman · 
tarafından yapıhnıs ve sekiz · 
dakika sili-ınüştür. Reislcwn· · 
burumu2 biraz istirahatten · 
sonra ı;aa,t 13,30 da hastahane
den a'yz"ılar.ak kö.~klerine av • -
det buyurmuşlardır. 

abah · Son Toplantısını Yap 

AN KARADAKi CİNAYET 

Katil ebe niçi.ru 
öldürdüğ ~*ne~ aııla ttı 
Yedi saat 

kadın 6 

.. suren 
seneye 

Ankara 4 (Telefonla)- Haı;eki 
hastanesi asistanlarından doktor 
Kilisli Mehmçt Aliyi öldiinnektcn 
suçlu Sisli çocuk hastanesi ebe -
!erinden N.aciyenin muhakemesi 
dün cü-rmü:ıneshut kanununa ~ 
re yapılrnıstır. 

Saat 15 teıı 20,15 e kadar 7 saat 
süre.ıı bu muhakeme neti.ce:;in<le 
Naciye 18 sene hapse mahküm o
lunmustur. FBkat hadisede tahrik 
!!Örüldüğünden cezası 6 seıoc hap
se, 3 a·ı f>mme hizmetlerinden 
memnuiyet., ve 19 lira tutan harç 
masraflarını ödemiye teıızil olun
ıınuştuı·. 

Mahkeme çok kalrnbahktı. Siyah 
bir manto ve Jaciveı·t bir şapka 
ı;vmiş olan maznun kadın jıın • 
darmalarm muhafazasında bu ka
labalı_ğı yararak a_ğır a_ğır suçlu 
mevki.ine ı:ıecti ve iri, slınsiyah 
~özler.ini sessiz bir tevekkül için
de yeı·e eğerek beklemeğe başladı. 
Avukatlal'ı Asını ve Cemal Harun 
da yerlerini aldılar. 

NACİYE ANLATIYOR 
Naciye; Afyonkar.ahisarın Sina

ınatik · maha:Tiesmdcn Ali Osrnan 
kı.zı ve 324 tevellütlü olduğunu söy
liyerek maktul doktorla nasıl la· 
ruştıklannı anlattı. 

Ve bu Kadınhanınrla kendisi e· 
be iken hükümet tabibi olan Meh-

muhakcnıeden sonra 
mahkum edildi 
rnct Aliııın bir •İzalcibikir· lıadi
seslni·n muayenesi S1Iasında ken~ 
disi ik beraber bulunduğunu ve 
irini bitirip odadan çıkmak ister
ken; dok:or Mehmet Ali nm ken
disine rapoı<ı beraberce yazmayı 
teklif cltii(ini ve o ı:ıecc ilk müna· 
sebetin anlarında bu teklifle baş
Jadıi'ımı hikaye etti. Günlerin bu 
münasebc·ti ilerlettiğini ve dokto
nııt k~ıı<l'sile evlenmek arzusu gös
termesi üzerine kendisi.ne bajilan
dığ'n ve hatta nişanlandıklannı 
ilave etti. Naciye, doktarla ilk mü
ırıas,...bete elı'iştifô sırada evli ol -
makl~ beraber kocası<ndaııı ayırı 
yaşadıklannı söyledi. 

Bu vaziyet Kad:ınhand<ı bir bu
cuk sene sürüyor. 

Naciye o sırada dokıorur. bir 
başkasının karısı ile cürmümeşhut 
yapıldıaını öğrenmiş. Fakat dok
tor bunları inkar etınis. Bir ~ 
doktorun açık bavulunda biri Zon
guldal<ta Saadet, diO:eıi Nazmiye 
ismlııdc iki kadına yazılım~ mek
tuplar ıl'Örmüş. Doklıor: •Sen bun
lara ehemmiyet verme'. Ben her 
seye rağmen seninle evlenece -
ği.m• demi?. 

Naciye İstanbul Şi~li hastanesine 
n'akledilivoı-. Fakat miinasebet -
leri devam ediyor. Doktor biT ~ 
kendisinden Kilisteki babası:na 

(Devamı 3 iincii sahifede) 

Maarif Vekilinin 
tetkikleri 

Üniversite rektörü 
bugün bir ç~y verecek 

iMa.-ırif Veltiıli B. H>asan Ali Yü
cel dün de şehı·imizde t;otkikleri
ıne dev<li111 e1ııni•tıir . .Vekifüı ümi • 
versirt>e<leki t€ikiklcri dün net::ice
lenmistir. 

Buailiı ..oot 12 de ıüniversite Rek
törü B. Cemil Bilse! taıııafrıı<l® şe
ırefiıııe bir Q3!y ziy•afeti verilecekfü. 

Bu Qa.Y ziyafeti a:yDli zamıaOOa 
tı,p f.a.kiiliesi talebesi için de tedip 
olunmu,.tur. 

ViEKİLİN BİR TENKİDİ 
Dl ger truıafta.n Vekil· güzel san-

Son taarruz da püskürtüldü 

Ruslar büyük zayiat 
vererek tekrar eski 
hatlarına çekildiler 

hariciye nazırı dost milletler· 
den asker de gönderilmesini istiyor 

t 

Fin ordus1mda kadın askerlerden biri 

Londra 4 (Husu.si)- Sovyetle
rin yüz tayyarenin de iştirakile ve 
kızaklı tanklarla yaptıkları son 
taarruz da püskürtülınüştür. Sov
yet ordusu büyük zayiat bıraka
rak eski hattına çekilmi?tir. Fin-

ler, Ruslar tarafuıdan kulla.ııılr.,1 
müsellah kızaklara Tabut. ismini 
vermişlerdir. 
Bu<ıdan evvelki Rus taarru.zn da 

daha fenni surette ih~ar ve tat • 
(Devamı 3 üneü sabilede) 

<JJ1llc.x al<.ademisin<leki teıt'kiklcri .,,.. ''H 25 d b • k 
n:ıısm "'abideler jürisinin, beyeni- er sene e ır an 
kn c,.,,,.ıer ale)'1üne ırnıakaılder yaz- . 
maJarını <W''m bulmad•ğmı beran 
etiııbt!r. b 
İtalya ile ticaret any.osu 

• 
ıstemıyoruz ,, 

müzakereleri İngiliz harbiye nazırınıı bir nutku 
Anıaştnanın bu hafta 
imzası bekleniyor 
hali·va ile Rornada devam etrnclr

ie olan ticaret müzakerele·lıı.in 
nelicelcn.ınek Ü7.€Te olduğunu yaz
mışlrk. GP1""1 ma:hima.ta ıı;öre, a,,,. 
}a«ma bu hafta içinde imza edile
cektir. Anfasmanın. bir faslına l(Ö
:re. 1nalyadan alı&cağımız kağıda 
mukabil kömür Wil'eceğiz. 

Sovv<>t Rusya ve Holanda ile de 
''eni ticaret a·:ıla-snıa}an yapıla -
cal< tır. 

1 Ki SACA 

Karelin' deki 
muharebeler 

1 

Lon<lra 4 (Hususi) - Yeni Har
biye Nazırı Oliver '3taııley Niv
kı:ı&tcl'de sövfod.iği bir nutukta ez
cfünle demi •th· :ki: 

- Bir tek hedefim var: Hıırbi 
kazanmak. Bir 1ıek sullih hedefim 
v.ırr: Bu sulhun devamlı ohnası. 

Na2l'l' Polonya ve Çekoslovak -
y.adaıki Alım:ı.n me:ı:alimiııden bah
settiktıeıı sanııa şunlıarı ilave et -
mistir: 

- .Mınany'1!nın ideali bizim:ki
:oo mu.htıli:ftiır. Onlar.ın fikirleri bi
ze kıar•ı ilan edilımiş bir <defi• dix. 
AlrnMl'·a ter'1ikkiyi bir nevi sukut, 
nezaketi müsamaha telakki E<ii yor. 
Su halde her \ki taı:rritaıı birinin 
ikıendi dfü;üncesini kabul ettirmesi 
Uızııındır. Biz va1nız ?dealleri.miz 
icin delijU, avni ı.ıaman.da hayatunız 
iri11 d mücadele ediyoruz. Bir fu,t-

bol nra,...ında ,)l<h.l •Ju ,J;j bı. U.u. ı r ı 
devreden sonra istiı ah-ate "' . ı • 
oneık mevzuu bahs dcgildh-. Yü ı 
düi>ümüz voMa to sonun· k. 1. r 
1?idece~i ;-:. 

Biz, n1eı t, fakat. ıncrh._ ııc :-. z \€' 

azi:ıl"Ji bir milletle nıüc Jdt le edi -
voruz. Gözqışı döknıed<'ll :r.aft'T o
lıcanaz. Eliınizclc l'<' va.._·..,.p. hbf)~in.i 
orıf:m a kov'1cavız. Çün<kü he!' yk· 
ıın.i be~ senode bir kan b&n\"" ı 
'"o...rnıak istcınıiy<ll•uz. 

Biz Alımanlan imha ,'<!ecek <le • 
.i(iliz. Kendilerinden de birşcy ;.,_ 
ıtemh-oruz. FaJtat on.!3!t•druı ><.«best 
ve mes'ut Mr Avruoanııı sulhpC'r
ver biT azası olma1annı istiy-0ru?~ 

Zaferimiz e1'bette taha:kJnık ede
oe-ktir. Fakat göğüs geı::meldc fc~ 
daıkarhJdıı. CC'•:>retJ.- ne<ticcvc• 'c ""'" 
celtiz. 

~'inlandiyanın Türk ırkından ol
duğunun en canlı misallerinden 
birini de muhakkak ki orada se
hir ve ıl'e<;it isimleri veriY'or. Me- I 
seliı ~'U Kareli berzahı. Muhakkak f 
ki, aslında Kıır - ili. Kocaeli. Tun- fansanJD Moskova sefiri döndü 
celi, o~ınaneli gibi. 

Sovyetlcrin buradaki en yeni ve 
büyük taarruzları da muvaffak ol
mamış. Kareli kelimesine sapla -
runca aklımıza gayriihtiyari şu 
halk esprisi de geldi: 

Kar aldı götürdü 
Yel aldı iifürdit 

Galiba Kareli'ndeki muh a.rebe-
ler de böyle oluyor! • • 

I\ads 4 (Rad. vo) - Fmı~ 1 Jı~tsız bı:nnıduôU .için bir mlidd"t 
Moskova sefiri diliı gece Mosko - . . . , . 
vadan hareket etımf>tir. Sı>f'r. r:t· Pa,-ı~tı? ı~ıu·&hat oo<-erekıf:ır. 

Üç Alman tayyaresi düşürüldü 
L<mdra 4 (A.A.) - Yorkshlre sa

hili arığmda bir pabl<çı .ııeınisine \ 
taM'1"llza (eı;ebbüs eden Heinkel 

tipi ü-ç A1ma.n bombardunan tay
yaresi tnı;liz a.vcı tayyareleri ta
rafından diisüriilrnfütür. 
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SAİRİ.. SONU 

İŞTE BÖYLE ..• 

f ~DESİN ON BİRİNCİ 
MADDE?. 

ş· au Aınerikada kii.iı Ncvyork 
selıl"ın<le, yüzlıerce şiir y«:omış, çok 
me,lıu1· bir şair simdi o kadar far 
kir düşmüş .ki, bir lokantada, bu
lasıkçılık arıyormu~! 

Zaval! adam?. Gördünüz mü şa
irlığiıı ; oıınu?. Klznn kaldıran şu, 
gene ediplerin a!dına şa,ayım .. E
ğer, bu ··cu:klar, şimdi birer lo -
kan taya bu.laş:kçL olarak girseler, 
emin olun, on bes ser·e sonra, her 
biri lüks birer rokar.tanııı patronu 
ohır! .. 

İ. '$ALI.AH DAHA 

ALTI AY SÜRMEZ 

Kendisini ben de tanırdrm. Köy
lüye kitap taşımak ui(runa attan 
düşmü< amudüfı.kaıi halkaları 
içiçe geçmiş yağız, ateı;li, idealist 
bir genç maarifçi idi. Bakırköy 
İlk tedrisat müfettişliğinden Yoz
gada gittikten sonra yine orada 
didinip köyden köye koşarken 

vazife başında ölmüş. Ölüm tarihi 
14 ai(ustos 939. Geride bıraktığı 

temiz bi.r ad, iki çocuk ve bir 
kadın. 

Fakat, bu satırları yazdığımız 
ana bdar o ateşli, feraııatli, ide
alist, köylü maarifçi genci.n aile
sine ve yetimlerine hala maaş tah
sis edilmemiş, Şiındi Maarif Ve
kiH Yozgat maarif direktörlü.~üne 
tekit gönderild;ğini v2 muamele
nin en kısa yoldan bitiı-ilmesinin 
emreuildiğlni haber veriyor. 

Tabii memnun olmamak için 
se.bep yok. Fakat, bir tek dilek var: 

- Muamelenin bitmesi de baş
laması gibi altl ay sürmesin! 

Carih amele 
tevkif olundu 

Gidio gitmemek meselesi değil 
de. prensip meselesi. Daha doğ -
rusu. mahut tabirile: 

- Kale alırup alınmaması key
!iyetL.. 

Yani, Son Posta, İkdam, Son 
Telı:raf. Vakit, Haber V. S. ga
zetelerin bimlerinin hatırlanma
mış bulunması. 

Bizim bddiğimize ı;ıöre bir basın 
birliği kanunu ve bir de basın bir
liği vardır. Kanunun bir de on 
•birinci maddesi vardır. Bu mad
de saraha~le Avrupaya gidecek 
matbuat heyetlerinin, temsil iş -
lmnin basın bir!ıği reisliğnce se
çileceğini kaydeder. Biziın ağalar 
ıştz bu noktayı kurcalamayı unu
tup ileri ıı:~ri lif edivodar. En ön
ce :;unu sormalı: 

- Falih Rükı Atay, Hüseyin 
Cahit, Nadir Nadi, M. Zek.,riya, 
Muvaffak, ~kip basın birliği re
isliği-nce mi seçilin •.l\1'ljino• yu 
ziyarete ıı:önderilmişlerdir, yoksa 
basın birlıl!me böyle bir liste mi 
gelmiştir? 

Eğer liste hazır gdmişse yine 
hcıocvden önce hükmetmek la -
zımdır k!, o !istey tabu! ve hatta 
vola cıkmakla bır"nci derecede 
kanuT!.un emrine ve ruhuna aykırı 
hareket eden bızzat bırlik reisi 
Falih füfkl Atay olmuştur. 

Bence, ik:nci .şık olıntı:;t~U1 ve 
•ikavetlerin de hiçbir gıllügışı ve 
tahtında mustatir hüvosi voktur. 
Sırf prensin, terrsil hakk., temsil 
re\'i ve anılmak ihliyaeıdır. Ma -
lüm va. 

- Yarım elma, gooül alma ... 
Diye meshur ve ecrübe edilmiş 

hır büyük lakırdı vardır! 
AID"!IT RAUF 

Beyaz zehir 
miibtelaları 

Eroin kullanma:.C rn satmaktan 
suçlu olan bir kar, koca dün polis 
taraf;nı:lan cürm~hut halin<le ı 
yakalanmıştır. •Sime difer• laka-
bı. verilen Salih ıs~:Ci bu a -
darr_ın kansı Lema'l !le bir!ı:cte 

gizli gizli gençlere eroin vf.'rdiğini 
haber alan polıs memurları dün 
bır plan tertip ederek kan kocayı 
gözetlemej!e baş!am:şlardır. 

.Nihayet ö~1cden b:raz SOP.ra bır 
kaaınla erkek Salihin evine ::!el· 
mi ier ve içeride kısa bir müd -
det durup dışarı cıktıkbrı vakıt 
memurlar tarafından yakalanarak 
Üzerleri arnnnu.,tır. 

Bu ara t.rmada ıki paket eroin 
bulunmuş ve akabir'ie de içeriye 
.eirilerek Salihle Lem~nın da Ü· 
zerleri taharri olu '!:.Uşlur. 

Salibin tı;;erir.dc·n bcs büyük pa
ket eroin çıkmıştır. Karısının ü
zerinde i ·e bir, y bulunamamış
tır. Nezarelha~e} e al.nan karı Ko

iki bOyDk 
havuz! 

Belediye; Gümüşsuyun
da şelaleli havuzlar 

yaptırıyor 
Ayas'PaıŞadıaki belediye inşaa1ıı. 

dolaY'!sile bu yolun muvakkaten 
vesaiti nıaikldyeve k.a?"tıldığırn dün 
y azır .!5t.ı.k. 

Bcledi>ve reisliği burada biT 
.lcasıkırt. vücud.e ~·tinnelotedir. 
Şlıındi n8kil VllllSÜalıan •milhend:is 
mektebi• nin ör.ünde büyük bir 
kavis çizet"Eik Dohna bahçeye l!Il -
mekeldiıı11er. 

Bu kıavsin iciındeki büyfık bir 
t<>nraık kütlesi tesviye edilmektıe
tlir. Burava büvük bioı: bahçe inşa 
edilecektir. 

Mül-ıcııdis rnclırebinin önünden 
geQC11 yd!un alt tıımfı.nda da bü
yük bir il'aVllZ yapılacak!lıt". 

Bu ha'VUZun sağ ve sol taraflıa -
rındaon geçecek olan paısajtar; ha
vucun al~ tıarofıııocla buıleş..~ck h,._ 
fif bir ımey'i1 ile aşağı k:ııdar me -
cek· l':iır. Havuzdan ~~le..-clt ol::m 
sı.ıılac; ımeo-divenin saiimchn v;, so
lundan hafif ....,laleler şek}inde a
kaea.kJ.a.rdır. A}"l"ıea merdivenin allt 
11a.nafmdalıi sedde de ikinci bir .ha.
vuz yaot:iıcaktır. Sı.ılar bu havu-z
da ~kiııar birleseceklerdir. 

Gerek .,,,...aıdaki bu ikincı ha -
vuzun ba<ıında tekl'alI" birleşecek o-
1l!'.Il wl!;:.ruın kıvnm köşe1eri.nru! w 
gerekse !ıao.'tlııJarın ~mda hal
kın oturuo istirahat "'tııneleri için 
müteaıcldit l<a.neoeler .kıonuJ.aoaktır 
İl:ioci bliyük hav·uzd.ım soruıa baş
lı ıaook oltan bir mc.ırdiven de bah
NO'Ilin alt larafmdaıı voe do~udan 
c;e>.tru}"1 Dol.'llabııhçe meyda.-ıona 
çWnı.ş a'l'ıroaktır. 

---000-

Hamallar tarifenin art
tırılmasını istıyorlar 
F ı , · ese ve ista..yon~ 

isk. !elcrdc çahş:ı.n lı:.ım.ı.'L":ır bele-
100<.'1 ücret taırifrlerirun a.-ttıı. -

.rı'....,, :::sn'1 rıc:ı etmişlc:>dir. Diğer 
taroft.:ın buna bİ'r sebop olma.d'ı.ğl 
için tek!:ifin belediye iktısad mü -
dtn-1üğünoe reddolunacağı anl9. -
sı maki.ısıdır. 

, HABERLERi 

"* Son ya.!?murlar ve seller yü
zür.dcn K:zılcahamam hapisha -
nesi tehlikelı bir vaziyete gir -
m.~tir. Bu bina 20 bin lira sarfo
lunarak daha geçen sene yaph -
rılmış bulunmaktadır. * Bu sene şehrimizin muhtelif 
semtkrinde 900 bin liralxk asfalt 
yol •nılacakhr. l\jünakasalar 
martta a01lacaktır. * Zongulrlak kömür havzasL -
nın devletleştirilmesi projesi ha
zrrla.mnı$tır, Bu yeni proje ile mın
taka ctoprakaltı• ve •toprak üstü· 
namlle iki kısma aynlmaktadır. 
* Bele<liye reisliği soıtukhava 

depolann! sür'atle ıslah etmeyi 
kararlaştırmıştır. 

+ Yeni Unkapanı - Eminönü 
yolunun planları da Vali ve Be
ledive Reisi Lütfi Kırdar tara -
fından Aııkaraya ııötürülmüştür. 

Evvelki gün Cumhuriyet mat
baasında vukua geldij'.!ıni haber 
verdiüintiz cinayet sı..,,;lusu Vanlı 
Mehmet Ali dün polis tarafmdan 
adlıveye teslim oluomustur. Mat
baada Alman tebaasında-n maki
neci Blümeri bıçkla yaralıyan suç
lu amele müddeiumumilik tara -
fı.ndan sorgusu yapılmak üzere 
Suttanahmet üçüncü sulh ceza 
mahkemesine gönderilmiştir. Ha
kim Müni-. tarafından sorguya çe
kilen Vanlı Mehmet, mahkemede, 
öldürmeyi tasarlama<lığ:n., hatta 
öldürmek aklından bile geçrr.edl -
j;iini, balı(ede Villi Blünıerle ko -
nu•tuğunu ve onun sert muame -
!esile karşı.laştığmı idd!a etmiş; 
•Bana tokat vurdu, gı.rtlaaımı sık
tı. Ben de canhavlile bıçak çek -
tı.m. Ondan ötesini bilmiyurum, 
art:k kendime malik değildim• de
miştir. Hakim Münip, sarguya çek
ti..ği Vanlı Mehmet hakkında tev
ki[ müzekkeresi ke91Ili5, rr.evk.u:f 
tevkifhaneye yol!.:ınmıştı.r. Bu 
husustaki tahkikata müddeiumu
milikçe devam olunacaktır. 

ca yarın sabah adliyeye teslim .:ı- l==============='I 
lunacak!ardLr. 

Kamil adında bcr terzi ile karısı 
Alpin olan bu iki müşteri de be-

Yazan• fskendcr f. SERTELLİ . ----
BAR ÇİÇi Lt:.:ıii ı 

._ ..... _.mıııı ... ...ıı;:ıaııD!mlll!!:l~mNo62..,} 
· ı ld . mili )"tlmL bes ya- - lfakkıruz var, Semih Bey! Ben 
:;ı~ek~!~L 1 de ~dret ediyoru;n .. Bıfüaı;sa Ce -

smda . cL.r ök·nüş milin bu yalancılıgmd,.n. Arlık an-
- Evet. Hem de o ı<a ç ' · · ·ı · · d b · Id t 

· · - '"-'·l b'le tawvamı· !adım kı Cemı sızı e. enı a a -ki ın.sant ~ozu.rA e ' _, : ' .. B"' ı b" d 
·· B"" ı bir bunağı bu kadar na- tığ"ı gıbi ı:!I:da.ıyor. oy e ır a aın-

yor. oy e - k h t 
tik bır zamanda harbi"e na.zm ya- !~ arkadaslı · y;;pmanıza ayre e-
parsa memleket o adamdan ne dıyorllil1-
hayır 0 görür. - Ne yapayını? &:.n.arkadaşla-

- $imdi ne olacak? rııru ıslah etmek ~e. kotu huyların-
- Kentlisine tezkl!rc yazmamı dan vaz ı?ecu·rue.: I:Sleum. Bunun 

emr~ mi~ti. Ben de paşanın son ha- için n" Jaaıiar çahstıgıllll, ne z~
lini süvledım. Aracfon geren yirmi meller çekli:mi, nek!<"e katlandıgıroı 
seneyi hic r.esaba kalmadan; o çok görüyorsunuz! 
dinç bir askerdir, dedi ... Çtldırmak - Sayanı t:l'kdirsiniz doğrusu. 
i$1.en bile değil, Selma Hanım! T<'bri!ı: e<kriım sizi. Fakıat, İ'>ilik 

- Canım, bundan size ne? Size- anlamıyamı, iyilik ı...ıpmakta ısrar 
mir k.u:u d.e~il misiniz? Yazın tez- etmek doğru dc~ildir. 
keresini .. Bitsin ali.sin bu iş. Semih Kanıran son kararını ver-

- Ya:odı.m. Yazdım amma. hidde- miŞ"tL 
timden de kendi kendL-ni yedim. Se!maya aşkım itiraf ederek: 
Bak....hm yeni harbiye nazırı kaç •- Sizi seviyorum. Şu heriften 
ıkoh>lc deane{(ile gelecek ma.kıa - vaz ~'çi11. Beraber evlenelim!• 

m~aİmavı hiç de ~nı...-.rese etmiyen Dirccekti. Kafasının içinde yer
bu mevzular üzerinde daha fazla le :en bu arzuyu izhar etmek flr-

s:ıtını ar.;11lken odanın kapısı bir-
durn>ıık istemiyen Semih: dcnbire açıMı. Hademelerocn biri: 

-- Bıı müna betsiz e.ocuk ta ha-
• im · ded" ·· • 1 - Mi93firiniz "eldi, Beyim! ılıi ge <dı, ı. goruvorsunuz va. 

Dünyada sözünde duran kimse kal-, Dedı. Semih şaşallaıdı. 
tmJ111JŞ. H ı kı>s yelana, dolaı.a, hi- Sehnamrı. gözleri bLr anda ışıl-
leve omış. Artık ii(reniyorwn bu ı d.a.ch: 
:.,-alancı insanlardan. - Demek ki ya!ran söy lcınemış .. 

vaz zehir kullanmak suçlle 3alih 
ve kansı ile birlikte adliyeye ve
rilecc!·Icrdir. 

Demek btrv>en ·bir eda ile Semi-
hin yüzüne ı-,ktL 

Hadem •• ordu: 
- Bur(~ mı alayım? 

Gelec kirr:di1 Semih, Cemili 
şahsan bile t'1nı:ınryardu. Btitün 
pu <lolaµlaıııı i,• yüzü simdi mev
dan.a mı cıkacıak\ı! 

Semih 'aşkın bir tavırla: 
- Bıı.--ay a gelsin .. 
Diye mınldandı. 
Biraz son a kapının önünde şen 

biı' ses duvı,ôdu: 
- Semih Bev yatak odasında mı 

aturU\'"Or. 
- Evet. beyim! Hı.ın~ireleri gel

di de. Bugün bura<i~ o ırııyorlar. 
Kapı acı kiı.. 
Semih gelen misafiri giiTünce 

gi.l:.meıte başladı: 
- Hay AJJ,ah cezanı versin, Ce

lal'. Biz kimi beklivorduk.. Kiın 
gek!L 

'O ma da birdenbire müthiş bİr 
inkisarı havale uirıı:mııştı. 
Avuk~ Ceiıl her ikisini de se -

J:amiıvarak odaya girmişti. 
- V aUrth i. dün ~('(:e<ienberi me

rak edivorı.mı, dedi. Büyiikderede 
Cemili buldttnu> mu? Ne yaptınız? 
Bu tarafa ııecmisken süvle bir uğ
r--,-ım dediın. İyi l.ti ;ıelmiı;im. 
Selma hanım da bunadalar .. 

Selına itidalini toplıyarak: 
- Evet, dooi. Cemil bugün bn

ı:ıava ~l>ini söylem.isti de onu 
bekliyo•uz .. 

Semih: 
- Hala ııelmedı, dedi. Bu ya • 

tancı çocuktan ümidiıni kestim 
artık. 

Zirai 
mOba eat 

Bir hey'et Paris 
ve Londra'ya 

gidiyor 
in,ııiılltereden mühim nu1d-.aırda 

demiryoI!ıarı malzemesi satm alın
mo:sın.m kanarlıaştınldığuu ve bu 
maksatla bir heyetimizin şehri -
mizden Londı'llya hareket ettiğini 
dün yamnşüık. 
~Jem:eketimizin ihtiyaeı o1ıan 

zITal mıakiııekrle sari hayvan ve 
'!lebaıt hast~klaa-ı mücadeleoi için 
lü21ınüu olan muhte.if malzemenin 
de İn<'üi.ere re Frarısadan temin 
olıunması .k.aırarlashrılım""ır. 

Bu maksatla bi:r ziraat heyetimiz 
do --...kında Paris ve LondnaYQ ııi
deoekti.r, Bu heyet dlıvfut ziraat 
isDetımeleri kurumu idare meclisi 
reisi B. CemilTLaber ile Ziraat Ve
kileti zirai kombirJal.ar müdürü 
B. Neoa1i Tok.erden mürekkeptir. 
Heye.t azası buaünlerde Ank.aııa -
dıan şehrimize gelecektir. 
Doğruea Parise a.idecek olıaın he

yet e~ Fransadan ve sonna da 
Lonciııadan malzeırnı alıaca:ktır. 

---000---

Yeni muvakkat ihraç 
merkezleri 

Yunuırta iluıac~m müN. -
k.aıbesi için Urunköprüc!!e bir mu
vakıkıat i.lıa-aç markıezi ihdas olun
ması Ticaret Vekaletin<:e k:aııar -
las tır ı.lııruş tı r. 

Di.ğ>er taraflıan Ticaret Vekaleti 
t>aılamltt ihr:ıc1ıımız için de Oarınk.
k.a]e ve Fet'hiyede birer muvkkat 
i.Juıa<- merkezi te.<is etmijftir. Bu ye
ni k:ararlaır dün şehrimiW.eki tüc
carlara büdirilıni<tir. 

Taksim • Ayaspasa 
caddesi 

Belediye :reislil:i; yeni eıçıhmş 
bu1unan T.aksiım - Aywpaşa cad
<lıesmin biron evvel tanzimi için 
çalısınaokt:;ıdır. · 

Evveli; 85 metre genişliğiOO.e o
liaıı bu yeni bahçenin ortasında 
büyük ve zal'if bir bahçe vüctıde 
e-etiri.lıınesi ktımrlaşbnlmıştt. Bah
çenin t>linı tamim edi.lın<ıkrtıedir. 

Bu ne telaşlı tashih 
Cumhuriyet matbaasında bir 

Alman makine komisyoneusunu 
bıçaklıınntlar. Olım,yan, oinuya -
eak hadiselerden değil. Fakat, 
Cumhuriyet refikimiz hadisenin 
tafsilatını verirken en öne.. ve 
telaşla tashih ediyor: 

- Vurulan adam evvelce ma
kine ustamızdı. Şimdi serbest ma
kine komisyonculuğu yapıyordu! 

Pek tel8.şlı bir tashih deiil mi?. 
Sanki: 

- Cumhuriyet Türk makinist
ler dururken hala Alman maki -
nisti çalıstırıyardu!. 

Diyen varmış gibi. Ha biraz ön
ce çalışmış, ba biraz sonra ayrıl· 
mış, bundan ne çLkar ki?. 

BÜRHAN CEVAT 

Celiı.l sordu: 
- Dün --rece ı:örüşcmcd.iniz mi? 
- Hayır. Şebboyla ayni otelin 

üst katrnda ko~ U1l kovur.a vat -
mışlard . Sabaha kadar bekledik. 
Bir aralık kendisini gördüm. Ba
na bllJ'Ün buraya gelec~ini va -
delti. Gelır.edi. · 

Celal kahkahayla güldü: 
- Ben onları otomobil ile Ka

raköyden geçerken ııördüm. To
katlıya giriyorlardı.' Cemilden ha
yır yok ... Boşyere ümitleniyor -
sun uz!. 

Semih, Selmanın vüzüne baktı: 
Selma: 
- Demek bugün de beraber -

diler, öyle mi?. 
D~ve söylmiyoJlıiu.. 
Celalin sabn tükenmişti. 
- Niı;in üzülüyorsunuz, Selma 

Han:m?. 3;z <:cmilden daha yük
sek, daha asil ve daha zengin bir 
erkekle evlenebilirsiniz!. 

Celal bu sözleri söylerken, ııö -
zünüıı ucile Senuhe bakıyordlL 

Damit pa;arun katibi susmuştu. 
Ceiul - evl-eııme bahsi açılmış -

ken, fııoatı kaçırmak istemedi -
Selma}"a döndü: 

- Övle d<>ı!il mi, hammefendi? 
Ben sizin yerinizde olsam hiç de 
endişe etmem. Çünkü, Cemil, yeri 
doldurulaııııvacak bir erkek değil
dir. Bövle hercailikte devam eden, 
heı·giln bir çiçeğin peşindoo ko -
san .her l!iin bir kadına ,l(Öllül ve
ren erkekılcrd.en - ben kadın olsam
neiret ederdim. 

- HWdun.ız vaı:. Ben de nefret 
ediyorum artık ondan. 

l Devamı Var) 
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Her semtte bunları 
barındıracak yurt 
binaları aranıyor 

Şehrimrzdoki bekii.r esnafın ve 
seyyar sıı•tıcıliOU"ın ucuz ve sıhhi bi
re-r şekilde barındırLlma<iarı için. 
~ı,ekar e!lll'af bürolın• aQLlacağıru 
haber vermi;;tik. Esnaf cemi,yeblııri 
müşterek bürosu ve belıOOiye re
i<'' · • bu 'U'arı biran evvel mev
kii ta.tbika ko}ımak için hareke>te 
l!eQIIlişler.dir. 

Muhbclif semtlerde .müsait bi -
nalar armımıtl<!ta<hr. Bunlar wk 
hsa bir zaman içinde bu~\.Ln'acak
tır. Akırbinde de, ce.miyetlene loa -
vıtı.ı. k.avıt..ız tekım.il bekar dük -
kancı vevıa seyvar eon:ıf bu evlere 
k.abul o1unac,klaırdır. 

Tekaüt ve 
1 

Belediyece maaş bağ
lananların en son 

listesi 
1/1/1940 tarihinden 1/2/1940 ta.

rihine k.adru:, snn bir,ay içinde iş
leri bitip kendilerine ına<ı& tıahsis 
olunan Dahiliye Vekal~ti Ye be
lediye mütekait, eyta:m ve era -
milinin listesi dün Dahilive Veka
leti :ınübek.ıüt ve e}'liam s"ndı,i!ı ta
rofmdan vilavete teblig olunmuş
tur. 

Bu listeden şehrimizi atakadar 
edenleri yazıvoruz: 

1stanbıtl scvrüseier 1ıahsil mu -
kıaıyvidi Tahsin Tomanic (yetim), 
Kaıraağac mezbahası damga me
muru Süleyman ince (tekaüt), Fa
tilı belediye ~ubesi Den işleri kii.· 
tibi H'l!San Özbek (vet>m), İstanbul 

Halen bunlıarın han od'alaırmda 
ve Joal....balLık "11\lplar halinde gayri belediyesi teftis heyeti reisi B. Tev-
sıhht bir şak.ide }<atınıaları doğru fik U~az "ekaüt), Beyoğlu beiledi
nörü1memektedir. vesi evloodirme memuru Refiki B. 

Bu binalar en kısa bir zaıınanda Sa.lahattin Yonkuş (tek."ıüt), eski 
bulunacaktrr. Esnaf evleri.nıie yıa.. Hicaz vilaveti mektupçusu Meh -
tacak olııınhc icin de civanda ucuz met Senan l··dtiırı). CaoLa:foa muha
birer cesn:ıf lokıa:rı.tıası., .esnaf ga- 1 sebei hıısush'O memuru Mehmet 
zinosu• tıamin olunacaktır. ı Nur1 Turekte'll (tekıaüıt), Ada.la.-

Bugün han -i:tlarında yatrp kal- beiedrl;e dairesi mühendisi Kas -
.ıı.atı bekar C9Ilafın masrafı kaı; ku-1 bar Nemse ''"•elim), Mal.aıtyoa rneb
knı;ro< tut.uyur.,a bu evler ve lok.an-' usu ve Dahiliye Vekaleti siyasi 
talıartla da avni ->.'.>ra almacaktır. müste9arı B. Abdü1mutt.aı:~ (te -

Bu Jok..,..ıLalıat'Cl.a esnafa yıdıııız kaüt), eski Kerek mutasarrıfı Ali 
sııhah kahv:altısı ve akşam yemeği Yümnü (yetMı). 
verilecektir. l Bu emekli ve öksüzler bu aytlaın 

Öi!le yemefıi verxlmemesine se- itibaren maa~lanm alabilecek -
ben bu saatte esnafın hariçte bu- !erdir. 
~. Bekii.r csr..af evleri OOO>-w.--
tesis ve kü•a:t oı.mdukban sonra Profesör Massignon şeh
badoema han odalı&rmda e..<nıafın 

gayri sıhhi saıııf.Jaır altında otur - rimizde de konferans 
ma:larına ıınWmade olunımı:yacak ve k 
hensi cesnaf evleri> nde yatıp verece 
kıa.J:km.ai<a mecbur tutulıa.caktır. Tüı:k ve is:am tarih; üzerleriııde-

Bu suretle "avri sıhhi bekii.r, es- iki .ırastırmaları ve eserJeı:ile bey
naf harıJ.aıııı da kapatılmış olacak- • nelmilel il:m aleminde yüksek bir 
b. . 'ı mevki ihraz elmi olan Kollej dö 

0<>-- Frans profesörlerinden M. Louis 
Stajiyer muallimler her M=i~nan yarın ve)"' öbür gün 

k 1 d <elnimize "elecektir. 
zanıan me tep er e Dün Ankam Hallrevinde mu _ 

bulunacaklar vafialci'vebli bir konfenanıı vermiş 
KLZ eruıtitü!eri ile akşam kız 

san'at mek:tenlerirı.deki stajyer IIll.l
allimlerin valnız mükellef olduk
ları derslere girmehle iktifa ettik
lıeri ve müsbakillen gösterdikleri 
ders zamanlarının haricinde de ser
best bH"aktldıklan an !aşılmıştır. 
Maaırif Vekii.leti dün bu müna -

sebmk ~kadarlara bir emir gön
&rmiştir. Bu emirde stajyerlerin J 
meslekde daha iyi yetişmeleri için, 
dıers saatleri 28 den az olıımkırın 1 
.ıııeri kalan saatlerde de ders züm
;releri ile alii.kadar müdürlerinin 
tensip ~ muallimlerle bir -
~lkre derse "irmerre veya sipar~ 
Qtelyesi olan okulla:da icabı.na. gö
re bu atelyelerde çalışmağa ınec -
bur tutu!nıalan tebliğ ohınmuştur. 

olan bu bevnelımilel şöhretli a:!im 
nersembe "Ünü şehrlmiz üniV'Cr -
sibesi. hukuk fakül'lesinin 1 num~ 
rah ders salonunda saat 16 da bir 
konferans verece'ktir. 

-000--

Belediyelerin gümrük 
hakkı 

ı incikamm 1939 ayı içindeki 
ııümrük resimlerinin yüzde onu o
larak 250 bin 935 lira gümrü)< ve 
İnhisarı.ar Vekaletince Dahiliye 
Vekaletine teslim o:iıınmuşbur. Da
hiliye Vekaleti tarafından da Be
J,ediveler bankasına yatırtlan mez
kür para şehrimiz belediyesi ile 
dill'e!- alii.kadar beledivelıer arasın
da taksim olunacaktrr. 

1 
Avrupa Harbinin Yeni Meseleleri 1 , ___ __, 

Birdenbire taarruza geçmeği 
düşünüyorlar 

Almanların çoktanberi bahse • j 
dilen tasa\ıvurları kış nıcvsimi - 1 
niıı bu siddetli lıaftalımuda tat
bik edilıuedeu kaldı. Dolanda ,·e 
Belçika tarikile ga'l> cephesinde 
taarruza ı:eçmck i&i belki bundan 
sonraki haftalarda olacak. Fakat 
Hitletin gerek askerlikte \'e ge
rek diplomatlıkla baslıca siliıhı 
şimdiye knd.lf hep ani olarak ha
rekete gcçmd<, kar ısınd•kilcri 
şa..oı;ırlmayı tecrübe ~ureti!e n1ıt -
vaffakiyeti istemektir. 

İn~iliz ınatbuatının daiına na
zarı dikkatini celbettiği nokta şu 
oluyor: Almanlar bugün komşu
larından herhangi biri üzerine ta .. 
arruz edebilecek haldedirler. G<ı
rek Holanda ve gerek Belçika hü
kumetlerine Berlinden verilmiş 

olan teminatın da hül!:mü olmasa 
gerek. Tahmin edildiğine . g~~~ 
Ren nehrinin Holandaya gırdıııı 
saba ile Sar mıntaknsL arasında 
1,000,000 Alman askeri toplanmış
tır. Diğer rivayetlere bakılırsa 
Alman crkanıharbiyesi 150 fnrka 
askeri hazır bulundurmak için 
uğrıışmaktadıT. Alınan devlet re
isi de ordu mcvcudünü 300 fLrkaya 
çıkarınok emelinde imiş. Alman
yaya komşu olan bitaraf memle
ketler matbuatının Berlindeki 
muhabirleri tarafından toplana • 
rak bildirilen rivayetler olsun, 
ınalümnt olsun herhalde Alman
yannı büyük bir hazırlık içinde 
olduğunu gösteriyor. Tasavvur -
!arın hangisi kağıt Uzerinde kala
cak, hangisi filiyat sabasına geçe
cek?. Bunu zaman gösterecektir. 

GeTek harbi hazırlıyan veka· 
yiden, gerek harp ha ladıktan son
ra göronünden geçen türlü saf -
hah.rdan cıkarılan birk~ netice 

vardır ki Awupalı mütehassıslar 
bunları $Öyle hulisa ediyorlar: 
1- Alıuanyanın bitaraf komşu

larına taarruz etnıiyece~i kestiri
leme~. Fakat bu tehdit ve tehlike 
bitaraflan biı~ıirlerile dabn •ıkı 
surette bağl:ınmıya sevkedecek
tir. 

2- Holanda ile Belçika ei{er 
s1msıkı birbirlerine bııi(lanmaz -
kırsa kendilerinin birer birer ta
arruza ui!1>acaklarını anlamış -
!ardır. 

3- Almanyanm maksadı kendi 
etrafındaki koınşulortn arasmda 
itimatsızlık ve gerginlik uyandı
rarak bundan istifade etmektir. 

3- Komşular tehdit altında bu
lundurularak ikttsadl sahalardan 
onlardan birçok menafi temin e
dilmek isteniyor. 

4- Fakat Almanya daima ru
hiyat itibarile yanlış hesaplar yap
mış, başka milletlerin haleti ru
hiyesini anlıyamamıştır. Bunun 
içindir ki Almanyanın tehdidi al
tındaki konu komşuları korkarak 
teslim olacakları beklenirken bu
nun aksine olarak birbirlerine 
yaklaşmakta ı.'e ıı:itgide silahlana
rak kuvvetlerini arttırmaktadır • 
lar. 

5- Alm•o propaıt'&ndası şimdi
ye kadar Fransa ile lngiltereniıı 
arasmL açmıya, sonra İskandinav
ya ile Bolanda ve Beldkarun da 
İngiliz ve Fransız nüfuzu altına 
ahnacaktnı ileri sürmeğe uji-raş
mıııhr. Buna mukabil bitarafların 
müttefikler lehine olan manevi 
müzahereti günden güne artmak
tadır. Vekoviln inki a!mı bu nok
tadan takip etmek l.iı:!m. 

ALİ KEMAL SUNMAN 

apon hr,la 1 

Ye.zan: AH lIU . KRÜ 1 .-~I 'J. 

Bir japon gemi"§i içinde o;C~.,. 
hat eden yirıni bir Alman tcb~ 
sının tevkifi vüzündcn Iu ... Jtr 

~ "' hU• 
i!e jaı>onya nra7:nda ~.1kt~1".. "tn· 
laf, geçen sene bırltaç Çıııhuiu 
gilizl~re iltica]::rrı hitdi~esi r.~hi 5:ı· 
mullü bir m~scl~ halini al:ııak1'; 
dır. Hadisenin mahiyeti sudur;.~·. 
İngiliz harp g(.'misinlıı eline cH15• 
memek için kendi kendini b•u, 
ren li:olumbus ııanundak1 J'>lrı!\ 
gemisinin tayfaları, bir ıııliM•I ~ 
merikada kaldıktan >Onra i.lı'~ 
şark yolile menıle ;etleri ne . ~e,. 
dönmek üzere A'13.Jııa r.ı .. ru l~ 1 ıı.,.. 
deki japon gemisine binnıi~lcr. \. 
pon gemisi, jııpon sahillerine ,., 
la tığı bir sırada inı;;ifü JıerP ~ 
milcri tarafından dnrdumloT•~ ~ 
çinden Alınanlar al.nını-? \'t' 1!·111 

Kong'a g-Otüriilntii~Jerdir. , t 
japon hükUmcti, bunun iizet 11~. 

İngiliz harp gemilcriııin bu b~~;ı 
kelini protesto etmiştir. Fıtk•' ,.
taraftan japon hükumeti bıı f

1
,, 

testoyu yollarken, diger tar~ j· 
da Tiençiııde Çinliler;n ilt~ca l!j. 
d.isesi srrasıntla yapılılı~ı gıbı, J .1 . '·ar· pon matbuatı !ngiltereye " . 
şiddetli neşriyat )apmı~·a baş!~~, 
~ıış_ ~·c iapon'.\·~nın ~er t~r::ıfı~,r 
lugılızlcr aleyhıne nuınayısler ~i 
tip edilmiştir. Meselenin h~k0~1 
ciheti basitti1'. Bitaraf gemi ıt'" f 
seyahat eden diisman tebaa51, 111 • 

harip devlet haryı gcmilcı:i t•'.~r
fından tevkif edileb;lir mi ed~cı 
nıcz mi? joponya as!--cr olmodı·kil 
muharip devlet tebaasının te• jı!" 
edilemiyeceğini iddia ediyor. 

3
• 

giltere ise, bahis mevzuu ol•".,,,. 
damlar, askeri hizmet çağında 1:,1" 
ler tevkif eılilebileccjifoi ileri 50 

m~ktedir. ..,~ 
ihtilaf japonlar tarafın~•~ ";,, 

bir çığıra sokulmuştur kı, . ı~P11 ;. 
hükfunetinin bu meselede ıY1 )<il' 
yetle hreket ettiğinden ha!' ·b• 
şiiphe edilmektedir. Siyasi bı~ 'i,. 
tiliifın hallini güçleştirmek '·~li 
ona sebep olan hadiseyi nıı ··;· 
haysiyeti rencide etmi~ gibi ~";c 
tererek efkinumumiyeyi tc ı~ 
etmcğe kfıfidrr. japonyanın 11, 
meselede öyle bir hareket t~ 
takip ettiği görülmektedir: ·ttc" 

Dij;er bazL jaPoıılar da Jııl!' ~r 
reyi, hukuk bakımından haklı ~,11. 
meklc beraber, psikoloji bakı."'· i• 
dan İngilizlerin hata ettiklcrı"' . 
teri sürüvorlar. Bu ~özlerin ıı1~ı· 
nası şu olabilir: İngiltere hakl!ııi• 
makla beraber, japüu mi~Iet;,.. 
hassasiyetini düşiinmeli idı. J.\d , .. 

b" c harip vaziyette bulunan ır c,. 
let düşmanile mücadele ed-;rk ıı· 
yalnız hukuk kaide~erile ~rı.ul dl • 
bilir. Bu hukuk kaıdelerın~n b•'" 
şmda kalan şıı ve bu mitletın ,ı 
sasiyetini nazarı itibarc atrt••· 
mecbur değildir. ııP' 

İşin irvüzü şu~ur ki japo?Yd• 01· 
kı mülteci Çinliler meselesın :

0
,. 

dnğıı gibi, lngilterede? .bazı 1<t•' 
scsiyonlar koparmak ı~ın. yoJ.\fiil· 
mesele cıkarnıak iste~ıstır. t•' 
teci Çinliler mcselesı çıktı!< ,ı 
sonra derhal ihtiliıfın lıudud~ ilt 
şümulü genişliyerek bu ınese ~ ıtt 
hiç aliıkasL olmı~·an bir takını .~',.ıc 

1 Ş. ı1· d b"· ortaya atı 1nıştı. ım ı e 1,ııı 
bir maksadın gizli oldul(u ııJı• rti 
edilebilir. Çünkü japon hijJ;On' ~· 
protesto ile iktifa etıniycre~ 1~ e· 
kabele bitmisilc geçip ~nı::ıt;ı :ıt 
milcrjni te\'kif ve tefüş e:ı"ri~' 
başla.ıuı<tır. Ticaret gcın•\'~ıiP 
teftiş ve mu:ıyeııe anc•k mu \dıı· 
devletlere verilmiş bir Jıak .0 

01· 
ğuna \'e japonya da mul ~~,p ,ıi· 
ıuadıJ!ına göT.e, japon hüh.tuıı '\'l 
nin ba no~tada lıakkı yol;t~u·· lıt' 
bu teabiu n.uk~bele bitıııı>• 1 ~~ • 
rak bile ıııi,rataPt edile111I!'· 11 • 

1 ·ı i ıı• kat jant>;t).ıl.llill beyn ı~t : ·il ~r 
ruasebeılerde hukuk \'C l<"~nı~ ,r\1 • 

yıtlarile JTI~~:ı),\t!l o!ırad1~ı ... 
rühnektedir. / 

l Birimizin Oerdl 
i Hepimizin O~ 

Bir meb'usa açıl< 
mektup 

1 
••.• ~ .. • 

Galatada l\lel•k ıanı ~" .• 
marada oturan avukat 1r;,,1 
yanlafilos Kaya bize şaY • 
dikkat bir mektup gönder r:• 
miştir. Bu okuyucumuzun "dr· 
tubu dalıa doğrusu, biz• .ı 

' • uıııtr 
ğil EskişehiT mcb'usı1 S 011 
özdamara bitubcndir. ~ıe~~13 ,
bahis a\•ukat, Balıklı Run• rıı~ 
tanesine tek müteı·elli. ol~,,i~i 
Bay Stamatm tayin edıld•';.,I 

fa~· gazetelerde okuduğunu, • 
bu ha\•adise bir türlü in~~·, 

..tll'l>l , 
mak istemediği~ıl, 5u c tıil 
meb'uslukla, harıçte b~".1 telif 
aidatlı vazi(eııin kabıhdır· 
olamıyacnğuıı yazınakta obtlfl 

1 
Biz sadece, liu • nıekt !<~)' 

muhleviyB.tını bulasntaıı 
detmekle iktifa ettik. 
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Ruslar üyük zayiat 
vererek çekildi 

bik: ed'J . (1 inci sahifeden devam) rnn de kullanılmakta oldui';\ı:nu 
d~le ~~~ştL_ Bilhassa topçu, şim- yazmaktadır. Tayyare ve pilot ııev-
l(osterın·. l(o,teremedlJU faaliyeti k:iyatına devam edildlkoe, Fi.ıı.l&zı.. 
"Dü,1 ~~ nd' diyada hava muhareb&leri de ik-
''U.S tay a rvanın cenubunda tlham edilmiş olacaktır, 
\'ü bo Vareleıi Yirmi dokuz kö- FİN HARİCİYE NAZffiININ 
llltiııtü~balamı !ardır. 20 ki~i öl- BEYANATI 

FINLı\NJ)tyADA IN' GILI' ·z Londra 4 (Hususi)- Fınlandi-
TA va Hariciye Nazırı Fisto Pi-ti sa-

Lonct yY ARELERİ dece insan! yardımın kafi olına -
Rr~ P.a~ı!,.<HususJ)- Deyli Tel- d:ğuu, Finlalldiyanın UZ'llll men-
An-.erik _ ı. Finlarıdiyada yalnız zilli toplara ve askere ihtiyacı ol-
IO<ı on ban :avvarelerinin değil, duıtunu söylemiştir. Bu sahada 
1-nna, e~ ~ndeııberi ikiimın şart yapılacak yardım ne kadıı:r seri o-

~vının İngiliz tayyareleri- - tursa, o derece müessir olacaktır. 

~~til ebe doktoru niçin 
oldürdüğünü anlattı 

lfÖnd. (l inci sahifeden devam) 

tı l'rilrnek .. 
Yor. l<ad UZere beş yüz lira is

d[ki bu ı.n nııı.aııından b;riktir -
lıJt haf~aray, derhcl veriyor. Ar· 
l'ivor[a tatillerini beraber ııeçi-

1'! r. 
~~ı::ive bundan sonrasını şöyle ••Yor: 
-Iıir .. , ,, 

i<!ı. , h ııun, hır munasebctle Ha-
tf"' ast · , <'hınet ;:ues_ınc telefon ettim. 
tilıar,111 Yı aradım, ihtısas im
avrııdı 1 

dVerdikten sonra, buradan 
ll~h" ediler. 

dan 0 ır sevden haberim olına -
b' ,nurı bö ı ıre be 

1 
Ye avnlışı, birden -

~sı n fnnalaştırdı. Annesinin, 
.,,.,_, nırı ~a·ına id •. . d" 
·-· ... ü ' .. g eee,gını u -
l~ l(i~· Derhl trene atlıyarak. Ki- ı 
il; oıad 'k:· Yolda hastaland m, be
sırada ~ ?astaneve yat' dıfar. O 
du. l<n· enı _geldi, haotal'ede bul-

~!t'ı.şt:~s::t~~en oolayı çok 

lırtıv0~ icin ııelmedim. Paramı 
• ••.'ll, dedim. o, 

4~n hemen İst;nbula git, ar
ıirr.di hen gelivorum, parayı da 
di vermeme .mkan yok:ur, de-. . 

Bunun üzerine aramızda milixı
kaşa basladı ve kcııdisini şikAyet 
edecel!imi söyleyince beni ölümle 
tehdil edip üzerime saldınmak iste
di. Ben de gayriihtiyari tabancamı 
~rkarıp vurdum!• 
ŞAllİTLER NELER DEDİLER? 
Bundan sonra İzmir oteli katibi 

şahit Kemal ile, Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekuleti sicil müdüırü 
Salih, Doi!lblllevinde nisaiye asis
tanı Samih Enyal V? karısı, tabibi 
adli Behcet, şahit olarak dınlen
diler. 

Harp 
Olmıyabilir mi? 

(Başmakaleden devamJ 

B- İktısaden kendisine a.,k 
olan kapılan kapamaktan müstat
ni kalacak vaziyette dekildir. 

C- Fransa ve İngiltere hava, 
kara, deniz ordularını bir yıldırım 
taarruzu ile maitlup etmek iktidu 
ve imkinma sahip deklldir. Sablp 
olmak iddiası ve banrlıfı içinde· 
dlr. 

Bu esaslar doknı ve yerinde ol
duğu takdirde de Almanya için 
şövle bir hath hareket takibi muh
temel olabiJlr: 

A- Taarruz etmemek, Zigfrit 
de ınildafaşda kaln1ak, taarruz 
beklemek 

B- Kendisine açık olan iktısadi 
kapıları kapamamak hususunda 
azami dikkat göstermek 

C- İtalya ve Sovyetlerle mev
cut münasebatını idame etmek ve 
bunu daha faydalı bir şekle ifra
i!'a çalışmak 

D- İhtiyat kuvvetlerini te<hiz, 
talim ve wrbiye etmek, mümlriln 
olduğu kada:r \'C nisbette yeni de
nizaltılnr, tayyareler yapmak ... 
E- Harbi bugün okluğu gibi bu 

baharda ve yazda da idame etmek, 
Polonya ve Çekoslovakyada iyice 
yerleşmek, mahsul almak, maden
leri işletmek, kuvvetlenmek ve 
ilhak ettii!'i a:raıııiyi ber türlü me
taı ile fevizli bir hale getirinclye 
k;ıdar harbi havada ve karada ida
re etmek 

F- Garp cephesi haricinde ye
ni bir cephe açılmamasına azami 
dikkat göstermek ve taıarruzu 
müttefiklerden beklemek; ancak 
dahilde efkan umumiyenin sabır 
ve itiınRdını muhafaza etmek icin 
yeni ve mevzii bir zafel' kazanmak. 

İşte bütün bu ibtlmallerdir ki: 
- Harp olmıyabllir mi?. 
Sualini de tetkike değer bir 

mevzu halinde ortaya çıkarmak • 
tadır. Er;er, Almanya bu cibeta 
temayül ederse ve miittefikler de 
ilkbahar veya yazda kendilikle -

Il TEKRAR AYRJLL.,_. 

tıe ~ oradıı,n a"rıld:m. yolda yi
Ya Vek&_l{ızlan.;,mı. Onun Ankara
tiiHni .. ~'terı izm almak ;~:n ı<it
ı\lin . 0--endım. B;.ırada M~bmet 
nu .. ',!1 Selçuk o'elirı<le oturduı'!u
Ye ~;'r<'>;1dim. Bir gün tam Sıhhi· 
tasıaJkalctinin Önür.de kendisine 
Iliraz kım, Beni görünce saşırdı. 

Bunlardan sicil müdürü Salih, 
Nacivenin keıxlisine telefon ede· 
rek doktor Mehmet Aliyi sordu -
ğunu. maktulün Avrupaya gitme~ 
işini bilmediğini, Samih Enyal ile 
karısı da kendileri de Kilisli ol -
dukl.'.ır; icin maktul dokt<ıru An -
karaya gelince evlerine çal(ırdık
larını. fakat Nodve<len hic bahset
mediğinı söylediler. Tabib:adıt 
Bchç~t ise. ınaktul Jc Nı;;;iye ara· 
sında bir boi(u•mayı tı.bben te•bit 
edemed:)1in;, ınaaııı;ıfih ~""' J:adı
mn bornu..'1<la bulunan tülbendin 
ı:ı:ırmak izlerine mani olabilcce 
i'(ini l:ıeYn n etti. 

MÜDAFAA VE KARAR 
Mdrakıben ,,·iddciumumi 448 

i.n<'i n addeve _göre ceza ist::!di. A
,·ukatlar beroet, olmazsa tahrikin 
düsünf;lmes!: • istcdi1er. 

rinden Almanyaya taarruz etmez
lerse bıı sekilde 19i0 ilkbahar ve 

1 yazı da sadece ekonomi, politika 
ve ha:nrlık harbi ile geçebilir. 

. onu uk. 
Il~ ,, 

l?eld~ ffiUddet sonra Selcuk oteline 
lıva.ı-a~m ~am_an, onun esvasmı Uıp
sıract g:ttıc.~i haber nldım. O 
k;Uı,.ad otelin garsonu bana, onun 
~ini ~ e lı:r arkada mı bekledi -
l?iltirn abc~ verdi. Derhal kah veye 
!la. h i caıı:rttım, Kendisi buna fe-

a de sınırlen"1iş ,gib\vdi. 
l'o-;;!en benim ist;kbaEmle oyırn
ltavet .;J~er sc~ ber.i Vekalete si
$İltaı· ersen, oen de seni polıse 
dil<!;, et ed<ır, hayatınla ov-na.rım. 

Ilunu .. . 
~ll~lad k uzercne münakaşa etmiye 
!'ada 

1 
• N_~h~r~t.?aha 10 gün bu

d.!n Yl!'n, ~ru~uruz, diyerek ben
t00 1~Yhldı. Ertesi _gün yine tele· 
duın ~kep kendi.sini takip ediyor
llıe · _sama do.i(ru benim oteli -
be~;';;:klı, hi\-bır ~Y olmamıs gibi 
~ler le kQnuşmwa b~Jadı. Türlü 
buıa ~en bahsederek beni İstan
Yere ıı:o:ıennek islivordu. Ben bir 
lı:in b{ı enıem .• dedim ve 500 lira 
l'aflı dr s_enet ıstedlın. O, hiç o ta-

eeıldi. 

• ,.a i\·e de son d~la ayağa kal
kar.:ık: 

- •Ben art k ondan nefret et
mc?!c ba:;ılarrı(.tım. J' .. :;k 1m ihane
ti!" sön:nüşfa l\faksadrm yalnız 
p.:ırarr.ı kop::rmaktl!.• drdi. 
Mü.eaıubeıı ka.aı· ver.lerek genç 

kacl:n hap'sh,, .,en' ,gönderildi. 

ırı!J"' · ıı· ŞEHiR 
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Jii'ı;~ TiYATROSU 
111 ı, . ,.) Tppebaş·nda 

11i:'. ı 1 :•:ı: ,. ~ ~ 

dram kısmında 
Bu ak"am saat 20,30 da 

( O KADIN ) 

İSTİKLAL CADDESİNDE 
KO'.\fEDİ KIS!\II 

Bu akşam saa ~ 20,30 da 

(OGL U~t, UZ) 
Şehir Tiyatro,u::t'n biilün hasıla
tını r .. ~taketzedcft'i'e tahsis cltigi 
büyük rnlisaını:i"esi 5 Subat Pazare 
tesi ak'."&lnt l!k <le!a ola.rah: 

PE~IBE SOl~/,K -16 No. 
Yazan: ;u. Fcriıkn 

Yazan: Rahmi Y AGIZ o:29 --
Donanma eliyor 

"' 

K.ayışdağı bayırına doğru, fundalıklar 
•rasından yürümeğe başladını 

ltar,ıına 
-ıı~-· gelen bostanın çitinden 

~ıııı 4'. la fek k ·b ·-..aç rm arasına gire-
O ~y olduuı, 

llrakgun akşoına kadar Bliiiik 
ı os tep · · •ııda b •sının arknsındaki bos· 
tıııd ' ostan kuyusunun İtena· 
lındaa Y.ıi:'ılı fasulye sırıklarının al-

!l'ızlend' Ot·ıd•n ım. Karanlık ba>ınr& 
l>nrn çıktım. Kamım açtı .. On 
•I• '.~ Voktu. İzmite gitmek, beni 
doı1 ;:~· Yakalatan hain S<>tiri
l'ak,ıt k anı almak isllYordum. 
t"""de •1~•d_~n gidemezdim. !\fal -
giilı b' 

0 
"l:llnm uzaktaki talim· 

ınasınd 
lııandere ,, ·~ tanımıştım. Sa • 
lıal(:i ala- ko,·unde tanıdıklarım, 
•ava g't abalarım vardı. Litkin o
nı•klebi~ek ~ehlikeliydi .. Endaht 
dunı. il n cıvnrında bulunuyor
C:iiuı·u" uda ayrıca bir tcl-likp idi 

"' nıekt ı,· · - · ra.sıay 1n "' devriyeleri bana 
~al,'a d •al ~urdurncak; •füıdlizkii 
d 1 a il~ .. h a " !anıp b şııp esiz bu civarda 
1': "l!\l:'n Udi.ıklandı~ İt"İn heni 
dııi:nrıı ,~ı:;,~alıyaraklardı. Bulun
~ ,;,, k " c\o kalam3z!lım. Çar-
ıt • rı lını K c! • huh..ı fu .. ayı agı hayırına 
t·~.~. ~d~lıkların a..,..mdan yii
JU Rece ·ı :.. tdrnı. Calılar arasında. 

ı erlcyişi ayaklarımı par-

çah~·or; pantalonumu iplik ipl:k e· 
diyordu. Kan1 ter içinde 2,5 saat 
yürüdiiın. Bir tepe astım. U:ıak -
tan iki iif titrek ışık bdirdi.. Bu
rası bir kii~·dii .. lltallepe civennda 
Rum köylerh:ı bulunduğumu bi
liyordıım. Bunlardan birine b • 
pnr.-t ııwsam da muhakkak kur
h:lac:ıktım. 

· Jtibal bir dakika durdu. Soluk 
solui(a anlııttı:h bu hikıiye, ken • 
disinin bn Kizli teşkilata nosıl ııir· 
djr;iui gösteren bu efsanenısi an
lahs Da\'UStıuı ideta u.vkllSunu 
g~tirmislL Delikanlı gerinip esni· 
yerck sordu: 

- Daha uzun mu bikiıyen Mi· 
hal? 

Öteki pcısbıyı!ılaı:ını avucunda 
burarak devam etti: 

- Yok kapitcninı! Biliyor! Ne
rede kalmı.ştıın.. Ha!. Uzaktan 
gördüğüın ışıklara doğru son bir 
gayretle yürüdiim. Bir köyün ılı· 

şındaydım .. İri iki !o:öpek. gece 
yarısı köve Kelen beni yabancı 
bulmuş olacaklar, Iıavlıyarak Ü· 
zerime yürüdüler. Yerden lıir taş 
kaplın:ı; savurdum.. Bir de küfür 

ETE~I İZZET BENİCE 
...,. .. .. . '" .... ,,, .. .. . . 

İngiliz milletine 
Milli Şef'in 

şahsi bir mesajı 
(1 inci sahifeden denm) 

• Bu fırsaiıtan istifade edıarek 
kE'ndi namıma ve Türk milleti na
mını:ı, çok s31llimi dost1uk tezahür(l 
saydığım bu harekete karşı derin 
minndtarlıi!unı ifade etmek iste
rim.• 

Muh:abU- bu şa.lısi mesajı kaydet
tikten sonra: Milli Şefin hem ~e -
vrk. hem rıeş'eli old.w!-uınl\, hıeır sa
bah atı ile bir gezinti yaptıkrta cı:n
k'. Y·>r ve razısını şu sözlerle bi
ttTi'~"r: 

cCer.<>r'11 İ9met İnönünden rzy
rti ıvoı.k~n 1.\irki,.e ile ona bağlı 
ok.:.n tar-ıın, rr~uk'1dıdera.tının, cesa -
rellı, l..K.at sat'l=ı nikbinli1< ve 
reaJ.W11 il<' mü°'i~.taz bir adamın e
linck aınniyct irinde bulunduğu 
ıı:ıt. .'J!!'ll ta .... '"'l)!_"ll,ffi.• 

ckl rdiın .. liar~nl:kta ~ir rıekaniz
nı.ı sa.?~ı,.!1:1 oldu. l)iı!crinıin balı 
çüı'Hd~L. Old'.ı.euııı 1·ere fiikecrk
t!nl .• t\.rk:a~ındcllt ''l!'ll('~ k'lnusnn 
kaba b:r ~·~ )'İ~kcocJJi: 

- KiJ,~sil'l ·.aba1,c~?. 

Ii::ın!'r. rcv~'!>ı 'ap~ıırd•m: 

- Yolunu ~:.:-s•rnus ı{arip bir 
t..ö)!iL 

- Jfanı?i köydensin? 
- 1tn1iıtcn._ 

Kö' e !?İren yolun iki L.-..rafnıda
ki bahcelerin ('ukc'l']3ı-ındac iki a
danı çıktı. \'annua ı:;c!dilcr. Eun
lar: ~öviin YeTli bckei:eriydi.. Be· 
ni lep--.!d~n tır:n8fra sü_7düler; son· 
ra ·pnJarına alarak n1uhtara gü. 
türliiler,. 
lzatrnvnlım kap;tenim. .. Muh

tarla uzaktan alo;.rlıDa cıkt~k. Ona 
hidiscvi: Sot~i.oin ihan<"finden 
benim n~kkal!::ü:yüuc g~J:~iıac ka
dar tc.Cerrüetilc anlatluu. Bana 
acıdı. l\1uhaf&za er]cc{'~İni sö. ·le
di. Tıraş oldum .. F.lhiselcrinıi de
i:istit·Jiuı. l\fulıtarııi aıncasının oğ
lu diye !<öyde kaldım. 

janrlc-rm~lar her g'..in köye uğ'
ruyoT; bcninı )·anın1cla J7ınitlen 
ıı:etirttikleri 10 '"'ne e•velki sa
kallı, b""klı bir resmimle beni 
anyorbrdı. Yeni kılı~ımla farkı
ma varamJYQrlırrdı. 

Nihayet iki hafla sonra bir ı:iin 
muhtar köye bir muteber aclam 
gelecel<ini söyledi. Evinde hazır
lıklar yaptı .. Gece vakti iki silfıhlı 
mubarıda beraber kapiten Red 
Walter köye geldi. Doi!ruca muh
tarın evine indi. Ben, hizmet edi· 
yordum. !lfuhtarın evinde bir de 
türkcc bilnıiyen bir adam vardı. 

Konsey busahah son l 
içtimaını yaptı 
(l lnol l&hlfeden dona) ı 

aırlıantma lba,itlı&i!ma dair 1ıerniD8* 
veırnniştir. 1 

:Dünkü ziyafette Yugoslav Ha • 
ıriciye Naı.ırı M.mikoviq za:m:aınııı ' 
fevloa!Adelli~ işaıret ederek bil· 
hassa demiştir iki: 

<- Bu vmyet kaıışısındoa B.ı:kia.n 
~tıuun rolü, sulh yoJwııda taıa
liyetlıerini ~. büyük biT te
enni ile ve ımiisbet blr zihniyet:le 
~ olmaılıdır. Esıısm im 
preru!pinden aS!a ay;rilromn\Q bu
Jııınaın ;ınt.aınt şimdiye kıaıdar ~ 
iyi neticeler alıdıe etıınişMr.• 

Bulgaristıarıla. Maoaırist.amn Bal
ıken "101.aııı1.ı. hııJCk:uıda mal!ik ol -
duklarn iyi hisleri büyük bir mem
mmivetle lılaydeden baıridye na -
= l:talfyanın da Ba>Jıwıhkıır m -
'lffictaki ııesanüdü ve is birlij!ıin> iyi 
bir göZl.e takip ettiğin.! bllrllmıiş ve 
şö;'le bitirmiştir: 

•- Ballkanhlaor bundan soınva d:a 
su.Lh yoluında çalışacaklaır ve bu 
~.i ui!rundaki faaliyetı.rini 
bir kat daha sıkıla.•tıracakkın:lır. 
Anıcak bu lsbirliği sa.Y.,sın:ıe urukr 
ıtaki toehlilııelıer uz~laşabmr .• 

EKSELANS GAFENKO'NUN 
NUTKU 

miiınesstneraıe bir ziyıafet ~ 
tır. 

BUGÜN NEŞREDİLECEK 
TJ!:BLtG 

Belgrat 4- Konferans mehafi
linde söylendij!ine .ııöre bugün 
ne,,,.edilecek ola.rı teblJAde Balkan 
&ntamının A YrUpa harbirıe ka -
rışmamak arz\13U yeniden izhara
direcek, arııtantı:o, azasırun karşı. 
lıiklt menfaelılmiıni müdalıı-~ya az
mettiği, bütün komşu hükfunet -
lede, bilhassa İtalya, Macaıistaıı 
ve Bulı?aristanla dostane münase
betler arzu eyledi'7i zikredilecek
tir. 

HARİCİYE VEKİLİMİZ YARINI 
Nİ$ ŞEHRİNDE G~İRECEK 

Belgrat 4 (Hususi)- Yugoslav 
Başvekili Hıı:rieiye Vekilimizi Niş-
-teki malikanesine davet etmiştir. 
Saraco2lu bu nazikane teklifi ka
bul etmiştir. Yarı.n sabah Nişe w
racak olan Vek>llar, o günü Nişte 
beraber ~ireceklerdir. 
Saracoğlu varın Ni~ten hareket 

ederek salı sabahı saat 11 de Sof. 
yaya varacak ve 3emplon ekspre
sinin hareket zamanına kadar ka
larak Bulgar B~vckili ile görüşa
C<?ktir. 

. . ......... 
Yugosiaıv hariciye Nazın mütea.- • .. 

!kl'p kooseyin bu devre reisi o1ruı Şı"mal denizinde 
Raman_v.ı, hariciye ruw.rı E!kselarıs 
Gaıfenko söz alımştıo:. 

BaJık@n J.rJ.aır =nıdaki t ,, d A ı 1 · dün ~"- b ... ,,,~0 ,.,,_ man tayyre erı 
ıa=uımunu ve u tesamiuw< Uı;--

ce kadar sul.he yaptığı hizmetlbi 13 vapur batırmışlar 
ıkıaydeden Gaıfenko, Bulga:ristanıla 
iMaıcııı:'istmıın antmtın faaliyeti Bertin 3 (Radyo)- Dün 20 Al
ha.kkmıda göstermiş old:ukJan an- man tayyaresi, $imal denizinde 9 
W üzerinde bilhııssa tev&kılruf müselliıh tüccar V'e 4 mayn ııemisi :J':ek danıiştİ'l' ki: batırmışlardır. Tayyrelerden üçü 

üslerine dömnemiştir. 
•- Bu kiymetili siyaset.irıılıen 00- oo--

laıvı Bul:gaT Bıa.şveklli:ne teşeldlciir 
etmeyi bir vazife bilırilın. Sıılh vo- lngilterede yeniden si-
lile hıaJJedilmiyecek hiç bir ilıtmf ~ 
tasavvur edemivarum. Yeter ·ki :iıki lah altına alınacaklar 
ıtara~ta da hüsnüniyet ol.sun. Ma
oa.riStarun <'8 evni ş~ lı:ı!re'.'<Jflti 
teşekkilre ve rtıakdire szı,ııı.n&r. İ· 
talyııırun takip ettlki siyaset de çok 
veranı.i ve mwbettk. 

Ba1'oımhlar tsrlhin seyrinde bu
güne kadar yekıdiplerlle bir çok 
defalar çarp.ışıruşla.rdn-. Bu maınıa.
S'llZ harelkııtııı.r naticesiıxie beyhude 
yıere düny>a kaaaır laan dökiJhnüş
tür. Fakıaıt bu devir geQllliştir. Hlç 
bir devletin, ~bir ziiınrenin aley
hinde olımvıın Bal.kan antımtırun 
faaliyeti dünyaya anoıok 9Ulh ve 
sa:ıdet geti: k. &Jkanhlaır bu l(.a.

~ ~unda elbirlilti jle ~!ışına.kıta 

devam edeceklerdir. Kadehini genç 
Yugoslav K.ııaılı ikinci Petro, Yu
gosiav miı:latıi ve Yu.goolav Harf -
ciye n.azırı şerefine kaldırryuruım .• 

DÜNKÜ TOPLANTILAR 

Belgrat 4 (H u.swi) - Koııı.sey 
dün biri ö~edıın evvel 11 de, diğeri 
17,30 da hariciye mııırretıi bllrıa -
sındı> iki iQtima yapımşbııı. 

M üzıılrere !er soıı derece müsait 
biT hava içinde yü.rimnelotıe ve tet.
kıiı.1< edilen bütün meseleler hak -
kında derhal ve kıofıayJık'Ia karar
lar Yerikıektedir. 

AVALA AJANSI 
DİREKTÖRÜNÜN zty AFETİ 
}3,,'. ıırat 4 (Hususi) A\"1.la :.}arısı 

di:re:.törü Jorj Peotçiş Bel~at tıay
yare Inılübiillde Ba!k:;,n ajansl61'l 

Sabahlevin onuııla birlikte hare
ket ellCCl .. ğİ sırada misafir ınuh -
tal'lLl ~öriistH. Sonra lwni çağır· 
dıl?r. MuhtAr: 

- Sana t::r. zamanda çok ııara 
tc;ni•ı edecek; Sotirid<."n intikanı 
ahr.nnı kolayJa~tırncak bir is \'e.r. 
Yalnız eş!<iva Udeti üzere öl de· 
nildiği verdc icabında öleceğlue, 

hi"'·bir scy ~öyleıniyeceı{inc, seni 
vanına alacak zatın her emrine 
hörüköl'üne itaat edccciine besa 
y:ıprnan lôzını! 

Paris 4 (Radyo) - İngi1tere har
bi•·e nezareti, 24 yaşında bulıme.n-1 
lıa.rıt mıı,vıs avında sllah altına ahn
ım11brı kal'&rlaş"'1'WmS!ır. Bunlaruı 1 

mecmuu 250,000 drr. ı 

ANKARA RADYOSU 
Dalga Uzunluğu: -ı 

1648 m. 18% Kc/<. 120 Kw. 
T.A.P. 31.7 m. 9465 Kc/s. 126 Kw. 
T.A.Q. 19.7Sm. 1519~•:_2~~ ı 

Saat 18 Prol(l'am ve meın -
leket saat ayarı, 18.06 
18.05 Müzik: Radyo caz orkest
rası, 18.30 Çocuk saati, 18.55 Ser
best saat, 19.10 Memleket saa.t 
a'ı'llrı, Ajans ve meteoroloji ha
bC!'leri, 19.30 Türk müziği: Ça -
Nınlar: Ruşen Kam, Reşat Erer, 
Vecihe, Cevdet Kozan, İzzettin 
Ökıte., 

1 - Arif Bey - Hicaz şarkı : 
(Kurdu meclis aı;ikan mevhııne· 
de), 2 - Şevki Bey· Hicaz şar
kı; (Sen bu yerden ı;ıideli), 3 -
....... Hicaz ş:ırkı: {Su köy itin ün 
yoomada kızı), 4 - , ..... · Eviç 

türkü: (AL!adun bahçene gir
dim). 20.15 Konuşma (Tax>hten 
sı:ıhikler), 20,30 Tünk müıi{:i: Fa
sLI ıı.,ye-ti • kım<ık pm!n'.:mı. 21.
Türk nıü1.i~i: Hahk türküleri.. İ
nebolulu S:ın Recep, 21.15 Mü· 
zL1<: Schıılwrt - Gwc kız ve ölüm 
k..,.-teth Çalanlar: Lıcco Amar, 
Enver Kape!ma:ıı. İrıet Al-bayrak, 
Mesut Cemil. 21.50 Müzik: Sen
foniık müzik: (pL). 22,15 Memle
ket saat ayarı, Ajans haberleri; 
Ziraa.t; esh:>ım · tahvilat, kambi
yo - nukut borsası (fıyat), 22.30 
Ajans sPOr servisi, 22.40 Müzik: 
Cazb&nt (pL), 23.25/23.30 Ya
nnki pro..-ram, ve kapanış. 

3- S O N T E L G R A F -
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Kalede iki binden fazla silahşör, 
ihtiyaca kafi cephane vardı 

~~nl~da~.' (Stefnno) nun ı:e· 1 
mısı, hır Turk ı:emisine rampa 
e!tl· Fakat o gemiyi ateşlemiJe va
kit bulamadan, bizzat kendisi a
levler icinde kalarak, güçlükle 
kar~ı sabile bindirdi. Orada, kav-
nayıp gitti. · 

(Aut.onyo) nun talihi, bedbaht 
kardt>sınden daha cömert dav • 
randı. Bu genç ve clir'etkir Vene
dlk kaotanı, şuursuz bir fedai 
çılgmlı!ı ile, toplorını iki tarafa 
sağa sağa Türk gemilerinin ara
sından kaydı. Halki kalesinin · Ö· 
nüne kada:r l!l'lmiye muvaffak o
larak orada, kalenin (Sen jakı, bur-ı 
en karşısında demu attL 
Adanın ••ali ve kumandanı (Pol 

Eriçi), bu ccsnr fedaiyi mvı><im
le karşıladı. Gemlsirıden çıkarıp 
kaleve götürerek. Venedik donan· 
ınasının ne zam2n İlndaUa gele
cej(ine dair islicveba bos\adı. 

Antonyo, Amiral Nlkolauın da
ha hal? lıi(blr ~eye karar vonne
dij!in!. s~lnmin 1!('1klal'1nda im - 1 
dat beklediğini bildirdi. İçind~ bu· 
lundukları elim vaziyeti bütün \ 
ur~·anlılh ile izah ettl. 

- Hiç kim•eden, en kll~ük bir 1 
yardım ve muavl'uet hekl~meyl
niz. 1'1\er. Ven4'dik Cumhurlyl'tl· 
nin şcref!ni muhafa>a etmek is
tiyormınız, evvela son askeriniv.e 
kadar fod3 ediniz .. Sonra da, kale
nizin ~urfları Uzer;n:ff"' t"nn \'eri
nir.. 

Dedi. 
Esasen, Vcnedik kumandanı da 

bu f' drde idi. Kalede, ytmıi bini 
mülttaviz silalu;or ile, uzun za • 
men muhnsarny:ı dayanat"ak ka
dar cephane ve erzak bulı!Duyor
du .. Adanın hnlh ise, son dere
cede cen~Averdi. ?{uınendan1n tah
m~niııc 2'Örc, 'la1 ınıut P.rı~::-ıntn ka~ 
raya çıkarJıl(ı Tiirk askerlerö!e 
mulııırebe eMn lıu cengaverler, 
şayet mukavemel!en Arfz kalır · 
lar:a. h;c s\iphl'Siz ki kaleye iltica 
n kendisine iltihalt edt>teklerdi. 

Venedik kumandam b" hesap • 
ları yaparken, (Fatih) de ll'rtilıa· 
tını hit'rd! Karndan ve d~niıden 
kalevi muhasara etti. 

sel gibi ateş karşısında tamamile 
eridi. Ve bu lıücümlar yalnız a
kamete uğramakla kalmadı, aynl
zamanda tam (%0 bin) Türk aske
rinin kanlar içinde ~·ere serilmesi 
ile neticelendi. 

(Fati1- 1, bu fahiş za}·iat karşı· 
sında, durup düşilnmek mecburi
yetini hissetti. Şayet bu cebri bil· 
cumlara devam edilecek olul's&, 
hiç şüphesiz ki koca ordu, kalenin 
cehennemi ateşleri altında bir kar 
kütlesi ııilıi eriyip gidecek .. Tan· 
taualı nümayişlerle ba•lıyan bu 
parlak sefer, acı bir muvaffaki -
yetsizlik lelıikelile neliceleneccktl. 

Fatih, vapacaj(ı büc:ımları mü· 
essir bir sekle sokmak için tedbir
ler düş(inürken, hiç beklcnilmiyen 
bir hadise zuhur etti. Kalenin top
çu kumandanı (Tonıa Socyavo) ile 
kumandan (Eriço) arasında bii • 
yük bir ihtiitif ba ... ~üs!rrdi.. Bu 
ibtiliıf birdenbire o kadar biiyü -
dil ki, topçu kumandanı. (Fatih) e 
gizlice bir mektup güuderdi ve 
bu mektupta da: 

(Bu nankör kale kumandanının 
izzeti nefsimi rer!hndar eden mtı• 
meleleı irıe katlanmaktansa, size 
hlznıet chnc:vi tercih ediyorum.,, 
Uınunıi bir l1ücnnı yapınız. Btl 
hiicumunuz esnasında, top ateş • 
!erini öyle bir surette idare ede
cel{im ki, askerlninize bicbir za• 
rer vormedeıı, kaie kapılarına 
da~·onabileceksini1 .. Falrnt ı;unq 

da iUh· cdevim ki, bu hizmetimiC 
mükifntın! isteriın • 

Dedi. 
Fatih, birdenbire bu mektuba iti. 

mat etm~di. Bir tuza.~a diişürül· 
nıek isten!Jdii(ini zannetti. T,;pçu 
kumnndanının t:ıvsıvcsi nıucibin· 
ce hareket etnıf'drn evvel, onunla 
gizlice n1uhalieTt\\'e ıriri~ti. 

LBkin bu rauhahere, uzun sür
medi. (Fatih) tıır.ıfından gönde -
rilen mektuplardsn biri, topçu 
kumandiııım abluka eden casus
lar tara[mdan yab.lünaTak kale 
kıımamlauına ver:tdi. 

Kumandan Erico. bu ihanet kar· 
sısında o kador hid<lrtlrndi ki, az 
kalsııı cıldırncaklı ... Derhal topçu 
kumandanını çai(ırttı. F.liudeki i
hanet ve-siknsını onun ~·üzUne 
çarplı: 

Horn, ilk defa topca düell6'ile 
a~t1J1 . Hrr ik! tarafn d1t hf('biT fay
da teır.'" etmlven bu be'·hude top 
ate'"l<'rinden sonra, Türk a'ker1e
riniıı hücumları ba~Jadı, 

Burada. l:ı•~lwmandanlık vazi
fesini bi,zat deruhte edrn (F•tih) 
ile. old•ıkra lu\'mrtli askeri me • 
zivcf!e•e melik olan (Mahmut 
P:ışo,, bu hücumları cidden ma
h iranc bir surette idare ediyor -
!ardı. Faknt, kaleden o kada~ şid
det ''e inat ile n1uknven1et ~örU • 
yorlardı ki, ate.; menzilinden ileri 
g'remio:vrlordı. Yap•lan llr bllvilk 
ve un1un1i hücun1, kaJeıfen yn.gan 

- Vcnedik Cumhuriyetinin na
nıuş ve havatilc O''nl)'!ln şu alçağı 
Tlirk ordtt"-Unun karsısına asını-, 

Dive ba/!lrdı. Bedbaht Tomaso ' 
heml'n orada hoi:ııl~rak ka'eni~ I 

1 Türk kararı.ahına karşı olan odao 
ı tarından biı-inin parmnklıklarına 

asıldı. 
Büvle mühim bir yarduncıdım 

mahrum l;.aimA, (Fatih) i müt,. 
essir etti. Artık kendi isini, bizzat 
kendisi l!(Örecektl. 

( Devamı Var l 

Bugün SÜMER Sinemasında 

l\1"5hur viyolonist FRANCESCATİ'nin 
musikili, ask mevzulu ve viyolon na«ıı.1tleri ile 

seyircileri ga yeden 
hiitün 

so BES E 
Filınini mutlaka görünüz. Beş rollenll" 

KATEde NAGY GEORGES R1GAUD 
JO . ..;f:TTE DAY 

GENÇLİK .. AŞK ve ŞEFKAT Filmi olan bıı ı,>ıheserin 
İHTİRASLI BiR MEVZU ve BiR ASK MANZI 'llE'iİDİR. 
İli\vcteo: KAFE BOHEME: Danslı \'C musikili hir Skeç 

EKLER JURNAL en son diin)'a ve harp habrrleri 

D~di .. Muhtarın teşviki ile ka
bul dtim. İ<te knpitrn: o gün bu 
j?jinc!iir knpi!cn Red Watter ile 
çalı~ıyorum. 

- Sen burada mı kalıyorsun 
her znman1 

BUC ... N 

i PEK 
Sinem .. ,;ıııdn 

UYDURMA HAYALİ VAK'ALAR DEÖiL ... HAKİKİ SURETTE ,\I>'. 

RlKANIN EN ESRARLI, MtlTHtŞ YERLERİNDE KORKUNÇ . V AJl~J 
KABİLELER ARASINDA FİL!llli ALlNAN 

- Havır kapitcn .. ı\ya.•tnfanos
ta (1) lllöw<i Antirıa:ım köşkünde 
duruyorunı. 

_ Bu iştrn bıktın mı lUilıal? 
::\Iihal omuzlarını silkti: 
_ Ne müııa•cbet kapitenim-. 

Dahn hiıınete hazırını! Di.inyadn 
<"\'İrn. barkım: kinıinı kiınscnı yok. 
T~k arzum Sotiriden intlkaımmı 
almaktır. Orlon için her işimi hn· 1 

zırl:ıdıktan sonra sizden iı:iıı istc
rinı. 

- Peki ... Ben şimdi yatacağını! 
Y1ırın sabah sen beni giirmedcn 
Avastafonosa gitme! /I 

·_ Başüstiine kapiten! 
lllilıal odadan çıktı; Davust SO· 1 

yun~rak vatni(:ı girdi, çok geçme
den derin bir uykuya dald~ 

ı.ı var J 

(!) Simdiki Yeşilkövün o za-
manki ismi. R Y. il 

R TÜCC 
HOR 

(TÜRKÇE SÖZLÜ) 
Dünyanın en meşhur 8 av cısının iştirakile tertôp e
dilen av seferleri - ASLA N - KAPLAN - FİL -
GERGIDAN - TİMSAH -YILAN - SU AYGIR
LAIU ve saire - V AHSİ KABİLELERİN ELİNE 

Dt}ŞEN AVRUPALI Bi.R KIZIN ASK ve 
MACERASI 

ilave olarak : İngiliz Donanması Faaliyette ( Türkçe Sözlü ) 
Filmin uzunluğundan bug ün seanslar 10 - l! . % - 4,15 • 6.30 ve t da 
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1-lakiki Dostun Tavsiyesi Budur : 
Sabah, Öğle, ve Akşam her yemekten sonra 

günde 3 defa 

Radyolin 

Yurdda ittifak halin~ gelen hu kanaati tesi'lf' 
nıçın ve nasıl muvaffak oldu ? 

Çünkü <Radyolin• in terltibi 
yüksek bir kimya ~a.lıeseridir. 

Çünkü ·RADYOLİN. ln terki
bi yüksek bir kimya şaheseridir. 

Çünkü bütün cRADYOLİN• 
lrullan.anlann dişleri temiz, ve ııü
ııeldir. 

dığı için mütcm:ı.diyen taze piya-

saya çıkar. 

Çünkü •RADYOLİN • diğer ma-
cunlara nazaran çok ucuzdur. 

Artık bütün bunlardan sonra 

·RADYOLİN. kull3rum. on binler-

·Çünkü ·RADYOLİN• emsalsiz ce kişinin ne kadar haklı olduğu
r.ığbeti doalyısile hiç stok yapma- nu anlamak kola~ iasır. 

Sabah, Öğle ve Akşam her yemekten sonra 
günde 3 defa 

-
1 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
İfletme u. idaresi ilanları 

·~---' Muhammen bedeli ve mU\'<lk ll;.ıııt <laminaıl ııniMa.r1ırı 1L\'3ğııtı 
yazılı !i-0,000 kg. petrol 20/2/1940 a ah ııünü saat (15) on beşte Hay
darpaşa.da Gar binası dabioodcıki kamiS'"n tı:ı:rafından kı:ıp:ı.lı zarf 
'1Slllilc Siltın almacaktır. 

Bu işe J?irnnek istiyenlerin ıışağul::ı. yazılı muvakkat tc:ıninat ile 
Jranunuın tavin etıtii{i vesikal;arla tekliflerini muhtevi uı.rf:ı..rını ayni 
ı;ün s::.ot (14) mı dörde kadı<r kamisw n reisli"ine ve.raneleri lazı:mdıT. 

Bu ise ai't ş:ırtn.r.melcr :lwmiıı yondan parasız olaıoık d::ı.ğıtılmak-
tadııı" (887) . 

TCalCke D eteslim içiın 

Diikme dl:a'.ıuk 
li.m için 

w.rilicrl.e tes - ı 

Muhammen bcdıili: 8983 lira 5 
kurusıUT. 

MuYııikk:ıL temin tı: 673 r~a 73 
k.u ru <f!.u.r. 

'l'.foll'lııın.>ı.rn \JE'cooli: 7950 liTa<lır. 
Muv:ıkkat temınatı: 596 lira 25 

kurnstur. 

İstanbul Orman Müdürlüğünden : 

BAŞ, DIŞ, NEZLE 
GR[P, GOMATIZMA 
NEVRALJi KIRIKLIK 

~-

Eski ve Yeni ROMATiZMA, LUtv'BAG 
SiY ATIK, OMUZ, ARKA, BEL, DiZ, KAi.. 
ve soğuk algınlıklarından ileri gelen şidde 

ağrılarını teskin ve izale eder. 

TÜRKİYE 

Şeker fabrikaları 
Anonim Şirketınden 

ali 'il 
Şiır1kıetiımiz merlkez ve falbr ikalannda münhal bulun 

100 lira ayhklı yerlere müsabakıa iıle memur &m:ıtcaikt.ı:r. 

ve bütün ağrıları derhal keser. Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir. 
1 - Müsahaıka imtihaınına <ia:hıl o.«bı..limek için iıll' 

eşağıdaıki vruıillaırı haiz 'bulunma:la:n liizımcbr: ~ 
a) Asl?<ll"i Lise veya Lise derecesinde mektep ~ıun Jı: 

rrıaıt, (Yü·k5ek tahsil görenlll!'r ve buııılar meyarııınd:ı cend>1 '..,. ~ J . .; • • ' . · I 

1 
Deniz Levazım s.atın•I• 
m• Koml•yonu lllnları -

87600 kilo ekmek 

1- Kanalı zorf eksiltmesine ta
lin eıkmadıiından 87.600 kilo ek
melin 6/Subat/940 tarihine ras
lıyan salı günü saat 14.30 da pa
zarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2- Tahmin edilen bedeli 8979 
lira ve ilk teminatı (673) lira (43) 
kurus olup şartnamesi her gün ko
misyondan parasız olarak alına
bilir. 

3- İsteklilerin 2490 sayılı ka
nunda yazılı vesai.kle birlikte 
belli gün ve saatte Kasunpaşada 
bulunan komisyona müracaetlan. 

* 963.IOO kilo ekmek 

·723» 

1- Tahmin edilen bedeli •93.951" 
lira olan •963.600· kilo ekmeğin 
kapalı zarfla yapılPn eksiltmesin
de teklif olunan fiatlar yüksek 
görülmüş olmasından 6/Şubat/ 
940 tarihine raslıyen Salı ,ııünü 
saat 11 de pazarlıkla eksiltmesi 
yanılacaktır. 

2- İlk teminatı •5947• lira •55• 
kurus olun şartnemesi her gün 
komisvondan •470• kuruş bedel 
mukabilinde alınabilir. 

3- İsteklilerin 2490 sayılı ka -
nunda yazılı vesaikle birlikte 
belli gün ve saatte Kasımpeşada 
bulunan komisyona müracaatlarL 

.724. 

1 
Lıtanhul Levazım Amirli-ı ı· İstanbul Komutanlığı' 

ğinden verilen Satınalma Komisyonu İlanları 

1 HARiCi ASKERi 1 Münakasa günü talibinin ver • 

billenlef tercih cdilk.) 
b) Yası 18 ck.'!l aıınğı ve 30 d'an yukarı oJmamcl<; . ı 

1 
c) Aslre:liğiıni yapmış olm:ık veva bu hızmeb.ıe us~ 

kıası ka!l:mmnıs bulunmaık; 
2 - Taljplerin, en gıeç 8 sı; bat 1940 taı:.ihlrıe ~ 

mizin A'lll<:a!rada.. Yenişehi.rdE, Kıa:an!i~ sokaaınd-.ı kfün 
ne gönde:ıımeleri !Azım gelen yesi.kal.ar şu~ır: KITAATI iLANLAR! ~ş ~ld.~ğ':'.!i.at Komutanlıkça g_a-

li goruldugunden Komııtanlıga a) El yazısile yazılm:ş mufassal hal tercumesı. 
2 adet kompresör ve 45 adet ha

va perçin çekici ve tefcTriiatı pa
zarlıkla satın alınacaktır. Muham
men bedeli 20,300 lira kat'i temi
natı 3045 liradır. Pazarlığı 7 /2/S;.O 
Cuma &iinü saat 11 de Aukarada 
M. M. V. Hava satınalma komis -
yonunda yapılacaktır. Şartnamesi 
her gün komisyonda görülür. İs • 
teklilerin kanuni vesaik ve temi-
11atlarile komisyoua gelmeleri. 

.493. ·1134> 

* 500 ton arpa 8/2/940 Perşembe 
«iinü saat 10 da pazarlıkla satın 
alınacaktır. Muhammen bedeli 
30.000 lira muvakkat teminatı 2250 ı 
liradır. Evsaf ve şeraiti her ıtün 
komisyonda ıröriilür. İsteklilerin 
belli gün ve saatte Afyonda Kor. 
satınalma komisyonuna gelme • 
)eri. (1192) (770) 

bağlı birlikler ihtiyacı için iki yüz 
kırk bin kilo kunı fasulye 1/3/940 
tor:hine kadar her l(iin pazarlıkla 
münakasası yapılacaktır. İstekli
lerin Fındıklıda Kimntanlık satın
alına kimis,:inuna miirnraatları. 

(891) 

h) Bir adet vesika foto/[,l'afı. 
c' '.Mektep vesikası veya musaddak sureti. 
d) Nüfus hüviyet cüzdİını musadda1' sureti _,~.uııJ< ı 

e ı Evvelki hizmetk·re ai.t tıon.servislcr veva .. ~..,,...,,, 
nıtıleri. 

3 - Müsa:baka imtihanı 10 rubat 1940 tarihli ClJJll~ 
saat 10 da Aukaıra<la şlııket merkczmde r:~a edileoekti.r. , 

Çatalca asliyp .nahkemesinden: 4 _ Müsaba.1<a imtihanında ıınuva1fuk olanlar evvel~ 
H-.ıdı:ı..kö•'iinden Hasan kızı Ka- tecrübe iki av müddetle muvakk<ııt memur ol:aııa:k ça.lı~t !/. 

nJlllenin avni köyden İzwt Gümüş !ardır. Bu müddetin hltamında me:.aileri itib:rile de •yı JI 
o[(lu aleyhiıne actı~ı boş.anma dıa - lmw kadrova ithal ile tayinleri kat'i ..:ıki!kle vaml:ıcak'tı1· 
vasında İzzetin i.karrwt<'ahımn meç- -
hu! buluıımaSJ harebile daveti"e- • 1. 
nin .. azete •ie ilıin edilimis olıd:uğu Toprak Mahsulleri Ofisi IstaııJI 
halde mahkemeye R'!lıınedi_'.!inden 

Plvabınd!a <ıahit istima oıuoou••un- Şubesı"nden .. 
dan bahisle ~··ap kararı yazılması 
ve us.u-. in 141 ve müteaık:ı hı madrle- .ofio;mıizin A vru'Paya ihraç e dfceği <a:fvonl>ar i..m tın: g;?_ 
lari mucibiı.ce gazetıe üe illiıı.ı ve fındo vaı>tı:n'.Jucak UI.~1ben 3000 _ 6000 boş s:mdığın mıalı p_ 
ınruhakemenııı 22/2/940 perşembe -etli! mi.inak:ıs..,ya lkomılınu$1.ur. Bu ise ait Ş(ı.rtnoı>ffie ııcr 
~aıt 14 &:- tali.~i kaı.-.J:r~ir oldulTıırı• ~iz muha..oe-besh~en almabiÜx. Münakasa 8/2/940 tıııihiı~de 
""''il kevfıyet iilanıem tebliit olunur. decfir. Ti'.l'.ip"fıoiııı :me~k(ır gü.n ve saıatte Llmıın ]ı.aınrndaıl<I 

istıanbul 5inci icra memurluğuur 1sıtıanbul ""liyc birinci ticıaırcl bi.rııll6m<a mürac.o•c<Uan )üz.umu ilan olunur.> .535, 

dan: ıma<hkemesinden: Belediye Sular İdaresinden: 
A.nnave: Şişlide Abidei hün·iyetl Devlet Demiryolları ve limanları k •ı "..,1 

civan:ndallOnıumaralıkatllÇUkfab- i<CıBtmc umum müdürlügüne ai1 Kapalı zarfı~ müna asa l 3•· 
~·--· h·b' " --· -~- M ~-- ve İsla!<>bul !im.--,rur.a. mukayyet .-...-. sa ı• ı ~uı 2...., uraum l _ led. h ..,, 1ı3rı vwundıa ilaımctgahı m~hıı:l. (Ok 2\ motörünün 12/1/940 cuma İdaremiz tarafından stanbul ve Beyoglu be ıyc u.'."" .g;f-

İs1ıa:nbu) betediyesinin &.>yoli-Ju ııünü sıaaıt 18,30 İhsaniye motörü ile açılacak baca kaldırımlarının tamir~leri kapalı 2:ırfla munc1' 
ı;:uLiı bia"inci hukuk mahıkcm<sinin Sirkeci saç amlı<ıırl'arı önünde vaki karılmıştır. . ıırP. 
4/6/936 gün ve 936/612 sayıh i.Ja- rnüsa~me<·e dair ıt:ımim ettiği 1 _ Bu husus için taıvjm edile.ıı ;:.rtrııı.me ıdaremız leva 
mile 11,lıacağı allan 7 lira 7 kurusun ""~orun a:lmır.'3Sl mezkür motör s!nden alınabilir. . ·d~ıt 
meh~eme, ücreti v<'kiılet ,.., icra süvarisi M<>hmet tarafından talep 2 _ İhall! H/2/!•40 çarŞ11ll1ba gı.inü 38at 15 .. de Ta-ksi.rncle ~~ 

1- Taahhüdünii ifa edemiyen masraD.;:ır>.e bhlıkıtc lıalısili Jr-.ı.'<- ed'l?:>ekle motör ve hamule ile a- lrezincle yapılaeaktır. Talipler şartnameye gore h~zı.rlıyaca 
bir müteahhit nam ve hesabına kında ""'11.f>!ı~ 1.akip ve ayni \!a _ !akalı herkesin raporun almaca- len mez!clır ıı;ün ve s:ıJtc kadar müdürlül!e verm<'lı<l<rlcr. :au 
olmak üzere 26070 adet ampülün, rihte bereyi teblil! ikametııiıhınıza lh 9/2/940 cuma günü saa 14 de sonra getiril ·ce:.C zarflar kabul edil nez. (78.q)_ ·• 
6/Şubat/940 tarihine raslıyan lu mahkemede hazır bulumıbilece[(i 18; 

d lıkl ııörukxilen icra emli İkametga - , iliın ohınurö (25056) nununun 141, 142, 143 w. , 
salı l!iinü saat 15,30 a pazar a mzın mcçhulivetinden bahisle iade ~======::::::::::::~=--~=- İslımbıı! Asliye 12 nci Hukuk k iıl~ 
eksiltmesi yapılacaktır. . • 1 Malıkenıesillden: cü nıaddel•·rir<.> tevfi. on. 

) edilmesi üzNmıe mezkur icra em- - ......, lınan dava oı·zuhall li! 
2- Tahmin edilen bedeli (8773 1358 n· ıi I 13-5 R nJ R h kili" k t " • riaıin 15 uün müddetle ilanrn teb- • ıc a 111 Müddei: u. at w avu a tah• .. ikat nu .. nünii il_ lira (11) kuruş olup ilk teminatı · d ~ , .. 

1'Vine 3/1/940 ta;rihinde h~;.ınbuJ Zillıittt 2 inci Kamın Farıık hazne ar. ~--vetıi·~e vaı·,··'·e<.ırıııı mah>'QJ'' (65ı l lira (99) kuruştur. $ ...., , "'" 
~- Sartnamesiui ı:örmek ve icnı. hfukimliği:noc ka't'a.r V\."!J.mıi<tir. 25 22 Müddeialeyh. l\Iehınet " - vauhroı~sin~· 35,ıınasııı.ı veda~ 

1 - Kartal kazasında hudutları şartnamede yazılı Çakır oglu fun- abuak isliyenlerin her gün ve pa- İ•bu iliinı-ı n.eşrJ t.ari.hind..on iti- 1910, Av 2, Gün 35, Kasım 89 ha-bettin. numro-ada ! :ıyıtlı !~bu iC' 
dalığı dev:ıet ormanından 6720 kental funda çalısının 6 ay içinde kesilip zarlık eltsiltınesine i5tirak ede - baren 15 gün zarfında ma..-rofüırile •---..:( Şubat PAZAR___ AY.saruy Küciik Langa Bostan müddeiai.<. vhin (15) gü1l ,.; 
ormandan çıkarılına.k üzere 15 gün müddeti., açık arttırmaya k"nnl- ceklerin de belli gün ve saatte birınık>te borcu öd"1neniz lazımdtr. Va•ati •;ıani sokak No. 7 de cevap verı;1esine kar~r v~ol 
muştur. Kasımpasada bulunan komisyona Bu müddet icinde borcu öd'rmez, Vakitler S D S D :Müddei Ruhat ıarofındarı müd- ve bermucibi karar a:r1.~ 

2 - Arttırma 10/2/940 tarihine müsadii ctı'llarl<'sı gtlnü .;aat 10 da müratnatları. (787) ~tkik mcrcöinden veya tem- -- a. · --~ deialcyh ~il!hmc, $ehabettln davetiye varaka.<\J mahk J<li 
yapılacaktır. yiz ve yahut iadei mu - Günq 7 O~ 1 41 aleyhin<.- nüfus kayd:nın yanhancsint nsılmıs ohn" •tı 

3 - Funda çalısının beht:r kentalı muhammen bede-li 5 ktı!"uştur. Ş k M h l hakeme yolile ait olduj(u nıah- Öğl• 12 28 7 0) tash:hi davasına ait ar • mailevh Mehmet ŞehabC fl 
4 - Muvakkat teminat 25 lira 20 kuruştur. -- Dr. Ü rü e me kcımcden icr~rıın /l,C!Ji buoıu,.na - İkindi 15 11 9 .;3 zuhal sureti müddeileyhe vukarıda yazılı mü·J<lC't ıa ~ 
5 - Şartname ve mukavelename p;roı·ekrini "Örmek istı."enler bu sına da±r bir kıaıa<r g<;\irnıeclikçe &L.am 17 28 12 00 tebJ;_~ -·'iht'ck üzc~e yazılı a<lrc- davava cevap yere_n•;· ta_~ 

" , GURhllA Hastahanesi Cild ve b ' · la "n · b ~ "~.,, /3/9'0 Si"" 
müddet içinde İstanbul orman çevirge müdürlüf{ün<> müraca«t edebi- Zührevi hastalıkları sabık 00 rı ıcra yaoı ca~ ve yuıc u 19 01 sine gönd<'rilmio>t' de mu;ma}:.,y- icin tayin kılınan :ı • ~ 
lirler. .689• müddet içinde :m<ıl bcvanında bu- ' Yatsı 1 31 bin mezkür ikametgahını terk ı- nü saat (14) d" m.J}tl!f'!'llc . ..i 

hekimi. Her giin sabPhtan kmnanız ve bulunm:ı=nız lınpis iın.ak 5 2i 1' 03 hazır bulunma.» veya kaıııPJ, 
S -L· ·'- ·d d B ı ak•ama kadar Bc~o."lu İstiklal ""'~".§§:~~~!!'!!!~~~~~ Je semti meçhule gitıtiğınin beya- V" .... ıp ve ne,,..,atı ı are e en aşmu ıaniri • , ~ ile tazv}k ohmacakırnz ''- t._k.ı. ... t' __ :;_ H vekil nön-d··noesi Jüzıııı"1 11 ETE f I·zzET BElNİCE Cnd Ankara Apl 99 '··- •- 1--•- ·· ·· nı"yle iaodc kılınması üzerine u- ,.. 1 :1 

1 · · · muhaıif beyanı.ta bu•w<U1S..rU7. h"'I rı ı.rı:: ı«nul o"'....,., uz~rP ıı;men ,,_; . 1 ..,.,. P ·ı 1 ı ı 
B ldığı SON TELGRAF •- b ı Telefon· "1916 bl·- • ("'O'llı •,- .,· ~ 1•• ıı kcnıt•l k ,\.~ 

.-=-=======-====a=sı=•===y=er==:=============·==af=a=t==aa=>=l=================:::::::::::::;= .... ==·==;,========u==·=i=le==ı~=~=a=kıT==drrı===~=nc=n=~=ılllZ===ic=="a==em==-==tc====-'' "':u'~>u~~~~~-~·~=========,==================~"""~~:'.'.:'.:::: 

l\c. 214 Yazan: M. Silll KARAVEL 

l B:ı.tori altı )-aı-a alarak )'<'Tl~ düş· 
ıniiş iken. imdac:ta }'etifien TDm -
!-.H\ar kontu vaziyeti kıırtarnuştı. 

Bn nkmlı•rda telrfatımt7 otuz 
bini h1!lınu!)tu. Yalnız bn 1nuha • 
reb<-l~riu netlc~1'iude hıri~tiyanlar 
Türk . ehitlerinin cenazelerini diş
leri ara!'ına alarak roksettikleri 
bir h~kikattir. 

Bütün Şarki Avrupayı Osn·anlı devletine hasmı 
can olarak bakmağa alıştırm1şlardı 

Fııkat: Tiirk akıncıları merkezi 
Avnıpaı ı tanı~ mile titretmişti. 
Kırımın fethinılrıı •onra, Tiirk a· 
kınları (lurı J"lclan Tunadnn yukarı 

\lldı. 

Türk nkıncılan dağ geçitlerin
den geçtikleri zaman avdetlerin
de bunlara ınilni olmak iizere as
kerler . evkolunurdu. Boğazlar is· 
tihkiimlar ile sedd<'dilirdi. 

Bunu haber alan Tiirk akıncı 
)arı yollarını deği~tirirlcr, en sarp 
dağlara vurarak atlarını yalçın ka· 
yaların ii.teriue iplerle ~ıkarırlar, 
ayr;' suretle ilbiir tnraf.a iplerle in
dirirler, akıbet en memul etmedik
leri taraftan ~ıkarnk düşmanlan
nı gafil avla) ıp bir ı:"ce baskını ile 
avlarlardı. 

İskcnder ve Ali Beyler, İsa ve 
Ahmet Beyler gibi Tiirk akıncı 
kumandanları, Turhan oğlu Ömer 
Beyler bii,·iik namlar bırakmış • 
!ardır. 

Avruplllılıırııı nazarında bunlar 
kahramanlar deuiııe layık fev • 
katınbia bir tnkıın miithis mah
lfıklın idi. 

Bali Bey, Macaristaııda (Vara - j 
din *hri 0 " kadar gitn1is. civarı· 
nı yağma etmişti. 1 

Ekseri)·etle bu akınlar sırasında l 
biiytik mııharcb<'ler olurdu. Ali 

Bey ile İ !iriye askerleri arasında 
vaki olan büyük bir muharebede 
allı bin İ~tiriye <Övalyr.i maktul 
düsmii ·tü. 

l\lacnristanın, Aı·usluryanm, 

İştiriycnin güzide muharip şöval
yeleri Türk akıncılarına daima 
mağlCıp olınuslardır. 

Kırımın ilhakı ve zaptı üzerine 
Bosna beı-lmne Kırını hanları ve 
Tuna serhat beyleri ililve olun -
mıışlarılı. 

Bıı suretle bütiin ı;.ı:rki Avrupa
nm Osmanlı devletine hasmı can 
:rıazaril<' bakbrmağa alı~brmış -
lardı. 

Kının akıncıları pek biaınun i
diler. Bu aslen Türkoj(lıı Türk o
lan akıncılar, !Uncaristanın cenu
bundan ııeccrek Erdel kıt'asına 
dahil olmu~lardı. 

~lacari taıı ,.e Erd~I beyleri kül· 
li kuvvetlerle nıeshıır İ<tefan Ba
tminin kumanda.ına koshılar. 

Bizim akıncıların hattı ric'atle
rini kestiler. Vaki olan muharebe· 
de Türk akıncıları düsmaoı ııeri
sau ve malthlp ettiler ve İstefao 

Kırıqı akıncıları l iiı bin, iki yll;ı 
bin slivari ile 'l'unadan ta~arak 
Avnıpanın ıtöhc;:ine doi;ru dı:rt -
madan akuı edi~·orlardı. 
A\rupanın merkezine Türk a

kınları Fatih devrinde bııslam,.. 
tır. Kınııı Türk süvarileri Ana -
dolu ve Rumeli sipnlıisini takviye 
~tın isti. 

• 
TRABZON İMPARATORLUÔU

NUN İSTİLASI 

Fatih; Rumeliyi Tuna hudutla
nna kadar fethedip kayıt altına 
alarak Venedik, Ceneviz. l'llaear 
hlikfıınııtlerini vcrııiye baiilamıştı. 

Adalar denizine ve Akdenize 
hakim olan Tiirk denizcileri de 
Rumeli ve Anadolu sahillerine 
yakın olan adalan da ele geçir -
nıişlerdi. 

Fatih; Anadolunun bir kısmını 
işgal ve Karadeniz üzerinde ha
kimh:et icra eden Trabzon impara
torluğunu da ortadan kaldırarak 
: .irk \'alanını biitilnlcınek iste
mi.ti. 

Fatih; biç dımn.adan ııayelerinc 

ko~u.ıordu. Ve zaf ... rden ~&fere e
rİ!\İlordu. 

Sırbistan ile Mora kı!'alıırının 
isı.:alini !•kip eden kısın içinde 
Padi,,;ıh ıııühimct· tedarikiita baş
ladı. 

Fatih; haı.ırlıklanııı cıı y·akın 
nedimlerinden bile saklardı. 

Onun verdijii emir yalnız söyle 
olurdu: 

- Kara \•e dcni,de tedarik&! 
yapıhıu .. 

Bu irade iiıcrine kara ve deniz 
kuvvetleri azanı! bir seferberlikle 
ha,ırlanırdı. }'akat; bu seferin ne
reye olacağı belli olmazdı. 

Fatih: devl~tiıı esrarını yalnız 
,ah,ında toplamıştı. Veziriazamı
na ve •erdorlarına bile ancak se
feri hiimayun vaki olduktan ve i
cap eden cepheye tevecciih olun
duldan sonra enıirkrini nrirdi. 

Fatihin hemen her yerde ea.ııs
ları vardı. Casusları doi(rudan 
dogruya kendisile ınuhah<"rede bu
hmurlardı. 

İstt: Trabzon ~e İbfendiyar e
marc!iııin ortadan kaldırılmasına 
karar veren Padişahm amalinden 
en ;vııkml•n bile haberdar delil • 
terdi. 

Yal111.ı, herkes ordu ve don-.n -
ınal ı aı:anıi bir snva!!In hazırla .. 
mıvu koyulmuştıı. 

Bu çalışmalar esna•ında bir gün 
has beııdcııanmdan biri, Padişahın 
kendisine olan levkal:idc tcvcccü
hiinılen cesaret alarak sormu tu: 

- Padi•ahıın, kimlere karsı ha
zırlanıyoruz. 

Fatih; derhal kaslannı çatarak: 

( De•am• Var > 

.ı...1erı1€bcy<lu11, hcu1<.:t..'1X:Jni yıntan 
bu hitap ağzımdan cıkmaınış ol -
saydı belki de beni görmeden ge
lip geçmis o!.aoaktı. Faka~. ben onu. 
/l,ömKk için buraya gdlmemiş mi 
idim? İşte .kmşımdaydı ve .. Hiç 
ki.mse yoktu. Ne yapacağımı, ne 
söyıliyeC..:,:timi, ni<;in burnda dur -
duğumu, neden ommla karşılaşmak 
istcdii( u'i bilmiyordum. Ellerim 
~itriyor, basım alev alev yamyordu.. 

- Paşa!, 

Der demez durdu. Sesim, keli-
~ ai!zınıdaın cıkısı onu kor -
kutarak durdurmuştu. Beliti de bu 
duruş sesimdeki kmkunQl.uğnn 
durduruşuydu, sesimi tarumamı5tı. 
.Fakat, k'krar: 

- Paşa.. Dur g±tme. Konuşacır 
ğı.z .. 

Dedııtlın zam:an yolunmuş bir 
tavuk 11ibi dam.arlanndaki bütün 
kıan birdenbire solıuyuvcrdi ve bir 
.i:ki saniye nefes bile alamadı. Ne
den soor.adıT ki: 

- Vay sen buı-ada ha .. Belkis bu
rada .. 

Diyebildi. Saşklndı, aptaldı, ney
le ka<rsıla.ştı.ğmı bilme".l bir bel -
deydi. Bevııi.m t.ıımaıınilc durm~
tu. Yalnız ağzım işliyordu. 

- Evet Belkis burada .. 

d n1a .. . ··'- .. le Jll' 
Dedim, ıra.ve ettim: ı .. goru~me~~- oy rı"' 
_ Şu oda~-a girin de i<onuısa - ı mu soylemcık ıstiyMl!ll b 

hm' Ve .. GC!'C yıJdmmlaM~ 
Ca~~ızdı, hı:.ı'(!ketsizdı. ne yapa - onu bo~azındm sıkıtım · 
cağını bihniyordu. 1 tuttuğum cılini k:nıı fışkırıP,I" 

_ Girelim.. ( me sıçraymcıyn k:adar ,f;,,ı 
_ Girmiyelim! ısırmış w biribiriue g•• ıııı' 

Diye 1ıereddüt etti, ki serbest Jı:aCıım f"li\c bil< 
- Niçin? lııaknHısına: 
Diyen bi!r korku duydu. Dill do- - İblis rı yapıyorsıııı !iİ4" 

la-5ıyordu. En son: Diye h.a~kırmasına ve bel' 
_ Fakat. ben sizinle konuşa - cile çırpınmasına raitJn'?'\re 

roam. Nclim Bey Nazm)yi görme- zımdar. kurtaranııym·dıı. , 
diniz mi?. - Naı;ııJ. cnnm cıyor )lŞ·· 

Dedi. Bu cewbı alıır almaz Demek !cin agzmu 1Jı':'~ 
delirdim, kudUT<İllm. onıın ü.ı:erine Ve .. Yüzüne bağı.rdı!Yl' 
ırtıl.dıım. - Alçak aciaJn. ~ 

_ Hayır .. Gönınedw. Seni ııör- Tekrar elini kaptırın9fll .;t' 
dükten sonra onu da görürüm·· ı:eri il: i çekflıdL ŞaşlOP 

Dedim ve büElklıerinden yaka - a<:ısi:te: 
}adım .. _ - Habis kadın!. , sars ...... : 

_ Demek şimdi beni görmek is- - ~?~·~n lrod.ın.. ) 
teıniyorsun ha.. - 1 wıs.. ııtT' i 

Diye bir •iiriİ nıefret .~ ııf< 
Ve .. Yıldı:nmlaıı...'llış gibi devam ~rini sı·rabyordu. t)zcrıJIC 

ediyordum: 
fa daha ,;:ıld.ırma:k, rııst # 

- Arlık Bellkis ı;üzel dtğil.. dij!im yerinden daha kU";,: 
- Kapatılacak hali yok:. mak istedim. Arap şivesi .ı.ı> 
- Bil" sürtük.. ıı<".· - Ya şeytan çeokil bıı1 j,01 

Diyerek baıtırnuyn bsS 
- Huuu ... 

- Bir sefil!. 
- Bir harabe .. 
- Prens hazret lerl Adı bir kn-

_ _,,, ... 
( .,.,.-


