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CUJ.\IA 

9 
ŞUBAT 

Sahip ve Bqmuharrirl: 
ETEM İZZET BENİCB 

Sovyet er Fin ·ş· .i K zı ordu un bayramı ola 
23 Şubattan evvel hal e mek istiyorlar 

ff ovyetl~r Manerhaym hattında gedik açıldığı doğru değil! 
. ınlandıya - G . . h . d M b .. ..k F d . p . 

Sovyetlerinilkbahardanön- arp cep esın e . artta uyu ransa akı olonya ordusu 
ce FiııJnndlya isininin sonu-

!_~:::;:,::: bir muharebe bekleniyor Finlandiya'ya vardı 
ıı.t;:Pa ııolilika faaliyeti harbin 
ı-..1 . ~ara ve cenubu şarkıye si· 

• ıu ·· ı -•nı 1 on erken Sovyet ve Al-
lefar •r da kendi bn~ladıkları da
ların lllb sonunu getirmek imkan-

Belçika bir sınıfı daha çağırdı 
Lord Gord cepheyi teftiş etti, Kanadadan 

daha geldi 

Finlandiya, muallimler asker olduğu için İsveç 
ve Norveçten yüz bin talebeye muallim istedi 

.\! 8 a~vıınnu~ bulunuyorlar. 
tlıuC:::"n?·anuı ilkbahar için geniş 
'Iiı hır muharebeye hazırlan· 
lıaııg?•.uhakkaktır. Bu taarruzun 
tatı h;:ı.~amette ve nasıl yapıla
••ber b"luz maliım olmamakla be· 
"ı k ı hassa 1ua:illereyi ve Fran
b~ •ra ordularını istihdaf eden 
lir. n·~tearrız olacııl!'ı zannedilebi
baıı ı er taraftan so,·yetlerin ilk· 
~in~~ ı:elıneden önce Finlandiya 
ııerı:... •.l ,.~ tasfiye ederek hareket 
t..ı;kl:ı.~crıni ~nuhafaza. eln~c;1< is
l.i <• 11 sezllıyor. Bunun ıçındır 

ı ...,ov'·et F" h d liind"" ' - ın allarııı a on 
lltııı ur Avrupanın ve halta asrı
•·J 8

. en dehşet verici bir mulıa-
v •Csı .. .. • . 

Uf . Burup gıdıyor. So\·yetlcr 
'Ve aı _da~heri harikulade bir vasıf 
lcrenı~t)"et icinde kendisini gös
bu n hn müdafaasını kırmak icin 
ıııu:n~ •Ye simdi en güzide ve 
ler; .'~~ harp kıt'alarıııı getirdik
• ri ~ ' hudutsuz bir nisbette de 
l<.Qt'i arp vn ılaları yıl!ını~lardır, 
battın~uh~rehclerin Manncrhaym 
••t a hır ı:edik açılnın'!na fır
• Verd·~· da ol 1

K 1 gelen haberler arasın-
C>ag ~~akı., beraber bu gedi~n 
., rın m .. d r •1ta e:t • . u a aasına bir ?arar 

İngiltereye •• •• •• u;uncu bir fırka 

, 

.ı 
1 

Londra 9 (llususı) - Sovyet 
ordu>u · · ~;ün dc'-Cam eden şıddeUi 
muhareb,.,.rduı sonra, büttin harp 
vasıta.arır kullanarak yaptıkları 
son taaıTuzd", l\lannerhaym hat -
tmda, hedd tut1ukları Vıborg 
şehrinin 32 kilomdrn yöki •ınde 
bir ~edik açmagu muvaffak ol -
mu~lard ' Fin'.er bu noktnda mu· 
kabil taarı uza geçmi~l~rdir. 
Sunıma ismmdcki küçük bir kö~ 

bombardımanlardan ta.mamile yı
.\cılmıştır. Finlerin bu mıntakadaki 
zayiatı Rysların yüzde onudur. 
Ruslar beş bin CJ.ü vermişlerdir. 

Ruslar Kareli ve Ladoııa gölü -
nün •imalindeki cephelPrd€ •az -

\ yiklerine devam etmektedir, 

ı 
Diı:er taraltan Ruslar Fın hatla

rın n ı:crisine p~rasüt ü fedai müf
rezeleri indirmeğP. devam etmek
tedirler. Bunlar tel.ı:raf ve tele -
fon hatlarını k iyorlar. Fin ıfı.tif
rezeleri lıur"'ardan yeniden 60 kı.şl 
yakalamıştır P ·a~Ütçülrrın hep
si do Fin ünifonnıısı civm ş bu -
]unuvorlardı. 

- FİNLER Aı'l!UDANE l 
MUKAVEMET EDİYOR 

Londra 9 (Hususi) - Sovyet -

·-
• 

So\'eytlerln Suomu •al mi bezinu•tinden hlr resim: 
Fin tankları ilerliyor 

ler. Mannerhaym hattının bir nok
tasında _ııedLl< açmış ve Ruslar iki 
üç kilometre f!erlemiş olmakla be
raber, on bir ~ünlük mütevalf ta
arruzlara raf!men, hat anudanc mu:· 
kavemet etmektedir, 1 

İki üç mevzii terkatmiş olan 

Finl<'r, miıdafaalarır. kuvvet n -
dirmei!e ı:a yret etm<'•k1·Nli'i'\"I' 

23 ŞUBATTfü'I EVVEL 
Paris 9 (Hususi) Ruslar, kısa ll" 

zaman i~Jnde başlamnk üzere biı
vük bir taarruz hazırlamaktr.dır -

(Devamı iiciincü sahifedP) 
I.nı-na~:Hreği de ayrıca muhtelif 
t~ir S ardan tebariiz ettirilmek
'a.kt~r · ~.\':vet - Fin harhinin ka- J 
diı·a.,,'" ~~ bir ce_ph°'i de Finlan
dü~i n un,·a mılletleriııden gör
iı ,,;: ·~1 arduııdır. Harbin ba•ladı-

yaptıkıanbirge~iıresmi Yeniden şiddetli \Makinist lokomoti ten 
~~~1;;:s~:::~~ı~I~:~~ 1Suriyedeki orduya Mısır sarsıntılar·· 1 b 1 k d.. t·· 

İugiliı kıt'alarınm General V<"ygandın önünde 

~ ... n erd d · 
llıalı . e ha •ce para ve harp 
. eın<•, 1 ,, d .. . 

•ıtndi d . . : ar nnı gor('n Fınler 
'1-'if~j de ı~san ynrd11nı görmek 

l). ~ edırler. 
•nın,ark 1 

hn l:iin·· .. a. <voc, Holunda, ital-
llıet ifas ulluleri cephede filen biz
•a, ln~-:~a ha lndıkları gibi Fran- ı 
~unu ' ere ve Amerika da gö-

taarruzu derpış ettıklerını yaz - ordusu da katılacak 1 a <a en uş maktadır. GazelM1in askeri mu - ---
harriri'dıvoı· ki: Kastamonide kız orta T d d 

cAlman ordusunun bugün al - b hl' d"ld' ren ur u, yaralı İçeriye alınarak Yeşilköye 
makta olduiiu tert:bat Maiino hat- mekte İ ta ıye e l l getirildi, bu yüzden tren "kt" 
tının bir mınlakasına taarruza ha- General Veygand'ın Kahiredeki temaslarına Zelzdc m. ,ı !.Pt mizı. m;ıh - l gecı 1 

t>, <evki · t 
1 an adn . ~.a ına haşlamıştır. 
~~~. <ırd Hnıden teskil edilen Po
l '""'•k .. il nnnn so,·yetlerle dö
~t •tıııi~ı.erı, Finlandiyarn harc-

zırlandıklarını .ı:ö,termektedir. Ge- h . telif yeı·'cri«dı hnliı. ele\ .. n et - fü, s.::ıa ·on·ans ve. el tre ı le ·ı verlC'rud<'n ağır surette ya-
re, eylülde Fransız kıt'aları bu e em mı yet veriliyor mekkı.iir. Eze :mlc di.ın Mu.il a, A- ı ha !".in basl&n.ı:ıe -.d · ber il Je- ralanan Melı~ct Ekspres alına-
mıntakada taarruza ı:(C~crek iki Lond.ra 9 (Hususi)- M:sır ga- Şark ordusunun mcveudunC'. i\1ı- nıas_ya ve İ' r't D'•kilıdc de sar- fa olarak vak.inle gelmi«ir. rak Ye lköv J!P.\iıi'miı; ve tedavi 

ı._ .1 olınası cok ın2nalı oldu-
müstahkem hat arasındaki araziyi zeteleri, General Vcvgu<!ldın Ka- s.r •mvvl'tlerinin de iJ5vc edilmesi :,ın•>L.ı ·o' mı: or Yolcuların arosıııoa Yug.ıo"1'vY ı - altına alıruımştır. 
isgaf. ctmisl<'r va Almanlar muka- hiı-eyi ziva:oli rnürıobcbctile, Mı- liwm l(elı·,·c~i düşli'lühıek•cd r Pnwr güniı KJ tan-onuna vukua ı dan gL-'cn bit mul:a." aıksı ve Eksprc>ı, n diğer makinisti Mus-
bil taarruz~ ac ... tik~cri zarnan Fran- SLrın ınüttl:f~kleri. c : .. rv_iısına hiı- Bu kuV'\'t•t*er Almanları 1 ve J!(·l~n C'L J.. r tli [.ı:- sar,ır 1 rıC'~ :talya,.. tüc~ar· vardı.. tafa. Melımeci·n dun k· G ı -
sızlar daha evwlden hazırlaro1n ırctın· tcbal'iiz etti·~ t'!<'edir Sov,·eth --ın n· k. ı2 rı:ıa \'eya tioe.~'nde k•• rı1. me'ctı bınin te- EAS,m '.reni ı ki bu~u,. sa l:en basdönm<'Sirdrn şikayet ct-

~··ı '\illa,. A • 
t.ı" lii k r· nwrıkuJun da ilk gö-

e\'\·o,k ılc~ı harck<'t ehnis ve 
'-tısı .~a t!'planan göniilliilrrin 

lıı&'İliz ıtııya haslnn11stır. 
ilcri mevzilere rckilmi9l ·rdi. ~.m- ry;,., Ge,ırral ve. ;.,·•n<.lm cnlıı- KaV\ı.a<\', vap rnuhte _ mclkrhdP ve duv rl ,rırda ela , .ıthk rc'a la •eln: •. Eksprc ın rr ktç 'd gunu sO\ lcmU; ·r. 7'1-
di A :ınan:ar bu mevzileri ele gc- de Kahire civarıntL A}. ·J•İYL'Ce m 'bir t '' mzu f, le k ,çil' ha· !"' lıim çatl, 'oh'•' g nıimü t r ~ g('Ç ka ·~a ı: .. ınc s 1:-ep m - bıta taıhkil t ln '.aır· t•~ 

eıtiii· li. \ ckôli • • d ·· · t Ql . ı nutuk •. oc un ıra 

l 
tUde ., la 1' ınlandiyay a genis 

c · aı·d · · 
l't ~ ,\..ı. HUa baslunn1 .. k ofin • 

ı;-ırm~k istcrnckteclirl r. Lüksem - .,, ·c 'ü 1\1 ,ır ve İn liı •.ı 'a'•rı- zır t,J n lur ...:m• t ,1 R.nun•a Bu scbrple me·tcp t h ıve <>'un- kin M<' mı n F r .\; Ye- Busab h1<ı ekspres i'e biT mıid-
bur"dan Saarlau:crı"e kadar olan rın ~;pt bÜ."Ük geçı r 'T'iwle :- tu şıl'm\ ar nd 1 > ıftcn ı•q- d t!<'nb<' i rrrnid e•ı~u.• bul ın-

., -' bcr. be· l c•.tl , s.,vv.•Jerin •- ı ı ı r b t '· ı · ·~- ı·ı 1 ·ru :ki Sar vadi~inde mar.t avHı''1. büvi.ik orta -.:ark j .... ~~r k1t nt '.,.L.m K'z "- ., '\.Lt t l c • ı P ı {.1Tl ro a :\.C u c ı ve ,r ı: '\o.....a r. .., a \anırı r. ye Fe. 
• " dio. a 4 ıQ ono. nL de• A mr.n- dr 1. 1 ~ ·· ~ t• y 1 1 f • K '· f b b'rmuharc-be·cinti,.arcdilcbi'r daı.:ı.Gene .. a-vr, '1\'l rE~ ... vc~ h"" çıf•cı•e ısn ,uuıel.crs~or~ sure ar 2..1. ı Lı e ~r.71..;. a 1'tnırr

11 

lD-

LORT GORT CFP·n:v1 k.i'ı Mahir p . dili r İngil n· l~rın sovlc ıı;i A , ıo;o,ooo k en ceı·::ırd - • Ek~""'-' d .<'r +;ıraf n- el <lerınden ıiçu a k'Pnk bir' '-te 
(• tıuı::in· t b ·. :' ~ . 
.11oruı.. 1 l' :tru~ t·ttırı:ııstır. 

&on " ııı or k. F" 1 b ,,ov, et 1• ın ~BHiı~ a bu 
,11Yit lllu .. taarru,.unu da durdur· 
rı' Yet . ';!f.ık olah_ildii;-i t:ılulırde 

TEFTİ~ ETTİ ~hm rk ', lınzır h"lunımm mün·~k<'P. •1 ;.~'lbt• ·, Sa' ıvc.t-ır D"c,.r •at ft• İr ... ız varcl m dan a:er d rduruhnuş ve •ı~.ıh- gehııs'c•rdir. 
Lon<lra 9 (llu<1L'.·i) - G;ıru c·Pır Jı,ran.,11. Vf' İ lız Gc 't'' al L' ·- n rı rnlcr-n 1 u K• V\"e c:r '1cr cc· .. Vl • rrı~mtv · ·· ( lral Dır 

•lk; de h~n lıarbı ı;enisiı·m~k. 
~Q'ıa, 1 n utun ~imali \r Baltık ı 
.._.. ll lakt1·

1 

1'ct•,1 ı.d· .. İ"ilıd:uhndndır 

hcsiıde İn, liz oriusu kur •. c1nclant n 1 K:! i rrit vüpl ~htrı tr·rnusl r İK:. mi<t· ın •ırasın 1 To 1 ~ıc- cı ı S olod• A'TI .v \<ır 
(lJe\:nn11 :: iincü sahifede) nPL' Nir:df', S vedrı1 Ft"' ::. z ted • mıst r 

.,i •r~ e So · ---
\' rı ordu, .

1 
· vyet Jius' ;1 'alnız , d ı 

!.h!_rcok ~c"'.dt•/iiLıniıttcf~k.'<·rin 1 F atııra Üzerin e 
:onıınu uı'lctlerın ııar;ı, "lah 'c 1 
ıe'f!:t·hurj .6 ~ ları ile rarpı~.ın:\k ht k A } k 
d ı,di~i ~i~t.ıııılc kalacın.; haroı.,:tı l sa e ar l ]"'pOn·- t··"' hdı"dı" karşısında Amerı·k_a, 

ltlı2' hi 
1
11 to~r., e c·dl'hilnu·J, "in -n. -....... 

'arr r ıavı· 1 ---ı ihu, a 1 
l"llU" t ,.r :::·1,·rct A h kk kt h lıa•nale,·tı rı~>ıh hıılunac;ıktı.-. Bi- ltı muessese a ın- Va>ir.,ıton 9 (A.A.)- japon di- Ame tkan no aı n.'lznn .ıapon u-

•lar1 ,,. • '•ıncli ta•r Soqrf kıi- d hk"k l vet nu-cli<'- n 11'\zak<''"'leri ile 9 kiımet ne te,·di edilrt'iş olan 31/ 1 
~.~n. Unıu~o,. dern \'a"Lııforln haslı· a ta 1 at ya !>l 1 yor dede! nıuehede>ınin japorıya ta- 12/ Hı:lB taı ıhli notada izah t-dilıwiş 
< "' ta rafından tE'k tar&flı olarnk feshi tir. No'ada. dokuz drv't't mııah<'-
..._ tı h:, sc•··l..ı urruıun dt·,a,t>t '\('- Yur;,.o.,cri. tlatla saı..tıkları ma lar • .,

8 
o.ı .,ede · t 'lıall< rı hakkınrla Aritan r be- d!';i'c Çitl'de Amedlrnya ve~ilen 

~,· srtıırı -rı h 1 '.':ln1 rtn1.f'kft• ol- . 1 ı·· tl ı· 1 • f il b .... k , tı h ·· •$ 
1 1 

ıcın ;..ıc •a aşa~ı ıa ı a ura - yanatı, siva•ı m~h e Nde uyu hak' ar muhnf1za <-dildi~; ,., Ve-
l :t •ttd· I · ca sc ırhı herc;;e- l •ıttnrnı:ıkt· t1~ılortlunun nrcsfijini 1 :ır \'t•rt:., vo bir dnha mal satnıa- bir siikltııl tlt kn~· ·ı an..mı~!ır SL'JJl!tOn hüklL'l'll"tıni., bu h;:ıkl~r·ın 
ban,., le' .. hunu bkilwn dı· Ya- wak tc·l>d ile bu-ıbn mecburen Avni m~_hfl'bl'er k hıikin• b~'an laı~ -von,, tek taraflı b•r harC'-
~F;Jı,lnr J\c~nl~rı r<'hnı•d('n \'f' ,.'ar.. l\dbll 1 t t~ırl. f< tur.. a! tekfı, farı kanaaff' gorf." E!~l JU~)On me US: kct:l.e ihllılırl' kor ·ı miisamaha .n6f... 

(ttınkJıi)ı rt~ılgal·ıknndan Fiol:ındi~·a:yı 1-nkkınrl ... • hPn:.nıı\l'tlt· takibntn d<- 1 ları:nnt a\·kırı gozlerılP lf'h.d.t!f·rı tcrmi,·ece"' ktıvôcdi1..,.,t k1l' idı. 
aar rnt \·e h .... 

1 1 
Amcr:·k:ı hiikfımf!1iriT1 uzrık şark j 

1' 1 ı·111.1 h:::ı.!-la _. u.~u; A n1nn \'~,TT' oıtınnıaktadı.. Saııdive kadar ıneselcsı·ne knrs. ı tarzı haı·eketin- Amerikanın ,·aıiyetındr b1r <legı-
:t l<ınktır lll<ıunn onc·C' ~erh<'~f 1 l d" · b"' · 1 · bu surcr~ - hareket f'<lL·n 6 mücs- d(" bir ciC'ITi~ikl?k hu ;ulc ı,.'e-ti~Cmi - şikl!k husu e gr n·,c ıgı ut un nı:'l ı-
lııı 'nı·ı . ~ l .. ı , t el ••l ~hilir. o'~~t-~ lwlki lıir ""'I rnrit • sc hakk•nfa i' b.ır \ pılıp t ki - \"<'Ct•ktir Bu mı:sele h.ıkhıdaki fellrr< l >0\' l'nm"' c 

1
• 

j(, ; •.• k~~.·'r'rı·e·t ~r.ıu ....... ı, .... , k •. ,ı.ı.- b· " g<~ilııı ,.ı .. raturıı s•h'' kıir- , Yu_<Toslav ordusunda bir tayin 
... "" lığına n'lcvdJı \'t eme,\ ıcın de ~ 

. l<clıliııd. ;u· \nııataktır? b ll wnı ıtdbır er '"sbıt olun - Belgracl 9 (A.·\.) General Bo- Simrl k ahval icinc!P va,,,ı ., b;ı 
•htiınaH r ~ır "0rudur. l~ir "°ok mu. ur. gollub İlic. Yur.tost.nv ordusunu?" müh11ı1 ta,vin, l'uJ:ı:O"'t1v z•ına.m 
h"P~ıJ::ı. ı;~ı~ 0 ~l' 1 Jtıı..,, lln111 A\·· umu.mi wüfettis mua,·in:i.ğinc t.l- darlarının mi ·1T:'"iÜrlaıaa\ 1 azami 

ij''"''f"tll·td .ar. arda, Ac;;vnda bazı DigL~r tarafı:..n ihtikar "" >LI'i< - :ı-in edilm;;;:;ttr. Ordu unıumi mü -
"°'''ıuu \' e huhınınaı.;ını tetkik lJr ven ::1eıı s::ıbi· olan b:lzı "Ü - fettisliğinin Prens Paul'ın. uhdt' _ elnnıvet altına alrn::ıK hususL:'ldaki 
"°'"" hn htaı,n 1 '!lınaların:1 r:ı~ - l'S:.lselcrın mu\'akkaten ks.patıl - sinde bulundıı>rq nıalümdur. orztıle! ,nı J?Ötitcrıntktcdir 

1 11 ~tn ' 111 ıdidt·n herh~n- maı~rı i'in dün m-e·n'i ihtka ko- ( o· T ı f · s f d • ) 
'11evarn, • t:nL, -ahitedt) ır,ıVO~UTicla kora,lar \"e .. lmis\ir. Jğer e gra lar 3 üncı.i •ay an1JZ aaır 

Gcnl r, l Samsııı1 v la\ ı lı. ı -
lir e'c zrlzdenin yap\ ;ı t..nrı~ 
hak!k,n<la t,ıf. iliıtlı m~ uma! al 
mı tır 
KALİFORNİYADA ZELZELF 
San Francisco 9 ( (A.A.) - Kn

Jıfarniva'd. wniden zclzrlc olnıuş
t.ur Zelzele biivük bir panik lcv
>it etm < ise dı> hicbir hasara se
bep olırnmış ır. 

Ne oldum delisi .. 

Bcl .. di~<· ~ı~ı~ı~~ı~I; terıiltl. k .. -1 
ınını kapatını~. gnıoLruhtk "-Ulu.,~ ı 
sini de kuldırrnıs. Loknnto iİ• d•· 
ğer ha:11 ı..oov<·ratir "ıubelerinin d<' 
kaµatıln1aı,, 1nuhteu1("l iıni:", 

Bu ha herin do~ru \ l':..·ı 'anlısı 
haberi ,.<·r~n gRz«~ft'.'l' ;:~itfir t.' -
ziintüsü rlc bize.· kalı)or. 

Anlak, 111\\\:11111 hi1inı ınahut ar
knda,la. konu~ll\ ordnk da: 

- 'fahii .• bir Ukıht•L .. 
nedi vC" .• iht\P t·tti: 

Nt• oldunı dt·li~i.. olunrtl!. it
te böyle olur .. Xt: "ardı. 4;;ankı b11 
kndAı: at"ıht> ~atıl.u_ak'.. • • 

1 

dırın yaras 
ğe baş adı 

Metresıni 

çıkınca 

ölduren kahveci 
Adliyeye teslim 

hastahaneden 
edilecek 

\faıe.rnl H dır acl "<la pu r bi. 
ka" \"l c ı r C?\ \'<! ki J{CCt' >ahııı 
ka: "'l B \ ıt•cı t;! 1'af ... 1 t' 'e>l 
ke. dısındPn r: 1""', nh••r Fe-
rıhavı •us' bıcnklJ ülıliirdu u-
nu Fl·rıhnnır m('t r,.ı A. aCt, -
oa crncı LIP 9 Hrind.-n Jlitr su -
reıl<> Yara Hlıg dtı:1kü niısh,ı -
ını:zd,ı tafs;hıl vaz.:nı ~ık. Ydılı· 
!Aıı tc.hkiknt,> gue Ferıh n Hı
dır v;ısılasilc tıınıd Ali\, bı,.<kn 
tı g n biı i1~ı~Jı1 srv"h,;...ı \ c bu y_üı· 
de T!ıd r ı bo;:ustu2u \'C a' 1 i! l 1 
bu atı evvel ıl A ı' t le -
tıgı a a ımıı; ır 

Si.JYJt,nc ~ıı 1 Jl'IL c Aıı Il ı,icı ı 
koı Kflt tık F~ uı a' vr maK ı:; 
temıA \"e .. Clı~enP o~u.ugu J;?f'<.:t: ~ 
kadının ı"'rarı ~·zc nr Ferıhnnn. 

l vındt: k .. lm ır 

muddt' ~ı r.i ""'- ıavınıer' rlen 
Frt • ırt ob•aktadır. C<"1 ·<!l
K " i Ff'rı: r n ılk kocasındc.ı.n 0-

.J 'r JI' r ı'1ın oldürülrr• sile 
k '" ız kala 6 ya·ındaki Tuıı:ıut 
dün Dli ktinlc yurc\ul'a tr ıın e
di. nı"tır. Feri, sn ·n cc!;.edi rlun ad
i ı ı; ~oktoru E Yer Karan tar ıın
dan mua~cnt• c d d ktrn sor,~ gö-
1) ,...Jlwesın"' zıo veriln)"' ve gumill
mtl~tur 

Katil H ct.nr vara, ıyık mcK -
ter!ir H.ls dr c K •n a lıveye 
tr'Ji"' eı:! lecek•ir 

Bir ıufonı ~ ıt\ ıp ! 
ll..ı.m ı i rı c fı .. nc-1 ı c n 

Üskup . .J Rrmz• ou· rr" ti e,· el 
bıı i içın İs ta uulu ır \ e bir 
d-.a e\·irıı donme st Remzi 
bühııı " 3'lırıralara ral!men henüz 
buhını.maını~tır. • 
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CADYO 
DALGASI BU 

Bir c.~eklı d<-niz subayı vila -
yete ıniirae1at ederek evinin ıls
ti.ıne kom~uhıt'ı taramclan konu
l= ı dvo n- .enleriııden -·kiıyet 
etmiş. 

- Bunlar m'.:de hasta etti, 
tansiyonumu 1.-ıtırdı V..u...ıdüm

de r..dvo dalga!.ınnın d-bğııu 
hısse<lıy ırum. Kurtarın beni bu 
antenler n'. 

Kiıfır radyo ku lağı.m:z:!a, ııaze
tclerirn roe, J-a!kımız ~nta do
l~l)'Ql'( u. J)c>mek ki, :ı.rtık vücu!
lıınla da da'.ışmıya baş'adı. D<>la-
:r Iill dolaşır, dalgaa.r bu.. Adı 

ÜStiındE!. 

HEPSİ GÜZEL 

AMMA ... 

Ei: .ı-ı.köyü e l:i k...z kaçı nna 
h&ıWscsi olrniJŞ. Şir .ı mu hake -
mesi yaı><.ıyor Suçlu, t.ıfsiliıt ve
nr 'e hddi<senin mahiyetini !z•h 
ederken: 

- narı roııcdir ırevişıyord u k. 
Bumın ikı seneısı gizli kapaklı, !k. 
~neci de ..çı.k geçti. H..t1a mek
tep lda:re .ınemurumm liza.adesile 
brn krzl~ ~uh.ıı;u.p kı>,.uşuyoroum! 

1 
DiV'>r. Aşk, vi~ek, kız i<a-

çırm . malıkeme, suç. ıfüraf, in
kôr bunl&nn hepsi olagan ve t1bü 
şeyler amma de'ikanlının: 

- 1.z mektep ;.dare memuru -
nun m~csi i'e .Kr<; rduk! 

f' ı tuh<-! ve h.yrete şayan 
~il .. ?. 

YALNIZ BiRŞSYDE 

DE(ÜŞİKLİK YOK .. 

İkidebır gazetelerde 
cum: 

- Futbol aıan.ı deRiı;ü!. 
Hakem hey.eti b"""oı <;oluıidl 
Şu oldu, bu alrlu. .. 
.Fl11>a.k:i< a yir. e f u.-tboı. ajanı dır 

~işmiş. Değişmış ıın:.ına bütün bu 
dcgi~clc'ikler arasmrl;ı de~.işrriyeu 
tek şey va<r; Futbolda'ki mütem.ad! 
yeni.lnıermz!. 

PARA VE TELEl'ON 

· 'ELE'Sİ 

Bir arkoo.aş: 
Hel'Ş('rcim iğren! yoruz, fa-

kat •.ttı şev mti tı.~a' 
o·...,·c-rcK ılÔ.\ C \.. l}( I. •· 
- - Te.don v ' ıc rıı.. ı' 
Hıı.kHnl ' nere le tc•lefon bul -

pıs, gınc t~mi ,ıııc hı1{."·;,a

kımuŞU!'UZ. P rayı da h :rren 
cc oL-r e koruz. 

F'akııt bunria • .ıiae"k bi.ı:şey 
yuk. Tl'l fonu _ 1rnc.,, amma. 

- A'.tın pa:., p; • p ttı1maz. 
Derler ve. ll' ·Jıur k.kırd rl•T!. 

GÜCÜ GÜCi"NE 

YETEN DÜNYA I!. 

S 'VCt tayv e' r ir İsveç p,e-
rnidni. batmve:-ın~ 1 ..,ovyet!C'r-
lc !svcd·!cr a rwh·...,be 
hali 'oktur. Faka , batı'n 1:-ır genıı 
varc!ır. 

Sim.al d•·nizin.de ae .>O)L bi-
tar"i ıtcnıı'cr batıo duruyorlcr 

Galiba, d• ya:: m adı: 
- Gücü ,::ücüııe ye!en 1<.!ünyası .. 
Oklu, cıktı 1 

AJJ, IET CAUF 

OskOdar 
m ydanı 

İtirazlara rağmen yık.o 
ma faaliyetine bugün 

başlanıyor 

l.isküdar islrolesi meydanı ne 
civardaki yollann tanzimi için 
ıı;ünden it.ibaren bılfill ameliyata 
l(eçilmelrı.e<lir. 

T .. '<diri kıymet komsyonu 14 -
rafıud..ın i>--tımlak kıvnıetie.ri tEs -
bit d lunan btıralardakı binaların 
akı eri s;;hipleri para mıktarıru az 
ıı<ırerek 1.eb!ii!~tiarı.nı almaktan 
h •ıııa etmişlerdir. Buıı~ar Bele -
".iıye ıı.<eylıine mal: kemeye de mü
rac- ıt ~derek dava a,mış bukın -
maJ< tadıı''.ar. 

r., x.a" .J.ı...n<.ı ra ._..n ... r tcbli~ il.nü
h-or <::<. c. va.lar ya ıı$ınlnıak 
sı..retılc kdnunı teoligat ve .ııtar 
.y.ap • ..nııştır. 

Lı.. teo.ıgat ve .hlar.n ı dde.t-1 
ler dun ax .:nı ~ ıhavet lmuş -
tur. Bu miinasciıe le bilfı l yı.kma 
f.ı.:ı..ıyctine bı.gü:ıden itibaren baş-l 
l;ı ıln•aktadır. Kanuni müddet 
ı"'ıno.e itıratln mahkemelere müra
caat edenlerin par :·ı bankaya 
vatırılmı.ştır. 

M>dll<l·n.elerin vereceği ·karar -
lara ~ö:re bu para..ırın miktarı art
•ırılııbilecektir. Yıkma ve tanzim 
faa.liveti en kısa bir zarıaıı<la ni
f.a•·etlen<lirEccektir. Bu su.-etle 
mg~ clta Üsküda~ is'~~Jesi civım 
Y> nven1 bir şekil alınıs olacaktır. --
Hariciye 'ekaleti 

mur alıyor 

me-

Hariciye VeJı:a.eti me·k:: z ıeşk • 
l.itaıda id ri mer=-ıuk!ara ıı_, 
' v ı ~ Q'<:sek rnekteo nezunları a-
1. ~c la iır. 35 y<l$lllı t<-cavüz et
maniş ı.-"1141a ı icabeden bu genı:-
lerın müracaat arı ayın 24 ünc:i 
cu r'esı gtinü<M? k.>d;ır ka:bul . 
lu •cak.ır. İt!Ctihan dil o gün y . 

elzefe, sel yerlerindeki 
belediyefere para 

Bu mıntakalarda icra takipleri ve haciz 
muameleleri de bir müddet için durdurulacak 

Zelzele ve sd fel.~ketiııe m.aruz 1 
k.ılım.ış olan beledıyelerimiıe bele
diveler bankası .tarafında.n kısa va
deli avanslar vcrilm i kararlaş -
t:rılmıshr. Şimdilik bu avımslu 
N lksar, Erh«a. M. Kwn:.l.paşa, Re
şadiw ve Anc:-ura belediyelerine 
v<>rilec<'ktir. Avanslar mezkUr h<'
ledıvelerin 1939 mali yılı içinde 
gümrük '1' 10 lanndan alacakları 
para nisbelınde c{.:ıM1ktır. 

ŞAHSı BORCLAıR TAKİP 
OLUNMIYACAK 

Dı<>cr tar~ftan zelzele ınmtaka-

t3eden terbiyesi istişare 
heyetine huzur hakkı 
Sehr"'1iz ve dii(er yer~r beden 

t<-rbiyesi istışare heyeti azalaruıa 
hakkı huzur \'er; ip verilemi~e -
ceı?ı hakkındaki bir sorITTI ü.oerine ı 
dün Ba,,;vekfl;c.tt.en alakadarlara 
bir en1ir ~Ölldc~;an.i-ştir. 

Bu emre göre istişare heyetle · 
rine dahıl devlet daire vey• mü -
e<>Scselerırı.cle i.ıcrelle veya ma~la 
~4;an rnermrrlara hakkı huzur 
verllinivecektıtr. 

YaJnı.ı: rn11mur oJ>ınıyan istısare 
heyeti azalan hakk; huzı...r a
l~bileeekler<fü. Bunların ır.ikt.a -
rını mahalli istişare hey. ti aza -
!arı tayin ve tesbit edeceklerdir. 

--voo 

Tahsildarların tekaütlük
leri hakkında proje 
'Maaş!.u"l ücrete çeVT .mış olan ı 

. iarei husıc:..y.o ve belediye tRh -
si:darlarının tekaütlü!:leri hak -
kında yc-ı bir kanuın p.-ojesi ha -
zırffinmıştır. 

larında buhınan felaketzede va -
tand~mızın s:ı.lısi borçlarının 

da gözrlen geı,:ll'ilinesi ~a.-arlaştırı.J,. 
ınıştır. Bu maksatla Adliye V eki
letinrle teşkil olunan bi.r komisyon., 
z<(;wle mıntak.alarında icra takip
lı:-rini ve !Jaciz muamelelerini mu
ayyen bir mi.ıddet için durdurmak 
maksadile bir kararname projesi 
hazll'lamağa başlam.ıştır. Bu miid
dcti Vekillt>r '1i'.eveli tesbit edecek
tir. 

Sanayicilerin büyük 
toplantıs 

S<hrimiz nıı li sanayi biı·lıiği dün 
MaıUsa rneb'U6u HJ3nıı Yamanın 
r<>bK.Jiınde yıl.:ık kongresini yap -
DWl~lr. 
İdare heyeti raporunun okun -

maısındıuı sonra fabı!'J<atör R.iza 
söz alarak>~ memlokette harp mal
zemesi sana.V'iinin yaşaması içııı 
l!'Ü mrii'k resimlerinin ve rmıam<>le 
vergısın.·n hariçtıen gelen ham 
mt.cldrlen:!e.n alırrma şcklıırin de
if..ştirihneısini i9temı.:;•:ir Bu talep 
Ik'.ıs&t V<"kalı:-ti11e bi'di.,·lecektir. 

Kn11c11k sanayii fabı '.ıkatörleriıv 
den Rü~!ü Diıktüı'k de fatura sah
telli'ı~ınd~n acı acı şikayet et
miştlr. 

B:il.1lıare kn!av döviz teda!'iki, 
ma.ıtara ve · Jı.1< sanayicilerinin de 
bir bir! k tc~lı.il etmelen !cin te-
men !er vapılımştır. · 
Muteakıben Y<'ni idare heyet4ne 

doktor Hı>lil ''e~<'r, Hilmi NaiJıi 
Sami BesJ.or. Faik Ören, Ha.ıa~ 
A 1 i, A'bdı.ıllah ve A'!ıer Kamtı; in
tıhap ofunmuşlardır. l inci rcislii!i 
Hal>! S.,7 er 2 inei reisl ~i de Hilımi 
Naiı~i vaoaeaklandır 

Fia 
•htil. fı 

Belediye otobüsleri u
cuzlatmak isterken şo
förler zam tal~p ediyor 

Şehir dmilinde işliyen otıdbüs-
lerin bilet i.icrei>'er> ortaya bir 
ihtilaf r;ıka.rnnaktadır: 

Belectiye ı.kit"'•t müdürlüğü; o
tdbüs ü.cretlerlni .vooi 'kıt'a ·taksi
matı yaparak. 'bir mlktar indınneık 
tarovvurwı<la< ı r. H afüuki diğer 
taraftan otobüsçüler biılet ücret
lC<"rn, tenzile değil. l:,ilakis yiık -
seltmeğe ça'ıı;makta.du·l:;ır. 

Nnekım Maçka • Bevazrt habtı
na işliyen orobü" sahJ,picri her gün 
zaMr etlikleri ~·anilP dün beJe... 
dı:yeye mıı.raeaat etr:' .ş.er ve Be
yazı itan 90nra Tupkapıya kadar 
işlerne1 erıne mt.L•a<ı.clc ohı.nmasım 
ıstemiş!-erd\r. 

Dit!er taraftan yine dün müte
a<ldil L'1l'ıdalarla belediye)'l" yapı.
lan mü.ra.eııatlarla da beledıyeniıı 
ofıobÜ81€'1'İll gayrısnll voar..ııdatJ..-ı 

üzer.nelen aldığı 7.- lO lımn bir 
ınüdd.<>t içııı tahsil o'ımınamasmı 
nica etm~rdir 

cDohnu"'1• nakliyat yapan ı.aJıai 
e>tnmobilJerln±rı sair zamanlantı 
taKSınıetre üzaruıe çal:ışma~ııı" 
da izm verilmzyeceili anla.şürn.ak
ta<hr 

Be'ediye rcislıi~ bü.tün bu hu -
suslar ·ruııkkında tellik:>t yapara.k 
icap eden karırrla.ı-ı vcrece~tir. 

---O-O•B---

Vali ve kaymakamların 
belediye reisliği maaşları 

Baledive reislikleri <!.. ııhdi'le • 
rindı• bulunan val:i ve kavmnlrnm
lar hakkınıı:f.a dun vLayete y6'11i bir 
emir ı;ıorı.derihniştir. Bu emre gör~ 
vali ve kaymakamlar. beledıy<' re
isliği vazifüleri için aynca hiçbir 
caaş veya tah!r'.Sat alamıyacakla.--

"Bitaraflık ,, rıe 
demektir l 

Ya,.n: AHMFT "'ÜI\Rl f 

BU&iinkü i.u:J' ıu!.İınjlel ı .. u 
he.ıtlc ... ·ın i:c..ahıı... ~ı ... ı,itarnf· ... •

1 

l
. . . ~ 
~ıtloi.:.:>l, ıı ........ asllt.ı oJ .t··Liltu.J. 
b~:...w~Hr. lluku11 r,tılah 0 

1.ttaraf <ienıun... bu· L~ıJ ( uı 
nıruı bu ıuw.J.Iebc) ~ ı .uıa1' c 
ıuck dçmektıı-. ı .. sa:t "11 t;'r ' 
vukuıında üc,·ıctkr ı •. ı l>!S· 
rılır: l\Juharip de\fet!cr iu 
lcr hukukunun tıı uyıp 1'•."u 
tig, bir ta.k..ııu hcı:! ar ıı .~ıı 

dcrJl'..c. Ve bila~:aıia.:.ı J hı 1 

1:ıii..Uıı vu.z;fe ve nıeı'ulı) eh 
tiu. Lkincısi Ue h1. ra <İt'\ol 
bunların d.:.. vu·.zjf~. suiahı) 
mlo..s ui ... yetleri de\dı..: ... ıer hLJit 
ca tant" c..~.Jr.uştir. r del 1 ",ı 
be iştirnk edersl\ mtıh:ıriP u · p 
olJlla~~ bı-tar<.ıI Fa} ılrr. İk~~· 
bir vaziJt·~ yoktur. 

Fakat bcynLlı ıı.d münıısel" 
rin bıı;;ünkü islıh.ılesi içlııt 
riilüyor ki c bitar-.ıf• t.rbırl P 
b•şka m..na!ar<fa kull.ınıl:Jl 
dır. Ve ınaru»;ı sarih oı 
~. bazao bu kelim i;;ull~ı< 
zanıaJJ, ne uı.unıt t.--dılcuğj Jl'1 

laşılmıyor. Ba:ı.ao da ı.;;wlJ 
sadı ı:UJ.emek İCilt bit:ıraflı~ 
kasden kulianılınaktadır. 

Bitaraflık kelıınesiilc biı) •' 
vok ınan~lar verilmesinin ıııb 
bu kelinıenio Alm•ıı) a ta 111' 

harp baı>laııı&zdan evvel 1'~1 m'.L""1lr. Almanya, Lırkaç 
tin, hi:r araya e-elip tecavu:ıe 
t..-dbir aimak için aratarıııd~ 
aulaşma )apnıal.arını .bitııt~ 
mugayir tclitkki edecc~uu 
mi~ti. B<h le bir kombiuezo~ 
ması AL.nanyanıu iı>ınc el\. 
bilir. Ve Almaıı hariciyCS ~ 
elinden l:"lir.;e buııa maPl f 
hakkı rn balla •azifcsiJir . 
bitaraflık tııbiri yerinde d;tı 

Sahte rozet dağıtan ço~u 
J:l d.C:.4. .. ır. 

l~t<;lıK HABERLERi 

Hatay belediye kadroları 
Hatay vi!iy.eti hudwt.Lao-ı içinde 

bulunan tekımil belediyel~rin yeni 
barem kanununa göre hazırlanmış 
olan teşkilat kadroları Dahiliye 
VeJcaletine gönderilmi•tir. Veka -
let, bu kadroları tetkik e-tmiş ve 
tasdik olurunaık üz.ere HEyeti Ve
kHeye Se<Ykeylenıiıştir. 

_,,__ 
Bakkal ve fırınlarda 

yıldırım cezaları 

dır. ' · 

Harp başladıktan sonra "P 
ya, bu bitaraflık tabirini rnv 
leşlirın<ık noktasında birkB<1 daha atnıı,hr. l{üçiik de>lct 
t'lliından İıı~'iliı al,lukııs~ b 
mu.kavCJnf't güsler1ncnıeY 1 tııt 
rafL;,a nıu2ayir lel:lkki t., 
söylmıı.iştir. Soıır.ı Roın"ıı;~ 
İneJltere n f'runsayıı Alı••' 
dan dab:ı fazla petrol '"\J 
Almanvaruo bitaraflıkla te 1 

bul chnzyen bir hareket si' 

ğu>ı Alınaıı g02etelnı yııJ a 
dır. Kuçük devl .. tıerin ~ 
Ceıniyetioe aza olar.J< k• . .,ı• 
bitaraflıf:a mugayirdrr den• ji' 
rülüyor·ki bitaraflıi:ııı ınaO 
tikçe g.ıni~letfüyor. Ve b~~i 
ölye bir mefhum uıalıiyet\ 
yor ki, bitarar olmak içi~ ~~ıt' 
letiu, Alman bari<"i polıll 1" 
hedef ve gayelel'İne u:vıı•'~ıı~ 
kel etmesi lazLın geliyor. ı 
ııııw telakkisine gÖ're. bit3ı1'~, 
!el, MilleOer Cemiyetinden 
çekiLııeli. İngiliz Mniz ab~,,ı 
kabul ctıuemclı. ikinl:İ bir , ~ 
herhan~i bir siya!-;i anla~111 

• 

mamalı. Büyill. dcvlctiertl~ 
nin garautisini kabul c '' 
Ve Altnan)·n tarrıfından Y'\c 
cıya kndar siya'-'İ yalı1ııl~ _'ti: 
yaşamalı. Alınanyn böyle,..,ı 
ra!lı;!ı,. Avus.turyayA du._ ·d, 
vııky:ıyo da ve Polonp~ • f.1 
siye etmişti. Bir devkhf'. 

00 
ya tarafından lavsive cJıl ,./ 
lr bir nhif:ıraf1·~·" iı;Q.ht1l 1 
harit"İ politi.krısındfl hrı.rL"lı:;ı 
be,.ftsiui rlt~ k:-.:vtu•tn,rc.ı ~ 1'ı 
ki c;iyı:osi ;~ti' 1~l•::ıı.!cu nı~ \,b 
d:Jn,, • .,inin h:ı~!~nt!"ı<"ı ~a') 1 

Kurban bayramında y41pılan cıir-1 
etkarane bi.r sahtekıirlk ve do - 1 

1'ındıncılık had~sinin muhakı>
meıi dıün a.sliye Bine! cezada netı
celendhi\miştir. 

V.&k'a ~velur: 
Seyfi ve Fevzi isimlermrle iki 

kliçük çocuk; Kurban ooı-r m·r:da 
aç6:tan para temin edip bol bol 
gezmek ~n. b>r kurna2'ltl< düşün
müşler ve n.eticede kendi hesap· 
la.rma (!) rozet dar,ıtrna.ı?a ka.rar 
verm~erdir. 

Bunun üıerine de • Ye.;hlaıy ce
miyeti• ni.rı kumbara ve rozetle
rini taklit ederek o gün •Ve.şilay. 
menfaatine rozet dağıtan diğer bir 
cok QOCukların arasına karışmış· 
Jardıır. F&k&t gerek rozet:'er, ge
rek kumbara !kötü bir şekilde tak
lit Erlı'ıni4 ok!uğıından biraz sonra 
Kııruın.urı lrorııtrolörleri bunların 
vaziyetletinden şüphele:-CTek ya
kalaınışl.ardır. 

!ikı küçük suçlu dünkü muha
Jremeler1nle boyun!arıııı bükerek 
cÜl'!.İ!ınlerini &rar elnıi..~ler ve: 
•- P&r'MIZ kalmıştık. Ev1eri -

mıızden de bize hayranı harçıığı 
verımyorlardı. HaLbtıki bayram 
ye!'ler>ne, sinemalara gitme-k, gez
mek "" eii;lenmek istiyorduk. Bu
nun için o ıtıin rozet toplayıp er-

tesi l(iin er .eğlenmek i::!edık. Fa
k~ t ta ıh iz 1Yt g trroui. Ekseri
yet l ·kurı •. 60 nara,., r'\'Ul"du. Bu 
suret le> ancak 360 kuru:; !>I.r p&ra 
ioplıyab;k!ik ve ooıı.re<' . yıf.<a
lar>dık • 

Haklın bu ıtiraf:ıı.n ;onra kü
çu!,., doland1r1cıian üçer ay hapse 
mahkum ei.miştrr. 

Fakat vaşlar...nın kU<:ı.t!<lü,iiü, ro
zetlerin kalayca l':ırku!unacak bir 
şekik!e h• haca la;<W't e.:li. miş alınası 
gibi sewple:· yüzu ıJen bu ceza
l2J1' nı il er güıı h<t;ıse tahvH et
rrı!ı.)tjr. 

Küçıi:k yaşta sa.hU>lulr1 ıj(a kal
kışan bu iki çocıı1k D} ... ıc:ı 50 şer 
lira para cezası öC em.,ğe d.c mah
kıim edilmişlerdir. 

()'.>•O---

Motörlü ek rnek 
r brika!arı 

Milli s<ırm<tyedarLardan miirek
k"p bir grup dün be'edıyc.:-e mu -
raeaat edel'ek beledıycnın ve 
Ş')mdiki ekıne~deıin de h.i.ssaciar 
oimaları sı.ıre~e şe.trrimiLin muh
telif yerlerinde mo:ör ü ek:r.ek 
faC,rikaları kurmak teklifinde bu
luıımu~lur. Keyfiyet tetkik oluna
caktır. 

* Fa'ih Ha~kevinde amatör fo. 
to,graf sı:-rgisi cumartesi günü s..o 
15,:lO da bütıın yurttaşlara açılı- ı 
caktır. 

j- ·k Trlosim s:.arlyomunW1 yıkıl-
1 mu.>ı.r:a martta b::ışlanıfacıııktır. F'"-

ka.t spor işleri!c u.:(raşa.ıı.lar be~f-

1 
cliye;-e mü.raraat ederek yeni sta -
'Om > apıhnad:ın bt:r~ın;n yıkı -
m= · mı ıırtemi.ş 'ertl:ır. Keyfiyet 
tetkik· olumnalııtad.ar. * G"zi kôJJri::;ti bir haftaya lrn
dar demir t0kerlek.Jıı. vesaiti nak
liyeden baı;ka tekımil vasıtalara a
çılacaktır. * Iik n1&~ep nı~nJieri; mec
bu..·i Jer; saatlerinden maada ila
ve olun•n etüıd oaaWe.ııi rçin de 
ücret verilmeruıi Vek31.etıten rica 
olımi$lerdir. * Ad~.ıye Vekfü Fethi Okyar 
dün Kayseriden Niı'\'<leye ge'.mi.ş ve 
m:ı.hslli adliyeyi tcftise başlaıınış-

tır. • ı 
-,, San'ta oku ilan ve iruıaat us-

ta okıJ1arı rr.ı;.,Jiim ve talebe -
!erine encil.4stri ve teknik aleminin 
yenilıklerini tan tmak, ders!ere 
va.cl:m otınek üzere Maarif Veka
leti tarafından bir • san'at okulları 
mecmuası• çıkarı 1ması kararlaş -
tırılını:;t il'. 

bır müddet 

Yazan: lskender f. SERTELLİ 
Duvar•n üstünae 

durdu. 
..,.. ~:·c ) ~ ... '"kt..'!. 

i 
Nec'""ti btr Jl J ~ ;n -

rr. L C'ok "'U.YrCt <.. m .e r;: 
nY- , k nu t h s ~~ç-
m~ >$L Ya.• iZ t n 'J 1-
lıyd. kı., ger.ç oır kac l''iı bu. 

Y ~ yalın•n a'"çe kapısını 
act •.. İçer"Ve :'dl " ı:.ıvı t ıt· 
rar k :ıJı. 

Gel!\'. &.dı ~.ıl k.1eı.-.ınd n 
ııirı-;v._"I'Ck, b~hçc ıt>aı: ,nı t "'·" 
edişinde ., ~lıUtün phe en 
Necati, dem a' "<!iği ) er ;- ka k
tı.. y.. ının lı.mcn cm iev(' bakan 

. bahce !Gıoısı koş.u .. Kapıyı zor-
ladL. Aç-"lladı. Thı_'ıç duvarına aı: 1 
;ı<lı .. Ba ın. uzat! Necati bu sı
r. b · ı:ıc 1?6rdu ı1 ı.; rip bir 
sarne karşısında r ıyret.!@ ray -
rete '10.:.;JT1i.ıstü 

Bııhı;eve giren g~ ka<lOf', Sei
mmı n y;ıtr.k odumm babçeyc ba
kan pencc.reı!'ln tırma'1lyordu. 

Bu ~ın. kibar bır hı.-sız mıy
dJ? 

Yok a Sehrannı lıa- arkadasla
n .. c ,ı bir;. miydi'! 

Necati bu he-,ecan'ı sahneyi u-
zak~ seyrc<!.yordu. ' 

Gc ç k.aa:.n pancurları çektL. 1 

Pt ern Len kalkık.!;. Ve pen.-
ce nı.ıı de ;f samak!ık va-
' f · ' y n bır kiraz altac•run 
' ·' "l'i .ı pen -

c;.:..rc. ... 

Od 
varJı. 

a 

Nec t. ı}oL!aS 
tı.ı..•~ h~J ... gu ..ı, orJu. 

sn y~t-

Genç k& .. n ;daJ il .: ru.c, ınan
t ., ı.ı çı .'"ı c....ı.. B ı aı.;~ı.. S'J· 
) v..! ç.ı,·c • 1.ı.: lcif111Jl<ya 

rcl. 
G '"ıP q ı Bu nneyi uzakt.a·ı 

s.:vr den JA)hs \afıyesi meruın
uan ç lı c.r u. Karvolaua yata.ı • 
C'Vi , .. .ı. .. ıa net.~ı .. u.var..ina.."TU.ştı? 

~c ı '.Udı, biı.t1.ı, bu kol"'N
}·aıt ı :çvuzuııu an.'amış ır'bı, Ju· 
var ustunde içı.n ıçm gül'll ıı~ 
-Oasfomış'ı, 

01.omoııil li.le ,_,elen genç kadıu, 
muhakka.-< kı, Selmanın ta ken
dh;i~·di! 

Yatakta yatan kim~e yoktu. 
Selma yatıyormu:; gibi görüne

rek. vııta((ııı içine yas\ıl<ları dol' -
durup rorııanı şiş!rnı' ve üst kat
ta dizlerinden basta yatan anne
sine duyurmadan. barda numara 
yapınaiia l!ibmiş!i. 

Necati kendi kendine bu hiı·k
rnü verince: 

- Kadının düşündüğünü şeytan 

bile d~eme'Z, dedi ~ o:ıun 
ııeldı.l!ini görlneseydl:m, Se1ma 
vataiV:nda yatıyor diyc get"ip gı
L cek:tıın. 

Döııuµ ı:ıueı- .< ırıy i? 
Fa'<at Y .lır b ) e de .:ielma-

ffi. y t y ~ nu .de -
f 1 Bu te Jüf ona 
b mı •ı E:vvela, 
Yı.n ok k gı 1 nın ç k 
k. \iV(ttı OJU 1 ' s ır.anın 
l ,.. de , oruı r s f ve u.i~ 
ıc PP. ,,. r.l:ıııı nr .şı. 

N c ti .. '"lart C 1lU n, 17.r 
d 1~ J~ya ,oz nt, Sc. • ' yor-

1 
11a n ıçıne ı:.ıkla:I • ı l rı bi-
ı cr :ıırE" ç.k.anp k rvol , '" k_ 
r v r' t rıvorJu. D(rek k' bu~ 
J:.- e, har ç çt Jn .....,_ (Yt: ı rç- ı 

'") de m u v rr ı. 
D ., k, "ı:ı'm~, bard-n aile-

ı::ne ı:lör.m . f kat donnıuş m 
ııc:ist..<erel<, t r " b& ır.lıar. ye 
<tevama ba lam ~ı 

i.vı amrra, Y m Bey de bu 
isin üzcnne neden duş-,,""'ttl bu 
kadar .. ?! 

Se.rna niluıvet, aklı başında, ye
bmi$ bır kızdı. Onu ıı•ltii(i ve 
gidece~i yoldan lum merıedebıi.Hr
di? 
Necatı derhal duvııırdan atladı .. 
Caddede yürıim~e başladı. 
Dü.şünüyord u. 
- Acaba bir daha Yılmaz Beyi 

arasam .. Bu~ilir miyim? 
tik tclefon'la komıştu.iiu mey

haneye girdi. 
pastac v. bu'du: 

- Yılmaz Bey orada mı? 
Telclonla Yılmazın bulunduğu 1 

Pastacı ona. Yılmaz Bevin yat-
ma:!'a gi'tıgınıi söykmi ti 

Belediye reis muavinlocinden 
Llıtfi Akooy dün Tophane ve Bo
ğ.azkese.n semt'el1indekıi fırın ve 
bakkal dükkıan'ı>rını bıirızat teftiş 
etmişt:ir. 

Tophanede namt&n 10 paıra faz- 1ı laya ekmek sırtan bir bakk&l yıl
diıan cezası kesihniş, Yorgi adlı 
birinin fırınında da 55 kili nok,. ı 
sa;ı ekmek bt.iLunmuştur. 

Dün şubclare verilen yem bir 
em>r muc··bin<:e mııtıtan fazlaya 
ekme1< satanlara yılt!ıırını ceza'an 
veri'ecek:tir. Yani ceza paraısı he
men tahsil olunacak veya dükkan 
derhal muvakkaten kapatılacak- 1 

br. 

SPOR 

Yarınki maçlar 
TAK.5:tM STADI: 

Saha komiseri: Nuri Örs. 
Taksim L. - Havdarpaşa L. saat 

14, hakem T. Özerengin. Hay11iyc 
L. - iş.ık Lisesi saat 15.10 hakem 
Ş. Tezcan. 

ŞEREF STADI: 

Saha komiseııi: H. R. Yalım. 
Bo,i(aziçi L. - Yüceif&ü L. sa"t 

14. hakem A. Adem, Darüşşafak'l 
L. - Kaba~ L. saaıt 15.10 hakem 
A. Adem. 

Yalnız buna aklım 
ermiyor 1 

Üniversitede yılla!'dır, bir nok
tada şikayet toplanıyor: 

- Muallim yok, kitap yok!. 
Muallime aklım ediyor, profe

sör .. tüy gibi bitmez, yetişir. Fa
kat, kitap ne diye yok?. İşte, buna 
aklım .,,-miyor. Beniın bildiğim, 
muallim takririerint verir, ya ki
tapçı, ya Ünivl'rsite kitabı basar, 
talebe dt• satın alır?. 

Bir kadın denize 
kurtarıldı 

düştü, 
VOLEYBOL MAÇLARI: 

Bevoi(lu Halkevi salonunda: 
Saha komisori" Z. Koplu. 

Yoksa a~ rı ayrı üc mescJc sanı
lan, rakal, hakikatte tek oları bir 
mesele karşısında ınıyız?. 

Tal..ri,..izlik, mualli:msizlik, ki
tapsrzlık!. 

BÜRHAN CEVAT 

Nec·tt ın ca sıkıldı. Üzerine 
a!Jıı.:ı ı a naır J ,ı-aJ< stiy<'. po
lL h · .i t• ı hem< • hir t siye bi
nert'k .~ \th!;.;na Reçti. 

- Y im:. z Bev n e0nc gi+~·m 
nc<::tl o t:r? 

Ken<lı kcn<li~e ne ya -'Jiiı ı dü
ürürkcıı e.,, s>~d ... bir el n do

l- t."'nı ı:f :ı. 
1\1 ec ı ' a uu çevirrr.ce: 
- V ; ~ .tıd~ Siz ısini.?" Gok

te ar rk ., yerele buldum sizi. Ha
mya y tma Ta gitm'<•'n · ? Be • 
v > 'u cac c • c_ n dolaşıvorsu
nu--., 

Ev .ıı<lı n;dt'"Tl. Yo.d~ birazı 
c•kt nı 1. c ~b, :":!Vıp bu-

1.ım 'ıg m bi? c ras' "<I m. Bir 
s ..ı tır onu takip C'd ·vorurn. Sen 
ne y~~t., ~a'ım? 

Necat, te 'ış!.ı - yol üst r.de -
yavaş vııva.ş a lat!"lağa başladı: 

Yeni habc:-lc:-i:n var. Selma 
b.:az ö~c :reld •. Ve yatak odasına 
pencereden ıtirdi. 

- Ne di.vorsun• Haniya yalağın 
da yatıyordu?. 

- - Onlar yastıkla şişırilmiş yor
gandar bnska birşey değilmiş. Ben· 
aldannıışı:n .. 

Ve kısaca gördük'erini izah et
mek istodi: 

- Otomobıli yalıva ellı met..e 
kadar uzakta dwxtıı'rdu .. Kim ol
duğunu bilmiyordum. Yavaş ya
vaş yüıi:.d. · Selmanı'1 valısının 
bahçe kapısından içNiye ıtiTdi. O = m } Joaônın Se1rna 'llduıiu-
r..-ı anladım. ·' 

Sonra bı.rden gı.ildü · 
(Devamı var) 

Yedikulede oturan Hadtye adın
da bir kadm Em mönü .i<lkelesinde 
do1a5makta lken avai{ı kayara·k 
denize dü,mü~. boğırllm'>k üzPre i
kıeıı. oP;hı tarafından kı.ırtarıhnı.ştı.r. 

Erkek M. mekte-bı - Galata"'11'ay 
L. saat 14 hakem T. Oker, San'a.t 
mektebi - Ticaret L. ;;aat 14.30, k· 
kem T. Oker, Yüceülkü L. - Şiş..i 
Terakiki L. saat 15. hakem T. Ok&. 

1 
Avrupa Harbinin Yeni Meseleleri 1 , _____ , 

·Bitaraf lspany~'nın Vaziyeti 
Avrupa harbi karşısı.ıda ~ayanı 

dikkat bır 'n•.i~ dtc du~aıı bita
raflnr arn.,ında İsııanya da vakit 
vak>t k ndisimlc·ı balısett rmck -
ted;r. ~u itibaria: Üc srne süı r.n 
dahili hıırp esnasında Almanların 
is~:::ıny~ıda tUrl:.i makc:ıiliır taldı> 
ctt~klcri sOylcniyordu. Av~ pada 
h.ır>) cıktıkte.ıı sonra ı ,c ispanya 
ar•ık R•osa il• anl-.şınış olan Al
manyaya t:ıraftnrlı~a lüzum gör
me --.;ştir. 

' zun 7"lmandanlıerı İngılterenin 
ınüttef;kid.ı 

Dahili barb. ·ı tahribat _ıı ıni.m
Ltin 1du.i:u ID>dar tc1 Uı zarurc
tw...!c lan İ.sp _'V l.LJ nıı) r S2 
ınil)-on peç t.ıhk b·r "sti ·ro:ı ~ e
dil nis. veni d_ ·•ı·, !!an. tü .. c ler 
açılmajia h ıstır. Astorya ~i
bi zengin ın•dcnlcr bıılunan y;r-
1 rd<' isfbs at ıırtmı~tn. Giicde 

~f. ;r;·ı~·~i· 

fngiliı ınuhab•rferin yazılerın a 

dan an?asıldıi11na göre İ nanyada 
bu::tün Alnıan propagaa"las~ az 
f,,,.l t!c:i'!ldir. Dnhl!i haTp esn•s•o
oa lll?rau olan İspanyanın bugün 
kend~ni toplııma.!l icın (al,şmak 
meclıuriyctindc o! uj:u m:ılfırrı. 
Fokat ~ecenlerde bir j3pon Ami· 
ralinin Anupa harbine dair ynz. 
dıl:ı makalede dediği gibi İngil
tere ir;n bıı harp ıralcbe ve mu\ af
f kh etle m·ticelenecektir. Çünkü 
Uzak 'ark sularında İn!{iltere icin 
japon· adan bir tehlike ilıtımali 
yoldur. 

Al<dcni •de İtalyodan İnzjlte-c i
çin bir tehlike ihtimali yoktur. 
İ:.p::..rıyanın Alnıan tarafını tutn11-
yarak Avrupa haThine bitaraf va
ziyetini tasrih etmiş olması da 
müttefikler idn bir kardır. Al -
manya artık dcni.ııden hiçbir su
retle İngiltere•·i ne doii -
rudan dol:'ruya ne de dofayısile 
tehdit edebilecek gibi dei:lld r. 
• İspanya geçen h::ırpte bitaraf 

kaluuş, bu sefer de İngiltere~·e ay
km bir vıu:i:vct n kendisi için fay
d it olmıv:ıc~-ıı takdir etmiştir. 
isracyanın komşusu Portekiz u-

1 p. 
Ner _d ısl.! \L icrC 

150 t lnlıık çelik teı ı> edil ıc tc-
1ir, Zl ~al işleri .ıc ileri gi yor
muş. Bu scııe o kad r çok tohum 
ıı!ılmı ki 91;, tenbcrı ilk ı•efa olu. 
yormu~. zc-, tin ITi !-ısu'U 30 s.enc-
Jc.ı eri J?Ört.İlnıen.i~ de -ccdc "t>k
ınuş. İ..;panyada i l<• rtı: •enıden 
lıa lamışt r. Kıymc.iı '>ır mahsul 
v!.ll.t toı,Bfr~ıl hu SCUt._• 10 bin okka'\ia 
r;ıknuş. Dunun 1 n11lvon ı.ıo hin 
peç ta kıynı ti vorm.ış. İopanyay:ı 
bir taraftan da pamuk ithal edili- I 
yor. Amtrik dan 250,000 bni) a ra- \ 
muk getirilmiştir. İspanya limanla
nnda büJ"iik bir faaliyet görül -

'c:U~. 'ir ' . ) o~ 
lan Madridin binalart yıkılmış, 11 
caddeleri Pltüst olmuştu. Binaların 
y+..ni.!,.,.ı vtlpılnı~•u ...... H ..... 14 Vt: para 
işidir. Fah•t şimdiye kadar 71 c•d-
.dc yeniden t;tuıir e-c:ıl ~~,iJınistir. 
İspanyada.ki faaliyetin neticeleri-
ni t<'f.errüatı ile anlatma~a lüznın 
~ oklur. Yalnız Ş". ıı hatırl:•lmnk 
lazım ııclivor. Dahili harp esna<ın-
da Aln1anların t:l'ne geçeceğinden 
ço!< bahsedilen İspanyanın zen -
2in madenlerinden Alnıanyaya 
bugı1'1 bir ton bilo demir satılıp 
riinderilemiyoT. Mllttefi ler!u de
nizlerdeki nblukıısı buua nılnL 

AJ.İ KEMAL SUNl\L'lN 

bir ık 
T<>pkanıd F 

n .. ü~te la!, ~1 1 
1 

tok~ an adıı ılk ıuek b 
1 

calan ıd ıı Cülcr.d r 
zıyor: 

•Okulun bulu daıı•'.rı 
yürekler acısıdı.r. Du<' d ı· 
sıvaluı iikul.ııiiş, baı: rı 
!eri kırılmışlır. Tnvaııl~ 
oSıktır. I:üı:?iir b'r tı 
girer. bir tarn!taıı (t1'8t .ı~ 
oknlda hcrşe ·den cv'I'~ 101 

hat namına ::ırannıası ı~.~I 
len hol rşık yoktur. • ;J, 
lı .. l . ~ 

...,. -...ı .,,...ı. '~C ~ ~ bL.l~_:...ı 
taı!ır. Şimdi b:r .dr ı;r· 1 ?ı)" c ""1~,!1 taleh"' 11t" f; "' 
ıncnin cahştıguu uısıa~;, 1'i~ 
dini» Moa7.all··h ~i<.11'.'ıi~I ~ 
çtiks<', ht•nnn mes uh~ t: q ı~. 

yüklenc.:ek? Facia """r-~ 
c' ~ı ... 11 '>!H1ru te~!'ı"r tı ttİ' 
n"" fa,·dosı \'ar? l~u ırıc jc iti 
ş'.nıdidcn derhal c ,~r_ . ..,ıı 
binaya nakkdilmcsi 11111 1 
değil midir? ıl' 

D•J!'erli Vnltmiz V~:rilıı' 
"dO • Kırdann. nı•arif nııı d'~', 

Tevfik Kut'un nazarı ,.;ıl" 
lerini cclbctmen1zi dile 



Manerhaym hattında vaziyet ciddi Garp ~cphesinde' 
olmakla beraber ümitsiz değil Martta büyük 
I.ond.a 9 (R d· . 1 ? d·n~ee ~ , •l -Fınl.ı.n<l.v•-ı S·vyeı~rı., Manerhavm hattında "b• harebemİ ı 

n 'ı n Son haberler.e ıı;ure Ma- bi. <!edik acttkları tekzip edilmek- ! ır mu . 
eden a~~vvh 1Jtına , •tlc "~cum te<lır Rt•s.ar a <"ak btr noktada I (Yaıı>ı 3 lincü ••h•f•rl•J I 
lr'etı k u ttr, .F'ın.ıerın rrı:Jc:a ... c· ı ık; ""at arasınd;ı "ki kı ""'Metre ka-
k rrn,.:. ~ınd!I e ıln-.eııe me<bu: dar ılerlemı ll'l"Se de pusk_rt~l- Lord Gvrt İngıL~ ,!eri taUarırpn 
v.ı Ar ır. Srvvet ~r venı ıcuv- t t ·ini bitirmı~ ve her me,·zi ku-',; ~ , ır•' .-:_ -:rırd1 

r ., a · r-..ıza devQ ediyor- ı: ıındanı l'e askeri tert.ba\ı mı.i -
· ,,. VVet k İst !ık.im hat 3r1 o kLcte YJPL-, er-.11., • . ıtaah lt-ttrıc surette n lkasa e\t>· ti ı 

lll lsıı •<'titr. V z ,.l'! c ! fi fo'<at t:- ll'ı t r •. il t .pcr "'T<' ı;iN'n Rus- LJ -k do Vı asc:,. Je Fra., ıads bu-r 
lllark1 i!I dı Pulı. ıı. 'e n. i- ı~r ._, -!ld3 ancak bırk • s~ t kala- 1 nm muht~ f lr.ı• iz al~ylarırun 
~, ıl 1,; ın~llu'eri F'rı nılıv va b.lmislcrdir. teftisirc baslnmı ıır. 
ı vk r v h -p ı, ~• 'lu~ 1r ged K ae!ık ı nı iddia el-' B.:'.LÇİK<\ BİR sn-.r FI sı·~AH 
lı<.ı .,,0 ı 1 . Bı<' .• l Çem- •• /(, verden 12 mı! t2akta bu- ALTINA ÇACIRDI 
\' bit Çok'~ ıı, "rde Fır ar dıva- ~ı >ıma.ctadı• 
lard, "'ut ;_yy r< ve mu .·m mik- Sovvetlerıf' Mnnerha'· n h t ına 
hevıı.n n~rnmat gon r !<li,t!ıni Jursı tnv klerini ııcvşet, tvecek -
ıJıu ~ı d ~ır Fır.erin bu üıır- len -"akk < at!Jed 'm ktectir. 
nuy<>r 0 f'decckleri ümit olu 

S1neL r bu oeprcye dort fırka 
CEDil{ AC'.LWl';r d Iıa etin:' l cır 

DE(; L DoGRU Iı.ne,1'aym hl •ını in• sına re- ı 
ı. Loı ira 

9 
(H 

1 
zarct e.mı J Bekıkalı General 

" 'en ııeı usu•ı) - He'< n - P•du v · d Fınl ndi\ 3ya ıııdc-
en on 3berlere gure, c ktir. 

. Fin mukavemeti zayıflıyor . 
l'lrı. 'P .,, 

~. < b 1 g 9 (A.A.) - Fırı.a di- ı m ı. sür'~t'c ''him m'' zrda var-
n ,, ·~~:" . n .D ım k.1ı gazete dım 'OrlT'C ik ri t 1-ii•dc muka-
~ , : -~rı Fıı11 rı., \: _nı Rcı.:1 ta- 'er t "'dernı} cceı'- 1-;~ ı ~ ~ ... · ~-
'-k ·.ıl'ld a. kı\ 'r\11 im "n 1 ırt et"'.>: 1erir 1:-e "'Vlc ı1crtedır'eT. 

b 'ık~~ .{ıtt,. c bü\ u'< bir bed - Ru Jr• \•a' i 4 f k l.c ~k-1 
Zan-:ı ·-ı:' le ktC' \ l.. F Ie-ın ka- rar :ı.arr 'l ~ ''t.ıt. le ... anla~ı.ı-

rı rnuz fferi,c)rr~ nıı- - ) or. 

Japo 

1 :ar O ( 

limanlarındaki Alma 
vapurları 

,. '" ı ") -ı 'lOr ll'''l-ı mı l 
t'ı S8{) + lukAm ' - ' 
!fırı ' ; . e • r . 1 
bu '°lPı , az ' A'"!t ' J ı ' ; p. 

rcla;. f c ~ -" eııe-

A nı rika 

.n<: i 
( 

f r i "'l 

ambargo ilan e· 

1 c ce
..sa.t a bı.r 
.. _ , ..s-

u .... van 

rse .. 
.~~(l-{ • 
ieJ@ri, A.trı .,. ı_J- j poı ,L.J.ZC-1 sını t n1 c .._,n, ~a'" _ı,...t, _ıır-
Ro illn e~.,,_«ı hu.. ı ,mb r- 1 .. : B. ı ~z !t' r LT ,.;.rg~ 1.- ı -
~ doku.z ..,ı l&K ..r~e, )l!.POn} a- n 1 ~ C ;\ nı Eak-

Aıne: ib. s~:;e~ ~Ü~1
1

;seb 
v<ıR 

h~lll~i:Ou 9 (A.A )- Sovyet 
~ · .

1
1
• B 1 ŞıK Amerwn·n 

ıtı et.nı 1 e Yeı ..a n mun Jha' ,~ 
huıull<i ~ 0klu~u sıracw g.. :nış 
Y'!riııe u "U ta~hhtit erı t man 1 e 

tleri 
1 ı ı ~ --' ye rnc __mc ne gürc<ler
~ old !"eki.ıh~ Hulr, bu ll'Ü
ta ec ,ı üerd< ek ed r 

!3 im • ıı ahl• 1 r ·e ,.-_ 

Rom 9 (Hu ...._:) - Brukse~den 
h:klir • ..ııgıne gur~ Be çıka rnıo 
s·uıfını ve muhıe!ıf ihtıvat zabıt
lt.rinı si_}h ıltına ca~ı- ,nışt r. 

KA.'AD.\DAN BİR FIRKA 
DAH\ GFLDİ 

Londra 9 (Hu.u•iJ - Ka. arhdan 
len iıç.ıncu fırka Ja .iun Karaya 

cık •. --ışt r_ Bı.ı.&ncı !ırkcı ı.(ırp cep
hesınde bulur.m·KtddU' İng. te -
rec • ta: im ve terlJı ve ec.ılen ıkuci 
f,rka da vola cık~tlm k üuredır. 
t; ctireu fınkan.n da cer-"eve ııön -
derilı."leder' evve !dl -n ve terbiv& 
sine bakılac .t t chczatı tamamla
nacak•ır 

CINA YETLERİX HESABI 
ÖDENECEKTİR 

Londra 9 /Hu·~ ,i) - Ba ·vekil 
Çemberlayn'in avam kamarasında 
haft ık icmal nutkuru söv ,erken 
deır"ıtır ki: c Yü'<sek harp konseyi, 
ar L'< iki hüku:cıetin müme. · le
rin temsı ecıen bir mec' s defııl-

ir. Bir te'< kaorne ~·'>ı müzJke -
reler i yapm•<tta ve karar! rını 
vermektedır. Ç.inkü hedef mti te-
r_ <' • f like mü ~rekt r . 

Alın ti' ar, son ı:;;.;.n!eroe şı ~ l 
deniz ı_ ~ vaptık:aı.ı. hava tııar -
ruzlarıle bat.rdık 31"' vapur.a.ın 

adedini izam etmektedirle-. Balık
cı i,emilerini batırmak harp de~il
llir, e0kiya!ıktır, cinayettir. Harbin 
sonunda bu cinayetlerin de hesap
ları ödenecektir. 

:'.'.fohası:...'Tlatın bu günkü safha -
sından memnun olabi" rler. lstik
baC'i sükünetle, aziır e, sarsılmaz 
bir itimatla karşılıvoruz.• 

/İTALYAN MÜDAFAA 
KOMİTESİ 1'0PLA.ı,DI 

:l- S O N T E L G R A F - 9 SUBAT 1qrn 
~ . 1'"= ::C::: ; ; L 

Manerhaym hattında· 
gedi { ·açıldığı sılsız 

(1 inci. ıabiCedf'ln devam) 1 

!ar Sovvet maksi"' a_ Fin mese
lesini Kzıl•Jrdunu.ı bayramı olan 
23 şubattan evn<: halletmek iste
mektedir. Zaten b~zların çbzül -
rr.esi de göl mmtakalarmd• askeri 
hareıta ı svn derncc mü~kil lcştire
ccktir. 
FRANSADAKİ POLONYA 
ORDUSU F[NLA!'<DİYAYA 

GİDİYOR 
Pa.is 9 (Hususi) - Frans .. da te

şek<üı eden Po· ::y• ordusu, bu 
orJu kumc..nd21:n ,-e eJ.';eru~::..n gbs
dikir.:ri ar Loı.& ;.ızeıine R ~ar .. a har
bet.; _k üzere Fi a. _\ava gôn -
dcrı' "lislerdir. 

Bu or. r.u11 ba .fi •,o:dan sev -
kedild'ğı '~ klc kı :den murckkep 
cf.~u :u hakkında n:J! ı• ,·eril
ınemektedır. 
Diğer tar3f an Le blan Harici

,ı'-.; n ... zırı Za.1 ı:;k ... Çcmbe-1 :1.yn ve 
Lord H.lif < .le gorüsme< uu re 
Parısıe. Loııdr ,.a '(ıtıııı~t 

INGILTERE. '!.' YARDll\II 
Londra g (Hususı) Çcmber-

lavn av kam •a ,ın.ı.ı. ı.oyledıği 
pir nutukt lngilız ı:.•rdı ... :-ıın F U1 

.müdafaasındJ mu~'•ır o .:lugunu 
.. . ' d ı ·ı· ve \;nı yara!__ ın a l ıc.\~ ıne 

viisı: olmak üze ·e '1ulundu.(unu 
soylemistır. 

\iBORG ŞEHn!NDEN HAYIR 
KAL:\IADI 

Paris g (Hı.;rus!) - Kıü yedı 
Sovyet tavvaresı Vibor)( şehrim 
bomba yafrm~ru .ıltında bır.ıknıış
~.ırdır. iki yüzcien fazla ev ı ıkılmış, 
..,n altı yerde yangın c k. - şt• Fin 
itfa ivesi sıfırın altında JO deı ece 
soğu-kta vanııınları sondur. ege bu
tün ııayretile çqiışmakta~.r. Şeh
rin bilhasııa esk• mahallef.erı lıa.9&1' 
görmüştür. Sovyet ta yare eri 500 
dm faıla b<. ba atrr.· ırdı. Bir 
~k kıır .eler iilmüş ve vara'l n ~ 
mıştır. 

80,000 nüfuslu Vibo ı:ı ıııde 
ş:.,,ci 2000 ki$ı bile yok.ur. Şehir 

me-::lisi mahzenlerde toplanmak -
tadır. Sehirde kalan or~kaç dli.k -
kan da "Ünde birkaç Jat açmakta- , l 
dır. Yazan : Z ı Y A Ş A K No. 58 

Viburıı'un büyük kılisesı ile dort, • • • • 
büv~ bankaya buı:ıı-ba.ar isabet ıVenedikliler Izmıre gırınce en1 al· 
eımışt r. Ruslar aynı zamanda Fın- - -
ı.,,-e •c .im oi.ma!a·ını biıGır< • be- • L • h ti .., .ı::ı,ı.ltı"J 
nnı1ameler almı{.ard sız rıır va şe e yagma .... :-

MANN'ERHAYM'İN BİR 
YA VERİNİN SÖZLERİ - Beni kurtarın. j 

Parı< J (Ruı;u ) - ,ıa "l'şal Diı·c bag.rdı. Bu bc>hııde fer· 
Maıınerhaym'in vave. lerırd n biri } adın. k n<lı>inc halis teın'.n et-
bır Al!' eri kan ~azı..:tecisine '11arı mcd ·iini görünce, mcrnunanr bir 
soylem lir: har .elle kend'sini k:ılen ıı hcll• 

Bi.. ada!ll kırk kat'ı bir biPa- delderinc altı. Binlerce hayatın 1 

<la:c du;;u,or Y rmırcı 'kıta ı:eJ;. kanlı kılıçlar altın.fa 6Ö11me ine 
dığı ' ~ ın .~ d '1 bir dos - m\;.;ebbip olu ha " kadın, bu 
t_11u ~ >rı.ıyor ve agı · ~ - · cSim- bü ·ük rina~ cth.in cc.4;u ,1111, feri 
diıe . .ıdar her ,Ey !, b:r ölihıle ç~kınılc mecbur kaldı. 

1
- Biz ıı !!'en: ket ;:ııizln "?'i de Vencdik A ra'ı, ih net , iizLn-

"ıı dü•en Ame ıkalıYa h<nzi- den kazandığı küçiik nı vaffakı . 
vor - ycttrn n1ıJl..rrur ola? k erte-si iin 

l<a' ••rr •nlıkl ın J!,nşl.m k kaflj 

rin Zl•rg!ıı car.şılarıoı \'t , • m 
servetlt-re mal·k ol n e\' e ıtuk
kinlarını i tedikl rı gı'n y i: nn 
etmekte serbest o!J hmıı3 dair 
emi•ln ,-erudi. 

l ;,. - · -bir hır a karıl 
nu .na c frndı, çıl"'trl nara!'lr 
lenin üz ri1'e atıldılar. I{ 
muka,emetten sonrı, kal" 
mi.\e n1u\'affok ol ular. 1\ tl 

ları kinı:l("n kıhl' ve sÜ1- ~ 
çirdiJi.tPn ~onr:ı da, ·eh~re ' 
rak, t•ınsuli g:Ortilmeını~ b'r 
şclle ya~u13, a ko' ulC'ular 

l do· 
a

hir 
r

afız-

'ıla
v~h-

(D ur.ıı \'ar) 
de~·· lir. Fin oruusu a • sa ca ve iç kaleve ı:irmek iskd Askerle -
, 

1
, mere v ·ctım et.l ~ek 1 m za- rin'n verdii':i fızla za,~atı nazarı 

• n ge'miş ve 11eçmı tır Finlan _ dikkate almı" rak ak . ma kadar !======== - --· -
d • ,1 ırın hu.kulfı.de muk ıvr-ne- hiicmıılarını tekraT etti. Fakat kn- 160 • • •d 
ti. + ·I ihde ba-ka bır r l 3 mi gÖ- le mufıfız)arınıı. anud e muıb - ışçı, gı ece 
ren-ıez L" z. Fak:.• bu kad r gayret faası kar~ısında tamaınrlr. iieiı ka- J -
ınsa~ı 1' rna]ar Kı1.-oirct ve ener - !arak, gıinP grup ederken, lı~cıını Alman ardan 
i nın en sonu-"• • fcdı .nce. ırsan kollarını sahile çektı. 
mec- .,iz kalı .. • O gere Lır harı• nıet"h.sı tQpfaH· 

FİNLANDlYA MUALLl~i dı, ıo,ıu,·affakı)elsizl.ıl'ın .cbepleri 
.STl YOR tt'lkik ve müzakere edildi. \ e 

Hc'.sınki 9 (A.A.) - ?-.La !im - nihayet. su karar \'Cn di: 
ledn ,,·ah aı.tına a•ınll'aları do - ı - Ru melin kalenin kıınetli 
lavıs le Finlandiya, İsveç \'e Nor- du,·arlarını yıkahılnıek idn \azım 
ve..ten 100,000 ta .et.eyi vk>Jtabilc- olan büylik :o;hr ) oktur. 
cek miktarda rr.~:ı.lim ııönJ-=il - 2- Kale beden erıı.ı tırmanm .. k 
mesinı .:ıtl'miştir i(in. ·en.:ı ıııcrılivcnlcr kifi g~I· 
İSVECLİLER İTFAiYE YÜF - nıcınktedır. n· . !ardan dahn U7UO-

REZELERl GÖNDERiYOR !arını kullan.ııak dn nııi nkün de· 
Stok. m 9 ((A.A.) -

0

Son is- ;:-ildir. 
tem ma .e-nt ile ücehhez bir ls- :ı. Bıı schl'p. ·rdcn d~l ) ı, nı.ı 
v=ç i!f ı e rru~rcz_ Sovyet oom- lı soı:adaıı •aı:gcderek avdet et· 
b ınıanbrı do' ıvı, le ç kan van- ınek tazım gelir. 

yevmiye ıstıy r 

İşçu<!r hu. u mabk"· 
\m •s'ne müracaat" tiler 
1 Kıop fob •. o n H.ı.l.çtckı tez

ıı.l' ..a ıııda çalı n 160 iı;ç_ nunına 
mu ldeiumı,, "''ili. e l>rr mw acaııt 
ya 1ılml§tır Bun ar, lun birden· 
bire ı~lerı:. ten \;l ·ıırı iık.·..ır -.ı ve 
~u ~rtesı ·-u ~ p mtl c ~k ~ 
yev;nıyel 111 sovıe d.i • 
j!;lr, bi.dır ı 

ıım'Jr sôndür.:- i • erirıl<' kulla· Bıı karar, erlcsı glio tatbik c- ı 
nı'-nak üzere Finl.ındiv.ıya git - d.ldi. f'akat ~cınıl r demir alına· 

•- (' "ş' !ltız .e h arcı faa
lıı e. bıt işt r B•J • ple Alman 

D' ı· P '{ y !ı:ırd:ı h~·'< ı mü' dan en el, şehrin henüz) anmıyan 
r •zeler de sevked ı 0c k'ır. 

- ---======= ve yıkılmn an ev ve dükkanları 
=====! bir daha yai\"madaıı ı;e~lrilcN k 

...ı.teh :::,.: ıs Vç nre ur1 ıır cu,.,.. tesi 
I! rıu ~ >11-• l•n m ket
lerın& ovder edece Jtlc r Bıze ı.:;
t.en ç:.karı acc. rnız. 11 5 g ~n ev
velden ~ 1dir ım, 1 ur a .. Bunu 
ya ,,,. :ıdı: ~l'~". B.1 d ' re ı...eı: izi 

Müessif vefat 
Sa'l:ırk S r ka.m ış ve .;a::- ur. askeri 

hastaneleni baı;hel<>lnıliğinden mü
tel ait y·arbav Dr Musıaıa Ktsa hır 
hastalıjiı müteakıp vefet etmiştir. 
Cenazesi 10 şuh t 940 Cumartesi 
günü saat 11,30 da Beyazıt Ell' 'n
bey Abıhayat sokak .No. 10 <L>ki 
hruıes,rııden kalrlırılara.: Be}azıt 
caıniinde ö~le namazını muteakip 
Eldirnakapı şehıtlııııne defned•le
cekL.r. Me\''3 r•hınet e) leıin. 

Sovyetle._. her tarafa at~~ \'erildi. A.vni za. 
y manda, Antul)a)a Jyrıca bil' kıy-

met veı·en bütün portı.kal, linıon, 

F • l d • badem a!i'a(ları, 1.ökiinden kesilip 

ln a ly""· atılarak emsalsiz bir vah et ,..,.,ı 
"1:.. giisterildi. 

BİR TÜRK KAFASI, 
BİR ALT!. 'A •. 

<.: J1"(l.' ı l i ın 1.:rr n.ıt "c:tiyo -
ruz. Anca".... cı.:m,. rtesı r..e h.. 1{ct 
edece!:"ıeri .. "in d~v=ır z 'l tic sın& 
ic.it.-ıren tedbıri iı. t,v ı1i ıttih zını 
rıca ecı.erız. demislerJır. 

lüdde:ı.ımurr lık h 1 n hu
k;.ıki bir marJyeti ~ :ılz olma ı ,ti
bari1<' kevfivelin ~;,ıkuk mtt><ke
IJ"l><ınce tetkık olun >I <'Ce bil• 
d.~miştir. 

v ~ tınrnış de~ ldir. 
·•; •t}(lerıb~ · • 
~-ıı'onıası •ı:!<ın ı-v ~ Rusya ı e 1 

avct e ~ ı haJ, "'tif' bu. ,.ıayet
sıı;l.!ı.:h c rı ,o.rras. t ı ıti'e , 1 :1-
k..ımc-. ı ıı.kk•l nı. celbct -
nıe1 n Arr.crık, .r K:umc ı. ın ıııu-

Roma 9 (H·ıs-.si) - Yüksek mü
dafaa komitesi dün Musolininin 
reis :ij\inde toplanmış. iQtimaa hu- \ 
ki;."Det erkiını, muvazzaf ve ınüte- ---------------! 

tBa nıakaleı:l•n dc\'811\ 
gi bir hüki;mılt' bulı•nmak d$ıı 
olaınaz. Ev,·eleıni"'de Sovyet Rus .. 
.)"8J.·ı idare edenler kendilerinin 
kendi bt.l~utlırr1nın cınniye-tini mu· 
hafaza etmekten ba$ka bir endi· 
s.-leri olmadılbnı lfade e!mekt ... 
dirler. Buna raıtnıen, hadiseler 
Sov)·et Rus\ayı miid:ıfi \'ey3 n1ii
teea\'İZ roltiııde bir dün}'a harbi· 
nin icin~ sokn111s bulunur"'" hiç 
<tiı>hesiz biiyle bir harbin icap 
ve zaruretlerini a)·n a~·r1 '<"~iller
de nıiitalea etn1ek iktiza cdcrek
tir ki. lı<•nüz bu ıııütalea ve tah· 
minleri yapın~nın da sırıuu ge-1 -
mL~ de('~ldir. Simdi. So,-yd Rı"~a 
hakın11ndan <'fl ~·ade leccc;;.!'iis ,.e 
d!kkat u,·anı:lıran \ azivet hif siip
he5İZ Ye nıiinhasıran F·nıandi)·ada 
rereyan eden harhin h~li ve ic;
tikb3lidir. 

Ehlisalip dunanına~ının Antal -
yadan hareket ederek Adalar de
nLciue gelınesi. ayı·ıca bir feJSıkc·t 
teşkil etti. St:n ,ianıu Sen J>i)l'ri• 
Sen Polün ıııukaddt's ssncaklnrın 
taşıyan bu gl~ınill"rin geçtikleri 5.li· 

hillerdeıı. sel.rr l(İbi kanlar akı .. 
rak semalara kadar ate,ler \ ük -
seldi. Bütün hon~·a salıillfri bı·' 
on giin zarfında kanh biı-er ;\BOl(ı•ı 
harabe~i halin.e ı:cldi ve niha~·l•i, 
biitiin bu feliiket kasırgası, biltüıı 
zuliinı \'C valıseti ile bedbaht (iz· 
ınin1 ~ehriniu iizerine )·iiklrndi. 

i t i;er hukuk r1Jh ~ mf'~ .. ine da 
fI1 racaatıa dava a ınt• 3ro r. Müd
deiumumi Hik,-r.~t ÜNt l>ı sa ıah 
kendisile görüse11 bı mııharri -
rimize bu hususta sunları s~~'le -
mi~tir: 

lllllri talebtnunası:betleri. n kes.1-Y ıne cevabc- ayan mec- / 

Unan başvekili 
. ı\tina 9 
0~ledeo (A.A.)- Met ksas, dün 
~e\ııı;. · nra 3e1ilnikl€n bura,·a 
Jı. .,. Ve b"• ' ı tarafı~ -un Pire ,.e Atine hal-

tıeı,.k · n alk~' !"'nlştır 
11~n ev,·e • _Sek~ıktl'n hare.tetir.-
~le d _bır ı. t~ · irat ederek 
~Ok: eıtıışı ır: 

~tul, 17~, .-üı zarn~nl2.r geçİl" • 
ı._-ın atı~. bazı anlarJ:a harp 
"""1 i>i! ' suruı.'lc elldT'emiz \ehli -
tan e ba.ş . 
ı Ve bil· ı:ostcrdı. Bızı •kLata-
r:l\11>-iıt.: 'f' ho:<be s üklenme i
r, ı-a a" a.'l fımil, ba,mıı.z! cl!,e-
~ tiJ~~k;a ~ b.ş :nız y1 ka-
~1n v~ı-- ~ c.1du .u -

-=-

tadı ole t;.S _h tdiL ~ .. ecı.r. 

Atina'ya döndü 
muz k.rardır. Sc .n Kad~r har-

Ha; iJe r'"")n, olrn ... ., ı "'r •.ı ed 'OilL<>n 

ve bı...nun içın <' 1 ca ıvreLn~i 

sJr ... edeceğını. Berı~ · söyllyece
ı :" ~udur llo.ı'be sürüık cıJ11T1en.in 

tinüre ~ .. ."ıı • dah .ıeıha· de i~in 
ic, ıden her· c ten l>ürmN ,.e r.a-
vet bekh,·e.; 1e,.ek ir.sa.nl.:tr "İ:,i 
cık:acdgız. He gra ıta-.Ki me~Jırr.ız, 
muvaffak 'etl~ neti<:>t"'1~1'1mi~~ir. 

Bı.J .. U·vaifa · v • o.r~ ia )plan -
mış 'lla bütLn Ba"kan de,·Ietleri 
rriin·C"' ılrı·i P aittir• 

~an: Rahmi YAGIZ No: :13 

o 

.. 

kcnd:fcriııl' r:: ıy· ın ı ı kat, etzak 
ve lutuıı:uıı o.a d ı: r lıt ' 1arıaı 

k.ır ı:\a~ k nıalıt e"lP1 de- tcıni
ni · t lı o V rılcc k cc\'a"a 
::oı c .. c t t: · fini" n te bit cdile-
ceg 1dir li~ ordu. 

Bu ı ı up. Da\'Usluu İ tnnhul
d~ :ı '·rıln1 nı k i<' ı Ua ] ğ.r.uı 
ka11 ınhk tck,'fine ıtirn?: edi~iı c 
nı!ı:ı •t ' rtl r i. Ddıl anlı bir 
ddı ; 1<'< lc}c gitmek Mor • 
ı. ra ve ho;.::azın İf k1sınında tct
k kat ,·ıı.pın '<o iis kııruhcok sr lıi-
li tesb·t ctnıc' 1 ararın ve.rnıj ti. 
, le~! ou <·cbiııe koydı ktdn sonra 
do;:..rru Rt1.s

0

ı:\ Be in l nına cıktı. 
Oda' a ı.:ırer ~· .ı:ez ~·Lozündc n ..... ~
cli bir g-iilüdik belirterek bu~·mına 
•arıldı. ilii\'e e1li: 

- Biraz e\Vrl tckH etı.<'('niz 
geıni SÜ\"arHiğini knbnl etnıe-ın • .ş, 
belki sizi hu \'Üzd n gticcndiruıiş
tiın. Sjzl• dainHı • ıtt. t ·deceginıe 
dair vC'l'diibn s.lzii hatırladım ... 
Hatalı hareketimi diiıellt m. Gemi 
kap!, nl ırını kaimi l'diyonıın. 

Arm oriın otık k~ ları düzeldi. 
O dR g~n s hır !ebe • !e agzını 
y.ıvvanl ştı k ı:• V<' gıizel 
cvlatb2ın1 .luıudan 'Uptu; 

kaıt vüksek rütbeli znbi•ler i tirzk 
el. .... j~t r 

1

\1111· ·ır •11 ŞEHiR 
ı\\\1\f 'tı \\ TIY A TROSU 
lııl,ıj Tn e' d ·ııı. 11.ı .. ,ı -P oaşın a 

dram kısmmda 
Bu akşa'lı .ıaa 20,30 da 

(O K\Ol'i) 

İSTİKLAL CADDESİ:WE 
KOMEDİ KlS~ll 

Bu akşaın saa. 20,30 da 

(O(~ L l '<! UZ) 
PEMBE SO.Cl.l{ 46 No. 

Y01zan: l\I Feridun 

- ö,·J.• i c• hazırlaıımıya basla 
• 

:"<-lı'-'fUlll, 

- z~ten h.;_t·ı:l"un .. {~eıni I\(' za
nıan geJ;,., r? 

- B ı a" ..,a•n b~ır .t1ıt!:a olacak. 
- o\ le ısc t n \ e k.ldar ,:ride-. 

:riın ... t nrlıml" lüzu hı \:ul cş,a
.... ın- t.:ı ı. 111 edcvinı. (leınidc t \!ı f:1 
nol· Ht ' r • 11'" 

- ~ n et .... j, orun1. F.ı-.k t .ı:~l
diktc "' re 1 c1 •• ı olaca) tır. 

.:.__ Brn. ıki ~C'rnıc dal .ı teıl ır~k 
ede e.,-: r'I, .. 

B• 1 bıl r en lı.ıy l•av ... 
- !')ı • ilık Allalı.a ı;s. ... ':ıı:• k 

baba!...{ 
- G le ı:iıl "' liidım .. 
Da\ ust l11z'1 d: 111 r11

'1 ı<: nta- . 
dan çı ıı.tı .. Mi jı h ıl •ı,..ı k 
\CVCU"r ı. f"'il1' 1 1d1,. 1ı J 

nldı. B r fal t ' l ' ır k ılo;iru 
T k m A p k \ollc gd-
d . K •nd · od '"" c ' t ·, H ·, 
Antip~mn gri f r 'i:i 11• tu u 
yal ı. imha cfti. Sonr' uf k bir 
,·a\•z ~ r ıH kıt 11. bir knt çar.<.a· 
~ır ve bazı t'S . ..,. k '- r.rak )'anına 
ahtı. Mihala evin icı · tloJr,ı rdı. 
Tuslız•n ,·nı11ncl;:• ,,furaca Tt uda.) ı 

'vöstcrdi. VPııfe ili bellett~: 
1 - Bur~d:ı oturo~aksuı.. Ben 

gelinci~ t kadar Oısarı c;1kr11\ ·ı -
eal!ı l ji.İhi k JH f'0!1nır a EH;n1ı\·a
ca · ~;,n._ Gr · leri oda111n perdele
rini sınH;ıkı kap, .:ıdrın ışık \ itk
nııyaraksın .. IIu1:ı u, he" vok ·en 
kicı~c senin :} .ı .. ada otı rdt.·"Ul
dan süohe1 en111; ·ccf:k. 

- ile- emrinizi c. kta. ı nokta
~tna v pac :.wı ı-~11iıcu! 

n • dort \l k ,..r eya-
lı t ıkı r \'eC k \'e İ CC· 
ıı a kı k r l .. . ur. 

(D vdr. .. v.: r) 

İstanbul Komutanlığı 
Salınalnıa Kornisyouu İlitnları 

Konıi.,yonuınuzda u1c\·cut ~art .. 
nanıesin~ güre \', i. S. kauıyonla
rından ,laha be~ adedinin ,ey)·ar 
tanıirhd•ıt• haiinc afra~ ediluıesl 
'c bu tanıirhanelcrc h.i?wnu O· 

lan ınalzt•n1enlıı p:.ıı:.ırLkta nıüna
kb.131 ı~/2/;J'i" Ctıına gii.nü s;ıat on 
bu.-.;uhta lJa<;lanacak \ c a~ ni gün
de iiıalö: ) •pılacaktır. lsteklilc · 
rin beili ~ii11 \\.' baatlc Fındıklıda 
Koınııtan?ık ... atın Una kc1ııi~}'o 
nuııa ınür.ıra~tl.lrJ. «9S2• 

Koııı;~)onuıuu:ıı 1a ınc\ cuı şart -
n;:;,ınc~inc g:urt· aitınrı ;{ulordudan 
oilo parka ~Uu.Jeıılcn h ~ a<!~t V. 
z. i. l\aır,Jıonun n teL .. frhane h,,(i. 
uc kuı.Hnası. ın pazarlıhJ:ı ıııitna -
J\ .. ..l~ı l6/:!/J IU C.ur:ıa gı.iuli ~ant 
ond ba,•aııacak , . ., a.vuı günde 
ihalcsı v pıfacaktır. İsteklı erin 
bclıı g~ '" < 1 le~ d. lı l\o
n1L~- !'ı. sat 111 ·ı l ms~onuna 
ırt 'lC'"'latla L .n1.>J,. 

!\l .. n?.a:,a ı:,uı 11 t Uı cık.uı:\: ın 
brl 'T it• 1 nk• 
r. u mc t t t .c g r-: 
kırk ... k_jz hı ı 1 ' ık t ''lut st: ıııt:ri 
p:ı " ıkl ı sn tı alınc.ı.cwl t, . 1\1 
n ı ıııa ll.I .. , tJ P"'"" r ı ,.,11-
nLİ. ton t- r burı:• tn ha la· k 
,-c ııJ ni ı;iındc ıh • .lıw;i \'a ıı:ıc ıJ·. 
tır. lsl .ı l le n bdh g ıı ' ' • t e 
I<~ınfi!. , a "oı.ıu ı~ sa"ı nl a 
konus\ (Jnuı ~1 ı ~ur .ıc rı ,.!)34,. 

l'rı ıi t• ·ı 

rçi ç e bi-
ne't c,.. ıtın 
u. ma ' -. 
9~} .. lla ~i"Ü ~ 
l.anac t ve ..ı· ni undt" ~ı, .. ıe i ya
pı~ r..lktır. İ t kJ ..... · bt"H; ~Un ve 
sra.ttc F· kh't liün1uton•ık s.ı
tnı .a .l koın· ~·011 1 .,~ nıürncaat~ 

I~ ı. •IOOj. .. 
Kun ınuz la n1c,·cut nii· 

Ul'l l ~ \.! ı c gl .. c ko -
nıu' hl b rl' 1 • ht 11 ı ıçııı 
yir 11 be ı, " adet pa1'•· 1-lu bez 
\'Clek p.l7 rl 'Ja sat.ıı alır.acaktır. 
~:iintl< ın. ~121 10 'inle günü 
saat on Jrl buçukla b ı,ınacak 
, , · . _ ibnlt ı va ocak· 
tır İ r"u b 1 gıin c s& ttc 
} 1 ~ nut ık ıı ıı 

k 1 •l rı. •1 u• 

ETE. t İZ7ET IU:. '!CE .... 
İstanbul asiiye 4 üncü 
hukuk tıahmliqinden: 

İs'anoul hJ.zp eı ıral•Ye mulıa
kenıat ınıidirı~ P.i • m- na av.ıkat 
F. SedJt t~rat n .. '" !;iis.' Süley -
ıran Nazır sokak 39 Na . . ı evde 
ot 1 - HÜ'"'Yİl C;,. t KU''..:ıı r1-
ı.ı.ir \ 1,c h. e acılan a~ac · da-
\'J.sır n y nln, '>lf -

s " M 1 a 
q c ın,.. .. • 
~"I le n m 
t ' b 

u
Ke 

nld n N 

m ı. r ır 

t l) ı )1 l u 
iç 'l üir Jl. \ lr e in '\~ 
rr • ıke 7 '1 ~ O 4 c 
t Liı c r~r \'lt li"' ( nda 1 
t ı JJ • ır ı k ı l dı V€ 

ll \ 71 1 .i] l Zl 1 

rı \'."> t•e m 1.\, ,, " :ne· 
c ' v 1 b r \ '· l rrr ılii 

1 .l r le r 1
{ n..; pı r (''1 "r'l ha 

i ' un ı '~ bu 
ry >t " ı k r ı ı rr 1-:-n 
,;,ı :ı"' mı · .. l ' ıa HU-
nu. tQS'lOrJ) 

O (arih1t" (Snıirna) istnini ta~ı-· 
yan (İzmir) şehri, o uman da Ak· 
d~niziiı vt" Anadolunıın zengin b:r 
tiearel beldesi idi. Sık sık Raılııs 
şöva1Ye1erinin ıehdidinP u1a1"11T 
kaln1as1na rağmırn. schrin kalota ... i 
esaslı bir ~ekilde tahkinı edilme· 
ınısli. Jlatt.8 kalenin bur('larına. kıi
fi rlereredc topl:rr bile ,-erı..,,ı; . 
rilmeınİ!>tİ. Buna binnen. \'en('
dik Cunılıurİ.\'Pt:nin ta~ liitekli 
vab~i aınirali ve ehlisalip donan .. 
n1asını11 za1in1 ,.t, b.ırb..-r basku -
dandanı, İznıir lin1:ınınrla dt:n,ir 
.:ıtar ıtınaz., k·ırıı' .ı a~keT çıknr
nıaktu lıicbir mü külıit tesadüf d· 
mrdi. 

Bu n ker k l'a ı cıkark<n. şeh 

--.---

Tahavyti! cd 
rı 

İ te. 

l'n ı:uze 
i ' 

F.ı 1 , t.. ü 

CLAUDET 

HERBERT 

1 

1 

•- Bövı._. h2disPl<'rrle •<>d 'l'i ,Jı
tiy, ti ancak lıu\ ır r.·\ .-nın., vC'
!'E'ceği karnı• 1 alın bi cc mden 
keı f:vtıt makamımızca rr czkü- i~
ciler.- bu suretle bildirHmı 1 ır .• 

1 

110---

B .. .. "h t 
1 

ugun uç vapur ı raca 
eşyası gönd• ·ıdi 

" ra· 
ek

k, ikan 

" ' 

Sehrin1 zae ve lım nırr ı 
c-~t fa •iyct her gım • nı 
tedir Buf!1 .., 1'-rı- -ın1ızd1 

üc Fran. ız, lnı;ı 'ı• " i ı 
pur lE je >nl'h ıf , " rı 1 -

l'; ..ık 
nva. 

w ,ti i•eJv tıl ~r 
a ri Bu r c:' 

d lu t ı•· , • r:Jı 1 

l b 1 ık 
ne b ı • r .. 
-----

k 1 

l< t 

ın rrev u 

c 
AR<i 1 /\LL 

~i a d n t 1 n 

• 
ı~e a 

BUuLN MATİ'IELFRDEN !TIBAREN .. • 
1 

muaz:ı:lm dıebı r aras:. •1 fevkalade bır fhıiran t<..ıtl~s.nin iştır ı.ı~ k 
!arı r ıv~t \'e ~ski rı'' daır çevn mı• 

KOR ~ANIN iNTİKAMI 
D~ .iz mL• , ~b eri !vık \"e cıhrr.manlı1< ~ cerııbn, do u e, Lız fil;,.1 ba" ~-or Boş roıle ı.; 

,LYNN'in Avrupalı rakibi 
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H A S T R .A ş BI ç A 1 
Bıçakların en ucuz ve en iyisidir. 10 adedi ·25 Kuruş. 

Hasan deposu : Bahçekapı, Beyoğlu tramvay durağı karşısında . 
Beyoğlu, İstiklal caddeai No,324 Kadıköy, Üsküdar, İzmir 

Şubeleri: Ankara, Karaköy, 
Eskişehir ' Kemer. altı 

Satılık 16 odalı bir EV ile -----11111 
22 odalı bir HAN 

Galatada Karabaş m11hallcsinde Lüleci Hendek sokağında (Çu
bukçular caddesi) atik 3-0. ced(t 40, 42 No. ve 26, 28 No. tajlı tamauu 
~226 lira kıymeti muhammenesinde haricen tu)tla ve ıkarııir dahi· 
len ahııao ceman 22 odalı üç katlı her .katında birer halası ve 
e:'ektrik tes •atı bulunan ve alt katında henüz katlara tesisatı 

yaoıWnamıs terkos suyu bir kuvusu mevcut ve bir kahvehane 
olarak kullanılmakta olan dükkfi.nı milştemil han ile Beyoğlu 
Firuza)ta mahııl!esinde Dalıııç sokal!ında esk1 14 ve 6 No. tajla 
muralokaın 4800 lira kıymeti muhammenesınde (tamamı) bod -
rum katile birlikte dört .katlı, ztmin katında üç oda bir halA, bir 
mutfak, bir kömürlü~ ve birinci katta bes oda bir sofa, bir hal6 
ve b:r mutfak ve ikinci katta bir sofa beş oda, bir hala ve biT 
mutfak ve üçüncü katta üç oda, bir sofa, bir hala ve bir mutfakı 
iç.inde elektrik tesisatı ve arka tarafında lOXlO metre murab- • 
baı kadar ufak bir arsa aralığı bulunan haricen karıı r ve dahilen 
a.hşap ceman 16 odalı bir ev suyuunun izalesi zımnında açık art
tırmava .konulmuştur. İkinci arttırma 21/2/940 tarihine müsadif 
çar~-ıımba ııünü saat on dörtten 16 ya kadar Beyoğlu sulh mahke-
meleri başkiıtiplil\ nden satılacaktır. S. 939/3 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
İstanbul Levazım Amirliği Satınalma 
Komisyonundan: 

l - Satın alınacak yüzer metrelik yedi parça galvanizli zincirle üç 
~lli bir ldi demir zin~ir ve biri 80 dij\eri 50 ki.oluk iki Admiraltl de
ınirtnin 12/2/940 pazarteai günü saat 11 de açık ek iltmesi yapılacaktır. 

2 - Tııaarlanmış tutarı 1400 lira ve ilk teminatı da 105 liradır. Şart-
ramesl komisyondadır. Görü:ebllir. 

3 - Lıteklilerin kanuni vesikaları ve ilk teminat makbuzlarile Ga
l;ıta Mumhane caddesi İbrahim Rifat han ikinci kattaki komisyona 
l;e.meleri. .503. 

İstanbul Berberler Cemiyetinden: 
24/1/940 çarsamba günü toplanacağı gazetelerle ilan edilen u

ıımumi hey'etimizde ekseriyet temin edilmemiş olduğundan ikinci 
~~fa o~arak 11/2/940 ı;azar günü saat 13 den ~6 ya kadar yine Bcle
\jıye cıvarındakı Cenuyet merkezınde umumı heyetimizin tekrar 
:Oplanaca~ını bildir.r ve kayıtlı azanın cüzdanlarile birlktc bulun-
malarını dileriz. ' 

RUZNAME 
1. - 939 yılı hesapların.n tetkiki ve heyeti idarenin ibrası. 
2. - Berbeı'ler kursu idare heyet.nin tamamı ve cemiyet idare 

111eyetinin nısfının xerine yenilerin intihabı. 

Belediye Sular İdaresinden: 
İdaremizin aboneman servisine müsabaka imtihani~c üç memur 

il;ıın aca.k t ır. 
, 1 - imıüıan 22/2/940 perşembe gilnü sabah saat (10) da Taksimde-
~ idare merkezinde yapılacaktır. 

2 - İmtihana girebilmek için Türk tabiiyetinde olmak en az orta 
tahsil görmüş ve askerliğini yapmış bulunmak. Yaşı kırktan yukarı ol
mamak lazımdır. 
· 3 - Ücretler barem kanunu hüküırf:,Crine ııöre ve asgari altmış lira 
clmak üzere tesbit e<iilecektir, 

4 - İmtihana girmek i:;tiyenlerin miıdürlüğe hıtabcn yazıimış bir 
.ıstıda ile beraber diolomalarını, askerli< ve;ika!arını ve ba:;; a yerler
de çalısmıs ise bonservislerini 19/2/940 çar amba ı;iinü s'at (17) ye ka
~ar idare merkezinde sicil ve yazı iı;leri ~eflii\ine tevdi etmoleri (1007) ı 

İstanbul Komutanlığı Kurmayından: 

. . 

BAŞ, DIŞ, NEZLE 

GRiP, ROMATiZMA 
NEVRALJi KIRIKLIK 

~. 

ve bütün ağrıları derhal keser. Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir. 
w.111111111111111111l!lnıuınıınul!!Hıııumıııııııııu1111mıum1111111nnııım1111111ınmmııımmmmııınııaeımıuınm111111111nıttmıııııııımıımııııııııim~immıııi!lliimmııımıııııı!liıımun 

I MiVf piyango seyyar bayii: Sarıyerde Yenimahallede ı:s:ıı•m•ı:m•ı>ı.ıia:.ıııl1illlıımlilillllıı. 

AMA ABOÜRRAHMAN GÜLER 
Birinci tertip birinci keşıdesinin en büyük ikramiyelerinden olan 

2 
Lİ ' o 

Osmanbeyde Rumeli caddesim!< Vildan apartı
manının altında mobjj;\y"cı Lulı Kôksal V<' Mih
ran Çulo il(? yine O:;nıanbcyde B. i'nin kahv<' -
sinde Mustafa Tekbas'ın müşter en alJıklaı·ı 6605 
No. biletle kaz ınclılar ve parayı t mamen :ulılar 

s;z de kaza.1mak i terS<>niz biletınizi scnar bayii AmA ABDURRAHI1\IIAN GÜLERD ... ~N alınız. 

ietanbul Levazım 

Askeri 
Amirliğinden ~erilen Harieil 
Kıtaatı ilanları ................... ..., __ 

303,0CO kilo sığır eti kapalı zarf· 200 gram \'e 5 : 6 ki>i taı,ıyabile · 
la ınUnakas3ya konınuştur. Mu • cek 50 : 75 adet. ~asi halinde A tl\-
lıaınmen bedeli SO,OCU lira olup ilk !im otosıı alınacaktır. Eu otoların 
teminatı 5750 liradır. İhale günü dcbriya.i baskı pedalı çift olacak· 
l/l\.lart/940 saat 15 dedir. Taliple· tır. Karoscrilcri yerli olarak bu· 
riıı mezkur günde kanunun 2, ra<la verilecek plana göre yapıla-
3 cii maddelerinde yazılı vesaikle caktır. Otoların en kısa zaman-
teıninat \'C teklif m~ktuplannı dn verilmesi şarttır. Taliplerin 
havi zarflarını belli gün ve saat· 20/2/940 tarihine kadar M. l'tl. V. 
ten bir saat evveline kadar Kırk- Fen ve Saıı'at U. Md. ne ınüraca-
larelindo As. satınalına Ko. na atla şartnamelerini hazırlamaları. 
vermel~ri. •1235• •994• (ı236) (995) ... 

ısoo : 2000 adet hcnzin ko~"lllak * 
için 3GO litrelik varil alınacaktır. 50 ton arpa 14/2/940 C'rrsomba 
Parasının % 30 u döviz verilecek- günii saat 15 de pazarlıkla satın 
tir. 'faliplerin 12/2/940 torihine alınacaktır. Jl.luhaııımcn hedcli 
kadar , ı. 1\1. V. fen ve san'at U. 3500 lira i]l, teminatı 2H5 liTodır. 

1 Göz He !nıi 

Dr. Murat Rami Aydın 
Be~·oğlu . ParmRkknpı, imam 

solrnk No. 2 Tel. 41553 
i\1un. 'f:'nt• \'f' her tiirlü göz 

amcli:y<-h fıkn:n için parasız· 
dil'. 

- ---
ı:ıss Hicri ' 1355 Rumi 
Zılhicec 2 inci Kfuııın 

30 27 
1940, A~ 2, G!i~ 40, Kasım 94 

9 Sııbat CUl\11\ - -

Vakitler \'u ati Ezani 
Sa. D. Sa. De -- -. Günq 7 Ü.> 1 30 

Öğle 12 28 6 54 
ikindi 15 16 9 41 

Akşam 17 35 12 00 
As. Fabrikalara emekli olarak P. 'fop. Sv. ve Nk. subaylarından !11d. ne müracaat ederek ~artna· Taliplerin helli gün ve saatte Çor· 

tfğm. ila Bnh .. riitbe:,inde Sb. alına cnktır. Bu ı:ibi i!)e isteklilerin Ko- nlelerini hozırJııınalnrı. luda Kor. sntınaJmn kon1isyonuna 1 Yal.tı 19 06 1 ~3 

5 2~_1l_4.:_, in1'r.k 

l ı 

1 

1 
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MADAM BOVAR 
Fransa edebiyatının en parlak hl!' eseri, dünya edebil" 

meşhur bir romanı olan MADAM ~V ARi cıkmıştır. r:u 
en zor ese~rden Mri olan bu meraklı, heyecanlı, kıyn'le ıJ 
nı müellifi meşhur G1l'STAVE FLAUBERT, müter.cinıi P. eı 
AKYÜZ'dör Roman büyük bir itina ile üslfıbu, şive ve ah 
hafaza edilerek gayet edibane bir surette türkçeye ceV 
Metin harici oos resirn(le tezyin edildiAi qibi kitabın ıı:UC~· 
kitabın şahisları vcı kahramanları hakkında uzun ve ~ahlıll 

1 
tôlleayı havidır. 450 sahifeden mürekkep bu eser su bat~~;,, 
kadar 100 k·ırusla satılmaktad!r. Perakende ve toptan · ... 
Ankara caddesinde HlLMİ KITABEVİ'nde satılır. 

EsKi ve Yeni ROMATiZMA, LUMl3A 
SiY ATIK, OMUZ, ARKA, BEL, DiZ, K.A~ 
ve soğuk algınlıklarından ileri gelen şid 

ağrılarını teskin ve izale eder. 

st ınLul Süt Müstahsilleri ve Sütciilt 
Esnafı Cemiyetinden : 

Cc1JT1iyc!imUn 193~ yılına ait idnr<' hrvrti rra~mc <it' 
raııorlannın umumi h • ete arzı, azanın tekJiflc•ini tetkik ''.e 
yetinin müddetlerini ikmaıY eden nısıf azası yerme venıdcn 1~. 
sı için umun'i hcvf:!in 31/1/940 tari,,ndc toıılar.JCJ!:!l ili.n cdt 
i~L>mado ckserıyct hasıl o,madığından tdrrnr toplırtı 13 şu 
günüııt> bırnkıL'Tlıı;tır. 

Mel!<0.r günde saat n den 14 ekadar ccmiyetiıniz:_ . ka~ 
hüviyet cuzdan 1 rıle bırlikte bt'le<lıy<' cıvarırırla Babw.ı .. <; 0 
numaralı binadaki cemiyet merkezine gelmclpri tekrar ,,,n 

İstanbul Müskirat amilleri cemiyetıfld 
Cemiyet;m;zin 19:ı9 yılına ait idare hey<'ti muamdiıt '. 

raı::orlannın umumi heyete arzı, azan n tekliflerıni tctkık .'·f 
yetinin miiddt ıeriıı · ikma: eden nısıf a•ası ye: ine ad"d 1 

2 
iblii~ı su etik yeniden intihap icrası için umul!'ı hevc.ın 
rilıin<le toplan<l<!a~ı iltın edildiği lıalC:e içtimacla ekseriye-. ~ 
ğın<lan tl!krm· toplantı 13 ~ubat 940 sar,; ,giinüne bITakıl"''' ~ 

Mezkiır günd<' saat 13 de,, 16 ya kadar c'mivetimizc da 0 
rakı kanyak de>Jolarilc şarap, bıra imaliıthane ve deooların , 
ler ~c ~ünhasıran bu mamu1fitın satıcf!arı, ~azoz im::ılüth:tJ1 ~ 
Ji.~1·ıle n1üst~hden1 bi1Umum memU1'\'c iseilf'ri, şır:ı, sirkr. t~bi 
za yapanlarla nı_ü!-i~alıdc~lf'ri ve. bun~a~~n scyynr ~ntırı~1rı ~ 0 
kayıtlı azanın hUVlVt·I cuzdanlarıle bırlıKtc beh•dıyc cıvarırı, , 
caddesindı• 10 numaralı binadaki cemiyct merkezine gdın<' 
ilan olunur. 

ZAYİ 

RP•.;toasa ilk okuldan aldığım 
sehadetnamcvi zavi eltım. Yeni -
s•nı alacağımclan esk.-ının hükmü 
yokur. Vey>t~' S<'rb<'tçi 1 
••••• ••••••• 1 ••• 

Saltibi t•e n•şrıyatı idare eden 
Br.ş mulıarnri 

b'lT't iZZE'J BENiCE 
Soo 1'.-lgral Maıb.a..:oıı 

Petrol 
&nç bakıwl 

birinci 
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=iB~;;;;;;;;;~~~~==~~~~~ bo\un eğnıckten ba~ka rarc Jok-
tu. 

Çiinkü; Fatih; Tralızon impara
torluğunu czmis ve fcthe:vlemişti. 
l'tlai.retindcki ku\'vetler kalıırdi. 

. c" On beş sen~derııerı . 
kim>e tarafından m fi'' 

kul anılmaktad. 

l\~. 218 l'uan: M. SAl\Iİ KARAYEL 

Ahmet Be\', Padi~ohtan rica etti: 
- İrad~leriniz ba~ıın Ü3tüne! .. 

İrade hın urursanız Boluya kadar 
gidc~in1 .. E~yalarınıı ve ailcnıin 

ı bir kısmını ,alayım .. dedi. 

Krım kııtilleri Uzun Hasanın gönderdiği 
orduyu perişan ettiler, Hasan korktu 

llnlbuki, Ahmet Beyin maksadı 
büsbiitün başkaydı. Boluya gid_e· 
yim derken Fatihin en biiyük düş
manı ve Timurlenk kadar kuvvetli 
olan Uzun Hasanın yanına kaç -Aluu~t Bey, Bdeta İ!i-:mail Beyin 

werine Bey olmuştu . Çiinkli, ema· 
lretin •ened<' elli biu altın varidatı 
-vardı. 

Pad;•ahuı bu suretle harekeliııi 
1enkit edenler oldu. Fakat; Fatih, 
;uıakul hareket etmi~ti. 

Çünkü; Padisahın bu tedbiri mu· 
vııkkntti. Ahalinin göziinii bo}'D· 
maldı .. lakı.adın zapt 'e ilhak ol· 
-dutunu setretnıekti. 

Kastanıonu ve ha,·alisi Türk -
lcri cok cesur \'e n1uharip İn!l'an
lardı. Sonra, ıılenıa~ı \. e miine\·· 
veri bol verdi. 

Fatih. muhiti takdir etıııi~ti. E
i'ıer hihnimırctle harelı.et etmemiş 
ohıa}·dı İs)'nnın haı:ır oltluğunu bi
li~ ordıı. 

l\Jüdebhir \'e iradesin<" ı;;,ahip o
ları Parlisah; Kustamonulııların a
yaklannıasına nıe~·d~n ,·ermek iıı;;
ternirordu. 

J:J!:t>f, Kaslaınonn a~ aldanırsa, 
Trsbıon "'t.•ft!ri SU\ a dü~cbilirdi. 
Biııaenaıe, h KastRnıoııu.'nun son 
iikıhctirıi Trahrnn derine hırak
mıştı. 

llatta: P.ıd •lııı ,, İ•mail B~Ji 

ve oğlunu Ku~lHınonudnıı t;ıl~ar • 
dıktan sonra. K1711 Ahmet Beye, 
ndeta f'ınart"( verir gibi Kastan10-
nn \C hR\'8lh1ini \.'~TJUfSİ ~Iahnıut 
Pasanın bile canını sll(ınıştı. 

Psn; bir ı:Un huzurda ik~n. Pa
di~aheı1: 

- Padi~ahnn, bunca gayretten 
sonra. Kızıl Ahmede tekrar Kasla· 
nıonuvu ka:vıt~ız olarak \·ermek 
beca mıdır?. 

Ot"yincc; Fatih, zan1irini kat'iy-
yen fıhetmjy,.rek: · 

- Lale, bunca sefl!'l'ler daha ~e
ni adanı cyJiyeınemiş .. dedi. 
~Jahmu( Pasu; Padi~ahın ne de

nl!'k i•tediğini anlıyıımamıstı. Ses 
cıkarınayıp sustu. 

FaJ..ot; Sultan l\lehm~t. Trabzon 
fethinden dönerken derhal Kas
tarııonuya geldi ve Ahmet Bc:vi 
huzuruna cfa\·~tlf': · 
-Artık, Kaslamonudn ~örülccekı 

is kalnıadı. Siı:i !\lora sancağı bey· 
lii:inc tayin e} lediııı .. Çoluğunuzu, 
~oeııi(unuzu al ıp derbal mMhalli 
nıenıuri\·f:'tini:ı.c haTeket edtni&. 

Deyince; Ahmet Be:v hayretlere 
dlismli,ıü. Padi$ahın lradlerine ' 

maldı. 
Nitekim, Ahmet Bey, Karaman 

tarikilc Uzun IIasanın l'anına kaç
lı. Bunun iizcrine Fatih, ne kadar 
İsfendiyar zadeler varsa hepsini 
Filihe tarafına nakleyledi. 

Zaten; Ahmet Beyi de, l'tforaya 
nakletıne,ine sebep Anadoludan 
ayağını kesmekti. İsfendiyaroinıl· 
larından Filibeye nakledilenler i
çinde bilahare bazı erkan Ye fıı -
'dclii cıknııshr. 

i.tc: Fatih, Kastnmonnyu bu su
retle elde elti •e Sinobım kuvvem 
kalc~ini ve ~ehrini de ele ge~irdi 
ve Sinop Osmanlı imparatorluğu
nun Karadeni2d(• en miihim bir 
}lahri ıuerkeıi n1akannna W!(ti. 
(865 H.). 

Sinobun f<.'lhind~n sonra, Ordu. 
An1a~va. Si\'a:s tarikini tutturdu. 
Erzincanu. Erzurunuı doğru gi -
deccgi anlasıldı. 

Ordunun Ka'.Stamonudan soııra, 
nerb·e gidecclti malum değildi. Fa
kat: Anı as. n w Sh asa doi?ru yil· 
rüylb,ü mak .. dı anlutmıs oldıı. 

(De\'01111 \'Rr) 

- Paşavı da ııördünuz ha· Na -
sıl?. Bu nasıl oldu? 

- Kendisinden sorunuz ... 
Dedim. yürüdüm. Ve .. Bir defa 

daJ,a basımı <'<:Viri.., arkaya bak
madan odadön çıktım. 

o kadar s 0kın, kendisınden geç
miş biı halde idi ki beni takip et
ıııevı bılc diışünmedi. Koııaga gir
diğim gibi, gene o hızla, o şiddet
le tıpkı bir kasır<ta. bir bora gibi 
sokaqa fırladım. Kafam gene bir 
mahşer T<!tini andırıyor. gözlerim 
dünyayı gene kapkara görüyordu. 
Sokağa cıkar çıkma7 ' 

- Al'kasından kursun atsan ,.e
ti~mcu 

ha'.ırlıvanııyo-unı. Hatta. nereden 
geldiğimi, ne _\~aptığın1ı. nicin bu
radJ bulundui!unı, hıc birisinı?! 
Sonra. sonra .. Sanki ı:tözlerimı )' ır
iaıı bır hava! p0rdesi bcyninıı. ha
fıza ve hatmı;arımı aydınlatlı, 1 
.konakta g~çen vak'aları parça par
ça, birbirlcrıne eklive ekliye lıatır
lamıva başladım Epeyce dalmışım. 
Yerimden kımıldanacak halim yok-ı 
tu. Deni• buradan çok iyi gözü
küyordu. Dolmabahceden vuraıı 
ısıklar, karşı sahillerde parıldayan 
liımbalar dcnızın l~şluku ve ka
..anJıi(ında sarı birer şerit gibi ır 
zanıvor, yl'r Yt'r gökteki yıldız]ann 
akısleri bu sarı siyah rengin için 
de birer balıt kandili ı!ibi pırılda -

. yorlardı Denize baktım, ııöiie ba'c
tım, yıldızlarn baktım. sahile bak- 1 

Dedık•« ı ı:ıbi, rüzgiır l{ibı gidi
yordum. Hicbir şev düşünmüyor, 
hıç bır ŞC)' <1!ımamıs. hiçbıı sey 
yapn1an1ı~ gibi yürüvordunı. 
Nckadar zaman sonra VP nasıl bil
rni.) orıtnı. Gözlerinıı a('1l~'m za .. 
ına Gu~ü U\ unci Alman ha'i -
tanesınin vanındaki arsanın iç-inde 
lie C'itnj hu lef ını. Br3\'0 nası ne 
\!tlhlt. ı ~ıt. nan~i kuv\·t•l ve ta- ~ 
kati ı:eln:ı tını' Uzun bir miıd
<let verinıi. kt·nd. kendinıi vs.oıre.a
dın\ dl'J in bil' rüyadan ·uvaııı\ ı~ 
Jl1J g!uı olduır İlk Clr.ce bır ~' 

1 tım ve sonra kendi kendime: 1 
1 - Nı vaplmı sanki ben ? 

Dedim. V<:. Kafamın içine sokıı 
1 lan bır neşterle bevn m yara!:an -

mı'>. acılmıs gibi havıflandım: 

, 

On!;ır da frcn'!i o1dular!. 
Ve. Üzülmiyc basladım: 
Niçin bö' k vaptım? 
- Yapmamalı idim' 
y,. Bütün bu me\"ZU uzerinde 

düşünt düsün~ bir nokta."a kadm 
l(E'ldim. Kendimi flltır. t<>lMı e<llle-

nıeı bır vıcdan mes'uh,·ctinin vü
kü altında hisscdivordum. 

- Gıdip haiX>ı \cnem de hemen 
tedavıyt· haşJa,.aıaL 

İstanbul asliye ~ 
hukuk ha!drnli9 1 ~ 
İstanbul lıazinei m~·18 

d riveti l)amına avı.ıJıJI 
tarafından ıaııdarrnJ '~ 
dan mütekaıt dov• ohl 
929 tarihinde mutEır"•t ~ 1 . ı 
savılı avans ilmühoııerı Jfast"lıilııı önüne gecmt•k için 

ça .,. 3rasalar .. 
Dh ordıun Fak al, bu anda bey 

nimden değil, kalbimd•'l' r,elen z<>· 
hi-rlı. acı, bülüıı sinirlerimi kahar
tan bır istıfham dudaklarımda biı-

. . ııı~ 
ı 61 kuruş bır p<ır"nın d'' 

anwleı;ı ifa ecıilmt ctı~ın fll 
faiz ve masnrıfi muhı&kt~ 
re ti vd:5letın tahsil• tJlt jl 
kapı Cöml'fller sa~a~nc 
evde o uran Ari! aleV]lı 
davonrn yapılan muhıJ< f 
~ında: Müddcialevh p.fl 
sine vönderl'cn davet· "~ 

klildü: 1 
- Kime. niye, niçi;ı acıyorsun? 
\'r .. Derhal· daldım Kafam. ha- 1 

tıralarıın. kalbim artık tamamile t 
menfı, hırçın şedit bir duyu~un te
siri altında çalışmaııa başlamstı; 
ağır hükümler verivordu 

- Onlar bana acımadılaı. 
- Beni bövle kendl:eri yaptılar! 
- Ben kendimı yaşamak için 

yaşamak .. Diye ald•tlım. Halbuki, 
onlar yoşamak için öldiirm<>k la -
zım .. Dediler! 

- Simdi öldürmek sır, ı bende. 
- Onlru· da benin le beraber ö-

lecek:cr. • 
- Beraber toprak olaragıı 
- Beraber veis duvnca~ız' 
- Onlar da Y,ttık ve bulduk .. 

DiYerckler 
\ 7e .• Bur.dsn son aOlr k\; 
- Oooh. 

(l><ı\·amı var) 

·1 h. ' , s· t ı ey ın mczKur aoı l • . 

den babslr hila tı'tıli!; 
mis oldugup<t ın ın h , 
maile) he iliınf'n ı~J:ıl '.ı!9fl'ı 
na ve kendısine bır " f~ 
rilmesınc \.' n1uho kP. 11 

)C 

940 saa• 14 de t.iik 1ne 1 
Jl !,)~ 

nıis oldu lfııdaı. be. , 
ı,-ukarıda ari.ı ,.c ;,ıd'" ,,. 
deta ~yh v 7.lh r l ,e ,. 
k<'Tilt\\. flt, Yıf·J; ' \ ~ 

J?Önd~ n1f'<11.ı?t t~'<d' (ir '" 
1 ci1 

gıpr~ b .rı ve. cc ıJ< 
') . 

taki davet ve!' ., de ' 
\'aı na as mı~ o "tıft1 

nur. (939 - !95 ) 


