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li u~o~lav, Rumen ve Yunan 
arıcıye vekillerinin toplan· 

seV dıldarı Balkan antantı kon-
1" aeyinde ilk verdikleri mühim 

iyt k 

Bay Gafen20 Bükreşe hareket ettikt n 8 
- O halde bütüo han yol-

SODr8 ay araç cuları senin köylü arkadaşının 
~vekı·ıı·n·n sözlerini dinleselerdi, bepıi de 

ararla ilk parlak ve şanlı 
oğıu ile Bay Metaksas ugoslav ~ canlarım kurtaracaklardı? 

~~ zaferi elde ettiler. mısafiri olarak birlikte Nişe tt•ı - Şüphesiz. 
2'1 1 er Niyazi bu son cevabmı ga-

Konseyin bu ilk ve parlak 
~uvaffakıyet ve zaferi hiç 

. Şuphe yektur ki; sukut ve 
•ık' 
1 

ısıra uğrablan bazı hulya-
ar karşısında, Balkan an-

tantının 1947 yılına kadar 
Uzatılmasıdır. 

Avrupa politka ve diplo-
~asisine akıl, hikmet, hüsnü 

h nıyet ve basiret dersi veren 
t ~ konseyin daha pek çok mü
Qlaı ın k b' u arreratı sulh dostlarını 

11 hayli sevindirmiş olmakla 

Paris (Radyo) - lngiliz, Macar, Romen ve Fransız ga
zetel ri Belegrad konseyinde başarılan işin ehemmiyetini 
tebarllz ettirmekte ve Balkan diplomatlarının zeka ve di
rayetlerini çok övücü makalelerle yad etmektedirler. 

Paris (Radyo)-Belegratta bazı mühim meseleleri kori
dorlarda oldukça hararetli bir surette müzakere ve müna
kaşa eden Balkan diplomatları konferans salonuna girince 
daima mütebessim ve bir tesanüt havası içinde en pürüzlü 
görünen siyasi muammaları halJetmek iktidarını göster
mişlerdir. 

Paris (Radyo)-Romanya hariciye nazırı bay Kafengo 
dün akşam saat 23te hususi trenle Bükreşe müteveccih n 
hareket etmiş ve arkadaşları tarafından teşyi edilmiştir. 

Beş, on dakika sonra da Bay Şükrü Saraçoğlula bay Me
taksas Yugoslav Başvekilinin mısafiri olarak berabetce 

Nişe hareket etmişlerdir. 
Paris (Radyo) - Sovyet tayyareleri Finlandiyanin açık 

şehirlerini bu defa yangın çıkarau bombalarla da bir gecede 
dört defa yakmak ve mahv~tmek programı ile hücum et· 
mişlerdir. İnsanca telefat o kadar çok değilse de maddi 
zararlar pek büyüktür. 

Paris (Radyo) - Dün gec~ nbahlara kadar S1Jvyeetledr 
büyiik kuvvetleri şimdiye kadar görülmemis b ir şiddetle 
hücumlarını tekrarlamışlar v~ aradaki kuvvı:tlerin nisbetsiz
Iiğiae rağmen kahraıDanca müdafaaları·ıl sayesinde büyük 
zayiatla düşmanlarını püskürtmeğe muvaffak olmuşlardır. 

h~raber yukarıda zikrettiği
lllız ilk karar bütün cihan 

~?letakacılarına göstermiştir 
h 1 Balkanlar bundan sonra 

ariçten esecek fesad, nifak, 

BALKAN KO SEYilFiN-SOVYET HARBi 

tezvir 'ht"l" 1 .. .. 1 . ve ı ı a ruzgar arı 
Konsey 7 sene daha uzatıldı 

~le ~arsılmak şöyle dursun, 
oarıce k" ') t .. . , amı , am manasıyle 

~ekdeni insanlar gibi sulh su .. ' 
. . un ve dosluk havası 
ıçınde nasd yaşamak lazım 
geldig .. ini .. y t b' . k ogre en ır ı az 
\re ir d k'' - .. . 
g .. şa ursusu vazıfesini 
orınuşr· ur. 

rü~~f kan antantının hiç bi; 
(ar ve k ·ı . 

d asırga ı e yerın· 
en 0Y0amıyacak bir meta

het v 
d .. e mukavemet dağı ol· 

Ugu B anlaşıldıktan sonra 
d alkatılılarla ticaret yapmak 

,.,. o~~l~k muahedesi imzala~ 
.... al( ı r 
t L 8 ıyenler için yapılacak 
el{ b' . 
.. ır ış kalmıştır. Bu iş de 

Runden -a lk gune kuvetlenen 
ın '

1 
an ittihadına kabul edil-

e eri · · b d ıçın u ittihadı vücu-
iba getirenlere rica etmekten 

arettir, 

.... SIRRI SANLI ............ . ....... .. 
Ön •ö 
~ 

Be lgrad - Bu sabah dört§ tılması için, dört devlet ha-
Balkan antantı devletinin ! riciye nazırları arasında ta 
hariciye nazırları, beşinci iç· bir mutabakat hasıl olmu ~ 
timalarını akdetmişlerdir. tur. ş 
Ôğled . n sonra yapılan son Balkan devletleri 1941 se· 
içtimadan sonra bir resmi nesi Şubatında Atinada t • 
tebliğ neşredilmiştir. Bu teb- l k 1 k --k dop -l' y d anaca o an ons eye a ar ;g

3 
e : 

4 
b tt •t dd' J bilumum meseleler hakkında 

. t' vel şu a a mi u ea Bıtl 1 daimi ve sıkı temasta bu!un-
ıç ıma arını yapmış ar ve a -
kan memleketlerini alnkadar ı ma~ lazım geldiğine kanaat 
eden bilumum meseleleri td- etmışler ve bu noktada mu· 

k 'k d k d - 1 tabık kalın· 1 rdır ı e ere , araların a mu- .,, 
şahade olunan fikir mutaba· Yugoslavya h nr:ciye nazırı 
katını teyid edilmiştir. B. Markoviç, verilen bir zi-

Balkan antantına dahil. yafette ·bir nutuk irad etmiş 
devletler, aralarında daimi ; ve şu sözleri söylemiştir : 
fikir teatisinde buJunmc.ğa ve - Balkan antantı devJet-
birlik halinde kalmağt ka· ı leri, istiklallerioe riayet edil
rarlaştırmışlar, bu birliğin 

1 

diği müddetçe bitaraf kala· 
hiçbir devlet aleyhine olma- caklardır. Bulgar ve Macar 
dığrnı teyid ve beyana lüzum hükumetlerinin Balkan an· 
görmüşlerdir. 1 tantı devletlerine kaışı al-

Dört Balkan devletini bağ- dıkları vaziyetin Balkanlarda;. 
Jıyan Balkan paktının, önü- sulh ve sükunu temin ede-
müzdeki Cuma gününden 
itibaren yedi sene daha uza- cek şekilde olduğunu gör-

mekle h,ı t;yarım. · 

Türkiye Harieiye Vekili 
Şükrü Saraçoğlu da şunları 

Alman imparatoru Rus 
Çarını nasıl aldattı? 

söylemiştir : 

- Geçen altı senenin ver• 
diği mesud netice! i S{Ör· 

mekle memnun ve bahtiyanz. 

Balkan antantını teşkil eden 
devletler, aralarındaki bu bir-Bu .. Yazan : H. Z. Osma. 

retı g?~· bilaistisna herkesi alakadar edecek ve hay
Bu ~· ıçınde bırakacak bir eserin neşrine başlıyoruz. 
ine ~tap Rusya ile Almanya arasındaki tarihi ve sön-

.. ~ ı~tirasları meydana çıkarıyor. 
!Yıaluaıdur k" . . . . . d bir h ı, yırmıncı asır ıçın e Rusya her hangi 

Yeti ~rba ?'iriştise, bu harp Rusyanın harici mağliibi
ihtil~ ilen. zıyade dahili ihtilallerle neticelenmiştir, Bu 
dır. ~ erı h~zırhyan Alman propağandası ve casusları
çıka. e tekım Umumi harp içinde Çarlık Rusyasında 
AI n ve Çarlık rejimine oihayat veren ihtilali de 
ıne:~n~anın. ?u görünmez ordusu alevlemiştir. İki, 
onun:-e e_~lerının bir Alman istilasına uğrayacağını, 
günM mustemlekesi haline geleceğini anlıyanJar bu 

un yenı' .. 1 . k B . rt.ıım nı urdular. 
u •nkilapt b- · H Para a en uyt..k rolu oynayan başta Alman 

bir 
81 

olmak üzere bir Rus zabiti bir güzel kadın, 
aas:Oet~zup ve cahil papaztan başka birşey olmıyan 
İııapara~:r:e 1~.iJh~ss~ Alman yanın mağrur ve kurnaz 

Her ıncı Vılhelm olmuştur. 
. . ne kadar k d" d d h d' 1 . tçıude tut b en ın en a a ıvane erı avucunun 
Çok yazıl an u nıecııun ve haris rahip hakkında bir 
ların hep a~ ~B'lılmış, kitaplar neşredilmiş ise de bun· 

.ın e romanlaştırılmış şeylerden ibaret olup 

likten şimdi olduğu gibi is
tikbalde de daha iyi netice
ler istihsal edecekleridir. 

Balkan devletleri, maziden 
ders a Ja a ~ bütün ihtilafları 

ebediyen unutmuşlar, bütün 
büsnüniyetleriyle el e1c ver
mişlerdir. 

Balkanlar. bir takım mü· 
nazaalara saha olmaktan ve 
karıştırıcı kuvvetlerin emel· 
lerine alet olmaktan artık 
kurtulmuştur. 

Belgrad - Türkiye Hari
ciye Vekili Bay Şükrü Sa
raçoğlu memleketine döner
ken Sofyadan geçecek ve 
orada yirmi dört saat kala· 
~ak Bulgar başveki Köse 
lvanofla, Bulgaristanın da 
dahil olacaği bir işbirliği 
hakkında konuşacaktır. 

Finler Sovyetlerin bırakıp kaçtıkları erzakı muayene~ediyorlar 

Ankara, 4 ( Radyo ) -
Helsinkiden bildirildiğine gö
re Ladogamn şimali'!-de harp 
devam etmektedir. iki taraf 
da mukabil taarruzlar yaptı 
Sovyet kuvvetleri püskürtül· 
dü. Sovyet tayyareleri şe

hirlerin ve sivil halkın bom
bardımanına devam etmek· 
tedir. 2 şubat gecesi (12) 
Sovyet tayyaresinin düşürül
düğü bildirilmektedir. 

Bir kaç günden beri ardı 
arkası kesilmiyen hücumlar
da Sovyetlerin ölü ve yaralı 
olarak zayiatı on beş ila 
yirmi bin kişi arasında talı-

min ediliyor. Ladoga gölü
nün şimalinde mühim bazı 
istinad noktaları Finlandiya 
kuvvetleri tarafından işğal 
edilmiştir. 

Dün gece Moskova rad
yosu Sovyetin küçük kom
şusunu istilaya ademi mu
vaffakiyetinin Sovyet umu-
mi efkarında büyük endişe
lere sebebiyet verdiğini gös. 
teren bir bülten neşretmiş
tir. Bu bülten Fin mukave. 
metinin pek yakında kırıla
cağını anlatan teminatlarla 
doludur. Sovyet zimamdar
ları bu suretle umumi ef. 
karı teskine çahşmaktadırlar. 

~~~9~~~~~~~~~~ 

! Alman imparatoru Rus f 
~ Çarını l!a~!!_~Idattı? r 
~ imparatorun da tac ve tahtını kimler ~ 

parçaladı? 

tt Bugün kitap forması şeklinde "Halkın Sesi,, nde ~ 
~ tefrikaya başladığımız bu heyecanlı ve ibret dersleriyle 
il dolu eserin renkli bir kabını bir ilave olrrak takdim 
n ediyoruz. ~ 
~ Gazete satıcılarından istemeği unutmayınız. ~ 
~a.awww...am ~5?M1L!as•amu.a~ 

zeteciye verdikten sonra bir 
az dü~ündü ve ilave etti : 

- Emin olunuz, bı:ni, ta
hayyül ve tahsttürü bugün 
bile tee'Jısür ve heyecandan 
titreten o korkunç manza
raların hangisini daha evvel 
anlat cağımı kestiremiyorum. 
Fakat mü.:ıaade ederseniz, 
size gene bu büyük kalpli 
Türk köylüsünün bir feda· 
karlık menkibesini anlatayım. 
Tütün tüccaı ı Adilin evinde 
bulunan bütün misafirler bu 
teklifi memnuniyetle kabul 
ettiler. 

Niyazi sözlerine şu suret
le devam etti : 

- Yıkılan evlerin enkazı 
..Oaltıuda kalarak ölmiyen va-
" tandaşlarımızın bastıklan fer-
yat ve istimdat sesleri ara
sında bir zavallının da "Al· 
lah aşknıa olsun başımı ezen 
şu merteği çekiniz,, diye 
bağırdığını söylemiştim. de
ğil mi? 

- Evet. 
- İşte o dakikada o a· 

cıklı feryadı basan adam, 
bizim köylü day!nın "arka
daşlar, kalkın şu handan çı
kı:ıJım. başımıza burada bir 
bela gelecek,, dediği zaman 
onunla en çok alay eden, 
ona, bizi rahat ız etme, her· 
kes senin gibi timarhane 
kaçkını değildir,, diye bağı· 
ran bizim yattığımız banın 
bir misafiri idi. 

(Devamı yarın) 

Is anbulda 
Bir Casus yakalandı 
lstanbul, - Otomobil ve 

kamyon komisyoncusu oldu
ğunu söyliyerek, memleke
timize sokulmağa muvaffak 
olan meçhul bir şahıs; zabı
tanın dikkat nazarının cel
bettiğinden, nezaret altına 
alınmış ve kısa bir tahkik-
ten sonra bu adamın casuı 
olduğu anlaşılmıştır. Meçhul 
şahış, Romen tabiyetinde bil' 
yahudi olup, hakkındaki tah
kikatın derinleştirilmesi için 
Ankaraya sevkedilmiştir. 

Zelzele devam 
ediyor 

TOLOZ KÖYÜNDEKi EV
LER KAMILEN YIKILDI 

15 KiŞi ÖLDÜ 
Ankara - Erzincanda ye

niden şiddetli fakat kısa bir 
zelzele · olmuş, Besil ve T oloz 
köylerindeki bütün evler yı
kılmıştır. Bu iki köyde 15 
ölü ve yaralı vardır. Diğer 
köylerde hasarat yoktur. 
Ankara 4 (Hususi) - Dün 
akşam Trabzonda üç defa 
orta şiddette şarki Karahisar
da bir defa hafif bir sarsıntı 
kaydedilmiştir. 

Şarki Karahisarda dün 
akşamdanberi kar fırtınası 
devam etmektedir. 
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1 eve Fin-J 
liDdiyaya 
bir bakış 

Şehir 

Elekli 
Değirmenler 

Neler Bekll
yorsunuz, Ne 
ler Umuyor .. 

Sovyetlerin Karadeniz filosu8Spor haberleri 
--11111- YAZAN:***** 

-26-sun uz? 
(Saloa Eğlenceleri) 

-7-
91 - Sen ve biltiln ilem 

iyi biliniz ki kuvvetle tazyik 
ile laerşeyi elde edilebilir. 
Sonu muatesna ... 

91 - Bir ticaret işinden 
ylz8n gllecektir, yalnız ih
tiklr yoluna aapma kazan
dığını burnundan çıkarırlar. 

92 - O, gözleri glilen, 
daha doirusu alay eden 
kadından aana zerre kadar 
hayır yoktur, başka kapı 
çal •.. 

93 - Madem ki evlenmi
ye karar verdin, aen de bu 
klprüclea birin evvel geç
meie bak. 

94 - Terbiye, nezaket 
rlail avlamanın ea emin 
ltfr vaaıtaııclır. 

95 - Her ziin yataktan 
kalkar kalkmaz beı dakika 
ıpor yapınız. Vncudunuzun 
buna çok ihtiyacı var. 

96 - .Etrafındakilere na
mualu bir adam olduğunu 
kauatini verdiğin giln mu
vaffakiyet kapıları kendili
tiadea açdmaı olacakhr. 

97 - G6lfeıinden kor
kanlar iıtikballadea de kor
lral•alıdır. 

98 - Parlak iıtikbil sağ
lam istkll t.iz olamaz. 

99 - Kafi derece serma .. 
ye baJmadaa bir ite girişir
ıea onu yarıda bırakacak
aıa. 

100 - Sakın evlenmeden 
eyJiJiğin aedemek olduğunu 
anlamadan kıbbıklula alay 
etme. 

101 - Ozilme sevdiğin 
kadın tarafından aevilecek
ain. 

102 - Kazandıiın şöhret 
aeain için bir hazinedir, on· 
dan iatif adeye çahı. 

(Devamı var) -------
lneiliz 

Belgrad ve Roma gazetesinin Moskovadan iirendiğine 
g5re Sovyetlerin Karadeniz filoau ıunlardan ibarettir. Bir 
kruvazör bet zırhli, ve on iki torpito muhribi bu gemilerin 
hepsi de eıkidir, otuz aen• enel inf& edilmiılerdir. Bu ge
miler bugtlnkl tekilde harb meziyetini haiz değildirler. 
Bundan baıka Sovyetia Karadenizde tamamen son aistem 
otuz adet denizaltı gemisi mevcuttur. Fakat bunlarııı is
timali caiz değildir, çünkü montrö muahedesine tevfikan 
Sovyet Karadenizdeki filosunu çıkarabilir, fakat tahtelba
birlerini boğazlardan geçiremez. 

Doktoru öldüren ebe 
Mahkum oldu 

Naciye 

Ankara, - Evlenme vaadiyle kendisini iğfal ederek 
beı yüz lirasını dolandıran doktor B. Mehm d Aliyi lzmir 
otelinde tabanca ile öldüren Şitli hastahanesi ebelerinden 
Naciyenin muhakemeai, bugün ağırcezada görfilmtistür. 

Kati!, ebe Naciye meıhod cürfimler kanununa gare, ye
di saat süren bir muhakemeden ıohra 18 ıeae ağır hapse) 
mahküm olmuitur. 

Mühim Radyo Haberleri 
Biıkreı - Burada çıkan Kurentul gazetesi diyor ki it

tifak devletleri .lftmanyaya petrol nakli iır.ıkinını kaldır· 
mak için Tunada seyreden bütün vapurları satın almışlar
dır. 

Lendra - Alman denizalb gemisi, İngiliz harp gemi
leri tarafından tahrip edilerek batırılmııtır. 

Londra - Fran .. nın Moskova bü1ük elçisi dün ıece 
Odeaa - l.tanbul yolu ile Moskovadan ayral.mııtır. 

Sefirin Fraaaaya avdetinin ııbbi sebeplerden ileri gel
difi aiiyleniyor. 

Sellnik - Diin Kabinde hafif olmak lzere 17 defa 
zelzele hiaıedilmiıtir. 

DeYlet demir yolları 9 uncu 
iıletme müdürlüğünden , 

17650 lira muhammen bedeli olan 585 M3 meıe azman 
kapalı zarf usulile mübayaa edilecektir. Bu itin muvakkat 
teminatı 1323:75 liradır. Münakaıı 20-2-940 salı günll s. 11 
de Sirkecide 9 uncu iıletme binaıında A.E. komisyonu ta
rafından yapılacaktır. isteklilerin ayni gün aaat 10 na ka
dar kapah zarflarını komiıyona vermeleri lizımdır. Şartna
meler pıraıız olarak komisyondan verilmektedir. 

788-352 5 - 6 - 8 - 10 

Izmir Defterdarlıiından: 
StUeyman oğlu Şerifin Karııyaka şubeaine olan 211 lira 
39 kurut kazanç yergiıin temini tahsili için mutasarrıf ol
duğu Bayraklı • Menemen caddeainde 25 ıayı!ı kahvt ha
deki 3 de bir biueıi tabım e•val kanunu mucibince hıc· 
zeclilerek 400 lira kıymet iizerinde 21 g6n müddetle müza
yecleye çıkarılmııtır. Talip olanların 6·2-940 salı giinü saat 
tS te •illyet i.lare heyetine •iıracaatları illn o19nur. 

18-25~4 (196) 

radyosunda 
TUrk m11zııı Dr. Fahri Iıık Elbise yaptır-

Enelce netredilen T&rk d ) 
•miti proframı pek blyük tzmir Memleket Hutanui ma 80 evve 
ratbet 16rdüğllndea &nll· Roatkea Mitebuaıt1 Hükümet kartıaında ttıc~ 
mlzdeki perıe•be g&nll sa· Rontkenve.ldtrik tedaoi• ear terzi Mehmed Zekl'nin 

Yapılır ıkinci 8eıJer So 'f t• k at 17,3~18 araıında yeni ve en zarı ve en ma ın umaş-
No. 29 TElEFON'2542 ı b. sr. eıkl en gilzel T&rk nauzik arını ır gur. 

parçaları yine ın,mz radyor •ı -·E·L .. H_A_M•R• A™ ·s·ı·n_e_m ... a·s-ın_d_a_ 
ıunda mubteıem bir Türk 
milzik gec:eti olarak lngilte· 
renin her tuafına yayıla• 

~kbr. 

UCUZ SiNEMA GONO 

Kiiltürpark 
Sinemasında 

Bugün matinelerden itibaren 
Çoktanberi hasretini çektiğimiz en ten, ec ıevimli 
Franıız sanatkarı MAURICE CHEVALIER 

Tarafından harikalı bir gilzellikte ibda edilen 

TUZAK 
Nefis ıarkılı - Franaızca söılfi - diğer m&bim röllerde 

Erich Von Stroheim - Marie Dea - P. RENOllt 
Aprıca metro Jurnalda eD ıon HARP haberleri 

Buglla ye yarın Seanslar: her ınıı 2.45 - 5 - 7,15 - 9,39da batlar 
dan gece yarııına Comartesi ve pazar 11.30da zcuz Halk seansları Saat 

D ii n Alsancak ıahasında 
939 • 940 senesi lik ıampi
yonaıının ıon milsabakalan 
yapılmıştır. 

Fln latasyonları, Lokan
talar ve bUfelerde 

Ueuzluk 
Maçlara saat 13 de Do

ğanıpor - Demirapor takım· 
ları karıılaşmaıiyle baılandı. 

Ve oyun 3 • 2 Demirspo
run lehine bitti. ikinci mü· 
sabaka Altay - Ateş takım
ları arasında yapıldı. Maç 
2-0 Altay'ın lehinde netice
lendi. 

lstanbul - Galatasarayla 
Beşiktaı takımları, bugfin 
Takaim stadyomunda karşı
laırnıılardır. Betiktaı takı
mı, sıfıra karıı dört gol ile 
Galataaaraya yenilmiştir. 

Ankara - ilk maç Mulaa· 
fızgiıcü - Maıkeıpor ara11n
da ya pılmıı ve oyun 1 - 2 
Maıkesporun lehine olarak 
neticelenmiştir. Bundan son
ra G&ineı - Demirapor ta
kı•lara karıılaıtı oyun çok 
hararetli oldu oyun 0-2 De
mirspor lehine neticelendi. 

1Almanlar oyun 
mu oynamıılar 

Londra - Mareıal Balbo 
nun ••hibi bulunduğu Kor
yera Padano gazetesi, baı 
muharririnin imza11nı taıı

yan bir makalede Sovyetin 
Ahranyaya oyan oynadığını 
kaydederek diyor ki: 

"Sovyetin Almanyaya mu-
kareneti alaydan baıka bir 
şey değildir. Şimdiye ka-
dar Sovyetler petrol, demir 
ve ham madde olarak Al-
manyaya biç bir şey gön
dermemiılerdir.,, 

Balıklara 
Terbiye 

Hayvanat mi1tehas11sların
daa biri bahkları terbiye et-
mek için bir balık havuzun· 
da 14 bin tecrllbe yaptıktan 
sonra maksadına muraffak 
elmuıtur, 

Atim ha•uza biri kırmızı 
•e diğeri mavi iki levha koy 

1 
muıtur. MaYİ tabakaya ıelen 
balıkları elektrik sademesi 
ile defetmit ve kırmızı taba
kaya gelenlere bir sinek mü· ı 
klfat vermittir. 

Petrorrad ile Viborg ara
sındaki yol dört saatır. Pet
r•ıradda bizzat Fin memur
ları tarafından idare olunan 
huıuai bir ıimendifer istas· 
yonu vardır. B• ilk Fin ia
tasyonu bile derhal dikkat 
nazırını çeker. Çünkü ter· 
temizdir. 

istasyon kapısından içeriye 
ayak attınız mı, başka, sa
kin ve medeni bir toprağa 
ayağınızı derhal anlarsınz. 
Burada intizam baıka, hava 
baıka, istirahat başkadır. 
Üçllnci sınıf yolcuları için 
bile kar gibi beyaz çarşaf
lar •e yataklar ıöze çarpar, 
ayni zamanda yatak ücretleri · 
n.n farkı bile değişir. Çok 
ucuzdur. Uyumuf iseniz •a
gonlarda kimse sizi rahatsız 
etmez, konuşmalar fısıltı ha
lindedir. 

Viborg ve Vibari şehirle
rinde oldukça kalabalık halk 
vardır. Müşteri bekliyen ara
bacılar, hamallar bağırmaz, 
diğer ıatıcıları]l ıamatası bu 
ilkede görlllmemittir. 

Her ıeyia üzerinde fiat 
etiketleri •ardır. Avrupada 
ve en kibar şehirlerde bile 
yazın iıtediği yerde çalğı 
çalmak veya bağırjl bağıra 

şarkı söylemek herkesin 
laakkı ı ayılar. 

Bunun için geceleri bile 
bazan uyku uyunmaz; hal
buki Fin topraklıuında ve 
Fin şehirlerinde bu idet 
yoktur. Beyaz zambaklar 
halkı, her şeyden evvel di
ğer kim!elerin hukuk ve 
bürriyet'ni dtışllnlirler ve 
insanlığa hörmet ve hizmet • 
etmeği vaz\fe sayarlar. Zira 
bu memlekete hürriyetin ve 
insanca hareketin kıymeti 

pek bOyüktür. 
lştasyoolanoda diğer mem

leketler~n istasyonlarında gö
rfildilğü gibi herşey bir kaç 
midi pahalı değildir, bilakis 
hem ucuı, hem de nefistir. 

(Sonu yarın) 

Muharrik kuvvetleri 
beygire kadar olan y 
elekli değirmenlerin huğ 
koruma vergileri sahip 
tarafından talep edilmek 
retile maktu bir şekilde 
tahakkuk ettirilebilece 
Bir ay içinde maktaiyet 
temedikleriai bildirmiyen 
kabil değirmenlerin buğ 
koruma vergileri de ma 
an tahakkuk ettirilecektil 

Muamele vergisinde ._ 
buğdayı koruma vergisi 
maktuiyet istiyen değırm 

sahipleri diğer vergide 
maktuiyeti kabul etmiı sa 
lacaktır. 

İlave dersi al 
muallimler 

Maarif Vekilliği biltün 
kullara yolladığı bir tami 
bazı öğretmenlerin ders __ .. 
atleri az oldnğu halde k 
di branşları haricinde d 
aldıklara görülmüştür. 

Badema bu gibi öğret 
lere ilive aldıklan 1aa 
jçin ücret verilmiyecektir. 

Jandarmamı 
zınmuvaf
fakıyeti 

Hakkında tevkik ve 
de yakalanma müzekker 
bulunan ve üç aydan 
saklanmakta olan Bulgu 
köyilnde oturan Ali o 
Şoför Hamit lıle 
Jandarma bölük komut 

Hasan Önücünün 24 saat 
fasıla bizzat takib netice 
de Develiköyfine tabi Bel 
çiftliğinde gizlendiği ye 
yakalanmıştır. 

Milli Piyang 
Biletleri eskiden old 

gibi ayın on birinde de 
yedisinde çekileceğinden 
yın müıterilerimin ona g 
davranarak biletlerini k

0 

mizden almağa şitap et 
lerini sağılanmızla batırl..-ı11aı 

raz. Kemeraltında k 
kol ittiıalinde 67 
marala (Zengin 

bayii 

Bu yolda bet altı defa tec-ı 
rllbe yapıldıkta11 ıoara ba· -2-
lıklar ne yapmak lizım gel- ----------------------s.11 
diğini öfrenmitlerdir. Elek- neıredeceğimiz eser gibi tarihi vesikalara mllste 
trik aademeai olmadığı hal- deyillerdir. 
de mavi levhadan daima çe · Bu, şarap, para ve kadın delisi papasın mağrur 
kinmitler ve kırmızı levhadan müteasıp Çar üzerinde yapbğı tesirlerden istifade 
aynlmamıılardır. rek Rusları Almanlara satmak için hangi hile ve 

Alim levhaları değiştirmiı- siselere baş vurduğu, keramet kabilinden sayılan 
tir. Daha ay kırmızı ve ma- garip ve meraklı oyunların ne kadar güllinç old 
vi renkte levhalar koymuı · nu ortaya koyan olmadı. 
tur. logilterenin Harbiye nazırı Lord Kiçnezin ge 

Balıklar insan g&ztıyle tef- Rusya ıeyahatında ne suretle batırıldı, bu gemi 
rik edil•esi güç olan bu lev· batırılması hususunda Alman casuslarının hangi 
halan da farkederek iğren- "k 1 

k talardan istifade ettiklerinin ıırrını, son vesı a 
dikleri veçhile hare et et· 

müsteniden ifşa eden de bulunmadı. Bu mese 
mişlerdir. Aradan aylar ve 
seneler reçtiği halde balık- bilhassa binbaıı Dimitriyeviçin ve Rus harbiye 
lar kırmızı ve mavi renkleri rıom karısı olan Sibiryah yalaudi güzeli Kateria 
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unutmamışlardır. Balıkların başardığı itlerin esrar perdesini kaldıranlar olm•* 
hafızası m8kemmel olduğu Bir çok Fransız, lngiliz ve bilhasaa Slav mili 
artık bir hakikattır. asarından istifade ettiğimiz gibi tarihe m0steni4 o 

)arını da Ruıyadan kaçan beyaz Rus muharriri• 

görülecektir. ... P. R. Vıllm 
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notlarından ve bazı resmi vesikalardan alarak ya 
ğımız bu meraklı eseri meydana koymaktan mak 
mız ulusumuza d&nkü Alman • Rus politikasını 
yüzü hakkında bir fikir vermektir. 
Çok meraklı olmakla bu gDnkü blalse1erle 
alika11 olan bu tarihi eseri dikİlatla takip mE't 
ni okuyucularımıza hararetle tavsiye ederiz, zfr• 
le bir zamanda yaşıyoruz ve öyle beklenilmere11 
diaelerle karıılaf111ak imtilıanlan &nlnde buld 


