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yada tahşit edi e 
alınacak petrol sevkıy 

imanla R 
ı . kontro 

manyadan 
edecekler 
• 

Sarki Galiçyada bir 
Alman fırkası bekliyor 
!!men petrol istihsalatı artıyor 
liarhi -k~z~n;.;~k iÇi~· Romonyonın son 
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T 0 R K l YE VE Almanya ablukaya karşı 
BALKAN ıb •t rl · h .k d. 

DEVLETLERi ı araT, arı ta rı e ıyor 
Londra, 26 (A.A.) - Times 

gazetc•i, Türki)'enin İngilte • 
re ,-c FTansa hakkındaki dost· 
lu~nrnn hiikllmet merke-~in • 
den Aııadolunun en uzak böl
gc)i!rine kndnr bütiin Tiirkiyc 

= ~.ararını matbuat 
' Cumhuriyetinde tczalıiir et • 

mektc olduğunu kaydeylcdik· 
ten sonra di}·or ki: 

Harbi kazanmalı ıpn taarru:s i•ter; Almanya 
i:1tbaha1da da taarruza geçmezıe harbi kaybetmİf 
d,mektir; fakat, o oakit de müttefikf.,rin harbi lıa· 
sanmalı İfİn taarruza 6 e f meler i lazım gelir. 

Yazan : Abidin Daver 
•ın<:l'pte, harbin gidişi, bir mu
ta h a Ş1:klıni aldı. Karada, hat
lııad avad~ ciddi bir hareket ol • 
lı.eta:U:· llllnler geçiyor. Bu hare· 
Vıttd~,'iııı belıi başlL üç sebebi 

a~ - muharipleri birbirine ta
haulUdaıı 1"8ııedeıı müstahkem 

2 arıa nıevc:udiyeti, leriı:.ı Alnıanyanın da, müttefik· 

3 
e hazulanmakta olmalarL 

illik - Kış nıevsiıninin büyük 
ınoı~:":~• taanuzlara ve bilhassa 
lrıii ,'U birlıklerııı harekatına 

saıı bulunmaması. 
re~':;"teıı evvel en bü)'ük ı:ay· 
ın ara ve hova ordularına vcr
ee~e ve deniz ordusuna, bir dere· 
lesi kadar üveyi evlat muame-
1.,r:ıaPnuş ve binnisbe az para 
tn ~ :ıı~ ~lan Almanya, şimdi 
lrıiy 0 denız kuvvetlerıle iş &Ör· 
•ıra e (alqıyor, Hava ordusu ora 
y~ Şoyıe bır canulık &österi • 
bati~ dıı kara ordusu, Zigfrit 
İsvi~r ın h •~kasında, Holondadan 
kıtv'Ve~il udu~una kadar, bütün 
Ar11dıı ! &ilWı çatmış beklryor. 
Ve lleı hır, A?n~ların Hola~da 
den bah ikayı. ıstıla edeceklerın • 
leket; •lldıuyor ve bu ilU mem
Y<ırl~orduları silah ba~ına ıodi· 
si ve b da, Alman toplarının se
ll:>lı ~ heyecanlı haberlerin 
ha~ka 1.Yor. Buna mukabil, 
b8 h. Şayıalar, brujka mübevyıç 

""••er ı.. · Yauuı S or Ya a1ılıyor. Alman· 

nayı, Romanyanın büyük kısmı· 
ııı işgal etmışti. Buraıarın bü • 
tün servet kaynaklarını elinde 
bulunduruyordu; Türkiye ve 
Bulgarıstandaıı da istifade edi· 
yortlu, Ö)ic olduğu bnJd.,, tedri
cen yıprandı ve nihayet mağlüp 
oldu, Bu defa, Amıanyanın iki 
cephede harp etmedıği için bir 
yıpratma harb;.ne daha çok da • 
ynnaca~'lllı irı 1 .ı edenler vardır. 
Bu iddıayı, nnınakaşasız kabul 
etsek dahi, Almanyanın bir yıp
ralma harbine, ı:ene Jngiltere ve 
Fransa kadar dayanamıyacağı 
muhakkaktır, Sovyet Rusyanın 
la~e ve bam madde bakımından 
yardımı dahi, işi doha uzatu, fa. 
kat, Zigfrıt hattı gerisinde, hare
ketsiz oLurup yalnız denizaltı ve 
mayn hariıi ile galip gelmeyi 
bekıiyen Almanyayı, mağlUbi· ı 
yetten kurtaramaz, Almanyayı, 
nıuuıfler edebık•ek tek ihtimal 
ve çare, büyük bir taarruzla ı 
Fransız • iııı:iliL ordularını mağ· 
lüp edebilmckıir; yoksa bekle • 1 
mek degıl. Halbuki, Alınanyanm, 
harbi» başında kara ve bava or.
duları bakımından sahip bulun
dıığu sayı üstiinlüğü, her &iin 
azalmaktadır. Nihayet, bu üs • 
tünlük günün birinde, sıfıra ine
cek ve kuvvet mlivazcnesinde 
terazinin kefesi, rnüıtefiklerin 
tarafına basmağa başlıyacaktır. 

nasıl izah ediyor 
Türkiye, Balkan dc.>etJeri 

arasında iyi müna~betJerin 
ve iş birli(;"inin inki~nh ic:in 

Paris, 26 (A. A.) Galiçya elinden gdeni yapmı~tır, 
ya Alman kıtaatının muvasalatı 1 B. Nuınan Mcncnıencioğlu-
halıkında Havas Ajansı muhar· 1 )ı mın Sof ya ziyareti Türkiye i· 

çin yeni bir muvaffakıyet teş· 
ririnin suallerine sal.lhiyeUar l kil etmektedir. Zira, Türk-BuJ
Fransız askeri mah:ıfili şu ceva-

ger miinasebetleri bu vesile i· 
bı vermişlerdir: 

le dalın sağlam kar~ılıklı hüs-
Galicv~ya gelen Alman kıta- nü niyet temellerine oturma • 

atının mevcudunu bir fırka ka- t ur. 
dar tahmin etmek dokru olur. İstikbal ne olur•a olsun Tür-
!Mevzuıı bahsolan cihet petrol kiye bunu tarihi meziyetini 
nakliyatı hususunda d~mir yolu· teşkil eden cesaret ve seneler-
mı kontrola memur unsurların , denberi siyosctini tetviç eden 
sevkedihniş obnasıdır. Almanlar, ' aklı selim ile karşılı)'acaktır. 

(Arkası 3 üncü ıayfada) • \. __ . _ ~ _ __ .tf 

Romanya pet,.ol mantakamıdakl dcını<ı"-

. 

Almanya eski Le.'~ 
devletinin bütün hak-
farını müsadere etti 

llalkan· 0 VYellerle müştereken 
teğj s.:ara karşı faaliyete geçe· 
:Yı ıt'., Vyet Rusyan1n Besarabya
lılord:nyi'!an geri alacağı, Kı· 
ceıı:; ve ~ıı ~n1, lrnkı, istılıi ede
d1sı808 . &anıstandan ı:eçip Hin
dabad p'1~eceği buna mukabil Sa
ruıdaki 8 tı devletlerinin araln
ti(aJı; şek~laşnıayı, a•keri bir it· 
ler; dön .. •ne ,aokacaklan rivayet· 

Siyasi u: dolaşıyor. 

Gerçi. Almanya da b~ durmu· 
yor, hazırlanıyor amma, hazır -
lık nisbeti itibarile müttefikler 
daha üstündürler. Diger taraftan 
Fransanın iki yanını muJıafaza 
eden IJolanda, Belçika ile İsviç
re de giin geçtikçe Milii Müda -
fnalarını kuvHtlendiriyor, yeni 
tahkimat yapıyorlar. Eylllldaki 
VEziyet ile şubattaki ve bilhassa 
toarrtız mevsimi addedilen nisan 
başındaki vaziyet, ası,. bir değil· 
dir ve bir olmıyacaktır. l\Icsela, 
Belçika ordusu, Eylülde açık o· 
lan Dolanda • Belçika hududunu 

! Neşredilen kararnameye göre Polon· 
yanın alacağını Almanya tahsil edecek 

(ATkası 3 üncü 3ayfada) 

ABiDİN DAVER 

tiyeoler h ava;u bulanduınak is
d~up ~rt:r &ün bir hava~is uy
hutun bu :ı-:a .. atıyorlu; fakat 
lı haberle:"rultwü' \'e lıeyecan- ' 
harb;., nı ta~rnuuna rajitnen, ı 
bir taa~htelıf cephelerinde hlç 

n . :Yoktur. ------------
L c u 'Vazı yeti 'Ik 
..,Ylece •Ürü n, ~ b~ara kadar 
'lletle ınutıt P gıtnıe., çok lmv
çiç~kleri kıneldir, Bahilrln ilk 
Çiinkı; bu h anla ~oyanPcaktır; 
devıtırı edi are.ketsıılik böylec" 
harp h kp ildeınez ve •iinkil b ' are eı . ' iteın._.ı t 'l sız ve taarruzsuz 
nıanyay~ ıııı.: tere ile f'ransa, Al· 
IGp ede . a ece abluka ile m0ı:.. 
Ya da, ~~=~ekl~ri gibi, Alma;. 
lıroıı den,. a bır k•ç gemi ba
lorile İn 1~1 1tı ı:enıiJeri ve mayn. 
Ytııeın gı er._. ve Fı-ansayı asla 

•• H b. ıııuvaffak, ıır. ı ~azanmak için, 
ltıakt.an h )•tlı hır taarruz yap· 
ha3·et b aska (arc } oktur, Ni
hr, Y~kS:: ~aarruz da ;yapılacak
lalık · : •rp muznıın bir ha • 
bin u;e1'lınd~ •Ürlip gider. Har. 
den .t~;:' &ıtmt;i, rnüttefikler
llcdir y(·-- ek Alrnan}·anın aleybi
iktısa·t -tın ıl uzayan harp, bir 
Bii;Je b~c lıyıpratma lı•rbi olur. 

- ır orbe , Al dayana d ... ıse •nanyanıo 
Pat etn~~;,'.~~~ Büyiik Harp is
ınanya b .. 1 iı Yuk Harpte, Al

• u n 11<'1 ikayı, şimali 

Kanada 
ineci isi 
dağıldı 

Yeni intihap Mart ni. 
hayetinde yapılacak 

Ottawa, 26 (A. A.) - Kanada 
par:amentosunun dünkü celse
sinde Lord Lweedsmulr deı hal 
umum! seçim yapılmasını iste • 
miştır. Müteakiben söz alan 
Baı;vekil izahat vererek yen! se
cim hakkında kabine arkadaşla
rilo görüşmek üzere celse iki sa
at tatil edil'rniştir. 

Bu kabine içtimamda parla
mento ;ın derhal feshi kararla 

&, • 

Paris, 26 (A. A.) - Havas A· 
jansına Alman hududundan bil· 
diridijline göre, Göring eski Leh 
dev:etinin bütün servetine vaz'i· 
yet eden bir kararname neşret
miştir. 

Bu kararname mucibin<.-e: eski 
Leh devletinin menkul, gayri· 
menkul bütün emvnli ve bu ara.
da her nevi alac~arı, iştirakle-

ri hak ve nrenfaatkrlne el kon· 
m~ştur. H{ılen Alman hükfunet 
organları tarafından idare edil 
mekte olan Leh iınnne menfaat· 
leritıe hadim emval ile askeri 
makamların e:ine geçen ve tama· 
men veya kısmen Leh ordusunun 
ihtiyaçlarını hadim olmuş olan 
emyal bu el koynıadan müsteıı
nadır. 

İsveç de Sovyetlerin ta
arruzuna uğrıyacak mı . , 
Amerikalıların I sveç ten ay-
rılmaları faydalı görülüyor 
Londra, 26 (A.A.) - Dai!y 

Ekspres ve Daily Mail gazetele
rinin Stokholm muhabirlerine 
göre İsveçteki Amerika sefiri, 
İsveçte mukim bütün Aınerika
lllara bir tamim göndererek ken 
dilcı:ini İsveçi terkctmcğe davet 

l<'miştlr. 

taa4u;n ~şüdüne dair olan 
haberler üzerine ittihaz edilmiş 
olduğu söylenmektedir. 

Tamimde bilhassa şöyle denil· 
mektedir: 

İsveçin Va"Ziyetl, yakın bir ta
kun tehlikeler arzetmemekte • 
dir, f. ·at tikball kcsf imek 

Ablukanın tesiri artmıya başladı 
1 ~ . . . """"" . . .. .. . 

Garp cephesinde
1 

şiddetli topçu dü
ellosu oldu 

Paris, 26 (A, A.) - İngHtıere 
ve Fransanın almış oldukları ab
luka tedbirleri gün geçtikçe da· 
ha müessir olmakta ve Almanya 
bu ablukaya karşı bitaraf memle
ketleri tahrike uğraşmaktadır. 

Londradaki Amerikan gazete
cileri dün İngiliz abluka nez~ti
ne davet edilerek Amerikadan 
gelen vapurlsrdaki posta paket· 
!erinde yakalanan bir çok vesa
ikin fotoğrafları göstermiştir. 
Bu yolla mühim bir döviz ka· 
çakcılığı yapmakta o:duğu bu 
ve•ikalardan anlaşılıvor. 

Paris, 26 (A. A.) - Uınwni 
lı:aarııiih bildiriyor: 

Alsace • LoıTaine cephesinde 
Vosges mıntakasında bir hadi· 
se cereyan etmiştir. Fransız 

} 

Yaralı Fin askerleri trende tedavi ediUyorlar .• 

milşahidleri mühhn bir Alınan Kızılordu 90,000 
(Arkası 3 üncü sayfada) 

1 

askeri grupunun Alman hatların· 

lngilterenin 
1 
asker kaybetti 

müdafaası LADOGANIN ŞiMALiNDE BÜYÜK 
1 Balon Barajn.ın tev

sii işi devam ediyor 

RUS TAARRUZU PÜSKÜRTÜLDÜ 
Bir Sovyet zırhhsının Finlandiyahlar 
tarafından batırlldığı haber veriliyor 

1 
Stokholm, 26 (A.A.) - Royter: 

Helısinkideki bil araf müşahitle • 
rin kanaatine göre, Sovyetler ta
rafından Ladoga gölünün ~ima -

' linde yapılan büyük taarruza ta· 
mamen püskürtül:rnüş nazarile ba
Jt;Jabilir. 

Fin kıtaatı halen temizleme ha
rekiıtı ile ve her türlü yeni taar· 
ruzu imktınsız hale koyacak da
ha kuvvetli bir müdafaa tesisile 

• mes~uldürler. 
ı ~on teb:iğler ve diğer hadiseler 

Finlerin kahramanca ve ince ta
biyelerinde yeni bir faslın muvaf 
fak1yetle kapan mı' olduğunu gös
termektedir. 

Roma, 26 (AA) - G:ornale 
d'İtalia'n.ın Helsinlti muhabiri 
bildiriyor: 

Henüz teeyyüt etmemiş olan bır 
habere gC.:e Finlandlyanın Kio
visto limanını bombard:man et -
miş olan 4 Sovyet zırhlısından 
Kattova zırhlısının Finlandiya • 

(Arkan 3 üncü sayfada.) 

,, 

MARESAL DÖ BONO İngiltere Harbiye Nazın 

Londra, 26 (A. A.) - Press 
Asseciation, milli ba:onıar bara
jının tevsii işine büyük bir siir'· 
at'.e devam edilmekte olduğunu 
hal>er veriyor. Bu baraj, şimdi· 
den kara ve deniz mmtakalann • 
dan 700 mHvondan fazla bir 
sahayı kaplamakta ve bir çok 
sahil barajları inşa edilmektedir. 
Havaların f('Da gitmesine r31\. 

men barafarın ~asında çalı • 
san gönüllülerin Jıittikçe arttığı 
görülmektedir. 

Çörçil bugün 
mühim bir nu
tuk söyliyecek 

Londra, 26 (A. A.) - İngiliz 
Bahriye nazırı B. Winston Chure
hill yarınki cumartesi günü Man
clıesterde büyük bir siyasi nutuk 
söyliyecek ve bu nutuk, Londra 
saati ile saat 14,30 da 13 metre, 
16 metre, 19 metre ve 31 mctre
d(lki bütü İngiliz rarlyo istasvon-

• . 

. ., ., . • .. .. ··•"'""''•• .... , ... . .. • •• 

Rodos adasındaki İtalyan 
1kuvvetlerini teftiş edecek 

Roma, 26 ( A.A.) - l\fareşal dö Bono Llbyp ziyaretini bitirir 
bitinnes Rodoı adasındaki ltalyan kuvvetlerini !elti'. ~dccektlr.ka 

Libya valisi Mareşal Balbo kendisine Rados teltişınde refa t 
edecektir. 

YARDIM f A LiYETi 
Her taraftan mühim miktarda 
para, eşya ve malzeme geliyor 

Bazı yerlerde yeni zelzeleler oldu 
(Yazısı 4 üncü sayfamızdadır) 

.• 

ı· 

'• 

'• 



1 
BOYOK TARiHl 

1 

ROMAN: 83 1 1 

GENÇ OSMAN Zelzele mınta- ,. K.. .. b h-"I Yüzlerce kişi omur u -

J 
Yazan: M. Sami Karayel kasına inşaat b dolandıran 

Tür~< ordusu, Soğanlı dağlarını 
icarlar ve buzlar içinde geçti Mahkemede marifetleri· 

f "d" ranınınse e- ıı h t S · us ası gı ıgor lv.ıa mu a1m 
bi anlaşıldı 

Bugün malzeme ve ka-
OrdM bazırlı.klaruu ~ice ta
--'~-- ,....oı, Bir ııün pa
,.., lro:n sefirini huzuruna davet 
ederek, Dev ıeti Aliyyei Osmani
yeııın son tekilfleruı.i arzetti. 

Seiir; 
- Bu .-rtlan kabul etme.itte 

mazurum_ 
IJeyınce pa.~a: 
- Oyle ise Dev:etı Osmaniye 

hukukunu muhafaza zımnında 
1 

harp etmiye mecburdur. 
Dıve cevap verdi. 
iMüzakereıer, bunun üzerine 

mfrnka.ıi oldu. Melımet paşa; 
derhal Halebe yo1.and1. Ve orci11· 
nun b~ına ııeçti. 
Paşa; orduya Iran üzerine yü

rümesi i.çın emır verıruşti. Pa
ta ordu kumandaruarıru da seç
mişti. Şunlardı: 

Rumeli Beylerbeyisi Davut 
paşa, ViyLbekır Beylerbeyisi 
Dııaver paşa, Van Bevıoerbeyısı 
Tekeli Mehmet paşa idi. 

Kürt Sevit han dahi kendi ta
kımıy.e Nihavende doj:ru yüru
du. 

Serdar bir hamlede Kars kale
sine ve,ı.ı;tı. Ve tamir ~y,edikten 
&Onr.a revan üzeı ınc yürUdü. 
Kolkıran Melımet paşa, bir ku

mandan gıbi s:ri ve muntazam \ 
hareket eyi.yordu. Tekeıı ıııcu
met p~a ımdada gelen Iran or- ı 
dw;ıınu mag.up eyledi. 

Ordu içınde kıtlık vardı. Nahcı
van şeiliıne gıren 1 urk orctw;u 
§elııi boş buldular_ 

Iranı.er, erzakı ve her şeyi 
yakarak kaçıruşıardı. 1''akat 1urk- 1 

ler Nah<:ıvan kalesuıi bır hü
cumda fethettiler_ 

Fakat zahıre yoksuzluğu kış 
o:ması s:bebiıe kendiliklerinden 
ne at etuıer _ 

Tıirk ordusu, Soj!anlı dağları
nı karıar ve buzlar ıçınde geçtı. 
Bir Ç<M< ask.erıınız soğuktan don
du. 

Asker icin bu hal baharıoe oldu. 
Sadrazamın aleyhıne nı.ı:may~ 
yapmıya ~!adılar. 

Ask>CTin asıl isy&nına Rbep. 
KoJ.Kıran J\ıelunet paşanın J\ı.ı

sırda ve İstanbulda Yenıçerilere 
karşı yapağı şedit hareketler 
idi.. 
Mısırda paşanın :'eni çeri as

keı ler ınc karsı icra ey.ed.ı~i şid
det ve bun.arın soysuzlukıarına 
hırsızlik.-ırına kar!ı yaptığı sav- j 
lıet bu dcvşırme secıyyesız as-
kerlerce unutulmamıştı. 1 

Yeniçeri devşirmesi ve bunla
ra •,<MJ:ı.ş olan ecnebi donmeıeri 
hep oaşanın alevhinde oıdukur 
n icin fırsat bekliyorlardı. 

Yenıceri soysuzları, nihayet fır
satı e.e ,ııecir.mişlerdi. Paşayı 

1 muharebe meydanında yakala· 
ıruşlardı. 

meşhur Ekmekçi zade Ahmıet pa
ı;ayı tavin ettimı.işle.di. 

Kadın Sultan, llmekçi zade-
sini sadaret kaymakamı tayin et
lirmek.e niha}Eıt enııuiliıe m.r 
vauak olmu~tu. 

Sımdi sıra, Ekmekçi zadenin 
vezinazamlıj!ı idi. Kadın Sunan 
sene~rce himaye ettiği Ekmekçi 
zaaeyı muhaıı.kak vezıriaum ya
p...:aktı. 

vurmada sevkolunacak Kömür ocaklarına 
Şehrimizin kazalarındaki cKı- asri yükleme tesisa

zılay. şubelerinde zelzele feliı- i 
ketzodelerine yardım 1\ıa.i;oeti- h yapı.mak lazım \ 
ne dün de devam edilmiştir. Limanımızdaki kömür buh- \ 

Dün cKızılay• şubelerinde ye- ranına, Ereğlideki kömür o· 
niden 20 bin lira toplanmıştır. 1 calUarında asri yükleme vesa- · 

Bu,ııün zelzele mıntakasına mü- iti bulunmamasının sebep ol-
him miktarda inşaat malzemesi j duğu anı.şılmışlır. 

kereste ve rivi ,ııöndzril.ecek.tir. 1 Vapur sahipleri bu yüzden 
Kolkıran Mehmet p~şanın d~ Bun.a.'la beraber ayrıca inşaat bir günde yapılacak yükleme 

mesi her ne kadar.Yeniçeri as- kalfa ve ush.larından mürekkep !şlerınin 3-4 gün sürdüğünü 
ke.ının ısyanına bağlı idiyse de, bir ekip de şehrimızden Sivasa ve tabiatile masraflarının da 
asıl hareket yine Kadın Su.tan- hareket edecektir, artarak nakliye prraiarının 
!ardan ge.mıştı. lier iki tara! Bunlar oradan (Suşehri) ne gi- ı fa:ılalaştığını söylemişlerd:r. 
da harbe giderken Yeniçeri za- deceklerdir. Ocaklara yapılacak yeni tesi-
bıtlerını. ve a~aıanru paralara Şehrimızde tonlanan kurbanlik sat hem yükleme işlerini ça-
taı.mııı ey ıemış.erdi. etlerden yapılan kavurma.arın , buklaştırecak ve hem de nıas- . 

Yeniçen.erin Soğan dağ hare- da gbnderiımelerine başlanmıştır.j ) rafları auitacağı için nakliye 
1 

katından sonra viı.kı numayışleri Erzincan zelzele mıntakasından \ ücretlc•i ucuzlıyacaktır. Ne-
1'> • ..u~u.a ı.-c;eı;..r,.; t.ır swe\le şehrimize avdet eden cRobert Ko-I 1 tice itibarile kömür limanınu-
bı.dırılmıştı. lei• müdürü Amerıkan mil:etlne; 11 za daha ucuza m•I olacaktır. 

Ordu k.adıları. p;ıdi.şah. a vak'a- , zelzele felaketinin büyüklüğünü 1 \ Bu husus~~ bir rapor h_azı~la 
yı su sure.ıe biıdıri;orıa.rdı : ve fecaatini anlatmak üzere dün ' n~rak . l\l~n~kale Vekiı!etıre \ 

. ·. • --"·- h k t tıniş' · ııonderılmıştır. 1 - Yenıı;ıerı ku.ıarı, ıoaresız.ik nuı=.,...ya are e e .ır. L • 
yüziir.dcn ~ele! oırnaktadır. Nah- 1 U' 

cıvanda kış.amak ger«< ı...cn, V 1 LAV ET MÜTEFERRiK 
kış ı<ıy .. mette Soğanlı dağ.,arı a
şuara..K. l cnıçexıteıın bu k.J.,,llll 

d<>n.muştw" 

Padışah; Bu haber üzerine şa
c.-ırn.u..:.~.ı. . .t..Lea!La buıwıaıuar tıe
men tırsatta.ıı l.stuaaeye ka.xış
mışıarctı. 

:;.eynulisliım Sun'ul:ah efendi, 
makaıru meşınatı.e yoklu. 

Şeynuo1.>iam hoca zade Esad 
efenc.u ~ac1arel. kaymakamı da LA.

ID'<l<çı zaue ıdi. 
Padışan, Hoca zade Esad e!>eıı

divı nw:ı.runa aov.,ue: 
- Hvcam, v~1d 1amlığa kimi 

tensıo eylıyeıım.. 

hoca; h.oıdın Su.tandan aldı~ 
eınu uz.erme duşunm.,acu cevop 
verm.ışıı: 

- ;.-ı.di.şahım, bu işe laytk sa
dık bendcganınızct.uı lı.ı.me<ı.çi 
z..deoı.. lJedi.. 

l:'acıışah mukabele etti; 
- Evet, kıdemt vardır_ Sa

dik bencte,ııaıunızoır. L;ı .. m, bır 
kıılç kere yaıanıru tuLtum. 'vezırı
iuam ıçın yaiall soy"'1I!ek c .. ı.z 
aegı.dır. LJedı. 

Şeyhll-lsliım efendi, padişahın 
ba ;u•.erını cev .. 1>->u bır...uaa -
dı: 

- Vakıa ö··ledir, efendim, Kap- . 
tan Halil p~ ka.unuzu nasıl 
bı.ı.1uı-sunuı? 

lJeyınce; Padi<ah kat'i cevabı-
nı vermedi. 
Şeyhulıslam. huzurdan çı.krn4-

tı. l'adıı;an; ne "apacaguu bunı
yocdu. 

Cmniyet a't:ncı dördüncü 
şube müdürleri değişfı 

Şehrimiz Emniyet müdürlüğii 
6 ncı şube müdüru Celi.in Çer
ke~ kaymakamlığına tayini üze
rine açılan yere eski emniyet 6 
ncı şube müdürü ve şimdiki İz
mit Emniyet Müdürü Faiğin, İz
mit Emniyet müdür:üğiine de 
sehrimiz Emniyet müdürlüğü 4 
üncü şube müdürü Tactd'1inin ve 
onun yerine de Arapkir kayma
kamı Eminin nakil ve tayin olun
dukları Dahiliye Veka etinden 
dün vilayete bildirilmiştir. 

&ELl.DIYA. 

Muayel"e kaçağı esnaf 
mahkemeyd vc.ri 1ecek 
Marttan itibaren baş:anılacak 

olan şehrimiz esnafının cSıhhi 

muayeneleri- nin esas·ı ve umu
mi bir şekilde icrasiyle hiç kim-
eenin cmuayene kaçağı• kalma
ması için alınacak tedbirleri tes
bıt etmek üzere dün ~ıcuıyede 
bir toplant.ı yapılmıştır. 

•Sıhhi muayeneler• den son-
ra cüzdansız ve cmuayene kaça
ğı. olarak bulunacak olanlar 
Müddeiumumilijie ıe.slım oluna-
~rdır. 

Haseki hastahanesi cad-j 
deye kadar uzanacak 1 

Vergi kaçakçılığı yapan 
iki müessese 

Defterdarlık, Sü!eymaniye ci
varında İsmetiye caddesinde bir 
imalathanenin 30 bin lira ık ver
gi kaçakçılığı yaptığını tesbit et-
miştir. Bu müessese Müddeiu-
mumiliğe verilmiştir. 

Galatada bir gömlekçi m11ğaza
sıllda da 80 lira aylık üc. et e ça-
lışan makastar ve terzi gibi ba
zı müstahdemlerin çifte defter 
.tutmak suretiyle Maliye dairesine ı 
20 şer lira aylıkla çalışıyorlarmış/ 
gibi gösterildikle: i anlaşılmış ...., 1 
ani bir cürmümeşhutla bu ka
çakçılık da tesbit edilmiş ve Ad
liyeye verilmiştir. 

POL ıs 

''Ka!!klı prafa,, oynarken 
Tophanede Boğazkesende 233 

>ıumaralı Bağdasarın kahvesin-
.ıe .Kazıklı prafa. adlı oyunu 
.. ynadıkıarı görülen Suat, N ıkoli, 
Milı.alidis ve A vram ortada bu
:U.Oan 72 kuruş para ve iskambil 
ciji:.ılarile beraber yaka~
'ardır. 

Küçült haberler 

nin hesabını veriyor 
Mahmut .Sa:m adlı maruf do

land.rıcının asliye ceza mahke
melerinde müteaddit dolandırıcı
lık davalarından ikisine dün as
liye altıncı ve sekizinci ceza 
mahkemelerinde devam edilmiş-
tir. . 

Bu suçtan dolayı müteadd:t 
mahkümiyeti bulunan Mahmut 
Saim, aitıncı cezada Anadoluda 
ve şehrimizde yiıze yakın tnües
sese ve ticare~naneyi dolandır -
mak cürmile mevkufen muha • 
keme edilmek:e.:lir. 

Mahmut Saim. ·Ga'~t.asaı-ay 
Fener neşriyat müdürlüğü. ad.n- · 
da ve mevhum bir müesseseye 
ait dam~alı kaf:ı' larla Anadolu
da b:rçok ticarethanelere mek
tup göndermiş, gülyağı, esans, 
QOr&P, kitap ve saire ticaretlle 
meşgul olduğunu, kendilerir.e 
mal 11öndereceıhni bild:rmiş, bu
nun için ell'.şer lira depozito is
temiş.ir. Anaı!<,luda ve şehri -
mizde yüze yakın müessese bu 
adamın tuzağına düşmüş, depo
zito göndermiş veya vermiştir. 
Mahmut Saim, bazılarına da •eş
ya postada 300 Lra gönderin• 
diye telgraflar çekm:ş, paraları 
almıştır. 

Sllçlu mahkemede bu paraları 
alrl ğını inkür etmemiş ve: 

c- Amma ben kendilerine mal 
yol!ad'm. Beğer.medilerse iade 
edebilirlerdi!• D=i; tiP. 

Mahkeme Anadoluda dolandı
nlanların mahalli ır:ahkemeler 
vasıtasile ve ist'ıoabe suretile ifa
delerinin alınm2sı, •chrimizde 
dolandırılanlann da celpleri için 
muhakemeyi baska güne bırak
mıst r. 

Mahmut Saim sekizinci ceza
da da Kastamonuda Ahmet ve 
Mustafa adıooa iki ki~iyi dolan
dırmak suçile muhakeme edil -
mektedir. 

iNHiSARLAR 

Memurin kursunda tadi'at 
İnhisar:ar memurlarının ınes

leki bilgi ve ih.i.>as.annı art.ır
mak maksadiyle İnhisarlar U. 
Müduduğiince İstanbulda ihdas 
ediJmi.ş o.an Memurın kursunun 

14 üncü devresi bu ay sonunda 
hitam bulacak ve 15 inci devre 
tearısatına şuoat ayı başında b.ış
lanacaktır. 

• 1 
Susun artık yahu 1 .. 

Her şeyin bir haddi vardır; 
baıbuki yaygaral:ırı, Cinci mey
danındaki takunyalı eski zaman 
mahalle çocuklarının gürültüsü
nü de geçti. Otomobile, trene taş 
atan yumurcaklar gibi, başkala
rının kalemini sapan yapmış • 
!ar, çalışanıan taşa tutuyorlar; 
Belediye zabıtasının nazerı dik
katini c:elbcderim, talimatna -
menin güriiltü ile mücadele mad
desini tatbik etsinler; ve ııene 
talimatnamenin maddei mahsu
sasına dayanarak mahalie ara -
lannda sapan kullanan bu yu
murcakların terbiyesini versin
ler... Şamataları matbuat ve e
debiyat çerçevesinden çıktı, gün
lük zabıta vukuatı haline ıı\rdi-

T•sfiyeci midirler, velveleci -
mld;rler, nedirler, ille edebiya
ta biz gireceğiz diye bangır ban
gır bağıran çoluk çocuktan bah
sedjyorum. 
Köftehorların ne istedikleri de 

belli değii ..• İhtiyarları istemi -
yorlar, gençleri nıi istiyorlar!~ 
G a r c z 1 c r i mulıarrirle -
re nıi, ediplere mi, şairleTe nıi? .• 
Belli dcı?il. Hani meşhur bir söz 
vrrdır: •Deli oimak kolay, saçına 
bu.lmak güç!• derler. Saçma mı 

istiyorsunuz, söylediklerine ku• 
lak ver:niL. 

Biri haykırıyor: Bizde henUs 
roman yazılmadı! .. 

Ve arkasından ilave ediyor: 
- Yakup Kadrinin romanlan 

Ilalzakın romanları kadar can • 
lıdır! •• 

Delikanlı farkında defi! ki, Ya
kup ile Balzak arasında - Milna· 
sebet olmadığını bir tarafa bıra
kalım . münasebet aramak va 
bu.lmak için Balzakı okumap 
belki ömrü Wi gelme:t. 

Bir başkası çokıyor bağırıyor: 
Artak eskiiere yol göründil!
Defolsunlar başımızdan ... 

Ve arkasından ilave ediyor: 
- Behçet Kemal de kimdir?

Kırsın artık kalemini! .. 
Delikanlı Bebcet Kemalin bo

nüz geçen sene askerliğini bitir· 
diğini bilmiyor galiba! ... 

Dedim ya, her şeyin bir haddi 
vardır. Bumar haddi aştılar. Bu• 
güne kad.r sustum, seslerini ko
seceklc< diye bekledim, ne ge • 
zer. Hala bağırıyorlar. Susun ar
tık yahu!_ Herkesin i~i gücü 
var! .. 

SEı.AMi İZZET SEDES 

Yüzlerce talip- Iİnhisarlarda ka
ten 12 5İ kazandı 1 yaklı memur 

Gümrükteki imtihanın 
hazin neticesi bu 
10 Kanunuevvelde bütün vi

layetlerdeki gümrüklerde 1ise 
ve orta n:ektcp mezunları •ra -
sında memur imtihanları ıapıl
mı5tı. İm .ihanlara yalnız şehri
Il'izden 73 lise ve 130 rrtamek
tl';> mezunu ı;irm'şti. 

Dün Ankaradan gel~n bir ha
berle bütün vilaye: lrrde yapı -
lan ve yüzlerce naır 'edin girdi
~ bu imtihanlarda ;alnız 12 ki· 
şinin kaz.andığı ıınlaş lmış ve 
bunlardan dörd'i şehrimizden 
,ıı:renlerdir. lür \er henüz bildi
rilmemiştir. 

E KOHO t4I ı 

Dün gelen ilha1at eşyası 1 

Dün Fele'YTer>k bandıralı Aşol 
vaourile mühim m:ktarda itha
l.at eşyası ~elmiş'ir. Bunlar ara
sında bilhassa, pamuk mensu -
cat ve ipli?;i. keten ipliği, demir 
eşya. ram, su tes'satı, elek' rik 
malzemesi. çinko levha, kfiğıt, 
rontken filmi, sun'i ipek ipliği, 1 

kahve, tam deri, fildişi, boyn, 
kbnyevi ecza, radyo ve aksamı, 
kaynak, elektrik ampulü var -

Tuz satış!arı yüzde 
otuz arltı 

Doğu mıntakasında kışın fazla 
kar yağıp, yol.ar uzun müddet 
kaoalı kaldığı cıhelie İnhisarıar 
karak takip teşkilatının layikiy
le vazife göremedığini nazarı 

itibara alan idarenin Erzurum. 
Kars, Artvin gibi kı.şı sitkktli 
o.an vilfıye~lerimiı:de vazif..: J:Ö• 

ren ta.kip memurıarının bundan 
böyle kayakla.la teçhizine kara.r 
verdiği haber alınmıştır. 

TUZ SATIŞLARI 

1939 senesi haziranından k.ev
vel sonuna kadar o.an yedi ay zar
fında memle«etı.e 114.293.000 
kilo tuz saLılııııştır. 1938 senesi• 
nin ayni müddeti zarfında s..tış
la;: 112.120,000 ki.o oıduğuna na-
zaran bu sene satış.arında yiız
de iki k<:.dar bir tezayud hasıl 
olmuştur. 

Tuz istihliıki fiyatların tenzil 
ediıdiği 1935 senesindenbe;i mü· 
temadi bir yükselme arzet:mek -
tedir. 1934 senesinin ayni yedi 
ayı zarfında satışlar 87.357.000 
kilodan ibarettir. Bu seneye r.a
zaran teza•.Ud nisbeli yfude 30 
dan fazladır. 

dır. Bulgar bandıralı Çar Ferdi· 

1 
A DL I y E 

nand vapurile de kablo, kiıi!ıt, -----

makine ve aksamı, boya, kimyevi• Adliye kapısında adam 
ecza mukavva, pamuk mensu - 1 
cat, demir ve ~am eş~a.ve elek- 1 bıçaaklıyan çingene kızı 
trik malzeme~ı gclmıştır. 

Paşanın müşkül anlarında sa
bir He hareket etmek icabeder
ken vesileıer yaratıyorlardı. 

h..tptan Halil paı,.ayı, Can Bah
şa tutuyordu. P;a1.1sah, r.özde.eri
nin sırları aı asında bağlanmış 
bır kör düP-üme <ioırmuş;u. ıııma
"ı iş.emiyordu. Acabalar için
de idi. Belediye reis muavin:erinden 

B. Lütıi Aksoy dun şehrın..i.<ue
ki muhtelif hast.ahanaleri ,ııezerek 
yeni yıl bütçesiyle bunların ge
nişletilmesi işi üzerinde mahal
len tetkiklerde bulunmuştur. 

* Kumlu kömür sattık'.arından 
ooillyı dun Bdeaiyece yerucıen 

üç müesseseye ceza verilmışLir, * lhtıkar komitesi dün de top-1 
!anarak ihtikar yap.ıkıarı ve mal 
&.ıı.ı.ıAa.rı aruz..şı.an LU" çok mu
€.::i.;:ıc!:ıı.! nak.KııJcıa cezw.ar ve se1"i 
kara;lar vermıştir. 

Evve.ce altı ay sil.en devreler 
bu sene dört aya indiıı..ın.iş.ir. 

Yeni programa ,ııöre, memurJ&
ra nazari malwna,Lan ziyade va
zifelerin<U! daha ziyade llıUVaf -
fak olıabilemelerini timüı: <'de -
oek ame.i bı,gııer verı.mektedir. 
Bu suretıe her devrede ıd.ırt! t.ş
lwatına mensup JU - 40 kadaı· genç 
memu<: ders ve ta,bikat ,ııormeı<- j D r:::: H 1 ' 
W<:Ur. Kursta tüıiın ve mıiski- -- . 

Adliyenin 1' apısmdan çıkar -
ken davalı o!duğu Aliyi bıçakla. 
boğazından ıe Alin;n karsı İs
migül'ü d.. sırtından yaralıyan 

ltıptı Ayşenin muhakeınesina 
dun biri•.ci ağır cezada devam e
dilmiş ...., müddeiumumi iddia -
sını si.ıylemişt:r. Müdde!umumt 
hadikde katil kasdi görülem&o 
diğ:ııı binaenaleyh Ayşenin ba
na .ıore cezalandırılmasını iste
n>.(cir. Muhakeme müdafaa ve 
l.arara kalmıştır. 

Nitekim Soğanlı dağı g~çidin
de bir kaç Yeniı;ıerinin donması
ı:ıı bahane ittihaz ederek en nazik 
bir zamanda ve düsman karşı
ıwıda isyana tevessüı ey ledi!er. 

Padişah, Mehmet paşayı azley
ledi. Ye: ine Kaptan Halil p~ayı 
veziriii.za.m ve serdar yaptı. 

Kurnaz Kadın Sllltanlar emel
l'.erine muvaffak olmuş.ardı. Za
ten lstanbuldan Kolkıran Meh
met pa:;a Ha.ebe hareket ederken 
Kayma.kamı sadaret vekilliğine 

Nihayet; Padis - Ekmekçi za
deyi huzuruna davet eyıedi ve: 

- Lala, Mehmet pasa kulumuz 
yerme kimi veziriazam ve ser
dar evli ye im? Dedi. 
A!mıet paşa, kemali tehalükle: 
- Uğuru şahaneye vakfı vü

cut eyliyeceği .. 
Beyan evledl. Sultan Ahmet, 

Ekmekçi zadenin bu cevabına 
renk vermedi. Sessiz ka.dı. Ve hu· 
zurd.an ayrıldı. 

(Arkası var( 

BOZGUN 
(Y.;: E~l~~~~-~A Çe11iren: ~~LAM~ l~ET ~ 

\ı - s:s - tlo. 24 " 

K.t binde tahammül cdLtrnez bir 
&ızı hissetti. Ztfcricrı efsane 
hali::ıe ce.en, Avn.ıpaıb elini ko
lu. _. s: ,!dvıo muzaffer d<>.aşmış 
oı .. n Fransa s. ,iden. a.ıha bır vu
ruş .. a d-ua,.,, ....... kiı -t.n bir diısma-
DO. h.lgU.ı..> mu olmusto.? 1 

Eb~-.. g.,!ipk. ın mr ~ Üp olma-
61 ı.,.....n c.u sc .. ..: kd.t.. ,:?e.mı.;:~1. 

za.. n <!.ı:ışını.•tı de L.,? 1.) 

k .. hl..ı ı:-c~ 1ulhuz ~ .;;nde, e
r:~tesi Va·.-:.ı.ı..o. bLi.1.Un s.;J• c-... k..eri
nı ı . .ıtır ...... vorJ.u. Anc"'k o ı .. ı..::-1-
&ı. ı ,e:ormLL~. bızı"":'.1 z,L..n ,.~ .... J
t~mı..ı.zu.ı w-.beplerJ.nl an . ~ \'e 
A.m~nyad.ı es.n genç-~,.. .ıvvet.i 
ruz,.,urı hıssetm;~i. Bu Lır harp 
dE .. rL:-L-.,n lu;.: .. ıc-c i ve ycnı bır 
h~rı:. devrc,ırun baş!amaoı demek 
de ıl mn·di? 

Bu sırada kahkahalar. sıkıştırı
lıp fıkırdıyan kız arın sesı duyul
du. Tl{:men Roşa, isli mutfakta. 

_.alip bir er gibi hizmetçi kızı 
kolıarına a.ın1>,tı. Çardığın al
tın~ ,ııeldi, k•':ve istedi, r'•'<o üe 
Kı~~!·ın son sozae.rini cuyunca: 

- Bl<nlar bir şey del:il, dedi. 
Bu her. z kc...; . ..n b·~.a gıcı, 
sonunda nasıl in ıkam alacagımı
zı gc.riırhuniız .. &bette, b~ı;une 1 
kı: ar bı e bcştı r .. Aırma bu 
<leı:ışccck, Goru,~ nuı, !: .n de
f:ı 'Ccı< dıyorum sızc Bur.ıdı ı:ç

) u_ bın ki<i yız. Bız m v.ıpıı,:ı- I 
n! ", J<ı~e. ın anlam ~ığı hare
ke er f>.ıısya.ıları avlan ak için- 1 

d·r; Onları gozlcııcktc o.an ba
zen us l<'rıne gc.ec.k ... On..ıırı bu 
s.nck nıbi CZCCll;tz'. Uçan bir sı
neı..ı c.ını cı p;;;.raK yakaıadı, 
öldurdiı, İ'<ı ere tdburlarının ne
rede ::ıuıunduı:unu sc;y.edı, sonra 
memnun, sıgarasıru te:ıcndırerek 
masasına oturdu. 

Pey.ıurle şaraba teşekkıir edip 

Öğrendiğimize göre, bu meyan
da cHaseki hastahanesi• civa: ın
daki müteaddit evler ve binalar 
da istimJak olunacaklardır. 

Bu suretle cHaseki hastahane-
si- tramvay caddesine kadar 
inmis ve sür'atle büyüllülıerek ge
ııişieti.mi.ş olacaktır. 

l(iden iki ere Moris: 
- Ben sıze teşekkür ederim, 

dedi. 
(J da bir kahve gefütmişti. 

Te'!mo;;nin nes'esi ona da sirayet 
eLnus, sı.iıh arkadaşına bakıyor 
bıraz da ü,... yi.ız bın kı"i '' uşl..ırı· 
na şaşıyordu .. Ancak yüz bın ki
şi idiler; Hele teğmenin Metz 
ordusu i.e Ş~lon orduou arasın
da Pıusya:ı arı kolayca ezır.esi 
şasılucak seydi. Fakat onun da 
k"ı-un.uva öyle bır ıntıyacı var
c.ı l:i: .. H"fızasında ı:eçmışın za
ier ses.eri çınla.kcn uırul:;izliğe 
aubme.: doğrll <legildi. 

Bır müddet Afrnı:adan ı:elen 
bi s ... v"'-ı sı.ı.bavı t e ~üırucıı:..i 
S:.,v~.ı€.1.:f'ıÜ t"-t~llJ eıt... ln. 1! de 
Jnq;~r torun ba~ ınuı~ı s ssız c
v.n ı<o ~ d"n Clurt nLla &Jybol· 1 
dL<>O: tiı. z s "C't ..rb . ~.l-
1!.Z ı:ıorü!' iki cıthı J.<0k,d1l •• h 1 
ka~L>ı1' a duru.... !.lorıs •• .ı .eııe 
ha\h.~ .. ctı· 

- ProwN! .. Ilen sizi Metz'dc 
snnıyord.ım! .. 

Fusar amcanın yanında tatilini 
geçı, d1~1 zamc:....lar, cucwk.u_!lt..ı!l

da Reınil !de tanımıştı, seyı.:i 
kLlr'a ona çıkmış, Afrikav ,ıt
mi>ti. Üç sene "lradJ ka' < tan 
sonra harp -ı~tlamışlı. Gok ma
vısi cakcti, mavi zırhlı kı.nnızı 

* 1ırhan vaourunun karaya o
.\urılUL'>ı hakkında tahkikat .' 
m-ak. il.zıere .cl.ı«tnvavu. gı~miş ohm. 
.c,,c~nbul Mıntaka Liman ı 
:nuavini Ha,>r~uv.ın cuıunize dön 
mi.ı.;tur. 1ankikat ne.iccsi bu
ııünlcrde raporla VekilJA!te bildi
rilecektir. * Vali ve Belediye reisi Lütfi 
Kırdar dün Eminönünde istim
lak faa.iyetle. ini tetkik etmiştir, 

panta.onu, kırmızı yün kemeri ile 
beLi benzi verın~ ;ydi. Çevik, be
ceriklı bır adamdı. 

- Ne iyı tesaduf bu Mösyö 
Moris!.. 

Acelesi yoktu, atları ahıra gö
türuyoıdu, kendi alına bir baba 
şefkati Le bakıyordu. Çocuklu
ğundanberi at sevdıği icin süva
riye ınrmişti. 

- On fersah öteden, Montua'
<lJr gcııyoru<, d.-clı. Zoııin kar
ıun dc.yw mak w.un. 
Atmın a-.ı Zeııruı. Kendisi bir 

şev )~fJ:-4..;i\. l.:»•Cuu.:..ı1. bır kanve ı.;..'
Lı. lrrıodral.oru U<.: r.lı ~er s.ıbayıru 
bo1ı. ivordll. B~ Kı b, ş da, ,Ka, 
L~·~ı r.ıc bL· oa.)t sonra gc ırdi. 
A.ıarı g .. • .... ı:!Yt: Ç<;N ·--··11 SO.Y.l! -
m i. .. aı.s tCCL' ,:ı.Ü,.!) c bı..m1..k, 
o,grermc.:.: wı.C} ince n~uuıın bu 
ışaret yap.ı: 

- Bııı .. ~m ... Her ha'ae bir iş 
olac«k ••. Evra!t Petirmıştır .. 
Roşa süvarinin, kendısine Af

rikayı hatırlatan esvabna takı 
t;;..ı bokıvoıdJ: 

- ,\ırlka.ııuı neresinde iCJn? 
- ~ '"'"'" ıa ... 

..... sı E"i mer:ıtibi u
n W.ı" t v ._fı ı.- s~ı->uluu1 .... r, 

: .ı t Prosoe; daı!T'a tetik· 
k. hE a: ı.;-tü~de, ava gider gı

ı harbe "itmh e alısmıstı. 

rata dair olan derslerden maa- Karadenizde fırf:na 
da hesao, muhasebe, hukuk ve 
idare aerslcri tedris edilmekte- başladı 
dir. 

1-'laka resmi mese:esi 
<Otobüs kQlllisyODU• dün sa-

bah toplanmışcır. Şo!öı•,erln 
cp.aka iıcıetlerı. nin benzine um 
suretiyle alınması hakkındaki 
dilekleri de muvafık gö. u erek 
Şehir MecJ.sine sevki kararlaş
tırılmıştır. 

Bütün gün klZl!ın güneş altın
da yuk taşır.ar, gecelerı sivri si
neklerden korunmak için ateş 
yakar.ar, et.rafında toplanıp va
tan şaı-kııarı söylel'lerdi. Çok 
kere, yı•dızlı, pa' lJ.k gecelerde 
ılık rüz,.ar a~~ında biribir !erini 
ısırınağa başlıyan at:arı ayırmak 

lazım gelirdi. Ondan sonra kah
ve i(,"erıtrdı. Fakat karanlık gün
ler de vardı, ıssız yerlerde, duş
man kaı şısında geciri.en gün -
Jer, o zaın"'n.ar ne ateş vardı, 
ne türkü ne de eğlence. Çok ke
re uyku uyumaz.a., aç, sw;uz ka
lulardı, ama gene de bu hayat
tan memnundular. 

Prosptr lıırdenbire ciddileşti: 
- ürası b11r~oı gılıı değil. ora

du b~I\.a ttırıu d•"\'U~U·U.. ! 
'-' ... 'Jrl.3 ~ene sorw1ca, Tu.ona 

ihr~ cd ıdı .. erını Lüveni e ka -
da .. uzuu ;olu vur..ıduklerıni an
lattı. Vi$cmbu. <( ile Frbşvıl.eri 
orada duymuş ardı. Ondan son
ra'iını bilmiyor, şchir.erı birıbi-
1 ın2 kaıışt.-ırıvi.>rdu. Narısiden 

Sen - J\iihile, oradan da Metze 
) • umuş. r ı. Ayın 14 \inde bü
v ık hır ha. p olmuş olacaktı. u
f<.k a~s ıı·ırH.leyd . fakat o bir 
çı · ın ar kasında dur t Alman nefe-
ri görmü.şıü. 

· :rkası var) 

Kanıdenizde poyraz fırtınası 
'!>aşlamıştır. Fakat fırtına büyük 
ıapurların seferler:ne tesir ede

cek derecede şiddetli değildir. 
Y' alnız küçük merakip sefer ya
oamamaktadır. 

İHTİKAR 

KOMİSYONU 

E' '- ·n, 11\l'aş çıkması biT 
hiutise omrdu. Gazetclc.ı, gün· 
lcrce evvel yazarlardı: Maaş 
vcr:ıecek, veriliyor, verilmek 
üzere. verildi! 
Şimdi buna benzer tek haıli

sc ihtikitr konıisyonunun top• 
lanmnsıdır. Gazeteler, günler
ce evvel yazıyorlar: Toplana • 
cDk, toplanıyot, toplandı!. 
Nck:ıdnr da nnlı zevatı ki

ramdan kı1misycn ô.zası ~eç· 
mişle ... ?. nurılann hu li<1d:ır 
giiçliikle ir araya gdl•ler'no 
b?kıhro.;:;.1. hu 7evut ' , • r~ r· 
lcrinı'~n alac~klı old ıllnqna 
hükmetmek lazım ııcliyur! 

EN AZ 

25 SOPA 

Sabık / Polonya da, ,·alındi1e
Tt:> vcrijen en hafif <:eza 2Zi so• 
pa imiş! A,.tık en ağır!nın kaç 
sopa oldu;iımıı siz düsünün! 

Naz:lcrin, hM" gitti) !eri yeri 
Cl'nnete (Cl'ireceklt'rİ ve cc .. 
virdiUeri icdia•ına, artık i-

nanmak lazım geliyor! 
Sopa cennetten çikma de -

ğil ı:nidir?. 
Şimdilik, sopanın makarrı o

rası olduğuna göre, vah, o cen
nrtte yaşıyanl:rra! 

MEMUR 

VE M0D1)C 

Bir gazetenin idare kı•mın • 
da çalışan tünıcn tümeıı sıra 
sıra genç müdürlerden, un1um 
müdürlerden balı>dıli) or nük 
tcler yapılıyordu. Bu ara, bir 
ı:rkadaş, sabık Dcnizbaııkı ba
t.rlanıı~tı. Ilır Jıatıra:;ını ~)le 
anlattı: 

- Bütün servisler miidiir • 
lcrıe, şeflerle d"lu idi, biT ııün 
i.ş.nı dii.şınü~tü; gittiın; bir tek 
nıeınura, kfıtı 1.. ri!st ~t'lme -
diln ki. işiıni g4irdüreyiıu , 

Bizinı Nunemulla, sin.-,i sin.sl 
gülerek sur' u: 

- E, ptki scnra, işini gHr • 
dürcınedin r, "!. 

- Scrnıa birader, tam be .. 
nin1 ısinı gı>rül{"cckti, Deniz -
bankın işl g:örülüverdi, vcs .. 
selam-

A. ŞEKİP 
---< 
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th... .JH11 u .. l [ !Dağcıfl«l. 1 
Kukuletler 

Gilrıil~ mevzLıla.rı 

Bugünkü harp, tam ma
nasile yıpratma harbidirı 

Garp cephesin
de şiddetli topçu 

düellosu oldu Amerika -Japonya münaseba!ı . -
iki devlet arasındaki ticaret 
muahedesinin tecdit edilme-

• 
mesı nn.~ıl ----- --

• 
ıapon Hükumetinin resmt tebliği 
Vaşington, 26 (A. A.) _ Ja-
~a uc .. aktcdil_en ticaret mua
lnas 1 muddetinın nihayet bU:
...... ı kkve bu muahedenin yerine 
•••uVa, a.t bır· . . 'k 'l'ok .. • re1ım ı amesi iç.in 
lan~ hük~meti tarafından yapı-
6lzıuu:bu~slerin ınuvaffakıyet
~inin Anetıc_elenmesı keyfiyetle
Eebetleri:erıkan •. Japon müna-
61du. ~ yenı hır safha açmış 

gu diPkımaı'ik ahf ııi.iylenmekt.edir ' m e.lerde 
AYni . 

ll'nıahed mahfellıerde ortada bir 
fi velini ne mevcut olmam as. key -
hakkak :ıevcu~. v.~zı~ctlerd~ ı::u
l.stiizam ır degışıkh:< vukı;unu 
ııundi h E>tnıedı~i \"\> Amerıkanın 
rinde ıneJ za'1lan Ja;ıcn)a üıe • 
bi:ecek ın e;;sır cır tazyik yapa • 
ilınduğu .~sald bir vaziyett<: bu-

Son •0 Ylenme-ktedir. 
aylar zarfından Amerika 

hükUmetin~ ittihaz edilen azim
kf.rane tarzı hareketin Amerika· 
nın .;aponvanın Çinde tesis et
mek iddiasında bulunduğu yeni 
nizam•ı tan.mamağa azme .. ııgı 
~eklinde tefsir edilmektedir. 

Tokyo, 26 (A. A.) - 25 kiınu· 
nusani g~ yarısı müddeti bi
ten j:pon - Amerikan ticaret 
muahedesinin henüz yenilen.rne
&n4 o.ması dolayısi.rle bugün 

japon hü.kiımeti aşağıdaki res
mi tebligi neşretmiştir: 

Eski muahedeniı. y~ine hiç 
bir yeni anlaşma veya muahooe 
vapıhnamış olmakla beraber her 
iki memleket mütekabilen zarar 
verici tarif.eler tatbik etmemeyi 
kararLaştırmıı;tır. Bu suretle A· 
merika ve japonya arasındaki 
münasebetler filen hiç bir deği
şikliğe uğramamıştır. 

Ş. Galiçyada bir Al
nıan fırkası bekliyor 

Cerna~~<4 tarafı 1 inci Bayfada) 
kontrol • Lwow demır yolunu 1 
llıiş!.,,.di etmek hakkını elde et
llıaııyad r. Bundan maksat Ro
l>ı:troıu;~ Alınanyaya gonderi.en 
dan k<! ısmen Ruslar ta. alın· 
tııasın ndı orduları lehine aşınJ,. 
B~anı olmaktır. 

llerhnd l, 26 (A. A.) - - Havas • 
berıere en .. alınan salahiyettar ha
lll'ad, B Rore, Alnıanyanın Bel
ve Atın udapeşte, Sofya, Bükreş 
llerüne ~ e.çılikleı i mıistaceeln 
2ar Ber~Vet olw.muşlar ve bun-

Bü e vannışardır. 
l'ettar kr~ş, 26 (A. A.) - Sa13hi
ııe ııöre ır hn.ıeı:ıbadan bildirildiği
rıaıııesı;ı ukumetin bır karar -
das edile. bır kaç gün evvel ih· 
l<<ıııı.ise· .({'1.' olan petrol• umum 
da l(\t.t;k ~ son seneler zarfın
lattnı <ıe azalan petrol istihsa· 
al.iye~ çoııaıtma.k maksadiyle fa
lin ih/ec'?ışlır. Bu komiserli
tazYik ası ıçın hariçten hiç bir 

11 Yapılnııınııştır. 
ııetr;::kova:. 26 (A. A.) - Sovyet 
1'11 80n~~~UStrisi faaliyetine ey
toıırakla a ışgal edJen Polonya 

Bükreşrı~da başlamıştır. 
Aians1 b·i .a. (A. A.) - Rador 

" ı dırıyor· 
nuınen .k • 

en salah. ı tısadi gazetelerinin 
ına.ııYad:YetHsi olan Argus, Ro
roı korni ah~~? ıhdas edilen pet
da Şu sat~lıııı meselesi hakkın-

\' en· r •rı Yazmaktadır: 
1- 1 teş.,kk .. "'' un tnilli • Uuin ihdası, petro-
aurev- . menfaatlere uygun bir 
· "' ıstıh aı· · ııne ınat s ıne ve işletilme-

tedbirdir Uf dahili mahiyette bir 

Son ~ın 
llıış, lstih anlarda talepler art

sa! ise mahsus bir s:ı-

rette azalmıştır. Memleketin 
sür'atle silahlanması ve milJ 
ekonominin ham madde ile teç
hizi ve istihsal edilecek petrol 
miktarına ve bunun doğru bir 
swette tevziine bağlı bulunmak· 
tadır. Hükıimet .tarafından alı
nan tedbirler şu veya bu muha
ribi tercihe matuf dej!ildir ve 
son zamanlarda her hangi bir 
memlekete ihraç edilen petrol 
miktarında bir artma yoktur. 
Dahili bir tedbir mevzuu bahis
tir. Hükumetin en mühim milli 
servetlerinden birini devamlı bir 
teskilata bağlaması ve bunun i· 
dare ve kontrolunu tevhid et
mesi pek tabii bir ljleydir. Aksi 
takdirc!e vazifesini yapmış ol
mazdı. 

Makalede, yabancı tale-plerin 
gittikçe artması ve memleketin 
bazı yerle; inde petrol kıtlığı çe
kihnesi yüzündw hadis olan 
zorluklar ka,.dedi'.mektedir. 

Hükumet avni vaziyette bulu
nan diller sanayii de teşkilata 
bai'lamıya mecbur olacak. maden 
ve mensucat kin de komiserlik.-

1 
ler ihdas edecektir. 

Harire yanılan ihracatın tevzii 
petrol komiserliaine terettüp e
den bir is del!ildir. Bu vazife, 
memleketin umumi sivasetinl tes
bit ile mükellef olan hükıi..'llete 
aittir. Harici siyasetimiz gibi 
rrüsalemet hedefleri ıakibeden 
ekonomik siva•elimizde Roman
yanm bıtaraflık \l~cibelerir.i, 

memleketin taahhütlerini ve hü
kumetin düsünmeğe mecbur ol
du~u ekonomik menfaatleri göz 
önünde tutmaktadır. 

Binlerce Leh Almanya 
hesabına çalıştırılacak 
1 ~ilyon L1h Almanyaya naklediliyor 
Zurıh, 2G 

t~ Alınan nı.L_A.A.) -: Frankturt Z~ltung ı:azctesinin yazdığına gö-
nt.lyon Poi nıotı zıraot amelesi noksanını doldunm•k üzere biT 

onya i ... 
Bu suretle Ra ~ısını ~lmanyay:ı nakletmiye karar vermiş~ir. 

4a Seo,000 p 
1 

nunusan•de 200,000. Şubatta 300,000 ve Nısanda 
Diğer 0 onyalı ziTaot b;çisi Almanyaya nakledilecektir. 

1 taraftan .1 • 
1ndan <ıephed k. verı. en malum1ta göre, Hi~ler Meinkampf kıta-

irlasına liizu e ı asker.ere mahsuı olmak üzere yeni bir tabı yapıl-
ı . 'll ııormüşt.. B ııı iyon 950 t· .. u~. u su 'elle basılan nüshal~r:n adedl 
--- ın gıbı ır.uazzam bir miktara ba:ip olmaktadır. -----
Fı EO ASTAIRE va GİNGER ROGERS 
Bu hafta s OM R Sinemaııının 

Vasi s ı ı.>nunu her scansda baştan basa dolduran 

Lu 5• < musikı • d ı · · . . D s kr \ e Jn Jr fılmını bu.ı:ıun siz de görünüz. 
f ' ı Ve alıçcsinL'l •·mı k • nın en guzel ,. ıV<> adar çevirdik erı bütün 
ı>ıı:t r 1 ve en m..t:ı:Pmmeıı.ıir. Rır san'at haı-ika-
1 iıvctcn· FKLER J , 

B~ıtı•n saat 1 uu:-;2~L so 1 ı:tunva ve U~'"P haberıerı. 
ve .~O da tenzı!Atlı matineler_. 

.. 
lngilterede 
hir suikast 
daha yapıldı 

Londra, 26 (A. A.) - Bu sa
bah Erendm La;ıcashLe'de !rl,:ı 
elektrik santralında müth•~ bir 
;ı,fii:a -~~.!.!!il~ tre iai>rıkanın ta· 
varu -.ökmüş~. Hiç yaralı yok
tur. 

Bu santral bütün mıntakaya ve 
bir çelik fabrikasına elektrik ve
riyordu. Fabrika Manchester 
kanalırun kenarındadır. Zabıta 
infilakın bir suikastten ileri gel
d:.ğini bildinnişt:r. 

Yugoslav muhribinin 
z.:ıyiatı 

Belgrad, 26 (A. A.) - Avala 
Ajansı bildiriyor: 

Ljubliana torpito muhribinin 
mürettebatı, bir makinist müs
tesna olmak üzere, tamamen kur
ta.rılmıştır. Tahkikat devam et
mektedir 

Tayyare mo~örü ima
latı kafi gelmiyor 
Vaşington, 26 (A. A.l - Hazi

ne nazırı Morgentan matbua.ta 
verdiği beyanatta, bugünkü tay
yare motörü imalatının k8.fi ol
madıitını bildirmektedir. 
Nazır bu imalatı arttırmak ça

relerinin tetkik edilmekte oldu
jtunu temin eylemiş ve yabancı 
mübayeaları telif ve tanzim için 
teşkil edilerek bir komitenin A· 
merika ordu donanma ve sivil 
hizmetleri için olan mübavaaları 
tercih ettireceğini bildirmiştir • 

Dük Dö Kent'in yeni 
vazifesi 

Londra, 26 (A. A.) - Harbin 
Wının<l oberi İskocvada askeri bir 
vazifede bulunan Dük dö Kent 
Bahrıye nezareti em.iııe verilmiş
tir. 

Bir Leton va:puru 
torpillendi 

Riga, 26 (A.A.) -Buravıı ge
len haberlere göre, dün İngil -
tereden hareket edeı. Letonya 
bandıralı Everene vapuru torpil
lenmiştir. Mürettebat kurtul
muştu:. Everene Leton ticaret 
filosunun harbe kurban giden ilk 
vaourudur. 

Amerika milli müda. 
faa b:ilçesi 

Vaşington, 26 <A. A.) - Sena
.to. 51 milyon, 822 bin, lı88 dolara 
baliğ ol~n munzam milli müda· 
faa bütçesini tasvip ederek kong
reye göndermiştir. 

Sis ~·üz ünden bir 
mÜ!ademe 

Londra, 26 (A. A.) - Amster
damdan bildırildifine göre bu 
sabah Yuniden civarında sis yü
zünden bir Holanda vapuruna 
rarpan Yu. reybrook ismindeki 
İnı?iliz şilebi a/:'lr hasara uJV-a
mıs ise de insanca zayia.t yok -
tur. 

40 tayfa kayboldu 
Amsterdıım, 26 IA. A.) - Nor

vec bandıralı Biarritz vapurun
daki 60 kişiden 40 ı kayıptır. 

Kızlarda kukulete modası anı• 
ınaı:a aldı, yürüdü! Dün baktım, 
elmde eski biçim bir soğan se • 
peti ile, Çeııberıitaş çarşısına 
helvacı kabağı alnuya gelmıı; o· 
lan zeytuni siyah ahrellik kızın 
bıle, ba~'.::.da alaca bulaca bir ku
!;.,,iı..le vardı. 

Finliierden geldiği söylenen bu 
kukuleteyi buraya kim getirdi, 
burada kim moda haline koy -
duysa, doğnısu, aşk.olsun ona! 
A!;ı..ılsun amma ad.ına {Kukule· 
te ı denilen bu mübarek, öyle her· 
gün, vara yoğa takılmaz ki! 

Mevsim kış da olsa lodos, :ra· 
but durgun ysğışsız, ıiıkça bir 
havada kukulete ile dolaşmak, 
hani biraz da, karlı, tipiii hava
da, Zeın!ıeri zürefası gıbi beyaz, 
keten elbise ile dolaşınıya ben· 
zer. Galıba genç bayanlırnn ço
ğu, bu kukuleleyi soğuğa, yağışa 
karşı bir mahfaza o.arak değıi, 
günün bir mod•sı, bir süsü, bir 
zarafeti sanarak Tanrının günü 
başlarına takıyorlar. Halbuki, bu 
kukuleteler, b.zim hiç de yeni a
şinalarımız değil, çok eski ve 
senli benli ahbeplarımızdır. 

Bundan otuz beş, kırk yıl ön· 
ce, kışın soğuk, yağışıı havala -
rınd .. , İstanbulda başlarına ku· 
kulete ıı:eçirmiş erkeklerle. er • 
kek çocukları, adeta parm•kla 
göstu.rltrdi. Fakat, o zaman bu 
kukuletelerle birıikte, oTlada bir 
de (Fotin . kal<>V ve (Lapçın • 
lastik) modası vardı. Bugünüo 
kukulete meraklısı genç bayan
ları, eğer bu işe bir kat daha tat 
vermek istiyorla! 3 eskiden bi
zim yaptığımız gibi ayaklanna 
da kıslık birer fotin - kaioş, ya. 
lıut !i;pçın • lastik geçirmelidir
ler! 

O'>MAN CEMAL KAYGILI 

Sulhi Paşa ai[edildi 
Kudüs, 26 (A .A.) - Yüksek 

komiser, 1937 '\eş. inievvelinde 
memleketten sürükn Arap lider· 
!erinden Ahmet Sulhi paşanın 
Filistine dönmesine müsaade et
miştir. 

Harbi kazanmak icin 
' (B~kaleden mabat) 

o vakiltenberi yapt~ tahkimat
la kapatmıştır ve bı.r .;ün kay • 
betmeden bu tahkim•tı takviye 
etmektedir. Dolanda ve İsviçre 
de ayni suretle ordularını kuv
vetlendirmekte, [.eni tahkimat 
yapmaktadırlar. .kbahsra ka • 
dar, iki ay müddetle bu meml.._ 
ketler, daha bir hayli hıızırlana• 
caklan gibi, İngiltere ile Fran
sa dP, bir kat daha kuvvetlene
cekierdir. Fransızl-rın teşkil et
mekte oldukları yeni tümenler· 
den ne miktarının daha, bahara 
kadar hazır olacağını bilemiyor
sak chı istifa eden İngiliz Harbi· 
ye Nazırı Hor Belişa ilkbahımla, 
Fransadaki İngiliz ordusunun 32 
fırkaya iblağ edileceğini daha 
harbin ilk ayında söylemişti. 

Demek istiyorı•z ki gün ge-:· 
tikçe Almanya, daha iyi hazır· 
lanmış ve .:ah• kuvvetli ordular 
karşısında bulunacaktır. Alman
lar, ilkbaharda da, g~rp cephesin· 
de !ftBTruza geçmedikleri takdir
de, harbi kaybetmiş sayılırl•r; 
fakat ondan snnra, harbi ka7Bn· 
mak için müH•filr:l~rin harekete 
ve tttarruza g~rmtl~ri. liTım ge
lir. Çiinkli, dediğimiz gibi, hBTp 
siperlerde oturmakla kazanılmaz, 
dinamik hamle, yani taarruz 
ister. 

ABIDİN DA VER 

Askeri ve siyasi hcıdi~elere bir bakış 
Garp cephesindeki vaziyette l sadi ve ticari münasebetlerinin 

kayded.lcbıle~~k değişiklikler ol· ı geıilşıetilm~'Sini hoş görmiyerek 
nıadığı sıradP, Fınlandiyadaki liükre~ hükumeti nezdinde yeni 
muharebe dikkalıe tetkik oluna- ve dalı:ı kuvvetli teşebbüslerde 
cak bir saflı:ı 8'1-ıeylemektedir. bulunmak arzuları cenubu ş:tT· 
Holaııda Hariciye Nazırının nut- ki Avrupada tam bir sükünet 
:ku, M.llctlcr Cemiyetinde ge - Vl ı ahın husulünü kayde nrJ· 
çen ıı:v Sovyetlerin ~ıkarılınPsı san ueı:.ldir. S.taraflığını dik • 
kararının \·er~lınesinden sonra ı~atle nıuhafa.ıa gayesinden ayrıl-
de\·aııı cdt'n cereyanın, tc~eb - mıynca2ı anl;:.~·aan nonıanya hü-
büslerin müspet ne(iceıeri dahi :kümelinin, Almaııyadan gde -
bildirilnıcsi itibarıle ehemmi - c\!k nıüscJlih tchilkeleri bcrta • 
yetlidir. raf edcrkl'n, İngıllere ve Fransa 

İng.Jtere hiikUnıctirıin yeniden hükiı.ınetlcrilc sil!ıhiı ihtili•fa 
muhtelıf askeri sııııflorı >•hih al- mün<·cr ol:ıc, k tclıl.kcli ha•ekcl· 
tına davC'l eylemesi, Alnıan~·a }("re de rnal1i ol ınnsını bekJiJchi· 
1'.arşısında harbe daha ziyade l.rıı. l)u ihbarla crnulıu •arki 
kendi l.u\·vetlcrjnc U:ayanarek A\·rupndnki vazİ) et ve muha • 
de-vanı etnıcsi ınccburJ.)•etindcn rıp dcvıctlcTİn iktısadi 1niu.:ade-
ilcri g lmektedir lckrnıc dayanan ıh!ilfırlrrın, hu 
Ronıanl·aya karşı alındığı tek- mıntakadu sılahlı ııılida:ıalelcre 

rarlannn Almanya ve Sovyetlc- yol arınn!) lıcl.lcnenırz. 

=~ .,.,;=======-o·c-. - . 
Bu harpte hava kuvvetleri kat'i netice 
üzerinde b ü y Ü İ< tesir gösterecektir 

Yazan: Emekli General Kemal Koçer_ 

70 yıldanberi cRen. müdafaa-! su, 22 yıldanberı her sınıf efra
sı cıhan poıı .. .ır.ı:sıncıa en muhım 1 dını subayiıe b.rlikte son erme 
rolu ııa etmiş•ır. Hugünkü bü • kacıar yeıışı.rtlıği halde, Alman 
yük aavanın da ruyeı yeri, bu orcıusunun iaaıiyet havatı 7 yılı 
musaraa meydanıaır. geçemez. Henüz mükellefiyeti 

Asri hava kuvveııerinin men- kaoul eden lngiltere ordusunun 
zili ve çapı gün geçtıkçe buyü - da bw;ün bu sanada maruz kal· 
yen silanıarın taıırıp tesu-.naen dığı muşküıat inkar ecııımemek-
masun kalmayı d~ünen Brııan- teair. 
ya için •Ren., şımai maziye nis- Alınan ordusunun kat'i teı;eb-
betle çok oaha enemmıye.ı haiz büse gırişeceği, her defaki ~azi 
ve esaslı bır sınır mahıyetinae re.steri toplant.larından sonra 
teıiık.ır.i edi.miştır. i,,ae-edilmektedir: MaJino yarııa-

.lJenızlerden emin olan İngil- cak, Hoıanda ve Bcıçıka, hatta 
tere iç';ı Aımanya, hava tehoıt· ls\içre işgal olunacak, şimal 
!eri aoıayısile, acıaya yakıaşlık- r \etıeri Finlere yardımcıan 
ça büyüyen b.r tehlıkedır . .lJün ı , tecek, Avrupanın cenuı..u 
1-'asou (;alais'nın dost elınde bu- şarki.>i ıs.ıkame.ıncie harekete 
Jur.duruimasır:a hayatı bır kıy- geçilecek! ... 
met vermyordu. bugün de bu llu tasavvurlara karşı serde -
devletçe Beıçıka ve Uola.ndanın dilen mutaıealarda şoylece ıel-
bı.araiisi, tamamiyelı de ayni his edilebilır: 
ehemmiyetle gözde bulundurul- ı J ;ınoya karşı teşebbüs, müt· 
m~«<.kaL'i bir zaruretlir. tetJ.Aıer ıçin be:;.lenmiyen, fakat 

Ar.ık, Almanyanın ilk ve ö- çok temenni eoııen b.r hareket-
nemli hareket hedefi, Büyük tir. 1 
harpte olduğu gibi, Fransanın Bitaraf ufak memleketlerin iş· 
kaıbgiıhıdır. Urdusunun büyük galınaen doğan meı>'uliyet, mü.e-
kısmııe Polonyaya teveccüh e- cavıze yükteüecektir. llu, müt • 
den Almanya daha yığ.nakları· tchk.ler.n derhal müdahalesini 
nı bıt.rmeden müttefıı<Jere kar- davet eder. Hoıanda ve Beıçika 
şı bır yıldırım h~rbi tatbık et- kuvvellerınin de inzimamile ve 
miye imkiı.n bulamamıştı. Esasen hassaten Belçika kaleleri önün-
mustemıeke kuvvetlerınin na.1<- de ve ara.sıncıa cereyan edecek 
li zamana mü•evakkı1 bulunan kanlı bir muharebenin akicetini 
Fransa, son yıllarda Rusya ile i.i- müıearrız:n nasıl kestirdiği ve 
laf akdetmiş olmakta beraber, Amer.ka, llaıya siyaset•erinm 
Majınonun takvıyesıni bır liıhza ne raddeye kadar bu cıheti terviç 
unutır.uş değılcli. e.tiği tiüşünüimiye değer bir me-

Nazi ıdaresinin Polonyada si- seledir. 
yasi ve &skeri emniyeti elde e- Şimal memleketleri halkının 
der e:mez, çok güvendiği baskın aleyhınde harp il.in cdilmıyen 
teşebbüslerıne mür1caa.la, yeni Fınlandıyaya hususi yardımları-
b:r Sehliffen planı tatbik ede • nın fıilen men'i d~üncesi de ga-
ceğini düşünenler de vardı. Fa- yeye ıı-ötüren müsbet bir hal tar-
kac, Dır taranan ateşler fışkıran zı değüdir. 
çelik ve bü.ün setler bu ordu- Alınanyanın, Avrupanın ce • 
nun pişigahına dikilmiştL Dığer nubu şark.isı islikameıınde bü- ı 
taraıtan nenuz kacırolar ve harp yıık koımusunun muvafakat ve 
hazırıııkları hitama ermemiş.ı. yardımı olınadan bir hareket i~-
Kat'i bır yarmaya azim zayıat- ra etmesi cıe varit görülemez. 

(Baş tarafı 1 inci sa11fada) 
da istihkam iskriy le meş~. ol· 
duğunu görmüşlerdir. l<r.noız 
topçuları bu noktaya ateş aça -
rak grupu dağıtmış ve bur.oan 
sonra oldukça şiddc tli bir t.opı;ll 
düellosu baş.amıştır. 
Havaların iyi gitmesi keşif u

çuşlarını kolayıaştırmaktadır. 
Bu uçuşlar esnasında fi.olar ara
sında hafif müsademeler olmu~ 
ise de her iki tarafın tayyare.eri 
de salimen üslerine dörunüşıer
dir. 

Fransız keşif tayyareleri Al,. 
man toprakları üzerinde uzu.n 
uçuşlar yapını.şiardır. 

Londra, 26 (A. A.) - Hava ne
zareti bild.L iyor: 
Almanyanın şimali .garbisi 

üzerinde bir keşif uçuşu yapan 
İmparatorluk hava kuvvet.erine 
mensup bir tayyare üssüne dön
memiştir. 

Paris, 26 (A. A.) - Daimi si
lahlanma istişare komitesi bugün 
mühimmat nazırı D'Autry'nin ri· 
yaseti a \tında bugün ilk toplan
tısını yapnuştır. 

Naz.ır söy ..ediği bir hitabede 
bilhassa kuvvet ve madde hu· 
susunda bütün sahala;da azami 
tasarruf tahakkuk ettiri)ccek su
rette hareket edilmesi lüzumun• 
da israr etmiştir. 

G<!rek mesleklerin ve fabrika
ların umumi teşki atına ı;ıerek 
istihsaliitın tedricen arttı:ılması 
ve maliyet fiyatır.ın indirilmesi 
hususunda bütün mesele er ııazıı 
tarafından komiteye arzedile -
cektir. 

D'Autry demistir ki• 
.Hiç bir sahsi tercihimi>. nazarı 

itibara alınmak•mn calısacağız. 
Aklımızın veWi!i dereced<' ve 
hatta kuvvetlerimizin üstünde 
de çalışarak askerle· im ize zafe
ri kazanmak ve te~ar e·de edi· 
lerek su!hla kuvve";i kqlmak 
vasıtalannı t!'m•n edeceiiiz. Bu 
bizim için bir vazifedir. 

Londra. 26 (AA) - Hep pilo• 
subay olan 117 Yeni Ze•andalı 
tayyareci bu hafta lngiltereye 
gelecektir. 

-----0--

Kızı lordu 
tan sonra da bır meyd~n muha - Müş.erek bır teşebbüsün de Bal-

k k 1 ·ı k (Baş tarofı 1 inci sa11fnda.) 
rebesine giı·işemiyecefli de anla- an uvve: en e arşılaşaca.f:ın-
şı!mıştı. da tereddüt edilemez. iLalya, da- lılar tarafından aLlan topların 

İngiltere, şimdiye kadar haki· ha 37 ae bu taşkınlığa Brenner isabetile batmış olduğu rivayet 
ki mıktan ifşa edilmemekle be- garnizonunun ıakviyesile cevap edilmektedir. 
raber Manşın öte.>.ne son sıstcm vermişti. Kuvvetli komşular, Avni muhabir, Sallada ve şl • 
siiah ve vası.a ile mücehıı.,z, mü- muhteris olmamak şartıle sevilır- maideki diiier mıntakalarda İs· 
kcmmel bir ordu geçirmiştır. ler. Çelık pakt, mütekabil men-
Frans.z ordusunun da en uzak faallere müs.t:nittir ve Balkan veçli gönüllülerin Finland:ya kı-
müstemlekelerinden bile, kat'i sıa ükosunun ihlali İtalya me • taatının yerine geçmiş oldukları.-
neciccde amil, son birliğinı ana nafiini de muhildir. Bu sebeple, nı bildirmektedir. 
toprağa celbetmiş olduğuna şüp cenuba teveccüh, azim ihtilalla- Hels:nki. 26 (A.A.) - 1sV1!<;ll 
he edılemez. ra meydan verebilir ve günlük · · · ed b ı gönüllülerden mürekkep bir tay• 

Büyük Harbin Verdun facia • geçımı temın en men a arı da 
!arını yeniden yaşttmayı aklı kapatabilir. yare filosu ile Rus tayyareleri 
selim kabul edemez. Majir.o Ne.zi idaresi için yeni fetihler arasında bir müsacieme olmuş ve 
Ouvrage'leri önündeki zayiat gecikmiştir. Efkarı wnumiyeyi İsveçliler düşman tayyarelerilll 
Verdun'daki ile de ölçülemez. Hiç oJt.>amak için ve dil!er faydaları- kaçmıya mecbur etmişıır. 
bir memleket efkarı umumiyesi nı bu sütunlarda izah ettiğim se- !!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!t 
ordularını sonu gelmiyen bir ba· ·beplerden ötürü, Belç;ka ve Ho- ı 

l · k h k. t · · il dan indirilen darbeler ikmal direye sünikliyemez, Uyutulan ~naava arşı are a a gırış· -
efkarı umumiyenin de tam mü- mesi ih imal dahilindedir. 1 menbalarını kurutabilir. Bir gün 
dahaie etmek üzere kuvvetinden Bununla beraber, bu taarru - şimdiki mikyasları gölgede bı· 
b.r şey kaybe.miş olacağı düşü- zun sonu ne olursa olsun, kat'i rakan, kuvvetli hava filolarının 
nülemez. zafer yine elde edilmiş olmaz, ikmal kaynaklarını tehdit etme-

Majmo, fikrimce de hiçbir si· blliıkis Alman ordusu zafa dü - sile yeoveni ve çok yıkıcı bir va• 
l.ih ve kuvvetle teshir cdilemi- şürülmüş olur. ·· ıs ı ·· t · d f. ziyet karşısında kalınabilecektir. 
yen muse e \'e mu esanı• e ı Ötedenberi arzettiitim l(ibi, 
ve tard manzumelerınden mü - Bu, bin yıllık mamurelerin ha-
rekkeptir. Westwalı'de büyük bir harp, urm müddet devam ede- rııbisi demektir. Akibeti bize na-
tedafüi kudreti haizdir. cektir. Bu harpte hava kuvvet- k zaran va ından ve çok daha iyi 

Bugünkü harp, tam manasile, !er. kal'i netice üzerinde büyük muhakeme eden alakadarlar a-
bir yıpratma harbidır. '°'~ynak· tesir gösterecc:derdir. Mültefik-

hk · fk" ı caba çiğnenen hakları tazmin e• 
ları tükenmiye ma um. e ·arı !er, 19-<2 yılına da sari mukave-
umumiyesi sars lmıya meyyal . lelerle, on b.nlerce uçak s:yariş mek suretile, bu badireden sıy • 
bir memleket, harbı t. \ n evvel 1 etmişlerdir. Harbin siklet mer- rılma.Jını bilecekler mi?. 
sonuçlandırmaya mecburdur. Al-· kezi havaya düşebilir ve hava- KEMAL KOÇER 

man ordusu mevcudun un 300 tü • -;i;.iiiiiiiiliii~;i;ı:a:i:İİİİİİİiil::;;mİİİİİİİİİİİİİİİıııııiıllllıİİİİİİİİİ .. İİİİİmİİİİİİİİİİİİİİİma~lil; 
mene iblM edildiği hızını ajans- ,ıj + 
lar yaydılar. Harp başlarken bu Sinema tarihinin ölmez bir eseri \ı 
kuvve· in 120: 150 tümenden iba- S 
ret bulunduğu tahmin ediliyordu. 1 inema dünyasının sarsılmaz bir serefi olan 

Bir kış devresi içinde bu ordu· QTEL EMPERYAL 
nun bir misli artt:rılma.>ına, her 
şeyden evvel subay, malzeme 
ve vasıta tedarikindeki güç.uk
ler manidir. B.r ordunun, yölnız 
adedi tefevvükunu aramlS:n • 
dan doğan mahzurlar. anlamak 
için yakın harp tarihlerini göz
den .ı:ıecirmek kfifıdir. Bölükle -
rini tecrübes:z ger.ç ellere b•ra· 
kan 1918 orduları burada bir IT'i· 
sal teşkil edebilir. Fransız ordu-

t? .. 

Polonva - Rus harbinin en ateşli günlerinden mevzuunu 
Paramunt Şirketinin milyar .arından azametini. .. 

İSA MİKANDA • RAY MİLLı\ND'in 
Kudretinden neş·esini ııfan s<•nenın en büyük fibnidir. 

Bu şaheseri vakınd .. 

" L A L E Sinemasında göreceksi!"lz. 

~---------

BU G UN Sevmek ve Sevilrr.elc Arı.um /larilı.·ılti.le H yecan 
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-ı-·-------~-· rin askeri tedbirleri haberleri • Sadabiul I"aktının askni itti-
ııin husule gctirdii:i heyecan, fak haline getiriıe«ei:inc d>ir B af R ı; l le r ti e: 
Cükreş ve Berıin hükümetleri Ba 0 dattnn ve İngiltcı:ıo gazele • 1 

EN BÜYÜK FRANSIZ ARTİSTİ 

ıtrasında daha geni~ 1 ·ıısadj \.'C le.. tnrafından \.'erilen taberlP- J E A G A B 1 N A r ı t t 
ticari iş birliği h:ırdı.cılcr le ka· rın !randa tekzibi dalı, Yık n I e Y 
rarlarile ehemıniJcl•nı kil,] be Ş rklP orta A•rnda end sel ha- J 'l.Jl e S ~ mi~ •,ir hale 1;olnılı;tir. A;ıc ', rckeOer, hadiseler hcklenmc,'ne l ~er ry 
İngiltere ve a ., hlıklıınctlc· kunetli bir '"ani toskil rvicr. FiLME 1LAVE CLAR.:'-K: FOX

1
. D~Y3 A HAVAD1SLERI en son muharebe haberleri .• 

rinin Almanya • Ronıanya iktı- llA!lfİT Nl:Rİ IRMAK B.ı.ı:ıun saat ve "· O da tenzilatlı halk ma. l'nlerı· _ 
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AACC~C1Nl>i;:\LıH ~P o~uı 
- Tefrika= 133 Hungarya • Pera ıle karşılaşıyor 

Ali bin lsanın vôkıo veliaht Emine 
ve valdesine itimadı vardı 

Hemen bırk.aç kişiden ibaret o-ı 
lan a,r.ı:..da.:;lannı buldu. K.sa bir 
-~... """'~" ... ı.ıJt!llb -mn
~na kadar ortadan .kaybolma 
kararını verdiler. 

Halidin büyükçe bir ~ var
dı. Toplanmalarını ekSeriya bu 
evde yaparlar<lı. Orada gizien -
meyi tedbirli bir hareket bulmadı 
lar ve doğruca tanıdıklar;.ndan 
bir Museviye başvurdular. Adı 
Haron olan bu Musevi, Bağda
dın evvelce izah ve teşnh etti
l!:imi.z geniş zevk ve ~efahat teş
ki!Atlanndan birini idare ediyor
du. 

Harunürl'e~it Benneki mc\a -
ııından ve Biıaru> seferinden son
.-a Bai!<ia<la döndüğü zaman bü
tün riaya ve gayri mfu;limlere 
hrşı ta.bik ettiği tazyik siyase
tinden bu füıron kurtulmuştu. 
Oııu himaye eden ~e Fe.d.l bin Sü
hel olm uşl.u. 

Herif Me"munun bir gün Emi
riilmüminin olacağını auşüne -
.-ek hem ona bu menfaat ınallsa
dile ve hem de kend.$i f hiına
yc edenlere minLet vaı.uesile bağ 
1ı bulun.makta idi. 

İşte bu yüzden Halit ve arka
daşlarını iyi karş.ladı. Onlara: I 

- M<'Tak etmeyin .. Dedi. Bağ
dadın altını ~tüoo getirseler ge
ne -ı;ızi bulamazlar~ 

Halit ve arkadaşlarının Bağda
<Ln batakhaneleri ara.o8lda ve 
nerede saklı bulunduklanru bi· 
raz ı;onra ı;öyliyeceğ:z. 

Esasen bu Bağdat batakhane
leri tanhte meşhuı- Bağdat ihti· 
liılinde muhim rol oynadığı için 
ayrı bir ehemmiyet ve hu.,;u.>ıyet 
taşır. 

* Emin ve Zübeyde, biat hazır
lıkları için biıtün tedb.rleri al
mışlar ve Bağdat ~rafını, aya· 
nmı camie davet etmı.ı;lerdi. Şüp
heyi mucip olmamak için de E
min kendi konağında bulunan 
Ali bin .!saya: 

- Emırülmüminln seni affet· 
ti ve yarın •en de camide bulun .• 
Haber.ni göndermişti. 

Ali bin İsanın vakıa veliaht E
mine ve valdcsi Si.ti Zübevde
ye ilimadı vardı ... Vardı ~a.. 
Hiliıfet ve 3altanat etrafında ni
ce y .llardanberi çevrilen entri
kaları ve bu entrikalarda mevcut 
kadın parmağının rolünü yakın
dan gördüğil ve bildijti için ihti
yatlı hareket etti. 

Bütiın taraf.arlanna el altın
dan ~aberler gönder<li. 

Yüze yakın olan en em:n adam
ları, -.ı:ıek ma.şlahlarının altında 
kılıçlarını saklıyarak camie ge
!Ecekler ve orada, İsa bin Alinin 
etrafında halka olacaklardı. 

Eller İsa hın Ali hakkında E
mirulmüm:ninin fena bır karar ve 
reCLk olursa bunlar camii kana 
bulamakta tereddiıt gösterıniye
ceJuerdi 

* Yan: k. sesli müezzınlerin öğle 
ezan.na takaddüm eden cuma 
•1'.sı;ela ...• lan Bagdat içine ya
yıurıı.en hilafet merkezınin bü· 
yük camiinin içi eşraf ve el'kun 
ile dolmuş, camiin haricıni de 
çok kesif bir halk kalabalığı sar· 
mı.ştı. 

Camiin içindekiler gibi camEn 
dışındakiler de büyük bır merak 
içuıde idiler • 

Şehirde iki gündür devam e
den merak nihayet biraz ı;pnra 
zail olacak, Bai:dat sarayını sa
ıan şüpheli a;rar perdesi niha· 
yet yırUacaktı. 

Sala 'Sesleri ltesilince Ba.~at 
ikaldınrnları üıennden aıt nalı 
ve kılıç şa.k.ırtı.<u sesleri yi.iksel· 
w. 

Sarayın saltanat kap~ı açıl
mış. muhafız süvarilerin arka • 
ıından, beyaz atının üzerJ\de ve
liaht Emin gözükmüştü. 

(Emin) in ark.asında veliaht li
b<ısı değil, Hıliıfet liba61 vardı. 
Maama!ih bu değişiklik halkın 
esJsen mevcut olan merak;nı 
fazla tahrik etmedi. z:ra Emin 
hem veliaht hem de Bağda• ta Ha
life vekili idi. Cuma günü Halife 
nim.tna camie giderken ve cami
de imamet ederken arkasına hi· 
ıaret libasını g;ymesl tabii idi 

Genç Emin, etrafına mütebes
sim iltifatlar savura savııra ca
mie geldi. 

Halk, hakikati bilmedi~i için 
bir taraftan velaht Emini alkı.ş· 
Jarken diğer taraftan da ha;«ı.lta 
ve hasta zanncttijii Emirülmümi
nin Harunürreşit ıçiıı dua ses -
leri yükseltiyordu. 

Camide, saflar arasır.dan ge • 
çen ~Emın) in gözüne Ali bin 1-
63 ilıştı. Kurnaz adam minberin 
yanında ve kendi adamları ile 
beraber mevki a?m~tı. 

Emin ons karşı hususi bir ilti
fat ııösterdlktcn sC>nra doğruca 
ıınlı:ıherP vürüd;L 

Bütün gözler şimdi merak ve 
heyecanla ona çevrılın4•i. 

.Nı bin Lsanın acıa.muırı ı4 e>
lerını m~~ıa.r~n arasından 
kılıçlarının kabzasına gciturmuş
ler ve eğer Emin Ali bin lsa a
leyhinde bir hiıküm tebl:ğ ede
ceıt olursa derhal onu orada par
çalamağa hazırlanmışlardı. 

Emin, minber.ın basamakları
nı ağır ağır çıktı. 

Söy liyeceklerini bir daha ta
sarlar _ıııbi durdu, düşündü, yut
kundu ve sonra söze ~yle ba~ 
!adı: 

- Ey n/ıs .. Ey Ara hın füzeliıısr, 
ukalası ve ulemaı;ı ... Hepinlzm 
burada mÜ<.;tenıi bulunduj(unuz 
bu sırada ve bu mukadde> ma· 
bet içinde, Rabbelalemine kalb
lerimiz müteveccih bui.undugu 
şu sırada sizleı·e elemli bir ha· 
ber vereceğim. Halifei Resulü 
Ekrem, Emirülmüminin bab=m 
Harunürreşit rahmeti hakka in
tikal e\lnişlır .. 

Bu haber, cami içinde hakika
ten büyük hir tesir bıraktı. 

Herkes Harunür~din çok 
ağır hasta olduğunu biliyordu. 

Ölüm haberi esasen günden gü
ne bekleniyordu . .Bununla be
raber çeyrek as.r bfüün Arnbis
tan üzerinde güneş g:bi parla -
mı.ş ve daha henüz genç denecek 
yaşta olan Harunun göçüp git -
mesi büyük tesir uyandırmıştı. 

Kafalarda ölen Hafüeye Bağ
dadın yapacağı büyük cenaze 
mera,;inunin azameti tasavvuru 
yer buldu. Çünkü Bağdaılılar 
Harunürreşidin seferden döndü
J!üne ve sarayına avdet ettiğ:ne 
zahiptiler. Onlann zannınca Ha· 
Lfe va yolda vefat etmiş ve Bağ
dada ölmü getirilmişti ve yahut 
geldikten sonı-a hemen vefat et
mi~ti. 

Emin, umumi 1eeı.-süre saygı 
göstermek için sözler.ne krsa bir 
an ara vermişti. 

Ali b!n İsa ise gözlenni veli· 
abda dikmi~ ve Harunun ölümü
nü duyunca da hakikati bütün 
kurnazlığı ile sezm:şti. 

Emin, müteessir rolünü oyna
makta devam etti: 

- Ey n3s .. Hepir~zce mallım
dur ki. babam sağlıi\ında beni 
ve karde~lerJrı Me'mun ile Ka
sımı veliaht ilan etmişti. Yine 
malumunuzdur ki, bu veliahtlik 
derece derece idi. Binnci dere
cede velıahı bendim. Hu husus
ta hep;nizdeıı ve bi.'tl;n Arabis
tan vilayetlerinden biat almış
tım. iste simdi bu S'fa\ ve hakla 
ve bu nazik zamanda müm:nle
rin idare postunu sahipsiz b rak-ı 
mamak ilfn siz! eri buraya top • 
!adım. Babam saii iken ona yaı>
tığınız ahdi öldükten sonra bo
zacak mısınız? Bana Halife ola
rak biat edecek misiniz? 
Eğer bu sözler serbest olarak 

Bagdat J,alkına sorulmuş olsa 
idi muhakknk ki. Emin lehinde 
rey verenler çok az olı:rdu. Fakat 
cami d'.<arıdan muh:ıi . z süvari· 
!erle sanlmu;tı. 

(Arkası \"ar) 

Halk Opereti 
Yapılacak yardımla 

inkişaf edecek 
Beyol(lu İstiklil caddesinde, 

eski Mulen Ruj salonunda, bir
kaç senedir muvaffakıyPtle tem
sillerine devam eden Halk ope
ret:ne belediyece maddi yardım
da bulunulaca.ltı ~iiyienmektedir. 
Hakikaten, Halk Opc·reti sahne
si, senelerdir, meml:ıke:ıc tek 
operet olarak çalışmakta ve, bu 
san'at şubesinin inkişaf.na biz -
met etmektedir. 

Halk operetinin böy il• hr hi· 
ma~1 e altına al•nma~1 u:t....i"lli bir 
arzu halindedir. Sahne gibi, cid
den, çok fazla m<.ddi fedalt.ı.rlık 

istiyen bir san'at şubesin!n mem
leketimizde tutuııal:ilmesi, ancak 
maddi yardımlarla mümkündür. 

Halk Opereti müteşebbisleri, 

hiç olmazsa, işeal ettikleri salo
nun Jtıirasile elektrik masrafı -
nın, yapılacak muayyen bir yar· 
dımla karşılanmasını ınemek!e

dirler. 
Tek operet sahnesi olarak ça

lşau Halk Operetine, ümit ede
riz ki. bir yardrm yapmak iın • 
kanı bulunacaktır. 

İTİZAR: Hazre(ı M~arr.med 
a<llı tefrikamızı yazı çok
luguııdan koyamadık. Kari
lerimizden özür dileriz. 

.,... .. ----~ "\VJIA..V~UK.L 

Maç taksim stadında yapılacak 
Gecen haftadanberı şehrimiz

de bu'.unuo Ga1'atasaray, Fener 
ve Be•ikta•la ür maç yapıp Ga
latasaray ve Bt>şiktaşı m.c.ı:f!liıp e
~ ve Fenerbahoeye ~ yeru
leıı Macaristan likiniıı ıkir.cisi 
M. T. K. Hungacya talrunı bu· 
ırün de Pera ile saat 15 de Tak
sim stadında dördünı:ü macıın 

yapacak ve yann sabah da 10,30 
da Şişli !Le kar ıl~tıktan sonra 
gece memleketine dönE<"ek.tir. Bu
gün Hungarya karşısına çıkacak 
o'an eski ekalliyet klıüpl<eTin.in en 
teknik takımı Pera şüphesiz ki 
en kuvv~ kadrooiyle bu meş
hur Macar ekibi karsısında mü· 
sabaka yapacaktır. Hungaryalı

lar da buııünkti maça son kadro
J:ari~ çı.kııcakhır •,>e Perayı mu
hakkak yenmek için çalışacak -
lardır. Mnçın çok zevkli olaca-

kı tabii bulunmak~ beraber 
havanın yine fenaılaşmış olması 
stadı tekrar bataklığa çevireceği
°"' na1.aran da bu ı?Üzel oyunun 
tadı da birazcık olsun bozu;acak· 
tır . Bu maçı ı;ıenç hakemimiz 
Tarık i<lare edecektir. Yartnki 
Şi~li maçının idaresini de bey· 
nelmilel hakem Nuri Bosut der'· 
uh te etmişti.r. 
$Ehrımizde buhınan Hun.ııarya 

t&kımının antrenörü Feldman 
dün akşam Galatasaray lokalin
de Türk futbolü hakkında güzel 
bir konferacs vermi~tir. Büyük 
bir spercu kalabalığının takip et
tij(i bu konferans not:larırn gaze
telerimiz neşredecelie: dir. Kon
feranstan sonra Galatasaray k lü
bü Macar fuibo:cüleri şerefine 

mükeUef bir ziyafet vermiştir. 
dir. 

YARDIM Fft8LiYETi 
Her taraftan mühim miktarda 
para, eıya ve malzeme geliyor 
Amasya, 26 (A.A.) -Dün sa

bah bir~ <m kala Ama.sya ile E
zine nahiyesinde iki saniye sü
ren >ki hafif zelzele hisııedilmiş· 
tir. Ö{(leden sor.ra da tam saat 
13 de şehirde şiddetli bir sarsın
tı olmuştur. 

Amasya, 26 (A.A.) - Fel3ket· 
zedelere tevzi edilmek üzere Si
vas KızJay transit deposundan 
buraya yeniden 50 çadır gönde -
rilmiştir. 

Ş. Karahisar, 26 (A.A.) - Ev
velki gece saat 23,16 da hafif bir 
sarsıntı olmuştur. Hasarat yok
tur. 

$. Karahisar, 26 (A.A.) - Bu 
hafta zarfında kazamıza 200 ta
kım elbise ll parça muhtelif iç 
çamaşırı, 130 çadır ve birçok gı
da maddesi '1elmiş felaketzede
lere tevzi edilmiştir. 

Ankara, 26 (A.A.) - Midilll 
kÖnsolosluğundan Hariciye Ve -
kaletine gelen malümata naza -
ran Midillide hayırsever bir zat 
taraf.ndan felaketZ€deler için 40 
bin drahmi teberrü edilmiştir. 

Üsküp konsokısluğunun ver • 
diği malumata ııöre de Üsküp 
muslümanlarının ilk yardım ola
rak 234€0 dinar teberrü ettikleri 
ve bu yardıma devam edıhnekte 
olduğu ve bundan başka yine Üs
küpte bulunmakta olan eski Da
hiliye Nazırlarından Ali Danişin 
ref.kası Muhibenin 50, Üsküp 
musevi vatanda.şlanndan Şabat 
IIesk'.yenin 25 ve Dr. Zdravko
viçin de 10 lira teberrü eyledik
leri bildirilmektedir. 

Ankara, 26 (A.A.) - Belçika 
yar<lmı komitesi tarafından ha· 
reketiarz felaketzedeleri için 100 
bin frank gönderilmiştir. 

Ankara, 26 (AA.) - Londra -
dan verilen habulerde İngilte -
rede Lord Lloyd'un riyasetinde 
te:,ekkül .eden yardım komitesi
ne on binlerce mektubun geldi
ği ve bull!arın içinde b:r şilin -
den 1000 İngiliz liras.na kadar 
teberrüler çıktığı ve 27 bin kişi
ye giycc~- e:,-ya toplandığı bildi
rilmektedir. 

Bundr."1 başka komite iki ton 
da ecza giindermişt'.r. 

Ankara, 26 (A.A.) - Haber 
aldığımıza ı:öre, Bulgari.>tan ço
cuklara yardım cemiyeti tarafın. 
dan felaketzede çocuklar için 500 
elbise ile oyuncak ve saire eşya 
göndgrilmiştir. 

1 

Ankara, 26 (A.A.) - Japon 1 
Kızıfüac cem~yeti taraf:ndan ha-

1 
rf'ketıarz felaketzedder:ne yar
dun olmak üzere Toky-0daki Türk 
Japon do•tluk cemiyetine 3000 1 
ve Kızılay Kurumuna 7000 yen 
teberrü edilmiş olduğu bildiril· 
nıek.edir. 

An.kara, 26 (A.A.) - Milletler 
Cemiyeti sıhhiye kom'-syonu ta
afın~an K!zılay Kurumuna 35 

1 
bin doz ant.istreployik ve 500 an
t~angrenö serom göndermiştir. 

İzmir. 26 (A.A.) - Evvelki gün 
1 

15,38 de Bergamada dört saniye 1 
süren siddetlice ve 12,4-0 da da Ö
demişte haf:f hirer zelzele olmuş.· 
tur. Hasar yoktur. 

fzmir, 26 (A.A.) - Son yağ • 
murlarm mezruata büyük zarar· 
lar ika e!ti~i anla~ılmaktadır. Ti
renin Mahmutlar köyünde seller 
den y;kılan kanal setleri 550 de
kar arazide topraklan bile alıp 
götürm~tür. Buraalrda uzun 
müdcet zeriyat yapılması şüphe
li ,ııöriilmektedir. 

Inhisarlar idarcs:nin Malatya
dakl tUtün fabrikasının bir kıs
mı geçen ayın otuzundan itiba -
ren zelzele m:ntakasından ge -
len hasta ve yaralılara mahsus 
bir hastare hallne ifra~ edilmiş-
tir. Fab )Gsmındaki b!r AAlon 

k~dın hastalara, depo kısmının 
bır salonu da erkeklere tahsis e
ctilmiştir. 

15 K. Sani 1940 tarihine ita -
dar hastahaneden 62 kişi tabur· 
cu edilmişt:r. Ayni tarihte has -
tahanede 44 hasta ve yaralı bu
lunuyo~du elektrik, kalorifer gi
bı vesaıt ve konforu cami bulu
nan fabrikanın hı:staJıaııe ittiha
zı çok faydalı olmuştur. 
. Hasta ve yaralıların iase ve 
ihtıyaçları mahalli yardım ko
mitesi taraf.odan temin edilmiş
tır. Hastaların yemekleri fabri
kanın işçi mutbağında pişirilmek
tedir. 

Ankara, 26 (A.A.) - Hareke
tiarz feJıiketzcdeleri için yurt i
çinde yapılmakta olan yardım • 
!ar etraf;;ıda bugün aldığımız ha
berlere gcire Konyada toplanan 
teberrüat miktarı 16136 liradır. 
Bütün Konya vilayetine ait te
berrüat yekunu da 40017 liradır 
Yine vilayet itibarile yap.lrrıış · 
olan eşya teberrüatı 21317 parça
dır. Muhtelif yiyecek n:addele
ri yckiınu ise 72015 kiloya var
mıştır. 3oma kazasında bugüne 
ka:dar toplanan para miktarı 3110 
liradır. Yine bu kazadan 1200 
parça eşya toplandığı gibi kur
ban bayraınında 60 teneke kavur
ma yapılmışt.r. 

Ankara, 26 (AA.) - Tahran 
elçiliğinden verılen malümata 
göre, hareke\iarz felaketzedele
ri için Tebriz halkı tarafından 4-0 
ton un, 3 ton pirinç, 93 ton iiz.üm 
kavurma halinde 400 koyun, 300 
top paltoluk kumaş, 100 battani
ye, 1000 ç:ft çorap teberrü edil· 
miştir. Diğer taraftan İran hüku· 
m_eti gönderilecek eşyaların giim
ruk masraflariyle diger bilumum 
teka.Jiften ve kayı~lardan muaf 
tutulmalarına karar vermiştir. 

Hindistanda !hansı de Bezmi 
Abad mektebi ile Llızikiye de 
n.a!buat cemiyeti reisi Moham
ıncd Haddad Cuınhurreisi İnö -
nüye gönderdikleri telgraflarla 
hareketi.arz felaketi dolayısile 
taziyede bulunmuşlardır. 

Çin generallerinden Ömer Bay 
Çımgsı Cunkink elç]i~im!ze Çin 
müslümıınlan adına hareketiarz 
felaketi dolayısile taziyede bu • 
lunmuştur. 

Rangondan Ahmet Esson Gan
da ve D"lhide Museum darülfü· 
nun müdürü Zakir Cumhurrcisi 
İnöniıye gönderdikleri telgraf • ' 
!arla hareketiarz felaketi dolayı
aile taziyede bulundukları gibi 
bunlardan Ahmet Asfof Ganda 
feUıke: zedeler için 10 İngiliz li
rası, Zakir de 25 Rubi teberrü ey
lemiştir. 

Buraya gelen ha·berler hareke
tiarz felaketzedelerine yardım için 
garbi Trakyada Türk ve Yunan
lılar tarafından bir komita teş
kil edildiği bildirilmektedir. Ayni 
güzel maksatla Berutta da bir 
yard:.ın komitesi teşkil edilmiş 
bulunmnkta.dır. 

Hareke1iarz felaketzedelerine 
yardım olarak Yugoslavya mec
lisi mebu61<11 azalaruıdan Malik 
Pehlivanoviç 10,000 ve Mehmet 
Müşfik Burolu tarabndan da 30 
bin dinar teberrü edildiği bildi· 
rilme!ttedir. 

DOKTOR 

Feyzi Ahmet Onaran 
Ctldiye •• •llhrttlye m&lda.,.. 

Pazar bario ber ctın ulı&lılan 
al<pma kadar 

Adres: Babıill Cıflılolla 
yoknfD kiifeslncle No. U. Tel !3899 

1 
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1 TESiR 
BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP 
ROMATiZMA, SOGUK 
ALGINLIGI, KIRIKLIK 
•• bUtUn aArılannı derh11I 
LUzumunda kllnde 3 k••• 
ahnablllr. 

k•••1' 

t · Jtt ·ı=I -~i Fotoğraf tahlilleri 
Ankara kadyosu 

OALGA VZUNLUC.11 -

T.A.Q. ıt.n a. lllts 11:-. it Kw. I 
TA.P. U,71 a. HU il:& it Kw. 

tAK~IM ve HAiA 

27 lklnclk6nun 
CUMARTESİ 

HU m. Hl ..... 1%1 M." -
27 2. kanun Cumartesi 

13.30 Pragram, ve memleket 
saat ayarı, ıJ.aö Ajans ve mele· 
roıojı haiıerleri, ı~.~O Türk Mü
ziğı: Çalaruar: Kemal N. Seyhun, 
Cevdet Çağla, İ.zzettın Okte, :t.üJı· 
ı.u Bardakogiu, 

1 - Okuyan: Mefharet Sa.it· 
ııak. 
. 1 - Nikogos - Muhayyer şar· 
kı: (Varını hacet), :t - Udi Ah
met - muhavvel şarkı: (Edeli 
aııı-nazar), 3 - hanmi bey -
Şevkefza şarkı: (Ey güı.ü nevba· 
han an), 4 - Sadu.t.aJı aga - şev· 
kefza şarkı: (Açudı nevDahar), ı 

2 - Okuyan: l:;adi. Hoşses: l\<ıun
tehap yerü şarkılar. 14.JU Müz&<: 
Rı vaseticumhur bandosu (Şef: 
İhsan Kunçer), 1 - J<:. .Barat 
Marş, 2 - .!!:. WaJ.dteufoJ: Pau
nörler (vals), 3 - J. Oilenbach: 
Orf.e Cehennemde operetının 
uvertürü, 4 - .l."ranc~ l'opy: Pe
riler Adası (Fan\.eı.i. baıe), 5 -
Franz Lıszt: Macar rapsodisi, 
No. 14, ı~.15/15.au Müz"": L;az· 
band (p .. ), 18.- Program, ve 
memıeket saat ayarı, lij.vJ Müzik: 
.Radyo caz orkes,rası, 18.40 Ko
nUŞma, lij.55 Serbest saat, l~.ıo 
.1ıem.~ket saat ayarı, Ajans ve 
mei.eoro.<>jı haberleri, 19.JU Türk 
muı.ığı: &az eserıeri, Çalanlar : 
Kemençe, b'ahıre Fersan. llley, 
Basrı lJı.er, lanbur: lietik Ji'er
san. 19.:ıo Türk müziğı: Çalan
lar: Vecıhe, 1''aJıire 1' ersan, ll.eiık 
F»rsan .• Okuyan: Muzaffer 11-
kar. l - ?vıtıımet ağa. zavil agır 
semai: (Bu.unmaz bir nevcivan. 
sınJ, 2 - Refık Fersan. Mahur 
şarkı: (Bir neş'e yarat hasta gö
nü•), 3 - İbrahim aga - Mahur 
şarkı: (Sabah ob;un ben şu yer
den gi<kyiın), 4 - 3 üncü Se
lim - zavil Y. Semai: \!.lmış 
nişanı tiri müjen), 5 - Ziıvıl saz 
semaisi., 20.10 Konuşma (Günün 
meseıruerı), 20.:1.5 Turk müzıgı : 
Ji'ahire Fersan, Reşat Erer, Cev
det Kozan, Refik l:•'ersan., 

l - Okuyan: Melek Tokgöz. 
1 - Udi Mehmet - Şehnaz şar

kı: (Suphu bulsam sinei safında), 
2 - Udi Ahmet - Karcıgar şarkı: 
(Görünce ben seni), 3 - Bedri· 
ye Hoşgör - Muhayyer şarkı: (Gü
neş doğdu damlara), 4 - Nevres 
- Muhayyer şarkı: (Gün kavuş
tu), 2 - Okuyan: Mustafa Çağ
lar: 1 - Rakım - Nihavent şar· 
kı: (Ne yanan kalbime baktı), 

2 - Sel Pınar - Niba,"Cnt şarkı: 
(Hala yaşıyo.r), 3 - Arif Bey -
Nihavent şarkı: (Söyle nedir ba
isi zarın), 4 - Faiz Kapancı -
Nihavent şarkı: (Gel güzelim 
Çamlıcaya' 3 - Okuyan: Sema· 
hat Özdenses: l - Arif Bey • 
Suzinak şarkı: (Çekme elemi), 

Resmin izi gönderiniz 

karakterinizi söyliyelim 
Bayan N. 11'""".""~~~ .... ~1 

Melek (İstan· 
wı - İyi 
kal'Pll ve has
sas bir tip. İyi 
giyınmeyi, te
mizliği çok 
sever. Titiz· 
dir. Maneviya
tı kuvvetlidir, 
Herkese iyilik 
yapmaya alıır 
ıırııştır. Fa"ta ihay~est de
ğildir. Bıümdu il'u meoliSl.eırde 

sözü dinlenir, Zekidir. 

Hicri: 1358 Rumi: 13S5 
1 inci ay Gün: 27 2. Kanun l' 
Ziihlcce: J 7 Kasım: 81 
Güneı;: 7.18 Akşam: 17.lJ 
Öğle: 12.26 Yatsı: 18.50 
İkindi: 15,01 İmsi.k: 5.35 

- BAVA VAZİYETi -
Yeşilköy Meteoroloji işleri mü

dürlü~ünden alınan malumata gö 
re, hava yurdun Trakya Ko
cae:.i Karadeniz kıyıları ve doğu 
bölıtelerde kaoalı ve yer yer ya
ğışlı Orta Anadoluda çok bu• 
luılu Akdeniz ve Egede bulutlu 
geçmiş rüzgar !ar Trakya, Kocaell 
Eı;ıe ve Orta Anado.uda şimal, 
diiıer böl~eJ.erde cenup istikam& 
·tinden Trakya ve Marmara haV" 
zasında kuvvetli diğer yerlerd• 

B. Nitıazi Ka· orta kuvvette esmiştir. 
Dün istanbulda hava kapa'.ı ve 

Ta Balgasun (İstanbul) _ kısmen yai1ışh l!e<;'mis rüzgar şi
mali şarkiden saniyede 3-5 met. 

Zeki ve çalış-kandır. lntiza- re hızla esmistir. Saat 14 de ha· 
va tazyiki 1011,3 milibar idi. Sü• 

mı. temizliiti 
sever. Fazla hunet en yüksek 7,3 ve en dü-
laubali'.ikten şiik 6,0 santigrat kaydl~dilmi:t" 

hoşlanmaz. Ar· _ıır_· _. ----------

sını sever. 

Bayan Mü,.. 
1'et Tataç -
Fazla hassas 
ve zeki bir tip. 
Temiz kalpli -
dir. Alayişe e
heır.miyet ver
m:?JZ. ~'ikir:e
rinde aldan • 
maz. Sessi:tlik
ten hoşlanır. 

İyilik yapmayı 

kadaşlıkına iti
mat edilir. İ
yilik yapma -

tabii bir vazııe telakki eder. Hiç 
kim..<eden menfaat beklemez. 
Sözlerimin ve hareketlerinin 
hiç kiıru;eye maddi ve manevi 
zarar vermemesini ister 

* B." Fikret 
Tokman (İs· 
tanbul) - Ze
ki ve callskan 
bir tip. V azi
felerinı hakki
le vapan doğru 
ve muntazam 
bir gençtir. Te. 
mizlik ve dü· 

1 riistruğü şiar 

sir 
edinmiştir. Te

ahında .Jtalm;ız. Ketumduı". 

Bayan lır-
met Şakm-el 
(Edirnekapı)-
Maneviyatı 

sağlam fakat 
tesir altında 
kalır. Bu vasfı 
fa:tla hassas ol· 
masmdan ileri 
gel:mektedir. 
Hiç kimseye 
fenalık yaı>

* 

mak istemez. Çalışkandır. İnti
zamı sever. 

Şehir 
liyatrosu 

TEl'EBAŞI DBMI 
KISMINDA 

27/1/94-0 Cumartesi günü akşamı 
Saat 20,30 da 
O KADIN 

* İSTİKLAL CADDESl 
KOMEDİ KIS~llNDA 
27/1/94-0 Cumartesi gündüz saa1: 

14 de ÇOCUK OYUNU 
27 / l/94-0 Cumartesi günü akşamı 

SÖZ0N KISASI 

* HALK OPERETi 
Bu akşam saat 9 da 

Matine ııaat 16 da 
ZOZO DALMA3LA 
(KEDİYE PEYNİR) 

ZAYİ - Çiftehavuziar Ame
rikan Kolejinden aldığım Orta 
tasdiknamemi kaybettim. Yeni -
sini alacağımdan eskisinin hülr, 
mü yoktur. 

ORHAN AKÇA ------- - -- .. 
İstanbul As!iye Dördüncü Ti

caret Mahkemesinden: 
Servet Avren vekili Av. Asım 

Sorgon tarafından Fuat Karzelı 
Yusuf Ziya ve Yeni Poslahane 
civarında Bolu Oteli müsteciri 
İsak Hilıni Al'lkaya aleyhine a
cı.an alacak dnvasının yapılmak• 
ta ol::ın pıuhakernesinde: 

Müddeaalevhlerden isak (Hj],. 
miye ilanen tebliııat yapıldııtı hal> 
de malı.kemeye gclmediğinden 
kendisi.ne gıyap ·kararının 10 giiJS 
müddet.le i.anen tebliğine ve mır 
hakemen!n 14/2/940 saat 14 e tar 
likine ·karar verilmiş olmakla 
keyfivet .tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. (23812) - -ZA Y1 - 1937 - 1938 senesin-
de İstanbul San'atlar Okulun
dan aldığı:ın ta.sdilrnaıneyi zayi 
.,.ttiğimden yenisini çıkaracağım· 
dan eskisinin hükmü olmadığıııs 

2 - •.••.. - Suzinak 4arkı: (Dur
madan aylar geçer). 3 - N. Meh· 
met - Suzinak sarkı: (Yad eyle 
miştin ey neri), 4 - •.•..• • Suzi
nak sıırkı: (Ten giilııenl aşkınla 
nevasazı suhandım), 21.15 Müzik 
Ertuğrul Soysal tarafından akor· 
deon soloları .. 21.30 Müzik: Küçük 655 Ha.san Ayg~ fr' 

orkestra (Se!: Necip Aşkın), 1 - İ~====================;jlİ 

bildiririm. 
İmtiyaz sahibi ve Neşriyat Di
rektörü: E. İZZET. Basıldığı yer: 

SON TELGRAF Basımevi 

J. Grit: Mayıs ihtişamı (vals), 
2 - Beethoven: Menüet (sol ma- , 
jör), 3 - Willy Koester: Hint 
Ninnisi, 4 - J. Grit: Marş, 5 -
Alois Pachernegg: Viyana'nın 
cazibesi, 22.15 Memleket saa·t a
yarı, Ajans haberleri; Ziraat, es
ham - tahvilat, kambiyo - nukut 
borsası (fiyat), 22.30 Konuşma 
(ecnebi dil:erde yalnız kısa dal
ga postasile), 22.30 Müzik: Caz
bant (pi.) (Saat 23.- e kadar 
kadar yalnız uzun dalga postasi· 
le), 23.25/23.30 Yarınki program, 
ve kapaıı.ıs. 

ISTANBUL BELEOIYESINll 
Taksim bahçesinde yeniden yanılmış olan Belediy~ Gazino ve 

lokantası ile müştemiliitı tes:im tarihinden itib;fren (üç) sene 
müddetle kiraya verilmek üzere kapalı zarf usnlü ile arttırmıY• 
}:xınulmuştur. YU:ık kira bedel muhammeni 10.000 on bin lira ve 

ilk teminat miktarı 2250 liradır. Şartname 150 kuruş ınukabilindo9 
Emlak Müdürlüğünden alinabilir. İha:e 31/1/940 çarşamba günü sa
at 15 de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliolerin imzalı şart
name ile 940 vılı Ticaret Odası v,esikası ve ilk teminat makbuz v~ 
ya mektuulan ile 2490 nwnaralı kanuna göre hazırlıyacaklan ka
palı zarflarını ihale günü saat 14 e kadar Daimi Encümene ver-
mekri. (298 


