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SOVYET ERi TEK İ Yüksek Müdafaa meclisi 
• 

Finlandiya topraklarının yarısı mukabilinde Reisicumhur lnönünü 
sal' yapılabileceği Helsinki'ye bildirildi riyaseti altında toplandı 
Finler Sovyet teklifini tetkik ediyorlar 'AECLIS ODAFAA iŞLERİMiZi TETKiK ETTi 

.... VER G ıi"E"RE , .. , 

YAPILACAK 
ZAMLARJ 

Cumhariy•f Hülnlmcti
ııin, m•ııha• 6ir htırbin 
ubebiy•t oerditi biitç• 
-"'Çtfrnı lropomalt içiıı. 
uer11ilar• aam yapar• 
#ıen, daima oldufu 11i:ıi 
halı, adol•t oe na•:Jf•t 
pren•ip/erind•ıı H ham 
alacafına 'fıph• yoldur. 

Yazan: ABiDiN DA VER j 
rr9\ ünkü İkdamda, 1940 

l!::::V bütçesini denkleştir • 
mek için verııiJere ya

pılacak zamlar hakkında, Anka
radan alınm11 yeni malilmat ve 
tafsilat vardL Bunlara ve diler 
ıazetelerin aldıklıın müt<'mmim 
haberlere ıön, 

ı - Nakliyat ver&isine zam ya
pılarak yolcu ve eşya nakli}"e 
tarifeleri yüzde 5 artırılacak, 

2 - Alkollli içkilerin fiatı yliz
ıle 8 tezyit edilecek, 

3 - Ylizde 2 nispetinde o1an 
hava kuvvetlerine yardım ver
Jiılne yüzde 2 daha zam edile
cek, 

4 - Tütüne de bir miktar zam 
;yapılacak, 

5 - Bazı temaşa yerlerinin ver
sileri artırılacak, 

8 - Kazanç, muamele, istihlak 
vergileri bir miktar fazlala~acak, 
fakat kazanç vergisine yapılacak 
zam, yalnız serbest meslek erba· 
bına inhisar edecektir. 

Fakat, henüz kat'i bir karar ve· 
rilmiş değildir; :Maliye Vekfıleti, 
Büyük l\lillet Medisinin 18 mart· 
ta başhyacak içtimalarına kadar 
tetkiklerine devam edecektir. 
Yapılacak vergi nmlarile 28 • 

30 milyon lira temin edileceği 
tahmin olunmakta, vek&letlerin 
bütçelerinden yapılacak tasar • 
ruiların da takriben 10 buçıık 
milyon lira tntauğı hesaplan -
maktadır. 

Ankaradan verilen mütemmim 
malilmata göre, Dr. Refik Say -
dam hükumeti, vergilerde yapı
lacak zamların halkı, mümklin 
mertebe müteessir etmiyecek şe
kilde olmasına itina etmekte, 
bilhassa hizmet erbabı, yani me· 
murlar ''e müstahdemlerin nıai· 
*4't ve hayatlıırıoı taıyik etme· 
meyi giizöniinde tutmaktadır. 

Avrupa harbinin dojurdu~u za
ruretler netice inde, verııileri 
artırmak meebııriy etinde kalan 
Cumhuriyet bükumetiııin, hak, 
adalet ve nasafct prensiplerin -
den ayrılmıyacaı(ında, kimsenin 
,Uphesi yoktur; vergileri artıra
eak, fukat bunları az kazanan • 
dan değil, çok kazanandan ala • 
cak, almıya çalışacaktır. 

Vergilere yapılacak zamlar, 
henilz, BliyUk Millet l\fcelisine 
arzedilecek son <eklini almamış 
oldnihı için, yukanda hiila<a et· 
tiğimiz maddeler lizerinde ayrı 
ayrı ınlinnka•a ~·apınak fikrinde 
değiliz. Şimdilik, yalnız bazı U· 

mıınıi miilıihaznları ileri sürmek 
istiyoruı. 

Şekerin kilo,uııa yapılan on 
kuruşluk zam. yiizde 40 a yakın
dır. Seker gibi nıiihim bir gıda 
maddesine bu uisbctte bir zam 
yapılınca, alkollü içkilere yalnız ' 

(Arkası 3 üncü $ayfadal 
ABİDİN DAVER 

Sovyetlerin kayakçı m;ifrezeleri, zırhlı 
kayakları ve tankları sular içinde kayboldu 

. rFİNLANDlYADA OO;;ETLERE KA;ş;-' 
HARBEDEN DANlMARKA, JSVEÇ 
VE NORVEÇLi GôNVLLVLER .. 

Ankara: 7 (A.A.) - Yüksek Mü
dafaa Meclisi bugün saat 15,30 da 
Reisicumhurumuz İsmet lnönü'nün 
reisliğinde Başvekalette toplanmış · 
ve ruznamesindeki rneselel i müta. 
leaya başlamıştır. 

dafr.:a Medisi Genelkurmay Baş
kanının da iltihakile icra Vekilleri 
Heyetinden teşe.kkül ve memleketin 
müdafaa işlerini tetkik ve mütalea 
eder. 

Bu meclise arzu buyurduklan 
takdirde Reisicumhur riyaset eyler. --- Malum olduğu üzere Yüksek Mü-

lngilt renin kararı kat' i 
Sekiz ·talyan vapurunun 
hamulesi müsadere edildi 

Sovl}etlerin bütün 

taarruzları kırıldı 
Parh'l, 7 (A.A.) - Flariıı-&ir 

ııazet..'Siaım Finlandiyadıolti mu
oobiıri :ıo.-ı, Sovıyebleorin :t..veç 
wsıtooiyle Finlaındiya.;'8 !bir üı
tiıın&tom vermiş o?duık1annı ve 
lbu ü1timaJtoon mühletinin yarın 
ıı:ece yansı in.ldza ed~,ğini ba>
'ber vemıelk•1<fiT. 

Bundan aitiz Jf\İ<n evvel Sbok- ı-
bdlmdan avdet e1ııniş otan Fi:ıı- s 1 T l 
laırıımva Hariıc~ Nıazm Tammer e V e s 
Nıarı:rrlar oneclLsirtl 'lıop!ıyam ııır-
kıaxla.;hıırma Mmlrovanın sulh 
"'1!ıtilıarım ıiblıa~a nıem.uır ed!ilımi$ D • • l b 
dl:aın zatı 18kdian etııııi.sth-. Bu Un e r U n V e 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

1 
. - Daladye tarafın

ki Alman tayyare- d.an kabuı edildi 
• d h d •• •• •• ı d •• Pari5, 7 (A.A.) - Zıyaretlc·ri-s ı a a uşuru u :~r:~~~~c::1:~·~ 

>ve sa.at 17,10 da Başvekil Dahıd

1 

J 

lngiltere 
kabinesi --

ltalyan notasına 
covap hazırladı 

ltalya harbe gi-
rerse çok şey 

kaybeder 
Londra, 7 (A.A.) - Timcs ga

zetesinin diplomasi muhabiri. ya
zıyor: · 

Dün İngiltere kahines~ İtalya
ya gönderilen Alm:ın kömürü Ü· 
:ı:erine varolunan ambargo yü
zünden hadis olınıış olan vaziye
ti müzakere etmiştir. Ancak İn-

ı 

İngiliz hava kuvvetleri Almanya 
üzerinde binden fazla uçuş yaptılar 

ıye tarafından ıkabtı:l edi1miştir. 
Velıs, Daladye'niın yanından saat 
18,50 de ayırılJınıstır. 

Va•ifli:ton, 7 (A.A.) -na,·iciye 
ımü,,;leşarı Vekı'in Rıoo<,-vr-ite husu
si <bcr şifxeve ıröre tanzim e<iil
ım~ ıkısa mcs:ıilar ,ı;ıöndeıım<:ktc 
ve bu meısaı:aroa Avırupadaki 

vaziv<'bin ana hatlarını hü1asa et
melatıc allduğıı bildirilıme'k~L'<iir. 

gilterenin •ttihaz etmiş o'duğu ~ 
hattı harekette J:ıir l(fına tebeddül 
yapılmamasına karar vermiştir. ltalyan vapurlarmın Atman kömürü aldıkıan Roteı-dam lbı.anı.. 

Zira hangi meınle. ket 'ere .. Y~ı:nl- 1 nııııınıu l!i!lllllUlll!llllOOUllUllllUlllllUlliUUllmHDJınnıııııııııuıınıuıınıııııınnııuuııuımnnın lllW]illlJ Londra, 7 (A.A.) - Hava işleri 
nazın Kings1ey Wood, Avam Ka
ımarasında beyıaınartıta bulunarak 
tl:railılk h4Wa kuvvetleri.ne mm -
sup tayyar .. lerin şiıruliyıe kadar 

Alrınanva fuerinıcle bindtn fazla 
uçuş vaotıklannı ~öy 'em;ştir. 

Landra, 7 (A.A. l - Havıa i$le
ıri n~'<Zal!'I'.~~ bul!\in öıi;leOOıı son

. (Arka.,. 3 üncil sayfada) Vels Vasin~tıon:ı avdetinde re
tislcurnhura şifahi o.larak daha 
.eıtır:ıflı ımalfunat ve>r~tir. 

makta, olursa olsun her turlu Al- k d 
:a;a~~~~~~.nita~~~~(~~~~:1~ Memnu mınta a a uçan Uısuna !nııı.terenın vermış oldu-

~u~~~f t~~~;:~:%:~~~~: 1AskerAı Bul ı ar tayyaresı· 

·3 

- r-:eldmi./zzeti~ Başta esen Kav~k 
1 ılk telıf eH~J yelı 
Kıymetli edip ve muharrir arkadaşımız Sela
mi izzet Sedesin ilk edebi romanı san'at 
alemimizin mühim bir hadisesi olacaktır 

---o--

Kral Karo/dün 
nutuk sö_qledi 
Romanya tam bir bi
taraflık takip edecek 

mem1eketler sanayıının faalıyet-
Jerini ihlal etmek arzusıında ol
madığını tasrih ve üçüncü devlet-
lerin maruz kalma':an muhtemel 
müşkülatın vekarşılaşabilecekle· 
ri mahzur'ann izale ve tahfifiı 

(Arkası 3 üncü ıallfa.da) 

• 
I sveçte siyasi 
vaziyet arttı Billrres, 7 (AA.) - ,ParlB.nıen

ıtıonun içtima devr~sınirı ~üşadı 
<ınünı,,;el:i:ıtiyle iJ<ı·al, ay.:uı ve mclı'- •• A 

usan• hitıabt'n ittitahi nut!kunu ,,_ ·Gazeteler halka sokun 
Jrummıtw-. • d• l 

Nut.ku'l baı;lanı:ıcırıda bütı'tn tavsıge e ıyor ar 
Üstadın uzun tetkiklerden sonra gazetemiz anemle~c;ın ,oo yü'k~ck ka".ı:u~- Stokholm, 7 (A.A.) - Bugün 
için hazırladıg"ı bu eser İslam tarihinin en mun mıhlı mudab~yı v_e mılletın Stokho'.mda ı:ıek büyük di:plomasi 

( Arko.<ıı .1 .mcu sa11fada) faaliyeti ı;ıöriilmüştür. Bütün dev. 
meraklı sa 1ha1 arını ihtiva etmektedir ----- ·- - !etlerin elQileri, .bütün gün~ ba-

Af d•t D şında bulunmu.ş:lardır. Bu akşam 

1
. Ra!ı;;.i _Yaı. I• Bektaşı·ıı·g" ı·n ı·çyu·'zu.. ro 1 avası ~nebi elçileri mühim bir top. 

Jantı vaııacak!ardır. Bu,ı;ıün Hari-• t %t'l mu h 1 m Afrodit davasının bütün taf- ciye nazırı, üç defa B~ekili gör-
- tefrikaaı IDl~d<e B©ıib»~ siliıtı Af"roeit ııedir. Afrodit ro- müştür. Matbuata hiçbir tebliJt 

maııı, Afro<M mal:ık<'mede, Af- verilınemi:ştir, Öğleden ı;onra çı-
Bu tefrikada e~rarengiz bir tarihe sahip 
olan Bektaşiliğin içyüzünü öğreneceksiniz, . . . 

rodit münakaşaları, edebiyatçı kan ıı;azetelerin hususi tabılann-
mı hukukçu mu, umumi alaka, da memlekete 5Ükfın tavsiye edil-
Avruoada akisler, müdafaalar mekteclir. 

Bu Uç büyü~ eseri PEK YAKINDA ikdam 
sUtunh~rında, ~kUY_acaksımz 

mahkemenin kararı: ' Herhalde bütlin i>u diplomasi 

Bugün çıktı. Bütün 
faa!nyetinin hedefi, Moskova ile 
He1sinki arasında bir tavassut 
icrası oldugu tahmin edilmekte

m üvezzilerden arayınız. dir, ' . . - -. 

Yere inmige mecbur edildi 
Tayyare, Türk • Bulgar dostluğu dolayısile 

mür~ttebatile birlikte iade edilecek 
Ankara, 7 (A.A.) - R~ teblil: 
8 mart 1940 ctlnil saat 16 da meçhul bir tayyarenin topraklnn· 

mızda ve memnu mmtaka üzerinde uçtuiu görülerek ateş açılm·ısı 
ıuretlle yere inmlye mecbur edilmi tir. Yere inen tayyarenin ,·anı· 
na giden Türk hudut kıtası mensupları, bu tayyarenin bir Bul,;:ır 
askeri tayyaresi olduğunu ve icinde iki mb:ıy bulunduğunu görmiis
lerdir. Blikfunet Bulgaristanla olan sıkı dostluk miinas.,beti doln)'I· 
sile bu tayyare ile icindeki subaylann derhal Bulgar makamlarına 
teslim edilmelerini tasvip etmiş ve bu hususta icap cdt'ıılt•re ~mir 
verilmiştir. 

nıııııııııııııııııııııııııııııııııııııımıııııııııııııııınnııuııııınııuıııımmııınıııııııınııııııııııııııınııımımıillıııımııııımııııııı 

Son altı aylık deniz 
harbinin bJançosu 

• 

Fransa 12 Alman tahtelbahi
rini batırdı, 15 gemi kaybetti 

(Y azMı 3 iincü sayfada.) 



• 

BOYOK TARİHİ ROMAN : 124._.~ 

ç 
Yazı : M. Sami Karcıyef 

Şeyh Mah ut efendi ozaman 

evlet içinde bir evletti. 
- Ü-.:i.ı.lmeymlz Sııltanmı!. Ko

t.,-vmı bulacafı:mı'. 
- Nasıl orur• .. Şeb:z.ade Musta
~ baın!3ten çıkarıp oadişah ey-
~-

-Olsun. 
- Bi2ılet-~ gjı:eceği:z.. •• 
- Öyle.. Faıkat ... 
- F ak.rt ne dcıma1t ! .. Ofıkımu 

whıaıle .MUSl:aia:nlll ~ 
ne ,.,,ıtır:ıcaicl.. Onu •bend<m 
~. B• 'fli de eskli saraya 
.Abaooa sıntanm h pi6 oldu@ :>""" 
~ ıııkacaJda.r .. 

- Sultaruın' ~ tıwılar mı.-
,.,....,. alac.ıktır .. 

_ t.n.+-B.nı mı var?_ 
- Vı.x Swtaruın. 
- .Ajia.'11, ııııiı."l'())duk.. Maohv .. 
- Sıı:!>ırlı olunuz SuHaruın ı .. 

Kuılımııza >timad ı:ıu,.ırnooz.. 
Ha' ..,.yi hal ey~ .. 

- Nasıl?. Ve oe şelkllıde?. 
- .Aıbıtta StRtaru ele ahn.ak-

L 
- Abaza Sultanı mı?. 
- E>vet.. 
- Am1 bu blzim ~ 

ı:ıiıır. 
- BilfL1<i.ıs Sultanmıl.. Ha.tta 

mr.asma ~ size ıbilıe alıe•;hta.. 
M•odmı.. 

-SOilra?. 
- Saıra, ~ ııeçımeden bir 

ve bır şey de yıı.J'.)lffi3k i:Jtemiye
nık bü;tun müdıdC'tıi hııyatJflCa 
bocanın, mıifitüDiin. sır~ kadnı
Jro-mm. Kı:zl:ı:r ~m ooyun
ducu;ittı aıll.ııııda Wınıştı. 

Suka.n A!ı:medin bu .ı.ra.rsız
lı'.k vıe ta:biat.ixıdak:i ıbu zaf ,.,._ 
maru ~ -..eıkayündoo anla
şwr. 

N tcldm. bu vek.aıy>i sırasiyle 
}aıillk .. Sultan Almı-at, gaddar 
ıbir adamdı. Bl<Zl n~'6I'<tı.- de, 
fazla yumuşak olduğu görülür . 

C\ınuzuna taş a.tııuş ol.an bir 
dervişi ınecmın adde1m..,y;i teı-
rih ~ ol;ibileceı}i gibi bu 
h~ ıaam.rııldıraneni.n o w
rolıie ıt:ıfsiri bazıları lar.afından 

kendisinde lılr meriyet sayıJm.ı:ı 
da o.Eıbilı:r .. 

LlııiUn alnl.Qan ınah:rum oldu
fıu.ııu ~ eylediği bir derv;p 
idam etlUıren, bi:r çadır ı.piylıe. 

~wı okllıiıu halde henüz 
eseri haY'llıt gös~ için bir 
sadrazaımı.ıı. .başını bizııat kesen, 
ve-a.rl:ırdeıı bir ~u öldalren, 
badwnkırını zehirlemek itiyadın
da lıulu.rwm vMua 1.İeıın8m cüll.ı -
&tında bi:raderinin hayatını mu
hafaza <>1ım.iş ise ~ sonra. onun 
J.d::ırnı h:ıılokındakıi ta;a:vvuru:nu 
mucenı d lı:en.ciı&ı i<;in muciıbi. fe
li!:.et ci;lcağı = ve ke.şle hW 
ic:'a etmem.tş oı..ı.ı clbeıCte gad-aUıı Sultan MuııtafilYl meczup 

bal C')'liy~. 
- Ee. 
- .İşte, o vaılôt ~ Oana:n. 

• <1.;;.rl:ıltla itti.ham ruumnak lazım 
ge& .. 

cfond miz saltanata. sııiıiıp ol.a<:ak .. 
Malı Firuz Sultan, Aııaıbın 

bu. kt.lı sözlen lk&rşısıı:ıda her 
ne kad.'.l:r mest old.uyı;a & biır 
llCırfU bu mancr;ınzyu md!.ı yat
tn-'rlW için. mn-aııı-nı. diır 
lı.ııtirBl'rt!:.di. t <:ini çekerek : 

- ~. biJtim Lunlaır b1"
tı.yai... Hç. Abaza SuJtan oitlWJU 
Wıta aturlıtlliı:taın ııı:ınra. lu:>lara 
~ vmir mi?. 

- Olur SWtanım!. 
- iH<iç za.ım'*1ıem. Hep~ 

drı vücOOumı Ol'bıdan k.aidınr. 
• - Allaiı. bilir .. 

- DümJarılarıma hiç OO>i bı
ıı*ırWır ıını?. - ........ . 

- ~ bugıiiDkii hallen:len &-. 
itan .A.lmıeıt mftl'uil:lül'. GÜ!! gjbi 
~ e~ dıırurt<en, Fadb 
k.ımı.ıcmamesiN ayakla- altına ... 
lıırai<.. iMe=ıp ~ katııeoy.. 
~ H'allıkı aııılıtanat hjq;imdi 

ıAıhL Ben, ona ~ ~ • 
~de llcim eybsiıı!. 

Kr.ıbr aıı?aısı, hanımını ıteakkt 
ııry.lıedi.. F*at Matı FIR'lıız Sul
tan ~ şeyin !enaysb c:ıılklığuna 
bilıımeylcm ·. 

* Su.itan Alnnedin öJüüı,ii yı,ka-
mııılı: .lçlD ~h mt{ltlllr Şeyh 
IMttımut efendıi dav« oluııdu.. 
ı;;e,fı bu V'll:Zi:feyıi i!a edcmiyeceit 
derreede bıtiyu ~ keo
ldi ~ şaa-ı Decle<yi gön
deırcti. 

llu Şe-jfı iMdımut efendiden 
- g~ zaman baiıııe1ıu~ 
tik. De>Wet i<;l:nde bir ~ 
Bir çok vez;lr-ler padic;aıMan kei
&d lrurtannallı: için bu adıl.
mı;n ÜBküıdarda bolıımarı teiı:ice
airıe 1aica eder)eordl 

1,-tııtmq efıendi., bir alay mııl
dcllere mal.lk, padiphm f.ev • 
bııde 'bir kI.Mr6Cti. Manwt \18"

lhl!ı. camı halk arasında. kuvvet
li idi. 

Zaten, Su.1Jtan Mıart kennı. 
tinden hiıç bir ?eY Y~a.rak 

&t.tan Afıınet, haıı:in.mnd,, bir 
mJl'yon Duika, kt}1mailı 1ıaŞ!aırla 
miliwyyen on OOktz kılıç, bir ~ 
SErvet bıraktı. 
Salta~mm hak.kl!iben şay<aru 

sena olıta cl'ali mıie=Il4 dinda
ranesi ve hUSUB8 At meydantn
da med.e.;e ve imaro1e •~ Da
rulmec:uı ın ile ım.izey:yen biır ca
mi ın;asıdır. 

'Melda! w. Medi.-.ıcıi01ci teoyinatı, 
oom.iirırlı'.> her sene vel.'ııde.i pey-

ıcaaııbcri mamumcsini ilitraınaılı 
azime He luraaı ettirmesi, Silray
da Haııreti Pewıamb l'e ailt eş
yayı mübiirekenin eşhiri, yi
ne Gal'ayda ibft· oUm8 ~ecesi ba-
1mi ikur'an otmcl< üzere haıfı7'
lar tılyi.ni, şıııııatıın mecı 'i b a.1clıı n
dalki <mirleri, bih .. lıtkın takdic 0-

lunm:ıııı anc . .2! binr hııı>usi ve 
•at.si eserJerdir. 

LSkin padişah. hem~ hem 
umımü bir aıım... bıı ..... ıııŞ!lr. 
Bu naıımııı haiz olan tkanunname
dir ki vıeWmdım iki sene socıra 
l'80iııe k<flltıüdası 'M'iiemin zade 
Ali efendi .tarallndan ncşroilun
lll\ 'lıur. 

:t.bJ 1Nmı Jl'lflame fDhıikilta hiç 
bir lkanımu cedidi havi ~ ise 
de o zaman devl~ cari olan 
kavacirı usıJ'.ü ~ 1taı.if, 
=ak ve eva!et)eri, ~ ve 
:ı!lameı:.Ieri daha gü:zel bir suretıte 
ııl<sim '" kuvavi l:ıenri~ vıe 
~eyi ,.yin. padi.şalun da
hili ve baıriıcl ııaray enkazı ve ırlf;. 
murinini taı>Zim, :ııabataya, ı.mıu
ru ~. t:h>ar ve zaımetl&
re dair ~ evamiri daha mun
tarz.aıın bir YeJCih ile rut'roi:k eder. 

Suit.an Abınediıı bll'aldt~ ye

di oğ:uıldan ÜQÜ ki, İkinci Osman 
(Genç Osman) Döııdiincii Muı
:ral, :ll:ıuıl ılı 11 Ur.. • 

Bu, saytlı.lôarmı!z ~. 
-adFabHk ~.Osman ve 
İbrahim Yeru-ri!:rin isya:niyle 
teııfu.i ıhayaıt evieın.işlerıhr. 

(Arkası var) 

,_ IKD }iN Edebi Tefrik 

BOZGU 
, es 

MiLE ZOLA Çemen: ELAMl IZZET'"i 
---

~o. 70 

- Hayır cl~tır, bir yatak 1 
çarşafının yans.ı lhııp. 

Rm dolabı aQ!ı: 
- Kc-s ilınU; yart.ak çarşafım yoi: 

dedi .. Masa ör:tili;ü 16ter misi -
• • ııız. 

- Tamam. 
Ve ,ırderken ·~ etti! 
- Beyaz bll'Yrak yıı;pacağız ... 

'.i'c:ılur. aynıgı çek..lccek ... Te
pkkür ederun matmazel. 

?)(;la'-erş sevindi. Ar.tık ralhat 
edece..ı.. erdı. Evfrıe döndü ve uzak
t annes ·le kar.sına seslend;·: 

- m:r şey yolıı.nda. tesl\m bay
rağı çe.!<. 'iYor! 

Evin içi, avlu yarah dolııy<iu. 
B:.r ta•a!tan da boyuna yaratı 
geliyordu. Son Nr arabaya sekiz 
Yarah dıoklurmuşlardı, Bunlar • 

dan birinin Boduan olduğunu 
görünce: 

- Vah dostum vah!. DedL Du· 
runu:z, annemle karıma haber 
vereyim. 

İki k<?dın koşup ı:eldtl.,r. Bo
d.ıanı ka dırdılar salona ııötlırdü
ler. Yaralıların Q'.)ğu ölmüştü. Bir 
yandan yeni yaralı yatırıyorlar, 
bir vandan da o!eıılfri kaJdın.. 
yorlardı. 
BOOuanın yüzü öy'.e sararmış

tı ki, .Tilbert, titrodi, önünde diz 
ç(ı"lttü: 

- Ne feliıketl. .. Amma va.nim 
deltıl dei!;.i mi? 

Mendilile yüzünü sıldi: 
- Bir şey değil de~ mi? ... Ba.

cağııuzdan yara.lı.s:ıruz? 

Bod.uan ~ giiçlükie aıc-

:~~::;ı;··:~ıı···ııı··ı·'' ···~·:ıı ıııı···ııı··ıı~:::ıı~~:~'~''~~~~~~···ııı···:::;ı···::·:~; ltl(llf~lllll 1 .. 111 •• l ... ı .. ~... ..ııı •• lıı•ııı~ı~ıııııl~ııı ıı .. ~~;!l .... ıl ...... ı.~~~!,. 
Vali Luifi /''B 1· d.----- Ç - '''' Afrodit,, gü-
v d . !( e e ıye am- . .. d k 

.n.. ır ar ımar 
1

-
1 

. zun en çı an 
. / . . ıca a sanator-: d l d 
ış erını anlattı . ava ar an 

om yaptıracak i 
Taksim meydanının müs
takbel şekli ne oiacak 7 

Vali ve Btiediye reisi Lütfi 
Kırdar dWı mı.dhre1if ima.r iŞ!.eri 
hakfi<:.ıaıdıa Jrenıdisiyle ı;:örü.şen ga
zetecila:e şu iıuıihaı~ı vemniqitir: 
•- Taksan meydanı ve civa

rında f.aa:li)~f.e ~ oluıımıık-
1adır. • Taksmı kışlası. miiş;& 
rniia ı ve oımclıık.i yJtkıla:n ada 1 
Maliye V€k.iüetince •belatiycmi
ı.e 50 bin l:ir<l}'a ı;o:.Urrı ır. Bw:ı
la:rın y<l<ıma m.a.s:rafı enkaz l:ıo::lcl.i 
ıw kaı'Şiliınıınaktadı.r. 

::>ian:ii .ista.ııbuı ku.!Ubü· l'.lÜll 
önünde açıknı.ş aJ.aırı meytlan 
tam:iırn olınıdukttan runra res.

mi ııeci!: er ve merasi.nı burada 
Y'llP>loo;fürt u-. Taksim lkışl= yı· 
kı114> knlıdıcıkL.k:tan sonra da bu
gün, spcr nıaçl&rı yapılın.iıkta o
lan saha taksim •bıııhQe$i ile bir-
1e.ttmek suıroti'/lle ilki Uı'afı ~ 
.wıdı c:rli ve a:tt:ıısı ~i ma
bajli, aı...ra tıııııziın olunacıdrtır. 
Bu~ gezinti yo&:rı Tıııksiın 
bebçEsiııdeo l!'EÇE!rak ib:ir kfiprii 
i]e Söııı:> A$PP tamfı ile biı..Jıet-

ıtırilecoktir. l 
Bdhli-,~ e~ müso.iıt ~ 

ıilııır daılnlime b.i:r şirlrot bul ursa J 
lk~ faaliye'..ıni dl. cpiI"O';I-· 

ırumJı i."1or· :mc'<ınıııa koJac:ıık 
ve iş<! OOvı>m ed..00:.-ti! • 

BELEDİYE 

Valinin Osküda;da 
t ftiş'eri 

v Mi "'e Be lıe<li-,ı• re:si Lut.fi 
KıNaı:- iisc.i.irlaııc k., 'lıetk.i:kltri 
emaısınıdıiki ibii} ük .,"" es.'<l ccıt
ımeye hemen ru ''~esmi sul-.ır 
müı..iüırlüğüne hildi.rını.f.i• Bu
nun fuı.:ıriile mııtıal.l:inc gıduı mü
l.erıd.ıW.er ve işcileı: ı;t. şmeyıi. e
Slllllı bir şeıki'de yenil~. 

"Nazınıa Sultan,,köş- · 
kü satın alınıyor 
Çaıulıcadaki meşhur •Nazı· 

ına Sultan• köş.D.ü~ün bir sa· 
natoryoıu Jıaline getirilme•i 
belediyece kararlaştırılmıştır. 
Vali ve Belediye Reisi Llltfi 
Kırdar burasını genrck tet -
iLİ tlerde bı:.1tmmuııtur. 

18 oı! sı \'C gc~ iş bir kcru.<u 
bulunan l,.ı l:.tşklin satın 9Jın
ma ınuaınelesine hemen bıl.$la .. 
n.:lacaktır. 

Çaııılıcada b~ ıle otel yapı
lacaktır. 

ığı~.:-' klar 
Osküdarda 4 yeni 
sığınak yapılıyor 

Üdı:üdlll' sıemti'lde de 5*ınak 
lıışa faaliyetını. ievam O'hınmak
Qııdı.r. 

B insi Ba~lar başı.r.dııki 'ir&m
vav s!ıtt<<.•ti deıxısu ci v..,. .n.da ve 
d:iıil'6ri %'...c..iyc m.1'y•cli>nmd'a, 3 iın
cüsi.: d. kt.}11n2.1<anıJıdc bir.~ bah· 
c<.mıcdc o;: ÜZU'e üç Y"'11 ve 
nıocier-n sa-: :na:k ~ ohırırrnılt" 
'tın .Aıyırıca. ÜsJcii.dna- Be!aii.yc.si
nın !.cıı!'iz'liık alurkı.n ci...arııı.da 
da büyük bir sı Oı.ııal:ı: yal>ilmak
tadır. 

ADLİYE 

Kadeş vapurunu 
soyan tu !Jiciu 

İ.stan.bul limanında Kade:, va
punından eı;ya çalan Muharrem 
dün Sultanahmet birinci sulh ce
za maıhkemesiııde 6 ay hapse malı 
kum edilmi<;ıtir. Diij.ır ~ Sulıtan Selim 

~ Aı=t'.a camilerinin dı. pa!c 
harap bir vırı:ıyetıte i>Wundıkl!a 
.-ını gören V.atlıi bunlanrv sür'atle 
ıtaıınir olunmaısmı da dün E~ 

'Camiıeıden ayakk.ıbı ça-ı 
lan hırs!z yakalandı . 

ttnı.id~üne bi.Jdi;.-mi-)tir. Camilerden ayakkabı, pıL1" 
Müfe!iiş.arin şil<- hl ve sapka gibi şeyler ça.ll:nakla ta

nınmış sabıkalı Hulüsi tekrar 
imtıhanı cünnümeyıuı haı..nde vakalanmış 

Beledi~ yeni ahn:ıca-k Wın tır. HulCıs: Ga!atada sakız'. sı:r 
m.üf.alt.S:;lledn ş.ifalıi lınr.:ilhankın kakta 1 numaralı binada tahmil 
da dün Belecl!ye<'.kı yapılmıştır. ve tah.ıLYe aıuelesinden Haşimin 
~ bizz3t Vail ve Be- odasını soyarken tutulmuştur. 
~ Teisi Lirtfi Kl!l'dar da bu- Hulusi buna benzer tiç hustzlık 
lll4ll00Şt:u.r. Luı.fi K>rtla.-ıın lbiz- d.:ılha y.:ııot~11rıı ;ti:rof €1lııniş ve 
zat ııualler sard~ bu iınl:iıhruı.a adliyeye verilnıiştl4". 
21 k:İl\li g~. içlerinden 6 ,.~,._....,....,, ................... -~...,... •• _,.. • ....,.. ........ .,.. 
kiışi mtJtııap olıuaıcooct.r. 

Kız çocukfa;ı için yurt 
• Çooıjklan:Ku.ıtarnıa yuı-c!Uı> 

lsl.!:;.ııre h~ycl.i ıxız;ıntcsi günü bil' 
1ıcıp1:ıntı y:ı,ı>ac<iltt.ıır. Vali ve Be
lediye · i Lütfi Kırdıtrm re
. '7uıdle Uı<plannc.ı.1'.!tıır. Bu he
'.Ym'i.n kız QOC.Uklro-ı için de ar 
cKıuı1:arma yurou. te<ıisi bak
ıkıınıd.a b!rar verocejl;i du an\aşıl 
anıilctactır. 

6 çocuklu annelere 
madalyeler geldi 

6 Çocııildu ailelere para mü
kMa1ındarı e'V'Vel. 6 çocuk sahibl 
Olmu.s buhınan annelere verile -
cd< .Şefkaıt madal)'ıeleri. Sth
hiye Vd~n S~ mü
dürltüitüne gönrle.rilıınişt.ir. 

S<iııirn.i0de ~taıt madalya-
91> alııcaık anneleT 500 dür. Fa
ılııaıt dıün bıml.ard= y.ailnı2 160 :ımn 
matla.tyeleri gönderilm.iŞtior. 

tı, l?iiliiimemiye çalıştı: 
- Yalnız bacağımdan yaralı

yun ... Farkına varmadım, aya
ğ n sürçtü de düııtüm sandım. 

Gü.clü.kle kıonwıuyordu: 
- Susadun! ... Susadım! ... 
Bayan Dölaılıerş kol;tıı. su ge-

tirdi. Diğer taraftan Döla.herş 
Buroşu yakalamış Boduana il
timas etti.rmlye ç~ıyordu. Bu
roş: 

- Vay dedi, Baduan burada 
mı?. Biçare adam! 

Yaralının yanına gitti ve da.ha 
yaraya bakmadan vaziyetin va
hametini anl.a<lı: 

- Şimdi bir ameliyaıt ya.pııca
ıtun, ondan sonra Boduanı getir
sinler, dedi. 

Yürüdü gitti, sözünü unutma
ması için Dö!aiıerş peşini .Oırak· 
madı. 

Ame:.iyattan sonra Buroş bi
taıp d~tü ... Ifa112 soı:ıra da Bo
duant ,,-tirdiler. Dölaherş: 

- Doktıor dedi, Boduanı getil'
' diler. 

Buroş ~!erini açtı; 
- Ha derli, sıra başkasında. .. 

Hıi.IB akşam ohnadı mı? 
Kalktı. kendn.i topladı. Buro-

ü ü!t haberler 

* Fınneıla:r cumi~ sıeııt!t
lik umumi heyet 1npaaı!(Jsı dıüın y&
pılını:,. ı;:eçcın seneki faıı,J.ty<ıt ~ 
den ı::cçirild ik.a-.n 30Dll"a yeni ida
re lroyeti seçinti ya;>ı.lıını$lır. * Sovyet. •t.ical'et ımüm<milleri 
dün Mımaıka T.icarret .Müdürü 
Avni akmam ziyaret edlemk tiıf
tik iılıı'ileatuıın Rusyıı>ya da ser-
best lb:ıııııı1almasır isllemı.i:Jlcrd. 
Bu .ılıelklli Vcldlate ~· 
* .Karadeniz liseleri me>runJı:ın 
~ti• beır saıe okhı.Au ııiılıi tıu 
sene de 9 mart 1940 Cl.ll'.It8.rıte ge
cesi Taloaıtlhyan ~ lııİl' 
(Kıa:rııdeıUrı Gecesi) ~ cön~ 
tir. Bilhama bu geıcerre o:yııaıı,a.. 
cılk Kall'31dıeni:z. oyunJan ~en se
n61mlıe-n dayıa farla aıJalka uyan
dııracak şehllde harmılanııruı;tıx. 

şun ameliyaıt masasına yatır -
mışlardı. Dölaherşin anne9ile 4-
nsı blraıl ötede durmuşlardı. Bu
roş: 

- Asık kemiğinin üstünde di
yordu. kolay, bir şey deği.. 

Pantalonunu, kunduralarını 
kesip cıkardıkır. Ayak ve yara 
meydana çıktı. Jilbert yarayı gö... 
rurıce ilrperdı ve düşmemek ..;in 
dayandı. 
Buroş: 
- Yay diyordu, haylı hırpala

lllıŞ]aı·! 

Ayo.i(ı muayene el.ti, soğuktu. 
Nabzı at.'lllyordu: 

- Kötü! 
Boduan mmldandı: 
- Cok mu fena? 
- Kötu bir ayak, bu ayağı 

kurtaramıyacaj:ız. 
- Ne yapacaksınız? 
- Stz cessurswıuz. Bırakınız 

da ne vapmak hizıınsa yapayım. 
.B<xluanın gözlerinde fer kal -

madı, biraz daha sa.rard.ı.. Anla· 
mıştı, cesareili!: 

- Yaıpınız! Dedi 
Hazırlıklar başladı. .T.İ!!beı1 dıoJr,. 

torun ince bir destere ile Bodu
ana yaklastıhru görünce; 

Dün ''Tan,, aleyhine yeni 

bir davaya bakıldı 
25 ŞUıOOt tarihli Tan azcl.1-

sinde •Görüşler• sütununda 
cGençli.l!in hassasiyeti başlıklı 
ve Saıbiha Zekeriya imzalı fık· 
radan dolayı müddeiumumil.iıkçe 
•Tan• ,gazetesi neı,riyat müdürü 
Halil Lütfi ve mtllıarrir Sabiılıa 
Zekeriya alıeyhlne açılan davanın 
muhakemesine dün altıncı as:iye 
ce.oa ma.hkemesınde başlanmış • 
tır. 

Hal:il Lütfi ve vekili gelmi!; • 
lerdi, Sal>iha Zekeriya yoktu. ld
dİ.alh'.ııına dkwıdu. Bundıa, mev· 
zuu~ahis fıkranın bazı parçala
n tekrar eruimek.te idi Bu fık
rada cA!rodit. davasında genç
liiıim g&terdiği hassasiyet kay
dedılerek gençlikle ezki zihniye
tin çarp~:ı.sınd..n haı.'ıso~wunak
ta di. İddiaıı,amede bu yazının 
lıim ve madde gösterilmeden 
müphem ve suizannı dt.ıvet ede
cek mahiyette o:ldui(cı ve İstan
bul müddeiumumisi kastedilerek 
yaz,Jdıi?ı iddia o1unmakta ve Tan 
gazetesirun evve\ka neşriyatı da 
bu maksadına delil gösterilerek , 
maznunların mat.buat kanunu -
nun 27 ve 30 uncu maddelerine 
göre cezalandın mal.an isteni
yordu. 

Hıı;ıil LUtfi sorulıııı sıuJ.e şu ce
vabı verdı: 
•- Gazeten.in ııeş.rivatı btan

bul mi.iddeiumunıisinl. onun va
ziie ve memuriyetini istih<.laf e\
mcmcki'.cdi.r. Çü.nmi müdcleiumu· 
mi Afrod.J.tin m ı.istohreni~ıı.ı 
su\h ceza mııfıkernesinin ehlivu
kuf olarak seçti.i?i İbrahim Hak
kı K.onyal.mı.n ~nı aldıık
tan sonra iddia etm;,; ve müs -
tebçcn da\ası açmışt>r. İntişar 
eden bu yazı dı>ğnıdan doğruya 
Airomti m illiteılu;en olarak taıv
sif eden İbrahim Hakkı Konya!:ı
yı k.asdetmiş ve tenkitlerini mu
maileyh üzerine toplamıştır. Fi:L. 
ha.kika. b:ze göre İbrahim Hakıkı 
Kaıyah EllıliıvUkuf olmak evsa
fını haiz olmadıktan başka ayni 
zamanda geri fiJtirli ve herhalde 
inkılap z~etile müvazi yü
rüıniven bir wıtandaştır. Bunu da 
a~.enen yazıyonız.:t 
Hakım icabını d~ündü. Neti

cede davete icabet etmiyen S:ılı:· 
ha Zekerivarun zorla getıirilme
sine ve bu dava ile Tan aleyhine 
açılmc; ve geçen gün OOkı.lmış 
ol.<ın diJl:er davanın tevtıirune ve 
muhakemenin 13 mart 940 çar
şamba ~üne bı.rakılmasına ka.
rar verdi. 

Çuval fabrikası 
k ·rulacak 

Bir İngiliz hey'eti 
teklif yaptı 

IB:ir ~ ~ mem
leketimızde çuval fabrikası kur
mak için alakadar.tara müracaat 
etmiştir. Tetkikat iQin mem1e.ke
timize gelen bu fabrikatör, muh
telif mıntaka:ları dol:l,.;ıcalı: 'Ve 

faiırikaıy.a ehıerişJ..i hir yer ıırw• 
caktır. 

Memleketimizin. ihtiyacı olan 
çuvalı bugün Hindistan ıılıbi u
zak bir verden müşkülatla teda· 
riık edebikıiğimıi.2xhm bu teklif 
aJakadarl.area miisı>it karşılanmış 
tır. 

-Hayır, hayır; korkunç! De
di. 

Üzerine fenalık geliyordu. Kay. 
nanasına dayandı. Kadın: 

- Neden burada duruyorsu -
nı.ız? Dedi. 

Fakat ikisi de yerlerinden kı
mıldamıyorlardı. Doktor ayağı 
kesti. J ilbert .ı:özlerini yummuş
tu. Dö'<ı.herş ameliyatın bittiği
ni, eiizlerini açmasını söy Jetli 
Bodu.aru yaUıJhna .gö..'ürdüler. Dö
laher~; 

- Dinleniniz dedıı size bir o
da da hazırlatac~. sui yanımı
za alaca,iiız. 
Yara1 ı biraı kendini WJ>ladı: 
- Hacet yok dedi, öleeeğimi 

hiEsedivorum. 
Jilbert: 
- Bövle söyl=eyin dedi, bir 

ay sonra ayaga ka1ikansıruz. 
Yarıılı başını sallıyordu: 
- Oleeeıtim, ölece,iiim ... 
Bir an üst.ünün başının yırtık 

~lduitunu. ellerinin si.nıs>yaiı, kJır., 
li oldu;'!unu gördü: 

- Ölürsem, ellerim temiz öJ,.. 
mek istiyorum... Rica ederim 
Madam bana bir JS!ak havlu ve
rir misiniz? <Arkaı.1 var) 

8 - MART 1940 

Mil i piyang nu 
i inci keşidesi 

Dün lJapılan keşidede kaza
nan numaraların tam listesi 

Ankara, 7 (İKDAM llluhabiriinden) - Milli Piyall&'Onun ikilıci 
keşiJcsi bu sabah saat onda Ankara Halkevi bln~sında üçüncü no
ter ve alakadarlar huzurunda çekilmiştir. 

Son rakamlan 86, 54, 75 ile nihayetleneu onda bir biletler iJd. 
şer lira nıı;orti Jrnwnmışlaııhr. 100 bin lira kazan:ın biletin parça
lan Sivas, Aydın, Manisa, Akhisar, İstanbul ve Knyseride, 25 bin 
lira kazanan biletin parçalan Mani.sa, Merzifon, N"ılrdo, Adana, An· 
kanı ve İstanbnldndır. 

Kazanan numaralar ııunlarda: 

100.ootı LİRA KAZANAN 

6486 
25.000 LİRA KAZANAN 

23054 
15.000 LİRA KAZANAN 

9475 
ız.ooo LİRA KAZANAN 

39533 
10.000 LİRA KAZANAN 

453 
5.900 LİRA KAZANANLAR 

5424 16200 

3.000 IJKA KAZANANLAR 

126:!9 12931 3&152 46132 41!17 

2.000 Lİl~A KAZANANLAR 

l!itl14 19163 22781 37416 -il 784. 
42900 46172 4358'2 

ı.oao LİRA KAZANANLAR 

3592 4-i-0'2 5920 8474 8676 
8739 11wo 13988 14359 14480 

l&lli8 16867 17140 21535 2.1760 
25Jo86 28127 2835ö 28892 31157 
3::220 3244-0 34393 36411 35793 
~ 38805 4700 47777 40026 

100 LİRA KAZANANLAR 

395 1416 2190 3&16 46137 
5168 5315 5345 5349 6383 
5479 5659 5817 6oUl 6171 
6208 6289 662~ 6706 7982 
80'22 8002 8999 9400 9983 

1G206 10216 10389 10482 10882 
11188 11419 11431 11588 11616 
11868 12001 12240 1?2706 13005 
13494 13714 14319 14713 14989 
IB031 15664 15965 16613 16759 
17621 18127 111298 184!1i 19003 
19154 19480 20100 20083 2063ô 
214tO 2153'.l 27'498 27361 27709 
279S8 275~8 28179 28273 26812 
2!1100 291J!J8 30009 30049 30866 
31660 31743 31843 33581 33614 
33700 33876 34348 34 712 35041 
S!X>TI 36682 30090 3ôl56 37030 
37311 37G63 37793 3781l7 37942 
30048 38179 a;515 3:l717 33674 
21634 2.1834 22062 22784 23188 
23545 24lö5 24431 24498 24791 
2fl..."'OO 200 ıs 25766 :ııi818 26987 
25005 27163 27265 47131 47240 
47öl6 4&167 48199 48321 4&387 

CAZBANT 

Z i L t ... 

Türkiyede imal edilen ,Caz,. 
bant• zilleri dünyanın en ~
bur ve kapışılan zilleri ara&m· 
daymış. Nanemollaya bunu ha· 
her verdim de: 

- Mes'cle tanının.ak meıı'e
lesi.. 

Diyerek ilave etti: 
- Daha şöhret test. edecek 

ve kapışılacak ne mallarınuz, 
ne mata'lanmız var amma, ta· 
wtmasını bilmiyoruz. 

Tek elin şakırtısı yalnız ha· 
mıınıda .• duyulurmuş. Bu &il 
bahı;i de muhakkak bu nevi
den bir şeydir! 

ARAPLARIN 

MUHAREBESİ 

Şimali Arabistanda ilci Enm 
biribirine harp iJiın etmiş. Bi
Pıı Nanemolla, giildü, güldü, 
en sonunda: 

- Mesele kalmadı öyle;r-
ııe.. 

Diyerek sözlerine ekledi; 
- Anlaşılan Avrupadaki mu

hariplerin gösteremedikleri c&
sareti Arap Emirleri gö•terdi
ler ve meşhur 15 Mart yıldı· 
run taarruzuna kapı açtılar! 

Fakat, bn sefer de ben ilave 
ettim: 

- Amma ve lakin Arap E
mirleri değil, Arap dünyuı 
biribirine kanşsa bu gidişle 
ne Zigfrit, ne de l\fajinoda bir 
şey olaca<!ı yok. Çünkü, ban, 
lokantası, siııemi.sı keyif ve 
zevki verinde olau bu kal'e
leri bırakıp döğü$miye çıkmak 
için insanın behemehal ser • 
deng~ti.. Olması lizım.! 

\ 

48648 48885 49'Ml 48908 3852!1 
38623 3a826 39003 39172 39003 
40687 4'1317 41355 41470 41841 
4.1043 43178 ~3 43956 43980 
439115 44306 44708 45546 
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52ô 558 591 642 765 
817 915 10Q24 10058 10120 

IO.IQ9 10122 10203 1025.2 lll269 
10359 10099 10013 1~ 10665 
1-0681 10776 1000'2 10951 11008 
11009 11102 11165 1118.5 548 

907 7002 7371 7579 7677 
7678 7824 7852 7870 7904 
79/n rt."72 8494 8!>44 8717 
8719 8962 9279 9317 93S4 
9416 9446 0041 4228 4342 
+ı-09 4679 4657 467fl 4007 
4821 400.2 5061 5067 5187 
5269 5288 :ilXi8 5768 5807 
5980 5.9'.)8 6076 6197 624!i 
6274 18'28 lSW ffiı7 1965 
2126 2217 242.5 2'158 2671 
2779 2788 28·lİ! 2011 227 
22.15 22.18 2200 2252 2455 
:2477 2612 2752 2753 2927 

12'7 216 268 32.1 822 
40'l 43.5 41}2 778 793 
875 895 826 991 1!>'27 

1108 1273 1296 1299 1404 
1412 1802 16477 16212 16311 

16078 11192 11277 11404 11412 
11426 ll«l.'i 11534 11585 11619 
11&13 11919 11946 ll!lfil 1207li 
12104 12245 l:.>::55 12440 126:i!t 
12.504 125:!9 12.575 12656 12689 
12778 lı~ 12806 12&9 12&J.G 
l:ıru9 13115 13151 J.az36 13254 
13:>'23 13371 l;J..!.32 13493 13837 
13952 13979 13999 14007 14056 
14lfü 14194 14i41 14352 14556 
14li07 14730 15170 15187 15498 
15665 157.>() 15306 160'l5 

MÜTEFERRİK 

Yağmurlardan Babıali de 
bir hanın ikinci katı çöktü 

Evvelk.i gündeııberi fası.lalı. bir 
§Ckilde devam eden yağmurlann 
tesirile Babıiıllde Reşit Efendı 
hWlllllll arkasına isabet eden yol-
da.ki. duvarlar yıkılmış ve bu su-
retle duvarları taı:namile suya 
maruz buluruuı hanın orta k&tı 
dün birdenbire çi.'kmü.ştıür. Bu 
sırada handa çalışan dört kişi can 
hav!ile kendıitlerini sokağa attık-
hınndan kimse yaralanrnarnıştJr. 

OTOBÜSÇÜLER 

ZAM İSTİYOR 

Otobüsçüler beledişeye mti • 
rw:aat ederek zam istemişler. 

Nanemolla bir otobüsçüye 
bunun sebebini aormuş, tu ce
vabı almış: 

- Her şey zamma uğradı. Bu 
arada be~n fiatian da zam 
efudü. Tabif bizim eözlerimis 
eli değil ya (?!) Niçin bizde 
&am istemiyellın?. 

GÜLÜNECEK DE· 

ÖİL AGLANACAK 

Dünyada insaua en acı ge
len ~y, ayni meslekte olaula
nn biribirlerinin eksik veya 
aclianıu iııtilıfal etmelerdir. 

Yeni Sabah refikimiz de de 
bu bileti ruhiyenin sık sUı; 
Uzahürlerine şahit olunıışor. 

Dün Peyami Safauın mah • 
kemelerinden bahsederken: 

•- Zavallı son günler •ar • 
fıuda adliye koridorlarından 
k.urtulaınıyor .•. • 

Diye bir sürü li.k.ırdı ettik
ten maada bir de bu sayede 
hukuk diploması edincbi1cc&-
9ine işaret ederek Peyaminin 
düştüğü vaziyeti gölünecek. 
tehzil edilecek bir vaziyetnı.iı 
gibi saııki alay mevzuu yapı· 
yor. 

Nanemolla ile dertleşiyor • 
duk da: 

- Güleriz, ağlanacak hali • 
mize .•. 
Mısramı tekrarladıktan son

ra tek kelime ilive etti: 
-Acı! 

A. ŞEKi:p 



' 
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' (O Kadın) &onra (Berk• bn-• 
1 •i n b 1 ç osu kararı kat i dl ~=)~azetesi tiyatro mil • 

(H~ taı·afı ı incide) nekkidinin nnlattı{:ına göre, Te-

ünyanın en büyük transatlantiği harp so
nuna kadar kalmak Üzere Nevyork'a gitti 

Paris, 7 (A.A.) - B. C&mpin
chi, matbuat mümessıiı:leriııe be
yanatta bulunarak son alıtı ıq 
ınrfı.ıı.da cereyan etmiş olan de
= muılıarebclerin.in neticeleri 
hılkkında izahat vermiştir. 

Müttelııkl<!rin kuvveti, Bıı.ltli.: 
de ııW mü.>tesna olmak üzere, bü
tü ıı denizleri kontrol etmektediı-
aer. Alman filosu, ü.ıısültıeıreke -
lıerlnden aynlma1ı: cesaretini ga.. 
tereruemekted:i.cler. Düşman, sa
dece ıanıenıaiııi!r.lıeri, ~areM!ri 
ve .ııııııynlan ~ ticaret geıni)erioe 
taarruz etmelı:ledir. 
Fransız denirı k11111 ...tılı:ıi 300 

b:fiı.e teşkil eden 2000 den !a
la vapura refakat et:ınıif ve ba 
v~ur.lardan ancıtk dördii W. 
~Ur. Kanada 00'.hısu, J'rıınsa 
mı.is!aınlelteieıır kıtaat>, Hind» -
tan, Aıvusturaiya ve Yeni Z..Iıın
cUı kıtalanruıı bir adam bile za
yebnek.sizin Okyana;ılan. ~ 
~- İmparatoduğ'umuzun mllh 
telli aksamı arasındaki münaka
!atınuz, mll}'Dlara, tahte!bahirJ&
re ve tayyarelere rabnen serbea. 
tir. 
Düşmanın hücumu netice9in

de ba~ tek bir ha.ıı> ge.mis! 
yoktur. Yalnız 15 Fransız tica
ret gemisi bat.ıru:ştır. Halbuki oblı, 
d ü.şmarun 8,000 ton hacminde 
goemıılennl zapt.ettik. 

Frllll.'iızlar, taıkıil:ıen ne kadar 
tlcacet j(em.iısi za:yetınişla- ise o 
mü.tarda düşman tahtelıahiri ba 
t:ınruşlardır. 12 Alman tahte.lba
himıin deniz ~]erimiz t> 
rıılmdan .batırılm.ıf olduldan m11-
balrhJı:tır. 

Alınanlar, tahte]ıb:ıhlrde uğı:a
ınıı:; olduklan zayıattan dolayı 
şimdi gemileri hiçbir ihtarda bu
lunmaksızm batımıakta, w ga,. 
na i.zaıhat vermeksizin miıtralyfu; 
ateşine tutınakia ve bitaraf .Re
milere taarruzu tercih etmektedir 
ler. Bitaraı&nn za:yoıa.tı, akırdır. 

N9V"!'Orlı:, 7 (A.A.) - Dünya -
nm en bfeyük gemisi olan Keen 
El.iızabet Traıısathıntiği, gjzJj t;u.. 
tulıııne olan bir seyahatten son
ra 7 mart n.at 9,.30 da N evyork 
llm«>ma vıiosıl olacakt>r. Keen 
Elioı:atıet, haı:.bin başlaıı;;ıı=ıdan
beri ~e bmer dolac ~ e
derek rıhtımda bnbmrnakta olan 
Keeıı .Mari ve Nonnaııdi'nin kAI:'-
şıs,ında Ter al....Jrbr. 

Keen Ellza.bet tramatfanti!i, 
26 şubatta İskoçyada kfiln Ol.yde
bank tez;:Shlarından ayrılmışbr. 

50 polis memuru Re süvari po
lisler, vaıpıunı.n yanaşacağı rıhtım 
civarında d~ geı.ınekted.ir. 
Rıılkın buraian. y:ırklaıŞmasmı 
müsaade edilıniyccektir. 

Loıxira, 7 (AA) - Deniz ımo
haıfili, Keen Elıizıılıet vaıpunuum 
tcsbit edilmiş olan tarihten iki 9J 
evvel hareket et:ınesinıi şu ~ 
le uızah etme:ı.tedirler: 

Bu vaıpu:ruıı bııhmme.kta ol
duğu tezı;ıfııhlaır, A':man tayyar&
leri 1çlıı enteresan bir hedef teş. 
kil etmektedir. Diğer taraltan bu 
v~ımm hareketi, içinde iıki zırtr 
h ile bir kruvazöıün, hlr taıyyare 
.ııemı&nlıı ve ilııi torpito mırlıri
biıın ruıeo ~ekte oldııiı> teı -
~ möhm bir kwınını -. 
best lbırakmaktadır. 

Sovyetlerin teklifi 
(Baş tarafı 1 inci sallfad41 1 

tc!'<'l.a.c büUlsatıen şı mJ.,1xhr; 
FınJmxiiya., Viipuri dıaıhil oJ... 

mJk ii:zere bU!üıı Karcı.-. Bar-. 
luru, LııdoW"ın şimali şar1k:isi.D
!Uti b.iıt.ün ~. ~ 
şimal kJsrn.ım, Haııııoe 1im3flını 
w a}'Di isimdaki yarıı:ı-1a-yı ~ 
yet Rw.-y aya !erk.edecektir. 
~ •. finlaındiiyarun cev.ıp 

V'6l"!ll6Si .iıı;ln oo gi.ıon mo-l'lılet is
lıemiş Ve bunu jatil...J ~ 
Şu halde Fiınlanrhyrnuı vet>oce
P;i cevaıbın yarın alı:$ain ı<ece ya
rı&ırıd;;m evvıeıl ~V .. )ila ~ 
m<:Si .ic.iıbcılıındııtcdir. 

i-vi ma.!U:m.ıı.ı. ahıaılala o1mı. m&

b,j(i)Jdoe bir kaıç ı::ü.ıı soma bir 
mütareke yapıb:ırbıleceği tahmin 
allı.~. Bazı ıkiınsel-er, }'i.n

)m:diyoa il!ı:flıoo:.ın.in ~ aJiır 
~-ı Jron>ulc taın:ııyül ~ 
mesi .lııa'.1:iıı;;I Fmlaıııdiy.a ordu • 
8llllUn nıUı.avema:ıte buL ın:ıca~ 
ı001Weasıııclabul.~. 

IBJ-ıbnkı, 7 (A.A.) - FiııJ;an -
diya lbfrv'..llt umumi ka.raqıaıu
lllll ıtıabllb; 

iKacel.i. Berzabmı.n g.aı:;ı .ı... 
amıd:t üuşıuan, VllıocJrı;('Ull şimali 
gari>isıne ka.rşı şı.dtlcıt..ı hticum
lıaıııcia bulunmwft;ur. V.ibuorg iı.ör
fıo::ıi aıdıa]ıannın ele g..>çir.iJmes:i i
cin ~ o.J.an muh:•ntıeler 
devam etımeJ;ltedU. Buz iistii'Nie 
ilcr.lnndlcte dloo Ruslar, ~ :z:a
yja'.ıa. u~larrlır. Otw:dan 
~ tıaıılı: .t6lhril> edilmiştir. 

V.iıaıl: körJbı::i ile VuoSki mh
ri 4llr'llSlllıdıa Sovyetaer ıtarırflndan 
vapılıınış ol<uı 1ıaamızlar • aiJaı.. 
tnEff.e uf!raıınw!.ır. 

T8iıp:ıle Ü7.ırinıde lqıoçu llru:vve$
ki. 1aııafında:ıı uzun mıüklldıeUıen-

beri lbv.ııı-1~ oloaıı hır ııa.ı.ruz 
O~İiŞtüır. 

·ruııa :;imalde dün Ko.Uanj::dti.. 
dıe b:ış!amı.s a1an mulııaır€00let -
de devom elııı'relk:lecW. Rus1'arm 
1ıaıarru2lıarı ~'llr. 

Doorzc.le, Fmla.ıd:iya köı:bJD. 
~ .dii:ıımarun Vbııw'un RBQ> sa
hilit-.ıe kW111 }1'l'plllJıŞ olk.ı.u,;u bit 
taI:ı:ıı-uz ~ i 'Sii , ... ~ 
~aınıştır. FinlıwıdU'a ~are
.leri, F.ı.ııolıarııdia k(k;fe-.ciruıı buz
bn ii:ııeıriınde )<ak::.laıııış olduk
lıı.rı Sovyt>t milil'eııcıOerini bom -
bardıman elmi:şlerrlir. Vi:borg 
ınm1ıaıloaımldıa .ı.,yyare !aaliyoti 
fwziladır. 

Helsi.-ılu, 7 (AA.) - Rusların 
Vi:ipurive kıarş.ı ~ta oltluk
Jarı taaımı:ııdıı. görülnı tevaıkkuf, 
~ı.iıye~tar anıilıafilde Sovyet 
yiiksıeir kumaıı:d.:ıonlığını:n kuvv('t
kır.ini yen.iıde.n talışid etmek ~ bu 
k uvvdt.Lari v az.ıyEltin i !caa tına in 
ti>:ık e'Jtianek m..~!>uriye+.iıuie 
buıkı:ıırnasına hamledilmektedir. 

Finlınd..7a l<ıörreziıni ik...-pl.aıın,. 
okıı!ı lbu:zl!=.n üstü en ıınulfo:; mu
haırElbe sahncler:ndıen biri ol:n11$
u. Buz Ü1J&İOdıe bu kadar~ 
nl6 mlik\'nSta bir taıarnıııı.ın na&ıl 
~ ta yaıpılmı.ş oldujtu sı..ıale 
ıpvan ~dir. 

Rusl:ar ın kayaıkçı mü.forerelm 
ile zırh ı ıuzaklar ve tanklac su.. 
lar içi.nde kaıyfoolmuşl~.rıchr. Küt
le hali.nde yiiııüvüş ~an Ruslar, 
F'i nlarırll ·a tayy.arelati ~ mü
.<ıeınımel hir b:deI ~ edıiyor-
du. 

Ruslaı-. Vi.ba:i! koyunsun ~ 
sclıiliıırloe .işgal ~1ımiş olduklnn 
W";üııı ırd.<ta.J.aııdan t:ar<ledilmiş -
'lt-rdir. 

·~~~~--~~~~~~~~~~ 

Kral Karol dün 
bir nutuk söyledi 

(Baş tarafı 1 incı saııfada) 
meww; mü:l!lcünü gar:ıııı.1.i aJ!tma 
...tıı-a.k r.\iu~u .ko•Yhj i id.ik'.en OOotl

N şöyJt deniJlmclk.tedi.r; 
• cCl!laırun s.ılhUc.\.i yeniden ha-
1,.l-d;;r ot;mlş olaın ilı.!ilaİ i.Le mil
l<?tlerin normal teşriki mesaileri 
cıc ~.oh. n .ırr'-• h:>\"<llli men
!aııı!.kırmi a]lı'.kru:l aır eden l:ıiır .ta
lkım 'llCS31ec: oı!'lava cı.k:armJştır. 

N· 'a R~m ta.."Il bir 
bltamfUk rmthaJiaza Ell:mek anu-
stınıda oldullıu n cdi!ıı:ııokt.:.rlir. j 

KrQI burııdan sonra •ubat a rm- ı 
rl ı.ı:, 't • d <" • ..,.,;,; ~n B :!kan 
r-ı!er.~ımrnn r.~n "" 
$truvaının R urnen euııçl.iği mil-
meıdline vaıım .. d]dubıı hara -
~<.l'lli '-aıbuhleın h.11ıretrniştir. 

Kro:l, ioktısadi vazi<vati teIBtik 
·('J',t.:;:'!ten sonra a:slrerl tedbil'lc>re 
roın•a:zi. cil':ı!ı-1!1< fkt:s.ırli mese~ -
~ !huııusi tm 't.euıan.'vet aıt:fet
fil:cceitini ~ve mID.i Lkiı
~ hı>rlbin şeraitine ıntibak 
e!!tirlhncSiıni ist'arr..i$tir. N .Su1Gta 
bında:n sorı.ra pacllrııeıı'lbtıuzı hal. 
eln'nıi icabeden m1selelııre ieıırat 
ecli)me1rtediı'. 

iki Alman 
tayyaresi 

(Ba1taTaf< 1 incide) 
ıra fil<l İr.,l(lliz aM:l ta~sinin 
İSk.ooQvanın şimali Sll1ki s.:ıhlllüırlıe 
Heinkel t.~ iki Ahnan tay
yare9ini ~ olduk.Ları bli
dirtmeldedir. 

Lcodra, 7 (A.A.) - Bu ~ 
!.;:rtttem;,iıı 'la!,]{ s:ı..~ri a~ık
lanrı& Alına.n olıduklan :aıııı.nedf>. 
.Jıcııı iki ı.avvııııre ı::aruhnü<;tür. tn
sıiliz 1ıayyareb". burl:ıruı peşi
ne taik.ıimriaırrlır. 

Pa.ris, 7 (AA.) - 7 ma.ıt ta
!r.iılili resmi .ll.,"31?1 .t.chl'iği; 

Vo<'t'slann şark s~tlıı mailinde 
Fransız w Alınan loe;;il lrollıac>
mn laali-,-ct!eri görül:rnüştik. 

Fransada dört milyon 
yabancı var 

Pa:ris, 7 ( A_ A_) _ lR TEIJlpll 
~azetesi, Fıransa.da muk'.m d.öd: 
ınilvon ec:nebl!lriıı miiıltTıaiın ol
dukları ilıfuriJocıt; m oriM iıle meıı
l'ıııl olı'.naktıı. ve zal:ı:nttad.an kıooi
rol ve nezaretifı.i daha tiY'llde ,.z.. 
~~. 

içi:n imk!ıı dairesinde mesat sar•, pebaşında hali, oynanmakla ve 
fedUeceW.nıi beyan edecelctir. hiiliL, rağbetlerin en dnniskasını 

llAlUUl,El,EJtİ MÜSADERE toplamakta olan (O Kadın) m&-
Jilli:ı.J,;N V APURLAU lodramından sonrn, şimdi de kaç 

Lon.dra, 7 (A.A.) - İktısad! giindü.r Fraru.ı.ı tiyatrosunda sah· 
haı'P nezareti, ha!.hatzırda İngiliz neye konulmakta olan (Herkes 
kontrol üssünde bulunmakta o- kendi yerine) isimli bir ı;eııit tu• 
Lan 9 Italyan gemi.sinden oekiz:i - blat komtıdyıw, İstanbul halkı-
ndı bamule!<ini.n müsadere edil- nı bir miknatıa gibi ve tabın ta-
diğini haber vermektedir. bur, alay alay oraya çekmekte 

Dokuzuncu v--..purun haınulesi, ~-·Yine, ayni münekkidin söy-
mfuıadere edilın:iyec.-ektir. Çünkii ledi/;ine g\ire her iki tarafa da 
bu vapur, memnn:iyetten evvel hücum eden temaşııperveranın 
hareket etmiş, anıca.Jc makıi!ıele- çoğu, ellerindeki yemek, yemil 
rine arız ol&n bir saka tıık yüzüp,- gibi ncvde çıkınlarile daha ak· 
den sey.;ihati teabiıüre uğr~ şamdan kişclorin önüne Yıi:ıl • 
tır. makta ve: 

Ciana ve Rapido adındaki dl- - Acaba kantoıia, düetoda nr 
/(er iki 1ta1yan vapuru da İng*- mı? 
liz kontrol üssü.ne ;gelmi:;tir. Diye birihirlerine sonnakta i-
İTALYA HA!'..BE GİRERSE mişlcr. 

Nevvork, 7 - Nevyork Post ga. Hey gidi Şehir Tiyotrosu hey! 
zetcs.i İtazyan Vll!purJıar:ının tev- Tilkinin dönüp dola$1P 50nunda 
kiii hakkında diyor ki; cİtalyanın ürkçü cltikkfınına düşec:eği gi· 
Alman kömürü yüzünden haroe gi, sen de yirmi, yirmi beş yıldır 
~esi memul değildİr. Esasen döndün, dol:ıştm ve nihayet gele 
1talya harbe girmekle Jı,;rşey ka- gele melodramla tulüatta karar 
zanmaz, çok şey- kaybeder. İtaı.. kıldın! 
yan müstem1ekeler:i, Adalar ve Peki amma, Antuan İlıtanbula 
Bal.'kanlarda.ki vazi;yeü telı[ikeye geleiiden bnm;ne kadar tiyatro 
girdiği .ııibi. İt.alıya erzaksız da ka.- için verilen b~a emekler, hele 
hr. vıllar ve yıllardır, Erluıl;nıl Muh·. 

İtalyanın hari>e gİmıesi Al - sinin sarfettiği o canım, o güze-
many~ya da fayda temin edeme:.ı, fon gayretler ve himmetler na 
Bihlkis Ahna·nya ıbirQok malıe - oldu aı:aba? Yoksa, btilün o sa-
meyi alamaz.• ... ısız gayretler, himmetler, tecrü· 

İTALYADAKt VAZİYET bclerden sonra bunlann h~psi 
.. Rıoına.. 7 - Alınan kömürü yiik ,;wdi suya mı düştü? Demek kl, 

lü İtalyac vapur:'llnrun tevkıııf:I bütün o, nzun yılların çalışma • 
efkarı unıuıniyede ve gazeteler- Jarı, didinmeleri hep mahdut bir 
de fena tesir ya,ımıştır. Gazete- zümre içinılliş.. Halkın yüzde 
ler ~dan doğnıya mü talca be dok<anı, hatt.t doksan beşi, bel 
Yan etmemekle •Leraber başlıkla.. ki de donan dokuzu hali :rah· 
nn<lll bu hislerini ~teriyorlar. metli M'.anokyarun, I{. Hasanuı, 
Pupolo d'!talia gaııetesi .ing;ıte- Ibmdinia ciirihne&ini !ıch.liyor -
re an 'aş.1llay1 ko 1.ay:laştıracak yer. muş! 
de 1-taZvan v~url.arını teviuf ~ .L 

diyor.• diyor, Corriere della Sen Bu, neden böyle acaba, Artı. ... 
diyor ki: •İnıııiltere İl.a.lyan v~ur nun cevabını tiy~bo ile yakın· 
1annı gnyri .kanuni şekilde tev- dan alakadar ol:ınlar ver.;in! 
1tif ediyor,• Yalnız burada şunu söylemek 

Lo d lıterim ki, halka birnz yük!.Ckçe 
n _ra<lan gelen hab~lere gö. tiyatro ktilliirü, temaşa ~evki ver· 

re vazıyet nazik Kiirühnekle be- mek i~in bir •chir th.·atYosu kafi 
rtılber bir ~-roa o!ması ümit e- • 
~"o gelemiyor. Eğer gelıniş olsa idi, -1 w.uyı:>T. b ılda al p . 7 (A.A.) unca Y n sonnı, o bugün b - ı 

ans, - Ticaret N& kı sahneye ısındırmak için işe, 
zareti mubte.lit Fransız - İtalyan tekr~r elifbedeıı, yani yeni baş· 
ticari mübadeleler komisyonu - tan ve yani melodramla tt•IUat-
nun i.k.i memleket arasındaki mü- tan başlamazdı. 
badelelerm planJarıllol t~'t e-t- OS!llAN CEMAL KAYGILI 
mek üzere dün Pari.ste toplanmış 
olduğunu ıbiliirmektedir. 

İta1yan heyetirun reısi ayan -
dan Gianninı; ile F'rıınsız heyeti 
n.isi Alflıand, aktedilıniş itılM -
larm metinlerir..r parafe elmiş -
!erdir. 

Londra, 7 (AA.) - Lor ı Ha
liıfaks, dün ak.5am Earaya h .. ı-a:l t;a.. 
raiın<lan bbul edii:nhtir. 
Aınslerdam, 7 (AA.) - Halen 

Rıotterdanı limanında buluıunak
ta olan dört İla~an ııemisi, Al
man kömürü yüklemek eı:ıw."lıi at.. 
mı.>lardır. Bu gemiler, Douvre 
kontrol üssüne ı:ı.itmek üzere :ıw.. 
terdamdan aynlını$lardır. Diğer 
gemilerin İn;:!liz kar8'<ol f(cml -
leri tarafın<lan tevkil edilniş ol
ma'arına rağmen İtalyan deniz 
ınalhafili. nJ<hin olmakla bcrd<'
vamdır. B~a.ssa bu maJıafi1de İ
talyamn biilün kömür filoounun 
:lnW.lizler tarafından seııbest bıra
kilacai!ı zannolunmaktadır. 

İlalyanın yeni 
Sofya elçisi 

Sofya, 7 (A-A.) - İtalyanın ye
ni Sofya sef.Lri Kmııt l\fa:ısiırno 
A:Ia:,:rüi~rati 1 bu.Tava ~ ~ i&
tı.~ ıoorla pıratolool ŞC'l':i ile A..oıan 
sefiri ve diğer bir cdk reva.t ta
raiw.d:ı:n kaxşı.Lmııuştı.r. 

Esionya or usunun 
istediği yardım 

Tullin, 7 (A.A.) - Oı"tl."1 yük
sek kurocııia.nı, 'P'Mltanan!.oda 
~ ... ~t:ı bwtın:ı.ra:k E.,tanyanın 
~i mumr>P ııdodecillmıesi la -
= ı:;eklwini, yalnız QCk fc.na 
a:ı ·afu xıu-sı lrov~.k U=ıeı 
h::ırzıd:aır.ıması muktezi bulundu -
itunu .so_1-Jer..i<;!i:. Ifa.L;.ın yeni 
>k ısmii ooaıkarhklera katlan -
ması icaro ('!tı:m<;~.:.2Ui .• 

==================================.:=:-====-~-=-==-======-~~ 

İ1k alh aydan sonra harp 
939 harbi. başhyah yarım sene 

oldu, fakat lıenüz bek1cnen harp 
yapılnıadı, denmektedir. Haki -
kat da bu merkezdedir. Çekos
fovakya, Lehistan muharebe n&
ticesinde işgal edildi. Hıırp, kü
çük memleketlerin değil, büyük 
devletlerin dünya servetlerini 
muh~fazn ve taksim hususunda· 
ki üstünlüklerini ispat, temin ga
yesile yekdiğcrine karşı yaptık
ları büyük mücadelelerden iba· 
rettir. Büyük mücadelenin deniz, 

• ablukıı, iktısadi harp kısımlan 1 

devamdadır. Ingiitere, Fransa ile 
Almanyanın büyük mikyasta ha
va, kara taarruzları, mütlafaalan 
harbi be\r.lenen muharebeyi t..ş
kil edil or. Bu büyük harp ne
rede olacak, yapılacak? Garp cep
b~inin m;istahkem :\Iaj,\ıo vo 
Zigfrit hatlıırmda mı? Büyük 
uıikt:ırda ve mil<J2sta tayyare 
hücumlarile Almanya, Fransa, 
İngiltere havnlannda, semaların· 
da, sanayi merkezleri, şehirleri 
üzerimle mi olacak? Bu cihetle
ri, Dolanda ile Belçıkanın harp 
ııahnesi haline ıretirilip, getiril· 
miy<."Ceğini zwnaıı, yakın h ffa
lar, aylardaki hadiseler isbat ey
liyeceklir. 

Beklenen harplerde çarpl!jacak 
kuvvetler, büyük ve hakiki mü
cadeleyi aralaruıda yapan büyük 
devletlerdir. Bıı sebeple bıllle -

nen taarruz ne derece büyük ve 
geniş olsa, mühacimin, müdafaa· 
da kalacak hasmııu yere serme
sini, sulh dilemiye mecbur et
mesi umulamaz. Bu suretle da
ha Herdeki zamanların ikinci, 
Ü<üncü taarnızlannı 'beklemek 
icap edecektir. Gürülüyor ki, bek
lenen taarruz da ol.sa, iklısadi 
harp, esası teşkil eden büyük 
mevkiinden, ehemmiyetinden, 
rollerinden hi(bir şey kaybetıni. 
yecektir. 

İngiltere ve Fransa milyonlar
ca tonluk binlerce vapurlarından 
baııka, _J0,000,000 tona yakın bi· 
taraflar nakil vas.ıtal:ınndan da
hi, bugüne kadar oldull;u gibi, ge
lecek avlarda ve senelerde isti
fade imkanlarına, denizlerde hil
ldmiyete maliktirler. Denixalh 
harp ,cfinelcri, ıııılmatısh mayn. 
lnr, kaf;}e halinde g;den gemile
re hücum yapan tayyarelerle AJ. 
manyanm muksbil abhıkasile 
kat'i netice nlması pek zor ve im
kılnsı.ı tan:dn ıu.nktır. 

Beklenen büyük taarruzlar 6-
h i ohcak. fakat yıpratma ve İl<· 
tı•et harbi mevkiini, ehemmiye
tini azalhnıyacıık, f:ı4alaştıra· 
cıık, esası teşkil eden rolleri, ha· 
kim vaziyette daha kuvvetlenmiş 
halde bulunacak, kalacaktır. 

HAMİT NURi 1B.MAK 
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Saf iye, Çerhal esarett n az ad 
edil i. Is ômiyeti kabul etti. 

Resulu Ekrem - Niçin . 
Saüy>e - Kalbilmı, .iı:ıhlzama 

uğradı. Artlok, beni mmaye e
decelk kiıınse ~adı.. Şu anda 
seıım önünde bulunızyorum. Ve 
senden, lbüyiik bir ~"Daphk ııö
ııüyoruıın. Bundan sonra benlm 
yerim burasırlı.r. Bana i:Wıımi
yeti telkin et. 

Re.ıtıJü Eı-.rem Ef end inıiv bu • 
sözler kaeysmda durdu. Bu ka- · 
dm, acaıba bu söz eri ikoı1k.uda.n 
mı söY~ikordu? .. ResulCıllıı.lun n&
fiz nazarla.rl, Sa.fiyooin bJlbi. 
ne kadar .işlecU. Bu kalıp, o ka
dıar safiyeUe malamaJ. i<\. :ki, 
söylenen s<Werin sıımimeyetın.. 
de, Rcstıllü Ekrem Efeıırli.mizi 
zerre k:ırd.ar SQti!ba:h etmedi. 

Safiye, demal esııretıtıen azad 
ed.llii. Lİs1iımiyufü lkaıbul etti. 
O da bö~-~. Resulü Ekrem.in 
:ınvceleri aras.ı.rı.a girdi. 

On birinci W\'-OC - (Meymu
ne) [1] dır .. .Mlen (Yemen) li 
oluı> o b.aval.inin en asil ve ne
cip insanla:rından mürukıkep olan 
(H:nııir:i) ikaibilıesine mensup
tur. 

Bu kadın da birinci zevcinden 
aynlmıştı. Lkincı zevci de ve
fat etmişti. Fakat bu iki adam 
da, bu kadının kalbinde esaslı 
bir tooir !husule 2'Jti:reııı<ını.i 
lerdi. Qiinıkü, son deı ecede 
h;ı.;;saı:ı \'e lhayalıperest ol:an ('.Mey
mlıne), d:.:ıha ııenı; ya-;ınıda ik>:n 
Resulü Ekrem Efendimize d:ıir 
bir çıcık menlübder dini~ .. 
Bunlaorı hıwa!inde yaşırta yaşata, 
Reısuhl Elknane .kan;ı kalbinde 
der in ıbir muhabbet beslemişti. 

Ni.hayct, kıocxının vefa.tı ÜZ& 

rine senbest kalan (Me)lll'l Ü!l'.), 
mdıza Re9ulü Ekremi ziyarete~ 
mok i,.in - Hicretin ve<l,inci S&

ıu;ı - Hicaza ııeklJ (Me!clı:e) 
ilt> (Medine) arasında (Serf) de
nilen me,·kide Re.;uliü lfaro:me 
tcsadüi ellti. Ve oou görür ı:;ör
mez, büyük ·hlr he~ıma ıluıpı
larak, devesinin üzerinde lrol
latını aÇlı; 

-- Ya h.Ysulü.Uııh! .. &nelerden• 
b<-r. sana mi.i'1takıım.. Hayll!tımı 
senin !Mvna ne:ıre'Jt.im. B~. 

y"".ıınine ka.bul et. 
Diye se.;leru:li. 
Reo;uJil Ekrenı, Meymı'.ı.neyJ ya.

ruoo. da\'ll>t eı:ıı.· Oıııun h ~ec:nnıiı 
lhir tııade i:le söy\lcrliiii sti V<' ı:a
m.iımi sözleri dinledi. K"rı<lisine 
'.ko.rşı ıbu .kadar ateşin hiGsiyat 
i:le ıın.W:ıelıassib ola.n (1'U.rıım.Une) 
o.in du)'gu!a.'lrul hü.mıet g-0.sce.r
cU: 

- Pe!kaliı.. ktıik, memleketi.
ne OOruıniye lfuum yok. Yoonr
da ~ilirsın. 

Dı:}--e, ru~.:ı oden;.!k, onu da bu 
su.; :Je zevre~gc k.ı:ıbu.l eıttı. 

GOru. uyw kı, Resulü Ekrem 
fue_....mı~. ancak !bire.- leizum ,e 
tneol)\Mn)\.'!:.Z, ~t kadının 

tzrl;v..ı-<; e1ır.:,,,icldı. Falka:t .ısıl 
d.M:k:ııc ~k <J.ibı.?. şuıı-asJdı.r 
lk.1, \A'Y'Şe ı.Je---(Zeyd) in muta:ı
lak= akın - (Zcync<p) mılstes
na olmak Üz..."rc, bütün ""'-"'" 
lici i, dul ve y:ışlı 1radmtarda.n mü
rekikeı:ıti. Bu.nrlan da anl~ı -
yoı: zc.i, R~ulü l!!lut.ı.n EiCın.Oı ı1i
z..'n Tıuııarlı,tdü Zevcııı•; u..Lyaır 00... 
yuııınalan, şdhVli:llli biır ..rzudaıı 
i.rorat def;ildi . 
Eğor ResWü Elkıreıın, nef;;ant 

i.\ıu.l=ına mağ!Üp hl:r :iıooaıı ol
saydı, bayaLıru (hmıci sa.adet) 
dcnılen o lkl-rpııç odalarda, o dul 
'\!. Y·<>:ilı karlınl.:ir "°''=ı::ıcİa geçir
nı.e'ırl:i. Şay"'-, Medilıe ~i.rıılieri ı 

glbi kesme tıaşlard.uı bir !ta.: .J<.>t- l 
lı lbi:r ·bma yap'.:rrp .bunun i:ııeır <>
dasına da ~ ve ıkörpe biırer 
ızıeVl:>e yerk-ııt'iı1Ill"l oltıaıydı, o de
viırde cıııu hiç kimse muatıaze 
etırıı=li.. Çünkü, ~ o d 'W'l4'.l 

ve ı:ıe:ıdk o ll:ııeidıenin ezeli 3d.,,.U. 
muciıbince, çıcık tabii 11.'.i!kıki ,,.ı;,.. 

lı:rdi. 
Jo'aık:ı.t Re6u 'ıi Ekrem Efendi

mıız. tııa'ıaıtmı.ırd..-...:ıım e<litii!i müd
det Zilol'fında daima zn;,rı..,vQ'Zı bir 
ha ı~ yaşamayı tıerc.iıh ~ gi
~ - kenıiiieırlriin mi~ 
hruv-acı iıHtiya.r ~~?erine ra-ğ -
men (Taaddüdü 2.evcaıl) ı da.. an
caık kat'i ifrruın ve mecburiyet
lere tali:k ey:l;)d:i. Yaıııi., (ıt.eık zey.. 
ce) 'ile yasamanın daha. doğru <>
J:acaitını iblldiııırrık ~.. ıMu
h~ olalı bi.r fi/ey 'Wlll'6a, eğer 
(I~) vefat etmese idı, hiç 
~ki Resulü Ekrem Efen
dimiz öınıııün\iın oonıma ıkadat <>
mınla )"a.şar .. BaŞka bir kll<lırua 
evl.:mniye Jr.izıım görmeıxiı. 

* Re,,-lliü Ekrem Efonciimlıl, o-
turı.ıınkeıı, ltonuşuııken, yoemelı: 
yırlren. be,~ tıeılı: ~ istıB-.. 

[!] (Hayırlı ııe bereketli) tü
mektfr. 

hat ed:eır1°'n ~· tavır ve va:zi
yeilleriıne son Cb-c1'0de ?lina ... 
der, ~ <;ıritin ııöriine
lbileoeık hiç bir tıanı1rete m cydao 
,,.,,,..mezdi. 

Gerek ~ lııii&lEre h>1ıap 
ederken ve ~ hususi .ıı:ııecli»
lıe:".ll'.de samimi ~ görü
şürken, daima sUkü:netini muha
fu7,a edec .•. ifad<'5inin taıınanıiy
ı. aıLıı,ılab'l'.meai için lrelime
lerın ii?.erinde .dura dura söz 
sôyJ.croi.. Fak.:ı.t, •balıset'tıiği mev
zuu.n alı.ı:ııırıiyetıi arllP da ooa 
heyıenın vıeaınek lazım geıl:i.rse, 
o zaman sesı ve tavırları şiddei 
keıbed<:>r<ti. 

Hııı.wı o:ı:ıt..ı':i in.sarua.r ar ao;ınıda, 
seırvoet asaluı.uı.e ma{ııı.r oJ.an« -
.la !kJsa ve soguık bir ta.mira komr 
şllll-Jı.. Faıkı:ıı:, .tlrnıi kı;ımet ve f&
l!llJ.e, sa!lıipieriyC.e - "" bilhassa 
·~le - nıüsaOOib<t esrnıoın
da 00!1 Oereoeoıe ı.ııe:;'elenı:r .. " 8 

ooz aır asında, tatlı nuıı.1»iccle a
tiilat.Larda b~'unurdu. 

Kı_.ıJd:isı hor şeyi llil5İl ~ 
ru, düriııst, per :osu ooylerse, ko
~gu insan.lmrm da ö:\-* dkna
s.uıı is:ıerd.ı.. U;m.aıni ışla- ıçin 
sıik sık topl:a.d:ığı eshOOiyle anü
ııa.vere ederken, daima lı-C kefiln 
eeııbestQe fik.r.i:oi SÖ)ilemmııni ilt
ter.. Ne kı.::ıda.ı- acı olursa oJauı, 
hakikatin b<ll.tJ.aımıasma ve .. iya
kiırlığa kat\ytn :ıne:;Uan vu- -
l'.DD<ldi. 

Rooulü Ekırnm Efezwiimiu. hiç 
şi.ı;pihmi;: iki, en iy.i ve en mırzilır. 

biır aiııe reisi idi. Her ;:un. llin
cli r..'.llI!aı:ından avdet e'.'ti.ğ\ z::ı.. 
mım, hanca =lütı.n 41Vlwlllld.a 
..... ~ o= uia.ların lı.apıJ,a,. 
rmı birec bırcr 001.aşa.rak, o o
~ >kamet euen reV<:eleci
ni:n a)Yı, .a:y.rı ıtebırlaıruu OC1rar, 
bir şeye ihi:ot}"a.Qları a;ıu.p olıma.dl
~11 sual euerdı. 

Zevo.ılermaen !uç hıı.lllliın hak
n~ı. clı~aruıe ~~m!?-"4'd.ı. Ha
r..ei :;...ı.ü:dut dc.ıhillıncie, taım mana
s.le b.r (m,;,,;;.,._,t) cıeorey.a.n eder
clı.. Günduu_n, haı:ı"ı s:ıı:ıdet".a 
bulıındıılkhrı zaman, vıı.i>Cı.t1erini 
dai.m<t (A)~) mn o.ıa.sı.noa ge
Ç'll['ıner, lıatı.a rrlisatı.r.!ıerııu ae o-
.rad~ xı:ı.""1 e en.erdi. Ancaik 

:ik.ınd:i llı&!n1'3.Zl·rul.3n SOIJ.tl"il, o v.e
oe ha.-.ı;ri ze""""1.rı.ııin y.uunda ka
lactj't.."'Iaı1sı, dDgrllca oraya gıdıp 
yerleı;irk..-di. 

Ze•relerı.ııe W>Sİ6 buyıırdı:k -
!Mı nooet gccc_~ırı, k.ı;t'ıyen şaş
m:ıtAl.ı. Bunu bilen ka.:!ın.l'alr, o 
g.:>ce kfııW!eriııe ŞP!'t'f •bı.h.:;ecle

~'k c.W.ı1 ık, :ıetli misafirleriıııi 
luıl:t.ıJ. &ı.n;~t;. ıçm, .:ıdılamu ili
m ,,Je filazu Lı.rı:ırtlı... 1k h.i.Zl.r-
1'"".1$. ı;aycıt ba,,,~. BiJUin eş
y<ıeı, lıir y;.tru..tan ve bi<- tl<l 

P<•ır-c;a '" Uuıd:n ioaret. o.Jn 
~ nı=fıc, mcı-nun e<l:=k 
de. -ecede k :nız Jel' , S u ve 
mı.ı..~~azı bir 1..ıp ye ntok ;>~ül-· 

.ı.ı.n:ii'. 
IJ suhı Ekrem Efond mız :ı t>n 

buy·ül.<. ZC'\ ., ,·.-kıt va.at ' • !l 

aiıle efradını bıır ıırov .. topl.,v,:ı
mk oıılmı:n arasıında tı.ı.r kaç 
sa.ai: OOş bic ı..aına.n ~xmekt.ı.. 
O zarn:an z~ 'n,ua, kıo;:a ı,,r dı:nı:n 
'""""ı ve cl...-1 c:,mıu,ının hü
,lrumı:lar; wan (Huzrc-. • lırluıım
med) ııaınaıımyle del(ışır .. O mu
aı:zaan ve mukaddes :;ah.;;iye<t, 
t...mamı (ı tı.;ıv.:oıııuka.ı. fieıı, sa
Jrncı, aı.lıe6ınln her ford:ıı» ay
rı, a')Tı dw:l:ün bir ~.t ~i:mt-

:ı "'"' ~Leı=ti. 
z..vwieriyi.e tanlı t:ı.1Ilı laın•uşlll'· 

loc V'e zari!aııe Jiı.tiiel: ide bu
lunurlardı. Candan 6 JCn enısai
siz thlıl' muhaılfı.>Ct1.e scvdrkleri -
1ıarun1an - (Has:ıın) ile (Hfue
yıin) i dai<iı·a birer diz).n tioze
rınde oıı.ırlu.r<l:ı.r .• Ülı'l2r.la uıuın 
uza,dıya Jron uşınalda, doyoımaz 
bi.r zıevk bulur!.anlı. 

ResuJü Ekreumn, a: le omuın hın
de ~ri bu büyük şefkat 
ve h:ısm&i' 'Ot ha= o deırrreyl! 
gıeılıtdi ki, haız oldukları (Resu
lWılah) lln'Viillının azamet ve 
kıll:yct:ıne ra;>n. kadınl.ann 

jgi&i!ıe i.<Jtırak e1nriote lıLe te
reddOt ibuyurmaııla.rdı. 

Koca Ara!OOta.n kıt'a1>1ru, 1ıetk 

tıir & •Jıe b.irınr'-"e bağlıyan.. 
Ve g:iiııoı.in be:; vaktime, her y;y:--
01 imli - ez.a.'llarda - bünneıt1e 
amlaın bu bleyük insa.n, bazan 
z~inin vardmıma kxııiaraık 
oni'Bll1l& beraber koyunlarını sa -
ğaı-.. Ocakila.rıoın ı. te~lerilıi, ıkcn· 
di nıUbarek elleriyle yakardı. 

Arabis'..a:wn bu - ciaınani "" 
robeıı.i - büyük hü.lı:ümda.-ı, elı:
sariya kendi e2>~e1 ec.-mlıı sıöküık:
Jeııin biaJza1t diker .• Av1uınUll Cıe<l
ha bir ~ çekilen*. aıy1* 
'k.aOlanm bile olııendisi tamır eder
di... 

( ~Tkası tıc.r) 

Vergilere yapı
lacak zamlar 

( BQfl7Ulkaleden mubc.C) 
yüzde 8 zam yapılması azdır. nir 
arkadaşınuz içkilere > ü:cle · z 
zam yapılmasını ısti)or. Bu, bir 
baknudan dogrudur fakat 'ergi 
zaınlnrında, go<oııüı.do tutulacak 
diğer bir nokta da, varidatı cu • 
şürmeı.ucktir. Ytizıle yüz z.un, 
içkilerin islihUkini çok azaltır 
da, buı,'1iıı takip edilen fazla v r
gi almak ga)·esi elde edilemezse, 
asıl mııbattan uzaklaş~ olur. 
Gerçi, bu da, içkinin az içitm.,..;. 
n.i teınlıı etmek suretile sıhhi ha
kundan bir fayda temin eder am
ma, şimdiki hedefimi:., sade, bu 
değildir. Aynca kaçakçılığın ar
tacağı da mahakhırtır. Çilnlı:ll. 
içki fuıtlarının çok fıWa yiihd
mesi, kaçakçıların hın.ını artırır 
ve devlet varidatını daha ziya
de aultır. ller iki gayeyi birdea 
elde etmiye, yani hem halkıa 
sıhhatini koruınıya hem de dev
letin varidatını artınnıya çalııı
n:ı.ak lizımdır. Onun için de, al
kollü içkilerin vergisıni artırır • 
ken bu çifte hedefe varacak bir 
formül bulmak şarttır. 

Fransada, ı;on gtinlenle alınaa 
iktwıdi tedbirler arasında, gra
dosu yükJ;ek U.pirtolu içkilerin, 
haftanın muayyen günlerinde sa
tılmaması gibi bir karar ittihu 
edilmiştir. Orada, gaye, bazı n:a~ 
delerin istibhilclni azaltarak lktı· 
sadl vaziyeti düzeltmektir. Fraa
s.ız Maliye Na:urı, bu suretle mil
letin s.ıhhati de korunmt14 ol2ca· 
iuıı ileri liÜrmÜştür. llızim da 
sert içkilı:,re daha fa~la, graclOAl 

hafif içkilere daha az zam yap -
mayı; fakat, ayni zanınnda, vari
datı diişürmiycrek artırmayı, ka
çakçılığa meydan vermemeyi dö
şüDllleıniz l&.umdır. liu itib<Ula 
içkilere yapılacak zamların nlı> • 
petleriııi, maliye ile inhi.sarlann, 
esaslı tetkiklerden soo.ra, 20 •<>
nelik tecriıbele.uı de dayıı.nı.ı-ak 
tayin etmeleri icap eder. Yalnıa, 
yüzde 8 in az oldu~u nıuh:ıJdı.:J.. 
tır. 

Tütüne yapılacak zamma ı;t>liıt
ce, bunun cia, ucuz sigara ve tu
tüıılere az ve pahalı nevıle.rc da
ha fazla olınası lazııugeLr. Ger· 
çi tütün de, içki gibı ey:f vrrici 
maddelerdendir; sılılıalc muzir
dlı anıma ne yazık ki, kadın ve 
er.!ı..ek medeni insaniar1n çogu, b11 
dumana müptelii.dırıar. Dl!şunü· 
nüz iri, idam mahkumlarına soa 
istekleri sonılduğu vakit, e •er 
tülün içiyorlana, umumiyetle is
wdıkle.ri şey bir siı;:ırada;;ı iba· 
rettir. Son nefesini tülün dutr.J· 
nile karu,ık ot.ırak verecek kadıu: 
buna müptela olnn in.-.anlan, bis 
fla Jarı artı.nı.l.mı, paraı.1 olııu· 

yan az iı;.;in diye tazyik edersek 
doğru olnıaz. Tütüne yaıııı~cak 
umda da, bilha.«Sa kııçakçiligı e
heuımiyetle !z<izö;;ıünde tutın .. k 
liızııngellı. Ucıu. &igarı.ları fazla 
verı;iyç libi tulıı.ır.k, kaçakçılığı 
artmr, varidatı uzallır, ab.l.ak.ı n 
b&y· i boıar, takib:ıt ma~rafla· 
nnı çoğaltır, hapı h neleri dol
durur. Hiikümct, tabıatae bütun 
bunları duştinerck köyhiniin, fa
kirin ve eırta hallinin içtiği tlt -
tünleri hafif zaınnıa, pıu;alı sıga
raıan dnlıa yüksek bir tezyide 
tahi tutacaktır. 

Jçk.i ve tütun hakk ~dakı mil· 
lahazalar, umunıi etle diğ r •er
gi mevzulan hakkında da m~v • 
cuttıır. Fakirden, orta hnlliJen 
az, hali vakti yerinde olandan, 
ımireffeh yaşıyandan ve ze:ıı; n
den fazla vergi almak, pr,il.j:p 
ohnalıdır. Zntc-n, Cuıııhuri)ct re
jinıinin \·erıri preru;ipi de su üç 
kelimede mündemiçtir: •llak, 
Adalet, nıısafet.• Menhus bir har
bin mucip olduğu bütçe açıiını 
kapatmak için vergilere zam ya
parken de, hükuıuetiıııizin ılaJına 
olduğu gibi, bu prensipten ilhana 
alacaıiına şüphe yoktur. · 

ABİDİN DAVER 
----------
Merakeş köylerini 

fare bastı 
Mer..Jreş, 7 (A.A.) _ Mem!ıı 0 

nnrıı'..aıkat;ı ıkövfori. üc nevi faı-e
nuı iıs:lilıasına maruz kııJmı:ıtır. 
Bu fut-eler, ~.anl:ıorı, h~ 
PQr1tıclc<tl. v~ lbadem ağaçlarım :ıah
rip e1ııni:;!ım:fu. Şimdiye ikadar 
ku.JJ.anılını.ş ola.ıı m üdahaJt ça
r&er inin kil-~e~ızliği a.ıUaşı..lmııf 
ala.;i.>utti::n h u.kfumtt ıncmıuır o.ıin 
~tirileocck iıeı· fa.reye 25 s:ı.ııtıaı 
ui:rm •-erecd<.lerini iliıııı e!ınu.
lerd>r. 

İsv~çte komünistlerle 
mücadele 

Sn;ıkro1m 7 (AA.) - Riksiac 
anasından biri. bi.r isUzatl tıaııı:rn 
""""""'* ıroınürııist flrkıasını.n ıınno. 
l~ ~ doolayııs>y]e 'bü)'Uk 
üari cnüı:e;eı;el.erdeld ~b> 
fii.n çMı,n}maQn is'ı0m.iş1jr. 

Adlh-e nazırı, ihanat ~ 
lıe mııOkUın alan her vatarıı:lıaşa 
~ ala'3it dı!vdıe!t ırnnııı> 
~ilıdeıı v... p;ıırJ:ılnıeckıdan çı
kıarı'imaktıa ~ suz-etıincle ... 
vıası~. 
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El elden üstün olduğu gibi uğur da uğurdan üstündür. 
Müli Piyangonun kurulduğu gündenberi bukadar büyük bir talih dağdma rekoru 

TEK KOLLU CIEMAL9 den 
başka hiçbir Piyango bayiine nasip olmadı. 

Tek ollu Cemal 
Dünkü keşide de aynı numaralı biletle iki müşterisine yüzer 

bin liradan tam 200.000 lira kazandırdı. 
1 - Mahmutpaşada tarakçılarda fanile mağazasında tezgahtar Çakır ve üç arka. 
daşının Tek Kollu Cemal' den aldıkları 6486 No. lu biletle en büyük ikramiye olan 

1 ,OO ı·ra ·sabe · e ti. 
2 - TEK KOLLU CE .AL iKİNCİ 100,000 LİR 'yı 

Biriaci 100.000 lira icrsaıurn 6ayan 
Afife Tclt Kolla c.,,,afin afrn/a elinden 

Pfl'alannı alırr 

Bomonhde Ebe kız sokağında Vagonli şirketi muhasebecisi Bay Halidun'un 
eşi Bayan Afifeye kazandırarak kendisini büyük bir servete kavuşturdu. 

/lı,inci 100,000 llralılı ikramiyeyi Jraıuınon 
Bay Çolrır'o paralorını Telı, Kolla Cemal 

Ufura Jenenmif elile rıeriyor 

TEK KOLLU CEMAL aynca 25.000 liralık ikinci büyük i\cramiyeyi de 23.054 numarah bilet hamili Kısıklı'da malul gazilerden emekli Binbaşı Bay Faruk'· • 
12.000 liralık ikramiyeyi de 39533 No. Ju bilet haınili Çiçek pazarında Çiçekçi Ali Dayı'ya verdi. 

Bir kolunu vatan hizmetinde kaybederek tek kolu ile çalışan Tek Kollu Cemal müşterilerinin yüzünü güldürme1< 
hususunda da daima Ön safta ve daima tekdir. 

ADRESE DİKKAT: Eminönü Tramvay caddesi 27 numara TEK KOLL·U CEMAL GİŞESİ sahibi 

T~lk K©Dfilb!J C~m©ıD GLYlv~lill 
Hiç bir ye de şu esi yok ur. 

DENİZ 

Kaptanlar arasında 
deÇlşiklik 

DerıizyoJlan ldares.inln bu yU 
içinde kazaya uğrayan vapurla
rı hakkında tahkkat yırpmak üze
re İstanbul mıntaka liman reJsli.
ğiııde kurulan komisyon ~ -
maların:ı bitirmiş ve ralJOr!annı 
hazır'.amıya başlamıştır. Komis
yonun tahbıltatı üzerine v114>ur 
kaptanları arasında bin;ok değj
~iklikler yapılacaktır. 

Denizyolları yaz tarife-
lerini hazırlıyor 

Denlzyolları idaresi nisan ba-
4J.Ddan ititıaren Karadeniz ve Ak
deı:we aalıillerin<ie yeni yaz tari
fesin.i .tatbike ba.şlıyaeaktır. Tari
felerin b1121rlanrnasına b~an -
roışlır. Münakalat V ekiı eti tas
dik edildikten sonra taı.b.>k olu,.. 
nacaktır. 

İ.s!anhul - Mu.danya ve diğer 
:Marmara kmanlan arasında.ki ya.; 
seferlerine de 15 n.isanda ~ 
yaca-ktır 
POLİS 

Şehir 
Tiyatrosu 

TEPUIAŞJ DRA '\I 
KISMINDA 

8/3/1MO Cuma günü akşamı 
Saat 20,30 da 

O KADIN 

* İSTİKLAL CADDESi 
KOMEDİ KISMINDA 
8/3/1MO Cuma günü akşamı 

Saat 20,30 da 

BERKF.S KENDİ YERİNDE 

* HALK OPERETi 
Bıı ak$1l111 saat 9 da 

(HALİME) 
Son temsil 

Cumartaı.i> akı;amı yeni operet 
1 

13" fR SA) 
Jkf\ h.A 

7 • 3 • 1940 

İK AM 
Abone Şartları 

DAHİLİ HA.F!ct 

S<"aelilı 1%80 Kr· ı300 ı.:ı. 

• •ylık IGO Kr • 1~ Kr. 

a aylık HO lU. 111 Kr. 

ı • .... ıtr. 

ILA N 
TEK SÜTt": 
SANTiMİ 

Türk Hava Kurumunun 
AÇTIGI 

Hava Gedikli hazırlama yuvası 
1 - 1939 senl'l'inde orta okuldan mezun talebeler, 
2 - Bu sene orta okullardan mezun olacak talebelerle, 
3 - Hilen liseye dev•m eden talebelerden 
Bava gediklisi olmak istiyenlerin T. B. K. nun Cağaloğlundnki 

merkez şubesinde kayıtlarına başl~nmıstır. 
Yaı haddi en az 16 ve en çok 18 dir. 18 dea ZO yaşına kadar 

olanlar ihtiyat kaydedilir. 
16 • ı8 yaşındakiler arasında kiti ntlkdar talip çıkmadığı tak-

dinle bıı noksan, ihtiyatlardan ikmal edilecektir, (1813) 

Blrlnci Sahil• f60 kW'Uf 1 ----------
ikinci Sahife z:;9 kuruş 1 -----ım1111•--D11-mBm:llZ!Eli!!ll ____ lllllll!I 
Üçüncü Sahife 260 kuruş ı 
Dördüncü Sahl!e 100 kur111 
5 • G wcı aahıfeler 50 kuruş 
1 • 8 incı Sahifeler SU !ı..ınq 

ISTANBUL 
Karaa~aç müessesatı Domuz kesim pavyonunda yaptınlacak 

tamJ"at ve tadiliıt acık ekı;.ltm 'Ye konulmu ur. Keşif i:ıe<leli 3031 

Beş seneye mahkum 
altın dış yakalandı 

l 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
10(.) 
100 
100 
100 
100 
100 

Sterim 
Do'ar 

J(apaaq 

5.24 
130.19 

2.9726 
6.8275 

29.2725 
69.1611 

Gazetemizde n~rttırlle· 

cek bilcümle ticari ilanlar yal· 
nız Ankara caddesinde Kah -
ramaıızade hanında İlancılık 

J ı Kollektlf ıtrkdlnden ılınır. 

lira 99 kuruş ilk teminatı 227 Lira 40 kuruştur. Ke ·if ve şartname 
za:b. t ve muameJat ınüdür'üğü kaleın;nde görü ec ktir. İhale 
15/3/940 cuma günü 6'8.at 14 de da.mi encümende yapılacaktır. Ta
lipler'n ilk teminat makbuz veya mektuı:ılan, ıhalcden 8 gün evvel 

J Fen io;leri müdürlüğüne müracaat'a alacakları fenni eh ;yet ve 940 
yılana ait ticaret odası vesika!arile ihale günü muayyen saat ta daimi 

Beş seneye malıkfun olan ve 
fiıra..· cıınü; bu'lwııwı kunduracı 
a!tın diş ll:.n.him dün zaıbıtaca 
~urruştır. İbraıhlrn bir haf
ta inde penıcere camı kırıp gir
mek suret.ile beş ev soymuştur. 4 
~l.lbatta Şişlide tavu~u F<e11ıi so
kağında PllBkahdis 114)artmıanın
da teni SeıJı;sin evinden çaldı
l!ı eş)'@ Selıreminıinde ııatarllen 
yaka' 8 DM! Altm<tiş libr.mm llUÇ'

)arın:ı itiraf etnllşlir. Bugün adli
yeye verilecektir, 

Dükkanların tavanlarını 

delen kont yakalandı 
Üç <nin evvel Galatada Per -

&embe pa2&rulda tütüncü Rı.za ile 
J<.asımııeşada Camlikdıir miıhal.
lesimle Malfilgazi 1ıisan ve Refi
kin dük.kanlarının tavanlarını de
lerek tütün ve <pul çalan ve bun
ları Ahmet A.1:i adında bir tütün
cüye satan Riz€li Kont Hamdi 
dün yaJcalanmıştır. Hamdi bu şe
kilde dört dükkfına daiuı girdiği
ni itiraf etmiştir. Bugün adliye-
Ye verilecektir. 

__........,,.,,,, • 4 ... 
4 4 • 

trlZAR: Hacıc8cı Ziılim adlı te1-
rikaıtuzı bugün koyamadık özür 
dileriz. 

Fre. 
Liret 
İsviçre Frc. 
Florin 
Rayişmark 
Bell{a 
Drahmi 
Leva 
Çek kronu 
Peçeta 
Zloti 
Penf!'Ö 
Ley 
Dmar 

100 Yen 
100 İsveç Kr. 
100 Ruble 

~.04 
0.97 
1.6075 

13.35 

23.55 
0.6175 
3.0825 

31.4a75 
31.005 

Esham ve Tatwilit 

TüTk borcu I peşin 18.75 
Eıl!ani 19.96 
A. D.volu l ve il peşin 39.-

Fırtına devam ediyor 
Dün sOOıah saat 8 de limanda 

ve Boğa:zda sis olmuş ve 'bir saat 
kadar vapur seferleri j!liçlükle 
yapLiı.bilmişt!r. Sis saat 9 dan 
sonra d~ılıruştır. Lodos fırtına· 
sı devam etmektedir. 
Kmıacfmbıdc şimal .fwtınası hü

küm sürmektedir. Tan ve İzmir 
vapuru ikiııer ırün rotara rağmen 
ha.Id liınaw=a gelmemişler • ... h,,_~·-·--...... ,,,_,,, ___ ..... ..;.. dir. 

Ez
. k Maıhk 1 encümende bulun.malan. (1589) 

. ıne .3ullı Huku · eme - j 
sınden: ----------

!~~rni~:;~:~:!t~~~ı:~ 1 r=--l·n·h·is·a·r·1a·r-·u·m·u·m-·M-d
11

d.ü
111

r.I u"· ila:ıu·· n·d·a·n-ml!! 
aralarındaki Aj1ustos 938 ayın- il 
dan aldığı fatla maaş istirdadı 

olan 46 Lira 70 kuı-uş a'.acak da
vas.ııııı Ezine Su 'h Hukuk mah.
keroesinde y~ılmakta olan du
ruşma sonunda: 46 lira 70 kuru
şun roüddeia.leyhten tahsiline dair 
verilen 15 Kanunuevvel 1939 ta
rih ve 66 eı;as 243 karar sayılı 
!hüküm veri!nllş olduitundan ve 
ha en müddeialeyhin de ikamet
g3hının meQ!ıul bu 1unmasından 
tebli/t makamına kaim, olmak ü 
zere ve masarifi muhakeme olan 
16 lira 54 kuruşun da müddeia -
leyh Sabri Tanerden tahsiline ka
rar verilıniış old~una dalr baş
J<Atı:o ıhbarnamesi iliınen tebli,<t 
olunur. 11812) 

ZAYi - Enez Uüınrılğünden 
a~xLğını 22 ve 23 numaralı dahili 
ticaret ibeyannamelerinln aslı 
zayi olmu~tur. Hükmü olmadığı, 
ilin olunur. 

Bckh Kara 

I - Çanı.altı tu7.!asından sahil anbarlarımıza nakil edilecek 
,40,000. Jwık bin ton turun nakli işi pazari:ıkla elı:sıı.tımiye lıx>nul
mu~r. 

II - Parzarl:lk 9/lll/940 cuınsrtmı ı<Unü saat 11 de Kabai .. 
leVlılZım vıe ırnü.bayaat şubesindeki alım ikoınisyoDUDda yapı1acaılıiır. 

III - Şal1tnamesi her gün söw peçen şUbeden alınabi~ir. 
IV - İsteitliJe.rin pazarlık iı;in tayin edi..en gUıı ve saatte teitli:t 

eıclıe<:ekleırJ fiyat üzerinden yüzde 7,5 41J(i,venme ;parala.rile bi.rlilıtte 
mezkür ~yona müracaatları ilim olunur. (1655) 

ZAYİ - 6522 numaralı Sandal 
plakamı kaybettim. Yenisini a'a
cağrmdan eskisinin hükmü yok
tur. H. Bucker 

Çocuh Hekimi 
Dr. Ahmet Akkoyunlu 

Taksim-Talimhane Palas No. 4 
Pazardan maada her gün ııaat 
15 den sonra. Tel: 40127 

! İstanbul 3 üncü İcra Memurlu
ğundan: 

Bir alacağın temini zımnında 
'haczedilip paraya çevrlbııe<;!ne 
karar verilen ev eşya.ıı Beyoj!lıı.n.. 
da Cihangirde Yeni Yuva sokırk 
Sanvotıiı aı:ıartınıan 2 No. 1u daire
sinde 21/3/_94-0 günü saat 16 da 
birinci açık artırma ile satılacak
tır. İşbu ııün kıymet % 75 nisbe
tini bulroad>/ıı takdirde 25/3/940 
ırünü ayn! ~ ve ayni yerde ;.. 
kinci artırma 6\ll'etile satılaeaıtı 
ilan olunur. (25.10'7) 

-
'l.A.Q. ıt.n a. lllH ıı:... "ıı:w. 
l'.A.P. Jl.71 m. HU ır;-. H ltw. 

Hila ıaı...., ııt .. w. 

8 Mart Cuma 
12.30 :Arowaın w ~ 

saaıt a;yarı, 12.35 Ajans w ııne-

itıea'oloji !lıaberleırıi, 12.50 Türk 
müzi,iiı: (pl), 13.30/14~ iMiWk: 
.Ka.Tışık hafif müzik (pi.)' 18.
IPnıgrıa.tn vt.ı meıın.leket saat ayarı, 
la05 Tüırk müziği: Q&lanlm-: Rıv
şen Kam. ~n Ökıte, ~'sıhri K<r 
puz, Okuyan; Sadi H.:ıı,;;es, 1-De
de - Rast şaa'.k.ı.: (HatJTlllld..111 hiA; 
çJikımaz ııilla), 2 - !lılısJit('ı .İlıora- J 
lhim • NiŞ<ıjbuırok $il'!'kı: (Sewne
rukılerinle gönıül .wutma), 3 -
SadoUtin K>lıy.,..u< - Hicaz şarkı: 
(Me;,ı . .- ben aJıd:ananışıırn.), 4 -
SadıeCt.i.n Kaynak - Hicaz türl<ü: 
(Tuna). 18.45 TiiTk mii!'zibri: Halk 
tüııl<üler.i, Ba:y;ram Aracı, 19.
Serbest. saat, 19.10 Menı.lclmt 
sa:at a:y121rı, Ajans ve .meteoro
loji ıba'bel.'lel'l, 19.25 Tü.r.k mü
ziği: Qail:ıııi lar; Q ıvdet Çağl.a, 

. -
Fahire Fersan, Refi.k Fersa.n, 
Zühtü Baırda:Jroğlu, 

1 - Okleyan.: MeJ'haıret Saii
DB!k. 

l - Lemi - Karcıfıaı· vaıııkı: 
(Hiımü:ııe etvıan MZilk), 2 - Le
mi - Karcığa." şımkı: (Çeşnanı 
o ıınehveş)ıı •ıl:iııdır)' 3 - Bed
riye -M~ şsıriu: (Ka.-lil'an 
ıulardııo ~ p-dıi.i:rn)' 

II - Olruymı: iMUSt.afa Çağ
k. 
1-....... Gülizar ~ı: (Gül-

4'E'll ıbal.,..aıiııde)' 2 - • . ... • -

• 

TAH.vl v• HA\f' 

8 tart 
CUMA 

Hicri: 1359 Rumi: 1355 
3üncii ay Gün: 68 Şubat: 24 
Muharrem: 28 Kıısım: 122 
Güneş 6,26 Akşam: 18,07 
Öğle: ı2,26 Yatsı: 19,35 
İkindi: 15,39 İmsak: 7,47 

- HAVA VAZİYETİ -

Y eşiJlOOy Met.oorolı:>ii istıasyo
nuııdan ıılınan mahıınuı~.a ııöre, 
hav.a yurdun doğıı oo].ı:eie:rın. 
dıe ılo®alı, mevııi.i yaığışh diğer 
verlerde kapıi!}ı w yaı:tı.slı ~'ç
ın.is, rüzl(arm Trakyııda şimal 
i!ıt.ilk.anııeıtinden !kuvvetli, dı,iier 
'billgeılerde cemm istlkarnetinden 
dkıj>u bö4:"1lcrde arıta kuvvette, 
di~eır yeırl'eıırle yer :veı· brtına 
ookl:inoo esınlıı Moden.iz, Marma
ra ve Eı:e deııııi.2Jlı:rnırle lodoo 
hrtuıa.sı bt$41 de devam etmiş, 
Kaırad enizin ga:rp t:ır-Olfl'8.Iında 
da karaycl bt<tınası baş!a."'!1ıştır. 

Dün, İtıtanıbWlcla hll'lıa kanalı 
ve mü1eımadi y.a2ışlı ı;ıeQ!llİ$, ruz
ır.'.ıorl.aır şıroaltlen saniyeck> 6-9 
JOOtre rulla ~- Saat 14 
~ .hava taıııyiki 990,3 miillbaa' idi. 
SiIDtme<t en yüksek 8,8 ve en dü· 
şülk 4 sarrıtWaıt kaydedi:lmiştk. 

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

SON TELGRAF Basımevi 

Dr. Hafız CemaJ 
( Lokman Hekim) 
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Hüseyni türlkü: (Ekin Elktiın ~- ., • _____ .. ___ • 

lıere), 3 - ...... - Hüseyni türldi: 
(Deıınlrelb dıeıniı- döl!er tunç o
lm). 

III - Okuıyan: Mle1ek 'lbkr 
l{ÖZ. 

1 - Refik Fersan - NıhaV<!nt 

şaıikı: (Sen pek güze-isin), 2 -
Faiz Kaıpaıııcı - N ilw. venA ı;ıa:rkı: 

(Gel Riirelıim Çıunlıc~ya), 3 -
Qmıan Niliııı:t - Hica...ıkar şaT· 

kı: (Şu zail göğ!>üm ~inde), 20.

Kcwıw;ma (!Milli ık amanlı'k 

menk.iıbEl!erı), 2ı>.l5 TEMSİL: 
C4s V'eren da~ar, Yazan: Ta-

hic OJııac;, 21 15 Seıfueı<.'t sa~ 

21.30 Müzik: Rady-o arıkestnısıı 

(Şef: Dr. E. Proeloriuıı), 1 - E. 
Qrieg: Norveç dansları, 2 -
C. Sailnt - Saeııs: Le Roıret d'Om• 
phall<:• (:;oo,fonfil< paırça.), 3 - P. 
J, Tuchıikowslry. Ceviz kırın 

su.iti, 22.15 Maınlıe.ket sam aya
n, Ajans hal:ıerkıri; Ziraat, ee
hillm - toıwıliıi, Kıınılbiyo - Rlll

kut •borsası (fiy,,t), 22.35 Müzik: 
Cazı;,n• hl), 23.25/ı:l.30,, Ya
rı k" r C'gt"arıı ve 'kapanı~. .. ..... 

• 


