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MUTH·ş SO V ·ı TA YiK EV M EDiYOR 
~~~~~~~~~~~~ 

Finlandiya müdafaa hatlarına S.RUSYA-AME iKAMUNASEBATI 
giren Sovyetler geri püskürtüldü 
Birçok Sovyet müfrezesi daha imha edildi 
•·· """ ..- ..-· ., • ·w ..- _.. ........ "'" 1 

Almanlar, lngiltereyi denizden bir İngili~t Tayyareleri Sovyet 

taarruzla mağl0!_ edebilirl~_r mi~ hücumlarını durdurdu 
__,,., -- --·- --- _........_,, '™ 

lı u u o et le r i n in , Bfıyülı b i r deniz 

/n,tltereyi maklüp etmiya mrıuaffalı, 

calılarını iabat etmiıtir. 

faarruzile 

alamı.ya-

Sovyetler harbin başındanberi, 308 
tayyare, 600 tank, 3 harp gemisi, 
1294 mitralyöz, 1 denizaltı kaybettiler 

Yazan : Abidin Daver Helsinki, 9 (AA.) - Royter A
jansının Finlandiyadaki hususi 
muhabiri, Sovye<tlerin 'Mann-er • 
heim hattına yaptıkları taıırruzıın 
devmn ettiğini haber vermekte • 
dir. Finlandiyıfülar, hattın en 
2ayıf noktası teliıkki edilen Sum· 
nıa'da bi1e kahramanca muka· 
vem ... t göstermektedirler. Diğer 
!birçok cephede So~ct t~lki 
devam etmektedir. 

re cenubu şarkisinde muharebe 
devam ediyor. Bir Sovyet fır
kasının bu noktada, müok lfıt ir 

Bucilıılerde, Ahııanyanın, Hit
lertn aon nutkunda söyleditl ıribi, 
harbin !kinci aafhasına başlıya • 
ceimdan ve bütün hava ve de
ııiz kuvnderile İngiltoreye ta
~ ecl~nden balwediJnıek
tedlr. FllvW, Almanya, ~imdi, 
:lııcutereyi 1 nnınarah düşman 
eddeanektediır. Böyle düşünmek
te de lıııldıı vardır. Çünkü, İn • 
rUtere yjcdınadık~a müttefik· 

ler matltlp edilemez. 
8evlı:uleenln "e harı> oan'ati • 

nln şöyle bir kaidesi vanlır: İki 
basımdan, yahut iki düşman or· 
dusuııdan ilk önce kuvvetllsini 
ma&ltl.p etmiye çalışmak, çünkü, 
kuvvetli mafl6p olunca yalnız 
kalan :ıaif da mağlup edilmiş de· ı 
mektlr. HattA, Ahnanyanın har· 
bin başında, evveli, bütün kara, 
bava v~ deniz kuvvetlcrlle Fran· 
aa ve lngiltereye taarruz etme· 
ylp de Lehiııtanı majlup etmesi
ni, Franaaya ve onunla beraber 
İıiıı:lltcreye vakit kazandırma • 
11nı tenkit edenler vardır. BöyJe 
bir tenkidln haklı olup olmadı· 
fı ancak bu baı'bln tarihi yazıldı
lı :&aman anlaşılacaktır. Çünkü 
Bitlerin, bir aiyasİ hataya düi· 
nıu, ohna11 ihthnali çok kuvvet
lid1r. Çünkü, Ahııaııya, Verı;ay 
muıohedesi ask.eri hükümlerinin 
ilıı:ası , Ren ıı:ayri askeri mıntaka· 
sına asker aevki, Avustııryonın 
ilhakı, Südet arazisinin istilası, 
Çeko lovakvaııın işgali elbi dar
belerde İngiltere ile Fransa tara· 
fından hiçbir miisellôh mukave
mete maruz kalmayınca, Danzig 
ve eırrbi Lehistan meselelerini 
de, bu 4ekilde halledeceğini dü· 
•ilıuuU~ ve yalnız Lelıi&tana kar-
41 bir hareket i~in hazırlanmış 
olabilir. Bu da, bir hatadır amma, 
~\·l;ıılceyş ve harp bakımından 
zıyade, bir politika y4nlışıdır. 

Almanya, evvela, kııvvetli dü~
maua yani Frau•a ve İngiltere· 
l 'e tauruz edip nif hasma yani 
Lehiııtaıın korşı müdafaada kal
mak şı~kını, eylfılde, böyle bir 
harekelı başaracak kuıiı'eti haiz 
ol~adıfı için de, kabul etmi~ o· 
lıı.bılir. l''ilhakika 1933 den ya-

. H' ' ' nı ıtleıin iş ba~ına geldiği za· 
ınandanberi harbe hazırlanruak
tu gh.ne. ıııa. reif:mc.n, Almanya· 
1' 111 hır haylı <'k&iklcri olduğıınu 
kııhul •tınck lazııııgcU.. Hülasa, 
sebebi her ne olursa olsun Al • 
iti . · ı d ' ' lln)'a, ıs er ogı·u itit-Or yanlış 
hareket etmis buluu!'iun, Lehistan 
h?rckıitı. buı:;ün, Frama ve İıı • 
ı:ıltereye 5 ar, 10 güıı kazandır
ı~u~trr: taarruza gecinciye kadar 
k• •a.ıdır1tca~ı gilııler, haftalar' 
b~lkI aylur da caba. Bu 5 ay 10 
!(unluk zaman, Almanyanın da 
elhctfe- l1nı:ırlanınasını tcn1in et-
l'llı e ·'c oı ·· 't tt' • · f .. .... ~ ıu, untI c ıgı za ere 
:\ akiaşhrını~ görlinınüyor. Fran .. 
Set .~>~ı nıiiddet zarfıud; seferber 
eıtıı:ı ordıı}u G bııçıık milyona 
(ıknrnu · tır; ln..,.jlterc de 1 'J 

2... . . ~ , ını • 
)On ;ıO ~ın kı ·ilik bir ordu Viİ· 
c-udc ııotınniştir. Alman oı·du~u
nun kar. 1~1nda , simdi, asgari 7 
'buçuk milyon kişi var, demek • 

tir. Fransa, müstemlekelerinden 
de çok asker ıı:etirmiştir. Büyük 
Harbin dört uzun senesi içinde 
Fransanın müstemlekelerinden 
aldığı asker 270,000 kişiden iba
ret olduf'u halde, bu defa tem • 
ınuza kadu 600,000 milstenıleke 
askeri Frausaya gelmiş bulnna· 
caktır. Yarl.\Oının şimdiden Fran· 
sadn bulunduğunu kabul edebili
rll:. 

11 gündenberi, Kuumo civa -
l'ın<IB, Suomusalminin 40 kilomet-

ıı;iıııde çtrptndığı zannedi4'ıekr 
tedir. 
Şimal cephesinde, Finlandiyalı

lar, her biri takriben l 00 kişi
d€l1 mürekkep bircok Rus müf· 
l'Czesini imha ettiklerini söyle
mektedirler. Bu müfreW'.er, mev
cudiyetlerinin çokluğurnlan do
layı, düşman Jmrwnlarına da· 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

J\fajino hattının teşkil ettik! 
ınH.nia ve bıı hattın arkasındaki 
şıra a.ıra Fransız müstahkem. mey .. 
kileri, Fransaya taarruzu çok 
güçleştirdiği ve çok kanlı zayi • 
atı mucip bir hale soktuiu için, 
Almanya çaresizlik içinde, deniz 
ve hava kııvvctlerile iş görmiye 
çalışıyor ve en kuvvetli düşman 
olan İngiltereyi, bu siliıhb:rla 
vurmak istiyor. Fakat acaba, 
Almanya, ' bu silfılılarla İngilte
reyi yenebilir ıni? 

Fransız meclisi iki 
gizli celse akdetti 

Evvela, bu işi deniz ceplıesin· 
den tetkjk edeUın: 

;Daladye, Milli Müdafaanın 
tanzimi hakkında izahat verdi 

Almanya, şimdiye kadar, bu 
harpte en ziyade deıılz cephesin
de çalıştı. Halbuki Bitler, silah· 
lanınıya ba<ladıktaıı sonra en az 
himmet ve parayı donanmaya 
hasretmişti. Şimdi üvey evlit 

(Arkası 3 iincii sayfada) 
ABİDİN DA. VER 

Paris, 9 ( A.A.) - (Meclisin j 
bu<"ilnkil ruznamesinde, harbin 
sevk ve idaresi ve umumi styaset 
hakkında muhtelif istlzahlar var
dı. 

B. Daladier, bu istizahlann 
derhal görüşülmesini istemiş ve 
demiştir ki: 

MAARiF VE K 'LI N i N BEYAN ATI 
Vekil, bütün Maarif mesel el eri 
üzerindeki çalışmaları anlattı 

Ünlveroıtede 224 d•'"•ln kitabı baoılmıttır. 14 derıln kitabı 
haz ırdır. 36 ders.Jn kitabı yazılao•ktrr - Onıverıltenın noksanla
rını ikmal l9ln 3 mffyon Ura lhım - Tıp fakQlteslndo ata) mOd· 
detl uzatılıyor - Lise va orta mektlp kitapları uurlnde tetkikat 
ne eafhada ? - Oramır terlmlerl tııblt edlllyor - Orta ve y'1k
sek tahall arHındakl tırlm farkları kaldırılıyor. 

cHükfunet, orduda, kat'iyen 
lüzumsuz bir teşevvüş ihdas e
debilecek olan şAvi~n zuh~ 
run.a müsaade etmiyecektir. IMa
ginot'ıın öte tarafında. malfun ol
malıdır ki, sinelerden örülen 
dıvarı yıkmak kabil olmadığı için 
ııneınleketin manevivatını harap 
etmek maksadifoe, cıkarılan şayi
alar, beyhude olacaktır .. 

B. Daladier, bunu müteakip, son 
araştırmalar esnasında ele geçiri
len ve Fransadaki Gestapo A· 
janlarıııa mahsus olan Gestapo 
tarafından tertio edilen Fransız 
za,bı tasının ehemmyieti, Daladi
er'in nüfuz ve kudreti ve sahe 
gibi bazı meSLileler hşkkında su
alleri ihtiva eden sorgu kağıdı
nı okumuş ve cistiznhlara derhal 
cevap vereoeiiiz > demiştir. 

Celsenin basında müzakerele
rin gizli """t!masını istiyen B. 
Blum söz almıstır. 

Rey to~nması ve 227 ye kar· 
sı 262 rev ile l(izli komite kararı 
kabul edilmiştir. Umumi localar 
ve matbuat locası ~abli~ edil • 
miştir • 

(Arka.ıı 3 iincü sayfada) 

Yugoslavya 
tordusunda mü

him bir tayin 

Maarif Vekili Hasan Ali Yücel ga'zetecilerle kımtıjuyor .. 

Bir müddeb.üııber> şehrimiz -
& bu.hnunakia olan Maarif Ve
kili Hasan A!i Yücel dün saat 
14 bu.ı;u'kta maarif müdürlüğün
de ı<azctccileri ka·bul ederek. seh-

rimizdel<i tet.'kllıı1eri ve muhtelif 
maarif i.$1.eri hakkında şu beya· 
natta bulumm>Qtıır: 

- On iki gij,ndenberi bilhassa 
f Arkan 3 üncü sayfada) 

llelgrad, 9 (A.A.). - General 
Bogoljuh iliç, Yugıos'av ordusu
nun umumi müfetıtiş muavinlı • 
j!ine tayin edHıniştlr. Ordu u -
mmni müfetti ;-l·i ğinin Prens Pe>L
un uhdcsinde bulunduğu maJfun. 
dur. 
Şimdiki ahval içinde yapılan 

bu mühim tayin, Yu:ı<oslav zi • 
mamdarlannın Milli Müı;!afaayı 
azami emnlvet altına almak lıu
sueııııdai<i arzulanııı g&;terrnek
tedir. 

Sovgetlerin vaidlerini tutmamasına rağmen 
Amerika münasebatı kesmeyi zararlı bııluyor 

Amerika Haric'ı/e Nazırı 

Kordel Hul 

Aradaki gergin

lik daha fazla 

tehlikeli hale 

gelebilir mi ? 
Vaşingion, 1l (AA) - Diplo

masi mahaflli, B. Hull 'fuı Sov • 
~tlerle olan dlp!omasl münase
betleri hak'kındaki mektubun eıı
ba1'ı mucibeslnln aşağıdaki mil· 
l&hazalar oldu~u beyan etmek· 
tedirler: 

1. - Amerikada komünizm a· 
levhlndekl hissiyatın mütemadi

(Arkası 3 üncil şayfada) 

YENi BİR SULH TEKLiFi MI ? 
,. 

Ruzvelt, Italya ve muharip 
memleketlerin vaziyetini tetkik 
için bir diplomat gönderiyor 
Vaşington, 9 (A.A.) - B. Ruzvelt, İtalya, Fransa, İngiltere ve 

Almanyadaki vaziyeti tetkik etmek ve Hariciye Nazırı Cordel Hull'e 
bu hususta bir rapor vcmıek üzere, Hariciye müsteşarı Wclls'i bu 
memleketlere gönderccğini söylmiştlr. 

Alman tayyareleri 
dün gene ticaret ge
milerini bombaladı 
Sfenks magn gemisi müret
_tebatından 54 kişi telef oldu 

lngiliz tayyarecileri harita 

Londra, 9 (A.A.) - Amirdllik 
dairesi, bir kar, ııün evvel şimal 
denizinde b atan Suhinks adında.. 
ki mayn arama ııemisi mürette
batından telef olar\!arın adedi 54 
olduğunu bildirmektedir. 

Londra, 9 l/'ı..A.) - Alman ta}"
yareleri İngiliz sphHeri açığın
da, müteaddit iüccar gcınll<:ri
ni bombardıman etmişler vl In· 
giliz tayyar.,Jerinin geldlj!ini !(Ö· 
rünee kaçmışlardır. Hiç bir ge-

üzerinde tetkikat yapıyorlar .. 

mi batmamıstır. 
Rio de Janelro, 9 (A.A) - A

merikalılar bitaraflık komsiyonu 
muharip devlet denizaltılarının 
istisnai ahval müstesna olmak 
ı!lzere Amerika emni)·et ınınta· 
kasma ıtirmesini yas8!k etmisti:-. 
Bu istisnai ahval şunlardır: 

J. - iM üobir sebüplCi' 
2 - Fırtınalar. 
3. - Tamirat_ 
4. - İnsani sebepler. 

Sory~t Haricit1e komiseri 
MOLOTOV 

Edirnekapı dışında 

Beş genç bir 
muallimi soydu 
Ed~ kapı dışında bir so•' • 

gunculuk hadisesi o?mıL~ ve ·fa
illeri olan 18 le 21 yaş arasında 
beş genç yakalanırtıştır. Aldı • 
ğunız malfuna1ıa göre hadise şöy
le o.'l;muştur: 

Balıkesir muallimlerinden Fah
d 1stanbula gelmiş ve Şehitlikte 
medfun bulunan annesinin me
zarını ziyaret etmek i&iemiştir. 
Fakat Falu·i annesinin cen~ 'n· 
_de bıRunamadıl!ı için kabrin ye
tini sehitli,l!i lıilememekte<l ir. 

!Muallim Karaıt:ümrükte tramvay
dan inmiş ve orada rastladıjiı 
Abdulmuttalip adında bir gence 
eehitliğin nerede olduğunu sor -
muştur. Abdu:ınıuttalip arka • 
daş)arından .orup ,ııeleceğinj oöy
liyerek Fahriyi bırakmı" ve koşa 
koşa arkadıışları İhsan, Ali, İsma
il ve Hüsnüyü bulmuştur. Ab· 
dulıınuttalio mese'eyi onlara an
latınca bunun iyi bir av olduğu
na karar vermişlerdir. • 
Abdulmuttırahin Fahrinin önü.-

ne düşerek şehitlik diye onu E· 
dime kapı dışında mısır tarla· 
sı denilen ıssız yere getirn1esi, 
dij!erlerinlıı. de daha evvel orada 
saklanarak ı:etirilen yQlcuyu 
sovm~·::m kararlaştırı.lmıı::,"tır. 

Abduhnuttalip Fahriyi şehı t -
lik t&l'afına değil , Mısır Tarlası 
yoıuna saptırmış ve burada ten
ha bir köşeye ,lt€'ldikleri zaman 
onlardan evvel gelip saklanan 
Abdulmuttalibin arkadaşları bir
denbire meydana çıkar&k Fah ri
nin üstüne atılmışlar, vurm ıya 
b~lamışlardır. Sille yumruklar 

(Arkası 3 iincil sayfada) 

Weygand 
Fransız Generali şe
refine ziyafetler verildi 

Kahire, 9 (A.A.) - Dün öı lr
den sonra Fransa ev, de gcnN, 1 
Veygan.d şerdine e.;ki ınuharı'l
ler tarafından bir kabu! re :ni 
tertip olunm14'1u:. 

Gece! vin Frans:z elçiliğinde 
b iı; ziyafet \'erilmiş ve bu ziyafet
! ~ ııenera) Veygand , Mısır Ba~e-
1< lı, · A en ve mobusan reisleri, 
1B<j ·'ÜJJ<. Britanya Ye Türkiye elç:-

l 
lerilE! .Jngiliz kun~eri kuman
'danı ,!!eneral Vavell ve yüksek 
Fransız ye inııiliz subayları ha· 
zır bul'unmuslar<lır. 



SAYFA- Z 

BOYOK TARiHT ROMAN : 97 ..._._ 

ÇO 
M. Sam K r y .1 

Florans donanması kumanda ı 

Suriye sahilinde Saydoya yanaştı 
Deti Hasan paşa, eşkiya ser
~ bnden Bosna Beylerbeyi
... yani en necip 1'e a&il olan 0..
llWlh udeı;il.nmır tvue1 ine ter>
effii ettWi halde, ı,_.ı,..ola iktifa 9'
sılVO«iıı.. 

Cfüılliyeti kend:stni ~ şey
tere sevkediyordu. Bu mühtedi 
berif. Dalmacya nahiyesini ilı:i 
~ bin altına aatrm)'ll karar ._.. 
~ Paz.arbk eydu ve iki yüz 
bin a1tma Da\m.ııcy4 nahiyesini 
•tıhll• cıkardı. 

Dtimaçya nabtJoeısi bizim .te.lıtt 
l#almı.izdoe olan bir yerdi. Ddt 
Raaan paşa; buravı mukabil ta
ııııtta:ıı i<ıval oluıımu;ı ıı.aariyle 
tıerkedecekü. o, devirde bu. iş 
ea:ret basitti.. 

1ki yüz bin altın Fransız 
ti! carları . tarafından gizlice ve
dlec<ılrti. Sefirin de bundan ma

atı vardı. 
Fa.k&t; Her ll.8Slba Kuyucu ~ 

nıt ~ ; rnıı adamMn Deli Hasan 
peıııınm Dalmacya işio:i haber 
iliıı ı' dı. Bunu haber elanlar, 
-iıııodGe J:wdo•nen ~ Stpa.. 
wm 
ıı. r ı..um iç Ji!ztı. Munııt 

.....,. Sipahi kunıendam tarafm
clan bildirilmisti. Murat p&$a; 

bu lbbar Wıerine derhal hareb
le ı:eo.ıtı ve s· ı>* başbaiıma "' 
~-ul: 

- DeA Hasan peşaya me«<tup 
ııetiaeoelı: cıi.aııı vurtaı.n :yoıokala
yuul.. 

&t-hilrr, yolları ft ,qeçitleri 
~ tarassut akına aldılm. Ra
Ull J>llŞlya mahrem uyuşma rne&.. 
Qıbıı.-~enleri 'f"lliraladılar. Mu
rat pııfa)'& gö4ürdü.ler .• 
Jıbhrem mek;up .ııeürenlerin 
~Deli Hasan pa
.. ,_ haberi yoktu. Mlll"at paµ
aııı. .buzuruna getirilen herifleze ---- Do&.rusullll söy.lenenlı: keJ... 
leaizi baiışlıarım.. 

Herii1ti", meı;elıe ri bülbül gilıt 
lllll&ttzlar. Murat ~ Da~ 
yayı ier.kedecej(iİıi. vadetti. Yal-

iıki y1iz bin altmm hiik\ımet 
nanuna vorilmesıni fa.kat, Hasan 
~ wrilııyorm~ gibi harelrei 
Oilltllnaaını tenbih eyledi. 

'h pınlııın da ilave etti: 
- Eıier, bu ~ımm 

11- ~duyarsa Da.Jmaı;ya
da bUJun.an ev~ ve ailelerinizi 
,...ıt biliııu_ Fa.kat; Ben isledi
linizi iki vüz bin eltma ,...,._ 
bm. dedl. 
s.rın.r. ,iıUler, işi yııpttlar, 

iki .,. bin altllll ıı-n paşa -
ımna getirdi!«. 

Arialı; her flf!Y meydana çık -
... Murat ~ meseleyi b6-

Mfenuatfyle :lstanb..ıa ve sa
y M3dirdi 
:r.ı..t, İstanbul hilldDneti ft 

.... ,. :İlli kapattı. LaJı:in F.dim&-
6? buMman birkaç erbabı ıııan.. 
w. •- M .. t evlıldı ieveren ey
ledi. Neden soora bir :fetva ile 
DeJi H- paşa kaUolundu. 

O ~ Ebii. Salip donıınmala
nnm bi.zim sulara tecavüzleri i
çinde mıiliimce olanları şunlıır
.tır: 
rıenn.a donanın.as kumanda

m :.!omira1 (Buregar) Suriye sa
hillnôp Saydaya yaneştı. Emir 
hb-. ~.etin ile tecdidi milııasebat 
.w. Oradan IUbna sularına .ııel
di. 
~ Rados adıtlıarı wasında 

Mısır hazineırini .n:U:ieden Türlt 
donanması üzerine hücum etti. 
Osmanlı donanmasını mağlüp 

eyledi. Ifazinesini zaptetü. .Mü
teaddit esir ]er ve maldan baııılta 
iki milyun altın aklı. (Bizim ta
rihler buna dair maliımat vermi
vor!ıtr ınübaliıııa olmak ihtima
li vaTdır). (H. lOll). 

Floransa filo&ıı iki sene e\'vwl. 
Teşoo: önünde Murat reisin :filcr 
Sil ile harp etnı.işli. 

Fır.kat Murat reis, Floransa 
donamnasını m&Jlüp ve perişan 
eylem.işti. Görülüyor ki, seneler 
gectı.kce ·kudretten düşüyorduk. 

Karama sahiiinde Rum Mus
·tafa reisin id&resi.nde bıılunan 
ti.Lo beş kıt'a gemi kaybetti. Ku
suru Maı<osa limanına ilticaya 
meol>ur odu. (li. 1019). 

Malta ve N apoli donanması. A
dalar denizine gelip, b'iıhassa, ı. 
tilnköyde büyük hasarlar yaptı . 
!ar .• Liıkin, en mühim deniz mu
harebesi Kav>erili Halil. paşanıı 
mub.3ttbesidir. 

Floransa ve Malta donanmala
rı bir ~P teca üz eb!riılerd.i. 
Mwr hazinesini uptetmek kas
dmda idiler . 

Ve artık devletin i!>i Akdeniıde 
v.e Adalar denizinde haltimiyet
ten ziyade ken<li müvaredatını ve 
canını Jııurtannıya çalışıyordu. 

Kaptan Halil ~ K.ıbns su
larında ü:zerlerine vardı. Büyük 
bir muharebe oldu. Ve parlak 
bir muzat!e.-iyet kaZBnıldı. 
Düşman gemileri içinde biri 

vardı ki, O vak.ite .kadar o kadar 
büyük ve lruvvelli sefine görül
memişti. 

Bu büyük gem.inin dok&an bü
yük çaplı. topu vardı. Floransalı
lar, bu l!eminin ismini Kızıl Kal
yon koymuşlardı. 

Lakin, Türk denizet~ri bu ge
minin i.&m.ini Kara Cehennem o
larak yad etıtiler .. 

Muharebe esnasında Murat re
iıı o, mütlıı(ş vapura küçük birse
fine ile hücum etmek cilı'etinde 
bulunmuştu. 

Nihayet yanaşıp :rampa etti. 
Koca kalyonu, küçük gemisiyle 
harben zırptetti. 

Mücadele k.aii1ı olmuştu. 'l'ürlt 
diliverleri yalın kılıç koca kal
:yoonuıı içine d•ldıl..,. .. Boğaz, bo
ğııza geldiler ... Neticede gemiyi 
ııaptettı.er. 

Fa.kat; Bu mücadele ve bu zar 
fer Türk denizcilenne pah11lıya 
mal ~ Çıinkii; O devrin 
biricik deniz kurdu. bu mücade
leden a1d.ıı'!ı yara i:le v-efat et
mişti. (H. 1019). 

Bu muharebede Kara Ceh~n
nemden başka altı sefine, yüz~ 
ml;i k>p, birçok mühimmat ve 
silBhlar, bJrçak kımwıdanlar, 

yilzlerce esir alınnı.ıqlır. Kaplan 
Halil pasa, İstanbufil. büyük 
şeulikler iıe istüıba! olundu. Ve
zir oldu. 

Bilihare sadrazam olması ve 
Can Bahşarun himayegerdesi 
bulunması ona bu mevkii ver
miye vesile. o.lmuştu. 

Ecnebilerin işbu tecavüzlerine 
karı;ı bizimkiler dahi mukabele 
edd1erdi. Bazan, Kaptan paşa 
itaıva sula:rına Jaıdar gidenıt 
sahilleri VW"Ul'du. 

(Arlc:ıuı oar) 

IKDAM'IN Edebi TefrikHI ..... ~ 

BOZGUN 
1 >'- EMlLE ZOLA 

1

Ç.W•: ~~LAMI iZZET 1 
•o. 46 ~ 

Bir~ buhranına' 
yakeJenarak aslı:IP'e yazıJdığı.nın 
(lstünden altı hafta ııeçmit;ti, as
ka- ol.dutu f'Ündelliıeri ertesi $!il· 
ıııü:ım harµhı ııeçicecegini tahay
yül elmi•ti, hıılbu.lı:i l>arp mey.. 
A=larmdan uzaklarda yol tep&
rek naıik beden:inin zavallı a;:ak
la.n.:u lurı:ı.alaın lan. tabanı ka
Pl'P Ucımaktan b~a bir şey yap
mamıştı . .Mil!ereddit bır sabll'
srz.lıkla bekhvı:n.le.rin ar ında 
en fazla sabas12:Jazıar.:ı.k ~ 
clo1'1'1 gı.izel al:adar arasında UQ
ııuı bucaksu'·'fa uzanan G ar>-Pre 
y go:ı:liyen oydu. aşağıda 
•Adi ya:pı.lıyıır, En. ISÖğUUcrle 
b.v lı:.lar arasında gi.'tniış kurd~ 
liı · duruyıprdu, fakat Morisin 
ııö;deı:.:ni· voklaıı. ayır nuyordu. 

Saat dörde dıoğru hir teliıi c»
du. ~ üncü süvari fırkası dön
müştu. Agudan ağıza PAı..ya 
çiivarilerile harp edildiği ha.ber
'leri dolaştı ve herkes yakında 
harbe gi.recelderi kanaatim. bee
lemiye başla<iı. 

İki saat sonra yeni bir emir gel
di. General Borda, Gran-preden 
cıkmı va Olıs&ret edemiyordu, QÜl>
lı:ü Vıızier yolunun kesildı~ine 
kaniydi. Halbuki emirber in ııeç
tiğw göre yol kesibniş değildi. 

a.kat her an kesilebilirdi, ııene
r Dümoo hir fırkasıle, yelim 
kalan başka bir fırkasını kurtar
ın.ık ilııere yola çıktı. Gıin~ Vu
zier arkasıııda yatıyordu.. Uzun 
müddet iki atac anıSmd:ııri yol -
dan ıızak\a,ftlltmı gördüler, niha-

-- -~---
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Şehir Meclisi 
dün muhtelif 
işleri görüştü 

üttefikler 
şileplerimizi 

kira ıyorlar 
Fakat kömür nak-

'Şirketi Hayri
ye tenzilata 
razı olmadı 

An koroda çocuk tiyatrosu 

Kartalda talebe suyunu 

mektebe kendi getiriyor 
Şehir Meclisi dün toplanarak 

mulrtel.if me.;eleleri müzakere 
etm~ir. Bu meyanda e\ovel.i; 

iyatının durmasın

dan korkuluyor 
şe_hi~ dahilindeki • fabrikaların Fransa ve İngiltere yük va-
düdük çalm.aları, iıza:cian _.Mıtruıt parlanuın:ı k.inl.amı,-a tiiil"n 
Nemli, Cevdet, Hamdi ve Ome.rın girişnıişıerdir. fil olarak ıne-
birer haitalJ.k. meZUIIİyet tal_epleri '1 sajeri Mnritim Fransız kum
mu".aiık f!~~· Bılahare ı panyası muhtelif armatörler
Şehır Y.:eclisi iızalıj(ından ı~ den be şilep kira.lıınu~tıır. Bu 
eden Esat Ekemenin yerini ge- şileplerin ilrisi .Kalkavanzade-
tirilen yedek lza İhrahnn Sabri- !erden kiralanmıştır. D~er bi-
nin inUh.ap ~ezkereıı.i okunarak ri de Pa,...bahçeli Cemalin İnal 
kendisi aza.lıa:ra talı:dim olunmuş- ilebidir. Bu şiıcpl.-r AJ;,len: 
Wr, ııe hareket etmişlerdir. 

Bundan sonra Kartaldaki cE- Diğer bi.r~k armatörler de 
bullııiida köşkü. nün 5000 lil"ıı,va vapurlarını hlralarual< için mü-
ı.atın alınarak bir yatı mektebi zakerelere girl!ııniı;lerılir. m-
yaprlıınası ha.ldc.nda Kartal aza- ra parası çok fazla olduğun -
sı Şerafeddin tarafından bir tak- dan he.men bütün arma1örler 
rir verilmiş ve makama havaıie npunmu vermekten çakin -
olunmu.ştur. mmıektedir. Fakat hu nırlye-

1 Liman reisliği vaziyeti ra

porla Vekalete bildirecek 

~irlı:eti Hayriye idaresi Üskü- 1 
dar ve Bevkoz Pilet ücret.ıeruı-Oe 
tenzilat yapılm•.sı hakılmvla Mü

nakale Vekaletinin tezkeresine 
cevabını vernıiş ve bugun için 

mevcut fivatlarda indirme yaµa.
mıvac$nı bi.Adirmiştir. Şirket, 

bu cevabında halka üç avlık ten
zil.atlı a.boımı:ı.nlar yaptığını ve 
köprü ile Bebek arasında tram
vavla rekabet için mecburen bi
let ücret!oerini ucuzlattığını ve bu 
sebeptı~den di~ iske-lelere olan 
Larüeleri ucuzlatamıyacağmı bil
dinniştir. 

Anka.rada çocuk tiyatrosu İÇİ• 
hıwrl..ıltlar başladığuK dnycl.uğu
muz uman çok oevindik. Dört -
nedcnhcri İstanlıulda haftada iki 
kere muvaffakıyetli temsiller ve
ren bir çocuk tiyatrosu varken, 
hükumet merkezinin böyle bir 
müW"esed.en mahru.m kalmas&
na artık cevu verilemezdi. Bıa 
İl Yakutda başanlacak ve tem
siller b~acaktır. 

Babtt ald.tğınma göre çoc:ulı: 
tiyatrosunda kukla ve brııgöcıe 
ebeımn' :ret verilecelmıiş. Eğer 
sahne son plinda bırakılmıya -
caksa, kukla ve karag-öz oynat
mak da hiç fena değil Ancak or
taya karagözü dirilteceğiz iddi
ası atılmamalıdır ve şekli deii:t
tirilmemehılir. Fnklı k:ıra~ 
hakikaten - Karagöz nüktes;le 
söyliyelim - pek firaklı olur. E
ğer Karagöz a.srileşlirihnek iste
niyorsa, gülünç bir şey isteniyor 
demd<lir. Kısa biran bile sürse, 
gene gülünç ol:maktau çelı.iıı.me
liytt_ Polişinel ve k•fadariarını Halbuki şirketin yaptığı üç 

aylık karneıerinden bütün Bo
ğazjç:ı halkı veya boğaza giden -
ler istifade edememekte yalnız 
üç av'~k bili!'! parasını verebilen 

ı asrileştirmek kimsenin aklından 
geçmezken bizim yapmamızı bi
dat telf.kki ederim. 

Karagöziin dirilmc&ine celia
ce: Tıı.l>ii .stıfarun yok ettiği hiç 

bir şey ba'ou ba'6·•mevte u 
yaınaz._ Bele Karagözün şeki 
!erini büyültmfye b.Buınak, k 
ra,.>özü ancak bortla~ olur 
ki, çoeıoklara hortlak ı;:östttme 
ele hoş bir :ıey obnn. 

Kukln ve Karagöz oynahlır 
ken gö~ tutulacak bir 
ta da, çoeuklaruı tiy"'1-o ze~ki 
baltalamak tehlikesidir. Biz 
ragÖ1l nesli oldnğun11ız için b" 

' tür.ili tiyatroya mnamıyo 
Halbuki devlet tiyatroya, op 
ya hazırlanıyor. A vrupada ço 
mklanı Mariyoneı.lerlı:. opera 
lar oynatılır ve çocıık.lara ille 
zem aplar ... Karagözde ne y 
pabilirix! .. Karagözde yapacağı-: 
mu ber şey bir çocUlı: sah 

• fazbsile temiıs eder. 
Bir de çok esash addeıffiğimiıl 

bi:r nokta iherinde ehemmiyet
le duracağız: Ankaıııda karagil
züa propegandasım yapmakta 
)anlar, ı;oculdarwnna: «Karacöa 
siııemanm cledesic!ir- diyodar -
mıoı. Bu söz söylense söylense 
cak mahalle kah.vesinde söyienlı.. 
Böyle avamferiaıne iddialarla 
çoc:uldannu.ıı dhırini çehn.iye
ıım. 

Şerafeddiıı. verdiği diğer bir tin bilhas,;a Ereğli ve Zon.,"'11-
takrirle de Kartal !ıoazas.ı dahi- daktan yapılan kömür nı;kli - ırnahdut bir zümre istifarle et- --------------------------1 

mektedir, . li:ndeki cKurt doi\'nJu.ş• cPaşa yatına tesir edettj;'İ şiddetli 
kövü> ve cEmriin> köylerine iç- bir kötnür khranma sebep o-
me suyu temin olunması için IMajO taJınoin edilmektedir. 
Belediyenin 12 kilcınet:relik bir Esasen Zongulılak limont do ~ 
boru yardımı yapmasını ve vıa- vesaitsidi.k yüzünden hala te- / 
yeWı de 12000 lira tahsisat it3Sl mlılenemPdiğinden nakliyat 
suretiyle bu lıavırlı ve faydalı ancak küçük motörierie yapı . 1 
işi sür'atle halletmesini t.rlep ev- labHımehtedir. 

lem~. Takrir sahi.bi Şerafıed- \ıı -•--!"'!!!!!!!---"'~ 
diD: o 1 _ Ben mehaDerine ııidip gör- N V E R S 1 T 
diim. Bu köylerdeki haB< dere 
suyu ~yor. Mekteplerdeki ço
~ da kendileri maşrapalar
la su tAıı>vıp n>el<tebe ııetiriyor-
2. !mıe suyu olmaması hasta.\kr 
lara vol 2~abilir.> 

Demistir. 
Neticede-bu takrir de makama 

havale olunrnu.ştur. Müteaki -
ben ruznameye ııeı:_ilnıi~tir. 

Ruzna:ınede bulunan 9 mulıtelil 
iş enciinı('-ulere ve riyaset maıka
mına havai" edilerek içtima ni
hayet verilmi<tir. 

BELEDlY& 

Sömestr tatili dün 
akşam baş 1adı 

Üniversitede sömestr tatili dün 
aksamdan itiba.ıen başlamı tır. 

Tatil; ayın 29 uncu günü ak -
samına kadar d<!vam edecektir. 
Bu münasebetle tasralı talebe -
lerden bir çogu. dün akşam aıle
leri yanlanna avdet etmişlerdir. 
Bir kısmı d zeıze:e nııntilkasını 
görmiye !{itmektedirler. Diğer 

bir grup da bagün .Bursa• _va 
hm-ek.et edenk c Ulu Daiı• s çı
ka.caklaı dır. 

. ,sirkeıın ~ fakir v:. ka~ba~ık Köprüden tram
W<e1.,.ıere yuksek bilet ucrelı tat- .Ekspreste bir 

kaza oldu bik edin diğer bazı tenha semtle
re nonnal ücret ta tl:ıik ed<'rken 
buıNJ her zaman öne sürmel<i Li
man Re?Sl.ij;\nin nazarı dikkatini 
C<ö'."be-tm.is \•n Reislik ken1i ııoktai 
nazarını L ~ .1.;·en bir rapor hazır
laroıya ba.şl:ınııştır. Bu raJ>',r 
Vekfilete gönderJ:ecektir. 

Gemi tekneleri ıçın 

saç bulunamıyor 
Gemi t~knelerinrle kullanılım 

s;ı: 1t?V'lıalar son zaman arda pi
yasada i;.u uııma.mya başlanu.ş -
tır. Bu yiu.ıde-n taınirlerı icap e
den biı'-'O<{ gEfillilerin tamirıl.eri 
yapııam..tıı-alı tadır. 

Sac levha buhranı bu vazi}'"t't-
te dev2'1l ederse meTcut gemile
rin bırer b rer seferden maııroil
meieru muhtemeldir. İta yadan 

va y geçirmemek 

Halkı aktarma ile nak- Makinist trenden d~ 
!etmek düşünülüyor tü ağır yaralandı 

Könrüdeki vesaiti nak!iye ;,,.. 
d.ihamını hafifll'tmek ve haıtJaı.
da da.lıa fazla tramvay işletmek 
üzere yeni bir şekil düşünülımek
tedir. 

Bu projffiin ffiasına göre, tram
vay arıWaları İstanbul ve Beyoğ
lu ta.raflarından ·köı:ırunün baş -
!uma kadar gcleceldler, köprü
den ge~"1D.iyeeeklcrdir. 

Halk ise caktanna> biletlıt 
diğer rihette beıkh-yen tramvay 
arabalarına binip Y'Q1Aına devam. 
edeceklır. 

Kevfıyet tctlıik olımmaktadrr. 

Di1n sahah ııehrimize geleı:ı. A ... 
rop& ekspresi ~ ile y eşilköy 
a:rasmda bir tehlike atl:atını.ştw. 

Tren s:ıbah dokuza doı:!ru FU.-. 

Memurin kooperatifinin 
vaziyeti 

Hıııkuk Fakültesi taleb<>~ de 
bapislı:ı.nc ve tevkifhane ile m:ıh
kemel<'!rde tetlt.ika~ yapa~aklar -
dır. 

ve ~tere~ saç getirtilme&> A LI YI! 

Y-,j!eçid veri civarından geçmelıı
te iken tre.ni idare eden malci.nHi 
~ı. a1eşçi Osınana Iokaıno
tlfin yan tarafında bir pompa 
yakmaszn• söylıemif ve Omıaa 
Qu i~ yapıp Wurnotiie dönü!r 
ce mald:nistl yerinde bır!ernam"" 
trr. Bunun üzerine deriıa1 lasa 
bir müddet maki Nst.siz ve baş 
bo(ı kaldıf:ı anJ.aııılan treni dl.ll'
dU"rmı.va teşebbüs etm;ş ve Y eı;~ 
köv ınıı:k.asına yakın bir :ı-de 
durdttrmuştur. 

Yapı.lan .;ırama neticesinde .-. 
kinistln Florya civarında g1!Çid 
yerinde trenden ~ğü anlaşıl
mış ve al!'ı:r yaralı bir luri1e bu
lunerak trene alınmıştır. 

Dün ı,ii ~azetelerden bazıları 
cBelew;e meınuri.n koope.-atifi. 
nin tasfiye olunmasının çok muh
temel bllhnduğwrn yazmı.ıar
dır. 

Kooperatif müdürü Hilmi dün 
bu haberi tekzip ederek: 
-• Koopa; atifimizin lağ;-o

lumnası değil; Bi.likis takvivesi 
\ nevzuubalı.isti:r .• 

D.;rnlştir. 
Bu t .ısusta bir isHhat projesi 

hazırlanmaktadır. Bu proje ile 
k()()perati!e yeni varidat ıınenba-
1an da bıilunulııcaktır. 

Belediyede alacai!ı olan 16 bin 
liranın ayda c250• lira verilmek 
şartiyle t.Uitle ödenmesim mu
v.tıık görmüştür. 

Yaş sebze ve meyvacı· 
ların bir dileği 

Yaş sebze .;;e meyva kooperati:ti 
Belediyeye müracaat ederek seb
ıze ve ııı.eyva hlli dahilinde bir 
yerden diı?-e.r bir ye.re ruıltlolunan 
eşya kaplarından alınmakta olan 
ii<:rellerin laj(vclunınasıru iste
miştir. 

Sebze ve meyva fiyatlarında 
peha'Whı:ta sebebivet "l'l?Ten bu üc
retin tamamen kaldmlacağı ümit 
olunmaktadır. 

yet gözden kayboldu. 
Vinöy krt'aların.ı teftiş etti. Bo

duani yerinde bulamayınca şaş
tı. Bu sırada Boduan ge<ldi, Vu
zierde, Baron Ladikurda y~me
ye kaldığını söyleyince Vinöy
den şiddeili -bir azar işitti. 

Vinöy ~ arasından g&-
çerken: 

- Çocuklarım, diyocdu, bu !!.e
ce veya/)'arın sabah herhalde 
taarruza uğrıyacaj(ız.. Sıkı duru
nuz, 106 ncının ){erllemek 
nedir bilmed · ltıni unutmayınız. 

Hepsi ~lıvordu, hepsi yola 
Ç!kbklarındanberi ÖY'le yorının 
düşmüşlerdi iti, buna bir son ver
mek içın kundak bekliyorlardı. 

~ 1DUayene edildi. Gün
düzün c;orlıa içmemi-11erdi, gece 
de kahve ve pcksimetle iktifa et.
tiler. Bin beş yüz met.reye ke
şif kolları •önckrı.Jdi. En kıyıla
nna ııöbotçikr kondu. Butün 
subaylar ateş kenarında to ndı
hw-. Ar da sırada, bır ı;iıvarda 
ycl'.'arı gözliycn., sesleri.ne kulalı: 
kabartan, end1* içinde lıeldiyen 
bas general ile ge.oelıkurmay ü.ni-

Rektör dün akşam 

son çayı verdi 
üniversite rektörü Cemil Bil

se!. taraiından tertip ohınan cb
lebe ça;-'lar1> ndan oonwıcusu; 
lliseleri pek iyi derece ile bitir
mive muvaffak · arak Üniversi
teye giren blıtün Fakültelerdeki 
ta.ıebelerc dün a.k.şam ver~ -
tir. 

Bu çavda da ta1ebE'Ier muhte
lif ihtıyaı:ları ü?Jerinde relttörden 
dileklerde bulunımuşfardır. Bu 
dilekler; bund. n evvelki çaylar

kıtı le, !ere girişi 'miştir. 

Tırhan vapuru tamir 

edilebilec k mi ? 
Tırhan vapurunun evvelki gün 

Kııs1IIU>IUl3 havtra arma aınciı -
j(ını yum.ış.11<. Vapur buj:ıün fen 
hey'eılen tarafıntlan muayene 
edil 'eekıti.r. Piva...ada tekille saç -
!arı bu'unmadııl.;ından ~urun 

tami.ri mii$ku1Ath olııcaıktır. Ma
amafih henüz vapurun kendi 
teknesiııı<l<' <.ı saçlardan başka 
cins saQl.arka ta.mir edilip e<l· l.<>m.>
yeccği de hal; eıdi1Elnenı4-tir. 
Münaıkale V eka 'eti tel'tiıj hey'~ 

ti reisi Cemal kaza haklunda şeh
rimizde t.al:ı!!oka ta baı;lam:ıştır. da oldu"u gibi kitap • .Z:ll< ve ;er

siz'ilk, Talebe Birliğinin sür'atle 
ıkurulması, .lisan kursları ve .;.,_ f. 
nebi profesörlerle yapılan ted
risat meseieleri üzerinde teka

-----0--
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Rakılarımız Japonyada 
mülhiş bir rağbet gördü süf etmiştir. 

Sis yine seferleri bozdu 
Dün ~abdlı boğazın Yeni.köy -

den yukan kısmında yine ke.:.if 
bir sis olmUŞ ve bu yüzden ilk 
sefet'ler yapılamamıştır. 
Boğazın aı!zınrla ve dışında da 

siı; okluğundan öğleye kadar bo
ğaııdan Karad.eni.ze vaplll" çıka
mamıştır. 

formalarının, gölgeleri beliriyor
du. 

Saat bire doilru, Morisi, bir 
eı-ik ağacı tarlasırun kıenıınrıa, 
şehirlıe yol arasında ıssız bir ye
re nöbetçi koydular. Gece :ufir 
l!ibi karanlıktı. Y alruz kalır kal... 
maz içine bir korku girdi, bu 
şimdiye kadar hissetmediği müt
hiş bir korku idi; Hiddetinden 
ve mahcubiyetinden titriyor, fa
kat bu korkuyu yenemiyordu. 
K.ılbine kuvvet gelir diye döndü, 
kararııa.Jıın ışıklarına bakmak is-

1 
tedi. Fakat küçük bir ağa.çlı:k ka
raı-g5hı sa.lf.llyordu. .Arlt"asuvla 
kao karanlık bir dıvar vardı. Yal
nız çak uzalclıarda birlı:aç ışık, 
Vuzierin aydınlıkları görünüyor
du, tehlikeyi haber alan halk 
UY'lllJla:ınış olacaktı. 

'Iüfeğİ!lİ aınuzlarıkım, karanlık.
ta arpah~ı bCc göremedi)t\ni an
lay.nca buz gibi donuıı kaldı. 

Eundan s ra feci bekleme baq
ladı, bcn~nin biitün havası, ku

la.klarınd3 top~ Kula.klan 
en halli !!Üriıltüde idi w yavaıı 
yav~ uğıMaınıya başlıy.>rdu. U-

Japonyaya nümune olarak gön
devlen rakılar Jıı:ponharlrnıı.n b~ 
yükrağbetine mazhar ohnuştur. 
Bunun üzerine Japon~ a<ian QO'Jı; 
miktarda rakı sipar~ ba<4a
ıruştır. İlk ~er ihraç edilmiş
tir. Japon.yaya mühını miJdıania 
rakı ~önd:eriJ.eceği anlıaşı'lınaA< -
tadır. 

zaktan gelen bir sıı :fıştlt.sı, Jıa.

fif bir yaprak !ıışı:rtısı. bir böce
ğin hamlesi kıılaklannda muaz
zam bir gürültü halini alıyordu. 
Bunlar tA öteden üzerine doğru 
gelen dört nala kalokııruş a1!4arın 
ayak ııesleri, top arebalernlın gü
rültüsü de~ miydi? Sol tarafın
da, duyduğu em~ ı.er.&

yenlerin fısılWıı:rı ~miydi? .. 
tiç kere imdat işareti vermek i> 
zere u kalsın ate-ı. edeookti. Ya
nılmış obnalt, gülünç dlmak en
<tiseai korku9unu çoğaltıyocdu. 

Diz çölı:müş, sol omuzunu bir a
ğaca dayamı.ştı. Sanki sall'fleo-. 
denberi oradayıınış, orada unu -
tulmuş, ordu vüırüyüp gitmişti 

gibi geliyordu ona. Birdenbiııe 
korlruw ııeçl:i. İki yüz me'tre ö
tedeki yolda, yürüyen askerlerin 
munt.ızam aya.k ııes1erini duy
du. Bunlar muhakkak general· 
Durnonun alıp ı?eld.iği general 
Bıırda fırkasıvdL Bu Sl1'8da gelip 
onu ııobet~n dcj!i.:jtirdiler. 

( ATkası var) 

"A re dit" yüzünden 

gazeteler aleyhine 
açılan davalar 

c.Afrodit.. dava& miı~'e 
}'87.dı.lclan b= fı:kralardan dıole
yı halda,"lll<\._a mOOdPiumumİl.iık.
çe dava .ikame olun.an Son Tel -
graf, Ak.şam, CuınhuriY"t ve Tan 
l(ll'7.l"t<'leri hırkkuvlaki dava dııe
yaları dün rnabkeme'ere sevko
Iıı:nırn u.ştur. 

Bımlaırlan Son TeJ:ııraf ve Ak
şamın muJıakem<"'erı :ı&liye se
kizinci, diker iki.< nin muhakeme
leri de ~" altıncı ceza maiıke
mesinde y.ap;i&<'aktı.:r . 

KÖMÜR mnsızı TEVK1" 
EDİLDt 

S:ııkeci ı..tasvunuıııfa ~n -
hu-dan kömür çararl<en ya'bla
nan sabı.k.alı Lütfi binnci sulh c&
za mıılı.kemennde dün tev6til e-: 
dilmt,'.ir. 

ORADAKİ VB 

BİZDEKİ .. 

A1ıa Gündüz Balpr O.
Birliği reisi ile bir gtiriiıfıM 
yapmJŞ ve birliğlıı ne hizmetler 
ifa ettiğini öğreomiş. SQ& 
ısaya bi;tiremiyor. 

Bizim Nanemolla ile ~ 
mevzuu okıcyorduk da: 

- Biııdokinin de ı.esatta m. 
zımmımıeııi bile yoktur. 

I>qeftık ciimleslni şö)'W ta-
maml adı· 

- Nisamıımnesi yok ıımııa, 
hiçbir Avrupa ce<bııCiUnde 

«Viran safa• sın:ı k~ 
1ııir reis nr! 
İYİ A!lılMA 

YA K..\ÖIT! 

G..ııeteıer boymıa r-i.t_,.. 
fil geldi, bu gehlL. Diye bir .a. 
rü haberler neşred.iyodıır. N.
nemolla: 

- İyi amma ya kiğıt1_ 
Dedi ve sö:rilıı.e ekledi: 
- KAğıt gelmezse ha.Ilı: ı.. 

ıı;elenleri nereden ve nasıl ta -
kip edecdı;, OPK biç takip edea 
Yok! 

Yeşil.köyde verilen başka bir 
ınakinisllle tren yohıca devem a
rniıı w başından ve belinden. ağır 
yaralı olan Mehmet sıhhi imda.t 
ııtam<>bilfyle Gureba hastab.an&
sine nalı!.ledl.lırn~. Zabrta ve 
Devlet Demir Y clları idaresi t:ıh
kik:ata başlamı•tır. Makinistin 
trenden niçin dilı>tüj(ii anıaşııı .. 
ı:namı.ştır. Ancak bir a.ı..am ~ 
\<el bazı ar bdaş!anna b"4 dön
meshıd.en ve göz ka.rarmasındMa 
şiikAyei ettiği söyremnektedir. 

Kahveciler cemiyetinin 
yıllık kongresi 

Kahveeiler cemiyeti Türbe. 
deki cemiyet mer.ke2inde senellk 
'IJmUJilİ hey'et topPantısını yap
mış, ~ seneki faaliyet r&PO<"
:ları alrunduktnn sonra yeni id• 
Te heyeti seçilmiştir. 

BİZDE KEBAP 

OLUR ÇIKARIZ? 

Petek Biiı~ )'1l!IDm'tad;aa 
~ bıdar biitiin yi7e
eelı: madcleleriaiw pehahlı -
ijndap baı..e.ı....k muy. fıp. 
h:Ta bütİİJa baıı.lM - olaaıkf 
Diyor_ 
Nuıemolh: 
- Fırhya brbyw, fıruı ol-. 

lar, biz de kebap! 
Di:yor. Bilmem sia ele aywııl 

fikirde ıniııinb:!. 
İŞİN ALAYINDA 

MISIN A BİltADK!f 

Yine Havas Ajana Almaa • 
yanın bir stılb. u.aı-nızımdaa 
bahsediyor. Fakat, ö7lıe şart
lar ki, Londra ve Pıırisin ya
naşmasına değil, ymD\l4lllllJID' 

ııa bile iınlı:in yok. 
Bizim Naoemoll:ıya ııartlaa 

saydım da: 
- İşin ala;rmılıı mıınn a.. 5-

ralcr?. 
Dedi ve.. İlllve etü: 
- Bele harp taarruzunu bir 

kere göreyim de, sonrn °uU. 
taarruzunu telıkik ederiz. 

A. şEKiP 



~giliz işçilerinin begannamesi1Müthiş Sovyet taar-
ulh ·· n temini iç·n 
az·z in bertaraf 

edilmesi lazımdır 
Beyanname Alman - Sovyet paktını ten. 
kit, Sovyet taarruzunu da takbih ediyor 
. Loııdra, 9 (A.A.) - İ.ngi.Iiz 1 

~Partisi, harn hedefleri ve sulh 1 
""1'tları hskkında asağıdaJı:i re
Va&nameyi nesretmiştir: 

t..-i partisi nazi taarruzu kar -
tıBında müttefiklere tamamile 
ınüzahirdir. Çün-kıü harbi esarete 
~tib. eder. 

İşçi partisi ,u kanaattedir ki, 
&ncak Ar.manya Çek ve Polonya 
1ni1.Jet.J.erin hürriyetlerini lııM *" 
tı~ vıe Çekoslovakya v~ P<Mon -
ıradaki asker ve 1><>li&le:rmi geri 
tidıb takdirde müttefi!C!er Al
ınan,. ile sWh müzakere~ 
~- A~ milleti, 
~ ile beraıber ltıılTıtıp ~ 
inak lstemediJ!ini ~ be -
Yan~ Alman mlll&
ti d. dahil oJmak ilzere bllıtün 
~ haklı ınenfaatleriıılıı 
~~$la dair Aanım mil
"'tlne "'minat verilecektir. 

llransaya da hitabeden bu be-

yannamcde d<miliyur ki: 
Her türlü 11ecavüz:üne rnukav-&

met etmek için iJri milletimiz yai.
nız muıryyen bir devre için bir
kşınckle kalımama lı, ebedi ob.
rak kardeşlik etmelidir. 

Bu bevanname Af.'ınan milleti.. 
ne de şöyle .hitap etmektedir: 

Alın8'11Yamıı lmhasııu istihdaf 
Men ve hariçten gelece\ olım her 
tii.dü tecavüze muarız bulunu
yoruz. Sizi ırneden1 milletler 
camiası içine alarak muslıluıne 
teı;ırild mesaiyi ıbülün kalbimiz.it 
anıu ediyoruı. Menfur Nazi :re
ihni dev:rilmeden evvel erımı.ı> 
da sulh )"llpmalt ümidi kat'iyyeıı. 
olımıaz. 

Nihayet iııd partisi .A1m:m -
Sovvet naktım tenkit etmek!" "'" 
Jl'inlaııdiyaya k~ yapılan Sm-
yet taerruzıınu takbih eyi!~ 
tedir. 

Almanlar, lngiltereyi denizden bir 
taarruzla mağlup edebilirler mi? 

(Ba;makaleden mabat) ı 
'-':"•eleııi yaptığı deniz luı...,.... 
1-Dı. miütakac kaim .. • mreU 
llllıdiı olsa ııerelıiir. ' 

Alnuınlıu:, barbiıı "'"'"'1daUe
ri, ,.em bvvetleriDi • bu ltu-.. 
•etler anamda, deni?A!e çah113n 
ilan birlikleri de dahildir • Na
lil kwlleMdar ye ne derece ma-
•affak oldular? Evveli, bv ciıı.. 
ti Wk.ik edelim: 

1 - Dcniultı harbi 
Al•ea denhaltı ııemlleri BA

.Piik Harpteki nıuvafiakıyetia 
dörtt. INrini bile J:ii51ettmcıniş • 
lenib; IOO umanlarcla denis har
bi pek gaif!amışhr, Bu silih, bo
eüıı.kü ""'tlar devam ettikçe, İn
~· aınaa dedi.rtemn. Bu
ırüa fallitin öyle !illa d~ 
Iİıı. ... imkh )"Okllll'. 

l.-..Ma)'n had>i 
Ml!ya harbi, bilhassa mikııa • 

balı mayn, her yeni silih gibi J». 
cla,.uı. hayli miie68ir olmuş, fa. 
bt - ııünlerde, o da ııevşeıniş
lir. F-sen, böyle kör, hareketsiz 
,.. PMif bir silihla ha harp ka· 
gan==•ın jmkinı yoktur. 

S - Korsruı harbi 
&lım.aa kruvazörleri, ba harıı

.. ~ harbe 'nazaran, çok be
eeribiıı: ve cÜl'e ı. davnumu, • 
l:ıu.ıbır. Bütlia A.ıo- gemileri, 
lrir....,. da aldıktan ınahrulı.ı.tla 
bum - de.ıllzde blabilccek 
lrd 'li7ettııı oltluklan halde, hep 
1ıu.ı.,. Okyımod:ıra dağılmamış
Jaı.dır. .Bun1udııA biri pek az İ4 
llitıdlilı;t.,. soan üsoüne dönmüş, 
ltelıi ele yı*alanıp intihara aıec· 
bur e4il.m.iştir. ı;s.,,,cn, ko:rsan 
htthi, asla deniz hikimiyetiui ve 
11.ih.d aat ... i knıuıdınıcak bir si
lib. ıleiildir. Alman lı.nıva:r.örle· 
2indea dealze açılanlar iein er
~ 1'11kıılanıp batmak mukar -
-.lir. 

4 - Denizde hava lıariti 
Alınanlar, dennde, tayyare 

lru.Uan.nakta yenilikler &'ÖSlcri • 
l<>rlar. Evvel&, bunlarla barp p
lllil. erille hii<:um ettiler bu, eski 

il' tlbQ<edir; yeni sayılmaz. Soıo
ra ııarll4Üt.ıe veya suyun üstüne 
.~ mayıı döktüler ki, bu 
L~ Ye'lililrtir. Şimdi de, arada 
-. 1.ııyyarelede ticaret, kara -
kol, balıkçı ve hatti fener gemi-
lerine hücum ediyorlar; bunla -
l'Uı bazılarını da batınnıya mu
•affak oluyorlar fak.at bu da, d• 
•aıalı, müeggir ve 7ıJua. bir si
~-d9*ildir. Düşmanı zarara so
....,.. da mathlp edeme.:. 

A~l~~ Sİlncliye kadnr, de
ıdzıdeki butün ll:"YT'etleri harbin 
•-..ındaa 4 ...ı.at gece varısına 
kader ,u netkeyi verm;itir· 

İııııiJiı: za~ iah: 50S,ll!l8 ro"aıu1ı: 
143 vapur, 

~ zayiatı: 7•,68t tonluk 
14. vapur, 
BıbuıU!arın ucyiatı: 342,:1S7 
lı.ık 117 vapur, 

Yckfın: 925,0tt tonluk %7t va
f<Ur. 

Alm .. Jar, 1,(93,431 tonluk 409 
nı>ur lıatırdıklarllll ic!dia ediyor
laısa da, biz İngiliz rııkıunlarım. 
daha d iru addedir<>ruz. Çil.ııkil 
•nlar, zayiatlarını her ıı;ün açık. \ 
cıı bi ldiriyorlu. Almanlanıı, u- l 

ımımi harpte do, batırdık.lan p
mi miktarlarıru fula ııösterdik
leri de tahakkıı.lı: etm~r. Eğe>' 
fark yalnız tonaj miktarlan ara
sında olsaydı, hesapların, bir ta
rafta g-ayri saft, dil';er tarafta .,.. 
fi t.>na üzerinden yapıldıicı için, 
böyle birbirini tıotmadıklan sö7· 
lenebilird.L Halbuki gemi adeıtı .. 
ri arasında da fark -.ardız. 
Almanların batırdıkları İngi • 

Ih harp gemileri de 1 zırhlı, 1 
tayyare ıı:emi5i, 5 muhrip, 3 de
nizaltı gemiıii, 1 mııavjn Jaııva
aör, bir miktar lmrakoi ll:'Omisit>
den ve dil';er yard.uncı teknelCJ'o 
den ibarettir. 

Bütün bu raluımlar, .Almanla -
nn S ayda deni;ııde büyük i~ler 
göremedi:klerini iısııat eder. ÇÜJı· 
kü BüyükHarpte, yalnız 1917 nl· 
sarunda, yani bir tek ayda müt
tefik ve bit:ırnf ticaret filolarına 
bu bes :cydakiıııdeıı daha faala za.. 
yiat vemıi.•lcrdi.. 
Şimdi elimizde bulunan bu ra· 

kamlara istinaden, bir Alınan do
na taarmnınun, ıııüttcfikleri ve 
bitaraflan biraz daha faz.fa za • 
rara sokabileceğini, fakat İngil
tereyi ır.ağlftp cıtmiye kafi gel
miy...,eğini kat'iyyetle iddia ed~ 
biliriz. Eğer, fnzla olarak Al -
man donanma .. da denne çıkar 
ve İrıgifü donanmasile kat'i ne
ticeli bü.vülo bir muharebe yap
mayı göze aldırı:rsa, ıikibeti şe • 
refli bir döğü.şton sonra batmak 
olur. İngiltere, dlllliz cephesinde, 
aw:ıık şu iki şekilde, mağlup edi
lebilir: 

1 - İngiliz don..nmasını imha 
etmek laz.mdır ki, Almanyanın 
&iieü bur.a yetmiyor ve yetmez. 

2 - İngiitereyj denizin altın
dan, ü.stündaı ve havadan ablu
ka edip aç ve hanı maddesi~ bı· 
rııkmak lazımdır ki şimdiye ka· ı 
dar yapılan bes aylık tecrübe 1 
bunun i.mJclinqzlığım _göslernıi..
tir. Beş ayda batırılan 500 bin 
tonluk İngillıı ticaret gemlsi 21 \ 
milyonluk İııgiliz ticaret filosu- ; 
aun yüzde Z sinden· biraz daha 
fazladll'. 

Hüla<a, Abıaenya, yalıuz de -
nizden bütün va&ıtalarile yapaca
ğı bir taarrıuhı İngiltereyi nınğ· 
lı'.ip edoc k kudreti haiz değil
dir. Böyle bir taarrUZlln D1ll • 

vaffak olabilmesi için, Almanla
rın, her ay, S(;O bin tandan faı:la İa 
giliz .l!'Clnisi batırmaları lılı.unıı• 
lir. Büyük Harpte, L.giltere, lıu 
nisbette zayiata da, aşağı yu • 
karı, 2 sen.eye yakın bir zaman 
dayanmıştı. Demek ki, denizde 
muvaffak bir Alman taarruzu bi
le, seneler ihtiyaç gösteren bir 
yıpratma haı:lıi şeklini alır. Bir 
yıpratma harbinde ise Alrnanya
nm İngilteredea evvel çökeceği 
Almanlarca kabul edilmiş bir 
ı.ıkikaııtir. !favadan bir taarru:ı
la İnı:iltcreye diz çiiktiimıek 
~üınkil.a o olmadığı.u da ayn 
bU' Yıu.oda le4 Hı: edetqfiz. 

ABİDİN DAVEB 

ruzu deva ediyor 
(Ba§tarafı. 1 incıde) 

ha iyi hede! teşkil ei.mektedir -
ler. Buna mı.rkabil, Fın,:ı.ndiya 
müfrezeleri o <l<.>rece kalabalık 
o!madığından ayni tehlikeye ma
ruz deği Uerdir. 

Fıniandiyalılar. pönderL n tak
viye ku ,.,,etleri sa ye; inde, Rus
ları püskürtrnektedırler. Ve Rwr 
'llar, bir defa. Mannl'rheim hat
tını yarmak proiesine kat'l su· 
rette veda et:mek zarurelindedır
ler. Kızıllılar, mühim miktaıda 
malzeme Irull:ınmalarına t·e kiil
:1.ıyetli efra!l feda et.rrıelıerine rağ
men., ha.t, kahramanca muka -
vemet göstermektedir. 
Helsinkıden Sıoklıo!ma gelew 

haberlere qore Rus:cır dün Fi..,. 
landiya müdafaa haılanrıa girmi
ye muvaffak olmU§!ardır. Fin
landiya ve Sovyet askerleri bir 
müddet göi)ü.s göğse çarpı§tıkta• 
sonra Kızı!Lılar püskii:rtüımüş!er· 
dır. 
Salı ve çarşamba gümtü Sav
~ xayia~mın 3 i.lA 4.000 nefer 
ını.i.ktarında oldui(U tahmin edil -
IT'"1-tffiir. 

Roytere Brüksclden gel.en bir 
h .. _ .......... ~. v~~.u.c .ı.riannerheiın hat-
tının inşaatına .ist~ etm~ olan 
1ıekaıüt general Badol.bksunurı, BeJ
çi.kadan Fin.landiyaya hareket et.
tlği bildirilmektedir. 

Stokholm, 9 (A.A.) - Ecnebi 
ve bi\i>a•sa İngiliz tayyarderHıi.n 
Finlandıyaya ae.lmiş olıması t&
sirl1U göstermişe benziyor. Fil -
Jı.ııltika Sovyet bava kuvvetleri 
bu son günlerde hareketlerini 
mühim surette lahdi t etmi4Jer -
dir. 

Diaer tıı.-aitan, Rusların hll!'
bin başındanberi uğradıkları a
.i\ır insan ve teçhizat zayiatına 
bakılırsa Rus mevcudu ve f.5.zınu 
tükenmez 11özüküyor. Ruslar 
harbin bida)'t?lin.denberi 300 tay
yare, 600 tank 3 kü.çiik harp ge· 
misi, bır denizaltı, 203 ağır top, 
1294 mil.ralvöz, 552 .kamyon, 1560 
beygir ve ilri baTa.j balonu .k.ay
betmislerdir. 
Mıoskova, 9 (A. A.) - Lenin

grad a6kerl mıntai<ası ırenelkur
mayının 8 Şllbat tarihli teö.ligi: 

Cephenin muhtelif bölgelerin -
de keşif faaliy>Cti olmuştur. 

Son günler zarfında Kareli 
Berzahında devam eden piyade 
ileri kıtaatı carpış:maları netice
sinde. Sovyet kıbları, S:rmma 
bölı:>esinde Hotinen müstahJ<em 
mınt&kasını işga) etmiştir. İsııal 
edil.en mınt.a:ka topçu teçhiz.atını 
havi sekiz beton isti'ı -anıdır. 

Sovyet kıtaları, Ladoı:a gölü 
ile Suvantoiarvi arasındaki böl-
1ıede ele, topcu teçhizatını havı 

ibcş beton istihkam işgal ey I<?oni;ı
tlr. 
Düşman her iki yerde de büyük 

raviata ujh"atı~ı•tır. 
So'"'et hava kuvvetleri askeri 

hedefleri yr;:vaffakıy<'lle bom
barclıman ctmistir. 

Edirnek1pı dışında 
(Başta~afı. 1 incide) 

arasında DE"Ye uğradığını şaşıran 
mualllimin para cüzdanı ile belin
deki kemerini alımı.şiardır. Bu 
sırada bir vol amelesinin hadi -
seyi ııörerek kosması üzerine da
ha fazla bir şey alamad:ın ırnüte
arrızlann heosi kaç:mı.şlardır. 
Hadise xabJtava aksetmis ve mü
t.ecaviz'!'er biraz sonra yakalan -
mışlardır. 

IMü lecaviz genel erden üçü 1'il
dlğiıniz sokak serserilerinden 
değil, orta tahsil sınıflarına ita.
dar okumuş, yazmış cinsten • 
dir .. 

Bel:ki d., filııı11.erde gördükleri 
o:ibi bir macera yaratmıya öze
nen bu beş l('ell'l<; Adliyeve veril -
miş ve müddeiumumilikte sor
guları yapılarak tevkif olunmus
I.aroır. Sorgd'arında suclannı i
th-e.f etmişlerdir. Yol kesmek, 
ahz ve gasP ve döğınek sucların
d>:n dolayı Ağır ceza ımahkemesi
ne sevkedilmeleri muhtcmeldlr. 

Fransız Meciisi 
(Baş tarafı 1 inci saııfada: 

Tahlive esnasında, ceilıe mu
vakkaten alil edilmistir. 

Paris, 9 (A.A.) - Meclis riya
setinden teblii'; edilmiştir: 

Meb'usan meclisi bugün iıki giz
li cebe akdetınistir. MiW !Müda
faanın tanzimine hasredilen mü
zakereler. etraflı münakaşalara 
mevzu teşkil etmiş ve münakaşa
lar en ufak bir h&dise olmadan 
b~siretl.<ar bir vurtseveı';i.k ve 
F'Yansaya has vifakla meşbu bir 
ittifak dı; ygusu icinde cer ey an 
etmiştir. Yarın mii4a.kerata dır 
va.ro ediecekt.ir. 

lKDAlf 

1~«4-J 
Süt içte şifa bekle 
Hostahk icabı, bir müddet ça· 

yı, k<uJVeyi kesip, yahut hir hay
li l<Z:!lııp onlarm yerine sabahla· 
rı ve geceleri bol süt içmek la· 
zım ... 

lSeni muavene ve tooa"i eden 
doktorlın-ın ·biri bırıık>p biri alı
yor: 

- Siit içeceksin nzizim sijt! 
- Kahve çay yok, bol sü<! 
- Sabah süt, gece süt, hatta 

gündüzleri Lile hazan su yerine 
süt! 

- Hem de şöyle, su katılma· 
mış, kapıN>ğı, yagı alınmamış, 
ha_Fs muhlis, süt oğlu süt! 

iyi anınıa, hey caıııın, ciğerim 
doktar, huyurdui;unuz gibi, böyle 
&u katılnıruıu.5, kaıvnıağı, yağı alın
mamış, halis muhlis, süt oglu su· 
tiı, bu zamanda nerede bula -
yım? 

Geçen sabah: 
- Al sana bayım, en halis mub. 

!is bir süt oğlu süt! 
Diye bana J.-\losu yirmiden bir 

kilo süt dayıyan bir sütçü ile, er
tesi sabah, ara.ımzda şu muha -
vere geçti: 

- Ayol, onun neresi en halis 
muhlis bir süt oğlu süttü? 

- Ne o, onu da mı beğenme
din? 

- Neresini beğeneyim? O, süt 
dckil, tam bir karışık ismi fail· 
di. 

_ KıırıŞJk ismi fail de ne de-
mek? 

_ Ne demek olacak. onun içit>
de kaymak altı vnrdı, keçi sütü 
vardı, kayn3ll11' başka süt vardı, 
kırk çeşme, yahut kuyu suyu 
vardı ve belki d~ benim keşfe • 

· demediğim bir şeyler daha var
dı. 

- PekL Bunları na."11 anla -
dm? 

- Benim oğzım, dilim dere-
cedir, mikyastır, çeşııimetredir. 
Ben bu süt denilen şeyin içinde 
doğdum, içinde büyüdüm arka· 
da'!-·· 

Bunun iizerine sütçü gülfumi· 
yerek: 

- Vallahi dedi, ben de bu mü
bareği doi:rudatı doğruya inek
çilerden deılil. bü~i>k bir toptnn· 
cı ve harmancıdan alıyorum. 

Ne yapayun, o bana ne veriyor· 
sıi ben de size ona okutuyorum. 
Fakat, şuna da emin ol ki, senin 
(Karışık ismi fail) dediğin bn 
harman süt, acaba nereleı,, git
miyor ve onn kimler ~iyor. 

Ne diyeyim, bu mübarek süt, bü
tün i~cnlerin cünıJcsine ariyet, 
şe.lt~r olsun! 

O'i~AN CEMAL KAYGILI 

S. Rusya Ame-
rika münasebatı 

(B~ tarafı 1 ir.ci saufada) 
ven artan bir kuvvet lıa ?jni al -
ması. 

2. - idarenin Cumhuriyetçi 
muhalefet fırka.oının dahili siya
sete müteallik ııaydcre varm.aık 
için bu hiS'-iyatı istismar etme
sine müsaade etmemek arzusu. 

3. - Amerıka hükümetiniıı bu 
baotaki hattı h~reketini bir kere 
daha tarif etmek arzusu. 

B. Vandenberı:, Sovyetleı·in 
diplomasi münaSE>belerinin kesil
mesini istemekle ezcümJ~, B. Ros
velt'i Sovvet Rusya ile Bırlesik 
Amerika arasındaki gerginiikten 
ma.rnble sfunil olacak şekilde 
ımes'ul kılmak suretile müşarüni 
levhi fena bir ınevkie ııokmay• is· 
tihdaf etmektedir. 

Amerika bwruıneti, Sovyetle
rn tanınması anında B. Litvinof 
tarahnd:ın yapı.hnış olan vaid
lerin tutu1:ınam1' olduğunu kabiil 
ve teslim etmekle beraber miinA
sebatın kat'! k~vfiyetinin haliha
zırda favdasmdan ziyade mahzu
ru olac~i-r, miltaleas"ındadır. 

Moskovada Amerika sefirinin' 
bulunması, hariciye nezaretinin 
elinde emin bir istihbar men bat 
bulunmasına. icabında bir nebze 
nüfuzunu isttrrıal etmesine me
dar olm:ıktadır. 

Iforicive nezareti, müttefikf'e -
rin Mo&kova ile olan münasebat 
hakkındaki efkarı umumiyele
riİıdeki tahavvülleri diıkbtle ta
kin elmektedi:. Zira icraatında 
müttefiklerin icraa:ı bir nevi 
müvazal ııözetmek arzusunda
dır. 

Si~asi mahafil. Sovyetı~rle o
lan dil'''>m•5İ münasebetlerinin 
kPBfonesi;-in Sovvetleri Flnlıın
divava kaı· ı haro il8.nına sevke
d~ bileceğine işaret etmektedir -
ler. 

Böyle bir ih timaılin tahaklru-
ku t:ı kdirinde B .. Rooovell, muha
ribleo-e karsı bitaraflık ikan.ur 
mı tstbik et:-oelt rnecburiyetınde 
k:ılacak ve büınetıce Amerika 
.Jıük(lmetinm Finlandiyaya yar -
dıını leşçi için ıw:rfetmekte c»
dur"' mesaisine nihayet veı: il -
mi.ş olacakt.ır. 

SAYFA - 1 

aarif Ve • • 
ın n beyanatı 

(Baş tarafı 1 in.ci sayfada) 
İstaınbul üniversit=.r.ın anuhte
hf ıakü.l: lerir.:!e klini.k.Ier, ens
titü!er, la00ratuadarı ya».ı11rlan 
gördüm; bazı derslerde bulun -
dum. Umumi o'ar.ı.k ~:ıı.rlig;m 
k:ınaat ~ur: İs.zrııbul üniversi
te<."!, gerek tcdrısat, 'gcre'k il.ınt 
ara_.--t11·ma ve çalışmalar takım:ır 
dan arzu edAcn nıül<.emmelhk 
dereces.ne varmak için buyii.k bir 
gayret sıırfetmektedir. Her gün, 1 
bir evvelkir.den daha ~yi denecek 
bir \'az,yett.edir. Huı;usile tale -
benin ~:IDah dersleriııxien çok el'

ken geimek zahmetine bilıe kat
J.:marak büyült 'l>!T intizamla ve 
alaka ile vazifelerine baı.(lı ol-
dul<larını sev merek gördüm. 

olmak Ü'zere söyicrliın; diğer sa
halaı:ıcuı da v=iyeı ayniair. 

Ü İVERSJTENIN NOKSANLARI 

·H~ haıl. :fi.J:m=;. gibi ta • 
birlerle~ öğre!llnine imk• 
oiınadıj!ı için işe buradan başla-

ÜNİVERSİTENİN İHT;YAÇLA.RI 
Şahsen talebe ile y apmJŞ oldu

ğum t.cmaı.ı.!ruıda, ıniabbuata da 
ak.!ietıiği veçhi.le, üniversitede <>
kuyan büyük küUenin an.a ihti
yax;!arııbu·:<aç nokıtad.a oop'anı -
yor. Bunlardan bırisi Tıp Fakül
tcs:nde tahsilın bitimine doğru 
yapı.lan stai zamanlann.n .a.zlığı
dır. Alakadar profe:.örlerin, mev
cut proırramlarda ba:ı:ı hafiflet
meler yaparak tı;:ı tahsilinin ve
rimini temin eden bu praıt.ik gör· 
nıe ve alışma devresini uzatım , ı 
I.arı. takarı:Jr etmi.şl!r. 
UNIVERSITEDE KiTAP 
MES'ELESİ 

Bundan birkaç sene önce üni
versite rektör'üğüne verilen di
rektifler arasında manüel kitap
lar h.zırlatt.ırılıp tas.lmadtkça 
travaylar hariç, cl.iı(er neşriya -
t.m tehiri mes'elesi de vardı. Bu
nun fuli r.e~>cesi hasıl Okıı.~. 
938-39 Yılında kitabı tamam alan 
180 ders vaııken bu yıl 224 der
sin kıtapla:rı bas:lmıştrr; 36 derslrı 
krta-plan kısmen basıl:mıştır. Ta- 1 

rnamlanmak için maarü rnaUba
ası küayet etmediği takdirde mev
cut usuller dahilinde hususi ma<
ibaalar.a V>eııilerek basın• maları 
iQJı rektör lüi(e e:..;.ir \'el"ilmı.ştir. 
14 kitap yazdı ve lıaz.rdır, bası
laea'-tır. Kıtabı o.hruyan dersler 
36 dır. '.Ayni n:f>bet ı:özönüncie 
tutukmca bııniann da hazı.rlaııııp 
ba.;ıtırıLma' arı yakill bir zaman 
i;idir. 
YABANCI DİL 

Bütiin maııüeller tanu:m da ol
sa ilıııversitenm kitap ;.,i bit -
miı; cı wılamaz. Başka ve tt<.>ri 
meınlekeUcrd.e çok zcr4(in i.J,;m 

kitaplannı ihtiva eder kütüpha· 
neler buhmdujtu ha'tle daiına 
talebe notları neşredilir, mual -
limler ken.di notlanr..ı tabeder -
lrr; çünkü üniversne mevcut ve 
sa'bit bir takıım tilıtiler veren yer 
dei:ildır. Yeni çalL.~.:ı1ar ve tet
kikler talel:eye intikal ettirilir. 
Bılhassa lbir ilmin her ;Uıbesinde 
bütün mefhumları kar:;ılıyacak 
liliseleri tespit etmediğim.."z için 
bu ihtiyaç daha ziyadL'llıir. Diğer 
taraftan tarih, edebiyat ve ede
biyat tarihi gibi henüz Hmi u
sullerle tam teJvin edl miı; <>
lan mevzul:.rJa bir el k.t&lbmm 
kllisik çerçevesine tedrisatı 5'/ı
dıracak ha.lde değiliz. 

İs:anbul üııiwrsi~ çal.ış-
ma v· talan henüz tamam olınu.ş 
dc;'::.l&.ır. Ki:nıya en.stıtuı;ü.ıi<ie gör
dwıü.nı v:ızı~et tu kanaati.mi ı,ak
vıyc etımı.ş:ır. Her y>I talebesi ru
yillı. bır nkıbetce artan bu müer ,__ 1 

sesemızin aune nat.aran nOOaJl o-
lan tarafları ikmal edilse bile y.r 
ru fht,y~ların dcğacaı:ıı mu.lıak
kaktır; biz bunu ta.l>ıi ve mem
nuniyeti mucip görmekteyiz. 

Cumlıurı,yct hü.kümeti son y~ 
larla yahıı.z ~al için ilti mil -
}"On liradan fazla tilhsi<ıal verdi, 
bugünkü i.lr..ıyaçları karşılamak 
için üç milyon daha J.azınıdır. 

İ.ı:nkWarın uza.ın.isiıxlen i.s~; • 
fade ederek bu parala.r-. da venne 
suretile mevcut ooksa.nJ.arı ceste 
ceste taanaml.a.ınaık yolıındayız. 
Kısaca ve üniversiteye dair s&ı;
lerimizi 'bctirmek için dıyebili. -
ria. kı: İstanbul üniversitesi te -
kamiil yolundadır, eksiklerini 
tarnamlı yaca:k kudratıted ir. 
ORTA VE LİSE RİTAPLARI 

Umumiyetle orta okiil ve lise 
kit.aplarında. a lıi..'<alı muallimle
rin, mürettip ya.nlışlanna varm
cıya kadar gördü.·1eri noksan.la
'' ve_ ivi <buldukları ciiıetleri ra
Pol' halinde hazırlamaları rica 
'ldilmisti. Bunlar yav;ış yavaş v<e
k.Uete geliyor, yakında tamamla
nacak. Bu raporlar salf<hiyetli 
ilim adamlanna verilecek, müş-
terek ol.an ve omuyan !Ilkıtai na
zarları tespit ettirip esaslı go(irüır 
!er bu sıınıtıle meydana çıkarıl
dıktan sonra icap eden ve lüzwn
lu . görülen tadiller yapılac.'l!Kt:r. 
Lise edebiyat ve orta olruma ki
taı>}arı daha acil tedbin ist:iJ:zam 
ettii!inden bir O<O~na verd
miştL Koıni.s}'On mesaisini son 
hafta içinde titirm·iştir. Talim ve 
teı!biye verilen raporlarla meş
guldiiı'. Kendim henüz ~ -
diğiırden kat'i fikir söy liyemiye
ce{(im. 
İLKOKUL KİTAPLARI 

:t.ıkokiil kitaplarının müddeti 
bitmiş olanlaruıı müsabakaya koy
muştuk. Bazılarının müsabaka ne
ticeleri alınıruştı.r. Maalesef mü
saıbakava isti.rak edon kitaplaırın 
mevcutlardan daha i'.Yi o1ınadılb 
go(irilldü. MüelJiilerimizi ınüsa • 
baka sistemine alıştımıak ve bu 
V<})ia kıymetJi müellifler yet~ 
me9ine imkin vermek için bu ki
tapları yeniden müsabakaya koy
maJtla beraıber roe'llC'Utl.an ıslah 
ettinmek suretilıe QOCuklarımızuı 
eline bu senekinden da.ha iyi ki
tap venniye çalışıyoruz. 
GRAMER l\1ESBLESİ 

Gramer terimleri "'5pit ~ 

--<lık. Mi;ı.•!hah i1e yapıl:ınlacaık "
taı>Iarda mijş"..erek esasların bu
lunrruı<nnı temin için de graınerı. 
mew:ıul aricad~şl.anmı.u bir reh
bel- ha.urlatıt:ud.ık. Zah.iı-en pek 
b&.S!it gi'bi ,ıı:öriiııen bu ilk hazır • 
!ıklar yapı.lmadıkça a.vni siste.m 
içinde melııtep kitabı vücude ge
tirilemezdi. Vaki olan gecik.ma, 
sü:mrnettcdarilr. iş y~amak ve 

. meıotrlu çalışmak ıztırarmdan 
doi!mustur. 
TERThll.ERl)E iKtıJ:K 

Şimdi.y., kadar yapılmış olan 
terimler orta tahs;l dem!erini 
kars:la.'lla:k üzere tespit ooilımi:r 
ti. Haklı olarak ııorduııunuz veç
hile bu terimlerle okumlya alış
mış olan talebe, üniversite va 
yii""""'1t tahsil müesseselerinde 
eski şekildeki terimlerle kaJ"Şl.).,_ 
şıyorlar "" bic ikilik hasıi olu
ym-. Üniversitede de terim me • 
sel.esini tanzim etmek üzere ç.,. 
!=al.ara baş}anrna91nı rok:ör -
den rica ettim. Önüın.i.izd~ 
~ıestr başında muhtelif ilim şu

belerinden aynlacal: zatlarla muh
telif heyetler teşkil edilecek ve 
bir tazrda düq;}memek için bu 
hey'etler anıs:rıda kooı:dinas • 
yon yapılalbilme'li ü>zere esaslı bir 
teşekkül vüıcllde geticilecel<tir. 
Ort.a tahsil için dört ili beş bin 
kelime arasında oynıyan terim işi. 
bunun fevkind.ekı· ilim şubeletın
de yiJksek bir yeküna bali~ ola
caılııar. Mesainin özlü obnası içia 
fazla emeke ve o n.iııbette ıtam.a
na ihtiyaç vardır. 

İSLAM ANSİKWPEDİSİ 
tsıam An&ilrlopedisin.>n birinci 

cildi bi1miştir. Bu ans&Jopedi 
dört cilt olacaJttrr. Yine, birinci 
cildin !ıxmtrohi yapılmalcıta ge
rek tercüme ,ıı:erek iiade bakı -
mınıdan ha.t.ıılar ve iliınaller Vail

sa tespit t>lımroaktadır. Bulu -
ruuı yanbş:arın doğrulan zeyil 
olarak eserin neşri bitince ki.ta -
bın sonııruı konacaktır. Ecnelbi 
kelimelerin yaz>lış t:anlan tes • 
µit olınımuştur. 

Gazetecilerimiz Ma
jinoya hareket ettiler 

Paris, g (A.A.) - Türle gaze
teleri müdürleri hey'eü bu sa
batı ordular mıntakasına hare -
ket etmiştir. Pazar akşamı Pari
se dörıeceı.Jerdir. 

r--------=-ızm----~---. ...... uııı. 
Bu pazartesi akşamı . SARAY sineması 
Pariı.i.n büyük Müzik - Hollerin ln muhteşem tlekorları ar ... ındıı 

geçeu hissi ve müessir 

z z 
Fransızca sözlü büyük aşk film.im takdim ..te.:ektir. 

Baş Roilcrdc: 

C a.u.dette COlbert 

er bert 
VK 
.M.a.rsh.all 

Her üniversite talebesi bir ec
nebi dilini. denılerini takip ede
cak surette öğreıımzye mecbur
dur. Bu meleke elde edilmdikçe ' 
bir veya iki kitabın madudu da- 1 
hik:nde kalarak üniv~rsil.er bir 1 
tedrisat yaomıya mukt-edır ola-

maz. BİR AKTRİSİN IIAYATI._ Biıl KADIN KALBİ. .. 
l\1E1'1LEKET REALİTESİ 1 Dünyanın biitün lisanlarına tercüme edilen ve Fransa 'l'tyatro 

Umımıiyetl.e yül:sek öı.,";rcıtim 1 iıleminde fevkalade bir muvaf!al<Q-et kıu:aıı.m.tf elan bu ~. 
mü~elerinüz için ve bu ara- goöz kam~tırıcı dekorlar ar"5m da sinemaya çffrilmiiıtl.r. 

da İstanbul üniversitemiz ~n iiz:mmcıcımllllızmmm•m•••••••••••••-1 
de ehenuni,yetle gözöni.iıııde bulun _ -------------------------
durulacak noktada tedni"'1 !J ve 
tedrisata esas olan tet:kiıkleri im
k.8.n nisbetinde mcffi!ekGt. reali
tesine çek:m<l1.tir. Had.iseler, me
sela Erzincan mıntakasında olan 
bti'v'ük zelzele g;bi arzi va.kıllar 
bize Tünk i.lıminin Tüıık realitesi 
üstünde rı>hsıp işlemesini fili o
larak göstemnektedi.ı·. Üniversi -
tenin jeokıji enstitüsü. coğrafya 
şı.lbesL Ankarad:ııki matlen ara • 
ma enstitüsü, Nafıa Vekalet.> su 
işleri daJresL yükse'l< ziraat ens
ti:tüsü ieoloi-i şıibesi kendi aWca 
merkezlerine 11öre Tünkiyen.in 
jeolojik haritıısını hazı"1.ııma.1< ü
zere cal:ı.s.'ll8'ktİııdırlar. Bu k:snu 
çalışma !ann bic a1""'.'7a getirilme-
si sentezinin yırpılma6ı suretile ı 
jeolojik haritamızı vücude ge... 1 

tıimnerniz :mü.ınkün olıacakiır. Bu- , 

Sinemanın ea ııibel iki i.ıı 

CHARLES BOYER 
ve /RENE DUNNE 

Göa kıımaşlıncı dekorlar ~da, servet - lllbibı. hiildimran 
olduğu muhitlerin s<>l18UZ zarafetleri İçİnııle çevrilen 

SABAHSIZ B_IR AŞK GECESi 
müstesna filminde aşkın bütün ~evk ve llıtirıısını ~ Bir 

eı:kek. .. İki kadm." 3 A41<-.. ,,. S :bıtisııs... 

•• 
Buolln S UM ER sinemasında 

• 

nu ilmin. en yakın realite olan 1 Gidip görünüz. İlhelaı: EKLEK JURNAL soa ıltinyıı ve hal1I 

kendi nıernleketi:ıniz iistür.:ie işle l"•;h;"bcr;;;l;en~·~· ~Bugün;;~·;· ;.;saa;;t;.;lav;e~2,;.30mdalİlıİteiİnmzmlllİttlım.;mlİalİtilİ"nlİeİllnllıı.•••ıall 
mesı lüzumuna canlı bi,r misal ~ 

"~mmıımı=:=mmııamıımzıaıı:ımıı ... =-111111111--=--------~lllllll! ... , 
HAFTANIN EN GÜZEL FİLMİ BUGÜN 

iPEK 
Sinemasında Amerikayı Altüst Eden Bir Mevzu 

ESİR TÜCCARLARI 
ea, rollerde: RO E T TAYLOR, YALLACE E RY fLO l!!NCI!! RICE 

19 blnl.erre fİ4rÜl'IUı - Görlll.memiıı derecedo heyeunlı • Muu:ı:am ve miltlı.it ııııltneler 
Yılme Ulv• olar.ık FOKS D0NvA HAVADm..EB.1 

BuctiA aaat 12,45 V• !,30 da temil&th nuıtine. 



....... •- entAT-
• -HASAN MEYVA OZU. 

lnkıban d~eder, iştahsızlık, hazımsızlık, şişkinlik, bulantı, gaze 
bir tatlı kaşığı yarım bardak su içinde köpürterek allnabilir. karşı faydası varılır. Har ·yemekten sonra 

HASAN ismine ve 
HAS.AN DEPOSU Y. Nİ ADR 

markasına dikkat 
1: A ÇEKAPI Beyoğlu Tramvay 

durağı karşısında 

l.rt:4M 7 ARllll 

AACC~CJ 
Tefrika : 144 

Halit ve arkadaşları 

teşkilatın bir krsmını 

esrarengiz 
biliyorlardı 

- nam Abbesea:in k&şk&ııe 
.lideoe]Wk.. 

- Bmm mende ora.va gıde-
9ei'lz. Hem JO>NaŞ k.onuş.. VB..kıa 
llClkaklor teoha ve ha.lk hem sa
n::; etrafmdıa amma.. Yine jed
birli olmak lAzım ... 

* Batd.adm bu ıneı.inr zevk Sİm-
ııarmm evinin yerıı>ttı ıe..<lilatı.n
dan ve bu evin .mükermnel hlr 
batııldıane va:d1esini de göroü
llfindeıı da.ha~~. 

Halit ve arkadaşları bu eMa
reoıılz ~tın ancak bir kıs
~~ 

o ~ - geldl1deı:ıi zamıııı 
Hımın anları doğrnca ~ arka 
\ımwıdll balunan bahÇl!'.Ve gö
ıilrdü. bu behQede ıı:tak bir ku
llilıe ırwdi. 

Kulu.be, ~ duvanna bitİ!)il< 
-.e behçemn u!ı:a ııokaj:ta açılan 
\:gpıeınm yerubaşmda idi 

Ger-ek knli?berıi.ıı v.,,;ıyeti V'e 
ıııem< kapının hali her i:kiiıılnin 
de uzun zamaındanbeci Jtullaml
ma!ıjtına de1Ddi 

ıı.roıı: 
- Sh bunda Mle:yin, dedi, 

lıerı. btr meş'ale ~ geleyim_ .. 
rr -- .-,,._ s'al Cle -ı.._ ~- .,......, me e ,.~ 

-- eok ııümnedl 
x.ı.mtlir nekadaı- ramendır 

bpa.lı a!anlıu trfak Jmlübeye ~ 
diler. 

Kulübe, iç:inde eşya ııaımna. biç 
bir f"' bu.luıımı;yan, pımcereısiz, 
lıesık ta...aıık, ancak lJd adam 
boyu geil!İÇliğiıide, tahta zemin
li bir yenli. 

He.lit, ürııeriıııe baıılilldarı tahta 
döşemenin altmın bol; a.'ıd~unu 
lr.u-..ve& bir iki ıcy• vuruşu ile 
anladı. 

- Yer ile bir olan bu bı:ıübe
nin altında mulı<l'kkıık bir yul 

miis!üınan olınuııt.un. Baiıdiıdm 
Jıuıu:ıi bıııya tın m h:Qbir "aJih a
Bma vakıf değilıd.in. Bu se'beplc
diT ki, o zaman bi.r gün Ba~ at 
haricinde ecl<seı> k:işın.in ölüsü 
bu.Aındııfıu lıaıberini herkes gibi 
duYUnCa herkes gibi sen de or
.ta:va atılan $1lyiaya iıummrşsı:n -
dır ... 

- Evet, hatırlıyonmL &bah
leyin şehre ı?elcnfor Bai,idaı:lın 
Honı1>au kapısı açıklarmcm sek
sen '.k..iııı.nfo ölü ol arak bnlar için 
tle yattığını hat.er veıımişlend.i .. 
Sonra da buı.'..ann şehre ba53<ın 
y.a.pmıak i:sti,}-en ve marlhafıitar 
taraf ı.ndan öldürülım üş eşkiya ol
duklan ııöy lemn'~i.. 

- Tamam .. OnJa.r ~ dıeğil, 
bu yu-aJlı YQl.unun açılm:ısmda 
üç """e çal ı.:;.mı.s imanlıırdı.. Va.
zlfel.er.ini bfürinoe mükMıı<tılıırfuı 
gördüler. Qün.kü en iyi sır sek
hyanların enca.k ölü~ old u.jtu 
muhakkıı<kt;r. Bu yol>.uı mevcu
diyetini onu açan s~ kişi
den tx.Şka daha dört kiş; ibili -
:yurdu. Bu dönt kişiden ücü de öl
dii.riildü. Ya1mz ben kaldım.. 
Yaıhm ben kaldom .. 

Halit ""' arlradaş1an bu ımi1t -
hiş '"' ER11!'E!D({iz ifı:aat kırrş:ı. -
mıııda afo.Mamışlardı. 

Halit: 
- Bu ,..,J.un açı 'nıasmı Emj -

rülınfümnin H&runü:r:re~it ırrri 
emrettıiı diye ooıdu. Haron: _ 

- Hayır. d€di. Onun da bu ıım. 
ı.; Yolrlan habc-ri ynktıı. 

O ha'd<> bu kod-ar müJtiıi,.; 
bir servet sarfı i'e bu :rolu adı
ran ve bu ~ıırrı muhafaza idn 
sek<ıen lvi. inin kanına ~n- lmd
retli adam k!lımdi V<' malksadı ne 
idi? 

( A ı·ka~ 'O<tT) 

Ankara Radyosu 

- DALGA UZl!NLUGU~ 
• ı'.A.Q. ıt.n -. ııus .:os. IO llw. 
r.A.P. n.H-. HH x... it aw. 

lUI•. US&a. IU&w. 

10 Şubat Cumartesi 
13.30 Program, ve memleket sar 

at ayan, 13..35 Ajaııs ve meteoro
loji babcrlleri, 13.50 Türk miW
)i:i: CaJ.a.nlar: Rcş..t Erer, Ru.,«>n 
Kam. Fa1lI'i Kopuz, :W,.,ttin Olrle. 

1 - Okuyan: Necmi Rıza Ahıs
kmı. 

1 - Kemani R= - Hicaz ~ 
.kı: (Pek oclacusun sana yo!ctur 
b€del), 2 - Suphi Ziya - Hicaz 
şaı kı: (Dilerim buse Qlu.p kal
mayı her an dudağında), 3 -
Şevki Beı - Hicaz şarkı: (Bi.r ta
raftan üzüyor gönlümü}, 4 - Ri
fat Bey - Hica;< ı;arkı: (Sislendi 
hava ta:r !ı cernenzan nem aldı), 

2 - Okuyan: Scmahaıt Ö?.den
ses. 

1 - B>men Şen - Seııfilı şarlo: 
(Sun da içsin yer elin<len), 2 -
...... - Seııiı.h şar~ı: (Sevda oku
nur), 3 - Lemi - U ıışak şarkı: 
(Seni arzu eder di<lelçrim}, 4 -
Şemeettin Ziva - Uşşak (ol şUhi 
sefa perveri gördüm), 5 - ...... -
U.şşadc türkü: (Yürü di;:ber yü
rü ömrümün van}, 14.30 Mü
zik: Riy8.S<;ti<:umhur Bandosu, 
ISef: İhsan KW>çer}, 1 - G~ 
~l Pares: Marş, 2 - E. Rameau 
Dardannsdan rigaiıdon dansı, 
3 - A. BorodiJ)e: Princi igw' o
perasının uvertürü, 4 - Mauırice 
Ravel : B<ll<!ro, 15.15 KonU4Jn.:1 
(Kadm saati}, 18~ Progrıııın ve 
memleket saat ayan, 18.05 :Müzik: 

• Radyo caz mik.estrosı., 18.40 Ko
nu.şına (yurt ~;.,;i vr scrı?isi), 
18.55 Serbest saat, 19.10 ~ 
ket saat ayarı, A fans ve meıteo
roloıi lıober;eri, 19.30 Türk mü
ziQi: K("mcnoe ve kanun ile saz 
eserleri, Kanun, Vecihe; Ke
mençe, Fahire Fersan, 19.45 Türk 
mtiziı!i: Çalanlar: Ruşen Kam, 
Reş:ı.t Erer, Fahri Kopuz, İZZE't-
tin Ökte. 

BAŞ, DİŞ, NEZLE. GRİP, ROMATİZMA 
SoGUK ALGINLIGI . 

ve bütün ağrılarını derhal keser. Lüzumunda 

günde 3 kaşe alınabilir. 
' ,. ·"':·,·· ...... ~ .... ·••,. 

İstanbul Emniyet Sandığı 
Derektörlüğünden 

Emnı:ret Sandıi!rna i:ıorQ1ıı ölü Bıoy Salını Wilislıeıt.ne iliin yo.lile 
teblii{i: Ahıınet oğlu &y SaıKm, Topçular 'I'opçıliar mahallesi eSki Ulu
Y'Ol yeni Kıışla caillie&i. eski 91, 127 yeni 119 numaralı ıbatıc;eli ah
şap bir lı.öşkim tamamını b:J:inci derecede ipotek göstererek 
18/12/935 tarihinde 22806 hesap nııma.rasile sandığımıllcian aldığı 
(700) lira borcu 28/8/939 tarihi.ne Joaıdar ödemediğinden faiz, ko -
.misyuı ve masariıfi ikı beraber barı; (679) Ara. (21) k~a 
varnıışlu. Bu sebeple 3202 numaralı kamın muci9:ıince ba!kkında ic
ra takibi ıbaş1amook üzere tıınzirn olU<1an ihbarname <borı;.lunun 
mukavelem.mocle ~rtl4:i i.ka:nei.ıı;alıina göııderi1miş ise de borç
ı.u Bay Salimin metbun hanede öldüğü anlaşılını.ş ve tcb'iii: yapıla
maıın.ı.\'tır . .Me211dir ıka.uunu.n 45 :inci madıclesi vefa.t halinde tooligaıtın 
ı!an su.-etile ynp:ıhnasını amirdir borçlu Bay Salim rnirı:sçılaın iı;bu 
ilan ta.rihiırıden itibaren bir buçuk ay icme Sandıgıımıza müracaat
la mW'iskıinıin borcunu ödeme1eri veya kanunen kabule şayan bir 
i't.iraz'arı va- ise bildirmeleri lazımdır. .Mfu:ııs<ıılar ipoteği kuııtar
mazl.a.r veyahut ha.,<>lıyan takibi. usul dairesinde durdumıazlıırsa 
ipotekli gayri menkuJ mezkur kanuna ııöre SamNu;a satılacaktır. 
Bu cibet'er alak.aıdarlarca bilinip ona ııörc hareket edilmek ve herbi
rine BIV1:1 ayın ihbarname tebJ.ı.ği makamına k.aim ol.malt üzere key-
füyet i18'ı olunur. (1015} 

var ... 
DedL Hanın ııüldü. 
- İyi ~ettin, d«ii, bu~ 

IJbe:ıin a>tı bk yola aç>lır ve bu 
JIO\ doğruca Ha·l:il.c sarayına ka
clw uzar_ 

=,:::;::;=:=:=:=:::;::;::;=:=:~- ı 1 - Lemi - Sultaniye1".ıih şıır-

TA KVl._.. ve HAV;\ Yesari Asını - Sultaniyegah ı;ar
kı: (Biz Hey.be'!ide bEr gece meh- IS TAN BUL 

-: kı: (Andıkça geçen gün;~}, 2 - f 
10 Ş b ., taba çıkardık), 3 - Udi E:;ref - "11 ___ .._ ______________ _ 

u a~ Suzina.k şarkı: (Günden güne ef- _. 
C U M A R T E S İ sun oluyor}, 

Halıiıt "" ariuıdaşları, bu Ya -
hıabnin wmiıı. jı;i.ııden Bai(dat 
sarayma uzan11n bu gizli y<!ral -
tı )IOlwunı m.,...cı:ıdıi<yetini tMzmt 
Haııonun .&Rzıııı.dan du;odukları 
zamao ooda<ı cidden ürJotiller .. 
Yakt;a Haron da.ha eYVel, HıınJ
DÜIT~t zanarunıda bi.c üıtiliıJ. ce
miyeti ile aliı.kıadar mıydı? 

Yaksa Haxunü.rreşit bu cemi -
,etin me-wıı:liyetiııi hi>;setti.ği i
çm mi .BaJııdadı ve sa.rayını ı;on 
~erinde terke1mi~ ! 

Ze'lk Umısan, ırr.l<ada.şla.ı-.ıun 

ha:yTeÜl'.Jİ. bir l<at daha ıarı.ra -
colt bic lf şaatta bu.J.uOO.u. 

- Bu yolurı na:eye çı.kt.ığmı 

~ daha faz;Ja ~~Tacak
~ 

Dedi. 
- S&na<ya .ıtıj\lini. s<iyledin 

:pa.. 
- &.et.. Fakat ~'Ul nere

ane müıN!hi o~r? Doğruca 
Atıhasenin ~ÜUÜ'1 altına ... 

J!tdiklirı ııöz.leri !alıaı;ı gibi a
cY!ı. 

- Ab'ba6eılin .köşkOOün a1Lma 
mı? Bu na6li kabil olta- ve bunu 
ııen na,..1 bilzyorsuıı? 

- Nasıl ioabil olduğunu bıraz
dan görecekısiniz. N&S!'l bildııği
me gelince, bu yollldl aç.ıknll6ına 
bizzat ben nE"Lal'et ..tti,iiirn için 
biliyoıooı. Suna emiıı:ı Mm k;, 
benlını -evOttlen H::ııllfe ser 8'}'ına 
kadar uızanan bu yolun aıcılrna
ı> jçirı oradan. ltııo:ılarak çııkan
lan fn]'.>fak ~ı..l!ındıa altın har-

Hicri: 1358 Rumj; 1355 
% nei ay Gün: 40 2. Kanun 27 
iZlhitce. 30 Kasım: iM 
Güneş: 7,05 Akşam: 17,33 
Öğle: 12,28 YaiSJ: l!l.04 
İkindi: 15,lS İms:ik: 5,24 

.__ HAVA VAzh·ı:TI 
Yeşillı:öV Meteoroloji istasyo -

nundan alınan ma':ıcımata l!ilre, 
hava yurdun dogu bölgesinde 
Karadeniz kıyılarında kaoalı ve 
yer )'el' yai'\~,Jı, Trakya, Kocaeli, 
Ort.a Anadolu ve Egenin <X"llUP 

kısı:mlarında bulutlu ve mcvrii 
y~ Egenin cenuıı bsımla.rıs; 
'da. Altd.eniz kıyılannda bulutlu 
gecıniş rüzgarlar bülıi!ı. bölge
lerde şimal lstıkametinden orta 
derecede es:miştır. 

Dün İstan.bulda hava kapalı 
gecıniş rüzgar ccuubu şarkiden 
saniyede 1 ·Z mcl:re hızla esrn~ -
1ir. Sıut 14 de rava t.ızı,iki 

1014,7 mJlib:ır idi. Er. yüksek 
slihı'.met 8,0 ve 1'11 düşük 1,1 san-
4..t?,.rat k.ave& .. ;JjJ~tir. 

Çocuk Hekimi 

Dr. Ahmet Akkoyunlu 
Taksim-Talimlıane Palas No. 4 
Pa:ı.ardsn maada her gün saat 
ıs den sonra. Tel: 40127 

ca=~çılm8f>'1 için Ql!lı.$an a.- DOKTOR 
~an ve lrandan Feyzi Ahmet Onaran 

Seksen amele 1ıaıı:n üç sa>e ça- CUAIFe .... -~e ıa!Uebuaa 
~ suretile tııı;ı. :yolu aQ41ar. ,._, lıarlç her rün lalıalllaa 
Bu benim anlaıttığıın sekiz on se- · &ltpma 1w1ar 
ne wveline al.t bir v-..k'adır. O Adru: Babıali Cataıoilu 
saman. n Haı'1, ııen A.raplann ,._ k6tellnd• No. u. Tel. !SB 

eBne yeni esir düQrnüş ve yenıl .! ·-- ---- --- • 

1 - Nu.ınan Ağa - Hüseyni A
şiran şarkı: (Bir meclisle ol yar 
ile buluştum), 2 - Zeki Arif -
Hfu<>yni Aı,iran Ş<JJ'kı: (Başlııdım 
feryada). 3 - Sadi Hoş"'"' - tür
kü: (Bai(a girdim), 20.JO Konuş
ma (Günün meseleleri}, 20.25 
Türk müziği: Fasıl heyeti, 21.15 
li'üzik: Küı;iik orkestra (Sef: Ne
cip Aşkın), 1 - Kutsch: Maear 
Mıarsı, 2 - Dritoo: Arlekcn'in mil
y-01&Tı (serenad), 3 - Lehar - , 
Sen dul oneretinden potpuri, 4- 1 
Mannfred: Karınen~ta (screnad) ı 
5 -- Kalınan: Cambazhane pren
sesi operetinden potpuri, 6 - J. 
Sirauss: Sabah yapraklan (vals), 
!2.15 Me'lllle.ket saat ayarı. Ajans 
hai>erelri; Ziraat, esham - tahvi
:ıat, kambiyo - nuk"t bors..-.sı (fi
ya.t), 22.30 Konuşma (ecnebi dil
lerde - , ılnız kısa d~a POStasile) 
22.30 Müzik: Cazbant (pi.} (saıı.t 
23 e kadar vsCnız uzun dalga poa
lasile} 23.2~/23.30 Yarınki prog
ram ve kapanı . 

Şehir 
Tiyatrosu 

TEPEBAŞJ DRAM 
KISMINDA 

10/21940 Cumartesi ı:fuıü alı::şımu 
saat 20,30 da 

O KADIN 

* İSTİKLAL CADDESi 
KOiUEDİ KIS.MINDA 
1/ /2/940 Cuırnıııiesi gündüz s:ıat 

14 de COCUK OYUNU 
10/2/940 Cwnıır.ı.esi ,ııünü ~am1 

Sas.t 20,30 da 
OÖLUMUZ 

İmtiyaz sahibi ve Neşriyat Di· 
rektörü: E. İZZET. Baaıldığı yer: 

SON TELGRAF Basımevi 

Daimi Encümenin 30/1/940 tarih ve 910/753 sayılı kararına 
tevfikan 1 ~ubM 940 tarihinden 31 mart 940 tarihine kadar, sömi
kOıkun şehrimizde, Zongu.ldaktaıı doğ!'lldan doğnıva kömür getir
ten tüccarın deposunda vaı;ıta üzerinde teslim edilmek ~yle, 
toPian ve pera.ken<le ton satış fiy~mın (22) lira 180} kuruş ol.arak 
tesbit edildil:ti ilan cıl'ıınur. (1074) 

M. M. V. Hava Müsteşarlığından: 
-ı 

1 - Esk4ıehir Hava okuluna altı Fransızca tercüman alınacak
tır. Bunlara kadroya gÖJ'e . VekB.letoe takdir edilecek ücret verile
ııektir. İsteklilerin tahsil derecelerini şimdiye kadar Devlc-t meıntv
riyetinde ı:ecmiıı hizmetlerinin tcsbitine ihtiyaç olduğundan hunlara 
ait vesaiki ibraz etmeleri Iazundır. 

2 - Aşağıdaki vasıfları ha.iz bulunan istekU!eriın okulda teş
kil edileook bir heyet tarafından imtihanları 23/2/940 tarihinde ya
pılacaktır. Taliplerin 18/2/940 tarihine kadar Eskiı;ehir Hava oku
~ komU'l:anlı.i\ına müracaaf etmeleı·i ve imtihan günü olan 23/2/940 
tarihinde yukarıda yazıh vesaikle beraber .Eskişehir Hava Oıku!.u 
kamutanhitın<la bulunmaları j;.\ln olunur. 

A) Türk olmak ,.e ecnobi kadınlar1a evli olana.mak. 
B} Askerlijiini bitirnıi.$ cflın1k. 
C) Medeni ru>klarından mahrurnivet ce-z.asile ımahkı'.lm veya 

Devlet iç.in muzi, teşkiliıtJ:ara mensup olmamak. • 
D} İyi ahlak eslıabındaıı ohnak ve havsiyC't ve namusu muhil 

fiillerle ve alclitılak afıır hapis veya o derece cezayı müs
telzlın bir fiil ile mahkil:ın olmamak. 

E) Sıhhi ahvali vazife görnıive müsait olınak (raporla). 
F} Lise veya muadili tahsili görmüş olmak veya Devlet. memu

riyetinde hizmeti mesbuk olmak ve bunlara ait vesikalar 
ibraz etmek. 

H) En w. üç ""ne hizmet ~e.~i.nc dair noterlikten musaddak 
teahhüt senedi vermek. 

İstanbul Deniz Küçük, Nakliye Esnafı 
Cemiyetinden: 

Aşağıda yazılı mevaddı müzakere ve tetkik etmek ve- müddet
lıerini bitiren hey'eti idare azal.arıtım ye-Jerine yen~rini intihap 
eykmek üzere hev'eti urnurniyemizin 23/2/94-0 cuma. günü saat 10 
da ale!ıade toolanıması takarrür etti~nden alfi.kadar esnafın mezkılr 
giiiı ve saatt.e :muayene cüzdanlarını hamilen cemiyetin Ga!latada 
Yal.kapanı civarında kAin cemiyet merkezinde hazır bulunmaıhırı 
rica olunur. 

RUZNA.MEİ MÜZAKERAT: 1 - 939 senesi hesabatınuı tetkilci. 
2 - 940 senesi bütçesinin WıdiJti 3 - Müddetieri.ıı;. blii.ren hey'et.i 
idare iiza'ı-armm y~rleri.ne yenilerinin intihabı. 

İstanbul Emniyet Sandığı 
Direktörlüğünden 

Elm.niyet Saınd:w,ına borÇl.u ölü Bay Hüseyirİ varislerine ililn yoh 
r,, tı•bliği: Bar{ Hüse.viin, Beyog-lu Bedrettin mahallesi Tekke arikası 
eok.ık e;,k ~ 6, 8 yeni 6 numaralı kfu>ı;ıi.- bir apartımanın 3/4 h.i.sse-
siııı bırir.cı derecede ipot~ göstererek 15/3/937 t:arihinde 
250!>3 h"'-<lp nıU1\3r:ısae sand,j\un:zdan a.lrlıJiı (850} lira borcu 
3/4/939 tarihine Jr:dar ödemediğinden faiz, loom.is.von ve masarifi 
i'.e berallıer ıborç (9::13) lira (47) kuruşa vaıırrııştır. Bu sebeple 
320'2 numaralı kll11un muclbincc hakkında icra takiıbi 'ba.ı;
lanrnok üzere !.a!'7.İın olımaıı ihbaırnamfc borçlumın mııkave-
J,.ııan1roe gtiı;teTd.iği ikıımetgalıına gön<lerıl.miş iserle borç-
lu Bav Hiibe:vin>n Taiksırn Ka=ncı yokuşu 34 s:aıırılı 
evde · 5/3/939 · tarJı.in<k öldüğü aııla:iılın.ı.ş ve t"bL{( yapıla
manı.ıştır. Me>lkiır kanunun 45 rnci maddesi vefat ha.linde tebligatın 
ilan sun tik yapıiınasma iiroın:lir borçlu ölü Hüseyin tnirasçıları işbu 
ıiJan tarihlınden itiharen bi1 buçuk ay içi:rııde Sandığ]Jıııza müraC.'.lat
la mw·i:ılerinin borcunu ödeme1eri veya kanunen kaıbule şayan bir 
i'iiraz'arı """' ise bildirmeleri lfizımdır. J\.fir<ıd<",:_lar ipoıle{(i k11r..al'
maı.lM veyahut 'ba.<;lıyan takibi usul daeresinde durdurmazlarsa 
ipotekli gayri menkul mezkfu' kanuna ıı;öre Sandtkça satılacaktır. 
Bu cıhot.Jer alaködarlarca bi'inip ona göre hareket edilmek ve ·herbi
riııe ayrı ayn ihbarname tebliği ma'ka.mına kalın ol.m'1ok üzere ke;~ 
fiyet i'iın olunur. (1016) 

lst. P. T. T. Müdürlüğünden: 
İstanbu ı Posta han.esi bahçesindeki benzin tan klan üstüne yap

tırılacak demir sundurma imlası iı;i pö.zar!ığa konulmuştur. 
Pnarlık 21/2/940 çarsaıınba saat 15,30 da B. Postahane binası 

birinci katta P. T. T. Müdfrrlüğü odasında toplanacak müdürlük 
alım satmı komisyonunda yap.ıll.ııca:ktır. 

Keşif bedeli 383 ·lira 82 kuruş, muvakkat t=ıi:ıuıtı 29 liradır. 
İstckliie1·in ol baptaki keşif ve şartnamesini görmek ve muvakıkat 
temina,tlarmı yatırmak üzere çalışma günlerinde mezkur müdürlük 
idari kalem l<"vazım kısmına., pauırlık· gün ve saatinde de buna ben-
7.R:r i5 va-ptıkla.nna dair pazarlık gününden en az 8 gün evvel ida
relerinden aillca-kları vesi:kal!Ja.ra istmaden İı:tanbul Vilayetinden 
alınmış ehliyet vesikası ve muvalfkat t.emmat ma.kıbuzile bi.ı'll.lde 
komisyona müracaatları. (835} 

lstanbul um•Jm Saraç sanatkaran cemiyetinden: 
939 he.sap1ıarını tetkik ve yeni idare hey'eti seçimi 16/2/940 cu

ma gi.\ni\ sa•l 14 den 16 ya kadar Fatiılı Refaiye sokak 61 nurnarab 
mahİı..lde remi yet merkezinde :yaııılacaJrtır. Cemivet azalarının be
hemehal gelmeleri rica olunur. 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardMı:i hastalıklann mik
roplarını kökünden tenıi:ılcınek için HELMOBLÖ kullanınız. 

BObrekJ.erin çah.,mıik kudn!tini. arttırır. Kadın, erkek idrar 210rluhlar 
rını, eski ve yeni belsoğulduğunu, mesane >Itihabını, tel ağrı&mı, sık 
sık idrar ibo=ıak: ve bozar'kerı yanmak hallerini giderir. Bol idrar te
min eder. İdra:-da kumlanıı, mesanede ~aşlann teşcl!kü'üne mfuıi Ol.ur. 
DİKKAT: BELl\fOBLÖ idranınızı temi.z.lıi~erek mavileştirir. 

Sıhhat VekA:letinin l'Ulısat.ını haizdir. HER ECZANEDE BULUNUR. 

•_..-ı;; :'_ l • , • :._ - - ~ :; ' 1,. r r - -.' ·~ , - '• , ., ' , 

latanbul Üçüncü İCTa Memur-
1uiiundan: 

Mukaddema Galatada Sult:ın 
Beyazıt mahallesinde Arap oğlu 
sokağında 22 nımıarada mukim 
.iken halen ikametgahı meçhul 
bulunan Vasiliıki Keze Evdok
siya. 

Anis Anti Beyoğıloı ikinci no
terliğinden resen 1.anzim kılın -
rnıs 11 /7 /939 tarih v.ı 5556-257 
numarasına mu.ka.yyei senede 
müs1Jcniden zimmetiniz alacağı. 
olduğunu iddia eylediği 491 lira 
50 kuruşun maa faiz ve masarif 
ıtahsili hakkın.da dairemize va
ki müracaat ve talebi üzerine bu 
suretle vazı;J1p be!'flyi t..bliğ ta
rafınıza gönderilen icra eill!'i i
kametgahı hazırmı:ım meçhuli -
yet.ine binaen tdıli~ kılınarak bu 
huı;ustaki- tıeblig.atın bir buçuk ay 
miiddclle ilfuıen tebligi.ne icra 
hfıkimİJi6nce karar verilııriş ol
du<iunda.ı tarihi ilindan itiba
ren müddeti mezkiire zarfında 
939/4473 dosya numarasile mev
zu bahs borcunuzu vermedijtiniz 
v<NJJ. icranın tehirini müstelzim 
~ak üzere tetkik merciinden 
veya temyiz mahkem~ind<>n ve 
yahut iedeyi muhakeme yoliyle 
ait oldu.ilu ma!Mı:eıneden bir ka
rar getirmedi~ ve yine müd
det zarfında ma1 ·beyanında hu
':ıunmadııtınız veva hakikate mu
halif bevanda bulundu~uz tak
dirde İcra İflas kaınununun 76 ncı 
veya 337 nci maddeleri ahkfunı
dairesinde cezai takibatta bulu
nulncaii;ı gibi müddeti ıme:.OOlre
nin hitamlllı müteakip cebri ic
;ı:a suretiyle icabeden kanuni mu-

ANI\•~;.. 

9 •1· 9 40 
'tal>IUlll 

1-Sterlin 
100 Dolar 
100 Frc. 
100 Li.ret 
100 İ.sviçre Fre. 
100 Florin 
100 Rayişma.rk 

100 B~a 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Çek kronti 
100 Peçeta 
100 Z'oti 
100 ,Pengö 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
100 İsveç la'. 
100 Ruble 

il 
130.ıı. 

2.95 
6.637$ 

29.106 
69.3433 

21.822{; 
().965 
1.57875 

13.1575 

23.29 
0.965 
3.065 

30.7625 
30.8275 

Eshamve~t 

Ergani 19.83 
Sivas _ Erzunmı V. 19,32 
Sivas - Erzm'Ulll V1. 19.20 

İTiZAR: Hu.ıre- Mullıarnmed 
adlı tefrilwnı.zı yazı çok
luğundan koyamadık. Kari
lerimizden özür dileriz. 

ameJeye tevesı.iil tkılmacağı ma
lfımunuz olmak ve icra emrinin 
tebliğ makamına kalın bulunmaık 
üzere keyfiyet iliınen tcbliii; o-
ilunur. (24258} 


