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s R CO LU BULGAR 
~iR GÖRÜŞME YAPTI 
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Şükrü Saracoğlu Bulgaristanda 
dostane tezahüratla karşılandı 

1 

sARA C OGL U 
MÜLAKATI 

MÜLAKAT SAMiMi BiR HAVA 1ÇINDE YAPILDI 
Scıfva. l (Raridye Vekilimi· 

ze refakat eden arkadaşımız 
biidiriyor) - Yunanistan Baş· 
'"'kil ve Hoı·iciye Nazın Me· 
tak '" ile f:>ükrü Saracoi:lu Yu· 
go.•laV"l'nı'•ll Nis şehrinde bu • •• Konsey bu op anıy r hı"~c:;klardır. 

B. Met:-ksas ile Saracoğlu 
llcl:ı-rada beraber ,Pdccckler • 
dır. iki dı•vlet adamı bu bu • 
luş,rna r8nasında iki mrmlt!k~ .. 
ti RliıkaJnr eden me,eleler et
rufı•ıd:ı ıniiliıkntta lıtılııu11cak· SARACOGLUNUN BULGAR AJANSINA BEYANAT! _...,... __ _ 
!ardır. 

"Bulgarlar d a Türkle r g ibi kanidirlerki, fSaik:eın millet- ı•u ııonl,nıelt>ı't' lıu'u'i bir 

1
. elıerıım \yet atfedilınl'ktcdir. 

ler ile g arp milletleri arasındaki terakki 
yesi farkı ancak sulh s~nelerinde teksif 

v ref se. vi- : nul!'arist.nda ııijsterileıı hil6-
. 1\ ıııl kxbul lwyetimiıde çok iyi 

edtl n çahQ- ı~bir intiba lnr~k~ı;<tır •. • . 

malar ve gayretrerle kazanılabilir,, 

~ --Tüikif en.iri. siY8Sô.ii · açıkili .. ~ 1 

--- ""===== 
Dünyanın l>a lıöı.,in:le ıalh lflll falıııyoraz ı 

lıorp etm•l• meclıar olurıolı, Eıııur, .adecır 11cı 
yalnız. iatilıldlimiz.i, ııarlıfımız.ı, yurdamuz.u ve 

. nıe11footlırimiz.i lı orumalı ıfiıa Y"Pmıı ~la:a!~;ı: j 

Yazan: Abidin Daver 
Sem ııünlerde, kime rast gel • 

sen iz, •u suaJi son1yor: 
- ilkbaharda, biı. de harbe 

ıiriyor muyuz? 
Bu sualin cevabını, Belıırada 

r;lderken Hariciye Vekili $ükrü 
Saracol!:lu verdi. Vekilin i .. tan • 
b ul gazetecilerine yaptığı beya
natta, Tilrkiyenin dış siyasetini 
aeık, va:ıih ve berrak bir suret
t e anlattı: 

·BiliV<>rsunuz ki. memleketi -
miz mevcut muharebeler karşı
~ında bitaraf değil, sadece harp 
haricidir. Gene bilivonmnıız ki, 
ibitaraf olmak veya harp haxici 
b alunmak miltevekkilane akibet 
bek'emek demek del!ild:r. B!:a
ra! olmak veya harp harici kal
mak demek, herhanY.i blr harp 
alevinin saçaj!ı sarmaması için 
icap eden bütün tedbirleri almak 
d<!ınekt:r ve sulh, ancak bu ted
ıbirl~rle kurutulur. Bizim po'iti· 
Jıam:z aavet acık ve vın:ilıtir. 
Gizli hicbir taahhüdumuz yok
tur ve olamaz da. Mevcut taah -
hüllerim'.z mcm!ekdimiziı\ hu -
du\lan kadar kat'!, vazih ve sa
r ihtir. Etler bir ta<>rnızıt n:ıaruz 
:kalmazsak ve bizi taahhüt'eri
mizl Uavıı mecbur edlct bır b~dı
se tevekkun etmezse, istıy-crek 
t uttui:(umuz sulh yolunrla niha
yete kadar yürümek karannda· 
yız. Taarruza maı-ıız kalmamak 
ve taahhiitlcrimizi ifaya ml'Clıur 
edici bir hadisenin \ekevvünune 
m.1ni olmaı: icin, uy:ınık durın;:ı
i!:ı ve icap eden sıvası f:-aliyet ve ı 
harcketkrde ktısur etm rrıell;e ça. 
lLş1yoruz.• 

nıız takdirde harp edttı-kiınize, 
d%t ve düşman kimsenin şüphe
si olma.aıaJıdır ve zaten yoktur
da. 

ikinci şıkka gelince, İngilıere ve 
Fraıı•a:va karşı teahhütlerimi~ 
vardır; &ikan devletlerine kar
şı taalıhiltleriıniı vardır. Türk, 
dostlul!'una sadık ve sö~U.,de du
ran b.r millettir. TPahhüdıinıü • 
zü ve imzamızı asla inkar etme
yiz; SÖ;t; verince yerine artiriTİL 
Bizi, taalıhü t l<>rint.ize riayete 
meebnr edecek hadiseler vukua 
gelirse, )i"e harbe ı:::rc<'~l'ıiz. 

Bu ilr.iııo şıkka itiraz ed..,nlcr 
var: 

- Doinıdan doğruya trarru· 
za uii.radıj\'ımt7 ıanıau harbe gir· 
memiz tabiidir amma, ba.Jcuiarı· 
nıı tvatTUt edilince ııiru.iyelim; 
bitaraf kRlalım. 

Bu düşünce, Tfüklye Aınerl -
ka gibi. muaızam ve Avrnııa • 
daıı utak bir devlet olsaydı, bel
k i, doiru olabilirdi amma mem· 
leketimizin sıyasi • F<ıvkulceyşi 
'•ıu.iyetl, uun bir bitaraflıii:ııı ka· 
bul!u idııe ~<>kil ip eiil~·e. •Ütlilye 
kerışınamanııza naüsait dt~iildir. 
Mühim bir Jeuiıyelu ulun Boiiaı
lna hllldwiL. Avrupa ile Asya • ı · 
nm el ele '""rd ii'ıi ~ok "elıeınmi
yetli bir ı.evkulceyı,i vaıiyette • 
yiz. iki hıt'ıuıın biiyilk istila yol-

(.!rkası 3 ilııcü scı.ııfada) 
ADİDİN DA \ ""Jt 

• 
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Be';!r~t. l (İKDA.\! Muhabiri 
teJ,.fonla bıldlrıv,ır) - Bu,e;ün 
hurad<t Hl{ ~·tinaı:ru yapacak o~ 
lan P;ı 1 kan ,\nttltJtı Konseyine 
Macar;..,>tnn ve Hul:.nııist:ın rnü
rnf-5'.Sil t:ör.deı·mcmı~t~r. Kono!-ie
yın yanor:ıgı topJant. h~r taraf
ta büviık lıif l'.!lıc;n ıvıt.'e lıck-
1 ... -- ................ ııı.;,;;.ı..~ ,.. u. __ _ 
Vekainin l:lulırar Ba~vekıl: Ko,e
ivroıona Y""'\tM rniılakata büyü.k 
<'tıemnıivc~ alfedılrııektedir. 

ıdiyasi mr.iıfcJl.:ırc göre 'l'ür.ki.ve, 
bu defa da Ba 'kun Konferansın
da en mühim rolü ovnrfacaktır. 
Diver larnf:an Türkiyeıı:ıı bu iç- 1 
timalarda ınetalibat müt;;rekesi 
ıc. Jil edeceiii ~ '.ı.v ier.rnckteair. 

Sofva. 1 IHaricive vekilınıiıe 
refakat ~'<ien ırrka<'lasumz tele -
fonla bÜdirivoı" : 

Hil!l'idyc Vekilimiz Saraço/(lu 
ve rel'ikaJıırı. k('?ldilerine refa
ika.t eden zevat ve Türk ırıa1-
bu.at lwyeti buırün, Bul!{adst.an
dan ~e~ rek Bclı;rada gitmi Jer -
<lir. 

Pfovdiv "aTında. Bırlııar Başve
kili namına .,rotokol müdür mu

(Arkası 3 üncü saııfr.d4) 

iki Macaristan 1 

mebusu arasın
da diiello 

---r. .. ...,_. ••. t.Jstın mcc· 
lisinde hadi:.eler oldu 
Bu.dape~te, 1 (A. A.) - M·ebu· 

san ır.eclisi koridorunda- .Qk.u 
Haç• t<:şeltkiılün(; ;rn.,ıı,up n·c
busla:dan Sneehenyl. tR"'ekkül • 
den avrwnı~ o.lan m,bus Racz'ın 
elini sık.m~k istemediğinden mu
maüeyh 'l.arafınd3n tvkat.anmış
tır. Bu iki mebus, dlidlo edecek 
ler<lir. 

Budapcşt.e, 1 IA. A.) - Dün 
mebusan meclisi. Nazi mebuslar- 1 
dan M-esko'nun bir iS'tizah tak· 
ririul dinkmistir. Mumai~vh, 
.ok:;u Hac~ tcsekktıJüne mensup 
MacaT Nazileıine şiddctle hücu.m 
etmiştir. 1 

ra silva yadaki 
M car ekalliye i 
Rumen memurlarının Macarlara 
fena muamele ettiğini söyledi 
Bu<la~g!e, 1 (AA.) - Mebu

aan rnN:lısinae hukiımet f!rka
sma· men.sup mebuslardan Vaja
na, llar;ciye Nazırına hi taben bir 
i>ti:~ Uıkıiri vererek Transi' -

vanyada y~rk•smiş <.'lan ilk Ma-

carl:ır.n bu "İiııkü a!ıladının ta
hammül edilemez biı vaziyette 
ktlnn.s olduklarını bi'<lirmi,,tir. 

Bu mebusa .ııöre R.ıımen memur 
ları mü,enıadiy.,,n bu Macarlara 
müsama'iıası ~•bil omryan fena 
muameleler etmektedirler. 

Bu beynn:ıtı bü l a~a ~dersek l{Ö· 
rlirü~ ki Tiirkiye, ancak ıu ik i 
takdirde harbe gincektir: 

l - KendU tecavüze uğrar'k', 
2 - Taahhiitl<'rini ifa mecbu

:riyctinde kalı~a. 
Hirlnci ~ık gayet arihtir. t~

t lklalimize ve yurduınuza vu • 
kubularok bir tttaviiz kar~ı • ın· 
da kaldıj!-unız takdirde, silahla 
ıuulrnhelıı ed <'e~l:imiı yüzde yüz 
ltat'i ve muhakkaktır. Geçen 
g\in de, bllmilnasl'ht>, bu sütun • 
hırda •övled ıj(im ailıi. genç ve 
k twvctli 'l'iirkiye Cumhuriyeti 
del(ıl. inhitat devirlerinde ihti
YllJ' ve zaif 0-manlı Saltanatı da· 
hl, h~rhanııi bir tecnvü•e u(ı-ra
Ymea •ilaha anlm:shr. Bu iti· 
'lıa.la. t,.eavUıe mantı kaldıii:ı • 

büyük bir taarruza 
hazırlık yapıyorlar 

Almanlar 
ıgeçmek için 
li.ngiltere dört tedbir daha aldı 

Bern. 1 (A.A.) - Corriere de 
Tic'.no'nun Berlin muhabiri, Al
man harp donnıımnsı ve hava kuv 
veUerl kum011danlar nın son gün
lerde Hitlerin huzu.ri!e bır takım 

i;Atna'ar ak~:etmiş oldul<lannı 1 
haber vermektedir. ı 

Bu muhabir, bu toıılantıfar ve ı 
BC"rlinde iyi malümat almakta o
lan mahatildc deverm eden sa-

yialar Almıınyanın yakmda ha
vadan v~ denizden icra edeceğ. 
büvük tir taarruz icin hazır'ık
larda bulun makta olduğu zan • 

IArkası 3 u11cü saııfo.<ta) 

Sovyet lerin bütün cephelerde 
ger · piiskürtüldüğü bildirilıyor 

Finler tayyare mühimmat istıyor 
Loııdra, 1 (A.A.) - 1";ıı'an<l1-

ya . .ıın Londra elçilil{i n1U oc~sı
Ji, harbin ilk iki ayı zarf.ndaki Fin 
la.ııdivadaki askeri vaz:yc-ti hü'u
sa cckn beyıı:natmda ezcümle de
mistir ki~ 

H1'ılen bütiın e<'phelerde Sov -
yet ·er !!CTi püskür.ülmüşlerdir. 
Finlandiya Genelkurmayı, Man
~rııe:m hattının şirı:diye kadar 
vauılankrd1n ~'Ok dF.ha şidde_tli ı 
h\icumlara mukavemet edeceı.=
den emindir Bin mil ~~nisllkte
ki büvük şark cephesi, yenı Sov· 
yet kıt'alarının tahaşşüt etmesi 
veyahut hava'ar:n iy:leşmesile 
veni bir taarruza ~<'{iimesi, bil· 
hassa Finlandıvalıların 3ovyet
lere karsı ancak mahdut asker 
cıkarabilecekleri için, belki bor 
teh'ıke teşkil edebilir. 
Finlandiyanııı, tııyynreye mühim 
mata ve nihayet askere ae:ı ih -
tivacı vaııdır. Ei:.>er Finlandiya 
lüznmu kadar silaha malik bulu
nursa, K zıllara uzun müddet 
mukavemet tdebı'eccktır. Fakat 
son dakikada hüvuk miktarda ye
ni a'ker toplamalı: mcclıuriyetin
de kalacakt.r. 

( A~kası 3 füı c-ü ••Yfada) 

YENİ ZELZELELER 
Mu elif yerlerde 
sarsıntı ar oluyor 
Dost meml!ketlerde yardım 

faaliyeti devam ediyor 
Ankara, 1 (A. A.) - Belı;ırat

tan bikiirildiiri~ .ııöre, Yuııos -
Javv a hükümeti hareketlarz fe
l~ketzedelerine vaHlım olarak 
evvelce vaptı:_TI tcberrüd~n baş
ka 3 ınilvon dinar de{ıerinde 34 
bin motre mikflbı kereste teber-

• 

rü evlemis ve bu Jrerestl'ler seı.•
ıkedihni~tir. 

Yul(oslavva hilJ<Um.etının fcla
:ket:redelere karşı P.östermiş oldu
j!u bu yakın alaka muhıtU! bil· 
viik bir nıeınnun.iyetle .lı:arşr 
laıımıstır. (Arkası 3 ;ı..ciide) 

lngiltere ve Fransa ile 
H~ye~an ·imzalanan anlaşmalar 

5incklıde vazıyet teh-

likeli bir hat . • ıdı . ilk hususi anlaşma ile beraber 
İzmir. 1 (A.A.) - S:neklıdekı 1 

h<•yelfln ÜZCrİ~e vaziyet dÜn da- esmAı metı"n du""n neşredildi 
ha tehlike'ı hır hal almış ve a- r 
razı asalırva dol!ru meylettiiii ııi
bi bir de varık lıfıs:l olmuştur. 
Dün bu mıntakOOa 5 ev ve bir 
kahve daha tahl:ye edilmiştir. 
Hcvclan mın akasında bulunan 
fazla su'arın sebep olduğu tah
min edilmektedir. &lediye bu 
suları borul;,rla Melet civarına 

akıtmıva başlam:ştır İleride her 
hanni bir teh 'ikenin önüne geç· 
mek icin burada ciddi tctk .ot 
yapılmaııına karar verilmiştır. 

Avrupa hudutlarımızın bir taarruz.a·mukave.
met edebilecek şekle konulması'içi!1 lüzum. 
lu malzemeyi İngiltere ve Fr.aris~_ "V~iecekl ~r 

Ankara, ı (iKDAM, Muhabı -
rinden) _ Türkiye ı e İnı;ııl te
re ve Fransa arasında 19/10/939 
tarihinde Ankar-Jda imza edil -
miş olan hususi anlaşma Tür -

kiye _il~ Inııilt~re arıls:nda iki 
m:ıv'on İİlı:ıiliz liralık istikraz ak· 
<!ine ~it ari'~şma, Türkiye ile İn
ldlWı-e arasında 2 eylül 1936 ta

(ATkası 4 ür.cü saııfada) 
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Anason istih
sali çok arttı 

:2 - SUBAT 19111 

Bir kadının 
idamı istendi G ç os AN 

Vazın: M. Sami l~arayel 

Maarif Vekili)) V 1. . . lŞehir meclisi 
d 

.. h 
1

.
1 1 a ı yenı ımar ı 1 •• • • 

I un mu le ı 
1

. 1 .. 1 A - ı dun ıçfımala-

Bu nıaddenin ihracı 
çareleri aranıyor 

!Bu kadın torunur.u ze• 
hirliyerek öldürmüştü 

Kızlar ağası, keyfiyeti ekmekçi zade:tetkikler yaptı'~ an arı~.1 •• d
0

:. t!rına başladı 
Ahmet paşaya bildirmişti ! araya gotur u i 

Rakı imalinde ötedenbcri ec
ne·bi anasonlan kullanılırken 
Devlet İnhisarının teessüsünden 
sonra bu mac1denin memleketi
mizde yetiştirilmesi için yapılan 
•tesebbiliıJô·r ÜLerine bilhassa Çeş-
11")2'.:!.2 aınason zeriyatına germi 
veril:miş ve ilk önce 30 - 40 bot 
ki'.o rad<lesinde olan yerli an:• 
son rekoltESi, kalite itibariyle d~ 
yi1l:selmek şartiy le, bir kaç sene 
içinde yüz binlerce ·kiloyu bul
mustur. Gecen sene havaların 
:r.ıüsait ı;ritmesi ve zürraın ekime 
fazla rai!bet göstermesi yüzün -
<len istihsal mikta.:ı bir milyon 
kilov·u gecr.-Jştir. Piyasada en 
bi;.vük .alıcı ro:an İnhisarlar ida
resi 800.000 kilo '!:adar mübava· 
ada. bulunmııs rekoltenin müte
baki miktarı da· kısmen hususi 
rakı fu11.iL1tri tara!nı,(lan satın a
hnara.k veni seneye bir miktar 
slcl< devredilmiştir. Şu kada:- ki 
memleket anason istihsalatı ma.t
~'UD inkisaf sev'resinto yükseldi- 1 
ği için İnhisarlar İdaresince bun
dan böyle anasoıt zeriya:tının ~eş- · 
vikine lü_zum görülııne:mekte 
ve bu itibarla yeni VJI için yapı
lan ·tohumluk ve avans tevziatı 
da idare ihtiyaeile mukayy.zt bir 
miktarda inhisa.- ettirilırrıektedir. 

Derhal Mah Pı;ykerin oğullan- l 
nı, yani Genç Osmanın kardeş'e- ı 
rini eski usul iizere ve Fa
tih kanunnamesine t-evfika.n kat
ettirir vücutlerini ortadan kaldı
rıxdı. M.ah Peyke:i de eski sa· 
raya ıkalıdırarak yok ederdi. 

Vaziyet daha ziyade Malı Firu
zun lehinde idi. Fakat; Şehzade 
Mustafa sağ kaldıkça te!Wke da
ima mevcuttu. 

ıMıızallııh! Suttan Ahmede bir 
hal ''ak! olursa, meczup filan ta· 
ru.mıyarak padisah yapacak:.ar, 
sonra o da kardeşlerini muhak
kak birer bLer kesecekti. Bu, 
me_vanda Genç Osman da gürül
tüve gidecekti. 

şa.vih sever, hürmet ederlerdi. 
Fa.kat; bu gıyabi bir hareket 

idi. Şehzadenin deliliği Şeyhler 
indinde makbul ve mı>tebe.."Cii. 

Kız.ar ai1ası, adamları vasıta
siyle mektupla::: tertip eyledi. 
Mektuplardan birini yine adam
ları vasıtasivle Şehzade Musta
fanın m:ıhous bulunduğu daire
ye attırdı. Bir diğer mektubu da 
Şehzadenin anasının bulunduğu 
eski saray dairesindeki asyasının 
içine kovdurdu. Diğer bir mdt
tu bu da Şevh efendinin tekkesin
deki d~iresine bıraktırmıştı. 

Kız'ar aaasının tertibi yerinde 
idi. İsler bittikten sonra Ekmek
çi zade Ahmet paşaya giderek: 

- Paşam; Heı· şev yolunda .. 
Dedi. 

Nasuh Pasanın veziriazanfJıl(ı 
sıral-..rında Mah Firuz daima te
tlk kaldı. Mah Pcykerin fırıldak-
Jarına göğüs ı:erdi. Ahmet oaş:ı, şüpheli bir .tavırla 

Fakat; N::suh naşa ka:tlo!un- soruyordu: 

lslam ansiklopedisi ve !ı 1 1 b l V 1 ... 
1 

s an u a ısının 
edebiyat lugatı bitiyc;r ı ı selahiyetinin geniş. 

Bir kac ,ııiindenberi şehrimizde Jetilmesİ mevzubahs 
bU:unan Maarif Vekili Hasan 
Afi Yücel dün de tebkiklerine de- Vali ve Belediye Reisi Li'it-
vam etmh'.ir, fi Kırdar dün ak,,,.m Ankara-

Vekil dün öğleden evvel U- ya hareket etmiştir. 
niversiteye ııelmis ve bir müd - l{endisine belediye muhase· ı 
det rdrtör ile ııö: üştükten son- be müdürü Muhtar Acar ile 
ra, rektörle beraber Gureba has- imar müdiirü Hü,nü ve sular 
1aha·nesine gitmis ve orada muh- idaresi müdürü Yusuf Ziya 

relPkat etmektedir. 
te:if klinikleri aözden geçirmiş, ( Şehircilik miilelıassısı Pros
Radvoloji -Enstitüsünü gezerek ı tun hazırlayıp bitirdiği nınh· 
enstrtü hakkında izahat alınış- telif imar J>'l'Ojeleri ile müte • 
tır. addit planlar da Vali iie be· 

Vekil öi!leden sonra Parti bi· rııbu Ankarııya götürülnıils· 
nasına gelmiş, muhtelif mesele - tar. 
ler üzerinde alakada.far ile gö- Şehrimizin muhtelif yerlc-
rüsme-ler yaıınııstır. rinde tesis edilecek ol•n •Ye -

Maarü Vekili bundan sonra vi- sil sahRlar• planları ile Un -
lay.ete giderek Vali ve Belediye kapanı. Eminönü caddesi pro-
reisi Lı'.ıtfi Kırdar ile görüşmüş- jesi ıı;ibi muhtelif projeler de 
tür. bu meyanda götürülmüş bu -

Saat 16,30 da viliıvetten çı]<an lunmaktadır. 
olmasın pa· Vdtil goğruca Edebiyat Fakül- Diğer taraftan İstanbul bele-

tesine giderek orada yapılmakta diyesi teşkilatının büyültül -

duktan sonra: Biraz nefes al bil· - Emin misiniz? 
ııni'lll. Çünkü; Ondan sonra ner - Hiç şüpheniz 
ne kadar E!<mekçi zadeyi veziri- şam! .. 
&zam yapamamış idiyse de bila- Fııkat; Bütün bu tertip?er ya -
ha;.ıe ne yapıp yapıp Ekmekçi nılırken Sehzade Mustafaya Al-
zadeyi sadaret kaymakamı tayin Jah yine acımıştı. Onun dairesi-
ettirebi!ıınişti. ne atılan mektun her nasılsa ca-

Ekmekci ZJde Ahmet paşanın riye erin eline ırecmişti. Onlar 
veziriazam V·e serdar vekilliği sı· da ~ehzooeve bi~dinneden yak-
raUaruıda Mah Firuz faaliyete mıslardı-
tıecmiştl. Saoı·ayın bin bl:r entlrikası için-

:Mutla.k surette Schzade Musta- dl büvüyüo dip:.Oma alan carive-
fnnın işini bi•irmek istiyordu. Bir !er daima her şeyden çekinirler-

olan i~timaa rivaset etmiş ve mesi ve İstanbul Valisinin SA· 

ır.çfesörlcr ile cİslam Ansiklope· Hihivet'.nin genişletilmesi için 
disi> ve cEdebiyat Liıgati> Etra- U>hiliyc Vı,kaietince verilen 
fında uzun müddet görüşmeler 1 yeni bir kararın tatbikatı da 
yaomıştır. ( bu ~eyahııtte. mevz';'u bahso. -
Toplantıda rektör Edebivat Fa- . (1 Jgcaat tah~ın edılm~.ktedıı·. 1 

·kültesi dekanı ve bütün Fa.kül- · ( ~eyahat S gun kadar surecek·J 
te profesörleri hazır bulunmuş- .. tır. 
!ardır. Bu toplantı geç vıikite ka- q,..,,.!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!'-!!!!"!!! 1 
dar devam etmis:ir. M A A R ı F 

~ 

gün Kıt:ar al(asını çal(ll'ara.k di. Her şeye dikkat ederlerdi. 
- Ağa! Artık bu işe nihayet ı <'ünkü: sarav demek her va.kit B E L f:_D_l_Y_a_ 

verelim, dedi. için tehlıike demekti. ı;ıu s"be;r ,.. h k 
le carı'u.>Jer v • 1 b 1 ;::e ı"r soka larına 2 b'ın Ağa da ayni fikirde idi. Çün- , ~ e aga ar aş arına • 
bir bela arız otmamaısı icin da- 1 A b d h k k 

kü: Sultan Ahmede bir ha! olup ima mü:eyaklm: dav:anırlardı. am a a a onaca 

Talebeye yardım birliği 
toplandı 

cİlkokullardaki yoksul ve lam- 1 
sesiz cocuklara yardım birlii(hdün 
Cumhuriyet Halk Partisi İıt..an
bul idare heyeti reisi Fikret Sı· 
lavın reisliğinde te>planmı.ştır. 
Bu toplantıda: eski yardım ce· 
ımiyetlerinin yeni birliğe devro
lunmaılıarı i•i .ı;;örüsülınüştür. 

da Sehzade Mustafa tahta çıkar- 1 İ sa Arabın kellesi muhakkak u- şte bu usulün verdiği ayar- Son bir hafta içinde Belediye 
çurulurdu. Arap, Sultanına ce- la Sehzade Mı.ıs"afanın cariyc-'eri tar~fından yeniden Mecidiye kö-
vao verdi: de mektubu ·bul:muşlardı. yüne 6, B'şiktaşa 8, Uzun Çar-

- Sultanım, bu herifi zehirle Cariyeler esasen meczup olan şıya 13 elektrik lambası yeni-
ö:dür.mek kabil değil .. Allah, bu- ve hiç bir seyden haberdar ol:nu- _den .asLıınıştır. 
ııun ecelini bu yüW.en yazma- yan idraki noksan ve muhaıke- Kısa bir zaman içinde yeniden 

mesi namevcut bulunan $ehza· ı 2000 lamba daha asılacaktı.·. m:: El Ne yan:tlıın öyleyse; deve lll1tldubu göstermemişler • --o---
- Ne vapıo, yapıp efendimizi di. Ü N 1 VE R S 1 T I': 

Bir ınektep müdürü 
isfita etli 

ea.za:b:ı. l?etinuelic!ir. Mektuplar, ya 'nız Şehzadenin 
dım 1--- Nlfdffihf" \;>lll\1nZl:ı! '~';ıÜf. "'-vh ""-py,.,,.m.. . 

- !radelerinizi beklerler.. Isin garibi, Şeyh efendinin nez-
- Sahte bir mektup uydurma- dinde bulunan mektuo Abaza sul-

h_ tana ait bıu:ınuyordu. Abaza 
- Ne sureıJe .. Ve ne gibi?.. su'Handaki c-e Şeyhe aitti. 
- Sehzade Musı.afa tahta çık- "'ehzade Must.afada bulunma-

mak için tesebbüsatta bulunu- sı lazım gelf'll mektupt.a hem 
yormuş seklinde.. Seyhin ve hem de Şehzadenin 

- Birisinin başını ya:lonak ll- iımzal:a::ı vardı .. 
zım.. Şehzade Mustafada mektup 

- Şu Can Balışanın yanında bu- bulunmavınca is biraz hafiflemış 
lun;ın f:eyhin cı:nını yakamaz bulunuyordu. Cünkü, Must.afa-
mıyız?. nu: haberi o'mndan anasiie Şeyh 

- Ohır ama; Bakalım Şeyh arasında bir ter:ip yapılmış olu-
bu enti:ikaya düşer mi? yo.rdu. 

- Düşürürüz.. Ek.-nekri zade, derhal harekete 
- Zannetm€m.. "ecti. Ve aranılacak yerleri bas· 
- Öyle ise bir başka Şeyh bu- ıtırJ.ı. Fakat; Şehzade Mustafa. 

lalıım_, Onun ağzından ve Mus-
1 

ile Aba::a su 'tan daire.sini arattır-
tafa.'lolll aj!zından da birer mek- ma.k için padisah tan müsaade ı 
tup yazıp biribir!erini dai.•esine almak Uızınıdı. 
attmfam .. Ekmekci zade kulu- Ekmeleri zade fevkalade emin 
mız. tahkiki keyfivıet eylemiş o1ara.k padişahın huzu;.·una çık· 
ilı'll'lunsun ve mektuoları kara tı ve: 
iku'•lukcula:rla meydana çıkart - - Padisahım, Şehzade Musta-
mış olsun.. fayı tahta rıkanna.k için ortalık· 

- Pekala.. ta bir tertip var. Kulunuz hab<>.r-
Kular ai(ası, keyfi~ti Ekmekçi dar olmus bulunu voruıın.. Dedi. 

zıııcie Ahmet paşava J;>ildinnişti. Genç ood;5ah, veziriazam veki-
De:haI harekete gar.idi. Zavafa linin bu sözleri üzerine korktu. 
bir Şeyh bulund•ı. Edirnekapu 1 Acele i'e sordu: 
~;.arında bir na.Jtııi bendi şeyhi - Kimler tarafından? .. 

1 
- Bir nakşi şeyhi oadi~! 

Sehzade Mustafa, meczup ol- - Bu kadar mı?. 
d~ için onu delidir diye me- (Arkası var) 

IKDAM'IN Edebi TefrikB!H 

::::::BOZGUN 

Sen-PiYer köylerinden geçtiler. 
S~at. altıya do~ru 3en-L-E:iyen 
ko} unde durdular. Erler oradan 
tütün bulunca çok sev:r.d:Jer. 

7 nci kolordu rnuhteM kolla • 
T~ aynlmıştı. lDô ncı yalnız yü· 
ruyorc.11; nkas.'nda b:r tabur pi
yade iie ih iy~, topçular ''ard:. 
Moris dör C"r.(çlerde bir gün ön
ce çok alakadar oldu~u k&filo
ıı:n sonunu görmek için b~)hu
de vere dönüp geriye bakıyor • 
du: Hayvon sürüsü yoktu; yal
n~~ _!'>aş ovada göze daha büyük 
gorunen. ayakları üstüne kalk • 
nuş ka':" çekirgeler gibi toplar 
gelıyorc. u. 

k.a _bir ~ey bitm1yeli. çorak ara
zının beva.zl.'ğ or as!nda çam _ 
!arın rer.gı çok h ıın görür.Ü -
yordu. Hiç bu kadar müşkül yol 
vürürnemis:1erdi. Ycğan yağmur
lardan batak haline gelen bu yol
lar cıvık çamur olmu~tu; avak
lar tutkala basmıs gbi yapışı -
yordu. Cok yoruldular, bi'Rtı dü
•ÜP ilerlivemez oldular. Üste -
l:k siddetli ya·mur da bosan -
dı_ Saplanan toplnr volda kal -
ma'k tehl:kes;ne uğrodı. 

Bö!üüün pirincini Suto'v• yük
lemislcrdi. Soluk alemaz hale ge
Iir-ce, alt·nda ezild'ğ; yüke öfke
lendi, kimse ı<örmeden sırtından 
attı. 

Sirkecid:ki ruın mektebı mü-
C:.;;.n,~d~ f~ 1 i~inrf P- bir <;!~~~-~~!~~a etmi~~i'.. Mü~ssisi d,e 

grup t:rz,ncana .... ıC!ecek d._ ı·- ·-· K -\.1.ur m<>k,ep mu-
!ot UT u~une urnitauı ı w.11 uı.to~te-

İstanbul Üniversitesi 10 şubat- r' bi n;ü:dü. ü Ma:"1'if ~1üdürlilğilncc 
ta kıslık söme:;tr tati'.ini yapa- v~~aletrn tsqn o.unnıuştur. 
cak ve tntil 29 şubata k1dar de- MUl E!F ;iJ(};;i K 
vam ~decektir. ) 

Tati!den istifade etmek isti:ven Köy!üler icin iki sinema 
ı:ıençlerdm kal.ab8'ık. bir kafile makinesi a'ınıvor 
Doktor Orhan Berkol un nyase- 1 

tinde Uluda{!a çıkı1cak:ar ve 1..tanbul kövlülerinin malı'.lmat-
diğer bir kafi!e de fei:i!te'. mm- 1 fanm aT!tıracak filnıler göste
takasında tetkikler yapmak ıi· -ı rLmek üzere iki sesli seyyar si
zere .• Erzincana gid2cekkrdir. nema makimsi satın almınası ka-

Dı;.~r taraftan Mısıra ,ı::itmı;k 

1 

rarlaştırılmıştır. 
için hazırlıklar yapan ırencl.er • Diğer taraftan vazın şehrimiz 
den bir .~rup bazı mfmifo! do- . Halkevle.i temsil kolları h~r kö
layısivle bu seyahatten vaz ııeç- ' ve her hafta gid.ecekl.ir. Bu se-
mis'.ercfü-. yahatlercie mütehassıs dokto.rlar 

Hukı.ık Faküh":Sinin her vıl ve dişçiler de bulunacaktır. 
sömestr talilin.de tertip e1Ü~i 

1 

Bu suretle köy1ü!e:imiz ~eın-
Avrupa se"ahati de harp dolavı· sil.erden evvel veya soma mEc-
siy~ bu sene yapılamıvacaktır. c~nen muayene ve tedavi olurıa-

----o--- ) caklardır. 
Halk sandığı ~e~ur:ara -K~-~n-5"""--~a ........... ıı=u___.a .... b .... ,,...e.._ır_,Q...,_e,.. ...... ır 

para ve"mıyecek 
Halk Sandığı idare meclisi 

ton:anarak bundan soma memur
lara para istikrazı yardımına ka
rar vermistir. Bunun seb€bi 
simdiv~ kadar mcmu;lara tev
zi edilen naraların muntazaım 
surette toolanamamasıdır, Me
murlar esnaf1ar kadnr munta -
zam tediyat yapamamaktadır. 

pılmaz, arkada;ları açlıktan öl
dürecek misin? 

Suto: 
- A1dırma dedi, m~dmn ki her 

şey yolunda ııene verirler! 
SucuklaTı tasıyan Lube de bu- ı 

na kanaat goti.ere:, yükünü at
tı. 

:M:)'!"isin ayağı git tikç.e ağTı -
yordu, .. iopui(u rene şı$miş ola
cak'ı. Oyle to~!ıyordu J,;i, Jan 
acıdı. 

- Gene mi ba<bd•? Dedi. 
so:uk almalc ıcın kısa mr du

ruş sırasında i:i bir ögıit verd;: 
- Kunduranızı cıkarıp yalın 

ava.k vürüyilnliz; Ç;;.mUT yaraya 
iyi ll'elir. 

Bu surr·tle Moris yü:i.imiye 
biraz daha rahat dev0 m edebil • 
di ve Jana karsı c1erin bir min
net h..ısi uvan<lı. Bir- bölü'' irin 
böy;e is bilen, tec ·iib~li bir on
basıya sahıp ocmak tali eseri i
di. Yon!ulmamıs bir köylü idi 
ıL"l!ına, iyi adamdı. 

.. .. . '"' . . ....... ..._...... * Miinhal bulunan Tıb Fal..-üı.te
s: H~vati Kim va en.stilüsü Kimya 
asistam~ına, S.lim !!c:rk<-'7un ta
yin edilmesi orufz..:iörler mc.'!:..isin
ce kararlaş tırılroıştır. * İstanbul knaları k.ayma:kam -
!arı varın sabah saat 10 da vila
yette aylık toplantılarını yapa
caldardır. 

vadisine indikten sonra geç var
c!Uar. 

Memleket değişmişti, Ardene 
gelııniş.'<!rdi. 7 nci k:ıılordunun 
yerlEı;eceği köyün üs!iindeki 
çıkolak sırtlardan, ta uzakla:·da, 
sis içinde En vadisi görün;;.yor -
du. 

Yeni Belediye zabıtası 

tal:matname.si mecliste 
Sehir Meclisinin subat devre· 

si ictiınalarına dün başlanmıştır. 
S > ' 15 de vamlan bu ilk cek;e
yi Vali va Beledi··e rci3i Liıt!i 
.....uua.r bır nu.txiyle açmı~ır. 

Liıtfi Kırdar bu nu,tkunda ; 
Belediyenin oehrin ve şzhirli!e· 

rin bütün ihtiyı:.clarına cevap veI'
mek ve her semtin bütün nolı:
sarJarını tamamlam;ık için na
sıl .~1yük bir hızb ça~tığını 
ve İstanbulun iman faaliyetine 
devam olund·u~ınu anlatarak ye- ' 
ni zabıtai belediye talimatname
sine germiş ve şimdiki zabı tai 
belediye taiiınatnam:osinin ihti
yacla: ı temin etmekten çok u
zak olduğunu söyliyerek yeni
den hazırlanı'> vücude getirHen 
cZabrtai Belediye Talimatname
si. nin yeni ihtivacları da kar
ştlıvacak bir şekilde tanzimine 
itina göstc:ildii!ini ve meclisin 

1 
her maddesini ayni itina ile tet
kik edeceğine emin bulıunduğu
nu iliıve ed:'<ek a.·zaya muvaffakı- .

1 
yet temennisiyle sözlerini brtir
mi.-'tr 

b-uı:dan sonra da ruzname.ve 
geçilmiştir: 
Ru,naınedeki konservatuvarın, 

Da.: ülacıezenin ve Sehir Tiyatro
si.e Karaa~aç mezbahasının 1936 
yılı iı.tu·e hesaplarının tetkik o
Bıınması işi cr.cümerı~ havale o
lunmi!ştur. 

Bi!lharc ııe1;enkrde vefat eden 
Çatalca iizası B. Hlyriııin yeri
ne diğer bh' azanın rntıhap ınu
an:eksi i~in rcykr toplanmıştır. 
Revle:in tasnifi de encümen.<: ha
vale ol'Unmustı:r. 

ve incir mübayaah 
Son günlere kadar yapılan mü

bavaat da dahil olduğu halde in
hisa:·lar İdaNsinin kum üzüm 
mübaya.ası 4.163.tı84 ki.<>ya ba
i!J<. t>:ltUllil>\.Ui. .tlU lnl:!tt.C:tl Ul 

1.638.854 kLosu E"e mıntakasın
dan mübayaa edilmiRtir. Hurd~ 
incir mübayaatı dr. 4.033.912 lr.ilo
yu bulmuitur. Kuru üzüm mü
ba;.'a.a edi~en diğ'er mı-ntak&lar 
Kayseri, G. Aııtep, Konya, Ay
dındır. Hurda incir İzmir ve Av· 
dından mübavaa edilrnektıe<llr. 

1nhi.sa.: !ar İdaresi Hatııy müs
tahsil.erine biı' yaı•dım olmak 
ÜZ<!l'e Hatayıdan yaptı,ğı incir mü
bayaatın.a devam etmektedir. 

İh:aç mallarımı2a rekabEt 
İhracı mtmniı oiınııvan bütün 

mo.ddeler üzerinde hari 0 ten fazla 
iste~< vardır. Bu arad;. tohum 
ve küspe cok talep edi.ımektedir. 
Dün bir günde 300 bin füO.:ık ih
racat olmuştıor, 

Kağıt stok 1 srı tesbil 
edi!ecek 

İhtikar !komisyonu bugün toır 
!anacak, mu_ltavva, kağıt ve in
şaat ma!ıo~mesi fiyatları üzerin
de tetkikler vaT)aca.ktır. Mınta
ka Ticaret müdürlüğü piyasadaki 
lcii!ıt stoklarının miktarını tes· 
bite karar vermistir. Ayni za
manda satış yaoılırken muhak
kak surette fatura ve:ünesi de 
sıkı kontro1e tabi tutulacaktır. 

liahdının lrumaııdasındaki Vi'tri • 
lö - Fransuada olduğu .~öylenen 
üçüncü Alman ordusu Verdüne 
varmıya vakit bulamıyacaktı.. 

Saat yedide karavana çıkmadı
ğını gören Şuto: 

- Bizi açlıktan mı ö'.dü.recek -
ler? Dedi. 

Yerli anasonlarımızın kalite ve 
ımiMıto itibari v.12 ihl'Rca mü•ait 
bir hale geldiliin<len hu madde
nin ihraç im1\:8.nlarını arama.k 
üzere icabeden te"ebbüs1•Eı·e giri· 
şilnıesi zaruri görülmektedir. 

.... _ .. _ 
250 Kiio afyon ça 1an 1arı 

Toprak mahsl!l:eri ofisinin Sir
loecideki anbarından muhtelli za· ı 
ım.anlarda 250 kio afyon çalmak
t&n maznun deoonun bekçi ve 1 
hatlemele. inc!cn Ahmet, ve Nüz
helin mevkufen ve mesruk malı 
büırek satın al:ınaik suçundan 
doiayı CevB!I, Ahmet, Şemsıebtin, 
Adem ve Ali Rızanın gayri mev
kuf o:arak muhak€1l1elerine dün 
Yedinci Asliye ceza mahkemesin- ! 
de devam edilmiştir. 

Dünkü celsede müddeium'Umi 
iddiasını s-Oyleınis. mevkuf ola~ 
maznunların suclarının sab:t <>1-
duğunu bi.direrek bunların tec
a Yt:!lt:ı 1111) Oltlt'.Xleı:ının be .. ~aeı.
lerini ıstemistir. Muhakeme, mü
dafaa ve ka:ar çin başka güne 
kalmıştır. 

YAN AN KADIN ÖLDÜ 
Bir lıafra kadar evv"1 Taksim

de evinde kaza'en vücudünün muh
telif mahallerinden yanan 40 yaş- 1 

hı.rında Neriman adıııdaki kadın 
Beyol(lu hastahane.sinde ölmüş 
ve Adliye doktoru tarafından 
d.efnlıı.e izin verilmiştir. 

TENZİLAT 

_!. A ~__!_ M D I R 
Bizim Nanemolla, traınvuy 

tarifeleri ıniinasebclilc vukl 
neşriyattan bahsederek şöyle 
d~yor: 

- Elektrik, su, tramvay, 
tünel, Haliç şirketleri İstıın • 
bul beiediyesinin malı olmuş
tur. Birçok vilôyetlerimizde 
de bu nevi işler belediyelere 
geçiyor. Münakale Vekilletinin 
teiefon gibi elinde obn umu
mi ihtiyaç vasıtaları da var -
dır. Bunlar bu vaziyetleri ile 
birer kar müessesesi olmak • 
tan ziyade başbaşa çalı.şen ve 
halka ucuzluk veren müesse• 
sııier haline sol•ulmalıdır. Bil 
davalarda en büyük kiir, hal
ka en ucuzu temin etmektir. 

Ben, bu Uue rey verdim 
doğrusu. 

ACABA niz DE ÖY· 

LE 1\1 İ S AN 1 YOR UZ? --- ---·--- -İhtiyatlı davranan Lubew ateş 
ya.Ern~sını ve su dolu tencereyi 
ateşe koymasını söyledi. Odun Bir ıı:azetcde dün en büyük 
olmadıi!ı icin, bi;· baheeden fı' _ punto hcrllcrle şu serlcvhayı 

' okudum! 
danların sökü2m~sine !!Öz vum- -Almanlrr, İngiliz ve Fran-
du. Sucu..1.\:Ia p!.iv pişirmesini sızları a~lığınd::ın öıüyor zan .. 
söyleyincıe, pirinçle sucukların nediyorlar!. 
Sen-t-Eliyrn yolunun çamur.a • Tabii bu zı:.nnı uyandıran, 
rında kaldiğını itirafa mecbur Almanları bu itikada sevkeden 
oldular. propaganda silahının lcsiri -

.. ~wto hic sıkılmadan yalan söy- d:cr. Ancak, bizde aşoğı yukarı 
l~':'°.r. pa.ke!in can tasından düŞ- Almanları nç veya açlığa nam-
tuPune vemın ediyordu, zet zannediyoruz. Yukarıya 

Jan fena ha:de kızdı: nekiettiğiın serlevhayı oku • 
- Domuzlar, diye haykırdı yunca. ı:~yriihtiyari bizim Na• 

burada insanlaTtn karnı zil ça ~ ııemolta'dau sordum: 
larken viv.ecek atılı:;· mı! - Yahu, biz de ac:ıba Al • 

Çantaların dışına bağlanan ek- rnan:vayı öyle mi zannediyo • 
m<ik.er de vağmur altında ha- ruz?. 

Kızı Eoistratyanın Şahap adın
da biriyle nikahsız oturmasından 
dolayı, hamile kalan k11;nın 
çocuğunu düsürtmiye çalışmak 
ve muvaffak olamayın<:a doğuµ 5 

avlık olan torunu Sey.yanı •Ü· 

rurla zehi;.0 leyiu öLdüren Em~· 
fiya adındaki kadının muhaksme
sine dün Birinci ağır ceza ınah· 
k.emesinde devam edilmiştir. 

Bu kadın, sünu·u başına sür
mek ürere kanalı carsıda J:ıir ak
tardan aldığını, çocuğun bunll 
yanl~hkha eline aeçiNrek iç-
miş olacağını söylemiştir. 

· Dünkü celsede müddeiumumi• 
Emorfiyanın ceza kanununun 5G 
ncı maddesi göz önünde tutu
larak 450 nci madde.sinin birine~ 
fıkrası mucibince cezalandırıl· 

ıınasını istemistir. Bu madde I· 
dam cezasını müstelzimdir 

Muhakeme müt!afaa ve karar 
için başka güne kalmıştır. 

---o--

POLıs 

Bir buçuk kilo esrar taşı· 
yan bir adam yakalandı 

Esrar sattığından :<ilohe edilen 
Hasan oğlu Mehmet adında biri 
zabıta memurları tarafından ya
kalanmıs ve üstünde bir buçuk 
kiıi.-0 esrar rıkınıştır. 

Me;;met ka~akçılık suçlarına. 

bakan Besinci Asliye ceza mahıke
mesine verilmiştir. 

EKSİK T.l\'RTI KULLANAN 
TACİR 

Kadıkövünde Söğütlü Çesır.e

de kömür ve odun tacb Nasuhl
nin eksik tartı ile satış yaptığı. 
ıı;örülmüı; ve hakkında takibata 
ba.•laıımıştır. 

BİR ŞOFÖR ÜC KİŞİYE 
ÇARPTI 

Şoför Fethinin idaresind€ki 
1587 numarnlı taksi dün İngiliz 
konwkısluğu arkasında.ki viraiı 
dönerkıen Kalvoncuda oturan so't
ya adında bir kadına 13 yaşında; 
Halis ve 7 vasında Yaşar adında 
iki çocuğa birden canımış ve ü
çünü de hafifçe yaralamıştır. 
Şoför yakala.·unıslı:-. 

TÜFEKLE OYNARKEN 

Kadıköyünde Ye!deltirmenindl 
oturan 13 yaşııı.d1 Süreyva ço
cuk ·bahnesi ~anında Avniye ait 
av tüfe/tini eline geçirmiş ve 
bununla oynarken siltıhı patlata,. 
rak 13 vaşında Koço adında hir 
cocuıYu ysralamı~tır. Koço hııır 
tahaneye ika'.dml:ınıştır. 

rında bir tebessümü biriktlr
mekle mukııbeie etti. 

NE DİYE ONLAR --
GİDİYORLAR 

Amiral ve kumandan Ahi • 
din Daver, askeri muhorrirl • 
~iz Gc~eral Kemal Koçer •. ıd• 
hı şı.lısıyetler varken ne diye 
Fıılıh Rıfkı, Muvaffak, Şek.p, 
M. Zcker:ya, Hüseyin Cahit 

gibi zevat •Majino• hattını tet. 
kike gönderiliyorlar acaba?. 
Diye düşünür dururdum. Me
fer, •Son Telgraf• ın kısaca 
muharririnin mahut arkadaşı
nı da bu sual meşJfUI etmiş. O 
sebepleri şöyle tayin ediyor: 

- Hüseyin Cahidi Türkiye 
ile .Almanyayı çBtıştırmaınak, 
Falıh Rıfkıyı •Ulus• u dinlen• 
clrmek; M. Zekeriyayı Fin • 
landiyauın nıuva:f!akıyetled 
münasebeiilc asabını düzelt -
mek için gönderiyorlar. 

Hakikaten yerinde sebep -
lcr ve güzel bir politika. Bel
ki, ve bu takdirde Bı:y Mııv. f. 
fak'ı da Anadolu Ajansının 
türkçesini düzeltmek fırsatı -
nı bulması için gön:lermişl~r· 
d.r! 
BADİIIAVJ\. 

HAMAM 

Belediye tifüs hastalıjhnın si
rayetine mani olmak iç.11 iki 
badih::ıva. haınam açmı.ı;. Bl• 
zım Nanemolla; 

- Gerı:.ck badihava sirko 
baldan laıııdır amma .. 
Dıyerck cüıruesilli şöyle ta

mamladı: 
- Ei:er, iki hamama kaldık· 

sa yanı.ık 1'1llalı!. Sen·t-Etiyen'den sonra yol 
berbatlaştı; hafif kıvnmlarla vo
kuş!anıvordu. Kara çamdan baş-

Lube ırörmü•tü: 
- Dol(ru değil dedi, bu ya -

Ül"duyeri kuracakları Kontrö
ve. Şalondan Vuzie:e kadar yü
:rünüp, saEp bir yamaç<.ın Semid 

Saat altıda God karavana bo
:ı:usunu çalmadı; Jan meşgul ol
mak icin, esasen e· :r. iye baŞ:ı -
yan rüzgardan da k~-ulanarak, 
çadırı bizzat kentl'.si kurmak is
tedi. Erierc n::sıl az meyilli bir 
yer bU:.Jmak, kazıkl:ırı nasıl kak
mak lazım ı::;e1diğini Öğretti. Mo-
1is, avağı ağrıdığı icin angarye
d.c-n muaflı. Bu ağır cüsseli siş
m~n adamın heccrik.sizliğini hay
ran hayran s,yrediyordu. Ken
dd yolgun:uktan bitaptı, fakat 
her blote doğan ümit ile dava
nıvordu. Rcmsdenberi çok yü
rümüş:er; iki merhalede ah1ımış 
kilometre yol a:mıslardı. Eğer 
böv1e dos doğru yürümive de
vam edecek olu:·larsa, Bazene 
vardım dmek üzere ikinci Al
man ordusunu bozacakarı mu -
h.akka:.Lı; Bu SW'etle Prusya ve-

rao olmustu. Sö~nü dinleme- I Nanemolla loana cevap ver -

dik!ıeri icin yenmez hale gel- =m=e=k=y=e=r=in=e=,=s2=d=e=c=e=d=u=d=n=kc:l=a=-===========A.==Ş=EK=İP=:::. 
mişti. (Arkası var) l -
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"J aponyanın antikomintern 
siyaseti değişmemiştir,, 

Tokyo, 1 (A. A.) - Japon 
HMlciye nazın B. Ari ta, Japon 
m"busan mrolisind~ dün söy.edi
.Vi nu~~ı~;;ta Japonva i!e S:>vyet
ler Birlii\i arasındaki münase -
bellerden bahsederek aşağıdaki 
sozleri söyJ.emışlir: 

Janon hükiım:•ti, Sovyetler 
Bir.:iği ile olan münasebeUerini 
düzcltmi"e öteden.""\ istemiştir. 
İki memleket arasındaki müna
&<!batta, son zamanlarda biraz 
li<il.Bh Jı:avdedilmişlir. Bu salah, 
lmuallırMaki mese .•. :>:e pratik ve 
ıkat'i hal c.areleri aramamız im
kanını verdi. Hn!en Moskovada 
cerevan eden ınüzakeratın i::i 
menUeket arasında yeni bir ti
cari anlaşma akdine müncer o
üacağını um.ıvoruz. 

Japonyan ntil:omin:crn si-
vaseli değ'ic:rr, .. niştir. Ant.ii!<o -
mintern ~aıkta imzası bulunan bü
tü•1 dN!etlcrle cok sıkı münase
bat idamesine devam edeceğiz. 

rin meselesinin bidayetinde, 
Janonya hakkında 11östeıciikle:i 
&<'.moatiden ve yardımdan dola
yı Abıan ve İtalyan hükumztle
rine ve milletlerine son derece 
mütcsekkiriz. 

B. Arita, İngiliz - Japon rnüna- 1 
ı>ebatı hak:kwda da şunları soy- 'ı 
lıemi~lr: 

Japon hükumeti, Çindeki va
:ziyclin hakiki mahivetini BrHan- ı 
ya daha l!eÇenlcrd~. Tientisin me
selesini hale calısırken, iki mem
leket arasındaki münasthetlerin 
düzd:ıtilmesi yolla:-ını aradık. 

_Bir İngi:iz baro ııemisinin 21 ka
nunusanide, Japon bandıralı A
sam Maru yoku vamırunu ~u
avene ebıesi ve İnııiliz maka
matınm 21 Al:man yolcuyu tev-

kif e}~•:mesi şayanı eseftir. Mis
li omııyan bö•·le bir hadisenin su
larımızda cereyan etmesi gerek 
hükü.metimizce nerek bütün ınil
ktce tok şayani teessüftür. İn
ı;ıiliz makarna tı.e ar:.mızda ha
len müzakereler cereyan etmek
:te olup, şayanı m"rnnuniyet bir 
anlaşmaya va. ılın ası için bütün 

- ııavretimizi srrftdiyoruz. 
B. Arita, müteakiben Japonya 

ile Bir..ıe•i:k A.merı.ıuı ara.sıuu-"ı 
tıcari münasebetlc,·dcn bahse -
derek şöv)~ d.."1lliştir: 

26 kanunsanidenberi muahede 
:mevcut bulunmakla beraber bu 
rr.i:nasebctlerde nratik bakı-ır.dan 
hic bir degişiklik o •m&ırnı~tı.. 

Ja.oonya i:.e Birlesi!t Amerika 
arasmda halen hic bir ticaret ı 
muahedesi mevcut bulunmanıası 1 
uınu.."nivet itibarile müşkülatı 

muci'> olmaktadır. Ne jap0nva 
ne d-e Am·:rika, bu va:iyetin böy
Jeoo C:;~vamı ru-zusunda değiller
dir. 

Hükıi:met, iki m:mlelret arasın
daki münasebatın, veni bir mua
h:-de esası üzerinden. no.ımal ce-
revanını tekrar alması ümidilc 
mesai sarfetmek kararındadır. 

B. Arl:a, Jaoonyanın, Avrupa
daki muhasemat bahsinde, sıkı 
bir ııavri rnuharipliı:< siyaseti ta
kibi hususundaki arzusunu bir 
kere <lıha tebarüz ettirmiş ve de-
mistir ki: 

•Marazı. kÖ~<Ünden ara~tırıl -
m&dıkça ve sökülüo atı~madıkça 
&dalcte müstenit sıkı bir cihan 
suhunün muzaffer o!ması bek
leneın~z. Bizim fikrimizce, bev
nelmilcl vazi\"E"ti tekrar gözden 
ııecirmek irin insanlara ve; i:ımiş 
olıan fırsa·t nadir bı.iıı;nu;r bir fır
sattır.• 

-

Belçika erkanı 
h o rb iye reisi 

istifa etti 

General orcluda bil. 
fiil çalışacak 

Brüksel, 1 (A. A.) - Nazdar 
m~c!isinin irtimaında.n sonra neş
redilen bir tebigde ordu umu
mi crk3r.ıhnrbive reisi general 
Van den Bercrenin istila etmiş 1 

o!duğu bildirilmi•tir. 
G:neral, fili bir kumandan:,k 

d~ruhte etmak üzere vazifesin -
d:n affını kraldan rica etmiştir. 

Bu istifa, bütün mahafilde bü
vük bü' süroriz tevlit etmistir. I 
Bu ·bapta bi;gü.na izahat veri1-

m:mekt€dir. Fakat iyi maliımat 

1 
alıT.akta ı>:an mahafil, ııcn€ral 
Van den Bergen'in bu kararı şah
si sebeı:>lerdcn dolayı vermis ve i 
harici hiç bir tazvik a!tında kal- 1 

mamış o!Jujiunu beyan etmekte
dir. 

Gene:·al Denis. ırcnera.l Van 
den Bergen'in yeı ine genrral 
:Mischsels'in ·taviııinı teklif ta -
savvurunda o!dugunu meclise bil
dirmıştir. 

Danimarka donanması 
kuvvetlenİ} or 

Kopenhag, 1 (A. A. \ - Milli 
Müdafaa nazırı, hükı'.ımetiıı ordu, 
donanma masarifini arttırmak ni 
:vednde o!ıtluğ,unu ve bunun için 
bL vasıta vcr<>i!eri tczyid etmek 
usu.üne müracaat cdecej(ini bil
dirmektedir. Hükiımet, iki mayn 
gemisi, iki torpito ve iki küçük 
va"ur sntın afac1kt1-. Hava 
kuvvetleri de ae'tlırılıcaktır. I 
Kağıt vesil~a u~ulüne 

tabi lutu:acak _ 
Londra, 1 (A. A.) - Teçhizat 

nezareti, yakında ki\l!Jclın vesika 
usulüne tabi tutulacağına dair 
bir kararn.ııme n::Jredileceğini 
bildirmiştir. 

İKDAM S; Vl'A - :ı 

~-1 Balkan konse i /işbankos0k~ami-
Bit ~~el:;:~:~l~nS~~c, sa - bug •• n op anıyor yeSİ kazananlar 

bunla bitmez; yani bite ne su, Şubat keşidesi du""n 
ne sabun, ne kese, ne iif hayre-
dcr. iM isi, yalnız hamam işi Ankarada çekildi 
değildir. Hir bitliyi, yakalayıp K f b 
Jıamanıa tıktınız ve onu, oracıa o" se•ıvano un eyanaf At.kara,1 CA.A.l-Türkiıct, 
en sıcak halvette scallcrcc ter- 1 Bankasıı:ıın l:ubaralı ve kamb>· 

klip, keselerle uğdurdunuz, bol rasız kücük cari hcsap1arı 8 , 1 _ 

köpuidü ıi!lcr!e sabunıottınız ve sında tertip eyledigi 1940 ;Ja-
sınısıcak, bol sularla iyice du - Hedefi sulhün tarsini olan büt"•n te- JTIİ\"e p:anının subat k~şıdosi bu-
ru,attı.ktan soma, o tertenıiz, .gı· • k 1 Pün Ba ... ka un1umi ıncrk_zınd.e 
cır gıcır viicudünii 58kJZ g.bi, şebbüsleri memnunıyetle arşı arız ve noter huzurundl yapılmıştır. 
pe~temallar, havlulara sardır - Bu keşidede .kendil'erı"ne bu" vu""k 
ıanu son d ı · k d · (Baş tıırııfı l incide) 1 memleketini temsil etmek uzere • • n a ge ırıp en ısı - ikramiyeler isabet eden •-:;ıı·-
ni hamaııun soyunma ve ı:;iyin- avini Silyanof ve po_is müaurü bu sabah saat 10 da sc-mplon eks- 1 • . "'~ 
mc odasına oturttunuz. Hattil, Pantev, B. Saraçoiı;luyu kar- presile Belgrada hareket etmiş- erın ısimlerini, hrsao nuın~rala-
orada kendisine bol köpüklü bır sıla:nuşlar ve Sof vaya kadarken- tir. dirı.n~ ve bulundukları şchir:.eri bil· 

YUN rı yoruz: 
kahve ile bir de limonata ikram disine refakat etmis.erdır. Sa- AN MATBUATININ 
dtıuiz ve adamcHiiu, orada ken- at l4 de Sof ya ıı;arına ııelen B. NEŞRİYATI IOOO lıralık Jk.ramiye İstan-
d:!iı>.indcn gayd tatu, hafıf bir Saı-açog;u, o.eda kral m~beyn Atin. 1 (A.A.) - Est!a ııaze - bulda U8436 hes P numaralı BOO-
de ~ckerlemeyc da!dı. Huraya dairesi şefi Grı.ı-ef Le Başvekıl ve t~si, Balkan konfrrar:srn<lnn bah- rosa isabet etın~tir. 
kadar iıhl, nıiikcınmel, enfc. de- refikaları, Bulgaristanın sabık seden b:r yazısında Avrupan n şi- Beşer vüz !La kazananı-ar: İz-
iW mi? l'akat, buııdan sonrası ne Ankara elcisi Kristof, Harıcıye malinde ve ıısrbinde cereyan e- mirde Fuat 23400, Adanada Re-
olacak? l>ı\'er bu adam, o terle- nezareti sivasi iş.ıeri şubesi dirü<- den harp yüziınden muz·imleşen cep 2738. 
miz, r:ıcır gıcır \'Ürudiine ~im- ~örü Allinof, Demir Yoliarı mü- hali hazırdaki siyasi vaziyette, İki yüz elliş.,r lira kazananlar: 
di tekrar, ayni (amn•ırlı:rı ıle- düı·ü Kalçef, Prol.c;kol şeli B.!i- Bal'.<an Antantının, kıymetli bir Beyo_ğlunda Hayati 22947, Anka· 
;. 1 de a"nı· c b' · · k• f y .. ı is:ikrar. sükün ,.e mu··zazene un- rada Saı"me 11508 E -'• ~ı ' , • ıseyı, aynı cıı ,- ne' uros.avva, Romanya, Yu- • rzurumw. 
" •·c!c'·ı· t ı k k ı· · suru oldug· unu •övlemektedir. Sevırn· 2785 u, , "' , pan a onu, as e ı gı- n~n e: •i:;,. i, Türk elçisi Berker'ın - · · 
Y, •ek·e be ı k k ı Estia makalE•ine •o-vle ". evam Bun! d b k li " ' • ş 1 a 1 a sonrıı, ta· raha.sı<l• •ı dolavısivle 'lüıkive • ·.ı ar atı aş a on ta 'Jıve 
nıama l?İrnıeden önceki o h•tır eleiii 'h ba<ki'ıti!:.i İle saır· zeva' t ediyor: yüzer lira. 2() talili ve 50 şc-.- İl· 
ı t k ı b f d h ' Bu zümre. orı stnev,. vakın bir j 50 alil 13 ır aşınma ar, 11 se er a 8 ve matbu ı mcn,uul~:ıntlan mu··- ra ve t ·iye de 25 lira isabet 
ş.riJctli, dııha hararetli olaraı,; tarihe sahip bulunır.akt~dır ve etmiştir. 
başlı)acaktır. rekkep kı;;.ai:.alık bir heyet tara- bu müddet zarfmda, kendisi üze--

fından kar<ılanmıstır. · L · d'" ·· "t' ı· k Çünkü <iakikalu, •naticrden- rıne •·ına e !!en umı ere :ya a-
1!.k.,·resin aar~a ievaKk.;fu es- tı·nı· "o·· • · t" B ··d beri aç kalmış olan bitler, şim- "" " - ~ .>.ermı• ır. u uzun mu -

dı bu tcucmız, gıcır gıcır ve mis nasında iki nazır 11arın salonların- det zarf.nda, Avrupa sulhünü 
r;ıbi ,·iicude cskismden do ha da dört dakika ;;üren samimi bir tehlikeve kovan ve nihayet mah- ı 
istı:.hlı ve ~ıddetıi olarıık saldı - hasbihalde bulw1mu~la.dır. veden ı?Üçlılkkrden. anlaşmaz -
%•caklardır. Sonra lııımamJan ter Saat 14 Ü 45 gece, B. Suaçoğ- lık!ardan me~le'crden hıçbiris!-
temiz, pirüoak çıkmış oıan bu lu ve maiyeti erkanı, hususi va- nin Balkan Yarımad3.sından çık-
a.lam, ak~aın üstü yine ayni ika- "Onda yer ajmL•l:u-dır. Bas\'ekil mamıs olması. E.Jlkan Antantı-
nıct~ahına dö,.üp ayni karyola- ve refikaları, protokol şefi, şef nın kazandıi\ı tam muva!fakıye-
sına, ayni yuta;\'ına, y•ni eski muavini, d·~mir volhrı müdürü ti en mükemmel ekılde ispat 
bıt yuvalarına d<;necek de(ıil mi- Kalref, nolis müdürü Panlefde icmektedir. Vaktile Avrupanın 

,bı:rut fıcısı diye anı"an bu mın-
dır? ayni vagona binmiş'c" V'!' B. Sa- ta:kadaki devletler, her türlu ec-

Bit meseksi yalnız b:r hamam, racoğluya, hudut istasyonu 
nebi nüfuzundan kurlulmak, su-

bir yıkanma işi olsa idi, o men- olan Dra""nıana kadar refakat - lı "v r~.ile. aralarında uzlasman:n ve hu• ha~eratm köklerıne emen etmişle:·dir. 
b·1 Balkanları b:r sükun nizam ve kıbr:t suyu dökmek i•ten 1 e Draaorna:ıa kadar devam eden 

b. - · '"' ivi sah.ne nümımesi ha'ine ııetir-
de/::ildi. F•luıl, ıl me,eıesı •a - sevahatin <i•vamınca ikı' nazır · 

k - · d · ~ menin r.e kadar kolay ve feyız-
bunlanınu, )il ·anına J.ŞIO Cfl 2.1 • S!Ö:;'Üc:müs1erdir. 

ı ,_. "k t "h 1 oltJ~tunu ~nlarnışlardır. 
yaJe çamaşır, e uıse, ' ame ı::a • Haricive \'ekilı"ne -r·.kot ednn - 1 ·c1· ıı 1 • - '" - • Bu iyi geçinme, Avrupa vazi-
yat&k, ycrgön ıııe'e ~'1 ır. e e, matbuat heu~tı·. c- ·!ya ı"stasyo -

fi · 1 ı ı d ı ı1 ,~ "" yet:n.n vehamet kesce:mesiıoe 
her far« arı sır :e er e 0 u Y - nunda matbuat rnu"'du·· ı·u·· "·raıı· -ianmı~ bitlılcri, ba bt>laıbn :,ur- ı """ ve harbin ortava çıkardığı yeni 
tamıak h.yli gii~tür, Sonra bir l'!Of ve Bu.gar Ajansı müdürü meselelere rağmen, son beş ay 
nıescle ılnha var: Btltün bu ıtii(- Kerekof iarafuıdan sel..9.mlanmış- mesel:lere rai(ınen, son beş ay 
!ii!deri ~·cnerek yıllunınQ bir • lardır. ı zaTfında aynen devam elmıştir. 
bitliyi, bu b~ladan kurtarnsa _ Sofvadan Drah(!onıan istasvo - Bircok ahva'de, müteaddit defa- ı 

nuna k ·da l · · k ... - B !ar mu··sahede edilen bu hakikat, nız bile onun ya.~a)·ış tanı, keiı- u ·c ıarıcıve ve uı . 
dini tekraı- bilıend;reçektir. O _ [;~açoğlu ile Bulgar başvekili Kö-1 Balkan Anıantı Kon·eyinin ıı:e- ı 

l f · - •- lecek tonlımt.sında, hıç şüphesi.L ııun ic!n, bize bir bit nıüc~delc- se vano ıtzun v Sdrtıınıı uir has-
b .h ld b · B daha kuvvetle giirulecckCr. si dri;il, kökünı!eıı bir tPmizlik ı a e u.unmuş •. · avan .Sa-

Bir Slovak hey'cti 
Macaristana gitti 
Budapeştc. l ı A. A.) _ :Macar 

hükılrneti ile bir takım idari me
seleieri 11örii<mıive ımemur olan 
Sl?vak heveti, dün buraya gel. 
mıstır. 

Türki;·enin 
• • 

sıyasetı açıktır 

Finlandiya 
Sovyet harbi 

1 B . .
1 

Mareşal Bono Rodcs· 
erlınde yap1lan tan rlöndü 

-ı · B t 1 Es .. ia ııcnetesi, bundan sonra, rnücarlt"ll'si hiı.ımdır. ra"'OC.: u L·~ a~an Köse vaııof da 
03:1-lll.N CEMAi. • ıliGtl.T k<'ncii aralarınd> ı.ıörüsnı~icrdir. Saracoi!lu iie Melaksasın, Ba' -

kanlar:ia sulhün nıuha{r..za:>t ve 
Dralı~omanda. tki nazır vedalaş- bütün kornsularla d..ıstaııe müna-
tını<la.rdır. 

(B(lfmakaleden mabat) 
lan memkkdimizdeu ı;cçer. 
Topraklarımıza dikilmiş ı:özler 
varılır. 80, 180, 110 ,.e 5!G mil -
yonluk büyük devletlerin ka • 
pışh~ı ve başka biiyük devletle
rin fırsat l.olladıi(ı bir zaman
dP, tamamile bitaraf kalmak i•
teınek, Yapyalnız, kendi başına 
kalmak demektir. Tek başına 
kalm~k ise, asla bitaraf k•lmak. 
kafobılmek demek defrildlr; •a~
dan sola tazyilı!erc, tccavlizie
re uı':ramp/::a ıııii!ait, zaif bir va. 
ziyette kalmak ~mrklir. Bazı 
biivük devlPtler, hitaraflıih büs
bütün başka manada telakki e
diyorlar. Onlara ıı:öre bitnafiı.k, 
kendilerine hi7met etm~kte11 b~ 
ka b'r sey dej(ildir. ~le bütün 
bu sebeplerden dolayı bitaraf 
kalamazdık. Menfaatlt>rlmiz ve 
hyeJerluıiz ınüsterck ol11ıı dev· 
letlerle birbirimize yardım et -
miye, mütesanit olmaibı, ittifak 
elrııiyc mecburduk. Büyük Milli 
Sef ile Büyük Millet Meclisi, u
zun uzadıya düşiinüp ta,,ındık -
tan, hali ve istikbali tarttıktan 
sonr•, de,·lctin siyasetini çizdi· 
Jcr. Kıı.fdı ki buıriin kil harid po
litika, Ebedi Şc1 Atatürkün te
melini attı~1 siynsettir. Baikan 
Paktını O, kurdu"u ııibi ı:;arp dc
mokr..,ilerile do Uuk \"e ittıfb -
km tenı•iini de O atmıştır. Her 
ikisi irin çalı ırken M. filli Scf 
İsmet İr.öııii, Ba 'c ildi. 

(Bııştarafı 1 incide) 
Bu kat'l zeferi elde etmek için 

en esaslı noktadır. Finlandiya
" n rnuhafazaı için mücadele 
etti.it! ldcali müdafaa etmek is
tiven bütWı memleketler ııö -
nü'lülerini bekliyoruz. 

1 Helsinki, 1 (AA.) - Finlan<li
va ordusu matbuat bürosu. har- · 
bin ikinci ayı bilançosunu neş- \ 
retmiştir. 

Finlandiva ordusu matbuat ı 
bürosu. haT"bin ilk avının en mü
hiın hadiscs:ni 163 üncü Sovvet 
fırkasın.n imhası olduj!unu İ:ıa
ıtırlattılctan sonra d;yor ki: 

Kfınunı.;.sani avının en mühim 1 hadisesi de 44 İll'.!CÜ S~vyet ı:r- ı 
kasının Suamosalmi de ihata edil- İ 
mesi teskil eylemiştir. Bunun ü
zerine Sovvetier, hududun ö -
bür t.aı"af na çekilmek mecburi
Yetinde kalmışlaTdır. Pc:samo 
:ınıntakasında olduğu ııibi Lado
ı<a ııölünün şimalinde de, bütün 
Sovyet hücumları daima püskür
tülmüş ve düşman ıı:erek insan 1 
gerek havvan ve ı:erek ma'zeme 
bakımından mühim zayhta u.i(
ratılmıslard.r. Kiinunus~r! avı - ı 
ııın sonlanna do~ru. Sovye:!er 
karada ııcri çekilmiye ve atıl • 
bir va>.lvct:e kalmıya mahkum 1 
edi!mislerdir . .3ovyet tayyare'eri, 
<&>keti hedeflere ulaşamayınca 
ıivillere hücuma başlam,şlardır. 

1 
Kanunusani av: zarfırxla, Fın

an<l:va avcı tayyaN!ni ve ha
va dafi tool:ı:n 1~5 SJvYel tay
varesi dü<ürmüslcrdir. Bu su -
retle muhasamatm blşlanıııcın
danoori Sovyc• hava kuvvetle
ı-;ıün zayiatı 287 tayyaT"eyi bul- ı 
ınu;,tur. · 1 
lıüSov"et ha v_a ku'. vctıe;rir.in so:ı 

cumfarı, Fm mı let.n n sonuk; kadar mücadele nzminj bir 
t d•ha kaıl'il.stirmi,tir. 

kStokholm. ı (AA.) - Helsin
ced n lıld rılr or: Finlaı:dıya 
lı: .. Ph _ ır.d~ i defa o'aral. teyaz 
~~klu._Sibiryalı"ar görülmil~tur. 
Ya kııti<le"'l murekkcp b:r s:bir
- ',~bu-u 3J:J kı,. o.ıiı 5J e, r ver-
"" .. ır 
tıı ~d~ınkl'. l (AA.) - .Sovvet 
rn~ u;.cı,erı dun faa.iyetkrini şi
ctrn ·J.'1uı .tn~ıvası uzer, de teks~f 
hed 1 er, bıı, a.. a Hovı:nicmi'yi 
bt•ıtc~- tut• "•l.rd r. Beheri 9 
te:.ck~d~_ıraı; tayvaresıı:dcn mü
rı., 150 uc. ~ılo bu şehrın uzer!
lbası &t~nfılı::~ ve yanı?ır- bom
Ve çocuk ışl{'1"c::r. Ekser:si kadın 
60 vara' 0 ~ üzere 15 ölü ve 

T ı V&rd•r 
h ııvvareıer a· -

anesine d ovanıemi hasta-
ki· ,~ın ör· e. taarruz edertk 20 
t>:ıı_.ır. unıL •. e scbel:ıı.ııtı ver -

gizli toplantı 
fBaş tarafı 1 inci sayfada) 

nını uvandırIT'akta.dır. 

A"._rıi .. rnuha·bir. Almanyanın ia
se .. vu~unden, ui!rnınakta olduğu 
mu~kulat do.ayıs. le ikinci bir 
haro kısı ııüçlük'e ı<eçirebilece
Rini ilave etmektedir. 
_ Vmdra, l (A.A.) - Buı:ıünden 
ıtıbaren haTp halinin amir olduğu 
4 veni tedbir mer;vet mevkiine 
ı:irmi;tir: 

l - Den .z sanayiinin hükumet 
tarafından mutlak SU1'.'~te kon
trol edilmesi, 

2 - Amirallik da'resi, ticar:t 
1?eır.i'erir.in inşasını deruhdP et
mektedir. 

3 - İsıklar:n söndürülme~i es
nasında otomobillerin saat'.eki 
sür.o .lerinı11 2() m:ı ofarak tahdi
di, 

4 - Metrolarda birinci sınıf a
rabaların ka "d•rılması. _ 

Londra, l (A.A.) - Ekor.omik 
!h21ro n<>zaretinin ıbir tebliğ'.ne 
ııöre, 27 Kanunu·sanide n·hayete 
eren hafta içinde 13 Holanda, 5 
Norvec. 3 Belç'ka, 3 İsveç ve 2 
Yunan ile bir Danimarka va:-,....ı
ru tnııiltcred0ki harp kacaP.ı kon
tr ~ ·; üsleıliıde kontrol c.ii'miş 

ve bu üslerde üç 11ün ha!ta daha 
az bir müddet kald.ktan sonra, 
vollarına devam etm:slerd;r_ Va
purlardan ıkisi, İnı?i'iz limanla
rında 24 ı;aat dahi beklememiş
tir. 

PaTis. 1 ( A.A.) - Fransız ka
ra,kolları, dun yere kadar inm:ş 
olan sis~en .>tifade ed('.Tek Al -
rrn:n arazUnde epey ilerleır.iş -
lerJir. Frans:z'arın ke~if kolla
rı. Al an 'e:i n:evzi.eri hakkı -
n:n ız.rL ıd 4 k;ıometrey ka
dar ılcrleır. !erdir. Bu kol"ar, 
orada bııha;,, Saarre i!e Vardnt 
orr.an e.ras,.. '3 ve Ve""RCS11.erin 
orır..ııı !ık ır.ıntakasır.d.ı kıymet

li ma 'ümat el..!e etmi<!crdir. Bir 
l''ransız kolu, kcndı hatianna e
s.rlcrle birlı& e avdet e.m4tir. 

Berlin, 1 (AA.) - Bl:ıyük u
mııml kararıf!ı:.J:l tc.-bii~ eC:iyor: 

Garp:e hofı! topçu faa'ive:i 
ııöru müs!ür. 1 ·tık.saf ııruplan -
rnızdan bôri :ıo Sonkunuı:da Sa
arloli.t:rn'in garb~nde hudut mın· 
takas.nda düşmanın bir tarassut 
karakolur.u iır.ha ctm:ş ve ka.'iy
yen zayi.ata ui!r:rmaksızın avdet 
etmeiie muvaffak olmuştur. 
Almanların ha va ordusu. İn

l?iltereve karsı i.;tikşa! uç~ları
ııa devam etmiştir. 

Brendizi, 1 ( 'ı.. A.) - Deniz 
«Şırı kıtaat müfot•işi .Mareşal 
D~ Bono, Libva'nın s~rk hududu 
ve İtal~·anın Ege denizindeki 
rnUstemlekelerdekl kıtaa'.ı tef
tiş cttik.:en sonra tayya.e ile Ro
<>:>stan B. cndiziye goLt: iştir. 

İngiliz Kra.ı r11.hatsız 
Londra, 1 (.'\. A.) - Kralın 

nezled.:n muztarıp olduğu ve ih
tiyaten iki veya iic gün odasın
dan rıkmıyacJj.)ı habe.' verLmek-
1cdir. 

halyada kahve içmek 
serbest 1 

Roma, 1 (A. A.l - Bul!iin 
İtalyauın bü;ün kahve. bar ve 
lok.::ntalarında ımüsteri~er yeni
den kahve içe-bilmislerdir. Kahve 
istihıtki harbin tcsiratı yüzün
den bir kaç aydanbcri memnu 
idi. 

Bağd <' ·a te,,kif 
c<lik! ıler 

Bağda1, 1 (A. A.) - Malıve 
nazıTının katlı ıizerınt> tevkif e
di_en ~ivasi şaiı..'>ivcıt1.::r bugün 
mah:kemC' önün~ c1krn15'.hJ~othr. 

Mahkeme eski mı:>buslar:lan a'ı.ı
kat Nic.iı-ı-ana'nın tahli)-.Csini em
retmiıstir. 

Eski oolis rnUdürü Saıd Feh· 
mi ile Şefik Nuri ı ·e Adliytye ve
ri:mcden tah.ivl' edıl·niş!,,,-di. 
H:ııüz mevkuf bulu~an di~er 
4 kisi arasıııda eski nıüdafoa ve 
maliye na.ırları da bulur .. ma:kta
Cır. 

rlel~ikada yeni bir 
ca!us!uk işi 

Brllicsel, 1 (ı\. A.) - Yeni bir 
casusluk isi ortanı çıkarılmış ve 
bunun iizCTine 4 kisi tevkif o.un
mustu:. 

Askeri ve siyasi hadiselere bir bakış 
Fraııso Başvekili M. Dalndye, 

Almanya devl~t rti•i Her Hit -
!er, İoı:;iltere B~: ..... ekili ı\L Çem
brrlayn söyledikleri miihim nu
tuklarla ı,oiinii belıi olıuıy~n ge
lecek zamnnl.rdaki hüyük ta

armz harokelleri için geniş, fev
kalade hıızır!ıkltrılan bah•eY -
icdılcr. Taarruzu nıuhar·p iki 
taraftan haııı?i•i dnhn cvvd ya
pacak? Bu c;heti nutukları söy
L)en muh rip devletler Boşvc
killcri d~ bııı:ünden kestiremez
ler. Cür.kü j?cçen Uı ıuıni Hap
tcn dcr.for ,.c misa.lcr alınış 
Lalde wkdı"- rioi ı:özctliyorlar. 
Ancak, lnı:ilt re ve Fransanın 
iktıs~l!i n luka ile yıpr:ıtına har
bi usuliinü tn'-<p ettiklerine gö
re, tnzrruz harcl;etieriııc Alman
~·a tarafınd"n başbnacu~ı key
f ,~·eti ihtimn!ı, nıııhal.cıncyo d~
ba yaliın bulur.maktadır. 

Balkan Antıı:ı:ı I~onscyin!n 
bugiiıı vaııac~xı tcp\rntı;,a rıi!
nıedcıı r.vvcl beyanatta bulunan 
IIarie"vc Ve!.;.i.linıiz, Türkiycuin 
tecavuzkre karşı ve açık tarzda 
bu ı:ı:ıve iıe tcdeiiii siy:1'İ birlcş
mclcıi teınin ctt:gini blr d~fa da
ha i~:.lt C\ilcn1istir. Bu su..-ctlo 
Balkan Antantı I\or.scyinde Tür
kiye Cumhuriyeti hiikiımetine, 
lıazı ecnebi matbuat ve nıahfcl
lcro~ attolunan acn İ'> sahaları, 
uuk ufukbn isı;:ıdaf eyiiyen 
Uıarruz veva baskalarının tcn
•;a!eri.ne vasıb olmak. Wı::cr 

ı 
devletleri va.ıta hal"ne ııetlrmek 
ı!ü~üı:ıcdt'rinin, harbi cenubu ·ar
ki A\.Tuoa\·a, bo2az1ara, J(arade· 
nizc ve dij1;~r hudııtierımız s•ha
larına yaymak emellerinin frm 
manesile bit nıiiıralat..dan, lwıyol
dcn ibı:ret olduğunu ınc2kôr lıe
yanalta tckrıır ve k fi tarzda is
pat evlcmiştlr. 

Ba'knn Anl•ııtı Kon.eyinin 
n1utat topiant151nln :.vnpılnıosı, 
rnuhariu veya ıcanimuharip, si .. 
bl. ?•nnıış büyük devletlezin, 
Tuna, Ilalkan havznsındnl i bi
tar~f. Ar.tanla ~irıııiş, vabııt ı:;ir
rn~nı:s k 0 iclik ml'n1Jcketltr \ize-
rinde v~ııtı!.krı tes"rlere b:r ve
siie teşkıl elkmi ti. 

İ'alvr, Alnı n.vıı. So\'yetlcr hü
kiımctl rinin. lnr.iltcre, Fransa, 
bu mmtako<lal<i 1 İiçlik hül;iınıct
lcr. bi:l:nssa THrl;iye ııthi A'"T"U
nanın lııı kı>mında bitaraflıi(ın 
c· evamını s:unhni ta"zd~ ;-rzu \'C 

ilt:zar.ı e ·icmcleri, lıu 1'crbi:ı so
nuı~a J:oeı.Ü;ır siikÜn"'tin devamına 
f.li b:r l?&rPnti olacaktır, Her -
hnnı::"İ bir tccPviiıc knr ı ise, ha .. 
:yati znrurctlcrin, ical:ında bil .. 
tün bu bitarnf memleketleri bir
Je""t·recei!inc ise şüphe edilemez. 
Bu itiharla. Baikan Antantı Kon
sevinin ,ereccfıi neticelerin, sul
lıün bu mıntJkada dcvomı. mu
hJfrt·ası husu. unda •müsnet• 
kei;ıııesile tav•iii mümkündür. 

uAılıiT NURİ ml\1AK 

t sebet ve samiır.I elbiı-l!iii ida -
~ asyona gelen Drah.~oman a- rr-.-i h .;usunda m~ınleket'eri-

lıalısi. nazırlara bfr se-mpah tıe- nin besle:ıi~i r.zm tebarüz etti-
zahürlindo b ·luıımu.şkn!.r ren sözleıi:ı! hatırl;.1arak bu be--

B. Saracol!hı, Bulqar toocalüa- vırnatın Elen ır.illeti tarafından 
rından a}Tıl.ın&dan e\-ı.cl. 'ulgar müt.efikan tasvip edildi~ini söy-
Aiansına su bevanalta bulun lemekted.r. 
mustur: 

cZzkiıı:ını ve telakaımt takdir 
ettii'irn BasvPki! Köse İ\'tmofla 
her fL·s&tta görü~rne'.< benim ı 
rok zevkli a;nı zamanda çok 
faydalıdı.r. Nit..,kim. Bulgar top
ıraklarından ~ci,imden biJL,!ifa
de buı;in kendisiyle yaptığım 
mU~.rlkat da ,...... 1

, favd3lı olmuş~ır. 

Calısk~n ı..•: cesur Bu:t?nr mi:~e
tir:in ve keza Türk milletinin, 
sulhun valııız azimkar bir tlraf
tarı de/li" a·,ni zam .... <la bası
ret:i bir bekdsi oldu~u lıakkuı
daki kanaa ti:n bir kere daha ku y

k_et bulmıış old•ı~ halde Bulga
H.'o1ar:dan avrılıyorum. Bu!ıınr
lar ~.ı Tü~klcr "ilıi kanidirl"r ki 
Bal' t n rnff~tleriyle g"rp mil-' 
lct~cri arasındaki terakki ve re
fah scvi;-csi farkı, ancak suıh s<?
nc'..eri zar fmda t~l:sif edilen 
çalışmalar ve ga\Tctlerle kaza
nıl.;.bilir. Bu suthj da~ıa sa~lam 

. temellere istinat ettiı-ı:biLı.ıek i
çin, beşerivet. koınşulu.k ve ak
rabalık mefhumlarının, sarl~ce 
hissivatı ifade cd~n boş sözkr
den ibaret olmavıp, esaslarında 
yaratma, imar ve organizasvon 
ruhunu ta 0ımaları kabett:iine 
bütün ka"biınle inanıvorum. Gov- · 
retlerimizi bu vo!da teksif et
menin zaruri oldui!una kaniim • 
KÖSE İVANOFUN BEYANATI 
Bulııar Ba~vckili B. Köse İva

nof, Drahgo:nadan Vl!!"d\.:.ıi be-
yanatta demi~tlr ki: ı 

•Dostum Saracoi!1u ile ııörüş
mek fırsatını elde ettil'imd:n do
lan co!,; memnunum. İki Bıı:ikJn
lı sıfatile. samimi sure•te görüş
tük. Belıırat konforar:sı lıakl:ın
d3 bir t'CV SÖ"le:::'cm H J fi su!o
run ta-. ini ol•ıı l::ilucı te ebbüs- 1 
leri ~nunivC'"lc karcı!aTız • 
METAK~AS B' I GRAD.\ 

HAREKET .ETTİ 
Se'iirıik, l (A.A.) - ElPn B••

vrkili Metaksas. ~dakatinde Pel
ırrat toplantısırda Yu :m hüku
ır.~!irıi trmsi! edeeek he\"Ct azası 
okluğu hal:l.e Selanilt~ l?ehniş ve 
büyük merasimle karşı'anmış -
tır. 

B. Me!aksas. varın semplon 
sark eksprrsile l\"i,'e hareket e
decek ve oreda Türk:ve Harici
ve Vekili Sıikrü Saracol!luya ~ü-. 
Jaki olarak Belgrada kaJ-r aı•nı ı 
trenle sevahat ev'iyecekt:r. 

Bükres. 1 (A.A.) - Gafenko, J 
Balkan Antantı konferansında 

Yeni zelzeleier 
(Baş'arafı 1 incide) 

Hindistan valii umumilik hu
kuk mü aviri Sir .Mulıaınmed 
ZaııfiruLah Han 3 şubat günü 
Türk.ive saı:ıti i!e 17,20 de Hııııfü
tan r&d,rr.sunda cHındıstan ve 
Türkivede zelze:e. me\ zulu ln
gilizce bir nu.W: sv\ ayecck>ir. 

Bu nutuk as:ı~ıda~i nıevce 
uzun.ugıı üzerıno.e Delhi ve 
Kelküta islasyoııları t:::afından 
ne .. ~dilecek tir. 

Mevce uzun, ukları: 31 metre 
30,60 metre 48, 338 metre 6. 
Bağdattan verilen bir haber

de Bagdltla mukim bazı Türk 
vatandasları ile aileleri tarafın
dan felfıke:z~deler icin teberrü 
edilen esvanın i k oa. tisi yola 
cıkarılmLs b .unmaktadır. 

Hareketiarz f.Ja;<et,·•delerine 
bir vardLm olm~k Üi . 1 Ze
land hükı'.rmoti 5000 Zeıaııda li
rası teberru evlcrnistir. 
Buııün soat 13.20 de şehrimizde 

hafif bir yer sarsıntısı olmuş -
tur. 

Bu sabah saat 7.15 de AnkSTa
da sidd;;.tlice bir zelzele hisscdil
misti:. 

Bükreş, 1 (A. A.) - Anadolu 
zelzelesi fdaketzedelerine yardım 
komitesinin tooladıi:'ı iane mik
tarı 2 mi'.von Leyi ııecm~tir. Yfrk
se!: miktarda var.lım!ar arasında, 
Yuııos.av••anın Bükreş biıyük cl
cisidn yardımı va-dır. 

K:sat m•:ınu, 1 (A. A.) - Kas
tamonudJ bugi1n saat 7,15 de 5 
saniye devam d~n orta slddctte ' 
bır .el,ele his dL:ınlş~ır. Hasar 
yo.'.:tur. 

Amasya, 1 <A. A.l - Dün saat 
1.5 de Am2svad1 o'<ia'<ça şiddet
li bir zc!zc:e lıissrdiJmiştir. Ha
sar yoktur. ----o----

Daladier iza~at verc!i 
Paris, 1 (A. A.) - Nazır:ıır, bu 

sabah Dalzdier'in rivasetinde top
!aNnıc;lardır. Başvekil, diploma
tik ,-e askeri \•azi>et hakkında 
ızahat vermi tır. Bahri ticaret 
nazırı da Londreda John Gilrnour 
ıle yapmış olduı>u görüşme'.er 1 
hakkında malılmat ve izahat ver
mislir 

Bu taalıbiiller ve itııfaktar yil
ziindcn harhe girmek meselesin
de l?•Yet mühim bir nokt;ı daha 
vardır: Bıı ta:ilihütlcr n ittiJak
lar, yaınız müttcfiklcriınizin mcıı. 
faali i•in dei(ıl, bidm i'tikliıll -
nıioıi ve yıırduınu:tu korumak 
için de kurulmıı tur. Ejier, bu 
yüzden harbe girL'TSek tehlike 
bizim kapımıza da da,·enrnış vo 
ates saca:!ımızı samıa~a bulu ... 
mı5 demektire Ate~ SPfA~ı tama .. 
mile sarmadan müdahale etmek, 
eibelte e "imizi yno.ırmdan kur • 
!armanın en iyi çaresidir. Avru
panın biiliin bitaraf devletleri, 
bizim gibi yapnuş olsalar, yPnl 
el ele verıni bulunsalardı, çok 
kuvvetle muhtemcidir ki, bu harp 
patlamazdı. 

Türkivc, bir takınt tanhlıütlc
re ve ittifaklarn «irdi e, hur.u, 
lınrıı etmek için de~il, d• ha zi
yade sulhü idame etmek kin YPPo 
mıstır ,.e şimdi)·e kadar, muvaf
fak da olmuştur. Türki)e Bat -
kan devlctieri, İngiltere ve Fran
sa ile. ~iıdabfıd Paktı dcdetlcri 
ile 1·aotıiiı blitün unlasnıalnrın 
hepsi tcda!üü, hepsi sulhü muh .. 
fa2ava matuftur. Sulhii mııha
Iaza etmenin en müessir çaresi 
de, harbe karşı r.tütesanlt, müt
tefik ve kuvvelii olmaktır. Bu• 
na rsf'ınen. harp cı!·nrsn. ayrı 
n'.\·rı n1arr1Up olmak üzcrr s.ıra 
b~!<Jh·cc~k y<Tdo r~ birli~! ilo 
düsmanı tepclcmckhr.. .. 

1.'ürkiye. h:ır!' i~t.rı~uyo~: Tur-

ki bir ~ulh u1nılıdır; kımse • 
ve . kl" [ Y~ tecavüz ctn11yecr 1r; a • 

kol. her ne sebrpie olıırs3 olsun. 
h.-rp ctmlve mcC"hUT kalırsa. 
bunu, her iki şıkta da, yine kcn• 
di istikltılini, yurdunu ve ~·iik· 
sek milli rnenfratlerini müdafaa 
etmek icin yaprn15 1>lneaktır. Tür 
ki:venin si:va~eti ve vaziyeti ıtü
neş kadar ııyılın!ı1'tı•. 

f\BİDİN DA \'Er. 
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ın»t ~.,AR1111mw '!'A" w lngiltere ve Fransa il~ 
AA C C~ C t ?AL fH imzalanan anlaşmalar 

Tefrika : 137 

Cünbüş salonunun dışında bir 
ayak sesi hareketi oldu 

İlk hususi anlaşma ile beraber 
resmi metin dün neşredildi 
(Baş ta,.afı 1 inci sayfada) 

· rihli ticaret ve klirin.ıı; anlaşma-
Bu sırada cünbüs salonunun dı- ı Sitti Zübeyde, Yıahudinin bu sına müzeyyel anlasma, Fransa· 

ıpnsında bir ayak se3i hareketi cevab;ıı<la.lti manayı derha' kav- dan akdettili:im;z yilZ'de 3 fa.izli 
oldu. radı. E~ .. Memleketin muhte- 264 mi'yon 75() bin franklık is -

Çifte kanatlı .kapu!ardan biri ı lif taraflıınndan ve hatta ya - tikraz h:ı.ldmıda Pariste 8 Ka -
açıldı. bancı ülkelerden en emin ve en nunusanide imzalanan Türk -

Haber verdiler: mahrem habeı'.ieri alabilmek i- Fransız anlaşması, yüzde 3 faiz-
- Emirü1rnümininin emir bu- ç;n en iyi vasıta bu yerkrin ka- li 15 milyon İnıı:Jiz liralık ist~-

dınl.arı idi. Tü k Ft I .YUTduğu cariveler ge.d&!r.. raza ait ""r iye - :ansa ve n-

1 
Salih hemen yerinden fırlıya - Harıma karşı iltifat!ı bir te - giltere arasında 8 Kanunusani 

bessüm atfederek: 1940 d p · · ' ' -il'ak salondan r.ıktı. a arıste ımza anan anı.;;ş-
- Belki hakkın var, dedL Bu- · '"zd 4 fa' li 25 mı·ı Dı••~ıda S~tti Zübeyde ile 1ı:ıır- ma ve Yıne yu e ız -

., '~••t.,....ı. nu bilahare anlarız. Şimdi ,ııös- . yon İnıf.liz liralık krediye ait 

.,. ""' ter ba!rnLm "etirdi~in car:yele- ı' p · T k' F İ Va.Jde Sul:t-: " arıste ür ıye, ransa ve n-
gu rin hünerlerini... il d 8 k' ide 

. _ Salih, dedi. Yahudi Haran ı.ı ter: aras.n a anunusan 
Haran, Valde Sultanı ilk ev- imzalanan anlaşma metinleri bu-

bir çok kızlar ııetimıiş .. Fakat velce birinci f.(enç kız grupunun ııün PSTis ve Londrada o'duğu 

franllile rnu.kabi!i olan bir istik
rıı:ıı 

Ve birleşik krallık hükfunetı 
2.000.000 s~rlnlik bir istikrazı 

Türkiyenin emrine amade tuta 
caklard.r. 

Türk hükumeti, bu mebalili: ü
zerinden 1.500.000 sterlinin bu ta
rihteki Fransız frangı mukabi
line kadar olan m:ktarla bu ta
rihteki khring hesa.bına yazılı 
fransız ticari alacaklannın ve 
2.000.000 sterline kadar olan mik
tar iJ.e de bu tarihteki klir'.nıı he
sabına yazılı İngi'iz ticari ala -
cakl?,'Til!n da bloke edilmesine 
rüchan bahşetmeyi teahhüt ey
ler. 

ll ..:..-pA'f 'iM 
-- ----14 

G Ri p 1 N 

BAŞ Ve bUtUo 
DIŞ aQnlannızı 

NEZLE derhal 
Romatizma keser 
Nevralji lüı:umunda 

günde 3 ka-
Kırık l ı k şe alınabilir 

ben bu adama o kadar emin de- önüne e;ötiirdü: gibi Ankarada da ncşredilmiş-
li:ilim. A!acaFınız kızları bir ke- _ 3u'ta.nıın, dedi. Bunlar su-
re de ben görmek isterim. reti hususiyetle Sudandan cel - ı;rBunladan Tilkiye ile İnl(ilte -

Salih: bo:i'.lmilşlerdir. Ve sal"aya tak- re ve Fransa a·rasında 19/10/939 
- Hakkınız var, dedi. Mama- dirn icin hususi bir terbiye gör- tarihinde Ankarada imzalanan 

ıfih ben Haronu eskiden tanırım. müşlerdir. Velinimetim Haru • hususi anla•ma metni şııdur: 

Bu is.tikrazlar dördüncü mad
dede mezkür istikrazın ayni faiz 
ve tediye şartlarına tabi ola -
caklaxdır. 

Bu an' aşma, Fransa, birleşik 
krallık ve Türkiye arasında bu
günkü tarihle aktedilen muahe
deıı.amenin ayrılmaz cüz'ü olarak 
telakki edilecektir. 

rD~ıl··~ [ Şirketi Hayriyeden: 
Ankara R:ıdyosu ı 

Ondan fenil'ık değil iyilik me- nürreşit siyah derili d'.lber'...ere HUS'C'.3İ A.~LAŞMA 
:mu!dür. Eli altında Emirülmünıi- karş da ayrı bir meyil _gösterir- Fransa Cumhuriyeti, Büvük 

DALGA UZUNLUC.U _ Köprü.den Bo/!azicine 8- 60 ve 162 ve Boi!az!çinden Köp:U.ve 
81 ve 99 m.unaralı sefcrlel'i yaNn vapurlarımız 5/2/940 ıt.a:rihın-

runı meınmın edecek pek çok !erdi ve bunlar yazın yakıcı sı- Britanya ve şimali İrlanda Bir -
~y'er va:r. O yalnız Bağdadın cak'arında Ernirülmüminini yel- leş!k kza'lığı ve Türkiye Cum -

T.A.Q. Il.47 a.111~5 ıı:... it ıı:w. d<'n itibaren Küçüksu plaj iskıılesine uğramıyacaktır. 
'l'.A..P. U,7' m. t4H Kes. H 5w. 

dei!il, bütün Arabistanın zevk pazelemek içôn ne suretle hare - huriyeti hükı'.ırnetleri bugünkü 
Eimsarıdır. Hatta söylendiğine ket etmek JazıınııelJd.ğini mü - tarihli muahede ile münasebet • 
balı.ılırsa Bironsn bi'e buradan kemmelen bilirler.. tar olarak Türkiyeyi alakadar 
ikıilaT gönderiyor ve mukabilin- Valde Sultan, çikolata renkli eden bazı mali, iktısadi veya 
de Biz&ns kızları getirtiyomıuı;. fakat hepsi de çok genç ve k.vır- haM malzeın<:si tcvz;atına rnüte-

- Haydi ııidelim ve ııetirdiği cık s~·ı, tatlı bakışlı bu Sudan al'ik mEselelen halletmek arzu-
ikızları evvela biz bir ııörelim.. Mberlerini alıcı gözle süzdü. siyle, asai!ıdaki hükumleri ka -

Saravın harem dalı-esinin Vücutlarında.ki müstesna a - rarlaştırrr.ışlardır: 
e't kat büvük salonu Bağdadın henk ve Jetafe.; tenler'.nin renkle- MADDE: 1 
meshur esir D;!.2';lrının küçük bir rindeki siyahlı,i!ı unutturacak Fransa ve Birleşik Krall:k hü

bask..nlıkta olan bu Sudan _gü -
JJiiınunesi halini a'.!mdı. ze'leri ve mütehassıs• oldukları kfunetleri alideki ık:nci mad<ie-

Arkalarında rengarenk İpekli vazifa'er Valde Sul.anı memnun de denı:s 'edi·en harp malzemesi 
t.ibasla;r ııiymis YÜZ kadar ·kız, etmiş olacak kı: tevziabnı karşılamak üzere Tür-
on beş Jle yirmi beş arasında _ Hepsi kabul... kiyeye yirmi beş milvon sterlin-1 

Bu 8'l'llaşma, yukar:da zikri ge
çen muahedename i'e ayni zaman 
da ve ayni >artlar altında meri
ye:e ııire<ıektir. 
Aşağıda imzaları bulunan ve 

usulüne tevfikan bu huclusta sa
lahiyettar kılınını.ş olan murah
haslar işbu mukave'enameyi, 
muhtevi olduilu lıükumleı·i tas
diken, imza ve mühürlemiskr
dir. . 

Ali karada üc n üshn olarak, on 
dokuz ilkteşrin b'.n dokuz vüz o
tuz dokuz tarihinde yapılmıştır. 

n. Mass'.~li 
H. M. Knat<hball-lluıı:cssen 

Dr .. R. Saydam yüz sıecme dilber tenlerinin renk Dedi. Zevk simsarı Haran ikin- lik bir kredi açmaktad,r. ı 
aynlıkları i'e ayrı ıırup:•ar teşkil ci l(l'upa iler:edi. Bunlar siyah Bu meblfıl!ii, Fransa ve Birle- !!!!!!!!~!!!!!0"1:'.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!o'!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
etmislerdi. Tenler-inin renk ay- ve uzun sa;:;la;:-;nı yarı çıplak gö- şik krallık hükuınetlerin:n ayni 
nlıkiruı dedik, çünkü iclerinde ğiislerinin iki taraflaıı.na ııevşek maksa.'a Türkiyenin emrine a- ı 
siyah derililer. esmerler. kııT gi- örgü halinde salıvermişler, es - made bulundurduklannı evvel-
bl bevaz"..ar. sansın'ar vardı.. mer ve mat tenlerinin altında ce beyan ettikl~ri 460 m~lyon \ 

Salonun bir kösesinde vüz1eri durmadan kaynayan oynak bir franklık kredı ıle on milyon 
!!öbeklerinden asai'ı.-.ı kadar sar- kanın mevcudiyetini befa etme- ster1'n':k kredi dahildir. 
kan kalın siyah pecelerle örtü'ü mek ister gibi bütün mafsalları- Yukarıda r.:ezkı'ır kredi yirmi 
ı>'tı kadın sıralanmıst'. B~ka na sanki ihtiyarsız, kıvrak hare- senede vaclbtitt<'.'diye olacak ve 
bir köşede bütün vücudu ,l!'Ök ketler veriyorl.rdı. yüzde 4 faiz getirecektir. 
ırı>,0 visi n1:ıer iMnde faJta,t vüzü - Sultanım, bunkırın vazife- Tedive şartları bilahare ya-
!ka 'ın ve bevaz bir ı>e~e ile örtü- leri bir deli:il, üçtür. Hepsi de mü- p:lacak bir anlasmaya mevzu o-
lü tek bir k<dın duruyordu. Can- kemmel saz çaar:ar.. 3esleri lacaktır. Ancak, bu anl~manın 
·1ı metaı~~mın ort""Nh durmak- Trablus Şam şarabi kadar insa.'lı tanz:mi aşai!ıdaki ikinci madde-

Soba boruları tutuştu 
Kad:~<övilndc Moda ca<ldesin<le 

113 numaralı kısmen ahşap evden 
vangın cıkını.~. siray<ıtine mey
da-n vcri1medP11 söndiirülmüştür. 
Yangınm üçüncü .katta otı,ıran İb· 
rahlmin odası·ndan ve soba ku
rumkırınm tutuom:ısından <;tk -
tı.jiı aııı'.aş1Jmı.5tır. 

JUi-. iSi g.., ııt ..... 

2 Şubat Cuma 
12.30 Program, ve memlekEt 

saat aya<rı., U-'lö Ajaııo ve met..~ 
o.'"<>lıoii hdıerleri, l<:.cıO Türk mii
ziği (pl.). 13.:l0/14.- Karış•k ha
fif müzik (pl.), 18.- Pr-0gr=ı 
ve memleket sa.at ayarı, lll.O:l 
Türk müzigi, Çal.anlar: Cevdc!. 
Ça~ a, izzeUb Ök:le, Hasan Gür 

1 - Okuyan: Sadi Hoşses. 
l - Diike>ave '111 pı-ş-revi, 2 -

Zeki Arif - Di-'ke~averan şa.rkı: 

(Gez do:as) 3 - Z('ki Arif - Dil
k~~averan Sarkı: (Karanlık u
iukta), 4 - Hasan Güı·: Kanun 
taksimi, 5 - Zeki Arif - Dii..;e
saveran "l!rkı: (Kim görse seni), 
6 - Zeki Aı-if -Dilkesave:ran ş.:ır
kı:. (A~ı.!dı bal;çede gül er), 

2 - Okuy=: Radife Erten. 
1 - ş,vki Bey - U:;:;aJ< şa.kı : 

(Duçar hicriyar olalı didem ağ
lıyor), 2 - Şevki Bey - Uşş::k 

sarkı: (Dağlar dayanmaz enine), 

1st. P. T. T. Müdüriüğ:i.nden: 
İstaonbul Postalı.anesi bah~-es.indeki benzin tankları üstüne :vaıı

tırılacak demL· sundurma inşası işi uazar.ı!(a konulmuştur. . 
Paza:rldk 21/2/940 çarşamba s:ıat 15,~0 da B. Posta!ıan~. b_ına_sı 

bir.inci kaıtta P. T. T. Müdüı'füğü odasında top.la.nacak Mı:.durlük 
alıı.'tl sa'ım komiayonunda yapılacaıktır. . . 

K"'.'lli bedeli 383 !im 82 kurus, muvakJrnt t€ımınatı 29 liradır. 
!studlerin ol baptaki keşif ve sartnamesini ııörmek ve mu· 

vakkat :emir.albrıru yatı.ma üzere ça.lı.şma g:iinleün:de mezkfır· 
müı:Kir~lı:k i<la.ri kal€:m levı..zım kıml-ına, nazarlık- gün ve saatinde 
de buna benzer i< yaptıklarına dair pau.rhk .-ünündn en az 8 gu~ 

. evve ida-tek-rinden a!acal<ları. vcstkalar::r istinaden İstanbul Yır-· 
: J.avetinden alın.mı< eh:liyet vesikası ve im..-va:k.kaı teminat ma.k.bu· 
ı zi-Le b~, likte komisyona rnüracaaila:ı. •835> 

i · lnhisarlar Um~m Müdürlüğünden 
l_..;1«~-) 

Mu1ıammen Ekstltme 
Cinsi Miktarı Bedeli Şekli günü Saati 
~~~~~~~~~~- -~~:.._~~~~,;:;_~~~-

Mobi:ya 9 kalem 1383 - Acık eksiltme !9/II/940 15,30 
Bira tankı 55 adet - - Pazarlık 22/II/940 16 

lB () IR 
At' Kt. R 

'la olan Haron Salih j1,. beraber sarhoş eder. Cilvede kusurları de deı-piş edilen ma'zeme sev-
Sitti Zübevdenin ıreJ:li~iııi '1Ö - yoktur ve ... İçki meclislerinde kiyatını yavaşfotmıyacaktır. 
rünce hemen >'erledi. Va:ld!" Su!- en gamlı ha,•ayı bile coşkun ve MADDE: 2 
tanın önünde diz çöktü. Boyun J neş'eli bir aleme çevire.bl;'.r'er. Fransa ve Eirleşik K.r.allık hü-
kırdı - Ya bu sarışınlann marifet-

3 - ...... - Hicaz koşma: (Ebru
l=ının zahnn), 4 - .....• - Uş
~ türkü: (Bahçeye in<liım ki gıi'-' 
Jer d'e<rem), 13.50 Türk müziği : 

I _ Sartname ve mobilya müf red.:ı·t listesi mucibince miktan 
yukarıda yazı.ı 2 kalem e.şya hi za1a.rmda gösterilen usulle.: le s~ 
tın alınacaktır. 

11 - Eksitlme Kaba.ta.şta Je vaz.ı.nı ve mübayaat "'1besindeki 
aluıı ·komisvomıııda yap>.acaktır. 

III - Şartnameler hl'r gün sözü gecen şubeden parasız olarak 
. kumetler:i, Türklyede b:rinci mad 

Ve saray ad~tlerine cok ya - ler:i? denin ikônci fıkrasında mezkur 
kından olan vııkufu 'le hilPfet Sl- Sitti Zübeyde bu suali sorar-
rav·na ve bütün Baiidada buPiin ken gözlerini ipek ııibl sarı saç- kredilerin açlınasına mevzu teş-
yeııane h1i ı..;m olan bu haris ka- lannı örgüsüz halde çıplak omuz- kil eden ma 'zemenilı tevdiini 
dın•n avak1arını ayrı avrı öptü. !arına yaymış' ar, uzun kumrai mümkün mertebe en kısa bir za-

Zübevde. bir za!l'anlar kocası kirpiklerinin arasından işve do- manda temin edecektir. 
Harunürrı>side en ,ıtüzel ve seç • lu mavi _gözlerini süzen toz p~m- B.:rinci maddede mezkur kre-
me carivel-E'r bul!l')ak suretile onu be yanak!. ve ak tenli d;iberler diden mütebaki miktarda teka-
kendisinden uzakla•tıran bu mes- ıırupunu göstermişti. bül edec:<>k malzemeye ait prog-
1ıur zevk si~arını bugün ilk de- - Sullanıın .. , Bunlar, cün - ramı tcsoit etmek üzere Paris 
fa l'örüyordu. büş alemlerinin zineti, içkili a - ve Londrada en kısa bir zaman-

İ<'inde daha o zamandan O"a kar henklerin coş:urucu kıymeti, in- da her üc hükumetin salahiyet-
8! bir kin besle~ekte id'. Fakat sanı hem bayıltan hem ayıltan tar mümessillerinden mürekkep 
lıu kini şirndi izhar neye yarar- ' rakkaselero:r. Hepsi de Bagda- bir kom'.syon toplanacaktır. 
dı.? I dın en u~ta raks muallimlerinin Komisvon, bu programın son 

Asıl mese1
Je şimdi o~lunoun zev-ı tubiyesinden çıkrnış1 ardır. !;)<'klinin tespitini beklemeksi _ 

kini temin etrrek, onu sefa - Ayni zamanda sakiyelik vazi-
h •t •ıeml 1"'.nde b'.rakar"k rnem- zin müstace'en teslimi lıl2'mge-

w " ' ' I felerinde de nazir'eri yoktur. 1 leketin idaresini kerdı' elı'ne al- 1 ., . d k len ma zemEyi tay'.n edecektir. 
Bakın:z, iç.er.o e uz-un ve ı- B ks ı ko · T k' mak istivordu. Bunun ipin de, ! u ma at a mısyol'l, ür ı-s J'h' . 1 d ' sa boylularından zaif, balık eti yenin Avd Jadaki huıdutlarına 

a _ı ın siıv e 'l!i P!bi Haron ken- ve şişmanlanna varıncaya kadar kısa b'r zamanda tevcih oluna-
duııne cok kıymetlı bir yardımcı her •eşitten mütenevvi nümune-
ckbiılrdi. ' bilecek tir taarruza müessir su-

Yaslı olmasına ral!men hala le~~-~v~~~~~de, zevk simsarı Ha rette mukav.emet edebilecek bir 
güzelliğini muhafaza eden Zü- rona ilk defut olarak takdir dolu vaz:yete bila.eahhur konması 
beyde, gurur ve vakarla Harona bir nazar atfetti. lüzumunu nazarı dikkate a.·acak; 
iıitıaben: (Arkam vaT) avni zamanda Frrn~a ve birleş;k 

1 • 1 • 040 
ttaııo11 

1 Sterlin. 
100 Dolar 
100 Frc. 
100 Liret 
100 İsv:çre Frt• 

100 Florin 
100 Rayişmark 

100 Belga 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Çek kronu. 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Peçe ta 
z.oti 
Pengö 
Ley 
Dinar 
Yen 

100 İsveç Kr. 
100 Ruble 

5.21 
130.19 

2.95 
6.615 

29.105 
68.96 

21.96 
0.965 
1.57 

13.36 

23.156 
0.965 
3.065 

30.6325 
30.8275 

Es.ham ve Tahvilat 
İş Bankası nama peş; n 9.-

- Kalk, dedi. Saltanata ve hi- krall k hükumetlcdnin bu anlar 
lıl.fete karsı oLın hizmetlerôni daki ·imkanlarını da hesaba ka - A. .11 

2evciın Emirülmüminin Harunür- • T lı k \' l • \1 0 H " \ 

1 K DA M tacaktır. 
reşit zamanından bilirim. Sim- MADDE: 3 
di bu hizmet'erini oı}lum Emi- :? Şubllt 
rülmüminin Em :n hakkında da Yukarıdaki 1 ve 2 o:>ci madd~ 
gösterece)i'ine şüphem yoktur. Ta- !erin hükumleri, buı.ıüı:ikü ta- Ç U M A 

Şimdi, ~etirdiilin bu cariyeler t_tcne ~artları' si olnrak üçhükCımet müs.ereken 2 nci ay Glin: :ı:ı 2. Kanun 2a 

Zeybek ve oyun hava.arı, Sadi 
Yavt:r At.aman. 19~ Serbest 
saat. 19.10 Memleket saat aya
rı, Ajans ve m<°'teoroloji lıabec·
leri, 19.25 Türk mllzigi: Fasıl 

heyeti., 20.- Konuşma. (Kahra
anıcillk ve h33.ı:ı menkibeleri), 
20.15 TEMSİL: Tarıhten Biı' Si
ma - Küçül, r.1üczzin çek-bi., Ya
zanlıu: Ekrem ~it ve Ruşen 
Kam., Müzik: Türk musi.kisıntlen 
oarçal:ır., İdare ~den: Ruşen 
Kam., Okuyanlar: Necmi Rıza 
Ahıskan - Me:ek Tokgöz - Mef
haret 3ajina·k - Semahat Özden
ses - Azize Tözem. Çalanla:.: İz
zettin Ökte - Cevdet Çajfa -
Basri ÜLıer., 21.10 Konuşma (Sıh
hat saati), 2125 Müzik: Radyo 
m>kestrnsı (Şea . Dr. S. Praetori
us), 1 - C. M. Von Webcr : 

. l!.uryanthe operasının uverıürii., 
2 - L. Van Brethovtn: 3 üncü 
oiy;mo konserto.su, (Do minör, 
Oo. 37), Solist. Mithat Fenmen, 
3 - Saint - &ens: Le Rouet d'O
mpha:le (Seııfoııi.k parça), 22.15 
<Memleket saat ayarı, Ajans ha
be. leri; Zira.aıt, esham - tahvilat, 
kambiyo - nu•kut borsası (fiy,..t), 
22.35 Müzik: Opera a:ryalan (pl.), 
23.- Müzik: Cazbant (pl.). 23.25/ 
23,30 Yarınki program, ve kapa-
nıs. -------

bil müknfatını da göreceksin. l r.hli muahedenin icrası netice - 1 Bitti: J3J8 Rumi: 1355 

hak1-,-,.,da ~ize .. mal~mat _ver. • muJıasemata gixlşıniş bulunciuk- Zılhicce: 23 hrsım: 87 
H' 0n dız çokmus v:ızıyetin _ !arı takdirde Türkiyeye lüzurniu Güneş: 7.12 Akşam: 17,25 

den o~ruldu. DAHlLt H Al'1Cl ı görülecek malzemenin ver:lm~ fı!He: 12.27 Yatsı: 18,57 İstanbul Asliye g uncu Hukuk 
• - Sultan:mın, dedi. ku;1an _ ___ si için ara·arında hasıl olabile - İkindi: 15,C7 imsak: S.30 Hakim!iği~.den: 

s .. ııetı. UllU Jo:;r, ı:ıou ı.·z. 

' aylık ''o Kr. J~:..I K.r. 

ı ayl<k 303 ~r. soo K.r. 

l • :;.ıcı Kr • 

.. t rdı'klerı· bu'"yu'"k t '"h cek ani-aşmalar üzer.nde mües • i ııa ııos e · eveccu HAVA vMJYET - AliyeGulçur ve1tili Avukat A-ve itimada Jayik olmağa çalışa- sir olamaz. 
cağım. Getirdii'(im cariyeler şim- MADDE: 4 Ye•ilköy Meteor-Oloii Masyo - ziz Ozırtı.r tarafından Bey<Jğhı 
<lil'k elimde bulunanların en seç- Fransa ve birleşik krallık hü- nund~n 'alıııan matılrııata 1<öre, Buk•i!ı_ı:r dçarKşısı havuzlu bahçe 
me;ercdir. Maamafih bunlardan kı'.ımetleri 1 ı.irJ<.ıveye 15.0JO.OJO hava yı..dun Ak.denizin ~arp ta- so uı;ın a un an· apartman i-
<laha çok iv!lerinı bilahare tak- sterlinLk bir ikraz<la bu'una - rtiları ile cenubu <;;>tki Anado'u- kinci katta 4 NoJı dairede oturan 
dim edeceğimi zannediyorum. caklard.r. Bu meb.iıilın al.ın ola- d , $ev}.et Gülçür aleyhin€ mah-

-'a ~k bıi.'U'tl-u, doğu Ana 0 ·" ve 1-- • 940/2 N d k tl Mıs!rdan, Horasandan ve ha1ta j L A• N rak tutarı Jô'ransa ve birleşik " """. .....:menın o. sın a ayı ı 
B:zanstan yeni kafileler bekli - krallık hükı'.ımeferi tarafından Karadeniz kıyıları bölgel€rin<'e bosannıa davasına ait dava arzu-
yorum.. TEK StlTt,.. Türk hükumetine Ankarada tes- mevzii yağışlı, diğer yerJe,·de hali 10 gün icinde cevap veıiıl • 

Valde Sultanın kaşları çatıl - 1 t lim olunacakt!r. Bu istikraz yu- kapalı ve yaii;ışlı ı;ecmiş, rüzga' mek üzere beray1 tebliğ göooeril-
dı: H d • D d' SA~T ~- kk;.t"rdmakailzbeirınm'eckiremda.·sdı~:_deaı·tmaeyzn-ı· !ar Karadeniz kl.yıları ile, Tıuya mıG··s1 ise ,~e mumaileyh ŞeV>ket 

- orıasan an mır... e ı, o- u ·~ d u çfrr ;...arrnetgiıhını terkle semti 
• Pirine! Sahife flMI kWllf dd " ·· .. tted · da cenup, dijj>eT hölııeler e şı-rası ile alakan var m;. ına eler icinue vacıou ıve o- ımeçhule gitti/l"J ve halen mahali 

K H r n bu S•ıalı'n al lkı'•cı" "'"hı'fe l:iO kuruı ı · k .. d 3 f · ı· ki" ıııı-' ıs· 'likametı"nderı, E"ede kuv-urnaz a o ' - ~ .,. aca , vuz e aıı l(e ırece ır. "" " L\a1netıtahı belli olmadığı mübar 
tında saklı şüpheyi derhal sez- OçüucU Sahife 2Cı0 kunıf Fransa ve birle:ıik kra!"ık hü- vetli, diğer verlerde orta kuv- şirin mes: 'llha1ından aıılaşı·lanak-
di.. J>ördüncU Sahife 100 kuwı kfirnetleri lıu is.ikrazın fa'z ve vıet.te esmiştİT. Dün İstanbulda la ı:nüddaaleyhin mezkur davaya 

- Sultanım, dedi, mesleğimi- 5 _ G wcı aahifelu 50 lııuuı amortisman tediyatının, tütün ve- hava .kapalı ve yağı~lı ge·;miş, karsı 20 gün zarfında cevap VCT· 
:ıin icabı biz dünyanın her tara- ya, anlaşma üzerine diğer Türk ed q , me"ine ve taraf.·""'n 2

6121940 
s~ 

f ·ı "k d ı E" b" ı. ı inci s.ı.u~ıer 1111 .ku"''" ı ı·t 'b d k 11 ı rüzgar şimalden san[)· e ~ - .. ~.. ~-ı ı e a•.a a ar o uruz. ger oy- ---. ma ısu.a ı mu avaasın a u an. - at 9,30 da mahkemeye davet e-
le olmasa id:k velınime.imizin te Guetemlzde neşrttlrf&e- mak üzer" Türk lirasi'e yapıl - metre hıı:l:a esmiştir. 

ahnıılbilir. , • . 
rv - Brr,ı t;;ınkı pazarlı~t:ına gireccl<.JJ.er fiyat.~z fenru teklıf

l'erini iha·l·~ glinünden evvel lnhis::,rJar Urnu.rn Müdürlüıtü müski· 
rat fab1ika.:ıar şu,be"i müdiiJ1::ilı;üne verınel<ıri ve tekliflerinin ka
bulünü rl"uta>:aınnıın vesika a·l:.ına!ıarı lazımdır. 

V - 1stelü~:e.rin tavin 0.:'Unan gün ve saatlerde yüul.e '1,5 g~ 
~~~a:!ıe __ birlikte :mezkur komisyona gelmeleri. (846) = 

RA.L1 TASF1YED.ii: BULUNAN 

T urk 1 ıcaret ve Sanayi 

Be.nkaiiıı Anonim 
Şirketi 

Tasfiye heyetinden: 
Ticaret kanununun (361) i·nei 

maddesile Banka nizamnarnei 
esasisinin 23 üncü mvddesi mu
cibince ve tasfiye hey'etinin 
27 /1/1934 tanhinde ittihaz et

mis o'.ıd uğu kaı·ara tevfik3n ha•i 
-tasfiyede bulunan Türk Ticaret 
ve Sanayi Bankası Anonim Şir
keti hlssedaı-ları 1940 senesi mar
tının 11 inci pazaı1ı€si günü saa'1 
11 de Taşhandaki dairesinde sure
-ti ıitiyede in'ikad edecek hey'eti 
umumiye içtimaırıa davet olunıur. 
M:u11_terem h•ssedı:rların subatm 
y:irnıinc.i gününe l,;ad8"" hamil oJ.. 
dukları hisse senedatını şehri
mizde kain Bankalaı·dan veya 
Avrupa-da kain müessesatı mali
v<!'den her han·gi birine tevdi ile 
muk;ı.bhlinde deno ilmiiluı.berleri
ni alız ve hali tasfivede buhı:ııan 
Tü::.ık Ticaret ve Sanayi Banka
sından duhtı!ive yarakaları istih
sal eylemeleri ilan nlunur; 

MÜZAKERAT RUZNAMESİ 
1 - Tasfiye hey'eti rapcırunun 

okunması. 
2 - 'Murakip raporunun ckun

ması. 

2 - Blanconun tasdiki. 
4 - Tasfive memurl:ırının mu

amelatmııı tasvibi ve ib
rası. 

5 - Mura.kıbin memuriyetinin 
~asdi.ki ve ücretinin tayini. 

il - Tasfivoenin ·r.ru amelfıtıiı hi
tam bulmadığı. cihetle-l<on
lkorda to şartla:-ı dairesin
de tasfiyenin devam ve 
ve in•acı. 

Çocuk Hekimi 
Dr. Ahmat Akkoyunlu 

Beyoğlu 3üncü Sulh Hukuk _ 
Uahkemesinden: 

İdtefanos Si,ıtados slı·kE'ti tara
fınd"1n Kasınıı>a$ada Bahriye 
caddesinde Kulaksız kaptan sa
ik.ak 24 N-0. da evde ve Bahriye 
caddeslnd<ı 203 No.lı dükkanda 
kahveci Melı.ınet Tatvan aleyhi
ne 56 liranın tahsili zımnında 
dava edilene gönd€Zi:en daveti
,-e,,e mübaşiri t:ıraflndan \ ~ ilen 
:meşru-hatta ıınezk\ır mahalıli terk 
ile memleketine ııfüiği ve ika
metgahı da meçhul olduj!'u bi1ıcli
rilnıis davacı vekLinin talebi ile 
20 l'Ün müddetle iLanen teblif!at 
icrasına .karar verilmiş oldulhın
dan muhakeme günü olan 4/3/940 
saat 9,30 da mahkemeye gelme
si veya tarfındn musaddak bir 
vekil göndeıımesi aksi ·takdirde 
ıııyabında muhalı:erney<ı deva:m ~ 
lunacaf.ı davetiye makamına ka· 
im olmak üzere ilan o1unur. 

Şe h ir 
. Tiya trosu 
'l'El'EBAŞI DRAM 

KISl\UNDA 

(24025) 

2/2/!;40 Cuma günü akşamı 
Saat 20,30 da 

O KADIN 

* İSTİKL A L C ADD ESi 
K OMEDİ K I SMIN D A 

2/2/940 Cuma günü akş;ımı 
Saat 20,30 da 

o(; LU M u ·z 

* HALK OPERETi 
. ' 

Bu akşam saat 9 da 
Son temsil 

(KEDİYE P EYNİR) 
Yakında ·büyük operet veccühlerine nail olamazdık. Ma· masını kabul ederler. Saat 14 de hava taz,yiki 1013,6 dilmelerine ve istida sureti ile 

celı. lıilclimle ticari llıinlar yal. davetiyeııin mahk.:me d' h ıımafih böyle dünyanın her ta- MADDE: 5 milibar idi. Sühunet e-n yüksek . al'k ıvon a- Taksim-Talimhane Palas No. ol 
rafından ııeLen ~üze! dilberler ıil% Ankara caddesinde Kah - Fransa \le birleşik krallık hü- :rıesıne t ı ine ve gazetelerle 

· d h ı raman•••de hanında tıa·ncılık , 5',0 ve en düşük sıiırın altınc!a de ilıtımı.t icrasına k"rar veril.ını'ş Pazardan maada her gün saat 

( L A M A $_K O T ) 

sayesın e ra m.et i Emirülmü - - kumetlerinden u 

~.:...--~..u....tıA2ll""1li>ri..rı..ı."""'.ı..,l'..:;;;;.,,,h-lJL..L...J.ı...ı...,t.....ı..ı.._....,.~__,ı......~-1.l-.:::C;;;.::::..::.::.:..::~;:.:,;,,~...__...,.""'-"""""'".._..ı.:..ı.ıu.anıoil!Jtaı...ııla.ı;,ıı.k...k.iJ.:Yjjj::ll,!!,mıs::...l....ııl;ıru~ıı.;:ı.L.hanı.t.aJ'~-·u..k-,.,.,"'".,,,..,...._ı,a,~~densonra.Tel: 40127~~-
İmtiyaz sahibi ve Neşriyat Di
rektörü: E. İZZET. Basıldığı yer. 


