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Balkan Konseyi Bugün Mesaisini Bitiriyor 
Bu akşam neticeyi bildiren bir resmi tebliğ neşredilecek 

Belgratta, Almanyanın Balkan- Almanya ve Balkanlar 
lardaki faaliyeti de göriiş ·· ıdii 

,,,.,. ,. . ,, ,, r. • • . ,, .., . ...... . . . .......,. .... .... 

Balkan Antantının Temdidi 
Antantın y•di Hne a:ııatılma•ı, Balkanlılar ara•ın

daki mütekabil yardım ruhunun yaıadıfını 11öater
mesi itibarile faydalıdır; fakat tedafüi bir Balkan 

ittifakı yapılmadıkça, Balkanlılar büyült devlet· 

l•rİn taarrazılarından lt11ndil•rini lturtarama:ıılar. 

Yazan : Abidin Daver 
Belgrat toplantısı, müspet bir 

Vj gördü. Müddeti bitmek üzere 
olan Balkan Antaotmı yedi sene 
daha uzattı. Balkan Antantı ne· 
dir? Bu anla&manın mahiyeti 
ıundan ibarettir: Eier başka bır 
devletle beraber Bulgaristan, 
Antanta dahil dört devletten 
birine taarruz ederse öteki üç 
Balkan devleti taarruza uii:n • 
)'an Balkan devletine yardım ede· 
ceklerdir. İttifaka dahil bazı Bal
kan devletleri, bu hususta isti•· 
nai vaziyetler ve şarllar da koş • 
muşlarsa da, bu tefcrriiatı tafsi
le lüzum ıarmüyoruz. 

Görülüyor ki, Balkan Paktı, 
daha ziyade, Bulgaristana karşı· 
dır ve bu memleketin başka bir 
devletle uy~rak Balkanlı kom
tularına tecavüz etmesini önle • 
mek için yapılmıştır. Yoksa, 
dört Balkan dev leline başka bir 
devletin yalnız başına teca\•üzü 
halinde, Balkan Paktı harekete 
geçecek deı?ildir. 

Bugün ise, vaziyet haylı deltiş· 
miştir. İtalya, Arnavutlul!u işgal 
ederek Balkanlara ayak basmış
tır. Almanya, Avusturyayı işgal 
ederek Yuıtoslavya ile komşu ol· 
muştur. Almanya, Lehistanın tak
ılminden sonra bir miiddet için 
yaklaştıj{ı, sonra" Sovyetlcrle yap· 
tığı anlaşma üzerine uzaklaştığı 
Romanya hududuna, Galiçyaya 
asker göndermek suretile, tekrar 
gelmiştir. Sovyet Rusyanın ela, 
Besarabyayı almak, Karadeniz 
kıyılarını takiben Tuna aj;zına, 
hattll Köstenceye kadar inmek 
ve Dobriçeyi de kamilen Bul~a
ristana vererek Bulgaristanla 
hemhudut olmak istedi/!inden 
bahsediliyor. 

Son senelerin bu siyasi ve sev· 
kulceysi değişiklikleri, harbin 
Yarın alacal!ı yeni şekiller, Bal
kan Paktı ve bu pakta baltlı dev· 
leller için, büsbütün yeni !ehli~ 
keler doğurmuştur. Ve bu yeni 
tehlikeler, eskisinden çok da • 
ha mühim, çok daha büyüktür. 
Bulgaristan, Balkan Antantına 
ıı:irınemekle beraber, son günler
de hariçten yapılan tahrik ve 
teşviklere kapılmıyan bir siyaset 
takibine başlamış ve Balkan An· 
tantıoın Balkanlarda barışı ko· 
J'Uınağa matu{ çalışmalarına mü· 
2ahir bir vaziyet almıştır. 

Bulııaristaom, harbiu devamın· 
•a bu siyasetten aynlmıyacail:ı· 
~ı. kabul etsek dahi, Balkanlar 
ıç_~n asıl tehlikeyi teşkil eden bü
ruk devletlerin miinferit ve müş
erek bir harekette buhınmıya • 
~aklarını kimse garanti edemez. 

13el~t toplantısında asıl yapı • 
ı· cak ıs, budur. Bulgnri,taoın iş
ırak etmedi;. i bir taarruz karşı-

bı_nda da, Balkan Antantını işler 
ır hale ııetirmek lazımdır. 
Baa Balkan devletleri, Al • 

~a.nvııııın böyle bir ittifakı keo
d~sıne karşı bir hareket telakki 
el ere~ Balkanlılara karşı düşman 
0 acagmı ileri sürüyor ve korku
~o~Jar. B~ düşünce, ne dereceye 
r·a ar dogrudur? Bunu tetkike 
uzum ıı:örmeksizio ~unu söyliye-

lim ki, Almanya, bu sabada, bir 
nevi sinir harbi yapmakta ve 
Balkanlarda yarattığı korku ha· 
vasından istifade ederek Balkan
lıların kuvvetli bir blok teşkil et· 
melerine mani olmaktadır. Eker, 
Almanya dört Balkan devleti • 
nin teşkil edecel!i tedafüi bloka 
hücum etmek cesaretini göste • 
recckse, bunu, tek bir Balkan 
devletine karşı yapmakta, asla 
tereddüt etnıiyecektir; elverir 
ki, Almanya, BalkanlBl'da, her 
hanııi bir askeri hareket yapmıık 
lüzunı ve ihtiyacını hJse:etsin. 
Tam tedafüi ittifak şeklinde bir 
Balkan bloku, herhangi bir mü· 
tet:av iz.in ~cesaretini az çok veya 
biisbiitün kıracalı: maJıiyettc hay
li kuvvetli bir şekil olduğu hal
de, Balkon devletlerinin ayrı ve 
yalnız kaloıalan, bilakis miite • 
cavize cesaret verici bir vaziyet
tir. Eiier Almanya, Balkanlara 
inmek niyetinde ise \'e bunu ken
disi için faydalı ve lüzumlu bu· 
Juyorsa, Balkanlılar İbled~leri 
kadar bitaraf kalsınlar ve iste
dikleri kadar tedafüi ittifak yap
maktan kacınsınlar, o, bildiil;ini 
okuyacaktır. Balkan devletleri· 
nin uysallıifı ve infiradı, Alman
yayı harekete geçmekten asla 
men'edemi)•eeek; hilijkis her bi· 
rini ayrı ayrı avlamak imkinı 
onun azınini ve cesaretini artı .. 

(Arkası 3 iincil sayfada) 
ABİDİN DAVER 

Sovyet 
Alman 
hududu 

Sovyetler Almanya
ya 14 denizaltı verdi 
Kopenhaıı, 3 (A.A.) - Po • 

litiken gazetesinin .bildirdiil;ine 
göre Alman ·Rus hududu 4000 
tane tahtadan işaret ile tahdit 
edilmi:;til". 

Yine bu gazeteye göre, Mos
kovadaki Alman büyük elçili
ği memurlarının adedi artınl
mı.ştır. Bilhassa general Kös
trein ateşemiliter ~arak tayin 
edilmiş ve yan:na üç tane de 
arkadaş verilmiştir. Bunların 
arıısında albay Egp;elinp; de var
dır. Bu zat 1914 den evvel Rus 
Çarı nezdindeki Alman ateşe
militeri idi. 

Os'o. 3 (A.A.) - Sovyet Rus. 
yanın Almanyaya 14 denizal
tı gemisi ariyet verdiiii ve bun
la-rı, Alınan mürettebatla şi · 
mal denizinde harekatta bu • 
Iundukları söylenmektedir. 
Sovvet bahriye zabitleri, bu 
denizaltı gemilerind..,, stajyer 
sıiatile bulunmaktad.r. 

Dün akşam Markoviç ve 
Gaf enko nutuk söylediler 

Hariciye Vekilimiz Şükro Saracoğlu ve Menemencioğlu ile beraber Rumen Hariciye Nazın 
Gafenko Ankara ziyaretinde ... 

Şükrü Saracoğlu Konferansın 

görüş birliğini tebarüz ettirdi Milli Şef 
Bel17rat, 3 (İKDA:\f J\fuhabi

ri tclefouln bildiriyor) - Bu ak· 
şaın Yugoslavya Hariciye Nazı~ 
rı :\larkoviç tarafından bir ziya
fet verildi. Ziyafette Yugoslav 

Başvekili de hazır bulunuyordu. 
Ziyafet sonunda Markoviç söy • 
lcdiği nutukta Balkan Konseyi
nin mesaisini izah ederek dört 

f.'rkcısı 3 üncü sayfada) 

Dün küçük bir 
ameliyat geçirdiler 

• 

'" - ovyet harbi 
Ankara, 3 (A.A.) ~ Reisi • 

cumhur İsmet İnönü buııün sa
at 12,45 de Ankara nümune 
hastahanesini teşrif ederek sağ 
kürek cildi a •tındaki bir ufak 
yağ kesesinin •Kyste Sebace• 
çıkanlması arzusunu izhar bu
yurmuşlardır. Amı.ijye ope · 
ratör Dr. Nurettin Aruman 
tarafından yapılmış ve sekiz 
dakika sürmüştür. Reisicum
hurumuz biraz i:;tirahatten 
:;onra saa~ 13,30 da hastahane
den ayrılarak köşklerine av -
det buyurmuşlardır. 

Sovyetler Fin şehir
lerini bombaladı ----

---- -------·--

Sovyetlerin yaptıkları taarruz
lar hiçbir netice vermedi 

Bir Alnıan idama 
mahkum oku 

Paris, 3 (A.A.) - Alınan te
baasından H ans Arnheim casus
luktan dolayı, Paris askeri mah· 
kem<'sincc idama mahkılın OOil-

Hcls.nki, 3 (AA) - Fin1an - ı 
diya başkumaııdanlıi;ı telfljg edi
yor: 
Düşman Kareli Berzahında 

Sunna mıntakasındaki Finlaııdi· 
ya mevzilerine karşı büyük çap
ta toplarla pek şiddetli bir ateş 
açlJlıştır. Berzahın diiı_er mınta
kalarında da topçu faaliyeti ol · 
anw;tur. Sovyetler, tayyarı.~r va
sıtasile memleket dahilinde bir· 
çok devriyeler indirmişlerdir. 
Bu devriyeleri teşkil eden asker 
!erin hepsi telef veya esir edil· 
miştir. 

Ladoga ı:ö~nün şarkında düş- miştir. 
man, Finlandiyalıların elinde bu-
lunan adalara hücum etmiştir. 
Diller mıntakalarcta iş'are değer 1 (f Y 0 r I Ti .....,,...._ 
bir şev yoktur. 'I 

Diisman tayyareleri Finlandiya ) B • d d • 
nın şımalinde Fredericksham ve 1 z e e 1 p 
Levasa sehirlerf.le Borge mınta- , _, 
kasına taarruz etmişlerdir. : yet"ışm·ıyor mu < 

Finla.~divanın cenubu _ _garbi • 1 ( • 
sinde duşman tayyarelerı Hanıı;oe, yazan: 
Kar ve Ekemaes şehırlerıne ta-
arruz _ctmiş.Icrdir. Şimalde Ro - Selami hzet Sedes 
vanını $ehrı de Sovyet tayyare-

(Arkası 3 iincil sayfada) 

• 
ltalya sefiri Lord 
Halifaksla görüştü 
Bu mülakatta Balkanlar ve AI. 

konuşuldu manyanın siyaseti 
1 Londra, 3 (AA.) - Havas: 

Siyasi mahfellcrden verı;en ma
lfunata göre, İtalyan biiyük elçi
si Bastianini i'e Lort Halifaks a
rasında dün vukubulan müla • 
katta mü.kaleme mevzuunu Bal
kan mesEi'esi teşkil etrruşt ir. Bas
tianini'nin ziyareti İtalyan hüku
metinin bu konferansa karşı ~ös
terdiği alakaya delildir. Balkan
larda siyasi noktai nazardan bita
rfillıitı muhafaza ve bir Rus isti
IA.sına mani olmak arzusu üze • 

rinde müttefikleı'1e İtalyanlar a
rasında mutabakat vardır. 

Bununla beraber bilhassa Bal· 
kan !ara taalluk eden Alman si
yaseti meselesinde İtalyanın va· 
ziyeti, karanlık o-:ctui(u gibi dü -
şüncelerini de kavramak miişkiil
dür. 

Roma ile müttefik hükumet 
merkezleri arasındaki diploma
tik temaslar vaziyeti tenvir e-
dememiştir. 

ZELZELE VE HEYELAN 
Zara, Sivas, Ş. Karahisarda zelze
le lzmirde heyelan devam ediyor 
Zarada tedrisata devam için 
Belediye barakalar yaptırdı 

' 
Zelzele mıntakasından b<I§ka yerlere nakledilenlerden bir kaçı.. 

Za:na, 3 (A. A) - Şehrimizde tun Hasaır yoktur. Şerefiyedeo 
bir dün gece orta şidde1.'te amudi dönen Yarbııy opel'a'tör Ekrem 
ollarak dö11t samye si.iTen zelzele Sadi Kavuır ve Da.hiliye müte -
ille diğer ikisi d'e dün gündüz har- ~sı Raş>t Urek fel8ketledele.-
fif olaırak geçen üç zelzele olmu~ (Arkcuı 3 üncü sayfada) 

Müttefikler Alman.yanın 
bütün askeri sırlarını gü
nü gününe öğreniyorlar 
Bütün askeri üslerin resmi alındı 

Londra, 3 (A.A.) _ Roval Air ri hakkındaki kanaatJerini dün 
Foree tayyarecl!eri tarafımla'1 (:- izl'aı: eylemişlerdir. 
kilmiş .Sigfrit hattına aıt fotoı.:- Söylendiğine göre, bu fotol(raf-
raf!ann hava nezaretinde tı~s~I lar savesinde İngiltere hükfune-
münasebetıle, Londranın salüliı'll ti," Alman hatları gerisindeki va
yetli mahfilleri, Almanların başf, •ziyete, en küçük teferrüatına va· 
kın şeklinde bir askeri hare]tQ~ ~ rıncıya kadar valdtır. 
11,üçlük!.e teşebbüs edebilecek.~ ,. : · (Arkası 3 ilncii sayfada) 
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BOYOK TARİHİ ROMAN: 91 

GENÇ OSMAN 
Yazın: M. Sami Kara yel 

Defterdar Baki paşa; Kaş yapa
yım derken gözden de oldu. 

Kaş yap-ark'l!'n göz çıkarmak 
bbi'.ı'iııden olan ibu baha.neler ec
nebi sefirler.ine karşı ihtiyar o
lkuıuyordu. 

Eooobi sefi:ıılerin zillet ve :ıne>
keneti de bizim ricıdimi.zden 
geri kalmıyordu. Bu sefirl<er de 
düşkün insanlardı. 

Musııcld&k muahedeyi haınllıen 
tstanbuılıa ge::en Avustw:ya sefi
ri, yüz elli kişilik maiyet. müzi
k.a, ba}"raık ile !starı.bula daJıi1 o
iıuyprdu. 
Bayrağın bir tarafında haç, di-. 

ğerinde çift başlı Kayser Kara 
lrusu işlenmiş idi. 

İsba.nhuıl h.alkı semin bu geli
şini nefretle karşıladılm-. Taas
sup aı<ttı. Ortalık.ta hıristiyan
llıara karşı daha ziyade feveran 
hasıl oldu. 

Ahali, falcllıara remil attm -
yoıılardı. Halk şöyle bir dedi ko
duya düştü: 

- Ne vakit İstanbula haçlı bay. 
rak girerse Osmanlı hükılmetine 
Dilıayeı verilecek. 

X..'iikal çoğaldı. Dedi kodu bü
yüdü ve: 

- Ya ehli islfiın ne durıınııu -
nU2, lınistiyan hanel<:rinin silah 
ile d'o1cluğıı.nu bi.lıınez misiniz?. 

Galıart!ada sfiltln ne kadar ecne
bi varsa rüsuıın ve tekilifi devJe.. 
tc tabi tuttu. Avuç dolusu para 
idi. 

Sefirlere vaırıncıya kadar her
ıkes d!efbere dahiıl idi. Bu hal ec
nebi elçili.eri ga,Jey.anıa. geti:rıdi.. 

Frn.nsız sefiri şi:kiıyetçi oldu. 
ötekiler de imtisal ettiJ€'I' .. 

Neticede; se:finlere mahsus ver
,gi ve rüsumu ortadan kaldıro.ı. 

Sefirler, yavaıı yavaş daha zi
V>ade ileri ııiıttiler. En nihayet; 
Kendilerine mensup olan.Ların 
masuniyetini de aldılar. 

Bu su:re1e Galata.da riisu."Il ve 
vergi veren tek bir ecnebi kaim.,,. 
dı. Evvelden hic ohnazsa sefir
li!rden gıayri ecnebiler tekalif 
ve rüsume tabi iken şimdi her
'l<es bir sefirin müntesibi oklu. Ve 
bu sebeple ver,gi<ien ikur.tulJ.du. 

iDefterd.ar Ba.ki paşa; K.aş ya
pa'V'llil deııke!ı gözden de oldu. 
Bu adeta bir ka,pttilasyon vücu
de getirdi. Her ecnebi kendini 
ılrurlaı:m3'k için bir sefue men
sıubiyetini iddiıa ed~ olmuştu. 

Genç padişah, bedirgin oldu. \ 
Veziriazaıru çağırtarak: 

- Lala, bu hal nedir? .. Jiıris... ı 
tiyanlar siliihlanmış diyorliar .. 

IMfuwru zanı.anla ecnebilıeT yüz 

bhtlere baliğ o.lrlu. Bu masuni
yet de muteber tuıbuılrlu. Devle
tin başı iktısadt bir felfilrete sır 
kuldu. 
Akmcıla.rmnz ve İslwrı.der pa.. 

şanın Tuna ve Kanııdeniz yaka -
larında. gösiardiğ'i yararlı.kkur 
dev Jetin bozuk dili.en idaresinin 
yegane tcsel'lıisi oluyordu. 

- Hayır, padişahım.. Bu bir 
dedi kodudur. 

İstanbul halkının hemen ekse
risi oradan buradan getirilerek 
dolduruJınuş esirlerin ahfadı i
di. 

Bu ecnebi dömnelıeri sözde 
müsliimadiık taslıyor lardı. Ortar
lığı havf ve hera,;a salıyorlardı. 

Hıristiyafiların an be ım ayağa 
lı:a.>kacağını, ehli isla!I' üzerine yü
riivecelderini. söyleroiye başladı
!Ear. 

Bu hal, genç padişahı büsbü -
tün kudurttu. Hatta daha ziya
de ilexi gidiılıerek padişah ve hü,. 
kUnıed: de ahali i:lıe beraber oldu. 

Pa<lişah vezirini h=ıma da
vetle: 

- Entril<ıa vüeude getiren ec
nebileri. kml.eıy Je ! .. Hıristi:yıan ha
nelerini ele taharri ettir .. 

Bu iııade üzerine hıristiJ"l(ı ev
IJe.ri ~ başladı. Bir çok 
kisiler cezaya Qarptı.. Papanw. 
ve'kili kos Lk.oca P.aPa.<ı da idlaım 
o'h.ıındu. 

Cizvitfloemı vücude getirdiği en- J 
trikalara kurban olınu~ Ciz
viıt.lerin bir çoğu da hapis ve hu
dut harici ed~ 

Cizviıt paooıslarmıın kökü oııta
OOıı kaıldırıllıaoalııtı. Nihayet, 
Frroısa sefiri ileri atıl!dı. Ve ve
ziriazama mü:raoa.aUa: 

- P.aşa; bigıbı.ah dJanları ter
ireyfueıl:lenizi rica edle!riaıı. Dedi. 

Falrat; hükıiınet bu ricayı ka
bul etmekle be:ııaber şu muka
belede bulundu: 

- Şah.si hediye versin!lier .. 
Niha~, bakiyıe kalan cizvi1fler 

otuz •bin altın hedi>y'e ederek ya,
lk:a!laruıı <lruntardılar .. PapaDUı ve
kiM öbür düny.wı boylamıştı. 

Defiterdar Baki paşaran otuz 
bin altm hediye hoşi.oo. gitmiş
ti. Devlet bwzinesine hiç ydk:tan 
paıra gmrrrist:i. 
Paşa; bunu :fı:rsat bilerek der

ibııll hir vergi ihdas etti. Ve fet
vasını aldı. 

Avusturya i1e on senedenhe
ıri muharebe devam ediyordu. 
Bu mııhıµ-ebelıer Osm:anlı. aske
rmde eski intizamdan eser kai.
marlığını gösteriyordu. 

Anadolu .Sipahileri', Krrım a
kıncılan, Anadolu saıııoaık aske
rinde eski ruhun baki o}iduğu .ı;ıö
TÜlüyonl.u. 

En ziyade lıozuhn.uş olan ta
lkım Yeniçeri idi. Tekiısiiıl, ce
h~. OObanet, isyan gibi lıa>l

leroen li1sloa, paraya ıtmnaım 
ihaıııoe<t, yahut aıSka ric'at le irti
daıt ,gibi asar .ruhura gelmi~ baş
llamış idi. 

Yeniçeriler muharebelerde lror
kakılık gösteriyorlardı. Rum, 
&rp, Buılıgar, Hırvat, Ukıh dön
meleri olan bu devşir.ıne dönme
[er hemen her mllıharebede iha
oot ediyor]aroı. DaJ-Ma ileri gidip 
düsm:an saflarına geçeveık eski 
dinlerine avdet ediyocla.rdı. 

Yeni çeri ağahrmdan Nalk:ka.ş 
H""""' da Peste mulıasaııasınd.a 
korkustmdan saffı haırpte bile du
raımamış idi. Bu Nakıkaş Hasan, 
bir Ttlitll devsi:ıımesi idi. 

Yeniı;ıeri ağ.ası Nakkaş Hasa
nm korkak harelkatı serdarın gö
zünden kacmamıştı. 

Seı>dar; Nak!k.aş Hasanı del'
ha! az! ve tardeylıemişti. Liıkin, 
bu Nakkaş Hasan biliıhare Kub
be veziri oıdu. 

En çok iş görerder, Anadolu 
sanca.k askeri ile Krnm •\ıaı1ıaır1arı 
idi. Rumeli tima:r askeri de iışe 
yan yordu. 
Diğer tamft.&n Damat İbrahim 

ı:ıao;amıı. son seferinden !itibaren 
!Macırristanda ahalinin ına!I ve 
canına evvel.ki gibi ta.ımıız olun
maıktıaıı ictin.aP olunması, serhad
d.e efkfuıın b~ dönmesine sebep 
oldu. 

(Arkası var) 

IKDAM'IN Edebi Tefrikası ~-... 

=BOZGUN 
il Yez.n: E~ILE ZOLA Çniren: SELAMI IZZIE!-~: 1 
H - ~ 

" ~ _'J!J/ No. 32 ""' ~ ' 
Bınba.•ı karavana çıkmadığını,!' 

erlerin aç olduklarını anlatırken 
General kapıyı kapadı. 

LLıbe bir patates tarlası bul
muş. La.pul ile beraber dalmış, 
iki eille toplayıp ceplerine yer
leştiriyorlardı. 

Şuto bir aralık alçak bir du -
var .n öbür tarafına baktı, son
.-a ıslıkla arkadaşlarını çağırdı. 
iKoşu.ştular: Bir sürü kaz gör -
mü.ş'erdi, on iki tane besli kaz 
kemıod azametle küçük bir av
luda dolaşıyorlardı. Hemen mü
şavereve başladılar ve Lapulun 
duvardan atlamasıha karar ver
diler. Mücadele şiddetli oldu, ya
ika~dıitı kaz az kalsın destereli 
gagasile burnunu koparacaktı. 
Hayvan kuvvetli ayaklarile kol-

lannı, karnını deşmiye uğraşır
ken, ,Lapul gırtlağına sarıldı ve 
nihayet kafasını yumruğile ezdi. 
Kaz hala çırpınıyordu; Lapul 
bacaklar.nı gagalıyan kazlardan 
kurtulahilme-k için dar kaçtı. 

Eld~Ia paıta-:esleri :bir çuvala: 
koyup döndük 1eri zaman J an ile 
Paş'da dönmiiş]erdi. Onlar da 
ihtiyar bir kadından dört taze ek
mekle peynir a~lardı. 

Jan: 
-- Su kaynıyor, kahve pişire
lim dedi. Ekmekle peynirimiz de 
var. Mükeınnkl ziyafet! 

Bu sırada ayağının ucunda 
vatan kazı gördü ve güldü. Yok
ladı, beğendi. 

- Güzel hayvan dedi ... Se -
kiz on kilo ııelir!. 

'E~ln'ffi~Ili] 
Mani/ atura Bugünkü ~OWRZR ~"\ mühim maç Teneke ve 

Çuval buhranı 
Devam ediyor 

{ İ i. a 1 ya ile yeni 

·muahede imza 
Eşyasını Beş~kta_ş ___ G ___ S_a-ra_y_la-k-arşıiaşıyor 
Saklamışlar 

İthalat tacirleri akredi ·· 

tifi az buldular 
8ehrimizde teneke ve çuval 

buhranı gittikçe a.-tmaktadır. 
Hü.kı'.ınıetin açtığı akreditif ile 
Hindistana sipariş edilen çuval
ların ilk partisi henüz gelmemiş
tir. 
Bunların gelmesi bir buçuk i

ki ay sürmektedir. Teneke azlı-
ğı ise daha fazladır. Çünkü henüz l 
hariçten mal getirr:Jmesi temin e 
dilmis değildir. Yaln z İtalya -
dan getirilmesi için yeni anlaş
ma·nın imzalanması beklenmek
tedir. 

Bundan başka her iki madde 
ithalatç~an Ticaret Vekaletine 
müracaat ederek yeni akreditif 
istiyeceklerd:r. Bilhassa çuval 
getiTilmesi için verilen 100 bin 
liralık akreditif az gelaııiştir. Bu 
miktarın iki misline çıkarıi.ması 
isıenmektOOir. 

Çuval ve teneke fiatları şim
dilik vükseıdli.kı.erini muhafaza 
etmektedirler. 

ViLAYET 

Kaymakamlar toplandı 

edilmek üzere 
İtalyan fabrikaları 
kağıt siparişl.!rini 

kabule başladı 
Alınan haberlere göre, Ro- ı 

mada yapılmakta olan Türk - 1 
İtalvan ticaret müzakereleri ~ 
bitmek il7.eredir. Yeni muahe-
de önümüzdeki hafta içinde ı: 
imzalanacaktır. Anlaşma ile 
iki memleket arasmdaki ti -
cari temaslar çok artacaktır. 1 
Bilhassa İtalya bize harp dola- 1 

İthaline müsaade edilen 

malları çekmediler 

ıMamifatı.ııra ""'lığının ön üne ge- 1 
çerek fi>yat yükselişine mani olı-
11'.ll"1Jk üzere h ii>kumet buındıaı:ı bir 
müddet evvel gü:ınnükte bulunan 
sun'i ipekli Alman m:aıl:larırun 
çok az gümrük resmine tabi tu
tula.raık memlekete ithaline mü
saade etmişti. 

Fa.kat son g(inleroe hayretle 
ııöriitlmüştür ki, evvelce manifa -
tura çeşitler.inin azhğmda'll bah
seden tüccaırfüır gümrii klerdeki 
bu m<ıHan çeıJ.:memşilerdir. Günı
riiJkle.ı:tc 31 bin kilo mal bekle
mektıe fa.km bu'lllları çeken ol
mııımıaktadır. Bu V>BZivC'\ mem
leke1ıte maınifutura buhranı ol -
matlığı, }'al:ruz ruallıaıııın saklaııı
nnış lmlundniiunu bir kere da
h<i :iSbat etmek<teıfu. 

yısile müşkülatla tedarik et
tiğimlı birçok maddeleri ver
meyi kabul etınektedir. Bu a- 1 
rada demir, gazete kağıdı, ma- ı 
nifatura eşvası başta gelmek - , 
tedir. Bu maddeler üzerinde pi- ,! 

yasada hiçbiT sıkıntı kalmıya-
1 

caktır. Buna mukabil biz de 
İtalya"a aldığımız mamul eş- 1 
yanın iptidai maddelerini gön- O N 1 VE R S f T E 
derecei>;iz. Bu arada hurd• de-

mir, pamuk başta gelecektir. 1 Profesör Massı"gnon 
Simdiden İtalyodan mem -

leketimize kağıt sevkivatı baş- 1 lJniversitede bir 
lamıştır. ital:van fabrikal~n i konferans verecek 
kağıt siparişlerini kabul et - 1 
mektedirler. İtalya ile bu şe· ı Evvelki gün Ankara Halkevin-

1 
kilde ticari teı:nslarınuzm iki 11 de konferans vermiş olan maruf 
tarafın menfaatlerine uyJtUn filim Louis Massiı?Don perşem • 
olarak artacağı haberleri her be ıninü üniversite hukuk fa • 
tarafta memnuniyetle karşı - kültesiniİı 1 num oralı salonunda 
lanmıştır. büyük bir konferans verecektir. 

\ı -~ .,ıtJ Tarihi metotlara dair olan bu 
. . 

Lii<. n:«çlar:ı·»ı hu.[,\' n dıe üç 
s'Jaıdrla dıni<>r. dev.r:011 edilecek -
rtk. Bug ink ü kar~ık.şma:lıarın 
en mii.hiın.i h iç şüpiıesiz ki Tak
~im ~~d.ında oynanacak Beşik -
taş ile Galaıtasar,.v !PaÇ!drr. 
Bıu:ı~e J,oo.,,,. o:wıncJJğı bütün 

lik ma.çl:ırlJlı k=JI•a.ı """ İsbarı
bı-1 lik şampivon."'S:nın en b.a
sı:r:ıd.a bulun·..:~ siy·<Jı-bevıazlııllaırın 
bu k:ursılaşmad'aın cı..~ ga.Jibiyettle 
çıl:ı!'JaJlfu--ı halinci.e gerek puvan 
ve gerekse A""11Uj He İstanbul 
:;a .· :ıoivoıj]Juğımıu kawmca'kları 
muha!f:k~1<lt.ır . GaL:>t:ısaraya ge
lince bugünkü müsabakarınn 
Ga.lat:ısarny lehine neticıesi halin
de &'1.n-kwrm7:ılı1ar.a şan:pi)"O:II -
luk kaw:ı.ıim1'21k bdnınınd·aaı biT 
fuydası olmamakh beııaber şa
y.et bu maç Galatasaray lehine 
neticelenecek oluı~ıa hiç şüphe
siz bu işten Fer.er<baJ:ıçelilex kfil-. 
h çı.kıı>ııak Beşİktfl.'Jla anı>la:rında 
halen beş pmranlrk farkı kısmen 
L<'l<ili ederek sivah b€y·azlılara 
~'a.klasacakları ve bu suretle Be
şi',~hl.,,,-a ::;ol'kulıu maçlar ge
çi!'te~d' 'ldir. 

İstanbul kaymaka.mlan dün 
vali muavini füilı'.tk Nihadın ri
yasetinde toplanarak yeni yıl 
lbütçesile teni!n olunması icap 
eden acil ihtiyaçla;n, pasif ko -
ruruna faaliyetini ve yeni sıhhi 
Qoobirleırin taıibik:i. hususunda 
görüşmüşlerdir. 

&;. L L &. UI r il!! Küçük haberler 
konferansta profesör fikirlerini 
selcukilerin •Bağdad· a girişle
rinden ve Hazreti Muhammedin 
diploma tik münasebetlerinden 
alınmış olan 2 misal ile izah ede
~ektir. 

Vakıa Beşilktaşhla:r bu maç -
tıan mağliıp c1k-.al2T bile müte
akip mıaoları kaybedip Fenere de 
yenifo01e1·ri çok muhal görü],.. 
m<!ttle bm-aher taıi:ınılanmızdiar 
•ki içtikro>rsızlrk ve cyunlannm 
biribirine UV!'T1"1'1'>ası işi BP'<ik
tıaş lın!ıahma •tehlikeve soka'hilir. 
Buına mu.bbil de Gal:atasaray 
boı"iin bu "°.aJtibini yenece<k olu:-
sa hem kendisine p;,ıvan kazan
dıracak ve hem <le Fenerin ek- ı 
mef:ine y.ağ sii:mıüs ola-caktır. 

_ llfuvsimin en zorlu ve en mü-

Sirkeci meydanı 
genişliyor 

Sirkeci meydanının genişl.etil
mesi ic~ bu mıntakaya ait is -
timliık ilm~aberleri dıvaırlara ı 
yapışt.rıl.mıştır. 
- •Beşir Kemal Eczanesi> nin. 
karşı köşesindeki istim!Ak mu,... 
melelerinin tek.emmülünden son
ra hemen cyıkma• işine ba~a:nı
lacaktır. 

Bu eıınada da sahile kadar cad 
de topeka sistemi ile asfal tlan
ımış olaıca'lmr. 

Diğer >tarıaftan genişletııne a.. 
meliyesinin bu kısının ikmalin
den sonra da karşı taraftaki dük
kanlar ve hanlarda yı.ktın'hp 
•3irkeci meydanı• daha büyü! -
tülocekti"°. Bu suretle gelecek 

ilkbahara kadar Beşir Kemal ec
zalhaıııesinıin bulundl.ı:ğu ca<liı. dıa 
yıkılarak ortadan .kaldırılmış o
lacaktH". 

Ayaspaşada bahçe 
Belediye Taksim - Ayaspaşa 

arasındaki yeni açtırdığı cadde
nin ortasında modern bir bahçe 
vücude geti:rnıeyi kararlaştır -
mıştır. 85 metre uzunluğunda bu
lunan bu caddenin tanzim olun
masına evvela bu •bahçe• nin 
~ i.lf! başlanılacaktır. 

MÜTEFERRiK 

D grupu sergisi açıldı 

. "" . .. "" 

* Üniversite rektörü Cemil Bil
sdl dün akşam Tıb Fakültesi son 
sınıf talebesine bir 9ay ziyafeti 
ver.miştir. * Şehrimiz ve mülhakatındaki 
umum ekımekçi, fırıncı. ve france- / 
lfıetLar senelik .kongrelerini ayın 
19 uncu günü Ga!aıtada Havyar 
hanmdaki merkerler:inde yapa -
ca!kilardw. ı * Urun müddefıtenberi Anka -
ııada bul:unan Deniz Y olla.n U
ımuıın müdürii İhııahim :K.amal 
B1>ybora şehrimize dömnüşti.i!ı'. * Dün 100 bin lir<tlık ihracat 
Y"lP'l~hr. Maca:rista.na ve Çek
yaıya yer fıstığı, İtalyaya ba!Lılı:, 
Romaııı.yayıa sazan havyarı ve 
tu.zııu balık gönderilmiştir. * Dün sııbahki konvensionel tre
ni i~e şehtimiııe 18 kişilik bir iMlıı
car "1'11tist "kıafilesi gelmiştir. * Ankaıraı giden Vali ve Be
lediye ıreisi Lıltfi Kırdar, Bcle
diyıe müesseselerinin muhtaç ol
duilda<rı malzemeyı tedarik icin 
3 milyon liralık serbest döviz 
müsaadesi istiyecektir. * Adliye Vekili b:ıgünlerde ce
nubi ve Orta Anadolud~ bir tetkik 
seyahaıtine çıkacaktır. * Dün Erzincandan şehrimize 
iki feliık~2Jede gebtiştir . Bunla
.-ın ikisi de şuurla·rını kaybettik
l<'riıııden Baıkıııköy h<lS'talıanesine 
sevkedil:mişlıerdir. * 270 milyonu buJacağı ümit 
emlen yeni yıl bütçesi hazırlan -
ımalkt.adır. Bütçe ma:rttıa meo'lise 
.ıırzedilecektıir. 

ı..KON OMI 

Arpa .sat-ş 1 arının 
mürakabesi 

Arpa ihracatmın menedilmesi 
üzerine 6,10 paraya kadar çık
mış olan arpa fiatları birdenbiTe 
4,30 kuruşa kadar düşmüştür. 
Bu yüzden birçok tüccarlar za
rara ·ultramışlru-dır. Fiatiann da
ha da düşeceği zannedilmekıte
dir. 

Arpa satışlarının mürak.abesi 
işine başlanmlŞtır. Bu iş mün
hasıran şehrimiz.de yapılacaktır. 

----<>---

Satie muhakemesine 
dün devam edildi 

Satie binasının Denizbank ta
rafından satın alınmasından çı -
ik:aın d:a.V'aflllTI muhakemesine dün 
ıbirinci ağır ceza .mahkemesinde 
devam edilmiştir. 

Evvelce Denizbank meclisi i
dare azalığında bulunmuş oıa.n 
Yusuf Ziya Özencinin Ankara -
d!ııın istinıa.:ıe ııuretile gatirile.n ifar
desi okunmuş ve hfıdisenin ilk 
tahkikatı yap~ken verdiği ifa
dey tekrar ettiği anlaşılmıştır. 
Niğdede ifadesi alınan defterdar 
İzzettin de bu mesele hakkında 
esaslı bir şey bilmediği cevabını 
vermişti. 

D J;rupu r.essanıları 8 inci ser
gilerini Beyoğlu Halkevi mer -
kez bi~asında dün merasimle aç· 
mı şiardır. 

Merasime Halkevi reisinin sö
zü ile başlanmış ve bundan son
ra san'atkar Nunıllah Berk'in D 
grupunun tarihçe ve gayesi hak
kındaki kısa nutku dinlenmiş ve 
bundan sonra sergi davetlilere 
:ıçılmı•tır. 

Bir kavanoz şeker çalmış 

Maznunlardan Denizbank u -
mum müdürü Yusuf Ziya öniş 
Satie binasının keşfinde sonra
dan değiştirildiği iddia olunan 
ilk raporun imzası meselesinde 
Yusuf Ziya Özenciden yeniden ba
zı suallerin soru1nıasını istemiş · 
ve bu Jıususta yeniden istinabe 
müzekkeresi yazılmak üzere mu
hake~e başlgı güne bırakılmış
tır. 

Lube şakaJGştı: 
- Bu kusa rastladık, bizimle 
müş<'rref olmak istedi! 

Jan f>azla dinlemek istemedi
ğ!ni anfatan bir hareket yaptı. 
Aç yaşanmaz. Hem kümes hay
vanı etinin lezzetini unutmuş o
lan bu zavallılara bu ziyafet ya
kışırdı doğrusu. 

Lube ateş yaktı. Paş ile Lamul 
kazı volmağa başladılar Topçu-
1a.rdian ip alımıy.a giden Şuto ko
şarak geldi. Kazı iki süngü ar,... 
sına asın ateşin üstüne sallan -
dırdılar. M<:>ris arada sırada ka
zı çevirıniye memur edildi. Alt
ta duran karavanaya kazın yağ
ları damlıyordu. Bu ipte kaz kı
zartmasının bir zaferi oldu. Gü- , 
zel kokuyu aJan bütün bölük a
teşin etrafında çevrelendi. Mü
kemmel bir ziy.afetti! Kaz kı -
zartması, patates haşlaması, pey
nir, ekmek ... Jan kazı parçala -
dıktan sorrra erler hücum ettiler. 
Porsiyon hesabı yoktu, herkes 
kıoparabildiği kadar koparıyor
du. Bir parça da kendilerine ip 
veren topçulara götürdüler. 

Halbuki o gece bölük subay -

Bakırhköyünde içinde şeker 
dolu bulunan bir kavanoz aşırır
ken yakalanan Giritli Hüseyin 
dün Sultanahmet üçüncü sulh 
ceza mahkemesinde 20 gün hap
se mahkiı.m olmuştur. 

ları açtı. Kantinin furı;ıonu yolu 
kay betmiş ti. Erler yiyeceksiz kal
dıkları zaman, nasıl olsa yiye
cek bir şev hu.Luyo·l.ar, arıyarI.an:, 
biTibiııerine ya:vdım edi voıror<l'ı.. 
~ulbay !arsa kantin i~lemeyiru:e 
açlığa mahkilm oluyorlardı. 

$uto, kazın kemiklerini kemi
rirken albay Boduanın, kan·tinin 
yok oluşuna küfrederek, her za. 
manki azamet\i, dik tavrile geç
tiği.ni !(Örünce: 

- Şuna bakın dedi, bunın de
likleri açılıp kapanıyor... Kazın 
gerisine yüz metelik verir! 

Kendisini erlerine sevdireme
mi~ olan A'ba.yın açlğı ile alay 
ettller. Genç ve sertti. Albay 
biran kaz yüzünden çıkardıkla
rı rezalet için bölüğü sorguya 
çekmek istedi, sonra açlığını mey
dana vurmak endişesile vaz ,geç
ti, geldiği gibi, kazı görmemez
likten ge!erek, çekilip gitti. 
Teğmen Roşa'ya gelince, onun 

ıkarını zil ealıyur, g~k ikaz 
yiyenlerin etrafında do];aşıyor -
du. Erler bir kere albayı sevmi
yoo: diye, sonra da kendileri gi
bi canta taşunış olduğundan onu 

seviy<:>rlardı. Her zaman da yu
muşak değildi, hazan dayak hak 
edecek kadar kabalık yapardı. 

Jan ııöz ıı.cile arkad4rile an
laştı , kalktı, Roşayı çadı.rm ar
kasına götürdü. 

- Teğmenim deldi, tenezzül 
ederseniz ... 

Bir parça ekmekle, altı parça 
patates üstünde duran kaz bu -
dunu uzattı. 

Gece ninniye hacet kalmadı. 
Altısı da kazı hazmettiler. Saat 
ikiye doğru şiddetli bir sağnakla 
esen rüzgarın farkında bile ol -
madılar ve Jana çadırı sağlam 
kurduP'u için teşekkür ettiler: 
Ha 'buki rüzgar i;adırlan söküp 
sürükledi, gece yarısı yağmur al
tında er !er ıslan.arak cadı.rlarm 
peşinden koştu. Onların çadırı 
ise rüzgara mukavemet etti ve 
içine su girmedi. 

Sa.bahleyin Moris uyandı, sa
at sekizde yola çıkılacağı için, 
aklına yedek topçuların bulundu.. 
ğu sırta gidip Ono.re ile görüş -
ınıeğe geldi. Geoe iyi dınJıe.n.di.ği i· 
çin aya,ğı fazla rahatsız etmiyOT• 
du. (Arkası var) 

Avrupa hattı 
güzergahı 

Barakalar yıkılarak 
ağaçlar dikilecek 
Avrupa .tren hattı giizergiilur 

m ı;iriltinlestiren demi>r yollu bo
yınıdatlti baıra.Joalaırın ka ldınLmat
S'l icm işe baı.•hıınınıştı>r. cAhıI'lra .. 
m• civ.:-rında.ki baraka sahiple
m'lle bu lnı:sıısba tebliga:t yıapıl • 
ıımstır. Diğerlerine de peyder • 
pey yıa,pılm~. 

Ba>r<Jık<ılaT hemen yı!kılıacailı: -
ıtır. Bunlaırın yerlerine de 
yeşillik ve onuhtıelıi>f ağaçlaır di,

ik:ilecektir. 

Vii!er tıaır aftan ileride fşeJuü.. 
mize gelen Avrupa tırenJıerinin 
'lllliiıı'd~ha istagyomrnu teşkil e
dlecek olım • Y ellik.aıpı. iıstasyonu 
civanndaki bazı ·l>cı6tııınJı.a.Ja bi
n;allJann istimlakleri ve kı:yımetllıe
rin>in ~esb~ti iç1n de yaıkıınıdıa tet. 
lı:iik:lere başlan.ılacaJctu-. 

.s E K A V E T M İ D İ R ? 
---

Bir ekonomi fıliıni •İhtikar 
ticaretin şekavetidir!• Diyor. 
Fakat, muhtekirler, daha zi • 
yade büyük şehirlerde icrayi 
faaliyet ettiklerine, dağbaşla
rına çıkmadıklarına gö-re, ih
tilı:ir ticaretin dolandırıcılığı -
dır.• Demeli! 

KAYBOLAN 

GENÇLER 

Bir muharrir y azısma: 
- Kaybolan gençler .. 
Başlığı koymuş. Bunu gö 

rünce bizim Nanemolla: 
- Galiba yeni nesilden bah

sediyor .. 
Ve .. İlave etti: 
- Bir ıniriiltü ile parladılar 

ve ortadan kayboluvexdiler. 
Haniya eserleri, haniya şiir -
leri, nerede kendileri?. 

ECER DOGRU 

İSE PES! 

Bir akşam gazetesinin ver
diği rakama güre Suşehrinde
ki felaketzede lkö:tllerden bi
rine 27 günde 700 fcliıketzcde 
için 2 kilo ekmek yardımı y ... 
pılmış. 

Eğer bu havadis doğru ise 
ve bu yardımı yapanlar da b~
lerek yapmışlarsa böylesine 
ancak: 

- Pes! 
Denir ve kelime yerindedir, 

Bugünkü Maçlar 

Taksim Stadı: 

Süle:ıımmUye - İ. Spor 
F. Bahçe - Kasımpaşa 
Gal<ı1tas:.ra v - Beşiktaş 

Fener or ~ .. dı: 

Beykoz - Hual 
Vefa - Topkapı 

Şeret Stadı: 

Sişli - Kale 
Beyoğluspor - G. Spor 
Davurtoaşa - F. Yılmaz 
KaıragÜıınırük - Anadolu 

Saat 
11,30 
13,30 
15,30 

13,30 
15,30 

10 
11,45 
13,30 
15,30 

him maçı olaın bu karşılaşmada 
iki ta'ltı.ınll"uzc'.:ın da muvaffakı.
yetH ~ te'niz birer oyun bekJe
m<!k hal;kmuzd'or. 

Mektep rr.acları 
Tabbn Slıadmdla ırtınün ·bi!rin

ci ır.ıacı İstanbul ile Sişli Teııaıkıki 
liseleri aırasnıda yapıldı. 

Müsabaıbya Şişli 'DemJOOnin 
hü=ile başlandı Ve devre 3-0 
İsfı..nlbul lisesi lehine bit:ti. 

İkinci <kvrede İstanbul lise
si' 3 gol daha y.aparak maçtıaaı 6-0 
p,ruip çıktı. 

tkLnci mac Bofıaziçi ile bölge 
&m'aıt okulu araslil1lda yapıılımış
tı. İlk devrede 5, ikinci devrede 
de 3 ı:ıol yapan Boğaziçi tıakıml'. 
nııa.Qtan 8--0 galip cıliıınıştur. 

Seref stadında yaoılan Veııa -
Taı'nsirn liseleri macını Vefa lir 
sesi 3-0 loazanmış ve Işık - Peı"
tevniy~ li9e!eTi 1-1 ber.ruı:ıleıre 
laaJmışlaırc'.ır. 

Dün sabahki 
kesif sis 

Denizde münakalatı 
tamamen durdurdu 

Dün sabah şehrimizde şimdi
ye kadaır oek ender görülmüş de· 
N!Cede kesif bir sis ollınuştu•r. &ı.. 
at 5,30 daaı itibaren başlıyan sis 
saat yedide çdk ılresafe>t oevtla eıt
ııniş denime ve sok.aıklard.a göz 
gözü gi:ir.mıez olımusbur. Boğ~ 
ve Ada1ar, Kadıkö."(.. Haydaırpıı,. 
şa isk.elelerinden köprüye ha:re
ıket eltrniş olıan vaparl.ar denıiz 
<>rtası.ndıa kallmı9lar ve m<Wne
le!!"ini stop ederek beklemiye mec:
huır <>lnı~ardır. Sehir sokıaık
la.nnda otomobiller ve tıramrayo
lJar lŞl'k:l!a.Tını yakımışh•rdır. Sis 
5a2l 9 daın sonra hafiflemi.ve bıış
lamış ve 9,30 da münakalat iar 
tizaımını bulmııştu-r. Bu saate 
~~a.r d~zde nakil vasıtalaııı h.iıç 
ışli)'1en1i!lmiş, -ada ise .l(iiçliüllcle 
ya;ı:ııl!mı,ş ve ~a tırlmıil ve 
ılıalıliye de d\ıınqıuŞ'lur. 

SENDE •• 

lsineklide heyelan "'arm:ııt 
ve devam ediyormuş. 

Bizim Nanemolla, 
.. -: Adan'.. sende dünya tep<ı 
ustu heyelan edip giderken 
Sineklideki bir tepenin heye
lfınından ue çıkar?. 

Dedi. Anladım ki, Nanemol
la Erzincan feliıketinden ve 
dünya harbinden sonra artık 
olur olmaz şeye aldırış etıni • 
yor ve hadiseleri istisgar hat
ta istihfaf ediyor! Ayni zaman
da da •dünya tepe üstü heye
lan ediyor• esprisini kullana
bilmek için bu cümleyi söyle
miş bulunuyor. 

Bazan espri, hazan istih • 
faf ve istisgar da fazla nikbini
njn eşi ve arkadaşlığını yapar. 

MERASİM 

NİZAMNAMESİ 

Vilayetlerdeki teşrifat ve 
merasim için bir nizam • 
name projesi hazırlanıyor -
muş! . 

En fazla merasim şehri olan 
İstanbul için hususi kayıllar 
ve hükünıler koymak lazım 
deiil mi?. Mesela, şehir mecli
si bugün toplanıyor. Buyrun 
size biT merasim .. Gazi Köp -
rüsü açıldı fakat üzerinden 
geçmek mümkün değiL Buy
run size ikinci merasinı .. 

Daha sayalım mı?. 
A. SEKİP 

' 
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Bütün Rumen gazeteleri mü
him tefsirlerde bulunuyorlar 
Bükreş, 3 (A.A.) - Bu sabah

ki R.~anya gazeteleri, Be]ıırat 
konferansı mesoisinin ilk günü
ne birçok sütunlar tahsis ve su
reti mahsusl'.da gönderdikleri 
rouhabirlermin mektuplarmı neş. 
.-etmektedirler. 

Tinpul gaıı:etesi, müttefik mem
leketler mümessillerinin ilk te
maslarında tezahür eden tesanü
dü belirtmekte ve elbirliğin in 
mıntakavi mahiyeti ile iktısadi 
mesai ortaklıj!;ı.nın ehemmiyeti
ni mevzuu bahis etmektedi 

Universul gazetesi, dört mem
leket arasında. gerek kendi be-

yinlerindeki münr.ı eb~br, ge- ı 
rek yeni beynelmilel vaziyet
deki durumlar bakımından mev
cut mükemmel it t ihazı tebarüz et
tırmektedir. Sulh emeli ve bita
raflı.€'>nı. bütün komşularla iyi 
münasebetleri muh2faza etmek 
kararı. konfermıs : n ilk müzakere
lerine hakim olan fik'rlerd.r. 

Curentul gazetesi, yalnız Bal
kan Antantı içinde değil, ayni 
zamanda diğer devletlerle de iktı
sadi ve siyasi elbirliği yapmak ü
zere, cemini temizlemenin, Bel -
,ıırat tonlantısının esas fikr'.ni teş
kil ettiği kanaatindedir. 

Balkan konseyi bugün 
mesaisini '1itiriyor 
(B~ tarafı 1 inci sayfada) 

Balkan devletinin harp haricin
de kalmıya ve bütün ihtilafları 
halletmek gayesine matuf o -
lan çalısmalarının müspet neti
celerini izah etmiştir. 

Markoviçten sonra söz alan Kon 
sey reisi Gafenko söylediği nu -
tukta Balkan Antantı devletle
rinin bugünkü Avrupa harbini 
memleketlerine sirayetine mani 
olrruya çalıştıklarını tebarüz et
tirmiş ve bütün Balkanlıların 
sulh ve sükı'.in istediğini söyle -
miştir. Balkanlılar arasındaki 
bazı ehemmiyetsiz ihtilafların da 
hallini mümkün kılıH:ak tedbir
lerin alınmakta olduğunu haber 
veren Gafenko Balkan devletle
rini bütün Avrupa devletlerile 
dost olduğunu ilave etmiştir. 

Bakan Konseyi yarın sabah ve 
öğleden sonra toplanacak ve me
saisine nihayet verecektir. Ak
~am bir resmi tehi;;. neşredile -
cektir. Yarınki celselerde Bul
garistanla, Macarislanın vaziyeti 
ve Rumen petrollerinden Yugos
lavyanm istüadcsi hakkında ka
rarlar verilecektir. 

Bıe!grat, 3 (A.A.) - Av.:ııJa A
. :nsırun bildirdi,lıine göre, Ba1-
:,, Aııta<l'tı daimi kanreyin.in 

soın ~ !ı.akkıııda!kıi resmi 
cıctıli~. bütün müz.akcıreler bi<ttik
tilııten somıa, ancak pazar akşa
m. neşredileoektir. 

M--mııafih, efkfırt umumiye, kOIDı' 
baııs rulkkmda ma.lfun.atı, 
Yugoslav hariciye naurı B. Ma.r
koviç'ID bu :ılkşam misafirlerine 
vereceği ziyafette öğrenecektir. 

Filiıakik.a, B. .Mankoviç ve ha
:ı.e.ı Daılka.n Anta:ntının reisi bulu
rt.ıın Rammıy a hariciye oaıı&n 
B. Gııfen;k.o bu zi)'l'fet sonunda 
Belgr&t top)antıı&ı ha.klımda nu,. 
Wkılaı' ~ deceklerdir. 

Dün, biri öğleden evvel ve bi
l'i öl(ilederı sonra ol:ıneık üzere }'61-

pıl.an ııuphııılt&!- hakkınd.a iyi h:a· 
m- alan UBlıfjJJerden öğrenildi
ğine ııörıe, bu esnada umu.ml en• 
temasyaıı.:ıl vazi)"et ve bazı Ba.1-
kmı mese1em mevzuulııa.!ıis ecfil. 
miştir. 

l y i hab<r a1aın mahfile- şımar 
smı tebarüz etıtinnek!tedir ki, d3" 
ha şjuwliden. kon.fır.a.nısın bida
yeumde Ba.l.kan Antantı. daimi 
lııınseyinin bütün baları aıııasın
dıa 1ıaın filtir birliği müşahede e
dilnıi.Şti:r. Simdiye Jı:ıaıdaır Balk.an 
dev)eıt.lCTii tarafından 1eslıit <>

lunaıı:ı yol, bu devletlere su:lhü te
mın atınis olduğunda.n bu yola 
devam el:ıem teliıkki ~e
dir. 

Belış.-at, 3 (A.A.) - Avala A
laırısı biJdirivor; 

Bütün Yugoslav gazeteleri, ilk 
sayfa.arını BalJr..an konfuransına 
tahsis etrnek1lc ve Rmnanyaıı.ın 
Bclgrat el·isi taiıaf•n.dan dün Bal, 
kan Antantı hariciye ııa=l:arına 
Vcrilen :üyoafdtte söylmen nu -
'lukları dcroeylemektedi.ıı:er. 

Bu me,·anda. Ywıaııı başvekili 
ve hariciye nazın B. Metaksas de
rnl•tir ki: 

cSize ~i· y,bilirim !d, Baln<.an 
Ant.arm. }ıi0 ibir zamroı bugünkü 
Be}grnt toplmı.tısmd.a oltluğu ka-
ık;;- kuvve\li " c · sağlam olm.anuş
-"ll". ~ 

1 

1 

Raıruıt!V'B b:ır.iciye ttaxın Ga -
f~nko, doı. hnricive nazırının iç- j 
timaı münasebetiyle dört dcv
llct siV<Eatiırin tam tesanüdü mü
sahede cıdildii:W söylenıiştiır . 

ooberlcre ra>ımen kon.feransın 
ııörüş birliiHni ve mükemmcl o
Jlen asıioeli~ini tebarüz etıtlınriş
.tir. 

Yu'<'rnil:rrıa hariciye nazın 
'.Maırlroviç, konf~ansın dostane 
bir hıvva icinde oeırew,n ettiğini 
belirterek i'l.k ili relsenin dÖ<'t 
halci ve nazın arasındatld tam it
tifakı isbaıt etıtiğini söyleıınistir. 

Londra 3 (A.A.) - Raıdor A
>an:ıımn Londlıa bü;vsu dün ak
şam a.ş...Pıdaki telıliği neşrclı:niş
tir: 

Lorıdııad:ı.ki Romaınya elçiliği, 
doğrudmı do/lruvıa Belgrattan ~
dığı talimata istmaden, Roman -
vıırun Balb:ıııı. k<ınfeııansı:nda bu 
kmıfeımısm ailııenRini bozacalk teh· 
dl!tlerde bııh.ı.ndui!;ıma dair, kon
fıeıraııstalti dosth.ık zihniye'tini 002• 
ana.,: istiyenler tarafından işıae 

olmııaa hıabeıil.eri ik:at'i o.larak tek
zip eder. 

Lond'ııa, 3 ( A.A.) - Belgra.t 
llronferonsının ilk ızünü, bu şehir
[~ bulunıan İniızliz gazete ırwr 
ha.birleri siyasi baıkımdaııı saın

sıasvondl: bir loaıror i:Utih.arz edile
ceğini izh.'.ır _trnekıtedirler. 

!!vI u.halbiı:ler, Balkan Antantı 

devıletlerimn bir c İ.lctısadi bita -
mf!ık, s'vase<ti lrobul etmeleri 
:rnuh.'tıemel olduiiu kana.atini iz -
bar e'!mekıOOdi:ıiler. 

Paris, 3 (A.A.) - Bu sabah
ki bütün ııazetelcrin baş:maka -
leleri, hep Balkan Antantı kon
feransına aittir. Fakat sarih ne
t iceler henüz bilinmediğinden 
mesele biribi rinden biraz farklı 
olarak mütalea olunmaktadır. 

Jour ııazetesi, Balkan Paktı

nın yedi senelik yeni bir suretle 
tecdit ve teyit edilmiş olmasını 
memnuniyetle karşılıyor ve di
yor ki: 

Bu, taıbiidir. fakat Balkan An
tantı nı teskil eden dört memleket 
ten her birinin ayn ayn vaziyet
lerde bulundukları gözönünde 
tutulursa, hususi manası tebarüz 
eder: Türkiye - Fransa - İngilte
re ile muahedeler aktetmiştir. 
Romanya ve Yuoanistan müttefik 
!erin kat'i garantisinden müste
fit bulunuyorlar ve Yu.11oslavya 
da bütün Avrupa devletlerile u
mumi olarak müsavi münasebet, 
ler idamesini araştırmakla be -
raber, İtalya ile bir anlaşma ak
tev lem istir. 

• Ekselsiyor• gazetesine naza -
ran Belgrat konferansı, Alınan
yanın harbi idame için muhtaç 
l>uIU!ıduğu petrol ve dij(er iptidaJ 
maddelerin kokusunu taşıyo~ 
Bu ıınete diyor ki: 
Alınan diplomasisi ve propa -

gandası, konferansın yanıbaşın

da ve iktısadi sahada, hiimmab 
bir faaliyet ııöstermektcdir. Ce
nubu şarki Avrupasındaki siya
set ve toprak ih tiliıflarında·n zi
yade Alınanyayı alakadar eden 
iktcsadi meseledir. 
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Yunus Emre 
Aşık paşa 1 

Londra, 3 (A.A.) - Bu sa
bah Yorkshire'de bir Alınan 
Heinkel bombardıman tayyaresi 
düsürü · m~tür. 

Dii!er boır.bardırran tayyare
s:nin de N-0rthımber «nk açık -
!ar. nda düşürülmüş oldu;\u zan
ned livar. 

Tyr e civar•nda hıgün üçüncü 
bir Aı.ma ~ bomb• ruıP- .m tayv are-

1 
,:.l ~nin de düşürü ~ U;... ü zanno
lun!l'al.tad:.r. 

Par.s. 3 (A.A.) - 3.2.940 akşam 
tebliği: 

G ündüz sak;n ııecmiş '. ir. Rhin 
boyunca. vukan Al"s ~a piyaJe 
ateşi teati ed;lmiştr. 

Fin. Sovyet 
harbi 

Kitapçı ve kih•hiyatçı Bay Ra
ifin, ilk defa olarak, matbuat 
mensuplarından bana okumuş ol
duğu bu iddiası, bilmem tabak -
kuk edecek mi? (Yunus Emre)
nin Aşık PaşPdan ve (Taptuk 
Emrenm ı de Aşık Paşanın baba· 
sı (ll1uhlis Paşa) dan başka kim
se olmadıklarını iddia eden Bay 
R•i!in bu iddiasında, insanı bay
lı düşündürecek istidHiller ve ak· 
in, f;kre haylı yakın ve müla -
y im gelen scyler vaT. Fakat ne -
tice hakkında şimdiden bir şey 
söJlenemez. Bakalım, edebiyat 
tarihimizin bu en n1Ü1ıiın mese
lesine c!air, gerek biz:ın, gerek 
bütün C.:ü.nyanın sa!:".hiyet s~h<bi 
bilııinleri neler söyliyeceklerdir? 
Fakat, ortada bir mesele daha 
var ki, o da dün, PeJami Sala
nın da söylediği ;::ibi, Yunus Eın
renin Aşık Paşadan gayri bir 
kinıse olmadıj!;ıru gerçekten öğ- ' 
rensek bile, yedi asırdanberi, 
başında takkesi, elinde asası, sır
tında dağarcığı, dizlerinde mavi 
cakşırı, ayaklarında, sarı (arık -

(Baş'.arafı 1 incide) ları ile halkın ruhunda taht kur· 
!erinin hücumuna maruz kal - muş olan Yunus Emreyi, oradan 
mıştır. Bütün gün b irçok bava hal'ed'p onun yerine, ayni aşk 
muharelıeleri vukubulmuştur. ve şevkle Aşık Paşayı iturtınanıu 

Fin".anrliya avc: tayyare'erile kolay kolay imkanı yoktur. l'tle- 1 

topçusu tarafından 8 düşman tay- sela yarın biri daha çıkıp, birçok 
ya.resi düşürülmüştür. 

1 

tetkikler neticesinde Nasreddin 
Helsinki, 3 (A.A.) - Finlandi- Hocanın, bir başka zat olduı_'U:tU 

yalılar Sovyetlerin Summa mın- • O'l'taya koyacak olsa ve bu iddia
takasında baskın şeklinde yaptık- sını ispat edecek olsa da rahmet-
lan taarruz bir kere daha tar - li boca, halk nnzarında gene 
deylemişlerdir. (Nasrcddin hoca) olarak kalaca-

Her iki tarafında vaziyet'eri ğı gibi Yunus da yine (Yunus 
kuvvet:.idir. Ruslar bu mm.takada-, Emre) olarak knlaukfır. 
ki eski talimsiz ve teçhiza tlan .bo-
zu"k kıtaatın yerine meslekten ye- !!!!!!!!!!!!O!!S!!M!!!!!A!!N!!!!!C!!E!!J\!!lA!!!!!L!!!K!!A!!!Y!!G!!IL!!!l!!' 
tişme muallim ve ieçhizatı mü -
kemmel asker ikame eylemiştir. 
Bu kuvvetler 7-8 fırka tahmin e
diliyor. 

Londra, 3 (A.A.) - Sovyet1erin 
tanklar arkasında uzun kızakla
ra bindirilmiş askerle taarruz et
meleri bu kızakların duman sa
vurarak bir perde yaµınası cep
hedeki ecnebi gazete muhabirle
rince dahiyane bir şey o' arak tav
sif edilmektedir. 

Dailv Telegraf muhabiri diyor ı 
ki: 

Ancak Rusların Sovvetlerin bu 
hiç ı;ıörülınedik tabiyesi bir se -
mere verecek midir? ~ belli 
değildir. Aksi takdinle Kareli 
Berzahındaki muharebeler çar -
çabuk biteceiıe benziyor. 

Londra, 3 (A.A.) - Daily Te
leıırafın Stokholm muhabiri yazı
yor: 
Şimal ikliminde elverişli tipte 

Amerika tayyarelerile beraber lıı
giliz tayyareleri de Finlandiya
ya ge'miş ve son on beş gün için
de Ruslara karşı .k.ullaruLmı.ştır. 
Bun'l:ı.rın syısı, her gün Finlandi
yada harekatta bulunan Rus tay
yarelerinin sayısın ı henüz bulma

. mı.ştır. Fakat İayyare ve pilot gön 
der,lmesine k:i.fi derecede devam 
edi1irne Finlandiya hava harbinin 
en çetin ve sıkıntılı devresini at
latmıya muvaffak olacaktır. 

Moskovadaki Fransız 
Sefiri de mezun 
Pırr:is, 3 ( A.A.) - Fra.nsamn 

Moslrova büyük elçisi B. Naggia:r 
hast.alığ.ından dol:ayı ın>e7ıU'Ilen 
Fransa.va gelmek üzere pek y;;
kında Mo&kovad.an B"f&Jlacaılctır. 
Ga.Y'bubetmde kendisine maskı -
J:ıatııüzar B. Pavıart vekiil.et COO. 
cekıti:r. 

lngiltere harbi
ye nazırı nutuk 

söyledi 

Stanley, Hitlerizmi 
takbih etti 

Londra, 3 CA.A.) - HarbiV" 
Nazın Stan.ley, Newoas!Ue dıe, kar 
.lababk bir dini.eyici ıkü Uoesi kar

şısıı.nda söylediği nutukta ezcüm
le: cBir tek gaveın vaırd:ır. Haırbi 
k:rzanmak ve d'evamlı bir 9Ulha 
nail ollrmık• dedi.k.ten sonra Hit
leıtlznıi şid<futk takbih et:miş ve 
onun cHer teraıkkiyi bir inhita.t 
>tCO:i'ı'kıki ettifıimi• sövlıeırniı; • ..r. 
Nazır söz'erini şöyle bitirmiş

ıtir: cAlrıııaıılan or1ıaıdım kıal<t.ıır -
ımaık i.stıemiyonrz, harp ve mes'
ut bir A wupanm sulh.sever UZ'UV'

J,a.n olmal:arını jgtjyoruz.• 

Şimal İşçileri Birliği 
konferansı 

Kopenhag, 3 (A.A.) - Şimal 
işçi birli~i komitesi korılaransı 
buoün mesaisine ba~-tır. Cel
seler gizli yapılacaktır. 

Fı:ansız radyosunun 
Türkçe neşriyatı 
Pı;ris, 3 (A.A.) - Fransız 

Radyo idaresi, her gün yapmak
ta olduğu Türkçe neşriyatını 
bugünden i-tibaren, Türkiye sa
tiyle •20.3-0• da Türkiyeden iyi 
işitilmekte olan •Nice P. T. T.• 
istasyonu ile vermeyi kararlaş
tırmı.ştır. 
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Balkanlar ve dünya hadiseleri 

Balkan Antantının Temdidi Müttefikler Alman
yanın sırlannı gü
nü oününe öğreniyor 

(Başmakaleden mabat) 1 
racaktır. lliilasa tedafüi bir Bal-_ 
kan \;!okunun varlıih. Alman -
:vavı Balkanlara saldırmaktan vaz 
~eçir~mezsc, hu blokun yoklu
ğu onu biiyle bir se:vden vazgeç
mek sövle dursun, büsbütün tcş· 
vik edecektir. 

Fakat, bazı Halkan devletleri, 
AJmanva}·a yal,ın ,.c sinir harbi
nin tesiri altında kalınıs olduk
ları icin, böyle düşünmüyorlar; 
H . ileri kızdJrıp Almanyayı üze
rimize hücum ettiTmİyclim; ona 
vesile vermiyelim, diyorlar. Kim
biUr, kendi noktai nazarlarına 
göre. belki de bir miktar hakları 
vardır. Bu itibarla, şimdili!- Tlal- \ 
kau Paktının 7 sene ;çin ycnilCh

n1is olınası dahi lıir muvaffakı -
yettir: cüııkii. hiç yoktan iyidir 1 
ve Balkan Paktı. kaç senedir, 
Balkanlarda sıılhii temin eden : 
bir amil olmuştur. Bir barış man- · 
zumesinin varlığı elbette yoklu- ı 
ğuna nıürcccahtır. Temdit ka -
ran, Balkanlılar arasındaki le- ı 

saniit fikrinin y~ş~dığını göstel
mesi itibar:le de mühimdir. Bal
kan Antantı ruhu baki Gtduk -
ça, ileride bir teddüi Balkan it
tifakı da kuru!abilir; fakot, bu 
ruh ölürse, Ilall<an iltifakından 
da büsbütün ümit kesmek lazım· 
gelir. 

Balkan ve Tuna devletlerinin 
menfa:ıt:eri müsterekt~r ve ara
larındaki arazi ihtilaflarına rağ
men, bu nıenfaat iştiraki mev .. 
cutıur ve hatta o ihtilaflardan 
dal~' kuvvetlidir. 

ABİDİN DAVER 

Zelzele ve 
heyelan 

(BIUi tarafı 1 inci sayfada) 
re yardım i_,,n şehrimizde açı -
!.an hast.ahanecle ç.alışmal:anna 
ba~şl.ardır. 

Zara mckLep binaları yıJa.ldı
i!;ından tedrisa.ta devaırn için Be
ledoye tarafından inşasına başla
nıan ba.-akalar bitmek ü:ııercdir. 
Kızılayın felaketzedelerin iskaru 
için yaphırın.ak ta olduğu elli ba
ra.kanın inşaaLı da bir kaç güne 
kadar tamamlanacaktır. 

Sivas, 3 (A.A.) - Dün Sivas
ta saat 13,35 de orta şiddette ve 
15 saniye süren bir zelzele k.ay
dedilnıiştir. Hasar y<ıktur. 

ŞarkikaT:iliiS<lr, 3 ( A.A.) - Cu
ma akşaıını sant 17 ,20 ve dün 6.15 
de vıe 7,15 de üç defa sarsıntı ol
anu.ştuı·. Zelzelenin arası hafif 
ola.rak devam elmekıte olıınas:ı 
büyüik zelze'.ız<l<>n müteessir olıan 
binaiarın vaziyetieri ı:ün geç -
tikce dalı.a ziyade vahamet kes-
betınelotedir. • 

İzmir. 3 (A.A.) - Sinekli mm
takasmdaki. hevelfuı nisbeten ha
fıfleımiştiT. Vezir ve Oınıan<ığa 
suJ.a:rımn a.na borularının gecti
ği sahada h. velan Uırn:ımen de - · 
necek derecede durmumtr. Su 
boriıar.ının ;t.aml. ine dlcvam edil
m ektedir. Hıeyelan yalnız Kadife 
k.alenin doğu sath ı m ailinde faz-

(Baştarafı 1 incide) 
Baslıca askeri hedefler üze

rinde uçuşl;ar yapılmıs ve bun
ların fotoğrafları aLnmıstır. Müt
tefik orduları başkuma~d~rılığı, 
A'man Lmanlarında ve hav• is
tasvonlarında vukua ı:elen deği
; iklikerden her hafta haberdar 
~dilmekte, Almanlar tarafından 
insa edilen yeni harp ıı~mileri -
nin adedinden ve yeni istihkiım
lardan malfunat a 'maktadır. 
İngiliz tavyareleri, bütün Sig

frit hattı üzerinde, bazı nokta
~arda birkaç yüz kıdem yüksek
lik.en olmak üzere uçmuştur 
tayyareler, hattın sadece istih -
kiımlarınm fotoğraflar.nı al -
mak'a kalmamış, barakalar. cep.. 
hanelikler, fabrika;lar, istasyon
lar gibi çok mühim teferruatı da 
tesbit e'mislerd:r. Bütun ou '""' 
ferrüatın çok büyük olan ehem
miyeti düşman mühim bir as - . 
keri taarruza geçtiği zaman belli 
olacaktı. 

YENİ TİP BİR A ver 
TAYYARESİ 

NevyO!'k, 3 (A.A.) - Kuvvetli 
ve seri yeni ıt.ip bir avcı t:ıyyııre
si inşa edilmiştir. Bu tayyarenin 
37 milinıet:relik bi.r topu, 4 mit
ı:W'yözü, 1000 beygir ku~inde 
bir rnotörü v.ardır Tayyare sa
atte 400 mil si.iT'atle uçmakta.. 
dır. 

G. Weyc;,and Kahireyi 
ziyaret edecek 

Bu~nkü vaziyet, Bulırarista .. 
nın ehemmivetini de artırmıştır. 
Çünkü, Bulgar!stanın tokip ede
ceği politika, Balkan ittifakı -
nın harekete geçip gecmemesi ü
zerinde. mühim b!r amil olacak
tır. Baska bir devlet, Balkanlı
lardan birine t"arruz ettiği tak
dirde, Bulı:ar istan bu harc1'ete 
iştirak etmezse, öteki Balkan 
devletleri, taarruza uğrıyana o
tomatik bir şekilde yardım ede
miyeceklcrdir. Brlkan Paktı~ın 
işlemesi idn, Bulııaristanın da laoa olaxak devwn e~mektedi:r. 

Kahire, 3 (A.A.) - General 
Wevgand';n yakında Kah'teyi 
ziyaret ederek üç gün kalacağı 
zanned:lmek\edir. 

bu taarruza iştirak etmesi 13 - 'ı · · -
zımdır. Böylece Bulgar·stan, Bal- ff•••••ıı::ıımmmııa111m••••••••••=-••"' 
kı>n Paktının adeta nazımı, hatta Gönüllerinden ateşler yağan ... Salonlarında Rus Bolalaykaları 
amiri vaziyetine ııirmiş oluyor. inliyeu. .. Sokaklarında casuslar kaynaşan, Galiçyada geçen büyük 
Bu rok ince bir noktadır ki, e- bir aşk romanı 

hemmiyetle nazarı itibarc alını- o TEL E MP ER YA L 
ya dc~er. Bulııarislan hususi bir 1 

:~~a:~~h~:r:~:·u:ı::;::nı.ı;~r~ il Gü 1 ISA MİRA~ns;:a k;yö~üatli RA y MİLLAND 
de, Balhıı aıııanlı, Halkım ha- Z8 
rici bir devletin bir Balkanlıya J Kahramanlığa selam durduran .. Aşka boyun e~di~en... Entrikaya 
taarruzu üzerine bu devlete yar- ı meydan okuyan ... Kahramanlar fılrru 
dıcı cdenuyecekt.r. Bu hal, Bal-

1
1 B gün L A L E ~inemasında 

kanlara ı:öz dikmiş olanları teş- U 
vık ve tahrik etmez mi? Bu va-

1
1 Programa ilave: 

ziyet dahi, Balko.n Paktının, her 1 - Dıinyanın ı;özü ve ku~ağı Paramund Jurnal 
taarruza karşı işlıyen bir tedaf-ıil 1 2 - Renkli MİKİ W ALT DISNEY . , . 

ika •t ·1 k h ı· ı· ·1 Buı...Un saat 11 ve 1 de tenzılatlı matıneler 
Ba n 1 tı a ·ı a ınc gc m mc· ı ---------------
si lüzuntn.nu isp:-t etmektedir. !:>u fıl'll pett y•kınd. ,_Ankaraua ULUS ı ........ 4. 

Jlcr zaman sôyll. ":Yimız gıbi, I .. a.lnam<1ı•ında d• gor.tarllecektır. 1-

EUGÜN 
öPIEK 

Uydurma h-yali vak'alar defil .•. 
Ha/silıi surette Afrilr.anın en esrarlı, müthif 

yerlerind• korkun<; - ııahfi kabileleri 
ara•ında filme alınan 

TÜCCAR HORN 
(-ro.rkçe Sözlil.) 

Dünyanın en n1eşhur 8 avcısının iştirakile tertip edilen av sefer
leri ASLAN - KAPLAN - FİL - GERGEDAN - Tb1SAH - YI -
LAN _ SU AYGI&LARI vesaire vahşi kabilelerin eline düşen Av-

rupalı hir kızın AŞK ve MACERASI 
İlave olarak: İngiliz donanması faaliyette : (Türkçe sözlü) 

at 10 v e 12 de tenzilatlı matineler 

• 
Bugün T A K S 1 M Sinema •• 1da 

Ben bir pranga kaçağıyım 
Paul MU N /. Türkçe sözlü 

Kudretinin en bUyUk harikası, on binlerce k~tinin 
haplsan• hayatı, haksızhga isyan. 

ilaveten: EKLER JURNAL ve iki kısımlık TUrkçe 
sözlü kültür fi imi 

BugUn saat 11 ve t de tenzllltlı halk matlnelerl. 

.-c-=-=-----------~lllml--------------1• 
~--DİKKAT ... DİKKAT--'• 

SARAY Sinemasında 

Balkan Antantı Konseyinin 
toplanması, muharip ve gayri 
muharip büyük devletlerin ala
kaları, yapılacak müzakerelerin, 
verilecek kararların ehemmiyeti, 
uzak şarktaki hadiscle~le bizi az 
meşgul etti. J aponyada Hari -
ciye Nazırı General Arita ile Har
biye Nazırı GQDernt Hata'nın 
söyledikleri nutuklar, bilhassa 
Birleşik Amerikada pek ehem -
miyetli a!Usler husule getirdi. 
Hariciye Nazın General Arita, 
esasen antikomintern paktın ha
raretli taraftarlarındandı. Ayni 
zat, yalnız Çinin değil, bütün 
uzak Asyanın Japonyanın iktı
sadi hakimiyeti, siyasi ve idarl 
nüfuzu, mürakabesi altına geç
mesi planını da hakikat haline 
getirmek istiycnlerin birinci sı
rasında bulunmaktadır. 

!eşik Amerika hükôıneti Ame
rika sanayiini, iktısadiya't, ziraa
tini fena ikibetlere sürükliy&
cek, işsizler miktaruuı şimdi he
sap olunamıyacak yeni, yeni mil
yonlar ilave edecek yüzlerce 
milyon insanı barındıran Çin 
uzak şark piyasalarının kendi ih
racatına serbest ııazar olmaktan 
çıkmasın1 bir türlü kabul ede • 
memek~e~ir. Bu Yilzden, Japon
ya Harıcıye N azırmın, Birlcsik 
Amerikayı menınun etmek için 
antikomintern Pakta Japonyanın Göstıerilımokte olan mevsimin en büV'ii.k muvaffakiyeti. ve en mükemmel ı;ıaheseri. 

. İngiltere ve Fransa hükumet
lCTinin Almanya ile harp halin
de bulunmaları, Japonyaya kar
şı. beş ay evveline nisbetle daha 
orta bir politika takip ebnel<>
rine sebep olmwıtur. Fakat Bir-

bail'lı kaldıi:ını söylemesi, Vaşing

toııd~ki. endi.şele~i bertaraf et . 1 c E B 
memıştır. Bırleşık AmCTika ile 
Japonvanın yalnız ticari, iktısa
di ~eğil, siyasi. tn~nasebetlerinin 1 
dahı daha tehlıkelı devrelere gir- , 
ınesiııi, iki devlet arasında, bel
ki de simdiki harp içinde büyük 
bir muharebeye başlanmasını, 

kuvvetli ihtimaller arasında bek

LO TARIK CASUSU 

Jiyebiliriz. 
HAMİT NURİ mMAK 

B!JtNAL FRANSIZCA Ntl"SHASI FİLMİNlli 
SON 1K1 GÜNÜNDEN İSTİFADE EIJ'İNİZ. 
Yarın akşamdan itibaren: MÜSTESNA OLARAK 

FRANSIZ sinemacıhğırun }'elli bir şal Mb1'1 ba<a.a.ıacattırt 

GÜN BATARKEN 
.. TÜ4lkiye harioi.Yt! wkili B. Şü.k

ru Saracoi{lıu. işii.a odıibı asılsız 

EğerYuJ(<>Slavya, Romanya, Tür 
kiye, ve Yunanistan, Bulgaris -
tan "" Macaristanla anlaşı.ı:!.a.rsa 
hükümdarlık hakl.annı ve hayaU 
menfaatlerini Berlin ve Moska
vaya tanıtacak manevi ve maddi 
bir kuHet vücude ııetirirler. Bu 
memleketlerin zırlılanndaki ye
gane zaü nokta Almanya ile yap
ın.ıs oldukları \icaret anla.şmaJa,. 
ndlc. Çünkü Almanya bu mem
leketler istihsıı.latırun üçte ikisini 
veya d&tte Yçüııü avucuna al -
m.ı.stır. '-.:::======================================= 
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Valide Sultanın 
len peçeli 

Tefrika : 139 

dairesine götürü

kodın, Halitti 

, HALK SÜTUNU f' .. ,.. . _ ... ..,,.,.,.. ... .....,..,,. 

Tenzilatlı matine- ilf 
lerden bir şikayet ~ 

Okuyucularımızdan bir 
lise talebe!i yolladığı bir 
mektupta şö11le diyor. 

Bunlardan birine yaklı.ııtı: 
- Arkamdan gel... 
Dedikten sonra kapıya doitnı 

yürüdü. 
Sarayda.ki cariyelerin hemen 

çoğu onu tanıyorlardı. İçlerin
de onun yanı.nda yetişmiş, U>r
biye edilmiş olanlar vardı. Ve 
bunl1ar saraydan çıkınca yine baş 
kabir va?lı kapıya .l(Önderilınek 
için Ha:ronun delaletine muhtaç 
olduklannı bildikleri için mu.
ı;evi simsanl karşı hÜTnlet gös
teriyorlardı. 
Harcın, harem dairesinin sıkı in 

zibahnı bildilti için kapıdan pek 
uzaklara da gidemiyecej!ini müd
rikti. Bu sı-beı:f"' kendi yetiştir
mesi ,cariyelerden birini çağır
dı. 

Ona: 
- Kızım, dedi. Bu yanımda

ki ihtivar kadıncaj:(ız biraz ev -
vel Valide Sultan Hazretlerinin 
daire'erine J?i;türülen ~ene kızın 
annesidir. Kızının rahatta oldu
i!unu görmeyince gönlü rahat 
etmivecek. Onu Sitti Zübeyde -
nin dairesine kadar götür bir ke
re daha k.zını görsün .. 

Cariyı:., Ha:ronun ken<lisine gös-
ıterdii(i yüzü siyah ~eli kadına: 

- Gel beniniıe beraber .. 
Dedi Zevk simsarı cariyeye: 
- Arapça bilmez, dedi. Bura-

ının yabaneısıdır. İşaretle konuş. 
C!ariye bunun üzerine peçeli 

kadına işaretle kendisini takip 
etmesini anlattı ve ikisi beraber 
genis koridorun yarım avdınlıı'(ı 
içinde yürüyerek kayboldı.kr. 
• Haron tekrar salona ııirtniş ve 
eimdi üç kişi kalan peçeli kadın
ların yanına ııelmiş'!i. 

P~eli ka<im1ardan biri Haco
na sokuldu. 
Kısık fakat kalın bir ses!'e: 
- El!er, dedi. Halide bir şey 

olursa, el!er bu işte bir kahbeli
iii.ni sezersek kendlııi ölmüş bil .. 

Valide Sultanın dairesine gö
türülen ııeoeli kadın, Halitıti. Sa-

,E~ ~ .§ A 

1 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

AN K A R .tl 
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ltap&lllf 

Sterlin 
Dolar 
Frc. 
Liret 
İsviçre Frc. 
Florin 
Rayişmark 
Be!ııa 
Drahmi 
Leva 
Çek kronu 
Peçeta 
Zloti 
Pe~ö 
Ley 
Dinar 
Yen 
İsveç Kr. 

5.24 
180.19 

2.96875 
6.6975 

29.355 
69.185 

22.1575 
0.97 
1.5875 

13.435 

23.425 
0.935 
3.0825 

30.81 
31.0975 

Esham ve Tahvilat 

Erı:ani 
Llıstik şirketi 

19.87 
0.40 

DOKTO 
Feyzi Ahmet Onaran 
Cildin ft aDttvf7• 

Pazar hariç her ~ı saballtaa 
al< ama kadar 

Adns' Babıali Catalotln 
yokuşu lr.6-lnde No. 43. Tel. %31191 

J.IAZRETJ u 
Y azı:.n: Ziya ~ akir 
Bu sl!'ada, Suriy,; hududunda

ki (Feziia) kabili!sinin. Bizanslı
laırın teşvikiyle isyan eder~ ha
rekete ~ğine dair haberler 
gellmişti .. Resıılü Ekrem Efendi-

miz, derhal seferberlik emri 
verdi. Ve ordunun hazırlanması
na, bizzat nezaret elti. 

Fakat bu meşguliyetler, Resu
lü Ekremi yoruyordu. Ve gun
den ı;iı.rıe art:ın hararet de ken
disini kuvvetten dc.şürüyordu. 
(Safer) avının soıı:aırn:ı. dol!r11 ar

.tı..1< endişe edi erek derecede bir 
zafıyeı ve derman.ızlık başla
mıştı. Ltıki::- onun ça.lışmasına, 
hic kımse mani olamadı. 

Seferber-ık tam Safer ·ayının 
28 inci gunu bitmişti. Ordu, 
ru-tık harekete hazır bir h.a 
idi Ancak, ordunun kumanda-

Jonda kalmış olan üç peçeli kadın 
da Halidin o.rkadaşlan .. 

Haron temin etti: 
- Merak et:meyiıtiz. Beninı si

zin davanıza karşı ne derece bağ-
lı old11~ sonra anlıyaeaksı
nız. BÜ davada siz nasıl hayatını-
zı fedaya hazırlanmışsanız ben 
de servetimi ve caıum kadar sev
dij;jm kızı:mı öne koydum. Müs
terih olunuz. Haltt gelecek ~ bi, ' 
ı.e çok iyi habeıl!ler de ııetire -
cektir. Benim, erkek oklukum i
çin, harem dairesine girme bak 

•Bazı sinema.1.ar cu:.'lıa.rle
s.i ve pazar günleıı iı;m <ten
zilatlı old\l.kurYc< iJi, n ettik
leri m&ti.neleı 11;ı;ı yir.c 
t.a.."D biiet ücrı>ti almaktadır
l.:ır. Btmun en ~= misaline 
kiıll<lnusmunin son hafta -
smıda Beyoğluı:d:a cuıni::ır-
Lesi günü bır, p;ıza,r günii 
de dir,er bır si.T'eınada (si
nemıa!liax ın isimleri bizde 
mahfuzdw·) bizzat şahit 
old'tmı. Hükıimetin bir ta
kım vergi lt'<lakidığı mu
kabilincb halk lehine ı;in~ 
mooıl.ara kabui ettfrclij;. bu 
U'SUlün v~. vavıış teTike
dihni~ doWlı ıtidllrnesi bir 
ha:kkm. kaybolması demek-

ve saliıhiyetinı bu salona kadar
dır. Bundll'll içerisine giremem. 
Fakat Halit kaOın kıya:feti ile 
harem dairt>sinin her tarafını do
laşabilir. Bahı.ı.sus b11 eğlence ge
cesinde bu iş çok daha kolay o-
lur .. 

* 
Emiri!"ımünfutin Muhamıne -

dülcmin, annesinin karşısına sı
raladığı cariyeleri haris erkek 
nazarları ile inceden inceye sü
züyor ve Sitti Zübeydeni<ı, Ha
rondan aldı~ı afsilat dairesinde 
verdiJi;i izahatı alıi.ka. ile dinliyor
du. 

Vri;de Sultan izaha<tını bitir-
dikten sonra: 

- Simdi, dedi. Bunları bir tec 
rü.be edelim .. Bakalım methedil· 1 

di·k!eri kadar san'atlerine vakıf 
mıdırlar. 

Biran içinde cünbüş salonun
daki eski eariyeler yerlerini bu 
yeni!icre terkettiler. 

Saz ve şarkı sesleri yiikselir
k<>n ortadaı rakkaselerin kıvrak 
ve kelebek gibi uçan raks18fı baş
ladı. 

Sakiveler geru: Ha!iienin önün
de geçit resmi yaparlarken zen
ciyeler de Emirülmümini.nlıı. ku
ruldu~u tahtın arkasını abanoz 
tenlerinden canlı bir halka ile 
çevirmişlerdi. 

(Arkası var) 

İKDAM 
Abone Şartları 

DAHİLİ HM!Cl -
s .. ııelllı ıuıo Kr· 2300, 1'.r. 

8 aylık 600 Kr. 1~11 K.r. 

1 ll1iık JOt "l\.J'. llOO K:ı. 

1 a 1tı0 Kr. 

1 LAN 
TEK SU'I'tr.i 
SANT J M1 

llirlAd SahU• 400 kunıt 
ikinci Sahife :SO kuruş 
Üçüncü Sııhlfe 260 kUI'U§ 
J>ördüocü s~hi!e 100 kllnıJ 

5 - 6 wcı sahifeler 50 Jru.rUf 
1 • 8 inci Sallifelar 3Q kun11 

Gazetemizde neı;rttı.rlle

cek bilcümle ticari IJıinlar yal
nız Ankara caddesinde Kah -
ramanz:ıdc hanında İlancılık 

ı Kollektlf şirketinden alını.r. 

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

SON TELGRAF Basımevi 

Tefrika: 139 
nı kim o!acagı belli de~ .. di. 

Resulü Ekrem Efendimiz, o 
günü ve o ııeccyi şiddetli bir ı 
humma içinde geçirdi. Esbap 
tan bazıları o gece sabafu.ara 
kadar uyumadılar. Resu1ü Ek
rem Efe"ndimizin (hanei s.aadel) 
leri etrafında dolaştılar. 

Habibi Ekrem, sabaha karşı 
humma nöbetlerini geçirdi. Hat
ta sabah namazını yine bizzat 
kcndileri kıl<l>rmak suretile, es
habı kira.mı ve Medine halkını 
sevindirdi. Bir müddet mescidi 
saadette kalarak (Üsame b.in 
Zeyd)i nezdine celbetti. Ordu -
nun sanc:ıihnı getirdi. Üsfun.eye 
verdi. Verirken de: 

- Ordunun kumandanlığını 
sana tevdi ediyorum .. Ve seni ba
banı sehit eden düşmanların te-

tir. Ala.k.adarlann buna 
mani olmalarını dllerim.• 

Belediyenin alakadar kont
rol memurkınnın dilııka1lc
rini çc.-'keriz. 

Etyemezde elek-
trik ceryanı 

EtııemPZde ot"ra" bir o
kuyttctt1'nuzun şiktiyeti üze .. 
rine istanb1Ll elektrik, tram
ı•aıı ve tünel iş1eımeleri u
n1.unı. müdürliiğ ·ı1ıden ~,ı 

mektubu aldıh: 
.Gazetı>nizin 24/1/940 tar 

rihli savısır:ıd.a Etyeme:ıxle 
oturan bir okuy>ıı<:unuzun o 
hava'Lide drok:t:ri:k rerey;mı• 
nın ikide biT kıesi~inden 
şiıkayeti vardı. Yaptığımtı 
telkiıklE'!"le bu inkıtaların se-
bep-Jui tcsb>t edilmiş ve i
cabeden tedbirler ahı:ımış
otır. 

Bi:tveslle savmla:ıımuz:ı ııur 
:ıııarız.· 

Umum müdticlüJiün. hos
.saısi~t ve alitk:asııu tak
diT J.e karşılar, teşelr;k\ir e
der.iz. 

lnanılmıyacak 
bir iş 

'I 

Gazıe'temizin 23 kfuı.w:ın -
sani tarihli nüshasında Ni· 
baıt Özoan adlı i><ci bir oku
yucumuzuııı ş>kfıyeti çıkmış
tı. Liıman :id.a·esinde i<çi '' 

, olım bu okuyı.rcmrl\lz, isci 
o~<lııiiı.ı içi_n _asansöre bi~:- b • 
dirilaıwd.iğinı vazıyorou. Dün ~ 
yolkı.d.ıi!ı bir mektupta, ga
zeteıniZJC böyle bir şjlclyet-
1.e bulmııdu;ı-undım dolayı 
bu defa işintlen çı.kanidığır 
ru billcli.rb·or. Bu işçinin böy-
le bir 1'ebenle ±şten çık'11"1-
labilecel!ine ih tiıma 1 veor
mivoc, alakadarların me- t 
se'levi tenvir elme'l.eriıı.i ri-
ca ediyor=. 

Voleybol 
müsabakaları 
\Mektepler ara:.ınd:ı tertip edi

len Voleybol m:ıçlannda şu ne
ti.reler ahna~tır. 

Er'""'k. Muallim - İstiklali 15-6, 
15-9, Haytla•paşa - Ticre-cli 15-2, 
15,3 mafılüp etmiş, Hayriye - Da
rüşşafaıka maçında Hayriye ola!kı
mıı l(a"jri nizami ok:uğundıan Da. 
rüşşalaka hüEımen galip sayqi!Jmış
tır. 

dibine memur ediyoı um. Der
hal hareket et. Düşmanlıarın 
üzerine atıl.. Ceııeb' Hak sana 
nusret ve selamet ihsan ederse 
orada çok .kalıma. Geri dön .. Mu
vaffakıyet kazan.maıı: için klavuz 
ve casus ku'.fanımayı da unu•t.nıa. 

Dedi. Ve sonra mesdtleki es
hal.a dönerek: (Üsame) ye ita
at edilmesini tavsiye etli. 

Eshaptan biç bin Resurü Elk
rem Efendimizin bu emir teri

ne itiraz göstermu.:li. Herkes 
vazifesi b.aşına geçti. Ordu ef
radı şehirden çıkarak .Ceref• 
denilen mevkide birleşti. Bura· 
sı, ordunun irtinıa mahalli idi. 
A, .. erler dalına bıl~<.da toplanır 
(Cüz'ütaım) te$kilatı yapılır. Re
sulü Ekrem tarafından son emir 
verildikten sonra, ordu hareket 
ederdi. 

Bu defa da böyle olacaktı. Fa
kat Rcsı.ılii Ekrem Efendimizin 
hzstalıjiınd.an dolayı menfur 
ümitlere kapılan (münafıklfil") 

derhal harekete geçerek yine her 
tarafa zehir saçmıya başlamış -
lardı. 

"1 J[ D A M 

ve bütün ağrılarını derhal keser. Lüzumunda 

günde 3 kaşe alınabilir. 

İstanbul Defterdarlığından : 
Kemmıl:cş mnh.,~e:>i Met'kez Rtlııt.mı H.an 3/17 No. da vnJ>llr acen

taJığı )'<lpm 0 ·k.ta ike:ı bu yeri terkeden ve ikametgahım d:ı bildir- • 
rnıcmi.ş obn Sudi Ahmedin tarihi ilandan itib:ıren on gün za:r:fın- ı 
doa 3 No. Jı te'"..kiki itiraz komisyr; una 930 takvim s..•ııesine ıııit d<:fati:r 
ve evrakı sarfiyesini ibraz etme.< liiz'l!:mu ilan olunur. (882) 

inhisarlar Umum Müdürlüğüna0n 
Muh. Bedeli % 7,5 teminatı Eksiltme 

Miktarı Lira Kr. Lira Kr. Şekli saati 
~~~~~'--- ---- ~~~~~~~---'~~~~ 

Cinsi 

llibire ve l:a,,keıt 41 takım 
Fatin 41 çift 
Palto 28 adet 1360 - 102 Açık Ek. 16 
Mu<::ıımba 2 , 
Ciz.me l çift 

I - Şartmıımc ve elbise model'ıeri mucibince yul<arıda miktarı 
ya21·h meJ.l>usoıt açık eksiltme usulh•k y:ıplırı:.aeaktır. 

II - Muhommen bedeli, ınuva>kka.t teminatı, eksiltme saati 
hiza.."llld.a ya-zılıtlır. 

III - Eksilot:ıne 19/2/940 pazarlıesi günü Kabataşta levazım ve 
.nübaya:ı.t şubesindeki alım komisyıonunda yapı1'acaıktır. 

IV - Şa!'f.n.'.lıme her gün sözü geçen şubeden paTasız alınabilece
ği gibi modeller de görülebilir. 

V - Münkasaya girecekler eksi1tıme günü ba.ruti renkte şayak 

kınnaş nümımel-eri ve yüzde 7,5 ııftwmr.c paralariyle birliMe yu-
kar.:da adı geçen kanıhyona gelmeleri iliın olunur. (893) 

Deposu: Jak Dekalo ve Şür., 

Çocuk Hekimi 
Dr. Ahmet t.kkoyun!u 

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

Birdenbire Medil1<'de bir cere
yan husule ge!tdi. Her tarafta: 

- Ne deıınek?.. Üsfıme, he
nüz on sekiz yasında, tecrilbesiz 
bir ııençtir. Babası da, bir ha
beşi köledir. Resulü Ekrem, a,. 
zadh kölesinin oğlunu, herkese 
tercih edivor. Eshap arasında bu 
kadar l(Üzide insanlar varken, 
Habes bir kölenin oğlunu, koca 
bir ia'lam ordusunun başına ge
ç.iriyur. HJc şüphesiz ıki, bu ölüm 
alametlerinin eseridir. 

Diye, bir dedikodu ,başgöster
di. 

Resuı\ü Ekrem Efendimiz, bu 
dedikoduyu haber almakta ge -
cikmedi. Bundan, son derecede 
müteessir olarak, eshabın derhal 
mescidi saadette toplanmalarını 
emret!~ Kendisi de mescide ge
çerek. b•J dedikodulara karşı te
essürlerini ifadeden sonra: 

- Hatırlarsınız ki, vaktile E
samenin bahası (Zeyil) hakkın
da da böyle söyliyenler olmuştu. 
Halbuki Zevit, kendisine tevdi 
ettiğim vazifeyi büyilk bir liya
katle ifa etti. Halta, vazife uğu
runda can vereli ... Hiç şuphesiz 

POKER Traş bıçakları 
D ü nyanın en iyi tra, 

bıçak l arıd ı r. 

traş bıçakları geldı. Her yer.le 
bulunur, markasına dikkat edınıs. 

İstanbul Tohtakale No. 51. 

Dr. Hafız CemaJ 
( Lokman Hekim) 

DAHlLıYE MÜT AHASSISI 
Divanyo!u 104 

ki, Esame de ayni suretle hare
ket edecek ... Kendisine verdii:im 
makama !ayi.k ®uğunu ~öste
recektir ... Ey esbap! ... Durma
yınız. Tereddüt etmeyiniz. Der
hal, i•leriııizin başına ııeçiniz ... 
Her kim ki, Esamenin lrumandan.
lıilını kabul etmez ve onun ma
iyetinde harbe gitmezse, Alla -
hın laneti, onun üzerine olsun. 

Dedi. 
Resulü Ekrem Efendimizin bu 

hiddeti;; ve müessir sözleri, es -
haba dehşet verdi. Orduda ala
kası olanlar, derlıal (Ceref) or
duı?iihına şitap ettiler. Vazife • 
lel'inin başına geçtiler. 

Esa.memn b:ıh:ısı (Zeyit bin 
Harise), Habeşi bir köle idi Re. 
sulü Ekrem Efendimizin en sev
gl!i zevcesi Hazreti (Hatiçe) bu 
köleyi salın almış, bir hatira ol
mak üzere, Risaletmeap Efondi
mize takdim etmişti. (Zeyil), ye
ni efendisine kendisini o kadar 
sevdirmiş idi ki, Resulü Ekrem 
Efendimiz onu azat ederek evlat
lığa kabul eınıis, ayni zamanda 
son derecede muhabbet ve hatta 
hürmet gösterdii(i dadısı (Üm-

4 - SVHAT IMI 

.... ...-~ 1 ~. ~' x•:. A ı-T_A_K_v_l_M_v_•_H_A_v_A_. 
Ankara Radyosu 

4 Şubat Pazar 
12.30 Program, ve menJlletket 

"""1t ay,ırı, 12.35 Ajan:; ve meteo
ro.lojı haberleri, 12.50 Türk mü
ziği: J<'a~ıl heyeti - Kan:;ık prog
raım, 13.30/14.30 Müzik; Küçük 
orkeslrn (Sef: Necip A,kın), l -
Robert Stolz: Prat<or·de aJ:açlar 
i~rar çiçek açıyor. 2 - Leopold 
İsponya melodileri (potpııri). 3 -
Martin Uhl: Grinziıı'e bir daha 
grcmiyelim (vals). 4 - F1ranz 
Lehar: Taria kuşunun öttüğü yer 
operntirodeı. potpuri. 5 - J. St
rauss: Polka, 6 . A. Rubinstein: 
Nişaıı;ıl:xrın daıı:sı, 7 - G. Wink
lE>r: Keman'ın aşk şwkısı, 18.
Program ve mPnılekıe: s<>at ayan, 
18.05 Müzik: Radyo ca< orkest
rası. 18.30 Çocuk saati, 18.55 Ser-

4 Şubat 

PAZAR 
Hicri: 1358 Rumi: 1355 

2 nci ay Gün: 35 2. Kiııun 22 
Zilhicce: 25 Kasını: 89 
Güne : 7,09 Akşıım : 17.28 
Ö~le: 12.28 Yatsı: 19.01 
İkindi: 15.11 İmsak: 5.28 

- HAVA VAZİYETİ -
Yeşilköy Meteoroloji istıaısyo

nuridan a.h:ııan .ınaltıına.t.a naz:ııran 
hava vurdun. doğu ve cenubu şar· 
ki Anadolu böll(eleriyJe, Ort.a 
Anadolunun ve Karaıdenizin or
ıtıa 1ıaTa!1.-ıruı.<la ıkapalı ve mev,~ 
zii yağışlı diğer bölpelem.., uımu
m.ivetle buluotlu ve yer ver si&
li ııeçmiş, rüzgarlar Traıkya ve 
Karadeniz kıyıl:arırıdıa şim~ di
ğer bölgelerde ekseriyetle cenup 
istikameı.inıdıen h:ıfif esımişti<r. 

be;t saat, 19.10 Mem:·~kct saat Yunanistanfa yeni 
a;ıarı. Ajans ve met00oroloji ha-
be: kri, 19.30 Türk müziği: Ça - ticaret anlaşması 
Jaonl.ar: Ruşen Kam. Rcşa-t Erer, Yunanistan ile yeni bir ticaret 
Vecihe. Cevdet Kozan, İzzt'lttin anlaşması yapılması için Ankara 
ÖMe. da yapılmakta olan müzakereler 

1 - Arif Bey - Hicaz ŞB!'kı : henüz neticelenmemiştir. Bu yüz 
(Kurdu meclis aşikiin meyhane- den eski muahede şubat sonuna 
de). 2 - Şevki Bey - Hicaz şar- kadar temdit edilmiştir. Maama-
kı: (Sen bu yerden gideli). 3 - fih müza.kereler çok müsait şe • 
...... - Hicaz şarkı: (Su köylünün kilde devam etmektedir. Bugü-
yosınada kızı). 4 - ...... - Eviç !erde muahedenin imzalanaeal'ıı-
türkü: (Atla<hm bahçene gir- umulmaktadır. Yeni anlaşma 

dim). 20.15 Konuşma (Tadhl.en mart başından itibaren mer'iye-
oohifıelcr), 20,30 Tüıık müziği: Fa- le ııirecektir . 
sıl heyeti - karısık pıogrom, 21.- !!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!I 
Tüflk müzi~i: Ha& türküleri, İ
nebolulu San R~cep, 21.15 Mü
zilc Schubert - c-.ıç kız ve ölüm 
kı.r.ırteti, Çal=!ar: Licco Ama.r, 
En.ver Kape!iın" ..,, İzzet .\tbHyrn><, 
Mesı.ıi Cemil. 21.50 Müzik: Sen
fonik müzik: (pi.), 22.15 Memle
lret sımt ayarı, Ajıns h,a,berleri; 
Zinaat; cşhııım - tahvilat, kambi
yo - nukut borsr:sı (ftvat), 22.30 
A ians soor SC'rvisi, 22.40 Müzik: 
Cazl:nnl (pi.), 23.25/23.30 Ya.
.-mkı prof!ram, ve kapanış. 

,...ehir 
Tiyatrosu 

TEPEBAŞI DI!AM 
KISMINDA 

4/2/940 Pazar ~ndüz 
saat 15,30 da 

O KAD I N 

4/2/94-0 Pazar ııünü akşamı 
saat 20,30 da 

O KAD I N 

* İS Tİ KL AL CADD E S İ 
KO MEDİ KISMIN DA 

4/2/940 Pazar gündüz 
saat 15,30 da 

OÖLUMUZ 

4/2/940 Pazar günü akşamı 
saat 20,30 da 

OÖLUMUZ 
• 

mü Eymen) ile evlendirmişti. 
Bu izdivaçtan da, (Esame) dün
yaya gcf;mişti... Zeyil, son dere
cede zekj. ve cesur olmakla be
raber, kendisine tevdi edilen her 
işdc livakat gösterirdi. (Bedir) 
harbinde büyük yararlıklarla te
mayüz etmişti. Buna binaendir 
ki, Resulü Ekrem Efendimiz 
(Mfüe) muharebesinde kendisi
ne kumandanlık va:.ıifesini ver
ıpiş .. Bu eesur Habeşli o meydan 
hatbinde, eılıinde kılıeı oldıığu 

halde -elıadet mertebesine erımiş
ti. 

(Esaıne) ye gelince, bu genç 
Habeşi de, ibabasmın bütün me
ziyetlerine tevarüs etmişti. Hat
ta. (Uhud) muharebesinde, he
nüz çocuk olduğu halde harbe iş
tirak etmek istemiş .. Fakat Re
sulü Elcrem Efendimiz tarafın • 
dan, zorla geri çev:rilınişti. Re -
sulü Ekrem kentlisini o kadar se
verdi ki, herkes tarafından (Re
sulfillahın sevgilisi) cliye tevsinı 
edilirdL • 

(ATkası var) 

Fatih Ha lkevinde 
fotoğraf sergisi 

Fatih Halkevinden; 
ı - Eviımizde fatograf amatör

lerinin ock~eri resiımle.-derı mü
rekkep bir sergi açıJ.aea:kıtır. 

2 - Sergi 10 şubaıt 940 cuımn'r
tesi günü saa:t 15 de mernsi.mle 
açılacak ve 15 gün hergün saat 
10 dan 20 ye kadar bütün yurd
d.a.şlann ziyaretlerine açrk bu
lınırlurulacak ve 25/2/940 µaza.
günü akşamı l<apanacaılci.ı3:. 

3 - Scrl(iye i<;lirnk eden eser
ler arasında derece aıı.an 3 fot.og
ııafın sahiplerine münasip he
diyel"r verilecek ve bu der<:ee 
Jaazanan eserler Anl<arada nisan 
ayı içinde açılacak Halkevleri 
fotograf sergisinde teşhir edıJıe.
cekıtir. 

4 - Sergide eserlerini teşhir 
etmek istiyerıler her gün saa1 10 
dan 21 e kadar eserlerini evimiz 
direktörlüii:üne makbuz mı.ııko:ıhi· 
li teslim edebilirler. 

5 - Arzu edilen di~r malıi· 
maot ev direktörlüğün~n alına» 
bilir. 

İstanbul Asliye 12 nci Hukuk 
Mahkemesinden: 

Müddei: Ruh at vekili avwkat 
Faruk haznedar. 

Müddeialeyh: Ayşe Makbule: 
.Aksre-ay Küçük Langa Bostan 
soıkaık No. 7 de . 

Müddei Ruh.at tarafından müd
deialeyh Ayse Makbule aleyhine 
nıüfus kaydının tashihi davasına 
a.i<t arzuhal sureti mü<ldeialcyhe 
tebliğ edilmek üzere ) azı.l:ı adre· 
sine gönderilmişse de mumai'.ey· 
hin mezkfu:- ikametgahını terk i
ll:e semti meçhu le gi tt iğinin beya
niyle iaıde kılınması üzerine ll~ 
kuk u.sulü muhakemeleri ka.
nununun 141, 142, 143 ve 183 ün
cü maddelerine tevfikan iade kı
lman tahkikat gününii göste. ir 
dlaveti.~ varaıkasının mahkeme di· 
vanhanesine ası.Jmasıııa ve 93~ /327 
numarada kayıtlı işbu davaya 
müddeialeyhin (15) gün içinde 
cevap vermesine karar verilmiş 
ve beıımucibi karar arzuhal ile 
davetiye varak.ası mahkeme cli
v.anhanesine asılmış ohoo.k1a mu
maileyh Ayşe Makbulenin yu
k.anda yazılı müddet zarfında 

davaya cevap vererek tahkikat 
için tayin kılın:ın 5/3/940 salı gü

nü saat (14) de mahkememizde 
hazır bulunması veya kanuni bir 
v<>kil göndermesi lüzumu t<>bliğ 
yerine geçmek üzere ilfuı olunur. 


