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SARACOGLU KÔSEİVANO.FLA GÖRÜŞTÜ 
Saracoğlu bugün İstanbula geliyor Sovyetler Besarabya 'ya 

• 
Hariciye Vekilimiz dün K ra 1 
Borls tarafından. kabul edildi 

·nıcın hücum etmediler? 

ır-=======================~ 

... 

$6/ırü Saracogla 

nun 
\ıı--

Hariciye 
dostluk 
karşllandı, 

Zaman, müttefiklerin müttefikidir 
= -- -==== 
Giin ll•ftikf• müt t•fikler Jaha ku1111etl•nmekte 
olJukları İfİn Almanya, acele etmek mecbııriye

tinJeJir. Ne yapacalı•a ,1940 Ja yapma•ı lazım
clır. Bir Hn• Jaha ll•ftikt•n •onra Almanya iı;in, 
lıarbi lıazanmalı iımiai •ıfıra yalılaıacalctır. 

Yazan : Abidin Daver 
da bir hareket yapacağı malum 
ve muhakkak olan ha~ımdan önce 
davranntak acclesindendir. Bıı 

Sofya, 6 (A.A.) - Bulgar Tel- ı 
graf Ajansı tebliğ ediyor: 

Türkiye Hariciye Vekili ve ,-e
fikası, refakatlerindeki zevatla 
birlikte bugünü Sofyada geçire
cek!lerdi:r. 

!Misafirlerimiz, Dragoman is
tasyonıında DemiryoHarı Umum 
müdürü Ho1tscev, Polis direktö
rü Albay Pantev, Türkiye elçi
liği ~katibi Arar, teşrifat mü
dür muavini Silianov ve elçilik 
ataşesi Pantchev tarafından kar
sılamışlardlr. 

Türkiye Hariciye Vekili, refıi

kası ve refakatlerindeki zevat, 
a:>ragoman istasyonunda kendi
Qerini bekliyen hususi trene bin
mişlıerdir. l\Iisa!irlerimiz, sabah 

Kösei11anot 

~ahvaltılarını trende almışlar 
dır. 

Türkiye Hariciye Vekili, refi
kası ve maiyeti erk&nı Sofya is
tasyonunda Başvekil Köseivanof 
ve refikası, Sarav teşrifat şefi 
Grouev, Türkiy_e elçisi Berker 
ve elçilik erkanı, demiryollar 
nazırı Grabovski, Fransa, İngil
tere, Belçika ve Balkan devletle· 
ti elçileri, hariciye nezareti yük
sek memurları ve diğer wvat 
tarafından istikbal edilmişler -
dir. 

Türkive Hariciye Vekili Saray 
defterini imza ettikten sonra saat 
11,30 da kral tarafından kabul 
edilmiş, refakatindeki zevat da 

(Arkası 3 üncü sayfada) Bahar yaklaştıkça, harbin, ya· 
~ bir Atide ne şekil alacağı, da
p hararetle bahis menuu ol -
pıaktadır. Almanların şubat veyıı 
ınartta mutlaka bir hareket ya· 
pacakları fikri, büyük bir Alman 
taarruzunun 1940 baharında de
. .li), 11141 baharında yapılacağı 
hakkındaki şayia ye tahminlere 
ıallptir. C'ünkü, daha aşağıda i· 
sah edecei(imiz gibi, zaman Al • 
manlann dei(il müttefiklerin 
müttefikidir ve onların hesabına 
çalışıyor. 

defa, Aiıııaııların böyle bir isti· • 

calc ihtiyaç göreceklerini san • f iMLA 
mıyoruz. Çünkü müttefikler, iyi· ı 

• 
YADA cc hazırlanmadan, beyhude in· 

san ve n1alzen1e zayiatı vermek -::::::::::::.:.::============ 
fikrinde değildirler \e bunu açık-
ça söyleı•,islerdir. 
Almanların martta bir hare

ket yapacağı fikrinde bulunan -
lar ise su üç delile istinat etmek
tedirler: 

1 - Alman ordusu 1918 deki 
bül·ük taarruzuna 21 martta baş· 
lam ıstı, 

2 - Mart ayı, harekata daha 
rniisaittir, 

3 - Hitl~rin, nıart ayına karşı 
büyiik bir zAfı vardır. Versay 
nıuahed"'5ini 1935 martında yırt· 
ınış, Ren gayri askeri mıntakası· 
nı 1936 martında işgal etmiş, 
dört senelik kalkıonıa plônını 

1937 martında yapmış, Avus
turyayı 1938 martında il . 
hak etmiş, Çekoslovakyayı 1939 
martında yok etmiştir. 1940 mar
tında da bii vük taarruza ba~la
ması ihtimali çok kunetlidir. 

Kanlı muharebeler 
şiddetle devam ediyor 
Sovyetler Bütün kuvvetlerile 
Mannerheim hattına, yüklendiler 

Reisin.iti, 6 (A.A.) - Stefani A· 
jansından: 

Sov-vetlerin Mannerheim hattına 
karşı yaıırnak<:a olduklan taarru
zun şiddeti mütemadiyen art -
maktadır. 

Şon 24 saat içinde Sovyet kı
taatı, yedi defa hücum etmişler 
ise de hiçbir muvaffakıyet e'de 
edememişlerdir. Bi!iıkis bir çok 
insan ve 25 tank zayetmişlerdir. 
Mannerheim hattının ger.isine 
inmiş olan 100 Sovyet paraşütçü
sü esir edilmiştir. 

Sovyet kıta1arı Ladoga gölü- · 

nün sevkülceyş anahtarlarına ya
ni Finler tarafından tahkim edi
Jen küçük adalara karşı nevmi
dane ga}Tetler sarfetmekte ise
ler de bütün hücumları geri püs
.kürtülmüstür. 

·sovyct kıtaları bu mıntakada 
ilk mevzilerine kadar çekilmek 
mecburiyetind~ kalmışlardır. 

Summa mıntakasında Sovyet 
tazviki devam etmekl€dir. 

Görünüse ııöre Sovyet yüksek 
kumanda heyeti her ne hesabına 
olunsa olsun arazi kazanmak is· 
• ımnektedir. (Arkası 3 üncüde 

' 
Balkan devletlerinin son kararı 
yeniden birçok tefsirlere yol açtı 
-- -

·~-- ---· .. il\ 

1Bu l gar is tan' 

IAntanta ~a.hil: I 
sagılabılır · 

) Metaksas beyanatında ) 
. bunu tebarüz ettiriyor \ 

Belırrad, 6 ( A.A.) - Yunan 
/Başvekili B. l\tetaksas Belgrad
i daki Havas muhabirine beya
/ yanatta bulıınarak, Antant dı· 
) şuıda bulunan Balkan meınle-
1 ketlerinin dahi aza devletlerin . 
( natta bulunarak, Antant dı· 

( te olduğunu bildirmiş ve: •Bu- ' 

1 
na binaen, Bulgaristan nıüsa-

I leınetperver gnıpumuza iJti • 
( hak etmiş addedilebilir• de - ı 
miştir. . 

.. __ --~ --'6 

Dün Londrada 
beş suikast 

daha yapıldı 
İki İrlandalı tethişçi 
bugün idam ediliyor 

Londra, 6 (A.A.) - Bugiın Lon
drada beş bomba. infi'ak etmiş· 
tir. İki bomba Fuston garında pat 
lanno dört kişi yaralanmış, bir 
bombı Birmi~n-ham postahane
sinde infilak ederek iki kişiyi ya
ralamıştır. Manchester pQstaha
nesinde infilak eden dördüncü bir 
ibombadan y aralıanan olıı f. mıştır. 

Saint Martin meydanına, Edith 
Cavell abidesi dibine yerleştiri
len beşinci bir bomba, bu abide
y i cüz'i hasara uğratm:şhr. Zabı
ta, Liverpol oostahanesi yakinına 
konulan altıniı hlr bombayı vak
tinde ele ııeçirıniştir. 

l 

ROMANYA 
" SVK~EŞ 
ıo 

Balkan Devletleri 1le Besarabyanın haritası ... 

Eski Fransız Başvekili Leon Blum diyor ki : 

"ltalyanın ne gibi bir rol oynadıOını tayin etmek 
mU,kUI isede TUrkiyenin hareketi atlklrdır,, 
Faris, 6 (A.A.) - Balkan An- 1 

tantı Konseyinin kararlarını mev' 
zuu bahseden Faris gazeteleri, 
Almanyanın tazyiklerini iktisa
di sahada yapmakta olduğunu 
müsahede eylemektedir. Bu l'(ibi 
tazyik bittllbi harp tehdidiııe da
yanmaktadır. Fakat bu tazyikin 
asıl hedefi Ahnanynnın munzam 
surette iaşesi olduJlundan mak -
sadm tamamile elde edilebilme
si için Balkanlarda sulhün de
vamı lazımdır. 

Binae-na1eyh Balokan Antantı 
nisb! bir sükfuıetle karşılaşmış
tır. Işte Leon Blum mütaleasını 
bu noktaya istinat ettiriyor. Ve 
Balkan Antantı Konseyinin neti
celerini bu bakımdan tetkik ey
IJ.iyor. 

Le Populaire'in başmuharriri, 
bu nisbi sükunetin sebeplerini 
araştırıvor ve diyor ki: 

Bunun en bariz sebebi Finlan
diyanın Rus hücumlarına mu -

(Arkan 3 üncü sayfada) 
Polis müdüriyeti, bilhassa Man

chester'in muhtelif mahalledinde 

araştırmalara ba&lamıı;tır. Bu mar YA K ı N ş A R K TA 
hallerde. bu suikasllerin faili ol-
duğu zannedilen İrfanda Cum-
huriyet ordusu taraftarları o - --------------""'------------

turınaktadırlar. HARP TEHLiKESi Müteaddit kimselerin ölümü 
ile neticelenen bu suikastin faili 
iki İrlandalı tethişçi yann sa -
bah Birnıinııhamda asılacaktır. 
Bu !1linkü iniiliik1ar, o idamın a-

• 

Almanyanın şubatta taarruz 
edeceğini ileri sürenler, Büyük 
Harpte, bazı taarruzların şubat· 
ta yapılmı' olmasından ilhanı a
lıyıırlar. Filvaki, 1915 de Hinden
burı, Ru•lara karsı Ol(ustovo za. 
ferlle neticelenen 1\Iazüri taar -
ruzunn 7 şubatta başlamıştı. 
Fransızların Şampanya taarru -
su, ayni ayın 16 ncı günü, ilk 
hamlesini yapmıştı. 1916 da, Al· 
manlar Verdön müstahkem mev
l<iine karsı, 21 şubatta taarruza 
'lreçmişlerdi. 1917 de, Almanlar 
karada dofcil, denizde, ~id~tli 
denlz<ıltı harbini şubatta ilan 
ederek bü~11k bir taarruza başla· 
nıışlardı. Yine 1917 şubatının 1 
inci gilnil İngilizlerle Fransızlar 
büyük bir taarruza ıı:eçmiye ka· 
rar vermişlerdi; fakat bu sırada 
F'ransız ordusu başkumandanı 
dek!şmlş, Mare~al Jofr'un yerine 
ıı:eçeıı General Nivel başka türlü 
bir taarruz yapmayı düşündüğü 
için, hazırlıklar ikmal edilemiye
rek bn hareket, nisan ayına te· 
hlr edllml~ti. 1917 şubatında, Al· 
nıanlar Rusyaya karşı, askeri 
bir taarrnzdan ziyade bir ihtilal 
taarruzu yapmı,lardır. Filvaki, 
27 •ubat 1917 de Almanlann yar
dımile Rusvoda ihtilal çıkmış, 
Car İkinci Nlkola, tahttan fera
ıate mecbur olmu$tu. Almanlar, 
bu lblilalln Rus)·ayı iyire sar • 
ınası \cin, askeri taarntzdan iç • 
tinap otnıl•lerdir. 

Hitlerin 1940 şubatında mı, 
martında mı, yoksa nisanında mı 
harekete gefeceğini tabın.in et • 
ıncmize imknn :vo1'tıır. Bunu bil
mek kin, ya Bitlerin mahrem es· 
rarı, valmt Alman Genelkurma
yı crkinından oln1aın1z l3zımge
lir. Bildil:imiı bir sey \•arsa. Al
manvanın ne yaııanksa 1940 da 
yapmak nıeehuriyetinde oldu . 
i(udur. Çünkil zaman, müttefik· 

• rifesinde vukubulmus oiuyor. 

Almanya Isveç'e de Anadolu'da zelzele 
hücuma hazırlanıyor! devam ediyor 

Iran ve Afganistan, muhtemel 
taarrııza karşı tedbir alıyorlar 

1918 subatında bü:-ilk taarruz· 
lar olmanııs, iki taraf dn hazır • 
lıkla vakit gcçirmi<lerdir. Büyük 
Barpte, k1'ın oonlanna doğr,; ya
Jıılan taarruzlar için, hep şubat 
'Yınm sefilmesini en mühin1 ~e4 
bebi, askerliğin mf<hur •hasmın
dan evvel davranmakıt prensipi .. 
dir. Filvaki taarruz etmek isti
Yen taraf, düşmandan eV\"el ha
zırlanıp bir darbe indirmek fik· 
rlle baharın tamam.ile ıelmesini 
teklemi•ordu, Binaenaleyh su • 
atın lntlhahı, bu ayın bir husu· 

•lvetı oldultından deW, bahar· 

(Arka . ., .1 ;ıncii sayfada) 

ABİDİN DAVER 

Aritanın dün
kü beyanatı 

A•lıerlilc c;aıtındahi yaban
cılar ııemı 1ere alınmıyacalı 

Tokyo, 6 (A.A.) - B Arita, 
mebusan meclı indeki beyanatın
da, hükünıctiı• Asoıııu Maru'da 
tutulan dokuz A lmaııı iad~ye mu
vafakat etmekle beraber, diğer 
12 esirin teslimini istemekten fa
rı{(_ olmıyaeağını söy:emi.ştir. B. 
A;;ta, muharip memleketlerde 
s~ah altına aL. ması muhtemel 
kimselerin, bur.dan böyle Japon 
ıı:;~ilerı.ne kabu! edilmiyecckle
rını teyıt eylemiştir. 

Şimali Almanya' da da mühim 
askeri tahşidata başlandı 

Faris, 6 (A.A.) -OeuvT~ gaıate· J 

sinde B!ı. Tabouis vazıy(>t": lyi bir 
menbadan alı nan haberlere göre, 
Almanya, isve~'in karsısındaki 
Baltık mıntakasında mühim mik
mda asker ve malzeme tahşid 
etmektedir. 
Diğer taraftan Ereme ve Ham· 

burgda bulunmakta olan mülıim 
cüz'ütmlar, füel kanalını geç-

mişlcr ve Pomcranya limanla· 
rıııda yerieşmiYe baslamışla:·dır. 

Alman makam~tı. bu tedbir • 
kri tekzip etmektedirler. 

Bundan bıışka bitaraf askeri 
muşahıdlerden tıf(renildigine gö
re Alman hava lı:uvvetleri ku· 
ırnandanlıf(ı. İsv-eç istikametinde 
bir hava taarruzu icrası planını 
tetkik etmektedirler. 

General Weygand Mısırın umumi 
müdafaa planlarını tetkik edecek 

Kıbrıs halkının fela- !Roma, 6 (A.A.) - Havas: Ro- zamanda İngilterenin Hindistan· 
maya gelen malı'.imata göre İran la muvasalasını tehdit edebile -

ketzedelere yardımı ve Afııanistan ııeniş mikyas· ceklerdir. 
. AıL1<ara. 6 (A.A.) _ Dün ge- ta askeri hazırlıklarda bulunmak- İran hüküroeti bilhassa müda-
ce yansından sonra, 0,40 da An- tadır. Bu hal iki memleketin faa tertibatını takviye chnckte 
karada bir zelzele olmuştur. muhasamatın hazer merkezinin ve ecnebi memlıeketlere çoık rnik-

Tlrebolu, 6 (A.A.) _ Bu sa· cenubuna kadar yayılması ihtima- tarda tayyare sipariş eylemek • 
bah biri saat 2.50, diğeri 3,55 ol· lini derpiş ettiklerini göstermek· tedir. 
mak üzere klba •Üılen şiddetli tedir. Af~anistanda ise kısmi sefer • 
iki zelzele olmuştur. Hasarat yok- İran ve Afgan hükü:r-etleri söy· berll'K yapılmak üzeredir, Diğer 
tur. ı lendiğine göre, Bıısra kcr fezine cihelt~n. mü~tefiklerin Yakın 

Lefkosa, 6 (A.A.) - Kıbr:uıta ve Amman denizine karşı Al· Şarkt~kı faalıyetleri Roma mah-
Anado1u felaketzedeleri için açı- ımanJıarl.a Sovyetlerin müşterek l fiil. e_rini.n • nazarı dikkatini cel· 
!lan defter ~maiye kadar 600 İn- bir hareket. geçeceklerinden bet.me'k~r. Bu mahiillerde 
l(iliz lirası toplamış ve bu para lrnrkmaktadırlar. Alman1arla Fra~ape'İngilterenin Suriye 
Türkiye konsolosuna tevdi edil- Ruslar, buralarda Yakın Şarkta ,ve Filisiindeki hazırlıklan büyük 
mlştir. müttefiklerin mevzilerini ayni · .J :x< ı<Afkcm J üncü şcıuJIJ.da) 

r ~ ., j. 
I' ~ , • 

• 
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BOYOK TARiHT ROMAN : 94 .__., 

G ç 
Yazan: M. Sami Karayel 

Müverrih, Peçevi İbrahim Efendi 
bile samilerin içinde hazır idi 

Bunl.ardan Pana kaksinin mu
haf:zkı.rı aylılcla.ıı halı.amsiyl.e Da
mac İbraohiın paşa}'Q müracaat et
m~nli Teda.hüileri bulu.nan 
e..lım.ış bin ahın .kendilerine veril-
di§.ı ve keııdıleri hizmeti devlete 
kabul edildikleri hakle kaleyı 
teslim ede<:elcl..rini vade1ımişlcr 

id.. Buııiann müracaatları ka
bul edilmıiı;ti. O va.kittenberi 
bunlar oıduda hazrr bulwıuclar
dı. 

İstreııonun içinde lıı.ılunan küJ... 
livetli kondutiyeler dahi çekil
mediler. Ordumuzda bulu.nan 
arkdaşlarına iltihak ettiler. 
Aynı zan.anda Prens Boçkaym 

(Macarları Nohavzel kalesini fet
het:ınlı.ılerdi. 

Bu sırad.:ı BOS!ıa aslreri ile Ta
tar süv~id yirmi bin kişi olll'I'a:k 
İşt~e Karniül tarafına te
caV'iiz ettil<!r. Memleketi alle., 
ve .1tii.1 içinde bıraktılar. Bir çok 
mevkileri feth ve yafıma ettiler. 
Getirdikleri s .eme eı:irl'erin mik
tarı yirmi bini geçiyordu. 

Her L'.u'afta p;: ebe bizde idi, 
A v...stucyıular mai{liıben evveli
ce işgal ettikleri yerleri birer, 
!birer ellerinden .kaçırıyorlardı. 

Budinde büyü.le şenlikJ.,r ya
pıkh. Prens Boçka yın resmi ı,e
tevvücü icra edildi. 

Erdü:l ve Hicaz kraL~J:ima 
kinayeten İstanbuldan müzeyyen 
ta<, g~ı. Fazla ola.tak Pıens 
Bo'>kay on sene mU<ldctlıe Erdü
liin mutad vagisirıdcn affolunu
yordu. 

Alay ile tetevvüç olunan ıkral 
Boçkay minnet tar ane sadrazam 
Lala .Melımet paşanın elini öp
tü. Ve şu manidar sözleri sö~: 
led.i 

- Biz, ~hın sadık bende
siyiz, para ııe alınmış köleler gi
bi hav'.ı.a veya tamaa mağluben, 
emrine itaat ekneyiz.. LUtuf ve 
ınadeletine karşı minnettara
ne ıfayı vazife eylexiz. 

Yeniçerili/tin s.uratıııa doğru 
brlatılmııı pek ağır bir taş 91.an 
bu s»zlerin nasıl telAkk.i o'lundu
j(unıu tarih bize haıber vermiyor. 
Hafuuki müverrih P~i İbrahim 
iEiendi bile samiloPrinin içınde 
hazır idi. 
Boçkayuı Macar krallığı, !Ma -

oa.ristıında ve Erdü.1.Qe ahalinin 
anın kr~ hüsnü kabul et
mes,L a1ıv.alde büyük bir tebed
dül lNısuJ.e getiriyordu. 

Avusturya ve AJınanya me
yus oldular. Muvaffakıyete ü
mitleri kalmadı. BUDüll için ılh 
ta..ebile müracaatla.-ıru arttrrdı-

41'. Llkin, A~a murah
haslar• hilıl. yüksekten dem vu
ruyorla:rdı. 

Murat ~ dahi anla.r ile e~
lellllliye devam ediyordu. Avus
ıtu..7a murahhaslııırı içinde gene
ral Mollard Altan, Gallu şayanı 
:zikirdir. Bizim tarafta dahi Ku
yucu Murat paşa, Kadı Habil 
Efendi teferrii t etti:er. 

İDtida kral Boçka yın bizim ile 
Avusturya arasında cıereyan e
decek müzakereden hariç tutu1-
masını talep ediyormrdı. 
Mıurat paşa; Munihhaslara: 
- Kral Boçkay, padişah tara

fından Erdüte ve Macaristana 
icı:al nasbolınmuş. Bir bendei 
bastır. Dedi. 

Ve sözlerine şuıı.J.arı da ill.ave 
etti: 

' 

- Bir padisah bendesinin ııııüza.. 
karelerden hariç tutuimasına im
kim yoktur. 

Diyerek kesip attı. Bunun ü
zerine bir QOık muhabereler, gi
dip. p;elmeler, müzakereler, mü,. 
nakaşalardan sonra, Komorn ka
lesi civannda Tunaya dökıjlmek
te olan Sitva nam küçük bir ne
hir kenarında birleştiler. Mua
hedenin esaslarını kararlaştır -
dılar. 

İşbu (Sitva) muahedesi (Sitva
torok) m.r 1edesi ıı.anıi.le tarih
te büyü.k 'bir mevki tutmuştur. 
Osmanlı istilasında vaki olan 
tevaıklı:uflann tasdiknamesi maka-
mında bir vesıkai resmiyedir. 

Bu muahede yani, Sitvatorolt 
ahitnamesi Osın~nlı İmparator
luğunun istiladan durduı'tunun ve 
tevakkufa girdığ;nın en büyük 
delilidir. 

Bu muahe<lenanıenin başloca 
mühi-m no.ktalaTı; Babı'1ıli tarafın
d~n Av.ustL>rYa hüküm<ıarı ve 
Alım1rya İınparate>ru (Matyas) 
ın Osmanlı padisalıına k:ü.büv bi.r 
hu;;:ıimdar m.ıka'l'lında tanılma -
sıdır. 

Devleti Oomaruyye bu mua
hede L.e münasebatı düveliyede 
sabık davalardan cHükümdaranı 
cihanın melce ve nenah-. lığı id
diasından vaz geçiyordu. 

Yani; Osmanlı İmparatorları 
artı.k kendileriyle heınayfu- im
paratorlıı.ıkla.r ve krallıklar oldu
ğunu kabul ediyorlardı. 

Halbuki, bu muahede~-e değin 
hü.kümdaranı cihanın melce ve 
penahi olan Osmanlı İmparator
ları hiç bir hükümdarla .kendile
rini müsavi addetmezlerc!ı. 

Eski münasebetloex<le en ziya
de Avust.u.ryalıl.arın hissiyatını. 
cerh eden de senevi vei gi idi. 

Avustua·ya V'e Almanya fLen 
devletin harçgüzar bir bende.si 
maJc:a:nında sabit kalıyorlardı. 

Sitva muahedesi bu ver~i mad
<kosini de tadil eylıedi. Senevi 
vergi yerinıe bir defalık olmak 
üzere iki yii;. bin altın tazmi
nat itasına Avust.u.ryıı rıza g;,,;.. 
terdi. Bizimkiler de kabul et
tiler. 

Bu su.retle Aknan!.ar ve Avus
ıturva:ılar, Oı;ınanlı İmparo.t~r!.J
ğıınun harc;J?iizar bir bende'.ıi 
ma:ktan kurtuklular. 
Avwıturya hüklımeti Erdül, 
Iacaristan cıenubu, U!a:1 kıt'

alarına artık al.ika bağlamıya
eak. Boçkay'ın krallığını tas -
dil< eyliyecektL 

Sulh zamanında tarafeynden 
tecavüz ve taarruz men cdil.ec..-ck, 
bundan inhiraf edecek olan mü
tecasirlıe:r tedip o>unacak, ziyan
ları tazmin edilecek, üsera iade 
ol:unacaktı. 

Aktolunu.n rınıealeha muvak
kat de~, müehbed olacak, her 
iki tarafça evlat ve ahfad namı
na da imza edilım~ sayılacaktı. 

Münazaa ve müşkülat :ıujıu -
runda bizim taraftan Budin vali
si, Avusturya tarafından (Raô.p) 
kuımandanı hakemlik vazifelerini 
üa edeceklerdi. 

Bizim taraftan artıJc İmparato
ra (Viyana kralı) denmiyecek, 
unv.anı resmileri verikcekti. 

(Arkası var) 

IKDAM'I Edebi Tefrika 

BOZGUN 
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Yol kısa olduğu halde, yorgun 

ve an sıkıntılı aşıldığı için, uza
dıkça uzadı. 
Öğle üstü Enin sol kıyısında 

dtıTdubr. Mont~a yolundan 
ordıınun sol cenah isti.ksafını ya
pacak olan Margörit fırkasının, 
7 nci kolordunun ihtiyat süvari
lerinin ııeldiJiini görünce ı;ok 
şa~ı. Bir rivaV(!'fe göre Ş~n -
Popüleye l{idivo. !ardı. Hlicuma 
m--uz >bUA!nan tek cenahı neden 
zayıD.a tP'O?'lardı? KC$if .kolu 
olarak uzaklara sıönderil!ınesi la
zmı ~ bu iki bin atlıya mer
kezde hiç lüzum yoktu. Üstelik 
de 7 nci kolordunun arasına gir
diklerindeıı. böıülderi aYKdılar, 
eı1lıer, toı:ıolar. havvanlar hiribir
lerine karıştı ve Afrika pi~e-

leri iki saate yakın Vuzier kapu
sunda bekılediler. 

-5-

Ertesi gün, 28 akustosta, Mo -
ris çok bitk.ın uyandı., omuzlan 
aRrıvordu, çadınla geceyi fena 
geıçirmisti. Vüeıı.dil henüz katı 

toprağa alışık değildi. Geçen ge
ce olduğu gibi, o ııece de kuzı
duraiarın çıkarı.iması menedil -
mişti; çavuşlar ge<:e dolas p a
yakları yokl.aımşl:miı. Morlsin 
topul!u yan..vor, sızlıyordu. Üs
telik bacalclarmı da, çadwdan dr 
sarı uzattığı için üşütmüştü. 
Jım: 
- Yavrum dedi. eJ!er bu)liin de 

yürüyeceksek, sen doktoru gör~ 

~imDI 
Sis dün açıldı, 
vapurlar 
yola çıktılar 
Yelkenliye çarpan motör 

dün yakalandı 1 

fKnAM 

Dükkan açını-
yan fırıncılar ce 
zalandırılaca k 
Belediye dün şube· 
lere kat'i emir verdi 

Dün sabah da limanda sis o:ı.-
.muştur. Fakat bu dHaki sis ha- Belediye Reisliği dün kay-
~ olduğundan vapurlar işliye- makamlıklara ve Belediye Şll'-
bilnıiş, yalnız Büyükdereden l:ıelerine gönderdiği bir emir-
yuk.arı olan iskelelerden ilk va- le her fırıncının mahalle ara-
purlar sisin buralarda çok ke- laıında ve çarşı.larda cElkmekci 
sif olması yüzünden köprüye ge- dri1kkanı. acmıya mecbın tutul-
:lemeınişlerdir. Kavak1ardan ilk masını tebliğ etmiştir. 
vapur ancaJı: 9,30 da gekbilmi.ıt' Bu dükkanları açmıyan fı-
tir. rıncilar evvela cezalandrrıla-

Evvelıki sabahtanberi boğaz dı- caklar, 2 nci defasında fırınları 
şında bekliyerek sis yüzünden li- kap,.tılacaktrr. 
mana gelemiyen İzmir vapuru ni- Ayni emirde; Zabıtai Bele-
havet dün öğle üzeri sis dağı1- diye Talimatnamesinin 8 inci 
dıi?ından boğazdan ~irmis ve ak-

1 
ımaddesine göre, bu dükkan- i 

sa.m üzeri rıhtıma vanaşmıştrr. ı laxm he.men açılmalarının le-
İki gürrdenberi Büvüikdere önün- ,: mini ve narhtan fazlaya s•tiş 
d€ ve bo!'raz dışında bekliy€n va- ) yaptırılmaması da bildirilıniş
purları dün ö~leden itibaren ' tı.r. 
yon.arına dev:ıım etmişlerdir. Fırıncıların bakkallara ek-

mek vermemeleri üzerine bir 
çok scmt:lerde m~l5.ta dü
een halk bu suretle lool:ıylıkla 
elcrvıek tedarik edebilecektir. 
r:.~-- - -- -- -- -~ -

Evve],ki sabah sis esna.;ında Sa
lıııazarı önlerinde bir ye1kenliye 
çarparak parc2hyan Özmclek an- ı 
barına ait C-Oşkun motörü dün 
Haliçte yakaJ.anmıstır. Coşkun 
mo•örünün de su kesiminden a
şai(ı kısmında yara göriilmüştür. ~K.ONOlııll 

ELIEDIY 

Yeni seyrüsefer 
farı konulacak 

memur-
' yerıer 

Karaköy meydanı, Bankabr 
caddesi. Galatasarny cadd<'Si ve 
HJrbiye ile Sislıye de ycni<l~n 
birer seyrüsefer memuru ve işa
ret yeri koıı.u1ması kararlaştırıl
mıştır. 

Bir heyet dün bıNıJ.ann yerle
rini tesbit etmiştir. 

Değirmenciler ve fırın
cılar yine zam istediler 

Sehırimiz değinnencilerinin de 
iştirakiyle dün aksanı Belediye 
tktısat .Müdürlülninde büyü.k bir 
tcıı>lantı yapılmıştır. 

Bu içtimada deitinmenciler,, 
Toprak Mahsulleri Ofisinin ver -
di~; vnların azlıPınd.an ve bun
ların ekmek imalfıtın<la kullanıl
ması haklmırlaJti karardan şika
yet etmişlerdir. 

Fırıncılar da un fiyatla.rmın 
arttırılması sebebiyle zam tale
binde bu1unmu.•lar ve dçğirmen
lerde bazı müşkülat gördükleri -
ıı· iddia ctmis'.crdir. Belediye 
tetkikat yapmaktadır. 

A.ARI F - -
Maarif Vekili Üniversite-

de tetkikat yaptı 
!Maarü Vekilimiz Hasan Ali 

Yücel dün saat 11 de Üniversite
ye gelmiş evvela Hukuk Fakülte
si birinci sınıfa girerek verilmek
te olan cHukuk Başfangıcı ve 
Tarihi• dersini dinlemiştir. 

'Müteakiben de Hukuk ve İktı
sat Fakültelerinin bütün sınıf
larına girerek dersleri takip et -

miştir. 1 
Hasan Ali Yücel ,bu, ara FakU). 

te dekanları iJ., de tıeınas elımiş
tir. Bundan sonra Tıb Fakülte
sine bağlı olen enstitüleri de zi-

yaret ve buralardaki mesaiyi tet-l 
ki..1<: ederek Üniversiteden aynl
mıstır. 

Dün gelen ithalat malları 
Dün limanımıza Amerikan ban

dıralı Eksirya vapuriyle maden 
yn/'{ı, glis~rin, demir, çelik, ay
na, radyo aks=ı. kalay ,mum 
ikimyevi ecza, aleminyum eş
ya, Bulıı?r bandı•alı Rodina 
vapuru ile Sinam<>ki, ham deri, 
pamu..tc ipli.~i, pamuk mensucat, 
yün. kakao, manganez, kimyevi 
ecza, Romanya bandıralı Sulina 
vapuru ile kimyevi ecza, İtai>yan 
bandıralı Allano vapuru ile de
mir, kalay, radyatör, toz mer
mer, kimy€vi ec-uı ve demir eşya 
gelmiştir. 

ı Yumurta ihracatı arttı 
Son günlerde İtalya memleke

timizd€n çok mühim miktarda kü
çük baş hayvan derileri ve yu
murta çekmektedir. Yumurta 
fiyatlar4 yükselmiştir. Evvelce 
15 liraya kadar satılan sandıklar 
şimdi 48 liradır. Bakkallarda 
satılan peraken<le yumurta fiyat
ları da art~tır. Her gün İtalya
ya yüzlerce sandık yumurta gön
deri!mektediı·. 

., ..... 
Küçük haberler 

.... ,o,,,,,,, .. ,w ••• . .. .. 
* Ankara - İstanbul arasında 
müzik nakline mahsus kuranpor
tör koymak suıeıiyıe Ankara Rad
yoounun neşriyatını İstanbul 
stüdy<l61.ına nakil yanmak ve böy
lece parazitsiz diriletmek için 
tetkikler yapılmaktadır. * Zahire ihracatçıları dün İk
tisat müdürlüğünde toplanm"liar 
ve ihracatı men edii<ih<.tcn sonra 1 
birdenbire fiyatı düşen arpanın 
vaziyeti üzerinde görü,müşlerdir' * Elminönünde Güınriik cadde
si diğer kısıntlara nazaran alçak 
olduğundan burasının da yük
seltilmesi kararlaştırılmıştır . 
y,ükselt.me 20 - 40 santim ara
sında olacaldır. * Sadı.k zade Arslana ait Sa
karya vapuru Romanyadan al
dı.lit 1600 Polonyalı mülteciyi 
iFilistine götürmek üzere dıün sa
bah limanımıza gelmiştir. Va
l>\ll' dünkü gün boğaz acıklarına 
gelıın~ fakat sis vüzünden an
cak dün boğaza girebihniştir. 

sen de kendini bir arabaya at - kimseler yoktu, her an hücuma 
san. maruz kalabilirdi. 4 üncü süvari 

Kimsenin bir şey bHdii1:i yok- fırkasını Gran-~ He Krua - o -
tu, bi·~'ririne zıt şayialar dol.aşı- Bua geçitlerine, her ne pahasına 
yordu. Bir arahk hareket ede - olursa olsun haber getirsinler di-
cekler'JJi sanddar, orduyeri top- ye, keşfe gönderdi. 
landı, bütün kolordu yola çıktı, Gece, Vuzier belediye reisinin 
Vuzicri Enin solunda b>rakarak faaliyeti sayesinde ekmek, et da-
geçti. En de Montva yolunu göz- ğıtılımı ·tı, saat ona do,ğıu çorba 
lemek üzere >kHıci fırkadan bir p~irmek izni verildi. Daha geci-
a"a.y kalmıştı. Birdenbire, şeh - kilecek olursa belki vakit kalına:ı-
rin öte yanında, sak kıyıda dur- dı. 
dular. Tarl.all:a·rda ve Gran•Pre Ne? .. Gene mi yola çıkacaklar-
Yolunun iki yanındaki çayırlarda dı? Tencereler kaynamıya baş -
silahlar çatıldı. Bu sırada 4 ün- la:dıktan sonra rahat rahat kann-
cü süvari fırkasmın dörtna-1.a bu larım doyuraınıyacaltlar mıydı? 
yoldan uzak19Şması gene tahmin.- Bir su biri'kintisinin kenanna 
1ere :vol açtı. atını çeken Prosner Morisi tesa-

Doktor ve araba aramak iste- düfen gördü; bir müddet konu-
miven Moris: şabildiler. Prosper şaşalaıniş, a-

- Burada bekliyeoeksek ka- falla1JJıştı, Remsdenheri hiçbir 
lmmt Dedi. • şey görmemiş, hiçbir şey bilmi-

Bi"az sonra G~neral Duey düıt- yordu: Ancak ild Alman athsı 
man vıirüyüşünü ka<t'l şeklide daha <'Örmüştü. Bu keratalann 
tes·-:t edincive b<lar orada ka- nereden geldikleri, nereye git -
lacak'an anla0,lJı. Dlindenbe - tikleri anlaşılamıyordu. Masal 
ri, Marg-örit fırkaS1nın Şene doğ- anlatmıya bile baı;1 annruıtı: İki 
ru '1-iirüdü~n ü l{Örelidenberi en- Prusya süvarisi, tabancalarını 
dişesi artmıştı, kendisine yardı- çekerek. bil' şehre girmişler, ko-
ma ,ııelinımive<:ei{ini an'lsmıı;tı. Jordularından yirmi kilometre 
Arııon yollaruu muhafaza eden uzaktaki bu şehri işgal etmişler 
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Bel edige zabı
tasının geni 
talimatnamesi 

Şehir Meclisi dün tet

kike başladı 
Şehir Me<:lisi dıin saat 14 de 

,tıoplannuştır. Farııık Denlinin ri
ya.set ettiği bu toplantıda evvela 
bazı t.ezke: eler ait oklukları en
cümenlere havale oıunmuşlar -
drr. Bu meyanda emektar mual
lim merhum İhsan Şerifin aLe 
ve QOCu.klarına yardım oJ.uıııınru;ı 
hakkındaki makamın teııkeresi de 
bütçe encümenine havale olun -
muştur. 

Elektrik idaresinin bütçesinde 
uiak bir tadilat yapılması ve Si
lahtarağa elektrik fabrikası c.Mü.
dür• lüğünün cİhtisas makamı. 
adile yeni bar<ıın knununa güre 
müdürün maaşına ı.am yapılma
sı hakkınci.aki tezkereler de en
cüıneııe gön<lerilınıştir. 

Bundan sonra bu devrenin en 
mühün ve başlıca işini teşkil eden 
• Y<>ni Zabıtai Belıediye Talima(
namesi. ne l{eçilnniştir. 

Müsveddesi hazu-lanarak dün 
m€cli;e verilmiş olan talimatna -
mevi evvela salahiyeı.tar bir encü
menin; her maddesini ayn ayrı 
tet.ldk etmesi mcclisce karru l~ 
tml:m ı.şt u-. 

Bu karar üzerine de mecl<is en
cümenleri n<len ikişer zat intihap 
edik-r€k bir .İhtisas Encümeni. 
teşkil oluıımustur. 

Bu cİhtisa,; Enc'Ümeni. hemen 
mesaisine başlamıştır. 

Yeni cZabtlai BeJ.,diye Tali
matna.ıne:>i> S('hrimizin tekmil ih
ti va~ları ayrı ayrı tetkik etlilere.'< 
ve bazı büvük ecnebi şehirleri
nin Belediye talimatrumıeleri de 
p;özden geçirilir.ek suretiyle ha
zırlanmıstır. 

Seyrüsefer, g>da maddeleri S3.

tısı. umumi mahallerde itina e
dHecek hususlar, sehrin ve bi
naların temizliği, esnafın kont
rolü ve sair gibi müteaddit ve 
ayrı hususlar da yeni a!M<fun ve 
maddeleri ihtiva eden hu tali -
ma.tnaıne ile eski talimatnamede~ 
ki bazı cezaı..r a:rttırılmıı; ve yep 
yeni esaslar konulmuştur. 

Şehir Meclisi cwna günü top
lanarak mesaisine devam ede -
cektir. ---o---

Maarif memuru ve 
Başmua ilimler 

Maarif Vekaleti İstanbul kaza
larındaki Maarü memurlruı. ve 
bas mualliml€rinin aralarında u
mumi bir cİşbirii-ği. yapmalarını 
ıt.ebliğ etmiştir. 

Bu hususta görüşmek üzere 
dün Maarif memurları ve baş 
muallimler İstanbul 1 inci ilk
okulda bir toplantı ya:ı;ımışlar -
dır. 

200 Maarifcinin iştiraılı: ettiği 
bu içtimaa Maarif Müdürü Tev
fik Kut reislik etmi'l'lir. 

MÜTEFERRiK 

Camilerin dahili tertibatı 
Şehrimizdeki ca.milerin dahili 

tezvinatı yenilenecekıtir. Blu 
maksa.tla Evkaf Umwn Müdür
ilıüğü dün yenid€n şehrimiz Ev
ikaf müdürlültiine 20 bin liralık 
tahsisat göndermiştir. 

İlk partide SuJ.tana~t. A
tik Ali paşa, Fatih ve Süleyma
niv31 ca.milerinin dahili tezyiııat
ları yenileştiri.lecektir. 

~ibi baştanba.~ dolaşınııılardı. 
Her yerde hazir ve nazırdılar. 

Arılar l{ibi vızıldıyarak kıt'ala

rını önlerine geçiriyoclar, topçula
ırının hareketlerine perde ohıyor
lar, sanki sulh zamanında imiş 
gibi rahat rahat gezip dolaşı -
yorlardı. Morisin yollan kaplı -
yan istüade ~tmesini bihnediJtle
ri süvarilerle piyadelere bakarak 
kalbi sızladı. 

Pro.sperin elini sıldı: 
- Havdi Allaha.ısmarladık! Yu

karda belkide size ihtiyaçları 
vardır. 

Pro.sper gördüğü işten yılmış
tı. Ü mitsiz bir hareketle. Zefiri 
okşuyordu: 

- Hayvanları ö.ldürüyorlar, 
insanları kullanmıyorlar! Dedi. 

Gece, Moris yanan topuğuna 
ibakmak için kundııraınııı çıka

rırken, derisini yüz.dil. Kan :fış
kırdı, hay kırdı. J an çok acıdı: 

- Yera azıyor, yolda kalacak
sınız, bwıa bakmak lazım. .. Bı
nıkını.z ben bakayım. 

(Arkası var) 

Afrodit' e dair 
Afrod.it davası başlarken, ese- ı 

rin müstehcen olmadıkıru iddia 
eden arkadnşlann - dava beynel
milel bir mahiyet arzetmek isti
dadını ı:-österdiğindcn - temkin· 
li neşrivat yapmaları lazungel
diğini söylemiştik. 

Evvelki günkü muhakemede, 
ecnebi matbuatın bu d:ıvo ile 
alakadar oldukları anlaşıldı; Af
roditin müddaasını yapanların, 
iddialarında beynelmilel ölçü -
leri aşınamalannı temenni eder· 
kcn, yersiz ve lüzumsuz bir te
mennide bulunmamış olduğumuz 
da ortaya çıktı. 

Dava başladığı sıralarda, ge -
rek meslek arkadaşlarnnızdan 
birkaçı, gerek maznun avukatı 
her şeyden önce Ansiklopediye 
ve Larus diksiyonerinc sarıldı
lnr ... Afr.,ditin bütiin cihan ede
biyat tarihlerine gertii!'ini söyle
diler ... Afroditin bir cihan şohe
seri oldui:'unn iddia ettiler ... Hat
ta m~kte;:ılerde imtihan tezi bi
le )·apıldığ'ını ileri sürenler ol -
dıı ... Bunlar, ~raml7da tashih e
d'lmcsi kabil l'anlışlıklar değil, 
münevver yabanrı muhitleri bı
yık altından güldiirecck potlar· 
dı: Aman dikkat! Deılik. elale
mc karşı ayıp oluyor. Afrodü da
rası ~ıkarıldıktan sonra değeri 
takdir edilmis bir eserdir ... Üni • 
versitclerde bu Afroditin tezi 
yapılmaz ... Ansiklopedi Kervan
saravdır, ornya her hadise ve her 
hitdi~,..nin ômili girer ... Afrodit • 
hiitiin cihan edebiyat tarihlerin
de yer :ılmarnı~tır, cilıan sahc -
seri olmak şöyle dnrsun, şaheser 
de değildir. 

Evvelki ı:;iin rcrt' ·an eden mu
hakemenin tafsil3tını okurken 
biraz rohat nefes :•ldık. Larıı. dik. 
siyoneri ile Ansiklopedi bir ya
na hırak1lwısh: ı .. , Afroditin mek
teplcrd,, tez oldıı{:u tekrar edil-

medi ve ehlivukuf raporıınun bat 
tarafında bu esere layik olduğu 
değeri verdi; dedi ki: 

Eserin aslı Fransız (. Cihan de
ğil-) Fransız edebiyat tarihine 
(-Tarihlerine değil -) muharri
ri ile birlikte ve hatta mııharri
rinin diğer eserlerile beraber da
hil olmuştur. Bu itibarla eserin 
( - Saheserin değil ;) edebi bir 
mahiyeti haiz oldnğu ve şöhret 
kaıanmış bir edip tarafından ya
zıldı{:ı muhakkaktır. 

Tamam. Bu hususta Mustafa 
$ekin Tunç, Ali Nihat Tarlan ve 
Sadrettin Celal Antel miinevver 
Türk efkfirı 1tmumivesinin göğ
sünü kabartacak bir hiiküm ver
di sayılırlar. 

Ancak bu üç nıiinevvcr ve mü
tcfckkirin1izin imzasını taşıyan 
raporun bir noktasına ilisecei(iz. 
Raporda deniyor ki: •Afrodit 
miihim ilmi tetkiklere istinat e
derek çok eski bir devri g<iizel 
bir üslupla canlandıran kıymet
li bir san'at eseridir.• 

Eserin çok eski bir devri ı;t
zel bir üslupla canlandıran kıy
metli hir san'at eseri olduğunu 
kabul edelim; fakat bu eserin 
mühim ilmi tetkikkre istinat et
tiğini acaba bu üç ilim adamımız 
nereilen istihraç ettiler? Bizce 
Afroditin tarih bakımından hiç
bir dcicri yoktur. Bu eseri ede
biyat ile aiakadar olan her fer
din istifade ile mütalea cdebile
ce{:ini süphcslz addederiz amma, 
tarih ile alakadar olanlann Afro
dittcn biran bile istiane edecek
lerine ihtimal vcnnivontz .. Muh
terem profesörlerimizin - Yüksek 
tahsil ırcncl:ilfoe kadar her mü
nevveri i?ı?"ilc.,diren bu dava 
münosebetile - bu noktayı birer 
makale ile izah etmeleri çok fa:r
dalı olur kanaotindcviz. 

SELAc,DİZZETSEDES 

Tırhan kazasın- 1 Tifüs mücade
dan kim mes'ul? lesi hızlandı 

İki kaptan suçu< 
biribirine atıyor 

Tırhan vapuru tahkikati kan
şı:k bir vazivclc girmiştiı·. Va
purun süvarisi Mahir kaptan 
ile ikinci kaptanı Şlikrü, karaya 
oturma kabahatini biribirlerinin 
üzerine atmaktadırlar. Mahir 
kaptan kaza meydanında gemi
yi ikinci kaptanın idare ettiğini 
ve bu yüzden kabahatin onda oJ,.. 
ması lazım geldi.itini iddia etıme.k
tedir. İkinei kaptan Şükrü ise 
vardiyayı saat 6 da süvariden aL
dı~ım ve kazanın da altıyı çey
rek geçe olduğunu ve geınırun 
takip etmekte olduğu rotayı sü
varinin tayin _ettiğini .kendisinin 
15 dakika icinde rotayı kontrole 
vakit bulamadığını söylemekte -
dir. 

BEYAZ 

ALTIN 

Bizim N anemollaya: 
- Al tının sarısı mı, beyan 

mı daha makbul?. 
Dedim. Gözlüğünü düzeltti 

ve bakışlarını bakışlarıma tea
pit ederek: 

- Elbette ki beyazı.. 
Dedi ve .. İlave etti: 
- Sarısı temele, beyazı be-

siye konur. 
- O ne demek?. 
Deyince de şöyle izah etti: 
- Beyaz altın pamuktur. 

Toprağa ve pamuğa yatırılan 
para, para getirir; altınsa ha va 
getirir ... 

Hakikaten, piyasaya ve bü
tün ecnebi memleketlerin! 

- Pamuk.. Pamuk! .. 
Deyişine bakınca Nancmol -

laya hak vermemenlıı imkôn1 
yok! 

•USANDIM 

YA ALLARIM• 

Ara hın biri kaza namazları
nı tamamlamak gayretine gel
miş. l{endisine: 578 rek'at na
maz kılacağı söylenmiş. Adam
cağız, camie gitmiş, yatsıdan 
sonra cdayi farza başlamış. 
Fakat, bir türlü 300 den yu -
kanya çıkamamış, ve.. Niha
yet bakmış ki, rck'atlar bctml· 
yor ve kendi sinirleri betiyoı; 

- Usandı Ya Resulrulah., 
Demiş ve durmus. 
Biz de, şimdi zelzeleden ayni 

Bitliler hamamlara 
sevkediliyor 

Belediye Sıhhat isleri müdürü 
doktor Osman Said dün yanında. 
mütıeadd.it doktorlar ol<luitu ha],.. 
dıe mtihtelif semtılerde cTifus• 
ve cTifo• vaziyeti hakkında tet
kikler yapmıştır. 
Şehrim.ime yeniden cTÜUS. & 

yakalanan yoktur. Yalnız bir 
cTifo• vak'ası daha kaydolun
mustur. Dün ve evv<e1k.i gün 
muhtelif semtlerde müteaddit bit. 
iller toplanmış ve ham anılara sev-· 
Jıx:llunmu.şiaırdır. • 

Otomobillerle otobüslerin de
zenfokteleri için her ga:raj haf
tanın muayyen gecelerinde de
zenfekte ve tephir ekipl"'ri göıır 
derilmesinıe de baş1anmıştır. 

hole geldik ve: 
- Usandık artık Allahım .. 
Diyeceklik olduk. Nedir bu, 

böyle amma •. Hala kfilı şurada 
k8h burada durmadan zelzele 
oluyor. Nihayet onun biteceği 

yoksa, bizim sinir ve tahammü ... 
lümüzün biteceği var! Bu bitiş, 
tabiate isyandır. fakat, elimiz
den ne gelir?. Durdurabilir • 
sen durdur, galiba, o da bizim 

bu zafımı21n farkında! 

HAVADA OTURUR 

KARADA ÇALIŞIRIM 

Galiba, günün birinde her
hangi biriınlımen ~etgilh 
adresi sordukları zaman; 

- Havada oturur, karada 
çalışınnı.. 
Diyeceğiz ve otıaduğumuz 

hava mahallesinin adresini vo
recef'oiz.. 

Nanemolla: 
- Neden öyle? .• 
Diye sordu da şu cevabı veı

dim: 
- Baksana her gün yeni bir 

tayyare çeşidi icat olunuyor. 
Topu, mitralyözleri, 400 mil 
sür'ati olan yeni bir tip daha. 
yapılmış. Günün birinde hava 
e ' .,j, hava apırrtunanları ya
pu ııııvac.ağı; karada çalışıp, 
havada oturmıyacağımız ne 

malum? •. 
Ben böyle söyleyince Nane

molla: 
- Hele bir de havadan ge • 

çinmenin çaresi ke<folıınacak 
olursa de~e keyfine!. 

Dedi. 
A. SEKİP 
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Amsterdam. 6 (A.A.) - Nazi 

ııazeleleri. talimaıt aldılolan aşi
kar ı?Örü 'ı • k surette Finlıındi
ya 7.filerlerirıi tebariiz ettirmek
te berdevamdır' ar 

Deutche Beobachter E?azetesi 
diyor ]ti: cSovyetler, Finlandiya 
yı ikiye biçıniye mu vaffalı: olsa
J.a.r dahi Finlandiya askeri nnı-

kavemetine öldürücü bir darbe 
vuruhnus o' ma-.t.• 

lV!atbuatın bu tezahürleri Al
man - &ıvyet Paktının imzasın

danberi sesi kesilen Bolşevizm 
aleyhtarlı.i?ı nazariyecisi Rosem
berı:(in alenen faaliyete baş!.ama
sile avni zamana tesadüf etmek
tedir. 

Şükrü Saracoğlu Kö
seivanofla görüştü 

(Bcı: taıafı 1 incide) 
bn ar.ada şehrin temaşaya değer 
yerlerini ııezmişlerdir. 

Tü:ııkiye Haricıye Vekili • saat 
12.45 te Hariciye Nezaretinde 
~ Köseivanof'u ziyaret e
derek kendisiyle R(irüşmüştür. 

Saıa.t 13.30 da Türkiye büyük 
elçisi Berker, Hariciye Vekili 
Sarııcoğlu ve .re!aklftindeki. zevat 
şerefine bir öl!le ziyafeti ver
ıniı>tlr. Ziyafette, Boşvekil Kö
ı;eivanaf 'ie ı-efütalan, protokol 
şefi Belınof, hınusi kalem müdü
rii Şi,.oa;ı<>( 1ıazır bulwmıuşlar
dır. 

Yemekten sonra, Balk<ın ınem
Jelcet.leri nazırıarı 1 lrlüye elçi
liğine gitmişler ve bir müddet 

··..;;_..;;.,,,_,._ 
go~.~""'· 

OğlE'<ien SOınia, Saracqğl.u ve 
refakatindeki ~evat ile, Başve -
kil Kö.>e1'1'Ul.oi v.e refika.lıın, Sif
vaıun göriilecek yerlerini dolaş
mışlııır, aoma. tarihi Boiıına ka
..al:>asmı ziyaret et.ınişlerdic. 

Saracoğlu, refakatindeki ze
vat, saat ıaso de Sofyarlan lstaıı
bırl.a hareket etmişler ve ista,... 
yooda 12.aııvelı:il KöııeiTanof v~ 
refikaları. demlryoll:ar nazırı Gar
sıovıııki. Majeste kııail namına ba:ı
mabeyinel Gnıef, Türkiye elçi
si Berirer ve elçilik enkaııı, İngi
liz, Fra~, Belçika, elçileri, Ba). 
kan devletleri elçileri, huiciye 
nezareti yüksek erkanı ve diğe.
bir QOk zevat tarafından teı;yi e
dilın işlerdir. 

Sııracoğluya, hududa ilcadar, 
mihmandar ata.e Pançef ve po
lis müdürii Albay Pantev refa
kat edeceklerdir. 

Saracoi'!lu, b&reketinden evvel 
matbuat mümessillerine, bugün 
kendisini lıbul etlen Majeste 
krala karşı duydıuğu şükran his
lerini ve Ba.vekil Köseivanofla 
yaotığı görüşmeler neticesindeki 
çok iyi intıbalan ile memnuniye
tini ifde etmiştir. 

Saracoğlu, Bulgar payitahtmda
dri ~akkufu esnasında kendisi-
ne gösterik>n hüsnü kabıılden 
dolayı duydu.eu şü.kran hislerine 
tercüman olmalarını, matbuat 
mümessillerinden rka etmi~tir. 

Be!grad, 6 (A.A.) - Dün sa
bah Yunan ve Yuııoslav Başve
killeri Metksas ve Svetkoviç ile 
Türkiye Hariciye Vekili Sara -
coghı, Niş'..eki tülün fabrikasını 
ziyaret etmişlerdir. 

Bu ziyaretin sonunda Sııracoi;
lu şu beJ1'3.'1alta bulunıruştur: 

cJ3elgradı Ba1kan milletlerinin 
her ı:ün daha ziyade mütesanıt 
V'e ıııilll menfaatleri1e daha zi
yade hem8:1.enk olacakları ka
naati ile terkediyorum .. 
iN~te yapılan istik.bal, beni pek 

mütehassis et1.i. N~ ahalisinin 
rnemn un ve hah ti var oldukları
nı müşahede ettim. Simaların
da rııh..\n'ının ifadesini okudum. 

Yugoolavva milleti tanıamiyle 
emin olsun .. Bu dostluk, kalpler
deki teeaniidün bu nişaneleri kar
<alıktır. Hepimizin istinad et
mekle oldu~uz kuvvet, mem
lekctte birlik, Balkan devletleri 
arasında birliktir. Doğduğu şe
hir o.lan Ni• tarafından Yugoslav 
Ba.wekiline karşı göst.erilen sev
"i, beni rok mü~hassis etti.• 

Sovyetler besarahya
ya niçin hücum etmedi 

(Bq tarafı 1 üıci sayfada) 
zafferaDe mukavemetidir. l'"ınlan
diyada boğazına kadar h.a.rbe l(i
ri.şm.i$ ol= .3ovyetler birliği mad 
deteıı oldukıı kadar manen de vu
rulmU$tur. Binaenaleyh intika -
ı:nını muvaffakıyetsizliklere u.ii
rnd.ıb sahalarda a;raştırıyor. Bu
nıııı i.clndir ki, Rusya Besarab -
yaya karşı melhıız hareketini 
da:ha müsait bir zamana bırak -
mak mecbu.riyetliıde ka lıııpştır. 
Romanva. su.lhü Finlandiyaya 
borçludur. 

Almaeyaya gelince, Alınan ni
yetlerinde görülen mııvakkat 
değişikli.etin bi.r taraitan şiddet
li ~an ve dii!er taraf -
lardan da dahili mÜ<lakalat müş
küliıtından ileri gelmesi muhte
meldiı'. 
İtlyanm ne gibi bi yol oyna· 

ılığını tayin etmek müşkül ise de 
Türkiyenin hareketi fışikürdır. 
Bulgaristanın verdiği ve teyit et
tiği fili bitaraflık teminatı - ki 
Bclgrad toplantısının en mühim 
laadisesi olarak telakki edilmek 
lazımdır - Ankara ve Sofyn hü· 
lrumetleıi arasmdn doğrudan doğ
ruya teessüs eden anlaşmanın bir 
neticesidir. Bununla Türkiye 
Cunıhuriyeü emniyet içinde sulh 
da\'nsına az hizmet etmiş değil
dir. 

Berlin, 6 (AA) - D. N. B. 
Völkicher Beobadıter gazetesi 
Balkan Antantı Konseyinin Bel
ıı<-ad :oplantı:nnın neticesi hak
lunda şöyle yazıyor: 

Almanya, Belgrad konferansı
nın ["{isterdijii inkişafı Balk.an 
~evler.erinin sulh azminin yeni 
ır ifııde:ıi şeklinde karşılar~ Bu 

harp, sahnesini tahdit etmek hu
~'"-''1.da sal.5.hly~tlar nı<ıhafilin 

.r çak dda:lar izhar ettiği ar -
zuva lamamiie tevafuk eyleınek
teıL.r. Gerek Almanya gerek Ar
hilvutıuk münasebctile Ba'kan
:,arıı. dah~ :ıJ:.n İtalya, mihverin 

u ık:i bü:vuk devleti Balkanlar
da sulhü muhafaza etmekte aza-

mi derecede menfaattar bulun
maktadır. Dört Hariciye Nezırı
ıun Be'ııraddaki k.a.-aTlan bu ar
zııva Balkan milletlerinin de iş
tirak eLınekt.e o.'duı"tunu ispat ey
lemişt:r. 

Frankfurten Zeitung da diyor
ki: 

Amanyamn cenubu şarkiye 
doğru ekonomik yolla.rını bir &i
kan bloku ile kapamak iç!n garp 
devletlerinin sarlettii(i Gayret -
ler Bewadda muvaffak olın.a -
mıştır. Keza Türkiye de ga;rp 
devletlerıile tesis etmiş olrluğu 
rabıtalan Ba.lkan l>ir>liltine nak
letmemiştir. Sakin bir inkişafı ve 
gerginliğin izalesini ihlfil edecek 
hiçbir hadise olımanuşt'1'. Balk"'" 
dev'etleri de kanidir ki, sulhün 
ınubafazası bizzat .kendi menfa.. 
alleri de iktizasıdır, İste Alman
y.anın da menfaatleri bu ayni yol 
üzerinde bulıınnıaktadır. 

Atina. 6 (AA) - Atin.a A -
jansı blldiriyor: 

Balkan Antantı konferansının 
tebliği Yan.arı efkarı umumiye
si taraf:nda.n derin ve samimi 
bir me:ruıuniyetlıe karşılanmış -
tır. 

Estiva diyor ki: 
Bu tebli.1!, birçok tefsirata ih

tiyacı o'm1yacak kadar beliğ ve 
vazıhtı.r. ı;'de edilen mühim ne
ticelerden dolayı Elen milletinin 
samimi sevincini üade edebiliriz. 
Resmi tebliğ Yunan efkarı umu
mivesini t1mamen tatmin et -
mektedir. Zira, hissiyatına ve E
len hükumeti tarafın<fon büyük 
bir vüzuh ve az.imle takibedilen 
siyasete kafi olar.ak uyl(llndur. 

Beynelmilel Tuna ko
misyonu toplanıyor 
Bükreş, 6 (A.A.) - Beynehni

:Jel Tuna k misyonu, 20 şııba.tta 
Ka!astn revka!Me bir içtima .ak
tedecekti.r. İçtirnaı.n başlıca ga
yesi, Sinaia'da tanrlın edilmiş 
olan Yeni statünün tat.bikidir. 

t KD A M 3AYFA - :ı 

)~«Al Gar cephesinde 
============~============= 

Bekar esnafa 
barınma odası 

j Fransa yeniden 
Finlere yardım
da bulunacak 

Radikal sosyalist gru
pu bir karar neşretti 

Par is. 6 (A.A.) - Havas Aıan
sı bildiriyor: 

Meclis Radikal - Sosyalist grı,ıpu 
aşa,i(ıdaki karar sıı. etını kabul 
etmiştir: 

Finlandiyaya karşı Sovyet ta
arruzıınun kal'i surette· akim kal
masının düsınanlarunızın aske
ri .k,uJret ve prestijlerine ehem
mivetli surette zarar vereceğine 
ve bu muvaffakıyetsizliğm bi
taraf devletlerin ma t<Uz bulunduk.. 
ları tazyik ve tehdide boyun 
e~T.~ei"'ri icin ~n t€sirli bir 
tr· •>ik ve tesci teşkil edeceğine 
kanı oıan gru"'I, hü.kümetin Fin
landivava mücadeleye devam et
mek ve muzaffer olmak imkanı
nı temin edecek bütün tedbirleri 
alacağını ümit eylemektedir. 

Finlandiyada 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Akş:nn hava kararınca Fin kı
ılalan iki hat arasındaki saha
da Sovyetlerin siper kazrnıya te
şcl>büs ettiğini gördükleri za
man mukabil taarruza .ıı~ek 
düşmanı .ilk mevzilerine kaıdar 
püskürt.ınüslerdir. 

Fin mahfillerinde hasl'l. olan 
kanaate göre Savyetler Summa 
mıntaıkasındaki lazyik.ierine de
vam edeceklerdir. Sovyetler 
hücumlarını beslemek için Kare
li Berzahında bir çok fırkalar 
bu1undurmaktadır. Sovyetler 
üç taburun i.şgcli altında bulu· 
nan bir istinatl noktasını ter -
iketmişler, sah3.da 500 ölii, 7 tank, 
4 top ve 30 otomcbil bırakmış
.lardır. 

Kuoma cephesinde muharebe -
ler gece gündüz devam etmekte
dir. Mühim kuvvetlerle hare -
kete geçen Sovyctler arazi ka
zamnıya mtrVaffak olamamakta
dırlar. 

Riga, 6 (A.A.) - Sovyetlıer Bir
IJ:iğiıtin 1920 - 1922 sınıflarını si-
18.lı. altına çağırdığı öğrenil.ın~ -
tir. 

Yakın şarkta 
(B~ tarafı 1 inci sayfada) 

bir tesir husule getirmeı<ledir. 
İtaLyan mi4ahidlıer'.nin hildir

diğine göre bu iki merr.kkette 
her ihtimale karşı hazır dııran 
ve vaziyete göre Kafksya ve Al
:nı.:ınyanın başlıca petrol menba
kırına karşı harekete geçmiye 
hazır müh~m kuvvetler bulun
maktadır. 

Müsalıiller, gene:al Wengand'ın 
M1sır seyahatine de ehemmiyet 
vermektedirler. · 

Genero!in Mlsırda mikbfaa iıı
tihkii:ınlarını tefti;; edeceği ve 
İngfüz - Mısır kıtaları tarafın -
dan yapılcak bir ı:ıeçit resminde 
hazır bulunacağı söylenmektedir. 

Kahire, 6 (A.A.) - Elehraan 
gazetesi. bugün Kahireye gelme
si beklenilen ~neral Weygand'ın 
M !Sırda ilııameti esnasında Mı -
sı.r istihkamlarını teftiş ve aske
ri erkan ile birlikte umumi mü
dafaa nlfuılarını tetkik edeceğini 
yazmaktadır. 

Kavuklu Ali 
Zavallı •Kavuklu Ali• hasta 

imiş. Geçmiş olsun, inşaallalı, ya
kında kendini yine sapsağlam ve 
turp gibi gezerken görürüz. Fa
kat ihtiyarlık, hastalık, yoksul
luk .. Üçü bir arada kolay kolay 
yenilir, yutulur şey değildir ve 
buna Kavuklu Ali gibi, uzun za
man bütün halkı giilmeden kı

rıp geçirmiş meşhur bir neş'e 
pınarı dahi tahammül edemez. 
Bir zamanlar, orta oyunu mey
danlarındaki yeni diinyanın et
rafında halkı ııülmeden kınp ge
çiren bu yaslı, hasla ve yoksu
lun san'ntk3rın bugünkü ha • 
line karsı, eski hayranları ne 
dii"'~inÜ)·orlur ncnba? Tjyatroclan, 
hele huııünkü modern tiyatro -
muzdan önce, temaşa ihtiya(; ve 
zevkimiıi (Orta oyuııu) ile (Ka
ragöz) tatmin ettiği halde, o za
mnnlar orta o}runcular1a karagöz
cüler pek makbul insanlar değil
di; bun1ara ovuncu makulesi, ve 
hatta soytarılar denip geçilirdi. 
Fakat, san zanıanlarda bu eski 
iemasa sek;Jlcrinıizde san'at k;ıd
rosu ieinde s:ıyılnııya ve batta 
bunlar hakkında birçok t>scrkr 
:vazılmıya başlandı. Baslandı 
amma bu eski orta oyunu san'a
tının son san'atkar1, şimdi pek 
garip elin, günün yardını,nn muh
taç bir variycttc, evinde inleyip 
duruvonnus .. Gaz!'telerde han 
arkada<l:rr, lrnc gündür, kendisi
ne yHruım JiizumuJH.1an bahscri
yorlar. Elbette ki, ssn'at seven
ler lıu yardmu yapacakarrlır. 

Çiinkü bu memlekette hiikılme
tin, belcdinlerin ··ardımı olma
dan snn'ntkar, a1'cak sıfatile l<en
dini, refah i~ir.de deP,il, hatta or· 
ta halli olarak geçindirebilecek 
bir dımınıa bile gelt>memistir. 
Hele bö,· leleri ihtiyarlık, hasta
lı ·. \'nksulluk icinde kalınca tam 
manaı;ile himmete, yardıma, ml'T
hamete muhtactır. 

OSMAN CEMAL KAYGILI 

Yedek subay
ların talimleri 

Millim üdafaa vekaleti 
bazı tadilat hazır' adı 

!Milli Müdafaa Vekaletinin su
bay ve askerı memur1'ır kanunun
da hazırladığı bazı tadillere gö
re, Tıb ve Baytar l•'a,küilesi me
zunları da Yedek subay okulları
na göndeıileceklerdir. 

Daha evvel .bıı F&külte tarebe
leri mez:un olur olmaz mensup 
oldu.klan mesleklerin tatbikat 
okullarına gönderl1mekte idi. 
Bu ~'ekıl değiıtiri1me.ktedir. Tıb 
ve Baytar mektebi mezunları 
bundan sonra do{:rudan doğru
va Yedek Subay ~ııluna gön
derilecek ve orada 16 aylık bir 
talim terbiy_eden soma tatbikat 
mekteplerin<: !NÇeeeklcrdir. 

Bundan baska Yedek Subay ve 
.askeri memurlar kanun.unda da 
bazı tadilat hazırlarunıştır. 

Tclim ve rerniye maksadiyle 
hlti senede bir defa ve 1,5 ay 
müddetle silah altına alınan Ye
dek Subayların da vaziyeti ha.
zıra kanıısında icabında bir bu
çuk aydan fa2lia kalmalarına 1 ü
zum görüldü "ünden kanunun 
bu husustaki maddesinde (aza
mi bir buçuk ay) fı.lrnasındaki 
(ıızaml) kelimesi kaldırılmakta 
ve bu mfulıdetin tayini salahiyeti 
Vekille.- Heyetine bırakılmakta
dır. 

Balkan antantı ve avrupa d~v'etleri 
Balkaıı Antantı Konseyi ınü· 

zakcresiııin bitmesinden, karar -
lan lıildlreıı resmi tebliğin neş -
riııden sonra Hariciye Vekilimi
zin dönüşte Sofy3da Bul~ar Baş
vekili M. liiiseivanof'la mülaka
tı, iki memleketin siyasi, iktısadi 
münasebetlerini kuvvetlendir -
ıniye, daha samimi bir hale eetir
miye yanyacaktır. Ayni suret
le Bu)gıaristanııı arazi istekle -
rinin, Balkan milletleri arasında 
harp zamanlarında ihtilaf husu
lüne sebep olmaması için geri 
bırakılması dahi, Romanya ile bu 
devlet arasında samimi miinase
betlerin devamına hizmet ede -
cektir. l\facaristauda gayri res
mi bazı mab{i ilerde gösterilen 
hll'ııutsuzlu,iia rağmen, Roman
yadaki Macar azlıklarile mes • 
kfuı bazt arazinin akibetini ta
yin keyfiyetiniıı de geri bırakıl
ması, cenubu şarki Avrupada 
mubadcneti yine şimdil.:i h:ırp 
zamanlannda devam ettirmek 
gayesile, Macaristan rcsnıi ma ... 
kamlannda tasvip ile karşılan -
~tır. 

Romanya Hariciye Nazırı M. 
Gafenko'nun, İtalya Ajaıısına 
vaptığı beyanatta anlattıih veç
hile, Balkan Antantı, Balkan • 
!arda sulhüıı devamını temin husu 
sunda şu iki mühim, müspet ne
ticeııin elde edilmesini temin ey
lemiştir: 

1 - Balkan devletleri arasın
da sulhii, emniyeti nizamı te • 
mlıı. ~ 

2 - Balkanlarda al5kası bu -
luııaıı muharip, gayri muharip, 
silfilılanmış bitnraf büyük dev
letleriıı tasviple karşıladıkları 
bir sivaset kullanılmasL 
Şu suretle iki cihetten Bal -

kanlarda sulhün devamıuı temin 
gibi mühim bir vazife, diploma
si tarihine iftiharla kavdohmacak 
tarzda muvaffakıyetle bitirilmiş
tir. İtalya ı:azctelerinin neşriya
tı, bütün bu nıuvaffakıyetli ne -
ticelerM büyilk devletlerin ce
bir ve tnzyika dayanan tesirleri
nin bulunmadılıııı da tespit ey
lememiz imkiııını vermektedir. 

HAMİT NURt IR~IAK 

Kayda değer hic bir 
' hadise cereyan etmedi 

Paris, 6-Buı:fuı cepbroe hiçbir 
faaı'hret kaydecli1ıneııriştlır. ~ 
valar soauktoc. Bu yüzden bü -
yük harekata girişmek imk!ıa 
elde edilemernek.tedi:r. Havada 
faaılivet bir iki keşif uÇUŞlttUl in
hisar ebniştir. Alınan müfreze -
!erinin bazı taarruzlan geri püs
kürtü:rnüştür. 

Londra, 6 (A.A) - Amirallik 
dairesi, takriben 1,000 ton hacmin 
de ol an ve Cumartesi. günü Al -
manlarm yapım.ş olduktan bir 
hava taarruzu esnasJ1da hasara 
uğramış bıılunan Sphinks adında
ki mavn vapuru, dalgaların hü
cumu yüzünden devrilmiş ve bat
mıştır. Ôlenierin mildanmn 56 
kişi olduı"tu söylenmektedir. 

Esnaf cemiyetleri 
tahsisat ayıracak 

Esnaf <ıeıniyetleri yardım ıı
mumi heyeti bugün Türbeueld 
cemiyet merkezinde toplamcak
tır. Cemiyetlerin yardım içın 
bütçelıe:rinden ayırm!tkta olduğu 
para miktarlarının arttırılması 

brarlaşmıştır. Bu iş bugünkü 
\Qµlıantıda karara bağlnnacaktır. 
Ar>an P8N.l.arla ilk olarak bekar 
esnaflara ba.nmna odaları acıla
ca.k ve buralara alınacak esnaf
lar yatacaık yer bulacakları gibi 
kendilerine sıcak yemek de te-
min olwıaca.ktrr. 

Zaman, müttefiklerin müttefikidir Kaleci Necdetin 
(Başmakaleden mabat) 1914-18 de, yıldırım harbini mu-

lcrin müttefikidir; onların he - vaffakıyetle intaç edemediği ve 
sabına ve lehine çalışıyor. Bunıııı mü!Jefiklerin harp plıinı olan yıp-
sebepleriui izah edelim: raiınıı harbini kabul mecburiye. 

1 - Abluka, Almanyayı, yu - tine düştüi;ü için, mağlup oldu-
varlak hesap yiizde elli derece- {(uuu biliyor. Bunu bildiı\i için, 
sinde. malırunıiyet içinde bırak- ayni lıataya tekrar düşmemesi, 
ını~tır. llfatteCikler, bu çeşit n:ıah- yani isi sürüncemede bırakma -
xuıniyctlcrin maddi ve nıane ·i mnsı İ•izımdır. 
kuvvetleri kıran bir tazyikine 1 8 - Alruanyada, Nazilerin ke-
manız cle)!ildirler. lıııl effini cf'bir ve şiddet, zuliim 

2 - Almanya, İngiltere ve rejiıni } üzllnden Almanya hal-
Fransa kadar zcnı:iıı değildir. Ha- kırım sinirleri, memleketlerinin 
rici ticaretine de ağır bir darbe idaresine hakim olan İnı:iliz ve 
indirilnıist.ir. Fransız ıniilctlerinc nazaran, bo-

3 - Almaııvanın arka>ında yal- zuktur. Nazi ŞeOt>ri, ecnebi ve 
nız Sovvet Rusya ile Balkan - diişman radyolnr:nı dinliyenleri 
lar vardır. İngiltere ile Fransa- idama kadar giden ağır ,r~'Z~la-
nın arkasında, muazzam doınin- ra iavik bir suç telakki cllik-
yonlar ve müstemleke imparator- !eri halde, İngiliz radyolan, İn· 
lukJarı, Auıcrikan sanayii ve bü- gtltere l1alkını Ilitl'"rin nutkunu 
.füıı deniz aşırı dünya vardır. dinleınive davet ediyorlar ve İn-

4 - Almanya, petrol ihtiyaç- ı:iliz - Framız gazeteleri, bu ııut-
larının takribrn yiizde ellisini kun mühim parçabrını aynen r.eıı· 
tedarik e<fcmiyttt'k bir vaziyet- rediyorfar. Bn ha!, 'azi Şcfleri-
tcdir. Müttefiklt'r, istedikleri ka- ııi1', Alınan millotinin sinirleri
dar petrol bulnbilirler. n~ ı:r'.henmediklerinin hir deli -

5 - AlınanJ·a, artık harp i~in lidir. Harckct<izl'k için:le geçen 
sarfodebilecci\i gayrl'tlerin aza- günler. haftalar, a~·Iar \"C zafer 
n1i haddine \.'arm1~tır vela var- ~:erine •cephede kuytl:ı dcğrr bir 
mak Ü7l'rerlir. Miittcfiklrr. ise da- şey olmamı!i\tır.• diyen resmi 
ha yeni 1-ıslamıslardır. H<'r giin harp tchlii\lcri, oinirlcn z:ıif o· 
biraz daha knvvet1eni:vorlnr. lap tnraf;n tahammüliinü daha 

6 - Alman kara ve hava oTdu- cabuk kırar. Almanya, bıı yüz
Jarı. bt.Loiin a:ı: rok bir iistün1ii~c den. hie o!mazsn, mevzii zafer
sahjntir!er. Fakat, her geçen giin- !er kazanmak mttburivetinde -
de, bu üstiinliik nisbeti azalmak- dir. 
tadır. Cok zaman l'cçnıeden, kuv- İııte, valnız en mühirnleriııi Yll-
vet miivazcn.,,.; hasıl ofacak ve kando. 8 moddeolt> hii!asa etti-
arka~ından tera~inin nıHttefik - iiimiz ~ebl'pl~ solayısile zaman, 
!er kefesi ağır basmıya başlıya- miittefil.:lerin miittefikidir \'e on-
caktır. !arın lehine, Alınanyanın aley-

7 -AlmanyR, Yıl!..rdau ve yıl- hine cahşıyor. Bu itibarla Al -
lardanhrri, dalmn bir ·Yıldmm manya, acele l'tmek mecburiye-
harbi• ile i>;i çnbıık bitirmevi dü- !indedir. Hangi ayda olursa ol· 
siinmüs. ona p:öre ha7.Tfanmıstır. sun. ne yapacaksa 1 10 da yap -
Buna mukabil müttefikler, dni- mak n1ccbuTİ:"<'C-tindedir. Bir se-

muhakemesi 

Hakem T arık'ın yüzündeki 
yara izi tetkik edilecek 

Demirspor - GaLtlasaray ma
çında hakem Tan~ı yumrukla 
yaralamak SUQllndan maznun 
Demırspor kalecisi Nccdetin mu.
haıkeımesine dün Üsküdar Asliye 
ceza mahkemesinde devam edil -
mişlır. 

Ankaratlan gelen bazı şahiifı.eriıı 
istinabe suretiyle alınan ifade -
1eri olrullinU<>tıır. Bıırılar eski 
ifad~!erinde israr etmekte ol
duklarını söylıe:ııişlerdir. İlk ifa
deleri hakem Ta:ığın da kaleci 
Necdeti tahrik. ettiği ve yumruk 
vurduğu merkcziıı<ledir. 

Müteakiben hakem Tanğa ait 
T>bbıadliden gelen muayene ra.
poru okumnuslur. Raporda Ta
rıqın yüzündeki yararın hafif 
bir iz bıraktı;;ı zik"'dilivordu. 

Necdetin ve.kili Suat Tahsiıı 
ylll'anm devamlı surette iz bı

raka~ mahiyette olmadığını, ve 
Tarıgın tahrik ve mukabele elti
i.'ine işaret ederek Neodetin suç
lu olmadığını söylemiştir. 
Tarığın vekili ise izin daiımi 

kalacağı raporla sabit olduguıı.u, 
bıınun yüzün şeklini ve gofael
Jıiğini ihlal edecek mahiyette ol
duğunu ve keyfiyetin müekkili
nin mahkemeye celbiyle ı;:örülün
ce anlaşılacağını söyremiştir. 

Mahılı:eıne. TanITTn celbi için haş
ka ~e kahnıstır. 

ma J:oir • Yrnratma harbi• ile Al- ne dPha J!edikten >Onra, Almon-
maıı.::·•n mad.ıeıen ,.,, ın:ıneıı va idn. ı .. rhi k•zanmak iimidi Almanya tavas-
yordukt~n sonr:ı mağlflo etme-- sd1ra yak]aşıtcakt1r. 
Yi tasarlamıslardır. Almanya, ABİDİN DAVER t d k • "> 
=============.ı su e ece mı~ 
POL 1 ıs IAULI y • 

Antrepodan 9 top kumaş 4o Ma:nundan 35 şi 
çalan yakalandı ölen bir dava 

Eınhıönünılc evvelki ı:ıece Dev-
1et Demir Yol;!arı antreposunda 
bir hırsızlık olmuş ve Varnalı 
Afonet oğlu Salih n<lınd1 biri 
yandaki arsadan kilidi kı.."!Ilak 
sureti:e anlrepaya girmiş ve 9 
top kumas ça~tır. 
Zabıtaca Y"kalanan Salih ku.

ma51arla b<>raber Adliyeye verJl
ıınistir. 

ATIN KUYRUGUNDAN KIL 
ICOPARffiKEN 

Galatada yedi yaşlarında Yani 
adında bir çocıık ookaJrla:ki ek
mekçinin be_ygirinin kuyruğun
dan kıl koparırken hayvan ürk
müş ve çifte atınıçtır. Yaralan.an 
Yani tedavi altına alnunıştır. 

OTOBÜS, TP.AlUV AY 
TOSLAŞTI 

Şoför Necalinin idıtresindeki 

3075 nu:rnarah Taksim - Yeni Ma
halle otobüsü Sül')>Bgopla vat -
man Mü.minin lrullıandığı 67 nu- i 

maralı Ku.rtWıış - Eiıninönü lram-ı 
vayına carpmıştır. İJdsi de ha
sara uğramış vıı tahkikata başlan
ımııştır. 

MELAHATİN HUSUSİ OTOMO
B!Li BİR ÇOCUGA ÇARPTI 
Taksimde İtilaf apartmanında 

oturan Mela±ıatin i<laresindeki 
91 Kartal plakalı hususi otomobi.l 
llarbiyeden · geçel'ken Fe.-ikö
yünde Ortanca sokağında oturan 
Hüseyinin 7 yaşındaki oğlu Don.
gill'e çarı:mnş ve muhtelif yerle
rinden yı.:ralamıştır. Çocu.k teda
vi altına ~ Mclt.h.at yaka
tanrnışlır. 

6 Alman casusu 
tevkif edildi 

Kap, 6 (A.A.) - Düsrnan he
sabına faaliyette bU:un:ma:kla 
maznıııı Alman tebaasından 6 ki
şi Portekiz bandıralı Vyassa va
purunda, Kap aoJtlarında bir 1rr 
giliz gemisı tarafından tevkif e
dilmiştir. Mevkuf A1m.anlar as
ker muhafazası :ı.1 tı.nda gemideıı 
çıkanlmışlardır. 

:Dün, Birinci ainr ecza malı
kemesirnie çok eski bir dava.ya 
hakıin:ısLr. Eskı Tckiiliifıi Har
biyıe komisyonwıdaki sahte ıka
y:ıtiara istinad,n verilen mazba
taloırla borç ilmühııberi tımzmı 

ve istimalden maznun 40 ki_.,i.den 
35 i şımilive kadar ölmili;, ancak 
5 kişi kalnuştır. Bunlar d.a Meh
met Ali, Mehmet İhsan, Hallın, 
Halil İbrahim ve Hacı Cemal ad
larındadırlar. 

Dünkü celsede maznunların 
lıuzuriyle yedi e5ki defi.er tetkik 
edilmiştir. Evrakın müddeiumu.
mi tarafından tetkik edilmesi 
için muhakeme ba.şka güne bı
ııakıJanıştır. 

Bir elbise dolandırıcılığı 
Müteaddit kİrnseleri cAkraba

nız geldi, vanurda elbisel<.Tini 
istiyor. diye dolanclı.rdığı iddia -
siyle Adliveye verilen Avram'm 
mııhakemesine dün mevkufen ~ 
tıncı ceza mahkemesinde devam 
edilmiştir. 

Maznunım palto ve elbisesini 
çalıdığı Sabri ve Lfıtfi dinlemniş
ler ve çalınan pıllt.oya kıymet 
takdir ecillıniştir. Terzi T<>duri 
adındaki ehli vukut" elbisenin 
20, paltonun da 13 lira edf!ceğini 
bUdirınis ve roarnıma bu kıy , 
metlere itiraz ettij!inden elbise w 
paltonıın celbi için muhakeme 
b~ ı<üne bırakıl:ın~lır. 

Beynelmilel dolandırıcı 
Avrupada ve memlelretimiv.f 

birçok dolandır=lıklar yaptığı 

iddia olunan Trablus Garplı Meh
met adında biri Bursa Pazarı 
sahibi Hasanla Beyoğlıu.nda ben
zinci Nuriyi doJ.andmnaJt suçile 
Sekizinci Asliye ceza mahlreme
sinde muhakeme edilmektedir. 

Dünkü celsede mazııun il.k 
ifadesini ka.bul ebne:ıniş ve za.
bıtadan tazvik gördüğü için böy· 
le söyledij!ini iddia et:miııtir. !Mu
hakeme maznunun Manisa, İz
mir ve Bursadan sabı.kalarınuı 
sorulması için baika güne ~ 
mı.ııtır. 

Bern. 6 (A.A.) - Almanyanın 
Mosk<>v:ı elçisi Von SchuJenıl>ıırg 
.le He:sinki elçisi Von Bluoter'iıı 
Be1'1inde bulunmaları, Alınanya.
nın Rııs - Finlandiya harbinde 
.avassut teklifinde bıılımaoaf:ı ri
,-,,yetlerfoi tekrar ortaya çıkar
ırurt.ı.r. Sivasi mihfil'er bu riva
yetlere karşı, Alınanyoo.m bita-
raf kalır,ak husıısııııdaki anıısu
mı ileri sürnıektecliıl~er. Alrnao 
Haricive Nezareti ınahafili, Fin
landiya harbine Alınan gönfrllü
lerinin iştiraki keyfiyetini inkıir 
etmekle beraber, Moskova ile Ber 
lin a.raoında, gitgide daha sıkı bi.r 
e1birJ.igi mevcut oldujillll'U redd~ 
memektedir. 

---<>---

Ege ve Samsunda 
satışları 

tütün 

Ege mıntaka.sında b:r şubat 
tarihine kadar bu sene mahsulün
den satılmı:ş olan tütünlerin mik· 
tan 284.000 kil<>yu bulmuştur. 

Y etli buçuk milyon kilod1lll iba
ret o<an Samsuıı mıntakasının bu 
seneki mahsulünden bir mil von 
~ yakın mi,J;J:arı dizi denııi 
olarak satılmıştır. Samsun mah· 
sulünün kısmı ıküllisini teşkil e
den demet tütünlerinin satışla
rına her sene olduğu gil>i ınıırt 
ayında başlanacalttır. 

Aleni Teşekkür 
Ani ölümi}ı!.e ailemm sonsuz 

elem ve izlıraplar.a duçar eden 
JD.uhterem eşim. pederimiz emek
'11 Albay Vasıf öven'in gerek c~ 
:ııazesine bizzat tıeşrifleriy le ve 
.ııe:rek telgraf, mektup ve çelenk 
göndermek suretiyle t~ye ve 

• 1ıe9elli Iıltfıında bıılunruı sayın 

dostlarımıza karşı mütehassis oJ.. 
duıtumıız derin mınnet ve şül<
ran!.arımı.zı iblağa muhterem ga
zetenizi tavsit eyleriz. 

Merhumun~: Yegane ÔVeı& 
Çocukları Müberhen, Müfıu, 

Peııami. Damadı Hüseyin 

Erkmen 
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Şeker hastalıklarına ve diyabetlere ve zayıflamak ist·yenlere 
360 aJt.n madalya ye nipnlarla dünyada eşine tesadüf edilmiyen büyük mem1er kazanan, birrncil rği diplomalarla tasdik olunan 

A S A N GLÜTEN MAMULAT/ 
Tazeliği wa nefaseti ve sanat sahasındat<i mevltiini bilhassa GlU!en miktanmn fazlalığı sebabile botun pjyasada ne kadır ecnebi GIDten mamulatı varsa silip sUpUrmuştor. Meşhur 

Franıız ve Yunan marka Glüten mamulatı Turkiyeye gelemez olmuşlar, H A S A N Glüten Markası, Şehriyesi, BiskUvit, Un vesair bUtün müşteriler seve sava 
kuffanınakta ve her şeye rağmen m.utlaka H ASA N R1arkasını tercih etmelidirler. 

HA S A N D E P O S U: Yeni adresi, Bahçekapı Beyoğlu tramvay durağı karşısında 

lfOA/VI 7 ARIJ/lf'IDI' f'llFAlt VG llillllllilllllilllll!llllilUllllllllilli!Hlll!!UUllllUlllllll1JlBlllll!!a!Ullll~lllffilffiHll!IHHllRIHlllRllHlflP.IHfillllllllillH!lllUlOmllilfillll!lllllllHllUll!lllWlllUllllllllllfilHUUIUWlliüllll Sultanahmet Sulh Üçüncü Hu
kuk Hakimliğinden: 

+IAC C~CJ 1~L111 
Tefrika: 141 

Halidin artık yapacak 

mıştı. Ö~eneceklerin i 
işi kalma

öğrenmişti 
Sarabuna; 
- Ben, dedi garip hlr kızım, 

Dil bilmem .. Usul, adet bilmem. 
Nasıl emir verilirse o suretle 
harek.et ederim. Y alruz tek bir 
korkum ve .tek bir üzün.tüm var. 
Eğer bu kockudan lrurlukır ve bu 
üzüntüden halas btılı>rsam ben
den beklenen vazifeyi daha ko· 
lay ve daha emin yapaırım. 

1 
Zifiri kManlık koridoırda bir 

müddet ~ırd.ı. 
- A .. Dedi, burarun şamdan -

ları yanıyordu. Kim söndürdü 
Sonra a&ışkın olduj(u bu kori

dorda karanlıji;a ra,iimen se!<erek 
yürüdü ... Kayboldu. 

Halidin .. art.ık yapacak !ş.i kal
mamıstı. Oi(reneceklerini öJ;-en
mişti. 

BAŞ, DİŞ, NEZLE 
GRİP, ROMATİZMA 
NEVRALJi KIRIKLIK 

939/569 
Mıü teveffa Al:ıınet Kemalin ve· 

:resesi arası.nd;ı ;Fatihte Karaman 
ikebir caddesinde .kain 33 nııma
Talı bil' kıt'a an;anın izalei şuyu 
davası mahkememizde açıl.nı.ııi 

• ve mezkur arsanın 48 hissede 8 
hissenin sahibi kinı olduğu tapu 
kaydında dahi bulunamamış bu 
hisse sahibiı:ün ikametgahı meç· 
bul olduğundan ilanen tebligat 
icra kılınmış ise de ahiren ka
dastroca mezkür sekiz hissenin 
sahibi Mehmet Sadık naımnda 
birisi olduğıu anlaşılmış ve bu 
ismin tashihi talıep edilmiş v.e <bu 
şahsın ikaıınetgahı meçhul bu
lurınıını; olduğundan malı.kemece 
usulü muha.kern.e kanununun 

1 

..A 1 

Ankara Radyosu 

1

- DALGA VZUNLUÖU -

T.A.Q. lt,'7 m. 15115 J[oı. IQ ltw. 
T.A.P, 31,7t m. HU Jleıı. D Jtw, 

11n-. uı 1t ... u t JLw. -
7 Şu bat Çarşamba 
12.3-0 Prowarn ve ımem!lıekeıt 

saat ayarı, 12.35 Ajans ve me
teoroloji haberleri, 12.50 Türik 
müziği: (pl.), 13.30/14.- Mıüzik: 

Cariye, Sarabı.mamn bu söz -
leriııi aynen Valide Sultana an
lattı. 

O da lrmranlıkta yürüdü ... Ka
l:n siyah peçesi koyu feracesi ile 
gö'ge gibi sessizce süzülerek ka
ranlık koridordan aydınlık kori
dora girdi ve buradan da kolay
lıkla yolunu bularak harem ile 
selamlık a .. asında hudut 'azife
sini gören salona, Haron , e ar
kad~lannm bekledikleri salona 
dahil oldu. 

ve bütün ağrıları derhal keser. Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir. 1 
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madcl.ei mahsusu mucibince on 
ıbes gün müdde'1:1e ilanen tebl'igat 
icrasına •karar W>ril!ereik 23/2/940 
tarihine müsadif cuma günü sa
at 16 va gün tayin edilmiş oldu
ğundan yevmi ve saati mezkür· 
da müddeialeyh gelmediği veya 
bir vekil göndermediği takdirde 
tashihi isim ımuamelesi ya:pı1a-

Kü<;ii.k orkestra (Şef: Necip AI;
kın), 1 - Brclıt: Bir hikaye, ı
Becce: Amalfi Serenadı, 3 - Ko
chmnn: Ebedi Arkadaşlar, 4 -
Bralıms: Macar dansı, No. 1 - 2, 
5 - Cesar Cui: Km.ıfüilel (Solo 
viyolon•el için)., 18.- Program 
ve memı!eket saa·t ayarı, 16.05 
Türk müziği: Faml heyeti, 18.55 
Serbest saat, 19.10 Memleket sa
at ayarı, Ajans ve ııneteoro'.oji ha· 
·berleri, 19.30 Türk müziği. Çalan
lar: Fahire Fersan, Cevdet Çağ· 
la, Refik .Fersan, Fahri Kopuz .• 

Sitti Zübeyde: 
- Sarayın içinde ve benim göl

.l(emde olan br k.imseffin lrorku 
nedir blhnemesi 13.zmndır. Ve be
nlın nüfuzum, iıktidanm kaz-şısm· 
da meserrete .tah.avvül etıniyecek 
hiçbir üzüntü yoktur. Söylesin ... 
Korkusu kimden ve üzüntüsü ne
den?. 
Sanbmıa, evvelce babuı ta

rafuvlan hazırlmımuı pliuı üze
rinde yürüyerak ve telkin edil
miş O!a!ı fikri takip ederek ce
vap verdi: 

- Korkum, sarayda bulıunan 
bu kadar cariye arasında .kendi
me haset ve klskımçlık nazar -
ları çekerek düşman kazanaca· 
ğıındır. Uziintimı darı dünyada 
ihtiyar bir annemden başka itim· 
Eetn yok.. Oadan mahrum kala
eaJ(ımdır. 

Sitti Zübeyde kısa bir düşün
ceden soora: 

- Ben, dedi. Haset ve kıskanç
hıluı :vetişemiyeceği, iftiranın 

uzan.a.mıyacail:ı bir mevltie yük
ııelteceğim. Onıu saraydaki cari
yeler arasında del(il, sarayın bah
(esinde ve hususi bir dairede 
bu dairenin bir suitanı yapaca -
amı. Üzüntüsüne gelince, onun 
da çaresi vıır.. İsterse haftada 
bir gün annesini bu dairede gö
rebilir. Eğer benim taımıatım 
dahilinde hareket eder, ~Jumu 
tamamen kendine bend~r ve 
batta Halife Hazretlerini yanın
da günlerce ahkoymıya muvaf
fak olursa o za:men ,.,,.nesinin da
imi olarak yanında kahnasına 
da müsaade ederim .. 

İste nıusevi kızı &ırabuna ile 
Valide Sultan arasında ve tereü
rnan vasıtasik yapllıın ilk konuş
ma böylece ilk anlaşma ile niha· 
yet bulmuştu. .. 

Sitti Zübeyde, te:rcümaıılliık ya
pan cariyeye: 

- Haydi git, dedi, sofa kalfa· 
mıı buL. k oğlan.lanna haber 
verııin .. Bir saate kadar Abbase
nin lr;;.;kü hazır olsun ... Emirül
mÜ!!ni!niıı Hazretleri bir saat son· 
ra Or&Sllli .şereflendirecekler ... 

Abbasenin köşkü hakkında ev· 
velce de izahat vemiştik .. 

Haru:nürreşid.in kız kardeşine 
ait o!ıan bu köskte Abbase kar
deşi Emiırülmüm.i.nin şerefine 
cünbü.ş a'emleri, şür ve saz mce
lisleri kurardı. K~k, Hi!Met balı. 
çesinin içinde ve Dicle nehrinin 
lı:enarında idi. 

Senelerden.beri kapılan. pen
cereleri kapa.loı olan bu köşk Ha
rımürreşidin Bağdaıdı terketme· 
srnden ·ok evvel, Abbasenin fe
ci akibetinden sonra biJ" daha 
aç~lmamı~tL. 

Hatta H81'un, Ka)"Seri kal'esi
nin fethinde gönlünü kaptırdığı 
keşis kızı ile beraber Ba_ğdada 
döndüğil zaman keşiş kızı bu 
köslcte yerleşmek istem~. fakat 
Harun hem kızkardeşinin hem de 
Cafeıin hatıralanm tazeliyecek 
ve azabını artıracak bu teklifi 
kabıtl etmem~. sevgilisi icin Bal!· 
dadın en mütena yerinde ayrı ve 
tıı.ı:susi bir konak yaptırmıştı. 

İşte 3itti Zübeyde, oğluna "göz
de olarak seçtiği bu güzel kız 
için bu köşkü intihap etnrişti ve 
onu oğhuna ilk defa orada takdim 
edecekti. 

Fakineri Koruma Cemfyeti Hayriyesinden: 

Haron omı hemen karşıladı ve 
sordu: 

Senelik adi heyeti umumi.vesi 11/2/40 ;tarihine müsadif pazar 
günü saat 10,30 da idare merik~zimiz olan Beyoğlu Minare Sakağı, 
1'1 nmnaral.ı mahalde toplanacai(ından cemiyet azasının aş~i(ıdaki 
mevaddı müzakere etmek üzere toplantıya gehneleri Tica olunur. 

- Ne haber .. Bir şey öğTenebH-
din .• 

mı. 

- Evet .. Hem de bir dei!il, bir 
çok şevlei- öi(rendim ve bu ara
da senin şeytan gibi zek!nı ta.k
dir ettim. 

- Dem.ek arlık bana itimat e
debilirsin .. 

- S:imd.!ki halde evet .. 
- Yann daha çok itimat ede-

Müzakıere edilec'* 'l'.ne'Vad: 
1. - Geçen umuııni toplantı zaptının okunup tasdiki. 
2. - Geçen devreye ait idari ve mail umumi hey'et raparl:ı..rile 

nıurakip raporunun müzakere ve tasvibi. 
3. - Geçıen devredeki vezaifinden dolayı idare hey'etLzimme

tinin ibrazı. 
4. - Yeni seneye ait bütçenin müza.kenı ve tasvibi. 
5. - Yeni rnııırakiplımin intihabı. 

Çocuk Hekimi 
celcsin. Şimdi anlat ne oldu? 

- Kızın vazifesini mükemme
len ifa etti. Arapça bilmez rolü
nü öy5e gü?.ei yaptı ki, hani e .,_ 
velden haıberiln olmasa idi ben 
bile bu dolaba dil.serdim. 

Dr. Ahmet Akkoyunlu Dr. Hafız Cem al 
( Lokman Hekim) 

DAHlLıYE MÜT AHASSISI 
Divanyolu 104 

(Arkası var) 

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

ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN: 
\ Mükellefin adı ve soyadı 

f 
Melkmı 

Jozefiıı Dekasya 
Muharrem Pe.lit 
Refael ~. Yesef 
Ahıhıllah Mehmet 
Abdullah Mehmet 
Nikola Keka 
AJeko Keko 
Ramola Setrak 
Könz Y&kup 
Hasan Cılıcao 
Kir kor 
Süleyman, Sadi 
Reeep Aziz 
Yez-v,ant 
AJber J oze.f 
Mehmet 
Mehmet Kaya 
Hasan 
Hasan Kişınir 
Feyzullah Mehmet 
Saı'ih M. Döger 
Osman Aı:>tuJlah 
Miltivadi 
Mordohav 
Maroik Murdiris 
Süleyman Zati 
And-riya Emanoel 
Hayım 
Hayım 

İbrahim Pa.rşum.an 
Ahmet 
Karnik 
Ah.met, Nedim 
İhsan Çakın 
Davit Paxker 
Davit Paxker 
Nesim Palti 
Fahri Saçım 
Avram Benbasat 
Ali Haydar, Re<:ep 
Diyamandi 
M.arika 

İşi 

Terzi 
Pansiyon 
Köfteci 
Büfeci 
Kunduracı 

Kunduracı 

Mobil.Y<ICJ. 
Mobily"Cd. 
Şapkacı 

P;ıstahane 

Nişan atışı 

Nişan atış> 

Tatlıcı 

Hahlaç 
Telraptiye 
:limaıa thane 
Sebzeci 
Dökmeci 
Gazowu 
Tornacı 

Bakkal 
Dökmeci 
Aşçı 

Maran.l(OZ 
Kunduracı 

Hevkeltraıı 

Helva ekmek 
Hurda dellO 
Teni 
'l'erzi 
Kaılıveci 

Fı;rıncı 

Mushıkçu 
Demirci 
A vukat 
Miihendiıı 

!Mühendis 
Dikiş :ın.aklııesi 

'.Marangoz 
Aşçı 
Kollekti:f 
Terzi 
ŞapkaCl 

Mahalle, sokağı N. Matrah Ka. Bulı. --- --
Ş.K. Yeniyol 
S.K. E. Harp 
Ş.K. E. Harp 
Ş.K. Meşrutiyet 

Ş.K. G. dede 
$.K. G. dede 
S.K. G. dede 
$X. G. dede 
$.K. G. dede 
Ş.K. G. dede 
Ş.K. G. dede 
Ş.K. Tımarcı 

Ş.K. B. hendek 
Ş.K. Serdarı ek. 
A.C. Samur 
A.C. Bakır 
A.C. Tersane 
A.C. Ziyalı 
A.C. Sırmah 
AC. Makaracı 
A.C. Yenikapı 
A.C. Kalafat 
A.C. Kalafat 
B.Z. Kule 
13.Z. Camekan 
B.Z. Okcumuııa 
E.Y. $Wıane 
E.Y. Yeni.kapı 
E.Y. Minare 
E.Y. Minare 
E.Y. Şişhane 
A.C. Hazaran 
A.C. Koruk 
A.C. Maka·1'8Cl 

B.Z. Ünyon H. 
B.Z. Bahtiyar H. 
B.Z. Bahtiyar H. 
B.Z. Bereket H. 
B.Z. Y. kaldil1llll 
B.Z. Okçumusa 
Ş. Ünyon han 
Ş.K. Değirmenci 

Ş.K. G. dede 

22/2 
3/3 

4 
195/1 
53/1 
53/1 

83 
83 

120,-00 

150,00 
60,00 
25,00 
54,00 
54,00 
90,00 

120,00 
8 180,00 

34 200,00 
90,00 
90,-00 

171,00 
72,00 

135,00 

112 
7 

38/1 
9 

22 
14/l 
209 

7 
3 
5 

49 
125 

8-0 
17 
32 
99 

8/1 
ı3 

96,00 
21,00 
00,00 
90,00 
63,00 
48,00 
72,0Q 

22,50 
96,00 
24,0Q 

135,00 
.70,00 

108.00 
5 50,00 
5 50,00 

8 410,00 
560,00 

96.00 
63,00 

147,00 

77 
8/1 

5 
67 
84 
84 155,25 

2/1 99,67 
68 480,00 

109 130,50 
14 1011,00 

5/4 95,00 
8/1 180,00 

3,06 ,61 
61,70 12,34 

15,00 3,00 
4,67 ,9'3 
4,18 ,84 

2, 70 ,54 
12,72 2,54 
44,98 9,00 
92,32 18,«i 
9,70 1,94 

19,54 3,91 

5,00 1,00 

26,82 5,36 

11,15 2,23 

64,63 12,93 

35,32 7,64 

,44 ,09 

11,91 2,38 
6,10 1,40 

9,53 1,91 

91,90 2,38 
13,55 2,71 

1,95 ,37 

10,73 2,15 
5,22 1,04 

9,32 1,86 

17,50 3,50 

2.9,88 5,98 

15,00 3,00 
22,49 4,50 

62,12 12,42 
92,50 18,50 

24,00 4,80 
21,70 4,34 

3.81 ,76 

141,90 28,38 

55,09 11,02 
41,90 8,38 
32,77 7,53 
28,71 5,74 
17,09 14,22 

28,11 5,62 
56,59 11,32 

Zam senesi 

55 
11,11 

,84 
,75 

2,29 

16,62 
1,75 

2,01 

11,63 
6,45 

,08 

,92 
1,72 

' 
33 

1,93 
,94 

1,68 

5,38 

1,35 

3,91 
,69 

7,54 
4,91 

5,17 
10,66 

9381 
937 

937J 
9381 
9371 
9371 

9381 

9371 
938 

938 
939 1 

938\ 
938 1 

9371 
936. 

936
1 

939 

938 
938 
937 
937 
938 
938 
937 
938 
938 
939' 
939 
937 
938 

939 
938 
939 
938 
938 
938 

938 
938 
939 
936 
936 
936 

936 

Kuleka,pı maliye şubesi mükelleflerinden yukarıda adı, ~i ~icaretgab adres1eri yazılı mükellefler 
terki ticaret etmiş ve yeni adreslerini bildirmemiş olup tebellüğa salahiyetli bir kimsede gösterme· 
miş ve yapılan a.raşt>nnada da bulunamamı.ş oldukta.rınclmı hizalarında gösterilen yı.Jlııra ait kazanç, 
buhran vergilerini ve za.ınlanı:u havi ihbarnamelerinin bizzat kendilerine tebliği mÜlmkiin olamam~ır. 

O 11 · · i hüküıınlerine tevfikan teb.lijt yerine geçmek 

Şehir 
Tiyatrosu 

TEPEBAŞI DRAM 
KlS!IHNDA 

7 /'l:/'44-0 Çarşamba günü akşamı 
saat 20,30 da 

O KA D IN 

* İ STİKLAL CADDES İ 
K OMEDİ KISl\IIND A 

7 /2/940 Çaı-şamho. gündüz saat 
14 de Cocuk ()yıınu 

7 /2/940 ÇaTşıaanba güınü akşamı 
Saat 20,30 da 

O<iLUMUZ 

t"l'ill.AR: Haz.re~ Mullıammed 
adlı tefrikanı.ızı yazı çok
luğundan koyamadık. Kari
lerimizden özür dileriz. 

VlıfV~ 
İstanbul Asliye Altıncı Hukuk 

Hakimliğinden: 
Davacı Aksaray Lalel:i caddesi 

30 numarada oturan Ayşe Zey
nep ta.ı afından kocası ikametga
hı meçhul Ahmet oğlu Halil Bil- 1 

ııni aleyhine ikame eyt!ediği ihtar 
davasının kayıp nıüdcLeialeyhin 
gıyabında icra kılınan muhake
mesi sonunda: Karı koca olduk
J.an resmi kay>tla ~rllan müd· 
deialeyhin evlenmenin .tahmil e.t
tiiti vazifeleri ifa e'1.memek mak
sadiyle ka.ı·ısının evini tenkeUiği 1 

ve muayyen müddet içinde evine 
diinmediili usulen S8'bit o1duğıun
dan müddeialeyhin Tiir.k kanunu 
medenisiı:tln 132 nci maddesi mu
cibince bir ay içinde evine dön
mesine dair verilen 30/11/939 ta
rih ve 939/868 numaralı gıyabi 
hückmün müddeialeyhin Htaınet
gahmın ımeç!ı.u'liyetine binaen 
~ebliğ yerine geçmek üzere on 
bes gün mi.iddetle mahkeme di· 
vanbanesinde asılı tutulın= 
.karar verildiği ilan olunur. 

(24145} 

cağı ilim ahın.ur. (241-ıö) 

Beşiktaş icra Memurluğun -
dan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz o
h.ı-ı.: satılmasına karar verilen saç 
mangal, faraş ve sair buna benzer 
eşya ile gardrop, konsol, ayna, 
ıkaryola ve yine buna mümasil 
ev eşyası 8f2/940 ıtariliiııe mü
sadif perşembe günu saat 11 den 
14 e kadar Galatada Şehsüvar 
caddesinde 2/5 No.lı tenekeci ve 
sobacı <lükkfu:u ile Kası:mpaşada, 
Küçük Hamam caddesinde 2ô 
No.lı hane önfuıde aç>k: arttırma 
suretilıe paraya çevrileceğinden 
ve satış bedeli, kıyıne<ti muham
minenin yıüzde 75 ini bulmadı,ğı 
takdirde ikinci arttınna 12/2/940 
tarihine tesadüf eden pazaı-tesi 
~ü ayni saat ve ayni maballer- ı 
de icra edileceğinden pul ve te!>
laliye :ı'iisumu mii:;te:risjne ait ol.- , 
mıtl< üzere talip olall'ların mez- j 
kUr gün ve saatlerde mahallinde 
hazn· bulunacak memuruna mü
racaatları ilan dlıunur. (24153) 

TAKV i M Ya HAVtı. 

7 Şubat 
Ç AR Ş A M BA 

Hicri: 1358 Rumi: 1355 
2 nci ay Gün: 38 2. Kanun 25 
Zilhicce: 28 Kasım: 92 
Güneş: 7,07 Akşam: 17,31 
Öğle: 12,28 Yatsı: 19,04 
İkindi: la.13 İmsak: 5,26 

..__ HAVA VAZİYETİ 

Yeşil:köy Meteoroloji istasyo
nundan alınan mallımata göre, 
bava yurdun; TTakya ve doğu 
böl!1eleriyle Karadeni:ıin şark lu· i 
vılarında k?~ıclı, Orta Anadolu ' 
ve Egıcnin cenup kısımlarında çok 1 
ll:>ullı11u, di~r billl(elerde bu- 1 
1utlu ve yer yeı· sisli, doğu ve ı 

Karadeniz kıyılarında- mevzii yar ı 
ğl~ı geçmi~. rüzgiirlıtt .şimal is
t.ikametinden hafif esmiştir. 

1 - Okuyan: Nec:mi Rıza A
h1"1tan. 

1 - Hüzzam ~evi, 2 - Mah
ıınut Celtılettin Pş. - Hü:zzaım ~ar

ikı: (Değildi böyle), 3 - Süreyya 
Bey - Hüzzam şarkı: (Sen sanıki 
baharın gülüsün), 4 - Yesari A
sım - Hüzzm şarkı: (Yine kal
bim taşar ağlar), 5 - Rakını -
Hüzzam şarkı: (~ bana bir 
gi:ıili elem oldul, 6 - Yesari A
sım - Hüzzam şarkı: (Vıne kal
ni sewııelıılıe nihayet bulacaktır), 

2 - Okuyan: Mefha<ret Sağ
nak. 

1 - Ceviiet Çağla: Keman tak
simi, 2 - ArtaJtl • Eviç şarkı: 
(AI;kınla harap olduğumu söyii.
yebilsem), 3 - Raif Bey - Eviç 
şarkı: (Sebep sevdayı aşkın a
huzaı-e). 4 - Bimen Şen - Ferah· 
nak şarkı: (Rulruırnla bahar aç
tı), 5 - . . . . .• - Eviç şarJcı: ( Şa
hane gözler), 6 - Eviç saz sema
isi, 20.15 Konu.şına, (dış politika 

ilıa.dise>leri), 20.30 TJID.ILSİL: En 
haklı iıısan, Yazan: Kemaıl Tö
zem., 21.- Serbest saat, 21.10 

Kom>,Şr!la (haftalık posta ilrutu
su). 21.30 Müzik: Riyaseticunı
bur bandosu (Sef: İhsan Kün· 
çec), 1 - Ch. Ancliffe: Marş., 
2 - Cb. Ancliffe: Vals, 3 - Paul 
Duk~: Acemi sihirbaz, 4 - Cari 
ZeJıler: Der vogelhandler (potpı.ır 
ri), 22.15 Memleket saat aya:r:ı., 
Ajans hab2rleri; Ziraat, esham • 
tahvilifıt, kam·biyo · nukuıt bor
sası (fiyat), 22.35 Müzik: Koro 
eserueri (pl.), 22.55 Müzik: Caz
bant (pi.), 23.25/23.30 Yarnıki 
pTogr Jln, ve ikaparı.ış. 

DOKTOR -

Feyzi Ahmet O naran 
Cllıllye .,., dmeriFo möteıı ...... 

Pau.r h&rl<: H1 gün ııab.ıtlan 
akşama kadar 

Adres! Babıiill caıaıotıu 

JOkaş1l l<öıı .. IRıle No. U. Tol. 23891 

ANNELER, DİKKAT 
Et ve sebzelerin iyice pi:;memeııinden, meyv.aJ.ann giizeke yıkımmımıe:smdan, içilen sulan.ıı. teniz 

ve saf olmamasından hasıl olan 90hıcan dİ!!dll'hniz. beirsak kuı:tiaı:ı en :ırıuzir baywııl:aıxhr. Bmıiar, 
ince ıbıtrsai!ın iç zarına yapı.şara!ı: ve kan emeıoek y.etiş!:r ve ürerler. ıElrse!:iyelle çoıculdımta buhmur. 

Halsizlik, Kansıziık, Hasımsnhk, kann ııtrılan, bnn .şişmeleri, bumn, malrad lmşmmuı, iıılıal, 
oburluk, başdönmesl, salya akması, aar'aya be.ııız.er ıWlir balled, &ee& A:arkulaa. jlitrmede "" qitme
de bowkluk. .. Hep bn kurt1ann tr.ıiridir. 

8ant<i, 
o Bir Kutu 

Bu kurtların en birinci devasıdır. Büyük -..e 1tfidi]dere 6ilillf1d w itimatla verilir. Her ~ 
seve seve yer. 

DİKKAT: Kullandıktan M saaı<«ım:a solucan.-dl~f"'W ~a solı:ıca.n olmadığına itimat 
ediniz. Sıhhat Vek§J.etinin nısıxD mfu;aad.eslııi hai:ıx!ir.. Tanı i&fiııııUl<kıı.tulann fçinde yazılıdır. F1lırb 

her eczanede 20 kuruştur. 

(SAN TA) tsmine dikkat 


