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Majeste Kral Boris diin 
Hariciye Vekilimizle 
yarım saat göriiştii 

Saracoğla, dün Köseivanof la yaptığı 
mülUkatlardan memnun 

Sofyada kalabalık bir halk kütlesi Hariciye . 
Vekilimiz gardan ~ıkarken teza.hüra.tta. bulundu! 

- ....... 

··-··················- .... .... .. , .... ,, ..................... , .......................................... . 

. Hava tan..,.,ı"'tt csnasındtt n{jıTPnk1rıra ıltica Pden Finlerden bir gmp 

~on. · Sovyet 
taarruza da 
akim k.ald1. 

Manerhaym hattının 
gerisine inen 100 Sovyet 
paraşütçüsü esir . ~dildi 

Nazi gazeteleri de Finlerin zaferini teba~üz .~ttir~eğ( 
başladılar, Berlinin tavassutta bulunacagı soylenıyor 

Londra 6 (Hususi) _ Helsinkidcn alı _ _ detle tekrarladıkları taarruzl.ar a~ k.~ı
tıan son haberlere göre, Sovyct kuvvetle- mış ve mütearrızlar ağır z~yı~tla puskür
rinin Kareli cephesinde 24 saattenberi şid tülmüşlerdir. (Devamı 8 ıncı sayfada l 

lngilterede tethişçiler 
tekrar faaliyete geçtiler 

HCU'iciye Velıilimiz Sükrii Suracoğlrı'nun bu •abah Sirkeci id~!?~!!.'!.'!.~~ .. ~!.~~~~~ ........... _........... Du"n Londrada 5 infilak oldu, 6 kişi yaralandı, 
. Sofya 6. (~?lefonla) - Türkiye Hari- Türkiye elçiliği başkatibi Arar, hariciye B k' I• d"I" 

OlY~ Vekili Şükrü sa.ra~ıu, refikası ve teşrifat müdür muavini Silianov ve ~an,:- Yugoslav aşve 11 bugün 2 tethişçi idam e 1 ıyor 
muyetl erklnını himi! hususl tron bu sa- çel tarafından karşılanmış olan Şukru .. L d d b 

1 
bom- bomba Birıningbam postabanesinde infi· 

b~ .saat 10 da Sofyaya mu~asalat et - Saracoğlu, Sofya istasyonunda kral na - At• • d • baLoı·nnfı·dıra·ka 6etmı"şBt~r~~i ;:m~: ~u:ton ga- lak ederek iki kişiyi yar.aıa;nıştır. Manchs ınıştır. mına saray nazırı Gruev, başvekil ve ha- ınaya Ol ıyor (D 8 c sayfada) 
1 B 1 d.. t kişi yaralanmış bir evamı ın 1 Yq~o- u~u ~~d i~~~~rici~n~rrıK~e~m~nrci~~.fü- ~rın:d~a~~~t:~~~~·~M~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~ Dr.a~~~nda Bulgar demiryollan umum ğer bazı nazırlar, hariciye ckanı ve Sof- Sofya 6 (Teleforua) - Yı.man başveki- J 

fi~İ·gv. ;~Ü~"~~id~;;ı;;n g;ak;.~~~}:f::fJ~Ş] (" SRaksadhanek M~orunaunmbeyaen~en 
timale göre Ankarayı ziyaret edecektir. l s l U ev 

netice her tarafta •a.rdinda 7 kişi zelzelelerdeiı endişeye 
kd• 1 k arasında garib [ k ta ır e arşılanıyor bir ~üeııo_ . düşm(qe malı.a lJO ,, 

Taymis gazetesi bir makalesinde "Antant devletleri, 
Bulgaristanı da, nihayet kendi aralarına değilse bile, 

kendi temayüllerine meylettirmişlerdir" diyor 

Parla ve Bttrltn matbua tının neşriyatı 
Londra ( Hıı&usi) - Balkan antantı mesaisi hakkında n~riyatlarına devam 

toplantısından avdet etmekte olan ~jr - etmektedir. 

fkiye Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu, Tayın.is gazetesi yazdığı bir makaledç 
Belgrada giderken yaptığı birinci müla- şöyle diyor: ~ ! 
kettan sonra Bulgar başveki.li Köseiv:ı - - Konseyin m i.y:t1$ netice -
nofla ikinci bir mülakat yapmıştır. lenmesi, ilk günle i int~Inızm ta -

Bugünkü Bulgar gazeteleri Türk _ hakkukuna vesile .Bı. %li •hazır 
Bulgar iyi komşuluk ve dostluğu hak • vakayiine ehemmir, sir •ethfi için 

Mardm (Hususı) - Şehrımızd.~ hrim'zde birbirini mü-j 
garib bir dövüş olriıuş ve yedi kışı E~v~l~ gece şe d~ildiğ1ni yazmış -
hançerlerle birbirine saldirmışlardır. teakib ıki zelz~le. :Y muhtelif bölgelerin-

(Dcvaıw 8 inci sayfada) tık. Memleketımız . sahalarında sık, ••••.............................................. d bı·lhassa hareketiarz 
............. .. e, zelzelelerin mahiyeti 
~ Bugun sık vuku bulan bu c. . 
r d .. taleasına müracaat et ıgımız 

Habralar arasında hakkdıhn ae~dürü profesör 14'stin, bize şu 
rasa an 

--- izahatı vermiştir: 
istif B için gece R.BFllJI ;_Dün 'gece (evvelki gece) şehrimiz- ı 

saraya gelen <.fe de hissedilen sarsıntının merkezi mem 

d leketi.miı: dahilinde değildir. 
Sa razam Malum ve müessü büyük sarsıntıları 
Yazan: . Ostad takiben hareketiarz sahalarında sık, sık 

U ki ·ı devam eden bu, deprenmelcr, bizi endi -
Halid Ziya şa ıgı şeye sevketmektcn uzak, tabii hadiseler-

(Burün 6 ncı sayfamızda okuyunu-ı) dir. kında uzun yazılar yazmaktadırlar. Bü • memnunuz. Balkanfa ~al«rında-
r ,.. - clra ga:>etelcri de Balkan antantı (Devamı ada) '------------- (Dcvaııu 8 inci sayfada) 



2 Sayfa 

Hergün 
-····-

Bitaraf/ar hakkında bir 
Düşünce ve bir cevab 

Ekrem Utaklıgil 

F ransanın i3eliort meb'usu ve o.· 

du encümeni reisi Mösyö Ed -

mond Miellet bir ıki gün evvel J ournal • 
de ateşli bir makale neşretti. Ve dedi ki: 

- Herhangi bir memlekette olursa ol
sun bir devlet adamı, hatta gidişattan 
ınünasib şekilde haberdar bir tek vatan
~ yoktur ki, bizim kararımız hakkında 
az çok şüpheli olsun. 

Harbi sonuna kada~· yapmaya, kafi ve 
tam zaferi elde edınceye kadar yapmaya 
müttehiden karar vermı~ bulunuyoruz. 

Bu sarsı1maz azim ve karar ileri si -
perde bckliyen askerm ruhunu tahrik e
diyor, iş başında bulunan bı.itim iç mem
leketi de ta.hr1k edı~or. Aynı azinı ve ay· 
ni karar fevkaUıde vahdeti ve tükenmez 
kaynakJarile zengin olan İngilterede de 
bulunuyor. 

Bugünkü vaziyete bakim olan vak'a -
lardan biri budur. 

Bitaraflar, ne yapıyorsunuzh 

* Bir FranSJz meb'usu tarafından yazılan 
bu makalenin çıktığı gün, bitaraf fakat 
Franmz dô.!t'U bir İsv1ç~·e gazetesl de kü
çOk devletlerin vaziyetleri karşıSJnda 

SON POSTA 

Beslmlt lllaJrale : = insanları gekdiğerinden ayıran hat :::::: 
= 

1 STER 1 NAN, 1 STER INANMAI 

k
Dü.n '-garb cephesinden gelen resmi tebliğlerin birinde-

n lm •alan bir baı;ıkın h k • . . 
k 

. are etinden oehscdıhyordu, bu ha-
re et nehceEinde veril . . 

t Z 
. en zayıatın da ıki can olduğu yazıl -

ınış ı. .nyıatı az görd\V'"~ .. .. c;u:rnuzu sanmayınız. Sönen bayat 

ikiden :ibaret clsa dahi gene millUmdir, fakat unutmıyalım 
ki, karşı karşıya bekliyen iki orduınun 1 O milyon ki4iyi geç
tiği tahmin edilmektedir. Bu vaziyette hiç değılse bugün 
için ierçekten bir harb hayatının yaşan.makta olduiluna: 

1 STER 1 NAN, i STER iNANMAI 

· Şubat 7 -
Sözün kısası 

///as eden_, .. ,_ 

Darbı meseller 

. ............................................................. . 
Ege ve Samsun mıntakasında 

ttitün aabşlan 

Ege mıntakasında bir Şubat tarihine ka
dar bu sene mahsulünden satılmış olan tti.. 

tünlerln miktarı 284.000 klloyU bulmuştur. 
Yedi buçuk milyon kilodan ibaret o1an 

Samsun mıntakasının bu seneki mahsuliln.
den ı m.llyon kiloya yakın miktarı dizi den
gi olarak satı.lmlştır. 

İki amele bir dekovilin altında kaldı 
SütlUcede tuğla hamı.anlarında çalışan a

melelerden Hüseyin ve arkadaşı Muharrem, 
Karaağaç Tapa fabrika.sının önünden ge • 
çerlerken, dekovil hattından gelen bir s.ra.. 
banın altında kalarak yaralanm11lardır. 
ı Hüseyin ve Muharrem tedavi edilmek &
zere Balat hastanesine k.aldırılınlfb.r. 

·-· .. ·······::;::·~A ... K ... v···r-M"""''"''"""" 
UBAT 

Rumi HH 7 Arabi HOO 

1SM 1658 - Resmi ııeua -lklnclkioun Kuıuı 

2~ 1940 92 

ÇARŞAMBA 

GÜNEŞ Zilhicce iMSAK 

s. D. s. D. 
7 06 28 5 26 

1 84 11 M 

ÔA"le ·ı lıcindi Altfam Yataı 

Ş. \°' Ş. D. s. o. Ş. 1 u. 
E. 12 28 10 ııs 1'1 80 19 04 

v. 6 55 o ~ 12 1 88 
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iran ve Ef ganistanda 
askeri hazırhklar 

Ef ganistanda kısmi sefer-

Ankara radyosunun 
İngiltere için 

Turk mDziği programı 

Sayfa 3 

• Belgrad konferansı 
kapanırken ... 

Yazan: Selim Ragıp Eme, 

e· F . berlik yapılmak üzere imiş 
ır ransız gazetesıne göre Almanya askeri bir tazyik 

Almanyanın Isveçe karşı 
aldığı tedbirlerin hedefi 

Ankara 6 (A.A.) - The British 
Broadcasting Corporation Londra rad

. YO idaresinin talebi üzerine Anl<ara 
radyosu tarafından 25. l 0.939 tarhin -
de İngiltere için tertib ve neşredilmis 
ohn hususi Türk müziği programının 
pek çok beğenilmiş olduğunu kendi -
sine gönderilen binlerce dinleyici mek 
tubund11n öğrenen B.B.C. idaresi, bu 
defa- i1dnci bfr Türk müziği programı 
daha rica etmi~ir. 

B elgrad konferansı, tarihin benzerie _ 
rinf' nadir müyesser ettiği güzel bir 

intıhı ile mesai.sine nihayet verdi ve dört 
devlet hariciye nazırı, kendilerinden belı: _ 
!enen kiyaset ve dirayetle. temsil etUkleı1 
millet ve devletlerin menfaatlerine uyguu 
bh' anl:ısma temin etmi.i oldular. Bugün, bu 
sayede. bütün Balkan yarun:ı.dası, sükun ve 
huzurun makarri haline gelmiştir. Bütun 
dünya, oraya, gıpta ile bakıyor, balı:makta 

da haklıdır. 

sayesind •kt d" f t} • • } Roma 6 (AA.) - Ha.as: . e l lSa l men aa er temlDlne Ça ışıyor Romaya gelen marn.mata göre Iran ve Ef-

B 
Paris 6 (A.A.) - Oeuvre gazetesinde I İngilizlerle Fransızların İskandinavya 

n Tabouis · · b' 'L.. be · .. ' ıyı ır memuadan alınan ha memleketlerine vaziyet etmek tasavvur-
4a~~ere g<>re Almanya, İsveçin karşısın • larına bir mukabele olmak üzere ittihaz 

ı Baltık mıntakasında mühim miktar- edilmiş olduğuna efkarı umurniyeyi ile • 
da ~~er ve malzeme taşhid etmektedir. na etmeğe uğraşmaktadırlar. 

Dıger taraftan Bremen ve Hamburgda Bununla beraber Bn. Tabouis, Alman-
bulunmakta olan üh" • .. zütaınl . • m ım cu ar, yanın hakiki hedefinin siyasi, iktısadi ve 
Kıel kanalını geçmişler ve Pomeranya 11- askeri bir tazyik sayesinde kendisine ik-
rnanlarında yerleşmeğe başlamışlardır. tısadt fevaid tem.in etmek olduğu müta-

Alman makamatı, bu tedbirleri tekzJb leasında bulunmaktadır. 
etmemektedir. 

Bundan başka bitaraf askeri müşa • 
hidlerden öğrenildiğine göre Alman ha • 
va kuvvetleri kumandanlığı, İsveç isti -
kametinde bir hava taarruzu icrası pla • 
nını tetkik etmektedirler. 

Alman ajanları, İsveçte, bu tedbirlerin 

Bn. Tabouis, netice olarak Almanya -
nın Romanyayı istila etmek istemediği gi 
bi İsveçi de i.<rtili etmek tasavvurunda ol· 
madığını, çünkü bu memlekete karşı ya-

pılacak askeri bir hareketin çok vahjm 
tehlikeler arzedeceğini bilmekte o1duğu
nu yazmaktadır. 

Hariciye Vekilimiz Sofyadan 
şehrimize döndo 

(Bastarah 1 inci sayfada) 
yada bulunan ecnebi devlet sefirleri ve 
Türkiye cümhuriyeti Sofya elçisi Şevki 
Berker ve elçilik erkanı tarafından kar
fllanmış ve selamlanmıştır. 
Şükrü Saracoğlu, Türk ve Bulgar ba _ 

ra_.klarile süslenmiş olan istasyondan çı~
tıgı sırada, kalabalık bir halle kütlesi t 
uhüratta bulunm~tur. e-

Kralın nezdinde 
İstasyondan doğru Türkiye elçilik bi

nasına giden Hariciye Vekili Saracoğlu, 
burad'a bir müddet istirahat ettikten ve 
kendisini ziyarete gelen başvekil Kösei -
vanofla görüştükten sonra, saat 11 30 da . . ' maJeste kral Bons tarafından kabul edil-
miştir. Saracoğlu kralın nezdinde yarım 
saat kalmıştır. 

Köseivanof - Saracoğlu mülakatı 
Bu kabulfr müteakib Şükrü' s ğl 

h 
. . araco u 

arıcıve nezaret· d K" . . • . ın e oseıvanofu zıya -
ret et~.ış .. ve .~ki nazır bir saat kadar baş
baıa goruşmuşlerdir. 

Sefaretanede ziyafet 
Saat 1 3,30 da Türkiye elç·ı·.. d 

1 . ş k' B ı ıgm e. 
e çı . ev ı erker tarafından Saracoğlu 
şerefıne bir öğle yemegı·. ·ım· . 
Y k verı ıştır. 

eme te. başvekil ve h . . 
Köseivanof. refika ancıye nazm 

. ~ı, kızı, sara'Y nazırı 
Gruev . Bulgar harıciyes · k" • 

b. f' ı er anı, oaı.ı 
ecne ı se ırler ve refikal T" . 

l ·1·k k" arı, urkıye e çı ı er anı hazır bul 
Z. r unmuşlardır 
.. ıya et. çok samı"m"ı . ve neş'el' b' 

hava içinde geçmiştir. 1 ır 
YemE:kten ~nra, Balk 

!eri serirleri T" k' . ~~. memleket-
. .. ur ıye elçılıgıne gitmi -

!er ve b1r muddet görü .. 1 . ş ·· · ı şmuş erdır 
Og f'den sonra. Saracog"l · 

ti d k . u ve refaka -
n e ı zevatla. başvekil K" . 

f .k ı oseıvanof ve re ı a arı. ~ofyanın .... 1 • . .ı l goru ecek ''er-
lerını uo aşm:şlar. sonra• t .h. ~ · arı ı Boı!ln3 
kasaba5:nı ziyaret etmişlerdir 

0 

-

Sof yadan hareket . 
$3 racoğlu. refakatindek' 

ı zevat sa t 
18. 5 O dt:.. Sof ya'Clan İs tan bul h ' · a · ı · a areket 
etmı.:ı P'" ve ısta::.yonda basvek'I K" 
i f . f"k 1 ı ose-vano \ e re ı a arı. demiryoll 

G bo k
. ,ır an na -

zırı 1r vs ı. lHajcste Kral 
b 1 . . G namma 
a~ma 1eyıncı ru-ef, Türkiye 01 • • • 

B k 1 'l'k k. t .... çı~ı er er ve P cı er anı, ngı'Jı'z F ·• ı-an 
sız. Belçika elçileri. Balkan devletle · 

l ·ı . h . rı e çı eı ı, arıciye nezareti yüksek ~r _ 
kanı. ve .diğer bir çok zevat tarafından 
teşyı cdılmişlerdir. 

Saracoğluva, hududa kadar. mih _ 
~.and~rı ataşe Pc.mçef ve polis müdi.l-
ru allıcıv Pant f k . 

v ev re a at edeceklerdır. 
Saracol!Junun beyanatı 

Saracoifüt. ha ,_ t' · .. ' re .... e ınden evvel mc.1.-
buat rnumen;ıll"rine b .. k d' .. 
k b l 

. ugun en Jsını 
a ~U eden majeste kr 1 k d 

d 
• ..

1 
a a arşı uv -

uau Şu ·rar' h' ı · · 
.t-o • • er ni ve başvekil Kö-

seıvarı"fla yantıih O'Örü 1 . 
· d ' · k . ,.., şme er netıce • 

sın eKı ço • ıyi intiba! .1 . 
"etini ifa..ıe "İ . t• arı e memnum-
·' · u " mış ır. 

Saracoğlu. Bulgar payitahtındaki te 
yakkufu esnn ında kenı~·ı;;in .. . -
len hi.i<:nü kab ld e gpsterı

u en dolayı duyduğu 

şükran hislerine tercüman olmalarını 
matbu~t mümessillerinden rica etmiş~ 
tir. 

Metaksasın beyanatı 
Belgrad 6 (A.A.) - Yunan başvekili 

Metaksas Belgraddaki Havas muhabi -
rine beyanatta bulunarakı antant dışında 
bulunan Balkan memleketlerinin dahi a
za devletlerin hattı hareketini tasvlb et -
mekte olduğunu bildirmiş ve: «Bun!l bi
naen Bulgaristan müsalemetpcrver gru -
pumuza iltihak etmiş addedilebilir:. de -
miştir. 

General Metaksas Selanikte heyecanlı 
· bir surette karşı)andı 

Atina 6 (A.A.) - Başvekil Metaksas 
ve maiyeti erkanı, Belgraddan ve Niş'ten 
avdetle bu sabah Selaniğe gelmişler ve 
bütün halk tarafından hararetli ve heye
canlı bir surette karşılanmışlardır. Şi _ 
mendiferin bütün güzergahında, halk ve 
milli gençlik teşekkülleri tarafından ya -
pılan tezahürat bilhassa müheyyic ol -
muştur. 

Hükfunet reisi, Selanikte, umumi men 
faate hadim müteaddid m:iesseselerin ve 
bu meyanda terkedilmiş çocuklara mah -
sus yuvanın küşad resmini yapmıştır. 

Hariciye Vekili bu akşam Ankaraya 
dönüyor 

Belgrad toplantısından avdet eden ve 
dönüşte Sofyaya uğrıyan Hariciye Veki
limiz Şükrü Saracoğlu, refikaları ve mai
yetindeki zevat bu sa'bah saat dokuz bu
çukta Avrupa trenile şehrimize gelmiş
lerdir. Vekil, garda İstanbul Vali Mua
vinleri Aziz Hüdai, Haluk Nihad, İstan
bul Komutan Vekili, Üniversite Rektörü, 
Rumen, Yugoslav, Yun:m konsolosluğu 

erkanı ve diğer zevat tarafından karŞJ
lanmış, bir ac;keri kıt'a ve polis müfreze
si selam resmini ifa etmişlerdir. Kendi
sini karşılamağa gelenlerin ellerini beşuş 
bir çehre ile ayrı ayrı sıkan Vekil, hal
kın sürekli alkışları arasında garın salo
nuna girmiştir. Burada bir mn"ddet ayak
ta tevakkuf eden Şükrü Saracoğlu gaze
tecilerin beyanat talebinde bulunmaları 
üzerine şunları söylemiştir: 

•- Gazetenize der.siniz ki, Şükrü Sa
racoğlu seyahatten çok memnun olarak 
dönmüştür.> 

Gar salonunda hazır bulunanlara: 
. •- Na.,ılsınız arkadaşlar, iyi m;siniz?ı. 

dıyen Veki1in sözlerine hazırun: 
«- Sizin sağlığınız, bizim sağlığımız

dır. Siz iyi iseniz, biz de iyiyiz• diye mu
kabelede bulunm~lardır. 
Şükrü Saracoğlu müteakıben otomo

~ill~ Parkotele gitmiştir. Haritiye Vcki
lımız, bu alrsamki trenle Ankaraya hare
ket edecektir. 

lngilterede et vesika 
usulüne tabi tutuluyor 

Lo!ldra 6. (_A.A.) - Royter ajansı, 
11 Mart tarırunden itibaren İngiltere _ 
de etin vesika usulüne tabi tutulaca • 
ğını bildirmektedir. 

ganistan gem., mikyasta askeri hazırlıklar

da bulunmaktadır. Bu hal, iki memleketin 
mubasematm Hazer denizinin cenubuna ktL 
dar yayılması ihtimalini derplıj •ttllı:ler1nl 

göstermektedir. 
İran ve Efgan hükUınetlerl söylendiğine 

göre Basra körfezine ve Umman denizıne 
lı:arşı Almanlarla Bovyetlerln müşterek bir 
harekete geçeceklerinden korkmaktadırlar. 
Almanlarla Ruslar, bur~arcı,. Yakınşarlttıı. 
milttt'flklerin mevzilerini ayni zamanda İn
gUterenın mndi3tanla muvasalasını tehdld 
edebllereklerdtr. 

Ankara radyosunun 1646 metre 82 
Kc. uzun dalga ve 31. 7 metre 9465ı Kc. 
kısa dalga postalarile 8 Şubat 1940 ta
rihli Perşembe günü saat 17.30/18.00 
arasında neşredilecek olup müfredatı 
bu hususi Türk müziği programı. •es
ki bestekarlar». «halk türküleri> V'! 

cmodern bestekarlar> ın eserlerinden 
İran hükfunetı bllhusa müdafaa tertl • batını takviye etmekte ve ecnebi memleket.. mürekkeb olmak üzere üç kısımdan i-

lere çok miktarda tayyare siparLş eylemek· barettir. 

BJr ar:ı. endişe ile karşılanan ve bir çok 
zıd cereyanların çarpışma sahnesi olacağı 
sanılan bu toplantının boyle kamil bir ne -
ticete varması, orada hazır bulunan dör' 
mümtaz milletin hüsnü niyeti kadar bu tOP
lantı haricinde bulunan, fakat sarfolunan 
mesaiyi takdirle takib edip manevi mll.za • 
heretlle teyid cyliyen komşu Bulgar!stanın 

hal ve hareketile temin olunmuştur, denılse 
yalan bir.şey soylenmiş olmaz. tedlr An kara . r:ıdyosunun uzun ve kısa-

Efgan!standa ise kısmi seferberlik yapıl. dal?"a postaları mezkur 8.2.1940 Per -
mat ü1eredir. Diğer cihetten mUtteflklerln şembe gunune mahsus olmak üzere 
Yakınşarktaki faaliyetleri Roma mabfelle - neşriyatına saat 17.30 da başlıyacak ve 
rinln nazarı dikkatini celbetmektedir. Bu 
mahflllf'r<le Fransa ve İngilterenln surlye neşredeceği hususi program, Londra 

Uzun seneler birbirine aykırı menfaatle _ 
rin karşılaşmasına ve çarpışmalarına sahne 
olan bu bedbaht yarımada, ancak kencil oı 

menfaatini tanıyıp başkasının Ueti olma._ 
mak sayesindedir ti bir parça huzur yüıil 

ve Fillstindeki hazırlık.la.rı büyük bir tesir B.B.C. radyo idaresi tarafından alına
hu.<Jule getirmektedir. ra'k rö-transmisyon suretile İngiltere-

görmüş, rahat denilen maddi ve manevt din
lenmenin lezzetini tatmış, uzun diditmeier
le açılan yaralarını kısmen onmaya muvaf
fak olm~tur. Böyle bir vaziyetin bütün ni.. 
met, ve faydaları gözönünde dururken bun.. 
ları bırakıp yeni yeni maceraların arkasın
dan yürümek elbette ki aklın ve mantığın 
kabul edeceği şeyler olamazdı. Gene bundan 
dolayıdır ki ister yukarıdan, ister garbden. 
gelsin, her türlü tehlikeye ve tecavüze kar. 
§ı bütün lı:uvvetlerlle karşı koyup dahili 
vahdetlerini temin eylemeye bir defa daha 
and içtiler Bt.ı karar ve taahhudün semere· 
leri elbette ki herkesten evvel kendllerlnld 
olacaktır. Ayni zamanda tarihin bu nazik 

İtalyan mii.1ahldlerinin ~ldirdiğine göre nin her kösesine yayılacaktır. 
bu iki memlekette, her ihtimale karşı ha -
zır duran ve vaziyete göre Kafkasya ve Al
manyanın başlıca petrol membalanna karşı 
harekete geçmeğe hazır mühim kuvvetler 
bulunmaktadır. 

Müşahldler, general Weygand'ın Mısır se
yahatine de ehemmiyet vermektedirler. 

Generalin Mısırda müdafaa tstihk.Amla _ 
rını tt:ft.iş edeceği ve İnglliz _ Mısır kıt'a -
ları tar:ıfından yapılacak bir geçld resmin
de hazır bulunacağı söylenmektedir. 

Balkanlar arası 
ticaret genişletilecek 
Belgrad 6 (Hususi) - Yugoslav ti

caret nazırının yakında Sofyayı ziya
ret edeceği bildirilmektedir. 

Nazır. bu ziyareti esna'Smda, son de
fa Balkan lfonseyi tarafından verilen 
karar mucibince, Balkanlar arası ti -
caretini genişletmek hususunda alaka
dar Bulgar makamlarile müzakereler
de bulunacaktır. 

/ngiliz generali 
Tur halda 
Tokat 6 (Hususi) - İngiliz generali 

Deeds refakatinde Deyli Telgraf gaze
tesi muhabiri ve diğer zevat olduğu 
halde bugün buraya gelmiş, vali ile gö
rüştükten sonra hastaneye giderek f e • 
laketzedelerin hatııralarını sormuştur. 

General buradan Turhala baret et
nti~tlr. 

Kıbrıslılann yardımları 

I.efko~ 6 (AA.) - Kıbrısta Ana -
doJn felaketzedeleri için açılan defter 
şimdiye kadar 600 İngiliz lira'lSı topla
mış ve bu para Türkiye konsolosuna 
tevdi edilmiştir. 

Norveç Kralı 
Ruzvelte bir meıaj 
GIJnderdl 

devresinde yersiz bir takım matlablarla or -
taya çıkmak lstemlyecek kadar feragat gös.. 
teren Bulgarlstanın hattı hareketi de, hiQ 
şüphesiz l!yık olduğu takdir ve tahslnl ka .. 
zanmıştır. Tarihe, güzel bir tesanüd örne. 
ği veren, zararlı münazaa unsuru olmama) 
kararlle de haklı bir kiyaset mecmuası ha
linde dtlnyayı kendisine hayran eden Bal . 
kan ınllletlerini, bu vesile ile candan tut. , 
lulamat doğru olur. 

5"LJ.1n &a9ı.f$ Em.op _.. . .__. ... ._.. ..... _..... .... ________ ____ 

Bulgarjstan konseyin mesaisine iştirake Roma 6 (Hususi) - Norveç Kra:lı 

iki buçuk milyon liraya 
yakın fındık ihrac etlik 

davet edilecek Hnakon. Amerika Cümhurreisi Ruı • Giresun 7 (A.A.) _ 939 yılının ba. 
Atina 6 (AA.) - Eleftron Vima ga. velle şahsi bir mesaj göndermiştir. şındnn nihayetine kadar iskelemlzden 

zetMi yazıyor: Bugün V~ingtonda Ruzvelte tev • muhtelif memleketlere 2.123.541 lira 
Balkan antantı devletleri daha ge- di edilmiş ola~ b~ mesa~.~ m~tevi~- kıymetinde 5939 ton fındık içi va 

niş mübadelelerle ka'I'şılıklı noksan la _ tı hakkında hıçbır şey ogrenılememış. 2 76. 73 7 lira kıymetinde 1816 ton ka .. 
rını te1afi edebilmek için istihsallerini tir. bu~lu fındık ihraç edilmişitr. 
telif ve tanzime karar verdikleri ci _ Bir Portekiz vapurunda Ihraç mevsiminin başlangıcı olan 
hetle. Bulgaristan da bundan böyle Ağustos ayında bugüne kadar da 
Balkan antantı konseytinin mesaisine 6 Alman tevkif edildi 2.384.950 lira kıymetinde 6684 toıı 
~tirake davet edilecektir. Kap 6 (A.A.) _ Düşman hesabına fındık içi ve 324.167 lira kıymetinde 

Fransada 6 buçuk 
milyon kişi silah altında 

Londra 6 (Hususi) - Halen burada bu
lunan Fransız askeri heyetine mensub 
yüksek rütbeli bir sil.bay gazeteciler ta-

rafından kendisine sorulan sunllere ce -
vaben, demiştir ki: 

- Halen Fransada altı buçuk milyon 
kişi silah altındadır. Bunların beş mil • 
yonu, harbin ilanını takib eden ilk gün· 
lerde deI'hal icabet etmiştir. 

Majino hattı ise, ahiren inşa edilen iki 
yeni müstahkem hatla takviye edilmiştir. 
En mükemmel surette techiı; edilmiş olan 
bu hattı aşmak, veyahud yarmak imkan
sızdır. Majino hattım vücude getirmek 
üzere sarfedilen para, 35 bin tonluk yüz 
harb gemisinin bedeline tekabül etmek -
tedir. 

Sovgetler Mançullo 
Hududunu 
Tahkim ~diyorlar 
Londra 6 (Hususi) - Sovyet ordu

sunun naşır. efkarı olan cKrasnaya. 
Zvczda» gazetesinin verdiği bir habe
re göre, Sovyet - Mançu hudud müza
kerelerinin Akim ka'lması neticesinde 
Sovyetler alelacele bu hududu tahki
me başlamışlardır. 

Ayrıca. Uza~arktaki Vladivostok li
manı da bahri üs haline ifrağ edile -
cektir. 

faaliyette bulunmakla maznun Alın de 2108 ton kabuklu fındık ihraç edil-
, an . t' 1 

tebaasından 6 ki~i Portekiz bandıralı mış ır. ı 
Vyassa vapurunda, Kap açıklarında 
bir tngi1iz gemisi tarafından tevkif e.. Gaf enko Bükreşe döndü 
dilmiştir. Mevkuf Almanlar asker mu Bükreş 6 (A.A.) - Belgraddan dönen 
haf azası altında gem.iden çı.ka'rllmışlar.. hariciye nazırı Gaf enko, dün akşam saat 
dır. 22 de Bükreşe gelmiştir. _ ........ ---.................................................... -·-········· .... ·············· ......................... -

Sabahtan Sabt.M 

"Basü bade/mevt,, 
Edebiyatta yeni bir neTl re•aç buldu: Ha&ıralar.. ~iliz edebiyatında bqlıyaa 

bu m~anın son edebi devri bulandırau fütürizm, sürrealizm cibi hoppalık.lan 
çlkneyıp &"CÇti ve bqlı başına bir cereyan aldL Amerikada ve inıilterede batıra. 
laıa Ye tarihi romanlara çok kıymeı veriliyor. Tarihi tetkiklerindeki isabetli ıo
rqüııe hayran oldui"um Wels'in bu tekilde b~lıyan eserleri İngilizce konutalaa 
yer.erde o kadar rat~ ıörmü.ftür ki birçok cenç muharrirler de ayni sistem iiH. 
rlnde çahşmağa heves etmişler ve muvaffak da olmuşlardır. Bunlarm çotu Fran
sızcaya oldulu gibi başka lisanlara da tercüme edilmiştir. insanların ruhi tema • 
yülleri çok dejişü. Hayal ve efsane kabilinden eserler, veyabud derin ruh tabillle_ 
rine dayanan hissi romanıar artık okunma• oldular. Gittikçe maddileşen cemi. 
yet hifuasını abur cubıırla doldurmak istemiyor. Bunım için senbolizm kıymetini 
kaybetti ve ıene bunun için kübizm, fütürizm, sürrealizm gibi terslikler ratbe• 
görmedi. Halbuki eski realistleriıı eserleri bıiJi taze n hala revaçtadır. 
Hatıraların edebiyatta ve kari zümreleri arasında mevki tutmasının sebebi şu. 

duı ki mevzuları yakın nya uzak bir hayattan alınmbjtır. Hakikattir. Yaşayan _ 
ıarca meçhul kalmış bayat parçalarını aydınlatırlar. Ruhun tecessüs ihtiyacını 
bu kadar yakından tatmin eden bu hatıralar edebi ehliyetler tarafından naklediL 
diklerine göre elbette rağbet kazanacaklardır Yakın hadiseleri taıblil ve h.k. 
etmek zanneditdifi kadar kolay da değildir. Bunlar cemiyetin fikir h tı adye 

- d t ih. b' • aya m a hem edebı ec;er hem e ar ı ırer vesıka olarak yaşa,·acakları 1 • ·· .. -b 1 hkı · b'di . · çın u ... u una o. 
dulu kadar ta yesıne ve a selerin ınıtiza<'ına da dikkat et k 1- d A · ıı ·· t me azım ır v _ 
I"opadan nııc;a er gos ermeye ne lüzum var üstad H I'd z· · · 

1 
• · a ı ıyanın gazetemude 

ba~Iıyan batıra arı en taze ve en tipik örnektı·r (l\l · s· h • · avı ve ıya > muharrirınln ba 
y:ızılarında ne kadar objektif oldu&unu go··ru··yor T-"-kl • d · .. • e uz. ""'' yesın e eski ınhirana1' 
dan, uslubuııda eski tesannulardan iz Yl)k lT t d b • 
(il: k :\ol ) • • s a ımı1 u yazılarlle karşımıza 
~aş a~ı~ emno. u .yazd_ığı devirden çok daba genç ve <laha kuvvetli çıkmıştır. Edebi 

• Y ~u hır cılvesı o,acak. Bazıları geuç yaşlarında mesela Tolc;toy gıöi (La 

res~r~ec!ı?n>. yaz:'rlar. Bazıları da bizzat bu keramete ma-ı:har plurlar. Muhakkak 
ki ikincısı bırlncıden kıymetlidir! 



ION POST& 

( Şehir Daherleri ) 
K f b ·k l 1 Maarif Vekili hukuk onserve a n a an va iktısad fakoltelerinde 

faaliyetlerini tatil ettiler tedrisatı takib etti 
Evvelki gün hafif bir rahatsızlık ge • 

çiren Maarif Vekili Hasan Ali Yücel, dün 
öğleden evvel Üniversiteye giderek Hu
kuk, İktısad ve Tıb Fakülteleri dekanla -

Mecidiye köyünde yapılan bir 
soygunculuğun muhakemesi neticelend 

Bir tüccan gezmiye götürüp zorla parasını alan 
suçlulardan birinin suçu sabit görüldü 

Teneke fiatlannın yüzde yüz yükselmesi konserve 
sürümünü çok azaltacak mahiyette gören fabrikalar 

faaliyetlerini tatile karar verdiler rını ayn ayn makamlannda ziyaret et - MectdfyetlJ etn.nndatı Dutlu& mevklln- nen bir otomobil kazasının muhakemesi, il 
mif ve kendilerile fakültelere aid muhte- de .lılust.ata lalinde bm1ru. biz ~carın 76 Uye ı 1ncl ceza mahkemealnde net.lceye vtJ 
lif ı 1 ·· · d - - n~· llruını ıubedeıı Maknd Ue 1119 ortatıan mıttır. 

Harbin iptida! madde liatlarmda hu -ıellerinct. en fazla 1 aylık bir ihtiyaca te- meR e er UHrın e ~nlf~~~:ır. Ahmed ._ Mımadun chuıJfmaları ı inci a- suçlu ıotör Abdullah, idare etmekte 014' 
IUle getirdiji büyük fiat !arklan ve it - kabül eden teneke ltoku bulunanlar bun- Hasan Ali Yücel müteakıben Hukuk tırceza m•lıınıneatnde MÖOelentNk, ta.rara tu kamyonla Nl.şantqında Qmar caddesi' 
hal müşkülltı memleketimizdeki bazı sa- lan iflem.işler ve vaziyetin inkişafını ve İktısad Fakültelerinin birinci sınıfla- kal.ımftır. den ıeoerken, Jolda oyruyan NeclA :ı.smıd 
nayie de tesir etmiş, bu meyanda teneke beklemek kararım vermişlerdir. nna girerek tedrisatı takfb etmiş, profe- Üç suçlu, lddiaJa nuan.n Masta.fayı ıez- bir çocuğa çarpllllf ve aüratıe altına al~ 
flatlannın bir mislinden fazla bir teref- Teneke darlıimm ve fiat yüksekliğinin aör ve talebelerle komıfffiUŞ, kitab ve dirmek mat.aıdlM .,. Matsud n.aıtu1le DuL ölümüne sebebiyet vermiş, bllA.hare tedblt 
..,, · kon ·· · ·· .. ırn1 not meselesile meannl olmuş ve sınıf va luan cöttlr:mlfler, han karardıktan sonra sizlikle vefata sebebiyet suçundan asllye 
~ arzetmem serve sanayunı mu,_.. Marmara mınt•kuında tekasüf eden ba- . w;..u • astene çnJJan•lflardır. aonuııcuıar uıcca... 1ncl cen mahkemesinde muhakeme altd 
bir vaziyete sokmuştur. lık konserve fabrikalan :faaliyeUerine de ziyetlen hakkınd~ alakadarlardan. iza - nn eıını kıoluıuı bal1adıkt&n aonra bıçakla alınmııtır. 

Harbden evvel 96 kiloluk bir sandık te- tesir ettilf ve bilı.ula muhteviyatları az hat alıruştır. Maanf Vekill Üniversıte kü- tehdid edenık, Ti lira paruını alıp firar et- Suçlu 1<>för mahkemedetı mtklataası il 
neke 15 liraya ithal edilirken fiatlar 32 olan küçük kutu konserve imalAtının tübhane ve enstitülerini de gezerek her mlşlerdlr rasında, kazada mes'uliyeU olmadığında '1 
lirayı bulmuştur. Buna ithal müıkülleri durdurulmasına anıret hasıl olacağı an- enstitünün profesörü tarafından faaliyet Blllhare tetım edilerek atır~ya se.~ke- rar etml.şse de, toplanan deliller suçu saııl 
de inzimam etmektedir. 1 lmaxtadır hakkında verilen izahatı dinlemif, yeni dilen at?çlW&r lfadelermde, hldlııleJl külli - kılmıştır. 

aşı • iht" 1ar te b·t tmi tir JeD lnUr etatflerdlr. Mahkeme, Abdullahın 8 ay mDddeUe hal 
Fiat~ann yüzde yüzden ~azla yüksel - Teneke fiatlannm peynir, yoğurt, ıal- sene ıyaç ını s 1 e ş • Dünkü muhakemede mlddelumuml mua. alne karar vermlştlr. 

mesi bır kuru konservede dort kurup ba- ça pekmez ve bemıeri maddeler imali _ KIJ/llJ I [ / • 11D1 Ferld• Bapna lddlanameıd.nl oku - Be 1 ·ı 1 b. d f d 
111 olan teneke masrafını 9 .lrunıp çıkar- tı~a da tesir ~ ve fakat bunların r f er • mut, T8 üt nohıdan lılaUudun auçunu de- yne mı e ır o an ırıcı 
11Df, bunun neticesi olarak 30 kurup aa- • d Ullerle n.blt INlmUftur. 111lddetumum1 Mat- muh.ak&m8 &dildi 
tılabilen b.fr konserve . 40 kuru sat _ faaliyetini 1a~cü ~iyet arzetmeyip Bir F ranaı• profe.arii tımvenite e ndun rea ba11nunu W1 nc1 maddesine 

• yı f8 aadece t.iat yübKlijine aebeb olacağı konferans Yerecek eöre teczt:JWllnl, d1ieı1er1nha b&cHle ne alA- Frankfurt, Parla gibi Avrupa tehlrlerııı' 
m.ak zarureti tıAsıl olmuştut'. ilive edilmektedir. Şehrlmbıde bulunmakta olan maruf Fran talan tesbh edtlemedllhulen bel'sMlertn1 1..9- eTVelce dolandırıcılıktan mab.ktlın oıııd 

Sebze, meyva ve balığın çok ucuz bu· . . . . .. m profe-s6rü M. Mıuıslgnen, yarın saat 18 da tem}ftır. Mehmed Ali isminde TrabltJS&'arbll beynel 
lumnal'1lla nfmen bunların konservele- Diğer taraftan teneke ıthall ~çm hmuz ttnıversıtt'de CSelçuk Tl' ~erlr(;n Bat<fada Duruşma. :tarar tefldmf için talik edil _ milel bir dolandırıcı, fatanbulda da lfledi' 
rtnhı çok pahalıya maledilebilmesinin müsbet blr f~ geçilmeınıJ ve te - gtrmelert) menulu bir konferana Terecek - mlşt1r. aynt tekild,e llrl auçtan dolayı yataıanaral 
l8tm ehemmtyem tir yekUn tutmıyan sii fekkill eden llmitect aıcreciitıt açtırmamıı- ttr. Bir çocuıun DIDmUne sebebivet adl!1e1c verllınlştır. 
ramrı büsbQ.tQn azaltacağını göz önilnde tır. 111 ı Suçlu, fehrimlro• de Şevket ve Nuri isid 
tutan konserve fa'brikalan faaliyetlerini Bu vuıtyetfn ct.vaıııı haltnde birçok İngiliz t6ttln ıirketi mümeuill veren şoför 8 ~ harsa lerlnde ikl kif1yl dolandırmıştır. • 

fngtltererun en maruf tntnn flrketlerın _ hkO "fd" Asllye 8 inci cezada tahtı muhakemeye ~ 
tat11 e~erdir. rı.da maddelerinct. belli baflı ambaUj ~ den biri olan Brltlsh Amerlcan flrkettnin mi m 8 I 1 bnan maznun, her iti iddiayı da reddet 

mlaerisi fehrlmlzde bulunan 8 kon - la.rak kullanılan ten~ke darlığının daha milmeunı olup memleketlmlzden tütt\n sa _ ısır rnüddM tTiel N1.fanta.şında TUku bu - mlı, durufmaaına dün de bakılarak netice 
...,.. tabrlk.ul mevcud olup, bunlardan mühim akisleri ,erctlecekttr. tın aımat tbıere birkaç etin eneı tehrimL lan ft bir oocutun fec1 6ltimü ne netı~le - lendlrllmif ve karara kalmlftır. _,. 

ithal emteası 
fiatları düşüyor 

Şehir Mec1i!)i 
dün toplandı 

se gelmiş olan Bay Ba~c. İnhisarlar lda - , 

realne gelerek umum mlldtlr Adnan Balet ÇEMB ERL ı TA ş 
'J'afpınar tıe ı~rüfmll§tllr. Şirket mtımeul -
tine umum mOdtlr tarahndan tütftnlerlmlz 

Sinemasında 
hattında izahat -.erllmlft1r. Bugün Matinelerden itibaren: 

2vvelce bir hayli yükselen ithal •m - Şehir mecliat dGa 6fleden 10nra top - A•ll.er//k işleri: 
tlıllanndan mühim bir kısmı normal fiat- lanmıt ve ruznamedeki muhtelif mese -
Jıara dilfım1t bulunmaktadır. leleri tetkik etmiför. Şeiı1r meclisi dün- 3J6 doj'umlular yoklamaya 

lan ıünJıerde kil<l8u '40 kur\lf8 çıkan kü toplantıda beledi7e zab&taı talimat - çağınlıyor 
brpt, Sırblatandan 320 ton karpit gel - namesi üzerindeki tetkiklerine devam et- Fatih Askerlik Şubesinden: 
..- il.zerine toptan 20-21 kurup ve pe- mif, ıeJıJr dahlJ.iDd'*i fabrikalar tarafın- ı - Bu yıl ut.erlik çağına gtren 338 do -
rüende :M lcuruşa satılrnağa başlamıştır. dan çalınan ihbu &düklerine mini o - tumluların ilk yoklamaaına 12 Şubat ~o 

Gene beher kilosunda 2-4 lira bir fark lunmak üzere belediye zabıtası talimat- Paaarte.sl ıünllnden Uibaren ballanacak -
pteren ça7 fiaUan da 2300 aand'ık çay namesine bir madde Ulvesi, merhum 1ır 

2 - Yoklamanın icra edileceği yer Cmü -
Mhall iizerine kiloda 1-2 lira kadar nok- muallim İhAn ferit Saro varislerinin racaat yeri) Fatih ukerltk fUbesl btna.sı _ 
an fiatla atıimı.ttır. mali dunımlan, Galatada Kürkçükapı - dır. 

Bu meyanda 800 9\JV&l karabiber gel • aındaki meydan mahalli müsteciri aleyhi- s - Taşrada bulunanlar da bulunduklan 
mC!lli de, bir aralık 150 kurup yükselen ne açılan davanın aılhen halli hakkın - mahal .ı.skerllk fubelerlne müracaat.lan ve
~ 98 lwru.§8 dahi müşteri bulama - aaki teklifleri tetkik ederek, bunlan aid yalıud efradı ailesinden birisi tarafından 

yotıamuının yaptınlma.sı. 
IDMl gibi bir netice tevlid etmiştir. oldukları encümenlere havale etmiştir. ( _ fstanbulda bulunan fubemlze men _ 

V,ejetalin yağlarının da bugünlerde bir Müteakiben Seym Neft Eksport şirk.eti - aub S38 doğumlular haftanın cumarte& ve 
•ayU tenezzül göstermesi beklenmekte ~ nin belediye ile mün'akid mukavelename Pazar günleri hariç olmak üzere her giln sa
lap bunda da yağın iptidat maddesi olan ve mü.7.eyyelatınm bütün hukuk ve ve - bah 3a:ıt 9 dan 12 ye kadar aşağıdaki ~ _ 
ltobradan 15700 çuval gelmesinin tesirleri caibi ile Türk petrol limited şirketine akal:ırla §tıbeye mllracaatıan llln olunur. 
oı.caktır. Yalnl.% 4-00 balye çuval gel - devri hakkındaki daimt encümen kararı Al Yeni harfli ve en 10n nnmuneye ıore 

yazılmış nllfus cftzdanı. 

FEVKALADE BiR PROGRAM 
1 - Şarkın füsun.kir güzellikleri arasında canlandınlan BİN BİR 

GECE masallarının en muhteşemi 

GULNAZ SULTAN 
Gözler kamaştırıcı dekor, muazzam ve lüks sahneler, binlerce figüran. 
memleketimizin en ıanımnı., musiki --O~tadJarmm bu film için bestele

dikleri ruhnuvaz parçalaT 

TÜRKÇE SÖZLÜ ve TÜRKÇE ŞARKILI 

2- PRENS BUBUL 
iFIEN DE ZiLAHV ve 

GEORGES MiL TON 
Büyük emsalsiz komiğin emsalsiz nükte ve kahkahalarla• 

dolu büyük komedisi. 
Tel: 22513 mit dlmasına rağmen bu miktarın pi - tasdik olun.mllf, azadan ~d' Ekemanın B t hı aded ince kMıdlı vesika fotoğrafı. 

~ ihtiyacını karşılamaktan uzak o- umumi meclis azalığından istifası görü- ,~-----..-----------•••••••••••••••ii••lllP•iiiiiiliiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 
lut-ı çıuval ftatlarına tesir etmemiştir. şülmü.f, elektrik, tramvay ve tünel ~ - B U B A ~ T a · 

Maamafib çuval için llmited hesabına !etmeleri 940 eeDMI bütçesine bağlı kad- ~ ..._ 

• bin " • hesabına 13 bin İngiliz li- roda yapılacak tadilltın bütçe üzerine ALEr.ı!IDAR ve Mı.LLI nı·n Muhte~em Programı 
ralık bir akreditif açılması vaziyeti yakın vaki in'ikularırun tetkiki, ve kadroda u- 11 rı y 
da düzeltecektir. muml tefti! ve ıırilrakabe aairesi diye ya-

Dnn limanımıza ge1en üç ecnebi va - zılı ıe,eklail ünvanının (umumi teftif ve 
parla yeniden mühim miktarda ithalAt et kontrol dairesi) olarak tashihi, mezbaha 
JU1 gelıni§tir. teftiş tallmatnamMi hakkındaki teklifler 

Bunlardan Amerikan bandıralı Exsir- ~ö~erek, muhtelif encümen"ere ha -
Ja vapuru, madeni eşya. madeni yağ, vale edilmiştir. Şehir mecli<si Cuma günü 
llberfn, demir eşya, radyatör aksamı; ta- tekrar toplanacaktır. 
la7, mum, kimyevt ecza, ıılominyom e3 - -----------

Ticaret itleri ı 

ltaJyaya 100 bin liralık deri 
g6nderildi 

,a; Bulgar bandıralı Rodina vapuru si -
umeki, ham deri, pamuk ipliği, çuval, ki
llfn, çay, Romanya bandıralı; Sultna va
punıı kimyevt ecza, İtalyan bandıralı AJ. 
1*ıo vapuru da demir, kalay, radyatlb', 
b mermer, kimyevt ecza, demir eşya ve
atre ıetlrmiftir. 

tılinaıidatm bu tekilde devamı piya
ada mtihhn tesirler yapmakta ve sp@ldi
lls,m mahiyetinde hareketleri tamamen 

İtalya,. teçl, to:JU ft otıat derileri ıev. 
tlyatı dnam etmekte Te yeniden tekllner 
aımmattadır. DOn 'illa memletete ıoo blo U
rahlı: Jal1 mam111 dert ihraç edllınlf tir. 

durdunmJf bulunmaktadır. 

D1tnlz itleri: 

Bot•• tht1"da bekliy• lsmlr 
Tapara geldi 

b:ı ı3ndenbert aıa J1btlnden Bolu dı 
llL4a büSlJeıı &mır "Y&puru dtın Gllede~ 
mm& •Hıt. 1,1 ta llelazdaıı lçert1e ........ ,. 
Bmanımıa &elmlftlr. - ...... 

VaP\l? u;ptam, karaJ& Çıkar çıkmu cSer
bal De•lSJoDan Umum Mt\dtırltılilne ıeı 
mit. rlitann aebeblnl izah etmıt. bu hu : 
8Ulta bir ra.por "fVDÜltlr. 

Yahudi mliltecilerinl han bir 
Yapar limanımızdan geçti 

Romanyadan yahudl mtutecııertnı getiren 
l!latarya npuru bir reflkhnlztn yazdıtı rtbl 
eneltt l1in detn, dUn ötle tbert limanımıza 
.. lmtştlr. Yahudi mt\lt.ecllere, Kızılay tara_ 
tından vapurun hareketinden lince bazı yt -
,ecet nrllınlfttr. Vapur J'Watlne mütevec _ 
olhen dün pce harent e\m!ftır. 

• l ........ ·---···· ........ _. •••••••••••• __ _ 

Tarihin en 7alwı ft en heJecanb 
Tat'UI olan ... 

RUI - ATUltarJa harblniD en flddelıll 
linlerlnd• 78f&D&D 

bib'ük bir atkın romanı 

OTIL 
IMPIBTAL 
( Fran11zca ıöslQ ) 

ISA liRANOA • 
RAY MILLAN'ın 
kudretue canlı bir tarih... Yıt.ılmaı 

lılr taıe oldu 
Otbılerdeobert tetmu İatanbul bu 

an•at. dnltlnı ıörmelı:. için 

• 

LALE 8lnema11na 

KOfUJOl'. 
Progr&llla ll6Te: 

t - Dl\nyanın &Gztl 
kulalı Paramuot Jumaı 

2 - Renkli MbU W ALT DISNEY 

En knçuk yıl lızlann en bOyllk filmi 
olarak çevrllen • 

BugQnkQ Casus harbinin dehşeti korkunç 
11hnelerlle canlandıran 

SHiRLEV TEMPLE F0STER BARI 
in yarattığı 

PRENSES KOÇÜK 
nln yaratbğı 

CASUS iNTiKAMI 
Battan başa renkli 

._ ______ ••• Bugünden itibaren başladı. 

YARIN AKŞAM MERAKLI ve ÇOK HEYECANLI MEVZUU 
sızı SARACAK ... HARiKULADE SAHNE-• 

1 PEK 
Sinemannda 

ES i R 
LERi sızı KENDiSiNE BAiıLIYACAK 

MUAZZAM BiR ŞAHESER 

TUCCARLARI 
On binlerce Figftran - Göı1llmemit derecede heyecanlı \'8 canlı sahneler 

Baş 
Rollerde: B O BE B 'I' 'I' AY L O B ~~~~~~Es:ı;, 

Şimdiye kadar mialine radlanmamıı heyecan, Ye helecanlar dolu, Amerika pO

liai, Canı•twlerle karfl karpya dllnyanın en gfizel macera filmi. 

&öHUDliYED ADADl 
Baş rollerde : GİORlA STUV ART - MICKAEL VVHALEN 

FOX 20 Centurl fJlm tlrketinin 1940 senesi sOper filmi 

BU G ON Matinelerden itibaren 
~----~AL KAZAR Sinemasrnda BAŞLIYOR~~ 
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989 POSl'A 

Muharibler kal'i zal eri 
kazanmak icin ne 

' 
yapmayı diişlinliyorlar? 

Felah~tzr>delere 

Y ~niden birer ay/ılı 
laııe bedeli verildi 

Daha ş!mdiden müttefiklerin Petsa.. 
moya bir kuvvei seferiye çıkararak 

Iurmtınsk Rus limanını abluka etmek 
istemeleri mevzuubahstir. Diğer ci • 
hetten Almanyanm da Sovyet Rusya
ya Finlandiya harbi dolayısile ~ ve
ya bu sekilde vardımı aa söyleniyor. . . 
Fakat pesin söy1iyelim ki müttefikle -
rln Fin1andiy~a yardımı nekadar 
merdce bir hareket diye tavsif olunur. 
sa Alınanvamn FinJandiya aleyhinde 
Sovyet Rusyaya ber bir yardımı o de
rece küçüklük ve zebunküşlük olur. 

Her ne olursa, garb cephesindeki 
tikanıklığJ açık bir havaya çıkarmak i
çin herhalde müttefiklerin de Alman
ların da .ilkbahar için bazı düşündük -
ler~ olrnak gecektir. Bu düşüncelerin 
Finlaruryada ~kasüf ederek nihsyct 
bur!ld~ bol bol ~ büyük ölçülerde 
dövüşmek ihtimali pek kuvvetlidir . . 

Ne olacak diye soranlara şimdilik 

verilebilecek yegane cevab bundan i. 
barettir. 

430 illı okulun 
Başöğretmenleri 

Bir toplantı IJBplılar 
Zelzele felaketzedelerine yapılmakta Maarif Vekaletinin. her ay ilk okul 'lbaf 

olan yardımlara devam edil?DP.ktedir. ımıallimlerile orta tedrisat mües&Heleri 
Şehrimizdeki doktorlar da zelzele fe • müdürlerinin maarif müdürleri riyasetin 

Uketzedeleri için Etibba Odası vasıtasile de toplanarak mekteblerine aid işler ü
aralarında para toplamağa başlaınıılar - :1erinde görü§JD.eleri hakkında verdiği 
dır. :Doktorlar arasında düne kadar top-o karar üzerine, villyeti:mizdeki 430 ilk o -
lana:n para yekUnıı 2000 lir.ayı bulmuştur. kul başöğretmeni dün ilk toplantıyı m.aa-

Dün vilayet yardlın komitesi tarafın. rif müdürü TeTfik Kutun Tiyasetiude b
elan Samsuna 500 sandık çivi ve diğer tanbul birinci ilk okulda yapmışlardır. 
2~lzele mıı:takalan için de '50 ton galva- Dünlro. toplantıda ilk okul başöğret -
nızli ~ ~onderilmi§tir. men!eri mektebleırine aid muhtelif mese-
. ~ehıimızde nıuhtelif semtlere yerleı - leler görüşmüşler ve bundan sonraki 

ti:rilen ~elaketzedelere sübay ve memur- topl~tılarda gö~ekleri hll!US2lta :aid 
lar hariç olmak .. ·de rb · 
lık iaşe bedeli uz~"~·enı n ırer ay- bir rumame hazır~. 

ver "i ır. Orta <>kul. lise, muallim mekteblerile 

15 bin ÇQVa) kahve gümrtiklerde mesleld tedrisat oknllan direktörleri de 
bekliyor m~. topl~:ııannı bu ayın 15 inde :maarif 

Son rtlnlerde kahve ptyasalarmda. ~nı _ muciürlüğün<ie yapacıı.klımiır. 
den bir darlık hLssedllnıeğe başlannnştır. • • • dı 
Buna bir müddet eneı gelen 15 000 çuval Zahıre komıteaı toplan 
kahvenin henin günırültlerden ~karılma - Zahire komitesi dlin tDptanaTak .arpa 1h -
llllf ve mavnalarda beklemekte oluşu se:>eb racının men'i üzerine hfısıl olan vaziyeti tet
olaralt gösterllmektedlr. 'Haber aldı~ın:ııza kik etm1ştlr. Bazı ihracatçılar komiteye eL 
göre kahveler, konşment.oları gelmemiş ve lerlnde mlihlm. stoklar bulunduğunu ve bun 
fonnaUte.st ikmal edllmemlf oldulundan çı... ıann (hra.rm& ım1l&aade 'llltrnllmesfni tekllt 
karllmanııştır. etml.§lerd!r. 

... . 
1 Htciweıer f 

NOTLAR 

C Bunları biliyor mu idinjz? =ı 
Garib bir yılan balrgı Siyah dişU kadmJar UJkesi 

Örpari ismi ve-- H in d i s t a n-
rilen bir nevı 'Y' - da Burmada si • 
lan balığı Afrıka yah ~ makbul • 
denizlerin.de bu • dil.r. Beyaz dışli ol 
lunrnalrtadır. Bu ırıayı ora kadın -

1 --.ı bir l"irkinlı'k balığın hususiye- j,Al• r-

ti ağzuuıı vücudi- addederler. Ve gü-
le gayri mütenasib zel görünmek isti-
şekilde büyük olınasıd.ır. Vü~üniin bil- yenleri inci gibi beyaz dişlerini siyaha 

. boy.arlar. Bu da bir moda ve sil.! mesele-
tün adaleleri •bıı ağzı açıp kapamak için- sidir. Kim bilir, günün birinde bellti Av-

dir ve çok kuvvet!idir. nıpada da ayni şeyi göreceğiz. .... _ ................ ..-.... -. 

$"!1"".t • ~"' • • ..... -· ı ~ """ - • • .. ""··4· •• ... • . . • 

Okuuacalarıma 

Cevablarım 
.:.Ankarada müstear adı iJe Bay 

- Esprinb: ol.dutu muhakkak: 
cGarb cephesi gibi bil! yerimde mi 

sayacağım?,. diyorsuııur. Fakat: 
cİnsicam ve devam fikrinden ma~ 

rum olduğunuz da muhakkak .. 
Mektubunuzu iki deia okuduğum 

halde benden asıl ~trenmek istediği.. 
ni:ı şeyin ne oldutunu kavrayamadmı. 
Mekt~b hocalığı yapayım: 

Vllifent. olmatnlfı, tekrar ppınız. 

* 'Bir kıs için bu bcla-r mhsll 
yetişmeı mi? 

Konyada BKY8Jı cX. ve Y.t ..,..: 
Bugün ifte hocalığım tuttu. Mek

tubunuzu o gözle okudum. Yuınıu 

güzel, üs1UbunU2'U. c!Cttgün, ifade ~
linizi memnuniyet verici buldum. Mek
teb hayatmtt hakkında ıwrdiğiniz ma. 
!ümattan ziyade bu inceleme bana Jyi 
bir fikir venn~ oldll. 

- Bu kadar tahsil bir m 1çin ,.rtit-
mez mi? diyC'rsunus. 
· Ya~dıjtıruz ve yaşamak 1.stediğtniı 
mublte bakar, bir bakundan yetişir. 
bir bak.ulldan yetişmez. Fakat madem
ki eliılJzde imkan :vardır. daha münev
ver bir muhitte yaşamanız ihtimalini 
de düşünerek liseyi bifümeye bak.ıru.z. 

* Be, kızlara bir cevab 
cYazgadt dan ,eelen mektubun aa· 

hiblerine: 

Bahsettiğina mektubdan huşum• 

giden cümleyi, aradan epeyce zaman 

geçtiği için şimii aynen tekrar edemi
yeceğim, fakat gene hatırundadır: 

- cBir kadının yalnız kocasını sev. 
mesi icab ettiği• ieklind~ bir cümley
di, bir genç kızm da yalntz varacağı 

erkeği dü.şiınm.esi lüzumunu kaydedi· 
yordu. 

* tl'slrildarda Bay cT. K., Y1!': 
- su.e hayatta biru dahıı madd1 ol

mak lünımonu hatırlatacağım. cFak~r 
bir delikanlının romanı> 19 uncu astr
da yamlmıştır, .20 nci asrın aradığı 
genç evveli hayatını temin etmesini 
beceren gençtir. aşk sonra gelir, d•ha 
evvel başlarsa mekteb çocutunun ha.
yan şeklinde kalır. 

* Bay Ziyaya: 
Yaşınızı küçük, kazancınızı u, is

tikbalinizi ise bilikis geniş buldum., 
Biraz daha beklemenb icab eder. 

* cGebı.e. de Bay c?ıl Ş .• ye: 

- Gönül bu ya, (30) dan (45) e ka.. 
dar z;engi.n bir dula talib olmak ııiye. 

tindeyim. diyorsunuz, mektubunuzun 
başında kendiruzi bir sinema artlı;tine 

benzetmiş olmanıza bakara'k garib bir 
iddia ile karşıla.şnca.ğı.mı zaten tahm1u 

etmiştim. Size cpek5İl> demekten 

ibaşka ne yapabiHrını? 
TEYZB 
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• 
istifa için gece yarısı 

saraya gelen sadrazam 
Gece yarısından sonra beni saraydan istiyorlardı -

ne var? - Hüseyin Hilmi Paşayı saraydaki 
odamda buldum? - Doktor Nazımın sualleri ile 

Acaba 

Hüseyin Hilmi Paşanın ziyareti arasında köprü 
Doktor Nazımla cereyan. eden müJ.aka- ı smda elleri kavuşturulmuş, ayakları san- ni getiren, Abdülhamid zaıl':mında pek 

tın sonu ne zaman geldi. bunu tayin ede- i 
1 dalyanın altında, müte'edıbbane ve peri- ~irgin, pek faal bir devlet retülü sıla tile 

miyeceğim. Belki bir hafta, belki bir ay, şan bir halde Sabit Beyi görd:.im. Belliy- vezarete kadar yüksele~ icabında başın
lbeilti daha uzun bir z.aman soma ..• Hatta eli ki o da evinde, yatağmdan kaldırılmış, da sarık, sırtında cübbe bir kıyafeti dinl
bu.nu artık düşünmez olmuştum. Uyku- hemen gönderilen bir araba ile getirtil- ye ile bu kıyafetin iyi tesir yapacağına 

"ıarınıa karışan şeyler arasında bunun bir miş idi. Belki de benden evvel onunla gö- hükmedilmiş Arab diyarlarına memur e
izi kalm~tı. Bir gece Nişantaşı kona· riişecek kadar zaman bulunamamıştı. Sa- dilirken birdenbire Rumeli ıslahatına me
ğında rahat rahat, derin derin uyuyor- bit Bey beni görünce bir imdad bulmuş- mur Avrupa müme8,'.)illerine karşı en şık, 
dum, birdenbire cayırtılı, zırıltılı bir te- çasma nefes aldı, ve ayağa kalkarak ye- en zarif bir garb siyaset adamı sıfatne 
lefon :ı:ilile sıçrayarak uyandım. rini ·bana bıraktı. Kendisi ayakta, çekilip Selaniğe gönderilen, orada ihtilal müte-

En evvel başucumda kandilin haiıf zi- çekilmemek lazım geleceğinde mütehay· 1 şebbislerine imkan mikyasından fazla 
yasile saate baktım: Gece yarısındaı~ son. yir, bekledi. Sadrazam, gayet çatı~, sinir- ! muavenet ederek İttihad ve 'Terakkinin 
ra bir .•. Mutlaka yangın!.. dedim. lstan- ıerinl zor zapteden bir adam halinde, ve emellerine hizmet eden, nihayet Sultan 
bulu baştanbaşa yakan yangınlardan, he- mutad hilafına yerınden kımıldanmıya- Reşadın sad'razamı .sıfatile de hünkard'ln 
le bunların arasında Fatih ve Aksaray rak, yalnız elile Sabit Beye: «Kalınız! .. > başlıyarak herkesi memnun bırakan bu 
hailelerinde mü.şahid vazifesile buluna- işaretini vererek, bir dakika sustu. devlet recülü nasıl 0lmuştu da böy!e, bu 
rak ıztırabdan kıvrana kıvrana harab ol- Bu bir dakika içinde, zihnime yüzlerce saatte, sabahı bekliyecek kadar itidal ve 
duktan soma yangm fikri yüreğimde her ihtimaller hücum etti: Bir isyan, bir sui- sabır gösteremiyerek Dolmabahçe sara. 
vesile ile çırpınan bir korku olmuştu. kasd, bir harb, bir musibet... yınm kapılarını açtlt'mış idi? .. 
Alete aarıldım: Saraydan blr ses. Nöbet- Saray hayatında huna müşabih türlü _ Aman, efendim; bu nasıl olur? diye 
te bulwıan yaver, yahud katib bey beni beklenmiyen vak'alar, olmıyacak saat-

1 
kemali samimiyetle ve cidden pek büyük 

hemen mabeyne davet ediyor, ve araba- lerde gelip bizleri bulmuştu; bunlardan bir üzüntü ile mukabele edecek oldum; 
nın konağa gelmek ü~ere olduğ~~ söy- 1 biri. .. Ya1n.ız ak~ır::ıa, böyle bir_ saatt_e derhal kat'i bir karar almış, ve ne olursa 
!üyordu. O kadar ... Soz kısa kesıldı, bel- sadrazam zıyaretının asıl sebebı gelmı- olsun kararından dönmcmeğe ahdü pey
liydi ki sebeb söylenmek istenilmiyordu. yordu. Bu sebebi onun .ilk kelimesı mey- man etmış bir adam sıfatile elHe beni 
O saatte ne olabilirdi? dana çıkardı: tevkif etti. 

Saatler geçmişti ki hünktr hareme çe- - Hakipayı şahaneye, dedi; istifamı - Fırka ile anlaşmak mümk:.in olarnı-
kilmi9 olacaktı. Belki birdenbire bir has- takdime geliyorum. yacak. Ekseriyete istinad edemiyecek bir 
talık! Pencereden baktım, bir yangın e- Dondum. İstila? .. Sadrazam olsun, kim sadrazamın da makamında kalmasına im
maresi yoktu. O halde? .. Mademki konuş- 1 olursa olsun, .. me~urı~et ha~atu_ıd_a bu kan yoktur. Şevket.meab efendimiz bunu 
mak arzu edilmiyordu, demek sormak ta her zaman mumkun bır hadise ıdı. Yal- 1 takdir ederler ve icab eden karan alırlar; 
münasib değildi. Giyirup hazır oluncaya nız böyle, olnuyacak bir saatte, çoktcm 1 dedi ve sonra ilave etti: - Sizden rka 
kadar araba gelmiş oldu ve hemen Maç- 1 hareme çeki1ııniş ve uykusuna iyiden iyi ediy~nım hemen arzediniz ... 
kadan Bayıldım yokuşunun her batvede dalmış bir ihtiyar hünkara istifa takdımi B' d ' zih . d k anl kl d bir 

' · · · · b b 1 b T d ·? ır en nun e, ar ı ar a 
bir kaza ihtimalini getiren dik bayırından ıçın .~tıcale s~ e. ne 0 a ı ır ı. kibrit çakılmış gibi, her şeyi gösteriveren 
mabeyne indim. Saat kulesi taı·afında . Huseyin Hılıni P~şa bene~ zamanın bir parıltı oldu. Muamma ha1inde kalmış 
koltuk kapısında nöbetçi kapıcı, mabQX- ıcabına en uygun ~ır sadrazamdı. _ ~na 
nin ön met.halinde nöbetçi bekçi bana küçük yaşımdanberı , ta ben bır ruşdıye olan o ziyaretle bu istifa arasında derhal 
mü.terakkibdi. Sarayın dışında yarı ka- çocuğu, o da İzmir mektubcusu iken baş- köprü kuruldu. 
ranlıkta bir arabanın gölgesini de farket- lıyarak merbut idim. O da bana her ve- Burada itiraf ederim ki cemiyetin lriva
miştim... sile ile temayül gösterirdi. Hakk~n~aki setinde ve hükumete müdahalelerinde 

Bir dakika sonra görerek anlaşılacak fikirlerimin membaı yalnız bn hıssıyat bana ötedenberi hoş görünmıyen teza
bir muamma için acele etmeğe lüzum zemininden gelmiyordu. Akdenizin kü- hürler olurdu. Geçmiş devrin güzide un
yoktu, hattA bunun anlaşılmak lezzetini çille adalarında küçük k~tibliklerle başlı- surlarını kendi lehine celbetmek imkan
blraz geciktirmekte de bir zevk vardı. yarak, İzmirde vilayet mektubouluğun- lanndan istüade etmiyerek ekseriyet ü-

Bekçi bana odama kadar delalet etti. dan atlıyarak, merhale merhale yolunu zere fevri hamlelerle bunları gücendir
Kapıyı açtım, derhal tA köşede koltukta geçen ve her kademede yükseldikçe o mi! olmasının nasıl fena akıbetler tevlid 
udrazamı, Hüseyin Hilmi Paşa)'l, karşı- mertebeye !Ayık kabiliyetlerin senedleri· ettiğine şahid olmuştuk. Tek bir miı;al o-

•Son Posta. nın tefrikası: 24 

7 -CTARİHTEN SAHNELER:J 

Yıldırım Beyazıd pedagog 
DördUncU Mahmed ile 

Artin ile Sultan 
Afife kadın 

Mahmud 
ve Kazaz 

C u Son Posta,, nm tarihr bahisler muharriri yazıyor :J 
Bu fıkrayı Amasyalı Alı bin Hüseyin, lamı.ş, değne~ kavrayıp pad~ahın gAli 

miladi 1453 te yazdığı Tacül-Edeb adlı eteğine, gfilı yet'e, gfilı duvara çat çat VU"' 
eserinde nakletmiş: ra vura Beyazıdı ı:ııektebden koğup çıkar-

Yıldırım Beyazıd oğlu Em)r Süleyma- ınış, arada bir ili değnek te ·'iehzadeycf 
m mektebe vermiş, muallim, Süleyman dokundurarak kolundan yakalamış, mek
lle, telızadedir, iyi -terbiye olsun diye zi- tebin içine çekip yerine oturtmuş .. Em~ 
yadect meşgul olmuş, çocuğu sıkı bir bas- Süleyman, korkusundan tirtir titreyereJI 
kı altına koymuş. derslerine çalışmağa başlamış. 

Bir gün, haylazlık ettiği için, Süley- Akşam olunca çocuk saraya dönmü~ 
manı dövmüş, falakaya yatırıp çıplak ta- padişah: 

hanlarına değnek çekmiş. Şehzade baba- - Ey oğul senin hocan ne yavuz adam 
sına gitmiş: imi§. Senin yüzünden beni de dövdü. He-

- Ben senin oğlun değil miyim? men var, edebinle otur, okumağa bak .• ~ 
Beyazıd: Demiş. 

- Oğlumsun, tahtımın yaraşığı ve sal- DördUncU Mehmed ile 
tanatunın süsüsün! . k d 

Cevabını verı:niş~ şehzade bu sefer de: Afıfe a m 
- Ben senin oğlunum da hocam beni Dördüncü Mehmedin gözdeleri arasllfot 

sair oğlan uşak gibi dövüp ve ayağımı da bir Afüe kadından bahsedilir. Bu ka
fa1akaya geçirip tabanımı değnek ile dö- dının, devrinin değerli, fakat adı edebi .. 
ver, münasebet var mıdır? yat tarilıimize geçmemiş ,airlerinden oJ.i 

Diye sormuş. duğu da iddia edilir. 
Bunun üzerine Beyazıd: Yedi yaşında imparat.Jrluk tahtına o-
- Yarın senin ile varayım, o hocaya turan, tam kırk yıl padişahlık eden, sal .. 

bir iş kılayım ki işlere benzemesin!. tanatının ilk karışık devırlerinden ~onra, 
Demiş. Sabah olunca, padişah oğlunun devletin idaresini Köprü.lüfere bırakarak 

hocasına bir adam ile haber yollamış: bütün ömrünü erkek ve kadın gözdeleii 
cErnir Süleymanm gidişim iyi bulmadım. arasında ve sürgün avlarında geçiren 
Birazdan mektebe varsam gerek. Ben sö- dördüncü Mehmedin, 1683 Vıyana ikinci 
zümü bitirince hemen göz baş demeyip muhasarası -bozgunundan sonraki fel§. 
üzerime saldınp c.ğlancıkları kovalar gi- ketli devrin mes'ullerinden sayılarak 
bi beni kovalasın, b1r miktar değnekle tahttan indirilmesi üzerine, Afife kadın 
dövsün amma çok kıymasın, yoksa iş fe- tarafından yazılmış bir cSultan Mehmed 
sada varır ... > diye ıyice tembih etmiş. destanı> için, hiç tcreddüd etmeden k.en· 

Biraz sonra da oğlu Emir Sü1eyrnanı 

elinden tutup mektebe varmış, mektebde 
de muallim bir edeb ağacını yanında ha-
zır etmiş. 

Padişah içeriye gfrince söze başlayıp: 
- Bre muallim!. Ben sana oğlumu o

kumağa verdim, sen niçin bunu kul ile 
beraber tutarsın? Ve ayağını falakaya 
geqirip döversin? 

Deyince m.ua1Um hemen yerinden fır~ 

!arak Kamil Paşayı elden kaçırmış olma
sım zikretmek mtlmkündür. İşte şimdi 
de, Hüseyin Hilmi Paşa kabilinden pek 
müfid bir unsuru aleyhine imale etmiş 
oluyordu. Kim billr, ne yolda müdahale
lerle ... 

Her iki tarafı dinlemek mümkün ol
saydı belki daha insafa ve hakikate mu
vafık bir hüküm verilebilirdi, fakat ben 
ne bir, ne de diğer tarafı dir lemek için 
söyletecek mevkide değildim, mademki 
ne bu .gece karşısmda alınacak emirleri 
icradan başka yapacak bir işi olmıyan b5r 
memur olduğum sadrazamı, ne de evvel

ce kendi açık konuşmayarak beni söylet· 
meğe gelen zatı tafsilat vermeğe davet e
demezdim; susmaktan ve beklemekten 
başka yapacak bir iş yoktu. Yalnız kendi 
kendime düşünmekten de memnu sayıla
mazdım. İçimden dedim ki: - Fırka ile 

di cinsinin en güıellerinden. diyebiliriz. 
Bilhassa oğullan ve sevgili hasekisi Girid 
1i Rabia Gülni:ış Sultan için tertib eclil.ın.if 
kıt'alar, cidden incedir: 

Ahmedimin figanına duramam 
Mustafanın dahi yüzün göremerıı 
Hatice sultanıtı. halin soramam 
Bana hayf değiı 'Pli d!!r Sultan MeJı. 

med. 
(Devaını 11 inci sayfada) 

sadrazamın arası açılmış. Dünyanın her: 
tarafında olağan bir hfıdise. Ancak .. . 

Evet, ancak, sadrazamın bu acelesine, 
ve böyle gizlice, kimseye duyurmıyacak, 
bir şekilde gece yarısından .ııonra hünki-. 
ra müracaatına, hususile icab eden kara-
nn alınmasını ondan beklemesine saik ne 
ola bilirdi? 

Belki fazla bir sinir buhranı, belki de 

hünkArın kendisine karşı iltifatlarını ih

tiyaç takdirinde güvenilebilecek bir isti· 

nad yeri olmak üzere telakkisi ... Bu ikin.. 

ci ihtimali kabul etmek için padişah1ann 
iltifatına, teveccühüne inanacak kadar 

kendisinin saffet sahibi olmasını kabul 
eylemek, lazım geliyordu. Bu, her rnana
sile zeki olan adamda böyle bir saffetin 
vücudünü bir türlü farzedemiyordum. 

Ha!i.d Ziy~ Uşakhgtl 

İzimi kaybedip, 1stanbulda mütevazi 
bir insan, silik şahsiyet ha • 
linde yalnız sizin için yaşadım. Tek o
nunla kar.şılaşrnıyasınız diye .. kader .. 
ne insafsız şey .. gene ailemizin başına 
çökecek musibet onun elile olacakmış 
mc~erse. . bir bir peşine felaketlerin 
tokmağını başında hisseden bir adamm 
yaşamak azabını bir kere düşün. hisset 
Güner.. bunun imkansızlığını farkede
ceksin .. birak bir çingenenin yağlı ipi. 
hayatımın bağlarını koparsın .. iŞte sen 
de o zaman sevinecek. babam yaşıyor. 
diyecel{sin; çünkü kurtulmuş olacağım. 
Beni. kurtarmamakla, azab çek -
tirmelde bana dünyanın en bil
yilk fenalığını da sen yapacak
sın.. o zaman anan, kardeşin gibi 
sen\ de lanetle anacağım... Çünkü bu 
sırrı fa-şedip. beni ölümden kurtarmak
la bir cinayet te sen işliyeceksin! Yal
varıyorum sana kızım!. Gözlerim. yaşlı 
seııden merhamet dileniyorum. Allah 
nzası için beni yaşatma .. bu sırn, öl
dl\rdüğüm kadının anan olduğunu avu
kata ~öylerne. yahud mahkemede itiraf 
etmiye kalkma .. ~ana babalık hakkımı 
helal etmem.. intihar eder gene ölüm 
yollannı ararım. Fakflt gfülerimi sana 
JAnet okuyarak kaparım.. BJrak beni 
Güner, bırak ta sevgili cell!dun ayak
laıırnrn Altındaki sandalyayaı tekmeyi 
yapıştınrken, gözlerimde lenin haya-

_ 3l <Ct~<CllNHNllTlill 
- O da seni çok seviyor. Bu mu .. 

h3.kkak .. senin gibi mri:f, güzel, hassas 
bir genç kızla, Tank gibi iyi kalbliw 

merd. çalışkan bir çocuğun kuracağı 

yuva elbettE payidar olacaktır. Çocuk· 

Iarınız olacak, onların gürültüsü ara .. 

smda, mazinin gürültülü h~diselerini 

duym.1yacaksıruz .. gözleriniz birbirini • 

zin gözlerinde yalnız sevgi ve saade~ 

bulacak. mazinin ka'fa günlerini gör • 

meğe vakit bulamıyacak, kulaklarımı 

yalnız birbirinizin sesini işitecek. siz! 
hırpalayacak eskiye aid hiçbir söz duy-. 
mıyaca:k .. mazinin arkasına bir kol a~ 

miri vuracaksınız, bu kapı bir daha .. 

GÜNAllK.irRlAR~ 
- Nevmid olmıya~aksın Güner? Bü 

tün kirli maziyi unutacaksın! Hayata 

yepyeni bir insan olarak dön .. Bu dün

yada unutulmıyacak ne vardır ki ... El 

bette bu hadiseler senin kadar ha'SSas 

lin. dilimde senin ismin olsun!. Bana - Bu kadere isyan ediyorum ba -
vadediyorsun. söylemiyeceksin. böyl.e ba .. Bu hayata tahammül edilmez. Ga
bir haı'€kette bulunmıyacaksın değil zetede, annemin, senin çekmecende 
mi'? Kaldır baışını. gözlerimin içine bulduğumun ayni resmini görünce bu 
bak .. bana gözlerinle söz ver .. söz ver felaket büsbütün çetinleşd:irerek beni 
ki. babcını bir kere de sen ezmiyecek- ezdi mahvetti. Hangi insanın başına bi 
sin!. zim 'ocabımızm üstüne çöken musibet- olan bir kızı ömrünün sonu~a kad~r 

Genç kız boğazında tıkanan hıçkı- ler ka<!'ll
0

r ağırı gelmiştir? Yüzünü ha... hırpalayacak, üzecektir. Lakin metin 
rıklarla boğuluyordu. tırlamadığım anamı, bir fahişe, karde- olmak lazım .. Tarık seni yalnız bırak-

-- Peki. baba.. peki .. diye inledi .. şimin sevgilisi olarak gazete sütunla - m1yor değil mi? •. Öyle sanıyorum k1, 
pekı söylemiyeceğim .. madem öyle isti- nnda buldum. Babam anamın, karde- o iyi kalbll çocuk S€ni hiç bıraiktmya -
yorsun!! 11 ı...- k 

şimin k9.tili, onlar babamın kati ·· IJ"C"n ca .. onunla inşallah, geçen her şeyi 
Ba·ba, kızını göğsüne bastırdı: yapyalnız. bu müstekreh hayatın or - unutacak. unutmuş gözükmeğe muvaf-
- İşte benim kızım olduğunu simdi tasında kalıyorum. Sen de bana hak fak olacak kadar mes'ud olursun! Söy

isbat ettin .. teşekkür ederim GUner .. ver baba .. ben ne yapacağım. ne ola - le bana bakayım Tankı çok seviyor kurtuluşumu sana borçlu olacagım· . ğ ? 
B b b i ca ım? Kim benim yilzüıne bakacak, mmıun .. 

- a a. en sens z yaşıyam.am. ki 00 . lim l • · 'hn .. ka 
y ks kı · m m e den tutacak ve.. ben ne Genç kız göz erını ~ tarafa çe-

l -ı aşyac:biın zun .. mukadderat- için, ne ümidle. ne bekliyerek yaşaya- virdi. Cevab verİned1. Fakat onun muz 
8! e ay e er s• yaşıyacaksın!. Ne ya- cağım9 k d1 b' 

Pahm Allah ö ı ist' ö 1 ··· tarih yüzünden kırık ana a uçan ır ·· Y e lj'Qr.. Y e olacak Baba kı · .JJ....: idi 
Genç ku iÜıel başını şidd tle llı.. ' zını omuzlarından tuttu, tebessO.m ttlra.fm ta kenUL111 • 

yordu: e sa - :~i iri .siyah glSzlerine gtSzleriıU dik- Baba. gülmeğe, meşeli gö:rlikmeğe ça 

• lı117ordu: 

çılmıvacak .. 

. SEKiZiNCi SAFHA 
BEKLENMİYEN ŞAHİD 

Mahkemmıin kara1-ı: lc!ıım 

Gene ağırceza mahkemesinde ve da

vanın son celsesindeyiz. Aylarca sü • 

ren muhakeme bir celse evvel hitam 

bulmuş, müddeiumumi iddianamesini 
serdederek, birden fazla adam öldür .. 
mek ve taammüden katil maddeJerilEll 
suçlunun ölüm cezasına çarptırılması .. 
n1 taleb etmişti. Muhakeme rnüdafal 
ve karar için bugüne bırakılmıştı. 

(Arkası var) 
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C Deni• ve denizcilik =ı .Son Post.. nm abıta ro:mam: 73 

DINİZAL Ti AVI 
Malı.ribler denizaltı gemilerini nasıl 

yakalar ve nasıl imha ederler? 
C "Son Posta,, nın denizci muharriri yazıyor ::J 

Bir denizaıtı avcılığmı gösteren re.simıer 

Beş aydır devam eden silahlı mücade- 2 - Sabit maynler. yavaş gittikleri için göründükleri d:işman 
lenin en b.erecanlı •alu:ıelerlni yalnız de- 3 - Tahtelbahire çarparak batırmak. elinden kaçamazlar. Bunların sürati ar. 
Dizde görüyoruz.. Kara ve hava kuvvet- 4 - Tahtelbahiri ağlara taktırmak. tacak olur ise düşmana görülseler bile 
leri ise sadece kefif hareketleri yapmak- Bunların en enteresan olanı su bom- suyun altından §aşırtıcı istikamete kaça-
~ iktüa ediyorlar. Ben bu yazımla demi- bası kulla.mooktır. Filvaki Büyük Harb- 'bilirler. Onların su altın~ hızlı gitme
zın neden dolayı ehemmiyet kazandığını d'e de en çok denizaltı gemisini su bom- !erine elektrik motörleri mani olmakta
~~ ı!!~~- An~ak, ok_u!11cularıma, bası batırmıştır. Büyük Harbde su bom- dır. Denizciler başka bir tahrik sistemi 
nnın aml .. ırlerile İngilız torpitola- baları yalnız, beşinci şekilde görüld'iğü bulunmadıkça tahtelbahirlerin daha faz.. 
bııaca~ mucadele ettiklerini izaha ça- gibi geminin arkasından atılırdı. O za- la .arat yapauuyacağı kanaatindedirler. 

manfarda denizaltının görülmesile torpi- Görme sahasının azlığı da mühim bir 
Niha et Alına * . tonun vak'a mahalline yetişmesi için bir mahzur teşkil eder. Stıyun altma dalnnş 

beri 0~ d , nla.t ~~ harbın başından- zaman geçiyor ve bazan denizaltı gemisi bir tahtelbahirde bu saha dört kilometre 
duklannı iı:;,:z denı~altı kaybetmiş ol- elden kaçırılıyordu. Fakat bugün bu sis- kadardır. Süratleri çok fazla olan deniı 
jer Alınaıııann ey~~~' bulunuyorlar. E- teme ilaveten gemilere su bombası atan üstü gemileri bu kadar dar bir sahayı ça
aesi içind yüz Buyuk Harbin dört se- toplar konmuştur. bucak geçmekte ve desizaltının elinden 
kaybetti~ e Jt...·· üdok.san dokuz a:nizaltı Altıncı şekilde ,görülen böyb bir top kurtulmaktadır. Bugün yukarıda.ki mah-

'-6-" iv.c;on nele tutulur ise I T · ·ı dlğ" · ·· ·· B !erin nacı bir ngı ız- denizaltının görüldüğü yere bomba ye- zurların gıderı me ını goruyoruz. u 
gayretle çalıştıkları d ı d d · it tadar muvaffak oldukl ve ne tiştirmekte ve onu imha etmektedjr. sebeblerden o ayı a enıza ının mu-

Flır. an hemen anla- * vaffak olacağı hakkındaki kanaatlerimizi 

* Deunaltı gemilerinin avı,, ..... - . . 
d ~uııası ıkı aafha a cereyan eder: 

1 - Denizaltı geınilerinin aranı 
bulunmuı, p ve 

2 - İmha edilınesi. 
Gerçi denizaltı gemileri dald·kl 

• arı za
man etraftan ıörillme:zler. Bununla bera 
ber çok yükseklere çıkacak tayyareleri; 
elektrikli dinleme aletleri tahtelbah. 
mevkilerinin bulunması hususunda b~~ 
yük yardımda bulunurlar. 

Birinci tekilde d1nlem~ aletlerile mü
cehhez bulunan bir torpito filosunun d _ . . e 
Dizaltı gem.ısı aradığını gör..iyoruz. Bu 
ıemilerin her birinde kulaklığı kafasına 
tak:ıruş birer mütPhaasıs asker denizaltı 
pervane gürültülli dinlemekle meşgul
dfu. Onun kulağına aradığı ses gelir gel
mez diğer gemilere de işaret verilecek ve 
aramada daha hassas bttlunulacaktır. 

İşte üçüncü '}ekilde böyle bir işaret al
mış 1bir filoyu görüyoruz. Onlar birbirin
den hemen açılıyorlar ve dördüncü şe
kilde görüldü~ gibi sadası işitilen de
nizaltının istikametini buluyor1ar, bu js
tikameti onlara veren dinleme aletlerinin 
istikamet cihazlarıdır. Eğer her gemi 
tahtelbahirin hulundujtu istikamete gi
derse şekil dörtte görüldüğü üzere de
nizaltının hakiki mevkii bulunmuş olur. 

* Denizaltıyı imha edecek vasıtahr muh-
teliftir. Bun1arı kısaca şöyle sıralayabi
liriz: 

1 - Su bom buı atma. 

Su bombalan ekseriyetle öldürücü te
sir yapmak!a beraber hazan da denizaltı 
üzerinde hakiki tesirıer icra eder. 

Büyük Harbde bir İngtliz torpito filo
suna ra.'3tlıyan Alman denizaltısı onlarm 
atacağı su bomba1arıle im.ha olmamak j. 
çin süratle yüz metre derinliğe inmiştir. 

Alman gemisinin bu hareketini gören 
İngilizler denizaltı üzerine birçok su 
bombalan atmışlar ve nihayet suyun ü
zerine büyük lıi'r yağ tabakasının çıktı
ğını görerek, denizaltı battı diye oradan 
uzaklaşmışlardır. Hakikatte ise bomba 
yalnız bir yağ sarnıcını patlatarak de
nizaltıyı muhakkak bir ölümden kurtar
mıştır. 

Fakat bugün gerek bu vak'adan alınan 
ders ve gerekse gemilere mebzul miktar
d_a verilen bombalar dolayısile yağ lt::ke
sı bıraksa dahi bir denizaltı gemisi tize. 
rine yüzlerce bomba atılmaktadır. 

Bombalar evvelemirde gemi!'ıin dalma 
sarnıçlarını patlatmakta. dümenlerini 
bozmakta ve gem1yi mukavemet edeml
yecek urnklı:ırn kadar atmaktadır. Her 
halde yedi numaralı resimde mübalağa 
yoktur. 

* _Bugün. deniznlt1lara karşı bulunan ve-
saıt ç-ok tekamül etnı;ştir. Tahtelbahirler 
aşağıdaki iki husu"sta ilerlivemez1er ise 
belki de deniz kuvvetleri bilanç0sunda~ 
silinebilirler. 

1 - Su altı süratleri. 
.2 - Görme sahasının azlığı. 
Denizaltı gemileri suyun altından çvk 

kuvvetlenclirem.iyoruz. 
F.L. ............... -···········-··-· .... ····--............ _ .. .. 

Bir mahalle bekçisi 
dokkan soyarken 

yakalandı 
Ramide Demircekapı mahallesinde 

bakkallık yapan İdris Şerifin dükkanına 
bir müddettcnberi geceleri hırsız dadan-

m~, birer gece ara ile sigara paketlerini 
ve yiyeceğe aid bazı nevaleleri birer iki
ıer aşırmağa başlaJD.I§tır. 

Hırsızlık hadIBesinden haberdar edilen 
zabıta, dükkanı sıtk:ı. bir tarassud altına 

almıştır. Nihayet evvelki gece geç vakit 
Demircekapı mahallesi bekçisi İbrahim 

Özdemin bu dükkan etrafında şüpheli bir 
vaziyette dolaştığı tarassud vazüesi ya -
pan memurJar tarafından görülmüşse de 
bekçinin bu garib hareketlerine bir ma
na verilemiyerek netice beklenmiştir. 

Bu esnada bekleruniyen bir hadise ol -
muş, bekçi yavaşça dükkanın önüne gE-1-
miş, cebinden çıkardığı bir anahtarla 
dükkanın kilidini açarak içeri girmiş ve 
kapıyı da kapatmıştır. Bu hareketi hay -
retle seyreden .memurlar, az sonra dük -
kana gi~işler ve bekçi İbrahlmi dükkfuı 
don ötE>bcri asırırken cürmü meşhud ha -
linde yakalamışlardır. 

Hlrsız bekçi hakkında kanuni takibata 
başlanmı§tır. 

Yuan: CEVAD FEHMi 

A.partımana bırakılan sandık 

Rıdvan Sadullah: 
- Dur bakalım, oğlum, acele, etme! 

dedi. Olup biteni tane tane anlatı Ne za
man ve nasıl oldu bu i§? 

Serkomiserin muavini hfill biraz ıaı -
lan ve mütehayyir hikayeye başladı: 

- Efendim, takriben bir buçuk, iki 
saat evveldi, apartım.anın önünde tek 
atlı bir yük arabası d'urdu. Arabada bir 
sandık, arabacıdan başka dört de hamal 
vardı. Yere atlıyan hamallardan biri e -
lindekl kağıdı okuyarak apartımamn içi
ne girdi. cRıdvan Sadullah Beyin apar
tımanı burası, defil mi? dedi, bu aan -
dığı kendisi yolladı. Yu.k:anya tapyaca -
ğız. Fakat içeriye 80kmıya lüzum yok -
muş. Sahanlı:ğa koyacakmışız.• bunlan 
duyunca doğrusu inandım. Dört hamal 
arabadaki sandığı llll"tladılar. 

Rıdvan Sadullah memurun aözünü 
kesti : 

- Taşımakta güçlü'k çekiyorlar mı idi? 
- Hayır, o kadar fazla değil, efendlm. 
- N 8S1l bir sandıktı bu? 
- Epey büyükçe ... Acıt cinsten tahta 

bir sandık. 
- Peka!A devam ediniz! 

gittiler. 
Rıdvan Sadullah bir l!hza d1şündü1 

90nra: 
- Pek iyi oğlum, bu kadar izahat ye. 

t:işir, dedi 1 

Bundan sonra seni bir apartıman ka • 
pısına içeri girecek yabancıları gözetle • 
mek üzere nöbetçi dikecek olurlarsa sa
kın dört hamal tarafından getirilen ka • , 
palı sandıkları açtırıp muayene ettirme
den içeriye bırakmıyasın. Benden sana 
nasihat olsun! 

Rıdvan Sadullah bunu müteakib bize 
döndü: 

- Trova muharebelerinde kullanılan 
tahta at meselesini tabit bilirsiniz, dedi. 
Tarihe merakı olan herkes bunu tefer -
rüatile hatırlar. Trova kalesini zaptede -
miyıen Yunan ordusu muazzam tahta bir 
at yapilll§, bunun içine en cengaver as • 
kerlerini yerleştirmiş, sonra kale önün -; 
den çekilip gitmişti. Trovalılar düşman 
ordusunun çekilip gittiğini görünce tahta 
atı ganimet diye kaleden içeri alnnşlar, 
memnun ve mes'ud zafer şenliklerine dal
mış!ardı. Bu sırada tahta atın içindeki 
cengaverler de dışan çıkarak halkı, as • 

- Evet, sandığı sırtladılar ve mM"cli - kerleri kılıçtan geçirmiye başlamışlardL 
venleri çıkmıya başladılar. Ne olur, ne İ.şte efendiler az çok değişiklikle katil d& 
olmaz diye ben de kendilerini takib et - bize bu oyunu oynadı. Kendisini gözet· 
tim. Hakikaten sandığı sizin katın sa - liyeceğim.izi anlayınca apartrmana tabii 
hanlığına kadar çıkardılar. Ve orada bı- şekilde gelmektense tahta bir sandık içjn 
ra'ktılar, cAllaha ısmarladıkt. diyerek ay- de bize görünmeden gelmeyi tercih etti. 
n1d'ı1ar. Sandığı fÖyle bir yoklıyayım, de- Geldi, üst kata ta§ınan sand1ktan çıka • 
d1m, sımsıkı kapalı, kilidU idi. Tabit aç- rak işini gördü, sonra tekrar sandığa dön· 
maktan da vazgeçtim. İfte olup biten dü, ad'amları da gelerek sandtğı alıp gö. 
'bundan ibaret. türdüler. 

Rıdvan SadullJdı: Müddeiumumi muavini endişe ile sor-
- Yok, hayır, bundan ibaret değ!J, de- du: 

di. Asıl mühim olan kısmı da anlatınız. - İşini gördü dediniz, ne iş gördü 
Sonra ne oldu? Rıdvan Sadullah kısaca cevab verdi: 

T:>:-arri memuru hll! sandığı Rııtvan - Meraklanacak bir şey yok, biru 
Sadullahın göndemıem.iş olduğuna, bu sonra anlıyacağız. 

işte bir hile bulunduğıuna inanmıyordu. (Ark~"'ı var) 

_ Evet, anlatayım, efendim, dedi. Tak ""i(fi~n~.·-bi;·k;;;··t~~;;ij~···;·d~;·-bl;-
rlben yarım saat sonra ayni adamlar ay-
ni araba ile geldiler... adam yakalaadı 

- Hayır, hayır, daha oraya gelmeyin. Ev\'elkt gün Büyükçekmec.ede çok çlrklnt 
bir tecR.VÜZ hAdisesi olmuş, bir adam henüz 

Asıl mühim olan teferrüatı atlıyorsunuz. 8 yaşında bulunan bir kıza taarruz etmiş • 
Sand1ğı muayene ettinb:, açılmıyordu. tir. 
Sonra ne yaptınız? A5ağı, kapıcının ya- Büyükçekmecenin Blzdar1ye mahallesin• 
nına indiniz. değil mi? de oturan Veyselin 8 yaşlarındaki kızı Zeh... 

_ Süphesiz efendim. ra, evvelki gün evlerinin clvarmda oyna? .. 
ken, ya.nına SaUh oQlu Mes'ud adında blr 

- Kapıcının katı önünde oturdunuz, adam sokulmuş. kızcağızı kandırarak o el ~ 
peki bu müddet zarfında bu sandığın a- varda tenha bir yere götürmü~ ve kendisine 
çılıp kapandığına d'Eila1ıt, eden hiç bir tecavüzde bulunmuştur. Bir mfKldet sonra 
gürültü duymadı.ruz mı? zehranın feryadına koşanlar, vak'a mahal-

linlien kaçmak üzere bulunan m~t.ecavizi ya 
Memur gözlerini hayretle açarak ce • kalamıf}ar ve Jandarmaya ıe.aıım etml§ler-

vab verdi: 
- Hayır efendim, kat'iyyen Myle bir dirMe!'ud hakkında kanun! tatbikata b~an 

#?Üriiltü duymadım. Zaten duymama da mıştır. 

pek imkAn yok. Çünkü aramızda epey Arkadaşım yarabyan itçi serbeat 
mesafe vardı. bırakıldı 

_ Pekô'A şim.d1 hfk~yentze dP.vam e - Evvelki gün Ak.saray tramvay deposunda 
ilPbilfrsiniz. Ayni araba ye ayni hamal - bir hA.dl.se olmuş, Hüseyin adında biri, ar. 

? tkadaşJ osınanı yaralamıştı. 
lar tf'krar geld11er, ne dediler · . Dün ıuc;lu Hüseyin zabıta.ca sorguya ge • 

- Gene başlan olan adam: .tşte bır kilmiş, verdiği ifadede: Osma.nın kendisine 
wmlıc:lık olmus, sandık Rıdvan Sadullah küfür ederek, dövmek üzere hücum ettl~lnl 
Beyi~ Gfütepedeki köc;ki\ne naklcdUe - ve yere dü.ştükleri sırada eUnde bulundu • 
cekmi~. alıp ıtötı1recelnz,. dl"(IL Kapıc-1va h elma c;akıslle kazaen arkadaşının yara. .. 
baktım. Maksadımı anhyarak• Bevefrn- Iandığmı söylemiştir. 
dinfn Görlepede bfr kö$kü var-. c::<S:r.lerinl HüseJin bu sorgusunu müteakıb serbea\ 
sövleyince ben de heriflere m~ni olma- bırakılmıştır. hk tedavisi yapılan Osmanın 

sıhht vaziyeti düzelmiştir. 

dn~Rıdvan Saduilab Beyi ~recek misi _ Bir evin Ust katından yangın çıkb 
niz?> d'edf.m. c-Evet» cevabını verdiler. B1kırköyünde Sakızağacında 4 sayılı Malc 

buleye ald evin üst katından yangın çık -
Ten'bih ettim.: •Ken<Tisi.ne henn~ bir ~ev mış ise de itfaiye tarafından söndürülmüş • 
yok dersini'Z':t dedim. Hamallar sanciı~ı tür. Yangının odaya konan blr mangaldan 
tekrar ahp arabaya koydular ve 99kfllp sıc;nyan kıvılcımdan c;ıktı~ı anlaşılmı§tır. 
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..... •OM POITA. ..... ' 
1 Son Pasta , s • o a Rasadhane MDdDrDnDn Belgratta elde edilen netice her 

Futbol salıasındaki -~;~=.7~ızıık- tarafta takdirle karşılanıyor 
d 

lerba. istfboara. .aliha dojru gittiiine de- (Baştanfı ı lnd sa,.&da) lyanmaktadır. Fakat bta tazyikin asi 

k l lı k J • li!et eder. ki müşterek menfaat ve kült-lr milpbe - hedefi Almanyanm munzam surette i· avn-a ar ve a em uer ı Her bilyilk hareketlarz.ı mflteektb kay- hetini tam olarak anlallll4 bulunuyorlar. aiesi olduğundan maksadın tamamil• 
O 

1 

dolunan bu kabil deprenmelere Reptik Halbuki Avrupa eskideoberi onlan bir - elde edilebilmetti için Balkanlarda su} 

H ke h eti b -L-ftm bir toplanb ,, parak bu hare~~tiarz denir. ı:run~ .sikleUeri ~irl~rine ezeli d~an, birl~er~e hün devamı lizımdrr. 
a ~ • ey_ - U ~ • J ınevzıı olduj'undaıı. bıç bır zaman tehli - ımkan olıruyan bırer u.asur balınde 10 - Binaenaleoyh Balkan antanb nt.bl 

ışı kokunden halletmıye ça ışacak ke üade etmezler. Reptik sarsıntılar me- rüyordu. Bugıin.kü te.ııanüd ise bütün bir sükWıetle karşılamıştır. İşte Leoll 
• • .., selA, Japonyada vukubulan büyük oır köhne iDan~hın kökünden silip aüpü.r - Blum mütaleasını bu noktaya istinad c Yüksek zıraat enstitOsl byakçdan Uludagda ) bareketiarzı müteakib 1700 defa kayde - müştür. Türk • Yunan siyuetinio sağ - ettiriyor. Ve Balkan antantı konseyi

dilıniş olmasına rağmen. o sahaya zarar lamlığı da ilk olarak gösterilecek en kuv- nin neticelerini bu bakundan tetkik 
venn~ir. , vetli bir misaldir: . eyliyor. 

Bu itibarla mem eketimizıde sık. aık Atatürkün eseri Le Populaire'in başmuharriri. btı 
kaydedilen Reptik sarsmUlar, :yukanda Büyük dibi Atatürk ve kıymetli ar • nic:bt siikunetin sebeblerini araştırıyor 
söylediğim gibi hareket saha!arındaki mü kad~annın muvaffakiyeti Ue bırleşen ve dh·or ki: 
vazenesfzliklerin istikrar ve sallha doğru antant devletleri. Bulgaristımı da niha • Bu;,un en bariz 1tebebi Finlandiya-
temayüJlerini göstermektedir.- yet kendi aralanna değilse bıle kendi te- R h- lanna muzafferane mu 

Prof sör F . b . k - d b .... ...ı. . l .;.._; .. 1 rd" B da nın uoır ucum e atın ır aç gun en e. ı ~ .. - mayüllenne mey et ....... ~e ır. wı k tid" F"nlandiyac\a boğazına 
rim.izde devamlı bir surette vukubulan Türk sabn, Türk siyaset adamlarllllll ga1 kavdemeh beır. .

1
. ·e lan So "'tler 

. - . • a a:r ar gınşmı" o vy..-
sıs hakkında da şunlan soylemtştfr: reti inkir edilemez. B!rliği maddeten olduğu kadar manen 

c- Son gü.nlerde h~va 1odos, poyra~. ol- Kararlann ehemmiyeti de vuıulmuştur. Binaenaleyh intika .. 
mak üz_e~e bırçok istıkra:sızhkln geçır - Be1.grad toplantısı netfcesfndct alınan mını muvaffakiyetsizliklere uğradı~ 
mekte ıdı. Bunu müteakıb havanın sü • kararlar sözden ibaret değildir. Bu ka • h 1 da arastınvor. Bunun içindir kl 
k • d ...... ı. lm .. t lid t sa a ar • 
~na av et e .... ......, o ası sw ev e - rnrJar Alın~ ve Rus tazyiklerini durdur- Rusya Besarabyaya karşı melhuz ha -

miştir. muş sayılabılır. Almanya. antantın te5a· reketini daha müsaid bir zamana bırak 
Hararet d~~inln suku~'lınu takib e- nüdünü g~ükten IOtlJ"8 yeni ~bbü• : mak mecburiyetinde kalmıştır. Roman 

den bu kabıl s:ısler daha z.ıyade bahara lerin hiç bır fayda temin edenuyeceğıru a. sulbü Finlandiyaya boreludur. 
hamlolunurdu. Maamafih 'hava poyra- , anlaml§ 'bulunmaktadır. Bilhassa Türk y Alm matbaatmm mtıtaleaları 
za tahavvül ettiği zaman sa de kalmıya- Hariciye Vekıli Saracoğlunun tarihi me- Berl~n 6 (A.A.) _ D.N.B. 

caktır. aaisi zikre değer mahiyettedir.• Völkicher Beobachter ~zetesi Bal· 
Yeni zelzeleler Amttikada akisler kan antzıntı konseyinin BelITT"&d toplan 

~nkara (Hususf) - Yiüisek mekteb?erin ~ tatai ~ndmı istifade Zile 1 (A.A.) - Şehrimizde dün saat Nevyork Taymis guete5i Balkan an- tısmm neticesi hakkında şöyle yazı • 
ederek Yük.tek Ziraat Emtitüri JaııcıkÇttarmdan bir kafil• Vl\Uiaaa gitmi,tir. 17,15 de hafif ve gece de 22,30 da orta fid tantınm mesaisini bıtınnesinden 110nra yor: 
JCa.fileys mektebin bede7ı terbiyen müd,tınl Nik:hd Baha t'Wislik etmektedir. dette bir zelzele olmuş ve bul duvarlar Amerika efkAn umumiyesine tercüman Almmıya. Belsmıd konferansmın 

Resim kayakçılan harebttm ~ı göstmycrr. yıkılmıştır. Zayiat yoktur. olarak diyor ki: gösterdiği inkişafı Balkan devletleri 

1 f.stanbul lii: maçla.nnda '1U yer hidi- m Muhtar her iki va.ıifed'en istifa etmiş- Trnbmn 1 - Bu sabah a.at 3,45 de • . - ~a!~~ antantında, bir ~ t~- nin sulh azminin yeni bir ifad~i şek. 
ıelerle yapılan aon hafta maçla.n dola - tir. Uzwı zam.andanberi mıntaka mer • §clırimide hafif bir zelzele olmuştur. ~enn .hilafına olarak tam bır tesanud linde karşılar. Bu, harb sa?nesıni tah 
yısile esaslı bir tedbir almaiı d.üfü.nen kesinde muhtelit vUifelerde büyük bir l Amasya 8 (A.A.) - Dün vilayetimizin ıoru.lmesı Almanyanın memnun olma • did etmek hurusunda sa1lhıyettar me
hakcm :heyeti bu akşam hakemleri toplı • mesai tarlet:mif olan Mııhtaruı .iatifası f Gümüşhacıköy kazasında sut on bıre on masına .ebeb olmuştur. ~anlı~r ten- ha-filin bir çok defalar izhar etti~ ar-
yarak bir konuşma yapacaktır. mm.taka içm ciddi bir kayıbdlr. kala §iddetli yer sarsıntısı bissedilmif- di petrol ve buğdayl~ bir tazyik ne - zuya tamamile tevafuk eylemekterlir. 

Hakem meselw üzerindeki umumt ka- • I tir. Hasar yoktur. ticesi Almanyan.ın ellenne nnnemekle Gerek Alrnanva. gerek Arnavudluk 
at !utboloular kadar baA hakemlerin Kız mekt&bten voleybol maç arı &kilıine bir harekette bulunmuşlardır.- münasebetile Balka'Illara dahil olan t -

na Ankara 8 (A.A.) - Dün gece yarum- ~---da t ıı..· l . b iki bü .. k d 1 tt 
de kabahaUi olmaluıdır. Her hafta yapılan ~ mek.tebleri vo - dan aonra 0,40 da Ankaracla bir zelzele ol- ~nı.uıta eıall' er talya. mihvcnn _u f yu eve 

Şimdiye kadar birçok OfUD.CU.lar saha - leybol n1açl.anna buıun Kı.ı Muallim muştur Paris 6 (A.A.) - Balkan antantı Bı-lkanlarda rulhu muha aza etmekts 
dıın çıkarılmış. en küçük. bir tetkıb J!l - mektebi salonunda devam edilecektir. · konsey!nin kararlarını mevzuubahs e- azami derecede menfaattar bulunnıaok. . ~- G kl b k . Bayburt 8 (A.A.) - Bu sahob 3 55 ve . 1 . Alm ta d T'\-rt h . . B lg ~ ılWll görmeden muhtelif JCkillerus ceza- Uneş u u ongre 1 .. dı iki "dd. tll lzel olm ' den Para gazete er~ anyarun z- ta ır. L.10 ancıye nazınnın e r~::ı--
landırılım§lardır. Maç idareleri. hiç bir Gün kl 'bü t 1 tıd k~ fı e ze e uştur. Hasar yiklerini ikt:sadi saha'<ia yapmakta ol- daki kararları bu arzuya Balkan 1!1ıl • 
ıureUe lwntrola Ubi tutu1mıyan hakem- i!li ~ eşK u al R~ ya~ı:c+i 0~:ık ~ yo . · . . duğunu müşahede eylem~ktedir. Bu gi \etlerinin de iştirak etmekte oldugumı 
lııtin de birçok hallerde hatalı olduklan re ge mn a . eeçı . j:•r. . Tirebolu 6 (A.A ' - Bu sabah bırı saat bi ta7. ik bittabi harb tehdidine da - isb~t eylemistir. 

~~~ffZ~~~~~ ~~~~~kü~~~~ı ~=~y~=~~==~~======~~=~~==-====~ 
.. ~ı:ı-:;:;.biyesl ~ müdürlOlüniin Mekteblerarası kır koşu rı p:'. iki ııolzel olmuştur. Hasarat Son Sovyet taarruzu da Mardinde 7 kişi arasında 
saiıadan çıkarılan bır oyuncuya vennış Mektebler arasında icra. edile:-ı kır ko- yo • • 

laru oyuncusuz kalınası baa klüblerl relik bir mesafe dahilinde Fener stadı ile, <içte uç 581\ıye ve uç elli beşte altı sanıye 
olduğu cezalar dolayı.sile birçok takım - fUlarınm üçu:ncWü 11 Şubatta 2000 met- ~a 6 (~.A.)-:: Bll sabah burada ~at a ı·m kaldı garıb hır doelf o 
faaliyetten uuklaştıracağı gö.zönünde tu- Kayışd.ağı yom üzerincfe yaptlacakUr. süren şiddetli iki zelze'~ olmuştur. Hasar (Ba~tamfı ı ind sayfada) (Başta.rafı 1 ind sayfada) 
tulaıak, hakemlerin bu noktayı düşüne- Mekteö er kır koşusu birinciliti 3 yoktur. Sovyetler, bu taarnızlan esnasında yilı Mişkin mahallesinden Şakir. Hüse -
rek suhadan oyuncu çıkarmam.ağa dikkat Martta aym saha dahilinde 3000 metre<>- ı:ırhlı hücum arabası kullanmışlardır. yin. Sabri, He.san. Ahmed, Mahmud ve 
etmeleri Wıalan muharebe yerine çevir- larak icr edilecektir. Şoförler pf aka resminin Bunlardan 22 si tahrib edilmiştir. Ferhan adında yedi kişi birkaç gün ev-

mektedir. f zlal gından Ş kA.yet ediyorlar Manerhaym hattın~~ ~eı:ısın~ ~J .<>- vel dil nıünazaası yaparak birbirini şi-
Hakem h~yetl bugün yapacağı toplan· 1 "it de tadh "şçiler tekrar lan yilz Sovyet para.şutçu.iU esır ed.ilmi§- kayet etmiş ve mahkemeye verilmi1 • 

tıda bütün bu noktalan inceden iılceye ROi ere . 
1
.
1 

Son zamanlarda bir kmm toförlerin ' tir. !erdir. Mahkemede barışan mezkur e!f-
tetkik ederek artık cidd.1 bir derci olan faahyete geç t er mesleklerini terk:<1ere~ baş~a işlere gır- tıer iki sınıfı daha sllih altına ha.~ yo1da tekrar münaıa-aya başlamıt-

b l k mekte olduk'arı oın-enılmıştir. Sovye - ......ı.'-- k hakem itini allctmeğe c;a ışaca ·ı1r. (B~tarnfı ı inci sayfada) 6 ' ~agı.nııuu lar. hükfunete şikayet etmeme şarti -
Sekiz futbolcu ~ezalandırıldı •- p....... Bunun sebebi belediye tarafından h· ) Sov._.l B" u-· i le ölünreye kadar çarpışacaklanna ve-

MC:a' ~~ b ı ecrım · 1 !Ak i . k f Riga 6 (A.A. - , .... er ır gın n .ı 
Beden Terbiyesi İstanbul bölgesi baş • CÜ blr bo dan yaralanan o~ınıştır. u 1 ış 0 a~ P 8 resm ~ın ço ~z- 1920.1922 sınıflannı silih altına çağırdığı min etmişlerdir. Herkes evine koşup 

kanlığından: Aşnğıda adlan ve soyadlan, Salııt Martın meydanına ,Edith Cavell 1~ olmasıdır. Bır ta~~rtan plaka resmı - öğrenilmiştir. beHne hançerini alınış. M~kin mahM
klübleri ve bölge sicil sayılan yazılı bu - lhidmi dib" yerleştirilen beşinci bir nm .yüks:k ~lması, dıger ta~aftan me~ıe~e Almanya tavas!!lutta mı bulunacak! lesinin bir meydanlıi{ında toplanmış ve 
lunan sporcular iştirak ettikleri mü.saba • Dcmıba. bu ibideyı cilz'i hasara uğratmı~- yenıden mtısab etmek isbyen1erden bır Stokholm 8 (A.A..) - Fon Ribbentrop birbirlPrini hançerle.meğe başlamışlar -
blard'aki. mi hareketlerinden dolayı gc- tır. Zabıt~ Liverpool ~tahaneii yakı - t~kun evsaf aranmakta bul~8•91 • fO - bu hafta Almanyanın Helsinkideki elçisi dır. Etraftan toplananlar da bunlan 
ııel direktörlükten tecziye mGddetlerl ta- nma ka.nulan albncı bir bombayı vak - forler arasında bır memnunıyetsızlik u- fon Blucher ve Moskova büyük elçisi seyre başlamışlardır. 
vln cdilincı"ve kadar m0sabaka1ara iıti - •=-..;ı- el"' l!rOl'l.Ptt>•d,.,.. yandırmıştır. ...,_, el l d ı"" ı 
J• J ~ "' "'_, ···~-· fon Schulenburg ile görüşecektir. uu ç Bu sırada ora an geçmeı.ue o an p<> 
rakten menedilmişlerdir. Tebliğ olunur. Polis müdüriy~ bilhassa Maııchsterin Şoförler cem.lyetine, bu maks dla mü- de Berline davet edilmiştir. lis memurlarından Mahir Bockay ve 

Süleymaniye klübünden: Süreyya Di- muhtelif mahallele::mde araştırmalaıa 

1 

racaat edip di'eklerinin belediye tarafın- Bu haberi veren Dagens Nyhetcr gaz~ Sü1eyman Coşkun vak'aya yetişmi~ • 
zen. ibaş1amıştır. Bu mahallelerde, bu suikasd- dan nazan itibara alınmasını taleb ~en- tesinin Berllndeki muhabiri ıunta.n ilive ler, dövüşenlerin üzerine atılarak biri-

Altmtuğdan: Selim Yetkin. lerin faili olduğu zannedilen 1rlanda lerin sayısı son günlerde bir hayli art • ediyor: bfrindt!n ayırmışlardır. Vak'a- esna -
Topkapıdan: Sadettin Özsaysal. Hakkı cümhuriyet Ol"dusu waftarları oturmak- mıştır. - Bu müllkatta, Sovyet - Fin harbine sında dört kici acnr surette yaralanmq 

Ömnzrak, Snlahattin Kapsal. Ali z--en, 1 B · t kal"l:'l ... nda toförler: cemi -ı· "'. 
'""' tadır ar. u vazıye · "''"' - Alınan tavassıutile nihayet vermek imkl- ve memleket hastanesine yatınlınış -

Hamdi Erbaydar, Besim Gonl. Mütcaddid ~ 6lümü ile neti- yeti reisi Hakkı ile umum kAub Mem - nının görüşüleceği 'bildirilmektedir. Al- tır. Tahkikat devam etmektedir. 
Kurtu'us klUbU hOkmen celenen bu suikasdin f~ _iki İrlindalı lduh bir rapor hazırlamışlardı~-. manya §imdilik Sovyet - Fin ihtillfının _ ............... --·--········-········-.. -··-

ma ""'Qb d"ld. tedhişçi yarın sabah Binningh~mda ası- Bugünlerde belediyeye ve~ılecek o1an kat'i surette dlfında kalmaktadır. .. "" 
g . e 1 1 lackabr. Bugünkü i.nfilak

1
ar, o ıdamı.1! a- bu raporda. toförHlk mesleğinin himaye- Ankara borsası 

Beylerbeyi klübilne karşı ni:zam.sı.z bir rif~nde vulhrbulmDI oluyor. (A.A.) siz kaldığı, pllka resminin bugünkü ha - Almanya, Sovyetler Birliği ile olan -·-
~cu oyııattıtı iddia edilen KurtulUi lncilterede ir memurun elin.de bir yat şart'arına nAzaran pek ağır olduğu, münasebetleri aebebile Finllndiyaya Al - Aedlf • Kapanı.t 112/940 rıauan 
klıübü~.e ven1en hükmen mağlubiyet ka- p:ıket infllik etti Ankara ve İzmir gibi büyük ;ehirlerde manya transitile harb malzemesi geç • 
ran bölıc heyetine t dik d"l.mi mesini ve Alınan vatandaş~arının FinlAn ÇEKLER 

... _ c as e 1 ştir. Londra s (A.A.~ - Birmingham mer- plaka resminin 12..5 lirayı bulmadığı zflt- Aç·,,· •·pan•• 
A-Urtuluı klubü bu karar h kk d / diya ordW1Una gönüllü olarak ya:ı.ılmasını ..__.... .. 

mumt müdü ı- " a ın a u- kez postal-.ancsin~ bir infilak vukua gel· redilmekte, şoförlüğe yeniden girmek is- Lordra 1 Sterllll 5.24 uı 
cakt1 r uğ~ muracaatte buluna • mqtir. Blı muayent> :memurunun elinde tiyen1erden B. kursu şehadetnamesi a - menetmelrtedir. New.Yark 100 Dolar 130.19 130.ıt 

Mr·. 1 ,~ k bir paket infilak etro.i! ve bu memur, ha· ranmasmın doğru olmadıJı yaulmakta - Almanİar Finlerin zaferini tebarüz" Pırls ıoo Fran 2.9412 2.9412 
t 1 Uma ffi:\Ç'arı hakem fiiçe yanıl~. dır. ettiriyorlar MUano 100 Liret. U75 8 637~ 

Cennre 100 1snç. l'r. 29.2725 29.105 Ucret eri Bir Bunun neticesi olarak belediyeden pll- Amsterdam 6 (A.A.) - Na'Zi gazete Mm.sttrdam 100 Florin 69.185 69.186 
Yakında başlıyacak olMt mı kü ·~tupodan g top kumt'.f çalındı ka aıım, 1200 arabn say1ldığı halde, an - leri. talim.at aldıkları aşikar görülecek Bnlllı 100 Raytfm. 

1 mı me Emin imde R~ad~ caddeslle Dlrllk eo.- kt bul d ı.... tt Fin1a d" f ı · · teba - Br" .. -1 100 Selp maç arının hnkem ücretleri üzerinde ~ bnşmcbkl Devlet Demiryolları L" - cak 900 ünün çnlışmn a ıın U5..a ve sure e n ıya za er ennı. ruz ....... 100 Drahml 
yeniden bir tenz.m.ıt. yapılmıştır. m:ınlan İ§letıneslnin B Lşa.rew. anU:;04~na bu miktarın bu şekil devam t>ttiği tak - ettirmekte berdevamdırlar. :~: 

100 
Len 

Evvelce bu mnçl rda hakenılere on evvelki gece blr hırsı'Z rtnn14, 9 top muhte- dlrde azalacağı iddia edilmekte, ve bu Deutcher Beobacıhter gazete.si di - Pr•• 100 Çelı: ıcr. 
llrn verilmekte idi. Bu sene hakemle Ut ctrus kumaş çalmı.,ttt. meslek erbabının yave., yav8f meslekleri- yor ki: cSovyetler. Finlandiyayı ikiye Madrld 100 Peçeta 
re altışa-r lira verilecektir. • C::ı!:ınım~ hldd~lse3intn tııhk1tatne meş - ni terketm~te oldukları ilAve edilmek • biçmcğe muvctffak olsalar dahi, Fin - \'"a.rşon. 100 Zlotl 

Y . • z:a1nr.a, un bla c r'et.U.r hır.sızı 71.-
100 

Pend 
0RI fu bol 8 }ani lamap. munUak: olnıuıJ,ardır. tedir. landiya ask~rf mukavemetine Öldürü. Buda.pefte 

• HU"sırlar, Bulgaristan muh lrl 1 d n·~ - - b" darbe vurulmuş olmaz• Bükref lOO Ley J.stanbul 1utbol aianlığına Fen rbahçc Uh adında biridir Dü tıc er n ela Sa. ıt>er taraftan bir kısmı otobüs sahib- cu ır · Belırad 100 Dinar 
k1ıübünden Hasan Kamil tayin edilecek- ğUne cctlrlhm au~ıu ~~~Üe~t:Utd~~1!t - le.ri de bel.~diyenln kabul E:tt!ğt yeni yol- Matbuatın bu tezahürleri Alınan - Yokohama ıoo Yen 
tır. antrepoya araa taratındatt kapının ltllldı!i ların, otobuslerı yıpratmakta olduğun _ Sovyet paktının imzasındanbeıi sesi Stok.holm 100 İsveç Jtr. 
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30.8275 

M h • b" · "f kırmak suretlle Kirdttınt sö1'entl4tır. - dan şikayet etmektedirler. kesilen bolşevi.zm aleyhtarlığı naza'ri- Mo.slı:on 100 Ruble 
u ım lr ıstı a Me.sruk \opl r, a&t.ıldıkları ~erlerden alı - Şoför1cr cemiveti plaka resminin hJ vecı'sı· Rosemberg'in alenen faaliyete 0 -ham ve tah'rilat 

j · narak Devlet DemlıvoUar1 4ıet ~~ 1 • ' ç ~ 
Futbol n an muavini ve voleybol aja- teslim edllmlşttr me wıı.resıne o mnzsa ayda 7,5 liraya kadar indirilme- ba~l~masile ayni zamana tesadüf et 

- . 

• sini tnleb etmektedir. mcktedir. Türk bo.rcu I pepn 19.20 ıuo 
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Eski kanape 
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BINBIRDIRB 
IATAKHANISI 

VeziriAzamın konağında 
Lüdnıilla Nikolayevna kızı Lelyanm ı napenin, kendisinin Grigori Naunwviçle ı Bu bldiseden takriben on gün tonra 

ya.tıp kalktığı odada eski bir kımape var- evlendiğinin ikinci günü aab.n alındığını idi. Lüdrnilla Nikolayevna kanape qjni 
dı: Bu, lüzumundan fazla yıpranmış, yü- hatırladı ve bu hatırlaylflJllll bir netice- artık unutmU§tu bile. Bir sabah kapa acı 
zu yırtılmış, yaylan bozulmuş, demir ka- ai olarak, yeni bir kaınape atın almaia aeı çahndı. Kapıyı açtıklan zaman içeri 
burgaları, yer yer, şuradan :!>uradan baı ve bunu yeni evlilere hediye etmeğe ka- Fonta Spiridov IİJ'di. Adamcağu nefes 
vennış tur kanaıpe idi. rar verdi. .nefeae: Dedi Musa Çe1ebinın dudakları müs- Dedi. Fakat Musa Çelebi cevab verme-

Aile efradı .büyük bir ihtiyatla bu lta- Ve bir gün, sabah sabah bu maksadla - Aman madam, dedi, çabuk gidelim. tehzi çizgilerle gerildi: di. Bunun ne iş olduğunu Receb Pa§A 
napeye otururdu. Hatta kanapenin öyle sokağa çıktı. Ustüste beJ mobılya mağa- Şimdi iki kanape getirdiler. Renkleri de - Paşa baba .. rahat ol.. padişahımızın kendisinden iyi bilirdi. Güllü Fatma 
bır kısmı vardı ki, ıeytan gıbi kara gözlü zasına girdiği halde, iJe yarar bir tek ka· pek netls. .. siz devleUQ vezirine sevgisi vardır, beni muhteşem gözlerini sadrazama dikti: 
ve sınırli Mak-Mahonu büsbütün sinir- nape :})ulamadı. Kadıncağızla Foma acele acele 9U1ıyı size Tanrı emaneti etmesi deli1dir.. - Devletlıi vezir ... Bu Musa Çelebi 
lendırmemek ı~ın buraya oturmak kat'i Lüdmilla Nikolayevna: yollandılar. Filhakika mobilya mağazala- Dedi. Kapı yanında diz çökmüş bulu-jsana Allah emanetidir .. kılma hata gel-
ıurette yasak edılmişti. Kanapcnin bu - Kuzum, siz hiç kanape satmıyor 1 nnda.n birinde tirşe rerıkU iki güzel ka- nan Güllü Fatma, söze karıştı; bu, bir dikte vallah billMı kendini dahi yok bi-
kısmındaki yaylar, ağırlık altmd:ı öyle musunuz . Kanepe bulamıyacak mıyız . nape duruyordu. Lüdm.illa Nikolayevna, bostancı nmri için fevkalade bir cüret lesin!. .. 
acı, oyle elemlı bır surette feryad eder- Dedikçe, satıcılar manalı manalı gj- kanapeleroen kapıya yakm olanının Qze- idi, odada bulunan sadrazam hizmetkar- Dedi. Paşa, biran dondu kaldı, sonra 
lerdı kı, Mak-Mahon adeta deli olur, sa- lümseyerck: rine oturarak: ları, gözlerini hayret ile bu esmer deli- sahte bir telaş ile: 
atlerce hiç durmadan havlardı. Zavallı - Ta.bil kanape de aatıyoruz, diyorlar- _ Ben bunu alıyorum, dedi. kanlıya diktiler: - Bre sus asılacak ..• Bunda Musa Çe-
köpek herhalde kanaJ*rln bu kısmına dlı. Mesell dün bizim mağazada on tane Ma~ua satıcılarından birisi, kadına - DevleUQ vezir- Musa Çelebi sana lebiye bir şey yoktur. 
bır yabancının cir'Lp saklandığına zahib kanape ve ,ezlonı vardı. Bunların hepsi yanyan bakarak: Tann emanetidir, kılına hata gelse vallah Diyebildi. Fakat dışardaki gürültü, bi-
olurdu. de bir gün içinde satıldı. _Rica ederim, dedi, kanapenin ilstil!le bllllh size GJıilım muhakkaktır... lakis, artmakta idi. Sipahi ve yeni9'1ile-

Lelya sık sık bu yasajı unutur, yorgun Lüdmilla Nilrolayevru1 izahata giriıe- oturmayınız!. Onu şu dakikada satmamı- Beceb Pap yerinden fırladı: rin ileri gelenleri aşağı taılığa dolmut-
argm Jronservatuardan gelince, gençlere rek: za imkAn yok. Çünkü dah!l faturalan ael- - Bre yıkıl asılacak! .. Bre yıkıl ki- lardı. Aşağı taşlık ile yukarı kattaki .,.. 
bas delişmen bır eda ile kanapenin bu - Canım, diyordu, kııımı evlendireli medi. Fiatlannı bile bilmiym"uz. fir!... fayı örten kubbeli ve ~.iksek tavanda, bu 
hastalıklı kJSl'nma kendini atardı. Tabii, iki gün oluyor; bunun için yeni bir ka- _ Zarar yok. Ben fatunlarm gelmesi- Diye bağırdı, fakat, ne kendisi, ne de sesler bir kat daha büyüyüp karışıyordu. 
kanepe derhal eanemeğe koyulur, Malt- nape satın almak bir zaruret ~alini aldı; ni beklerim. adamlan, Oüllliye yak1aşamadılar. Güllü İ?k haber getiren oğlan ikinci girisinde, 
Matıon da bir kuduz gibi kanapeye sal- anlıyor mwuııuz?. _ Fakat faturalar alqıamdan evvel ıel- Fatma fimfek ıibi doğrulmuştu. Çingene evvela Musa Çelebiye bakıvermişti. Bu 
dırmağa ve h~vlamaga başlardı. Satıcılar gülüterek: mez ki.. rakkasenin stızel esmer yüzü, mütebes- küçük hareketi yalnız Güllü Fatma 

Bwıoo taıbıı .bir .1eticesi olarak evin _Anlamaz olur muyuz?. Tabii anlıyo- _ tcıN> edene ben gece yarıınna kadar sim idi, koştu, vezirin eteğini öptü, sonra, farketmiş ve elini hançerine atmııtı. 
içerisi altüst olur, Lüdmilla Nikolayevna, ruz, diyorlardı. J'akat gelgelelim işte bir da beklerim. vezlr Ue beraber ayala kalkmıı olan Mu- İç oğlanı: 
Mak...Mahonu suaturmata çalı§U'; Lelya- türlü kanape yetiftlremiyoruz. Anlaşılan Aradan bir aat geçti. HAll tataralar- a Çelebinin ayağını &ptil: - Devletlıi efendim ••• Ağalar ve beJ• 
-tmı babası Gr.lıgori Naumaviç, elindeki bugünlerde herkes kızını evlendiriyor.. dan 111!8 ıada çıkmamlfb. Bu arada bqka _ Devlethl vezir .•. dedi, beni padişa- ler ve çol"bacılar sabaha kalmayız derler, 
llmf mecmuayı bir kenara atarak iki elile Lüdmilla Nikol.y~vna mobilya maja- ahcılar kanapeye yaklaştıkça, LGdmillı hmm bu Mum Çelebiciie can yoldaşı et- padişahımız Muaa Çelebiyı göndermiftlr, 
lNlaklanm tıkar ve: zalarmdall ümldi.nl kesince, ııef'esi kın- Nikolayevna, sinirli sinirli: miıftir, nllllh pce bile yanında, ayalı u- elbet ki veziri ve Musa Çelebiyi gözümtız.. 

- Lelya, gene mı? feryadını basardı. Jar.ak evine dön.mele karar verdi. Tam _ Kan nfn 1atıldığını görmilyor canda yatarım.. le töriirüz derler ••• 
Ba. hareketinden. fena halde utanan e.na cad~,e ~k üzere iken. a>n gir- musunuz? ~~zerinde insan oturuyor. Receb Pap. ısrar edemedi, yalnız an- De~. Musa Melelin güzel yilzil sapsa-

Lelya. dili mobilya meiazumm bpm 6nünde, SatıC11ar buna fena halde f~11Jor1H, laplmaz tekilde homurdandı: n kesildi. Orta1ıla akşamın alaca karan-
- Affet mbacıtım, unuttum, diye yal- kırmızı .urath, an bry:ı?dı, lfyMı gocuklu fakat omı kolundan tutup mrla da dıpn _ Bre uılacak utursuz, bre kudurmuş hjı çökmek üzere idi Ipk1arm yakılmuı 
~: bir adamla tamfb. atamı tardı. k&pek!... için da'ha en azdan yarım saat lbımdı. 
Bü~ bu ~lanna ratnıen bu ka- Do. o ctvum telWı imif!. Adı Foma yor k kadar ka- Dedi ve t,pDden il.ive etti: SevgU\Qnin ve küç(lcük kocasının aeçlr-

napeyı deii§tirmeğe, veyahud fırlatıp at- Spiridaviç olan bu adamı herkes tanı- Kadm, ctrudrAn =--~ slM f tu- _ İnfalleh Musa Çelebi denilen bu u- mekte olduğu can korkusunu bütün deJı.. 
mala hiçte tewel>b'ls etmiyorlardı. Çun- yordu. napenln tıl1ıünde 3 

k tunaz1a bile aet>ertnin teti ile duyan ve g6ren Güllü Fatma, bo-
kfl om kal'fl herkeste tuhaf bir alışkanlık Foma Spiridc7ric bd1nm clerdfle all- ralar 0 akşam pbnedi. tp .. 18~..:.,, bira - Bu _.. idi ki, d.;.dan bir gürültü, fuk bir sesle: 
vardı. " kadar oldu: . mak kılb :!:;. c!&nerken 'P'omayı bula- bu bairlflDA aluetti. Musa ile Güllü ba- - Musa Çelebi Sultan Murad Han o-

Bir ~ Lelya k~~.tuardan, ~er - Madam, dedi, do~ lizln hahn~ze ~dm qtııar. Receb Pap, sahte bir telq ve ğulluğudur, qkiya karşısına varmak ana 
8M'8°kınden geç döndu. Fevkalade pek aC'ldım. Elimden geldı~ kadar sıze rak. lerek Mddetle içallaıılanna baiırdı: gerekmez ... 
Dejeli, yanakları alaldı. Sofrada. çorba- yardım etmek iaterim. Siz bana beş rub1e - Yarın, sabah ıaıbah buraya P ü ' _Bre ollanlar koşun görün nedir, ne Dedi. Receb Paşa bu esmer delikanJı. 
aoa ~tuaı tuıu. .erisın diye Jtarı~tırırken, kadar bir avans veriniz, ben size bir ka- ~n gelinceye kadar bu 'kanapeni~d.;: Glur! Bre th varın görin bu gürültü, bu nın Sultan Murad tarafından bir baş be
..,uma ve babuma hitaben: nape baı1mala ça1ıpnm. Ben dalma bura- nnde otunnann llzı.m. Buraya ge 1 ı.tınfma nedirl... !Ası olarak Musa Çelebinin yanına b~-

- Size mühim bir havadisim var, dedL lardayım. Xanapelerbı geldilin! görür zaman azı ~u.tlaka ibu kanapenfn tıstQn- Fakat, papnm hitab ettiği iki oğUmm fmı çoktan anlamıştı. İçoğlanına: 
Kouervduann bu seneki mezunlarından gönnez, derlıal bir tanesine taltb olur, bu de oturur bır halde bulmabyım. dıpn çılnnMln& meydan kalmadan, oda- - Bre oğlan var git o ağalara, beylere 
Kolya htuhin ile evleniyorum. bet nıbleyi de pey olıaraJr yabnnm. Siz - Merak etmeyin madam; otururuz... ya. aoluk eolula başka bir otlan gfrd1. ve çorbacılara .•• Benım aellmımı 86yle, 

Havadis o kadar beklenmedik bir teY- yalnız adresinizi bana brrakunz!. qimiz ne!. Kapıp pquının eteğini öptükten sonra: bir muteber ağalan gelsin buraya. Bent 
~ ki, t.eı,anm annesi hafifçe bir feryad Lüdmilla Nilrolayevna adresini yazdı Lüdmilla Nikol'ayewa ertesi Abalı mo- _ Devletld efendi~· . Sipahilerle ye- törsün. Musa Çelebiyi görsQn. •• Bre 98-

opannaktan kendini alamadı. Babası lse, ve bet ruble ile birlikte Pomaya verdi. bilya puanna ıelclili zaman kalhl dura- nlçerilerin ileride a • ve çorbacıları buk ••• 
Jemek 7.Mnanlannda bile elinden düşür- Oractarı btrlr:aıç adım ayrılır ayrılmaz cak aibi oldu. Çll:ıkil uzaktan, birçok ayalm topratma yüz u mt'je gelmfıler- Diye batırdı. Sonra Musa Çelebiye 
medılt mecmuasını yan1ııhkla çorba ta- aklı başına .geJdl; ve gösterdlll lüzumsuz tnaanlann bir tQ"ler beklemekte olduk- dir... döndü: 
a..ıı içine lroydu. yere itimaddan dolayı kendi kendine la- lanm fılırketmifti. Kendi kendine: .Acaba Dedi. Receb Pap Musa Çe'ebi ile GOI- - Benim seni barem~ götiinı;ıekltğim 

B· tı * net etmele ba§lac:h: bütün bunlar kanape mi bekli)'Ol'lar?> lü Fatınanın yQzüne eben bundan hayır llzımdır .. amma bu 'bmtancı ylJıU hare. 
t ır afta sn ora I:elyanın evind'eki ha- _ Hay budala kan, hay, diye sl5ylendi. diye ctüşündd. l'akat oraya. .yaklapnca, ummuyorum?. der gibi baktıktan sonra me bi'e girmek olmaz.·· 
~ 'J:,n;,. '16ki tekllnı aldı. Kolya Petuhin, Bu adama bet ruble kaptırdılun yetifmi- kalaıbalıjın gaııete beklediğim fırkettl. tıaber getiren otlana kaTŞı kaılannı ça- Dedi. Musa Çelebi Güllüyü göster rek: 
~ ~ Lelyalara ıeldi. Eski yormuş gibi üstelfk-te adresimizi de öl- Yüreli biraz ferahladı. tarak aorchı: - Ya sultanım bu yiğitin benden •Y· 
0 

da k a~n~ ora~ otumıa teklini rettim. Haydud kılıklı adam mutlaka ge- Kıadm dükkAna girip te kanapeelnin _ Bre bu .ıacak heriflerin benim ile nlması olmaz ..• 
arka~ oı!ıumı ~trendi. Mak-?vtahonla lip evimfzi soyacak.. bene haltettlm de yerinde duırdutunu görlkıce bb'biltün ne jfl yardır .. ftJ' git <>ilan pata harem- Dedi. 

!şte ancak Lelya~ unutmadı.. ona evimizi öğretttm .• Zaten adamın yil· sevindi. Forna, kapının aizındaki kana- dedir, soyumn1Jft1ır diye savqtu. Var gıt - Bre oğul ha!'eme er kişi girmez ••• 
rad:ır 1d nde 

1 
btın ev1enişınden son- zünde meymenet yoktu. penin Wrtüne oturm~ uyukluyordu. Ka- IÖJle sabaha pJ.sinler... Musa Çelebi az kalsın boş bulunupı 

ıureti bq ~ Br kanape a~ak za- Bu hldiseden 80Ma Jmpılannı iki defa dını görilnce ayıfa kalkank: Oll çtkar kmu da Musa Çelebiye cBre o er kişi değildir, kadındır!. deyive-
eden Lelyanı u zaruretı ilk idrak 

1 

Jdlid!emele bafladılar. Mılı:-Mahonurı - Qc;rüyol'IUDUZ ki madam, oturup an çı recekti; kendisini derhal topladı. 
JeVll8 oldu. ~:::.~ Lüdınilla Ni~ola- şfltestni koridoN. lcapmm yaııına çıkar- duruyorum. dedi d&ıcffiB: J .. ı bu ne iştir?!.. (Arkan 1'Clt') 

a•Z, evdeki eskı ta- dıılar. (Dnamı 11 tnet aatd•) - re .. -
- Alaman mağaza idi - Reamen kocan beştır. Nikolesko be-

ya &e ; bana cbir pnci k ;::r ~ ~~n~~~:1: ::;deıim; .. Son Posta., am tefrikaSI: 8 _ T°::;esiıı. 
Japarak: · · en ar gibi ı - Beni fazla söyletme anne; babamı 

..; ~~~ =i~k; ~bu: Sihirli göz konaşayor. lltl~yonım kwm, bilmiyorum_ 
var. 1 ç ı, yenw lldım; Nikolesko dedim işte; orada taL. 

Herif ürktu. Malı vermedi amma be Yızaı: Ze nel Besill Sil - Kalmam!. Babam, uıl babauı ttm-
n dlr~ 

de yaptım ha!. Buyur?.. ed ki ·· T 
Yem gelen hızmetçıden bu ailenin n- ca1ı: neticeyi hesablamadılar. Ben bu yan-1 nır; enayi olanlar bunu da kıymetlb ı.an-t ld mer çemam glbldil'; ~r e, me - A tör olasıca, ben nereden bileyim • 

nrını öğrenen dığer aıle; yarın ayni ha- lı§lık sayesindedir ki elektrikle yollansın. nederler. Bunlar hep ıe.adilftür; olur. mıd> ~alını ~~n aıder. . Acaba keneli ba~ biliyor muyum?. 
liD kendi bapna da geleceğini hi h ~ yollanmasın· alelıtlak biltlmum sesleri Eaki harfler nmanmda cperilklr• ı Benmı de nuıbım Romanyada muş. Romanyalı bir aD& ile Türk bir babadan 
lamadan ayni yoldan yürür. ç esa alıp veriyo~. Yann bendeki bu sır cpervekirı.; .damp pulu.. levhuını B6kreftıeti d6kkA.ndan ikincl defa Ga- viicud bulan annem bana bir BulprdaD 

Şbndi biz radyolar da ayni muameı .meydana çıkac:at ve yeni bir tcad namı ctemga poliı.; .,,.,. ... m,mütteki:ayl cmaslı, laa gelerek l'Ye nakleıdildiğim zaman Ni· anne oldutunu iddia ederdi. 
maruz kalıyoruz. Herkes bize birZ altında tekmil radyolara tefmil oluna- matkb okurken flmdiki y&Dlarmda cra• lırıoleskonun kanaile dilber kızı Mvyorayı - Oraa beni alltadar etmez; ~n be
parçası ıözıle bakıyor. İnsanlar hıç dü· caktır. lnsanlan da tesadüfler yükseltip yoneı. normal, realizh libi allah ailah Jr.avıa halinde buldum. Kadın. kızma nim babemm 1dm olduğunu behemehal 
tlinıWyorlar ki ağızdan çıkarak havaya alçaltmıyor mu?. Dört tarafınıza bir gö& kelimelerden pçilmiyeıı bazı muhan1rle- mııttaıaı çıkıtl,ordu: bilecebin~ .. 1 di 
p:ten •ler kayb<>Jmuyorlar. cBaki ka- gezdirin bakalım: rin c~lın umurniyeyi lctare. ye menıu- - Babanı kim, bablun kim?. Baban - gt 1 em ~y ;rkil~:·ı, 1 ta 1 
lan bu kubbede bot bir sada imiş• derler Bütün bun,ara tesadüf derler aziz aa- riyetleri tesad'1f dejil de nedir?. Tahrl- Nikoleako ifte .. kaç tane baba tstiyecek· - ~; mı~ta~ •, en an 

1 yım 
•e söderiııin. eealerinin baki kalacağına hibim!.. Nitekim beri tarafta bet meb"ua rat tltiblijiııdıen meb'111lule yol olur da sin?. - G .;ın kod :· d kl 
ve gfln6n birinde radyolar vasıtasi1e ya- kuvvetindeki bir adamın elli banknota matbaa mürekkebinden niçin bal ola- Kıza dltbt ettim: Cennetteki huriler - y~vn ; s ı an uy u arımı .•• 
blanarak bar, bal' bağırtılacaklarma avukat k&tibllll yaparak ekmek pefinde mamut?. Teadlf buma da yapmnn mı?. bama eline 111 dökemezler. O kAf, 0 göz, = p ke:;. ı~.~ d Se bi .. ı. ••. 
lnaNNıılar. koşman da bir ıe.dilftllr Geçenlerde Nitekim beni ele bir tesadüf ı.a hale 

0 
Çlhre. 0 ...tem, o b1Ç9, •bacak, o a- y e . 8 """''.5r~ ur. n r ~m 

Yann, Yeni bir .maldne ile, Şirazlı Ha- ölen profesör l"reud'ii ~yanın kol- koydu. İki vidanın btdblrine delsek i- yak. 0 el; mıan yarabbi' .. Ben makine ra':':1lı bır Gari:US vaTmış ta onunla be-
fız &diye ~ Gülistanı okutrnı- ması nuıl çirkin bir teladüfse İngiltere- çimden Odncl bir eleldrlk ceft1UU lf'9" ı.alde nur y6züne bır dakika yaşamış.5ın. • 
yacağımz ne malilln?. Bu adam eğer sağ· nin kabulü de öylece, fakat pzel bir te- mesfne Rbeb olufa JlzD•dM ba hale =:,m; tek g6dim kamaıtı. idi Dur, ben ~~b~ırnd. Gend çd~:ldtmgil•ı 
blında lı:endl .. '-'--'-' d"ftü _ 1.1-.. ze m, papaz me-.- m e e "'"llY 

..-~illi yüksek sesle oku- sa u r. ~ BJddetten yftzil allı. morlu bir şeyler on altı da fkeft mınemm sevplile. 
4uysa günOn bırinde aesini mutlaka ma- Adam vardır ki tesadüflln aevkile ta• Ve 1ııu baUm .ebeblJ ıBr ld matmeMI -....., bu halile gilzellili bir kat daha rinde = beni k çmh. Köıstencede 
ldnede bulacaktır. lihin avucuna oturarak ma memurlve- Muyun NDmdnk-wm...,. .... tan D- • ...._ • .., Rejinn tel d bir: f• .. kalth~-- ....... 

Siz iman'ar dıü ti d fevk lAd ltğe yübelmiftir y1 ela ...,..ına muttali oldum. - ........- • a o • e a 14 AWlll ...--

tcadlar teea~ene şü~yorsunuz ki ~ enk d.\
1 

e etine hamlede ; :. dar~ w 80D muayeneclm ge- - Anladık; babam Nikoleakodur. Ben ra Bükrete geçtik. 
~Badece l ~~evlududlir. Mese?l u en ı ym. r~ ki- ead1ttmJMl:11 bulduktan aua ana onu delil, asıl babamı IOnlJorum.. - Bana bu tafsilatın lüzumu yok 8llı 
bp Yenin:;. ~ı!,~11= =~:; :!,~~: :a::;:ol~• =-deste, posta posta MVktyata Ubi - Utanman bak; benim kaç kocam~; Galastaki maceraya gel' .. 
tJd vidanm biribirine teın&1111dan dola- beraber ark••""•ki uçuruma 111varıa- tutulduk. Fııbdtalanta radyo deb'boyda- vardı T. C A !'kası txır) 
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( emleket llaber ·e nııa·J 
Çankmnın bakımstz bir nahiyesi 

Kızılırmak nahiyesi bugün yolsuz, köpr:1süz ve 
mektebsiz bulunmaktadır. Köyleri de ayni şe&.ilde 

ihmal edilmiş bir vaziyettedir 

Çankırı (Hususi) - Çankırı vilaye- Artık bu nahiyeye göz atılma zama-
ti şimdiye kadar vilayet çevresinin her nı geldi sanırım. 
tarafından birçok ~ler başarmış, kaza- Kıymetli valimizin nahiye ihtiyaç -
Jarı. nahiyeleri. köyleri mekteble. iyi larına göz atacağını umınukta)'lm. Na. 
ıkötü yolla. köprü ile mümkün olan ih- hiyenin özlediği şeyden biri mekteb -
tiyaçlcırı karşılamıştı. dir. Çok çalışkan bir maarif müdürü 

Bu arada mekteb işine oldukça e - sayesinde yakında buna kavll!jması bek 
hemmiyet vererek. köylüyü cehaletten lenebiJir. Bu suretle nahiyenin o mah
kurtarma yolunda büyük mesailer gös- sul dolu topraklarında okumanın yer -
terilmi~ti. Fakat bugün Çankırı maa - diği bilgiçlikle çalışan bir zümre ça·Jış
rifinde bu hızın durduğunu görerek a- mağ::ı başlar. 
cınıyoruz. Çünkü bundan dört yıl ev - Bu arada yolların yapılması. halkın 
veJki maarifteki faaliyet birdenbire Çankmya daha çabuk ve güçlüksüz 
sönmemiş olsa idi, bugün Çankırının gitmesi beklenebilir. Hele iki tekerlek
mektebsiz bir bucağı kalmazdı. li kağnının dört tekerlekli arabalara 

Gerçi bugün maarif çalışmıyor de • çevrildiği vakit eskisi gibi bir gün bir 
ğil. fakM: kolay yerlerde, ihtiyaçları bir gece yol yürümekten kurtulmuş ola • 
derece karşılanmış köylerde çalışıyor. caklardır. 

Diğer taraftan 16 köylü ile vHayatin Bun1ardan başka· Kızılırmağın en bü 
<'n ehe!Tllltiyetli bir ziraat diyarı 0lan yük ve tek hasreti; ırmak üzerine ku -
Kızılırmak nahiyesinde bir mekteb rulacak bir köprüdür. Bu köprünün de 
yoktur. bir muallim gönderilmemiş - süratle yapılması bekleniyor. 
tir. 16 köyiln yüzlerce çocuğu cahil 
!kalmakta «biz de okumak, yazmak is - Bu köprü de yapıldığı zaman Kızıl-
teriz• diye bağırmaktadır. ırmağın coşkun kızıl suları içinden çık-

Kı zıJ ırmağın yıllardanberi hasreti - mak için çırpınarak. develer gömüle -
ni çektiği ne kadar büyük ihtiyaçları rek. kağnılar. atlar ve mahsul de bin 
var.. . . müşkülatla geçmekten kurtulacaktır. 

Edirnenin imarı 
Uzerinde yeni kararlar 

1 Niksarhlar inşaat için 
heyet bekliyor 

Edirnenin (Hususi) - İstanbul - Niksar (Hususi) - Zelzeleden harab 
Londra asfalt yolunun Edirne metha- olan kasabamızda halk her hangi bir su~ 
linden Türk-Bulgar hududu üzerinde- retle içinden ölüm korkusile çıktığı ev -
ki Kapukule mevkiine kadar olan kıs- lerine bir daha dönmek cesaretinde değil
mmın inşaatına önümüzdeki yaz mev- dir. Sarsıntı arasıra devam ettikçe bu en
siminde baslana'Caktır. Bu itibarla as- dişede haklı olduğuna bir kat daha inan
falt yolun Edirne şehri içerisinden ge- makta ve halen sığıru_nış oldu~ b~raka 
çecck kısmına aid güzergah projesi ha- veyhaud da çad'ırda hır kış değıl, bırkaç 
zırlanmaktadır. Yarın şehrimize ~ele- kışı geçirmeği göze almaktadır. Bittabi 
cek şehircilik miltehassısı Hilmi, yalnız bu perişan halin devamı oirkaç cihetten 
bu i~lerlc meşgul olacaktır. halk için zararlı olacağı şüphesizdir. Bi -

Nafıa Vekaleti Edirneden geçecek n.a~naı:y~ ilk be~lediğimiz i~l~rden bi
olaırı bu asfalt yolun güzergahında önü- rısı salfilııyetta~ bır fen heyetının kasa -
müzdel<.i ilkbahardan itibaren istimlak- bamıza gelmesı, halka mesken tutması 
tere başlıyacağından planın bir an ev- için rnüsaid bir zemin göstermesi ve in -
vel bitirilmesine ehemmivet V€rilmek- şaat direktifi vermesidir. Saniyen tehlike 
tedir. · arzeden binaların derhal }'lktırılarak 'bfr 

Edirne şehri plam tanzim edilirken 
mevkii tayin ve tesbit edilmiş olan 

çok vatand~ların . hayatının bu görünür 
kazalardan kurtarılması lazımdır. 

~eh:r oteme. şehir klübü binasının in- Denizli VilAyeti meclisi açıldı 

Eitliste halk gaz 

sıkıntısı çekiyor 
Bitlis (Hususi) - Yaz ve sonbahar 

aylcırmda tenekesi 3 lira· 50 kuruşa sa
tılmakta olan gaz vak.tile depo edilme
mesi ve belediyece bu hususta bir ted
bir alınmaması vüzünden ekseri tene
kelerden 2-3 kilo noksanile 40 kuru~ 
fazlasilf' 390 kuruşa• satılmaktadır. Bu 
vüzden halkın birçoğu gazsiz kalmıştır. 
Bir an ev\'el ihtiyaca yetecek derecede 
gaz celb ve temini için belediyenin acil 
tedbir alınası beklenmektedir. 

Samsunda kız kaçırma 
yUzUndan bir delikanlı 

ö' dU:-UldU 
Samsun (Hususi) - Samsuna bağlı 

Diiz kö:vünde bir kız kaçırma vak'ası 

olmuş ve bir kişi ölmüştür. Hadise şöy
ledir: Ayni köyden İdriz oğlu 23 yaşla
rında Osman Güvercin hüviyeti meçhul 
bir şahıs tarafından başından kurşunla 

vurulmak suretile öldürüldüğü haber 
alınarak derhal mahallinde tahkikat 

yapılmı~. suçlunun ayni köyden Yugos
lavya göçmenlerinden Reşid olduğu an
laşılmıştır. Osman. Reşidin yegeni Mür

di:veye göz koymuş. Reşidin evine ~el
miş. yanında bulunan arkadaşı Adem 
ile beraber kızı kaçırmak istemiştir. 

Fakat evin içinden at~şe maruz kalmış
lar. bu sıra'Cla Osman b~ından kurşun
la yaralanarak ölmüştür. Suçlular ad
liyeye teslim edilmişlerdir. 

Polath Ç<wuk Esirgeme 
Kurumunun faaliyeti 

Polatlıdan yazılıyor: Polatlı Çocuk 
Esirgeme Kurumunun yıllık kongresi 
28/ 1/ 940 Pazar günü ilk mekteb sa -
!onunda heyeti umumiye liuzurunda 
yapıJmıııtır. 

Kurum ilk mektebdeki fakir yavru
lara· bir yılda on yedi bin kırk kap sı -
cak yemek ve iki bin sekiz yüz kırk ki
lo ekmek. yüz altmış çift yazlık ve kış 
lık ayakkabı. seksen kat elbise. seksen 
çift çorap, elli aded kep. otuz aded or
gantin, vermiş ve yüz çocuğun mekteb 
levazımını temin etmiştir. Çok çocuk
lu üç fakir ailenin çocuklarına• da ev -
lerinde mütemadi yiyecek yardımında 
bulunmnktadJ r. 

şaatına da asfalt yolla birlikte başlana-
caktrr. Şehir klübü ve şehir oteli. an- Denizli (Hususi) - Vilayet Umumi Profesör Egli Edirnede 
treleri ayrı olmak üzere bir çatı altında Meclisi Şubatın 1 inci günü Vali tara- Edirne (Hususi) - Şehircilik mü -

Şubat 7 

Mi li piyango 
Birinci terlibin birinci keşidesi bugün Ankara 
Halkevi salonunda çekildi. Kazanan numaraları 

aşağıdaki sütunlarda bulacaksınız 

Ankara 7 (Hususi) - Milli piyango 2375 17683 3021 6011 14212 35533 
keşi desine saat 1 O da Halkevi salonun- 33324 31831 40129 8399 ıııroo 2B5'l 
da Milll piyango idaresi erkanı, noter 17005 30549 40947 14874 

ve kesif bir kalabalık önünde başlan. Bunlardan başka 600 bılete de 50 şer 

mıştır. lira ikramiye isabet etmiştir. 8{l bin Ura 

Keşide iki celsede yapılmış ve celse- kazanan numaranın 2 parçası istanbulda, 

ler arasmda yarım saat bir fasıla ve- birer parçaları da Bursa, Elazığ. Zile, 
rildikten sonra öğleye kadar tamamlan Merzifon ve Keskinde satılmıştır. 
mıştır. 

Kazanan numa•ralar şunlardır: 

80.000 lira kazanan 

41141 
20.000 lira kazanan 

15.000 lira kazanan 

31650 
12.000 lira kazanan 

10.000 lira kazanan 

7905 
5.000 lira kazananlar 

40704 31790 

3.000 lira kazananlar 
19689 35215 30937 28932 

2.000 lira kazananlar 

20 bin lira kazanan biletin 3 parçası İe
tanıbulda, diğer birer parçaları da Kon
ya, Samsun, Bafra ve Bursada satılmıştır. 

15 bin lira kazanan biletin de 3 parçası 

İstanbulda, birer parçası İzmir, Bolu, El'
zurum ve Keskinde; 12 bin liranın 2 pal' 
çası İstanbulda, 10 bin liranın iki parça. 

gene İstanbulda satılmıştır. 

Amorti kazananlar 
(80, 20 ve 15 bin liralık ikramiye

lerin isabet ettiği numaraların son iki 
rakamları olan (41) (05) (50) ile ni
hayetlenen bütün biletler (20) şer lira.. 
onda bir hesabile (2) şer lira amorti 
kaızanmışlardır. 

eüi-Sa"Çeifk8Pör-i<"iühu··ı8iiisil 
kolu Orhangazide 

Orhangazi (Hususi) - Yapılan da .. 
vet iizerine Bursa Çelikspor klübünün 
temsil kolu Orhangaziye giderek cDe -
dikodu> piyesile «Hırsız• komedisini 
oynamış. halk tarafından alkışlanmış
lardır. 

Fransada iki idam 
mahkumu casus 

Faris 6 (A.A.) - Nansi mahkemesi ta
rafından casusluk töbmetile idama malr 
kıim edilmiş olan yukarı Rhin umumt 

meclisinin eski reisi Alsas muhtariyetçi
lerinden Ross ile suç ortağı Lobstein'in 
müdafaa avukatları müekkillerinin a.f -

fedi1melerini istemişlerdir. Eğer reisi -
cümhur, bugün kendilerini affetmiyecelt 
olursa her ikisi de yarın sabah idam e • 

dileceklerdir. 

Felemenk Hindistanmın 
müdafaası için 

olacak ve Yangın kulesile Maarif hah- fından açılmıştır. Vilayetin hesabı kat- tehasc;ısı profesör Egli yanlarında Na
vesi :verinde ya'Pılacaktır. Bu insaat isi iye ba-ğlanan 1938 senesiyle 1939 yılı fia Vekaleti mütehassıslarından Hilmi 44545 

için E<lirne vilaveti. husus} m~haseb'e altı aylık icraat ve hidematına müte - ile şehrimize gelmiştir. 39685 
btitçe<ıine 55.000 liralık bir tahsisat afük tanrim kılman izahnamesi okun - Va.Ji Ferid Nomerin huzurile bele -
konmuştur. muş, kifayeti el birliğile kabul edil - divede beleı:liye reisi Ferid Çardaklı 

49227 
1253 

4056 32930 40801 48651 

Amsterdam 6 (A.A.) - Telegraf 

gazetesine göre. nazırlar meclisi, Ho • 
landanın Felemenk Hindistanmdald 

bahriye kuvvetini arttırmak bu.susun.. 
da bir karal' vermiştir. Askeri müte • 
hassıslar. 3 kruvazör inşasını w Sou
rabaya deniz üssünün tahkimini tekllt 
etmektedirler. A~:n_i zamanda b€lediye üç şer€feH mlştir. olduğu halde ve öğleden sonra Umu -

1.000 lira kazananlar 
oamıı ıle Atatürk parkı arasındaki ha- İlk ce19ei içtimaiyede divanı riya - mi Müfettişlikte General Kbım Diri -
rab \•aziyeti ile pek çirkin bir manzara set intihRbı yapılmış ve mesai encü - ğin huzurile toplanılarak imar planı 
arzeden adanın da kaldırılması lçin is- menJeri seçilmiştir. Eski belediye reisi işleri ii7.erinde görüşülmüştür. 
ttmlaklere başlanmak üzeredir. Cuma avukat Naili KUçüka ikinci reisliğe ay-
g?ıı~ }evkalade olarak toplandığını bil- rılm~ştır. . . . . SögUd ebesiz kaldı 

4398 
1590 

16232 
.'37596 
34553 

12265 27406 
48158 '2'1757 

38998 49617 
30142 19276 
39619 45873 

15535 
47553 
15161} 
42619 

4.337 

20390 
12282 
13533 
37506 

4320 

47686 
24159 

577 
3718 

36711 

······---····································· ....... -····-
DOYÇE ORIENT BANK 

dırdıgım belediye meclisi bu istimlak Vıiayetm Da1mi Encümenınde tesbıt 
t~ini kabul etmış· ve mukt . t b. edilen 1940 yılı geliri (518.000) lira. 

azı a sısatı d 11.ı f h''t . . kl" 
vermiştir Bu d t ır. ıv nsra u çesı yem te ıflerden 

Söğüd (Hususi) - Söğüd ebesinin 
İskenderuna tayini üzerine bir sene - 100 lira kazananlar 
den beri kasabamız ebesiz kalmıştır. E
besızlik yüzünden yerli ebeler tara - 18505 
fmdan yapılan doğumlarda birçok M.- 43205 
<liselere sebebiyet verilmekte, ~atta 44049 
birçok hamile kadınlar zatımetler ıçe -
risinde civar vilayet hastanelerine gön- 21965 

Dreıdner Bank Şubesi 
Merkez.!.: Berlin 

· a anın am orta yerinde f 19 39 ki umumi hela da ıkt 1 sar ınazar masarifatmdan yüzde 

1 
• . Y ırı a<eaktır. Be- on tasarruf edilmek suretile (33.200) 

led. ~ e bunun Y~mn.~ gene o civarda ve lira açıkla umumi meclise verilmistir. 
yer altında olmak uzere yeni bir umu- · 

Hatay vilAyeti taksimatı mı hela inşa ettirecektir. Bu adanın is
timlakiııe aid kroki ve projeler hazır
lanmıştır. İstimlak işi mümkün olan 
!IÜ\'·ane neticelenecektir. 

Ankara (Husu3i) - Hatay vilheti derilmcktedfr. Bunların önüne geçil - 44152 
idari taksimatı sımrlarını tayin ve tah- mesi için bir ebenin süratle tayini bek- 37380 
did eden kararname neşredilmiştir. l ıenilmektedir. 36225 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 5
45-0 r===========::-: 12956 

- Hasan Bey haberin var 
:mı bilmtım .. 

f 
~ ~___....., 43521 

1 28877 

812 
' 40347 

•· · Belediye ilkbaharda bir 
çok istimlSklar daha yapa
cak.mı§ .. 

· · · bunun için de epey bir 
paraya ihl:yaç varmış .. 

Hasan Bey - Onu bilmem 
anuna bu istimlak işi Beledi
ye bütÇP!'Iİne bir hayli cy1-

kım. olacak! 

40768 
20600 
43394 
12939 
19472 
49441 
33240 

8446 
45659 

42145 47135 24509 
29209 24787 45208 
24207 32.267 25408 
26637 47555 13921 
40502 44110 16178 
391Ş9 13193 41457 
13177 41982 43234 

9627 40531 44~28 

3W52 40596 46677 
6873 34428 37716 

24120 26340 28M3 
29319 8489 40220 
15318 36167 :10935 
23738 44548 21285 
34432 19646 26712 
40828 18019 35809 
24219 10011 ?,fl206 

7268 25047 41491 
40217 28907 .216:37 
14933 6009 5503 

34976 7911 44114 
37028 5987 47381 

1058 
41409 
30638 
18431 
37126 
12198 
40545 

4180 
37420 
17665 
:36-17 
314~9 

48980 

48454 
6952 

29.f53 
37022 

1546 
27707 
31531 

16295 
16333 

41976 
3071 

46326 

17192 
23694 

105 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün Güınriilü 

* Her tilrlli banka İfİ * 
38677 --------------~ 
22683 
23040 

1807 
4824 

48822 
11138 
22348 
31709 
27097 
44696 

~;,.. ... 
OOıAçAHA=zgwıı 

6436 W:AKAT 

42366 ıtt:ıııa.:!.Y. ~"'~Son Pı:· ı: a 
38838 DAKi"~ı~ 1 L .. N ,, 
3508 .' 00r0N OlKEYi HER GÖN OOLA$11l..f 

26272 
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Tarihten sahneler Bir doktorun gDnlDk 
notların dan (Baştarafı 1 ncı savfada) } Diye sormu§tu. Kazaz Artin fırsattan 

Huekinin tacın tah:ın aldıltJr :istifade etmiı: 1================1=:=ı Y1itt0imi böh.i!~ bö&iik bö;:!iLter ı -Yanan kilisemiz hlla vlran kaldı- Leli eli lif oda umum 
Stdtn Stll~ tahtınıı verd~ler ğından Pazar cluuı açıkta yağmurlu ve T~dablr De içtimai 
Bana hayf d~ği! mi cl~r Sultan. .Meh- soğuk bir mahalde ckunuyor. KölenJz A-

med. yinimiz icabınca bafun açııt olarak bu Korunma çareleri * mahalde duruyordum. V',Oy!p nezle ol- Tltti.ı, yaııı lekell hummanın bir .. bir. 
s- ı .. . . dum. Onun için hamama gitmiftim.. de. b!r memlekette bnilnll almak 1ç1n 7a-

oy eyin Gulnuıa ka:-aLar ba~Lr.:ım b •~ B ü.zerlne Sul- pılacat yeıtne çare uı, ve cldd1 blz ıe-
Ah ittikçe ci§erimi daOJ,aıu.n CeMvahını dve~rı:;~:-·. :::ikinden daha mlzllktir. B1ttabl bu temizllk mefhıınıu 
S .. ,._ M h d ç· . 1 k -· tan a mu , ıuuar.nm _, b' .. r1 ~ft ... di.. --n e in' ı~ır ı t-. auıaııı.,;n .. f .. n olarak inşasına içinde her şeyden en= ..... e ........ e 
Bana hayf değil uıi d?r Sultan Meh- mukelle ve muıeyye · yoruz. Medent bir 1nsaD lc;ln bit tutmak 

med. müsaade etmişti. ç.:>k ayıb bir ıeydir. Bir insanın da btt -
ıtqad Ekrem lenmcımesl 1c;ln yegt.ne çare SJCak au • Şair Afife kadın ile dl'rdüncü ~ıehme- ___ ... •• , _ .... _,____ nbunöur. Miımkun olduğu tadar c;ok .,,_ 

etin birbirlerine ka1·şıMtlı söylediklPri şi- HikAye : Eski kanape kanmaktan c;eklnıneylniz, Yıkanmak hlç 
irler arasında şu ik> kıt'a d:ı, kendi çcşid- uran olmıyan ve dalma faydıw olan b r 
leri içinde, güzeldir: (Ba~tarafı 9 unca sayfada) şeydlt. Utlın yıllar ')'ap1lan tıbba MIUdkat 

Dördüncü Mehmedin kıt'ası: Faturalar geJmi~ti. Kanapenin parasını grute'"miştir ki temiz olan milletlerde b -
B '- d k 6. uk b ' Uim azdır. Çlnkü hastalık azdır. Me.ell eyazı.ur giydit}ince bir ünııe t ya verdiler. Foma, ufak bir ticret m a 1- ı\mal meaıleketıe.rlnde, yanı İsvet. llor. 

benzcr.ri'l'l, linde kanapeyi eıve tapma~ razı oldu. veç. P'tnlandlya, Dantmarta, İnglltere rı 
Siyehle-r giydiğince sen neman ley1d~ıa Gene ucuz bir fiatla eski unapeyi de pa- 01 memlekeUcrde wtalık ve ölüm n1a -

beıı:crS{n~ zara götüreceğine söz verdi. bet! diğer milletlere naıaran 90t udır. 
Y efiller giydiğince tutii {TV1ı~ya ':ıen· ,.1ak-Mahonu banyo dairesine kapad!- Tem!z olan rilcudde mikrop tutunamaz. 

zenin 
Ben.im ho§ bu Afifem ıcn güli rıı'naya 

benzersin. 

.ı.' Hastalık girnıu. itte tut\lde dt bunu 
lar. Eski kanapeyi sokağa indirdiler. Es- tatbik etmekten bqb tare 7oımar. llaf-
ki kanapeyi son defa olarak teşyi eden da"' vtictıdde ne .kadar bit -nırn omı ıe. 
biricik insan Lüdmilla Nikolayevna 0

1c1u. mızll.kle gtdemıell. F.va11 ve llblaelerl 

* Foma, eski kanapeyi sırtıns vurarak: dezenfekte ettınnell, W sftn tçlndt bit -
ten turıulınat b6ylece aDmtiln olar.,,_ Afife bdınm kıt'ası: _ Allaha ısmarladık madam!. fils salgını unuında kalabalık 7ulare 

BeyazlaT gi11ciiği~ca Padişahım., aya Dediği zaman kadmın gıözleı-i yqardı. gitmemek. tmıız olm.J.7&D ın.1aaıerta &e-

be-rtzeTsin, Tam lbu sıredll Lelya, merdtven başma mas etmemek lbundu, 
SiyehleT giydiffence Kabci ulyaya hım- fırlıyarak çıngıraklı ..e ne(ell btr sesle: Her yerde laer dairede .,.. t"Ylerde ven. 

zcrıin _ Annecijim. diye ıreslendl. gel de ye- 11«• azam! de.recıtd• rta,a etmK - _ 
lerde "Ye npurtarda, tn.mnylarda temiz 

Kızıllar giydi~nce cevheri hrımrdı!a ni kanapeyi corıore• edelim. Biz hepimiz dır. Muh1tfn.lmt tlmldtt mefhum_. mt1-
l>enzenın onun üzerine oturduk; sen de gel!. temadlyen telkin edlnls. Qolı: bfl7b btr 

Bnim het/bftltl hi.inlc41'ım heman deT- Lüdmil'a Nikolayevna mahzun bir eda hayır J.olemlf olur.aunus. 

Sl411a betı.:t. .... ain. ile: OHab ~ ~ ..... 
Kumkapı Ermeni patrikh_-nası' - Mersi kmm, Meli, vaktile bız de çok .mıa _,.,ı1eme•anu n. ............. 

~ ~ mnhbelulı ,.,, ... 
kilisesi oturmuştu~!~ ... - ........... _. ___ ............. \ J 

~ .. f'EÖAVA ŞEYLER _( ........ ;:~eıriyaı 
Parasız, lmr'urı:, bllmeceshı atnemay~l Kumkapıdaki Ermeni pat.ıikhanesı ki- g tmf'k, muhtellf hediyeler almak 1ater 1 OtomobiJ Dbııel Motirled 

ve 

Kazaz Artinin hamam t.kr:sı ) 
lisesi yanmq, yeniden inpsı için de izin ml3lnlz? U!: kunıta blr AÇIK OÖZ ga- ŞofCr ve mot6rcm.rtm.1Ra tateklld ... -
verilmemişti. Bu kilisenuı inpı;ı ruhsatı- f zett.ai alınıZ. Bunlara ka'YUfturm'. A nne, otomobD obahı mldlrl P!kı1 T. Sar -
nı alan, ikinci Manmuduıı gözdelerınden ' - deo tamfından JUl)an • G7medl lı:tı&b, 
ve Ermeni zenginlerinden nükteperdazlı- ••••••n••·-·•n••··-·-·--···--·-••n•••••· .. •· herke.Un az çok tanıdıltı bensin ~ 
jı ve zarafeti ile meşhur Kazaz Artııı ol- ) henlb jyice anlJJIUD•dtlı Dbel mot.ıarlınt • -
m~tu. ( T i Y A T R O l A R rasındd:i şekil ,. ~ma far.klannı, .lllllh -

Kazaz Artin Ortaköydc otururdu, fa- Şehlı tiyatrosu Tepebaşında dram kısmında hmmsiyetıerin1, baMa.ten ma10tun aW.odlr _ 
- - tellt &Utem Dlael motörler1nln aınıt.lanlu ve 

kat yıkanmak içın Yenikapı hamamına aqam aaa\ 20.10 da lerde naJ!ıl yandığını, ayarlannı. bakım ve 
giderdi; Yenikapı hamamı, denize nazır, O Kadın A.malarmı açık blr dil T• blr90k motk re. 
ıertıbatı gayet mükemmel bir hamamdı. l.IUkl&ı eaddest tomedt tıammda simleri ~le anlat.maktadır. NA..şlrl !atanbulda 
Bir gı.in, pad'işah Kazaz Artini aratmış, Gfindüz aaat 14 te Hfümü Tabiat matbauıdır. 
saraydan gelen zevat, Artini Yenikapı Ç k O u Atatürk - M. Cenan! tarafından manzum 

ocu yun olarak yazılan 'bu eser Bbedt Şefin tahra -bamanıuıda bulmuşlar ve iradeyi .Jrada akf&m uat 2010 da manlıtlarmı, lntııA.blanm " böyftlı: lllTfye-
teblığ etmişlerdi. Padişaha da Kazaz Ar- Oğlunıuz tın: naklet.mettedlr. Sella w güzel blr f11r 
tini hamamda bulduklarını söylemişlerdi. dllUe kaleme ahnm~tır. 
Huzura çıktığı zaman Mahmud: Balk Opereti: Bu at.tam t da Elmadatmaan Memlş - Bllml lılallt Ev-

- Artin! Hamoıın rtlhat mı idi? La Maskot renol tarafından yllllan ~eser, .lı:ttü 11a -
llnde ~ılmlııtır. 

Ruha lslam - Blga müftüsünün ıı:aıuıe M .. tekaı·d Hesab Memuru aldığt bu eser ı..ıAm dlntntn ln•nma.n dair olan hilkfunlerlnJ 1ht1va etmektedir. 
Ar ak - İzmlrde çıkan bu aan'at mec -

muasının 9 uncu .sayı.!ı ~ıştır. 1 kt Kültür - Gene İzınlrde neşredilmekte o -a ına ca ır. lan btı kfiltiir dergtsintn 1\'tbat aaylSI dolgun 
mündetteatı ihtiva etme~ \Pdlr. 

Askeri Fabrikalar Umum M Udfir- \'arlık - 158 ine! sayısı birçok şUr "'ma-
kalelerle çıkm~tır. lllğllnden: nönum - İklneıunun ıayısı doııuıı 11ral 

Jıltıtehld bit utert h yazılarla intltar etmlfUr. 
Jıe dii esab memuruna lhUyaç vardır. İstekli olanlaruı hal terctlmelerL tktıcadi Yürü,.Uş _ Ayda bir D9'1'0lun -

umum mu rlucte lllllracaatıarı (89U makta olan bu Jktısadt. mali. sınat " ticari 

Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul 
Şubesinden: 

mecmuanın 4 ftncti aayısı birçok lkt.ıaad pro
fesbr ve doktorJannın yazılarlle mtltenent 
munderecatla intişar etmlşttr. 

Yent Türk - Eminönü Halkevl tarafın _ 
dan çıkarılan Yeni Türk mecmuuınm 88 m_ 

c0fls1rnlztn Avrupaya lhraç ede ~l cı sıı.yuıı dolgun bir münderecaıta intlfar et-
r1ben 3000-8000 bot aandıtın lma~ıe afyonıar için bir sene zarfında yaptırılacak tak. m1fttr. 

.... rt h 11 be P&tar!ılt suretue muaaka.saya konulmuştur. Bu l.5e I ······-············ .. ·······-· .. ···-.. ·----...... p. name erg n ıu mız mulıaseb 
aat. 15 tedtr. Tallblerin mezkur . e&nden alınabll r. .Münakasa 812 940 tarihinde 

...... uan lfi•umu illn °'•nur .• •iln ·:.::''° Llm•n ha•ın• ... şubemiz ., ........ mu - llın Tarifemiz 
Devlet demir ollan ve liman1an işletmesı umum id resi iılnları 

Muhammen bedeli 2259 llra '15 klU1Jf olan 13l 
demir varil 20 2/1940 Salı gunü t < aded takriben 250.300 ııtrellk ıalnnlze 

aaa 10,30) on bu~ukta Ha da .,. • .," blnuı d hlllndeki komisyon tarafından açık ek&lı-- Y rp__.a ıar a. 
••...ıc oruıı.~ .satın alınacaktır. 

Bu 1" ıtrmek 13tlyenlerln 169 lira 48 kuruıhıt muvakkat temlna~ n kanunun tayin 
•ttili nsa1kle btrllkte ebıtme günü aaattne kadar .. ,_ .. tJ ••-·-d 

-.om ... ,,ona muracaa arı ..-.uu. ır. 
Bu tşe aid şartnameler komisyondan para.sız olarat dağıtılmakta.dır. c

8
8S) 

Gümrük ~~~~faza Genel Komutanlığı lstanbul 
Levazım Amırhgı Satınalma Komisyonundan : 

ı - Deniz Atölyem lçtn 119 kalem tamır ınalaeJDe.s1ntn llat'ltto Pe 1te iDi aaaı 
15 dt açık tkallt.meaı. yapılacaktır. rf8lll 1 

2 - Tuarıanmıı tut.an 4350 lira ve ut teminatı da 327 lliachr .BYaaııı llateııl kom.lB. 
yondadır. Alınabilir. · 

S - İsteklilerin kanuni vesikaları ve ilk t.eınınat .mektubl&n ft7& ftZDe matbullL 
rtıe O:llata Mumhane caddesi İbrahim Rlfa\ Han ttınct katıüı 'lı:om!Qoııa gelmeleri. 

(N7> 

lstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan: 
Dlft.ababetı okulunda yapılacak 910 • 25 llra kefltıı tamir .,. t.ed1l ili 11 itaba\ HO 

Cumarteıı güntı saat ıı de Rettörl1Utdı açık e mmeye konıalmUftur. 
İa\eklller en az 500 liralık bu 11bt iller npttima d&lr f.ttanbuı w~ttndmı ihale

den aek1z ılln eneı alınDUf vealka ve Ticaret Oduı vealtNllll ee llrallk a:uın.Jı:taı ıt
mlnatlar1lt ıeımeıert; tartnanuı, kef1f 11er dıı -.lı:t6rlltt.e elrlllr. (111) 

Tek atıtun aanttmı 
···---······· ..... --

•ahi le 
aahile 

Üpjnei uhile 
DörJüncii sa/aile 
iç aalıi/el,,,. 
Son aahile 

400 
250 
200 
100 
60 
40 

..... 
» 
• • • 
D 

Muayyen ı,tr mtlddel artında fu.. 
laca mik&anla Utn 1&JJtJraaülar 
aynca temllltll iarıttlllildft ,..,. .. 
edeceklerdlr. Tam, 7UDD "' GQnk 
aayfa illnlar Jçtn ayn Ildır tarife deıpJf 
ed1lınifUr. 

Son PM&'Uı Uout Mnlarma .. 
lfler içln fil adreN 111lruut eclll
mellcllr. 

.... Pesta Mafllan 

Nepi7at JılüdGıil: Se._ Ragap ~ 

_ • ...._ -•· B. R4gıp Kil~ 
ZMUU&"~ A. ftrem UŞAKUOIL 

Sayfa 

Bir 

ARLON 
SAATiNiN KIYMET.NDEN 
FAZLA DE~ERI YARDIR. 
Ayni ftala bır A R L O N 
uati almak kabil iken 
ba9ka saat aram~I• 

hacet yoktur. 

GUzel bir hediye 
sunmak istersen.iz 

Altın - Piatin ve elmulı 

.&BLOK 
8.1aU"rini takdım ediniz. 

Sıdıı deposu: lstctnbal, Sultanbamam Camcıbqa han 1 inci tat. 

Orman Umum Müdürlüğünden: 
On muhasebeci Alınacak 

Ormsn umum Müdilrlilğüne ballı Devlet Orman lfletmelerlnde (kaza veya ..U1t• 
merkezlerinde> çalıştırılmak üzere tmt.lhanla on muhasebeci alınacaktır . 

1 _ Tallbla1n memurin kanununun ~ üncü madde.al ev.safını haiz olmaları. 
1 - Alkeıtlllnl bltlnnlf bulunmaları, 
ı - .AMa.ı1 ıtae mezunu olmalan1 
t - Müsabaka imtihanına muhuebe blJenler tJUrak edecektir. 
ı _ Mtisan derecede not alanlar a.raaında Yilbek iktı..sad 'Y8 Ticaret mektebi Te tS~ 

~t ll.leL'd mezunlan tercih edllecekUr. J 

ı _Muvaffak olanlar ifletmelercle bir mDddet naJ ıördntt.en sonra muhuebecl Oll.. 
rak ıönderilecetıerdtr. 

T _ İmtlhanda muvaffak olanlara 3656 aayllı barrm kanunu hükümleri dalrealnde 1'10 
llrr.n kadar 11cret verllecetttr. 

ı _ tmuıwı JO/Şubat/HO Sa2ı ctıntl aaat 14 ıe Antarada Orman Umum llldlldtı • 
lbde w 1stanbul Orman ÇeTirp mt1dftrlqtlnde yapılacatmdan 19 fubat MO 
J'tserUrt akfahıma tadar t&Ublerbı a.p.lıdak1 veaa1kle Orman Umum Mtldlrlft;. 
llDe 'N latanbul Orman Qntrce K6cUlrlQttne mtıracaat etmelerl 1A11nıdır. 
a> ntaa eh:lanı w uternt ıerlıla ftılltuı ?eY& auret.ım 
b) 11111lD.bal mubt.tuı. 
•> llıMıeb dlplomuı ...,_ aurett. 
•> "f'&rm tlmdl1e bdar Phftılı yerlerden aldıtı hüımtl hlzmet ...ıta.lı. 

••• • •• 

T. iS BANKASI 
cari hesaplar 1940 Kliçük 

İKRAMİYE PLANI 
Ketideler: 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağustos, 1 İldnciteşıfa 

tarihlerinde yapılacaktır. 

K:lımhn&lı •• katr.banuıı Jıaaplanwda n a elU li'l'Gll bulunanlar 

hnı!IG dcaltil edilecelkenlh'. 

1948 iKRAMiYELERi 
ı Adet 2000 lirabk -= 2000. 
3 " 1000 " - 3000. 
6 500 ,, = 3000. 

" 12 " 250 " a::::: 3000. 
40 " 100 ,, == 4000. 
75 " 50 ,, = 3750. 

210 25 " =-= 5250. 

2'irki11e lı BanlcaııM para vatlf'makla yalnız par.:ı biriktirmif 

olTMZ, ayni zamanda t11Uini.ri de denemi§ olurıumu. 
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Terkibinde: iYOD, TANEN ve GLiSERO FOSFAT vardır. 
v 

KANSIZLIGA ve VER EME istidadı olanlara ve SiNiR hastalıklarına karşı kullanılır. 

HASAN DEPOSU YENi ADRESi: BAHÇEKAPI Beyoğl!J tramvay 
durağı karşısında 

Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajanı adedı : 265 

Zirat ve tıcart .b.er neTi bankl muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarmda en az 
50 lirası bulunanlö.ra senede 4 dEtfa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plA -
na göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1,000 Lira ,ık 4,0GO Lira 
4 ,, 500 " 2,0JO ,. 
4 " 250 " 1,000 " 

40 " 100 " 4,000 " 
100 .. 50 " 5,000 ,, 
120 " 40 • 4,800 " 
160 " 20 " 3,200 ,, 

DiKKAT: HesabJanndaki paralar bir sene içinde 50 liradan a,ağJ 
diişmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. . 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Ey1GI, ı Birincikanun. 1 Mart ve ı Hazt. 
ran taı'ihlerinde çekilecektir. 

BANKA 

K OMERÇiYALA 
ITALYANA 

Tamamen tediye edllm.lf sermayesi: 

700.000.000 ltalyan Lireti 

Merkezi: MİLANO 
Bütün İtalya.da, İstanbul, İzmir, Londra 

ve New_ York'ta fUbeleri vardır. 

HariçtekJ bankalarımn: 

BANCA co:MMER.Ci.ı\LE İl'ALİANA 
CFrance\ Pa.rl.<ı, Maraefile, Toulotıae, Nice, 
Menton, Monaco, Monteca.rlo, Cannes, Juan
le.s - Plns, Ville!ranch• _ sur _ Mer, Casab -
lanoa CMaroe) . 

BANCA COMMERCİALB İTALİANA E RO
MENA: Bucare.st, Arad, Bralla, Brasoy, Cluj 
Costan~a. Calaz, Sibiu, T1.mlchoua. 

BANCA COMMERCİALE İTALİANA E 
BULGARA. Sotia. Burgu Plol'di't', Varna. 

BANCA COMMERCİALE İTALİANA PER 
L'EGİT'I'O. Alexandrle d'Egypte, El.kahire. 
Port _ Said. 

ESKİ ve YENi ROMATiZMA, LUMBACO, Si
y ATIK, OMUZ, ARKA, BEL, DİZ. KALÇA ve 
soğuk algınlıklarından ileri gelen şiddetli ağrılarını 

teskin ve izale eder. 

BANCA OOMMERCİALE İTALİANA E -----------------------

GRECA, Atlna, Plre, SelAnik. ,.---· 
BANCA COM'MERCİALE İTALİANA 

1940 elmaslı ve pırlantalı Singer saat modeli 

TRUB'r COMPANY, P1hiladelphlıı.. 

BANCA COMMERCİALE İTALİANA 
TRUST COMPANY _ New-York. 

Müşterek Bankalar 
Banque Françai.se et İtallenne pour l'ame 

riqt!e du sud, Parls. 
Arj e.ııtınde: Bueno.'I - Aires, Ro.sarlo de 

Sante. f6. 
BRESİLYA'da : Sao-Paulo ve başlıca şe -

hirler!nde şubeler. 
CHİLİ'de: Santiago, Valparaiso. 
COLOMBİA'da : Bogota, Barrıı.nquUla, Me 

dell'n. 
URUGUAY'da: Monte't'ide<>. 

B!\NCA DELLA SVİZZERA İTALİANA: 
Lugano. Belllnzona, ChiaBso, Locarno. 
ZurJch, Mendrlslo. 

BANCA UNGARO • İTALİANA 8. A. 
Peşte ve başlıca şehirlerde şubeler: 
liRVATSKA BANK D. D. 
Zagreb, Susak. 
BANCA İTALİANO • LiMA 
Ll.ma (Perou) da bll.flıca ıeb.irlerde şube

ler: 

BANCA İTALİANO • GUAYAQUİL. 

ouayaquil. 
İstanbul merkezi: 
Galata., Voyvoda. caddesi. Ka.raköypala.s 

Telefon 44845. 

Kapalı vaziyette 

Açık vaziyetle 

No. 82/A 182 Elmas ve 11 Pırlantalı 500 lira 
- Emsalleri gibi on beş aene garnntilidir. -

'-• Adrese dikkat: SlNGER SAAT Mataz11sı - İstanbul EminönQ .... r 

V'ORI< ANONiM ŞlRKETI 

TESiS TARiHi 1863 
Slatüleri ve Türkipe Ctımhutlpeti ile mOnakit mukavel~Nmesl 

2292 Numaralı 10/6/1933 tarihli kanunla tasdi'k.,Adilmlşlit 
f 24/6/ 1933 tarihli 2435 Numaralı R~sml Oazete} 

,,-----------.. •-•••••••--------.. İstanbul bürosu: 

Şirketi Hayriyeden: 
Sermayesi ı 

ihtiyat akçesi ı 
t0.000.000 lnglllz Lirası 

t.2&0.000 lnglllz Urası 

DiKKAT 
Boğa~i ç~nin muhtelif mıntakaları için ayrı ayrı ve fevkal4de 

muhun tenzHah ihfrt'a eden ve bugüne kadar kullanılan 

1 ayh!< ve 3 &yhk kart abonema larımızın 
hük_mü. Ş~l~?tın 1~ .uncu günü. hitam bularak, yenileri Şubabn 
1 ~ ıncı günunden ıtıbaren merıyet mcvkiine konulacağından arzu 
~den sayın yolcularımızın ıimdiden köprü gişe memurlarına ve 
1 arede kontrol kalemine müracaatla yeni kart abonemaularmı 

tedarik etmeleri ilan oluDur. 

Harb Okulu Komutanlığından 
1 - Bu Yıl &.şatıda yazılı •artı 
A - Anke.rada bulunanı an hatz okurlar harb okuluna alınacaktır. 

ar «otrudan dolruya B b k 
nanlar bulunouklıı.rı Y r1n ar o uluna Ankara haricinde bulu_ 

e a.sllerltıc şub ı · · 
B - Kayıd ve kabul muameıeaı l/Ş e erme müracaat edeceklerdir. 

vam edecektir. ubat/lHO dan l/Hıuiran/940 tarih1ne kadar de_ 

J -- Oirl.1 şartları berveçh1 e.tıdlr. 

A - Türk ırkından olmak. 

B - SlvU liseden mezun olacak ve olgunıut tmtlha 
nını l'flnntı bulu 

C - Tam teşekküllü askeri heyeti .sıhh!yelerden (liarb okuluna lr nacaktır . 
raporu aiml§ Cllacaktır. g er) k.a.rıı.rıı ınht:ı.aı 

D - Azami yaşı 23 olacaktır. 

E - Dlter şartlar askerlik şubelerinde mevcuttur. 

F - Ankarada olanlar (E) madde&lııd.eli l&l'tlan Harb okuluna ınlir&c.ıı. tl& " 
tıillrl•r. mm. a ölrerıe. 

Alalemcıan han. Telefon 229-00 /S/11/12/ 15 
Beyoflu bürosu: 
İstiklal caddesi No. 247. Telefon: 41046. 
Kasalar ica.rı: İtalya ve Macaristan içln 

ve Tour!.stlque çekleri ve B. C. i. TRAVEL
LER'S çekleri. 

Dr. ihsan Sami 

ÖKSÜRÜK ŞURUBU 
Öksürük ve neres darlığı, boğmaca 
ve klzamık Gksü.rükleri için pek 
tesirli ilaçtır. 

Herkes kullanabilir. 

Koca.Hl tora Dairesinden: 

94t/ 1'727 

Türk Ticaret •ankuına 22/8/936 tarihli 
1l)Otek ~nedi mucibince dç bin yilz altmıt 

dört lira borçlu İzmltte Kumla çlfU1ğlnde 

sakin iken hilen ikametgahı meçhul bulu -
nan Kumla çiftliği sa.hibl ve hfüen İ.<ıtanbul. 
da olup neresinde olduğu meçhul bulunduğu 
tebliğ memurunun 17/ 12/ 939 tarihli şerhin _ 
den anlaşılan K§.zun Erson'un tarihi llAn _ 

dan itibaren bir ay zarfında. icra dairesine 
müracaatla bir itirazı olduğu takdirde bll -
dlrmesı aksi takdirde ipotek em vallnln pa
ra.ya tahvil edUece~l tebllga.t makamına ka 
1m olmak üzeı·e ilan olunur. <24151; 

Tilrklyenln bathca Şehirlerinde 

PARIS, MARSILVA ve NIS'de 
LONDRA ve MANÇESTER'de 

MISIR. J<IBRIS, VUNAN)STAN, IRAN, IRAK. f'ILISTIN 
ve MAVERAVI EROÜN'de 

Merkez ve Şubeleri 
VUGOSLAVVA, RUMANVA, YUNANiSTAN, SURIVf. L0BNAN 

,Jl,...;,f'T' , 

~Uyallerl ve btlUln D4nyada Acenta ve Muhabirleri vard1r 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 
Hesabı cart ve ~ual hesaplan kUşadı. 
Tiur1 •rediler ve vesaik& krediler kü~ch. 
Tlrlriye ve fcnebi memleketler 6.ıerine ke$1de senedal islconıosu. 
8or11 emirleri. 
Esharn_,ve tahvilli, a)hn ve emtaa Oıerine avans. 
SeneclaJ tahıillta ve saire. 

En yQk$ek emniyet şartlarını haiz kiralık 
Kasalar Servisi vardır. 

Piyasanın en mcısa'it ıartlarile (kumbaralı vev• 
kumbarasız) tasarruf hesaplara açılır· 


