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itarafl ı ğı 
lhüdafaa 
tedbirleri 

Almanya bitarafları süratle 
karar vermeğe davet ediyor 

: HASAN KUMÇAYI 
~Yada yeni kabineyi ku

•t..ı-·ı • "Ilı T ~tarcskonun prog 
'9yle b:" fıkra var: "R-> 

l, 1\ bitaraflığını müdafae 
"llt'· 11" aıkeri ve maddi kuv· 
~tt~ilatlandınr..ak." 
· <ioat ve müttefik mem· 
~ r biikurnet reisi programı
' ılcrayı nurl bir mülahaza 

• etti? Romanyanrn bita-
tehlikede germesinden 

"'-. tılt müdafaa teşkilatını lca· 

~arndıın mı?. Yolcıa 
._..-... t adamı gibi ihtiyat kai· 

tiayet etmek lüzumunu 

' İnden mi?. 
"• Öyle •uilllerdir ki bu 

( De,·amı 4 UneUde > 

lngiltereIJi 
protesto 

Kôfi değilmiş 
Avam kamarası toplanıyor 

l ngiliz Kralı bugün 
nutuk sögliqecek-
1& Bin tonluk bir İngiliz muavin 

Kruvazörü Doyçland tarafından batırıldı 
Bir Alman tahtel-
bahiri de batırıldı 

Londra, 28 - Dün İngiliz k:-a : ı 
Buekingham sara~·ıı1da bir mec
lis tOplamtıtır. Bu meclise Lor4 
Halifaks, ile ç.örçil dahi iştirak 

etmişlerdir. Celse esnasında, kral 
bihlmum Alman emtiaSirun mü. 

\'aralanan 1tfalyec:Uerdm tınnall ve Moıtafa ... 
(De\"UDI 4 bell e) 

. 
·~brlkatamu1a imal eMfcn toptar.~ 

ekiz kişinin yaralan
dığı yangının nasıl 
çıktığı anlaşıldı 

Fi nla n d i yanın cevabı 
--ı~--~~~--~---

işçi reçina kaynatarlarken 
rnadde birdenbire ateş almış 
~saat 17,30 da Talı· 9, 10, 11 numaralı odalannı kira 

'- l'clcfon idaresi ka11ısın- ile tutan Aronun bu odalarda te
~~cı hanında bir yagm sis ettiği boya im,alathanclerin • 

-..ıı tamamen yanmıı ve den çıkmııtır. Hemen yanıına 

-alldUrmek üzere bütün yetiıen itfaiye i;tial eden boya-
ti ile çalışan itfaiye l· lan söndürmek için çahımağa 

ıı Hamdi, grup amiri ba!lamıJ, fakat binayı saran a· 
dart itfaiye neferi ve iki levlcri ıöndürememi1tir. 

'~iİltahdemi enkaz altın· 
-ıc Yaralarunıılardır. 

~t '4bıneı HulClai adında bi
"e sigortalı olan hanın 

Bu sırada ateı banın önündeki 
Kırtasiye dükkanına da sirayet 
ederek burasını da kısmen yak

( Denmı 4 üncüde) 

Arnavutluk bayrammı hem 
Arnavutlar hem italyanlar 

kutlulayor t 
üıtlklalinln sefiri Aaaf Caculi ve konsolos 

Şakir Hayrullah tarafından, eakl 
Arnavut tebalarlle mültecUerin 
tebrikleri kabul edileceği ve kendi
le rine bir çay ziyafeti verilecek • 

tir . 
Şehrimizde bulunan eski Kral 

Zogonun bUyUk biraderi Prenı 

Celal Zogonun da bu meraaime 
iftiralı etmeel ve Franaada ikamet 
etmekte olan Krala bir tebrik tel
grafı çekilmesi muhtemeldir. 
Diğer taraftan ıehrimi.z ltalyan 

1 Devamı 4 iiac:ücle ). 

il3.n edildi RöportaJı 

Sov.vet ~skerle,rini~· hud~du geç- Sab~a;;~A•ı 
tıklerı yolunda bır şayıa var 

Sovyetler Finla.ndi· 1 S O N O A K İ y A 
yayı emperyahst- ' 

Cu martesiden itıbaren 
HABER SUtunlarmda 

••··········•· ··•·· ···· ·· 

likle itham 
ediyorlar 

Helainkl. 28 (A.A.) - Finlan
diya kabineıi, yapmıe olduğu mU
zakerelerin sonunda Sovyct nota
sına karvı haıırlamıe olduğu ce • 
vabı nearetmiatir. 

( Devamı 4 üncüde ) 

Şanghayda 
soğukf an ölenler 

Ölülerin elbiselerini 
dilenciler kap?tıyor 
Şanıhay, 28 (A. A.) - Şid· 

detll soğuklann ilk gUnU binler. 
ce mülteci ile şchirin dilencileri 
arasında yüzlerce telefata sebe. 
biyet vermiştir. Geceleyin ve bu 
sabah beynelmilel imtiyazlı mm· 
taka ile Iı"ransız imtilra.zlı mınta. 

k881Dda soğuktan ölmüş 60 dan 
fazla inaan toplanmıştır. 
Olmüş olan dilencilerin elbise

Itri diğer dilenciler tarafından 

ıoyulmlİştur. 

Yugoslavya dahili 
istikraz yapıyor 

Celı,.'1'acl, 28 ( \ A.) - 1 Birincik1nunda 700 milyon marklık bir 
istikraz akdine muuniyet veren bir kararname neıredilmi§tir. Ob
tigasyonlar, 50 s~nede ödenecek ve altı ayda !&iz verilecektir. İstik
raz ıabvillerinlr. ihrac fiyatı yüzde 85tir. Muvaffakıyeti daha §imdi
den temin e!ilmiı görnnen bu istikraz, miIH mUda!aa ve na!ia işleri 
l~in akdedi!mcktedir. 

Nobel sulh mükafatı 
OsJo, %8 ( A.A.) _ Nobcl sulh müklrı\lı, bu ııtne verilmiyecektlr. 

Fransız harp tebliği 

Harpte i~tisaden 
bitaraf 

kallnamaz 
Yunan başvekili mühim 

Bir nutuk söyledi 
Atina, 28 (A.A.) ~ Metakı:as 

dün İtalyanın Atina sefirini ka. 
bul ederek kendisiyle uzun müd· 
det görü~U§tür • 

Metaksasın nutku 

Atina. 28 (A.A.) - Stefani A. 
jansından: 

Elen tacirleri tarafından veri
len ziyafette bir nutuk söyleyen 
baıvekil Metaksas, sözü haliha. 

Paris, 28 (A.A.) - Diln akşamki Framız harp tebliğ1nde şöyle zırdakl vaziyete naklederek, har-
dcnilmekledir: bin uzun müddet süreceği müta· 

Sabahleyin Moııelle'in ıarkmdakf mmtakada mevzil olmak Uzere Jeasında bulunduğunu beyan 

piyade ve topçu faaliyeti olmu§tur. Cephenin ııair aksamında işare , etmiştir. • 
değer bir§ey yoktur. 

1

, Metaksas. ~undan sonr~ ıı-
yasi ve asltcrı bakımdan bıtaraf 

Londrada bl·r mUla" f,at n'an dcvletlerİ'l iktısa~i bak ""· 
' dan bitaraflıklannı muhafaza e 

Londra, 28 (A.A.) - Amerika sefiri. dlln baıvekili ziyaret etmiş 
ve keııcliaile yarmı ıaat kadar görtl§miletilr. 

demiyeceklcr ini ve bum.tn da ae
(Devamı 4 üncüde) 
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ı ~ AKŞAM pos'f_~-' 
Kadınlarımızın eski bir 
terbıyesi değişmelidir . 

~ Sahiôi o• N~p-ivtzl "'Ü• 

1 Dahiliye Vekilinin Sabık bir mebu- Galip Efganinin ~J)iE .. ';;'E;;,? 
j seyahatı sun takriri n1u~akemesi T:ozı,. ~rt ıe'~0'"': ~~ 
~ d Y 116n • • • _, _.. Yazan: H. OALKILI~ i Vekil ile Milli Şef ara· Büyük Millet MecH~::a- Dünkü celse e emen r,,,.. .... ...,. .. .,.,.,....,. 

· sında telgraflar teati de müzakere veliahdinin ınektubu ~ ;:::-..,::'":'"...-. .... •ı 
Fransız ve İngiliz gazeteleri kendi halkların.'\ harp yokın;.ı~ ~ edildi ediLhilir mi? okundu rABÖNE. ş.A•FSf~~' ı 

cibi şon ve neı'eli bir yüzle yaşamal~rı 14"'"1...rn geldiğini yüdı f .\nknra, 28 - Dahifö·c .. ekili Fa. .o\nkara, '.!7 (.\.A.) - Hürük Mil· Pcraııalo.' o!ellndc üç ey oturup : sn~ıı1ı '~'Ta Kr. •:·:= "; 'ı 
lar. Bu mesele bi.%im gnzetelerimizc1e de bahis mevzuu okJu. i ö 1 lcl "lcclısı· lıu<•u" 11 doktor i\faıh:ıı C" ır.ara ,enncd:~ı icldiasilc Yt:. 1 1 

•
111

" 4.'n • .:ıs • 
1 

ik ıtrak, Anlt>k)·a, skenderıın Tc • .... ·ı ır ı ı •111k ı.cııı • 1:zs ;-tll' 
• Halbtiki bizde bu meselenin bir ayni v:ırdır l:i cemiyetimizin BeyUlndn tetkiklerde bulunduktan <..ennenin başkırnlıjında toµlıııııuı~ .menh GııJlp E gani ıılcybioe seki ı_ı,:~=. •• ::.-••• __.-/•• 
1 • • h tal kl _.ı b' "d" ı Ad ı ti .,. •·ıı ,.e celsenin uçıJıo:ını ıuuleu'klp söı zınci aslh.·e ceza m:ıhkemesındc, • muzmın .as ı ıınuuan ırı ır. ı sonr:ı anaya geçm ~ r. ve,,; v 

1 
Adıınada da tetkiklerde lıulıınınu~. nl::ııı Ticaret vckilı :.:ımni '1 opo;uoğ. Jlcrapalas oteli bahibi Mishuh lura· 

,~1cdeni milletlerin arnsmda yt\§lmll§ olanl2C'ınuz bizim bu müe~cı;cleri geııniş, Seyhan bıır:ı· Ju, şu ucyanolla l.ıulunııııı~lur.: rıııılan •wılnn muhukcnıcyc dün llc ..J ilf :,,• 
büyük kusurumuzu pek canlı bir şekilde gönnü~lerdir: Bizde jı inşaatını tetkik etmi~. At:ıtüık "- 1stanlıu1 mc!Ju u Hıına Tııı·· devam edilml~lir. :Jla.{' ata ıs,44'.!:' 
kadınlar bulunduk!~ muhitlere neş'c vermenin esas ahliılii va· ·,~ itlıid~ine çclqnk l\ormu,tur. han arkad:ışııııııın pııııırhkı;ız bıtlı~ Guhp Efsııni Yemen \•eUalıdi ile -!., ~ 
zi!elerindcn biri olduğunu tam hir §Uurla kat'iyyen bilmez gÖ- • Faik Özlrak Adanadon Tur$Ut.o ~nunu h:ıki..ınd:t L>ahıli) c 'cı>:li i · .ı.ı mştığHıa dair da\llc.lı.r lan:ıfın. 

• ,._. · "d • · ı· le ticaret vckiılctrne le\'cih edilıni~ . ı:ın Heri si:rl:cn ıdd ı al.ır:ı kar'iı• rünmektedirlcr • ı ve ••• ersınc gı ece.,; ır. 

1 Dahiliye \'ekili Halayda iken ?ılil· şifahi bir suııl takriri vardır. DJ. .->cyrnlislfımın bir mel:Lulmnu mah· Br CevaP 
Halbuki AlTUpanrn yüksek medeni milletlerinde köylü ka· li Şefe bir lclgran:ı luılkııı tczııhli. biliye vekili nı·l,:ıdıışııııız seyahat kemere \"ermi5tir. Tercilıncsi oku· 

dmdan tutunuz da en yü.ttıek külliır payelerine yükaelmiı olan· J
1 

r:::tını blldirnıiş, Mltlt şer tcşe?,. ta lıuluııuyurlar, bcnJ nlı do ço'. nun ıncl:tup'1 velinht G:ılip ı;rgu. ra.,,, 
- Cahil rarıuo , __ .1__ • t •·- k b ı · ti .. ı - · \ ı · ı r k:ır ısııı·'·• h•·ııllı bu ııl• .. e sıhhat c.lilivor, duıılnr elliyor· lanna a<luar her kadın, girdiği mubıt ve meclislerde tıt§'eli o · 1 ..:urle mu.·a e e elmış r. n)"n mu· ıuus :ıce ış e · !> u.. ' " ~ 

rna'· ne•'eyi uyandırmak vazifesinin yalnız kendilerine ait oldu· ıC nasehelle Faik 
0

Öztnıkla B:ışvekll n. kanunu lctkık etıııeBe imkan lıulıı · Ju. 
~r.ıı· 

M UHTEREM meslek rlı1 6'' 
..., ır d d t J fi t t" dil 1" ıııaı.lıın. Onlıe• gun tchiri nı rica e. !}ahit olar.ık ~"llf,rılıın Pcrapnhu; 

;...nu rnk .,,,-,.,eı bellemı·ılerdı'r.. rasın n a e grıı :ır en ı e m ,. , 1 •- ~- •- d · oteli ınüstnlııleınlcrıntlcıı h onlero 
Ar.ı.mal,'m birincitC§ ı.ı.d' 

ynınmdn c;ıkan "NuruUall 0ı;udı::ı" 
mektup" isimli yazınızı rı!11 ı:tl" 
Şimdiye kadar yc.zdtldıırillbsı ı ~ 
sini bilmiyorl!lU; oncal.: .rvc)i-ı: ~ 

tir. erıııı.,. b 
Bizde ue, kadml.anmızm fÜpheşiz dünyanm en l-akarlı ktı· ·ı ..--o-- Ticaret ,·ckilinin bu tııkbi tasvi1l hasta olduğunc!nn mulı:ılrnıne as· 

1 

dmlan olmalariylc övünebiliriz. Fakat herhangi bir ıınıfa mcmup d k edilmiş \·e rııımameye gcçılmi~tlr. ulr gllııe lıınıl:ılrnıştır. Avrupaya gı· ece ı · · -o-oluna olsun, muhitine nq'e vcırmenin kadının esas ahlaki ve iç- Meclis, Reisicıııııhur ve ıu~u' 
• • --'!it • ld b" b k d la _ _,_ talebelerin harcırahlan Millet Meclısi biltçelcr inc rnuııwnı Şehir meclisin· n dünkü 

timai v~esı o uğanu tam ır ıuurJa ilen a m nmızm .....- • t:ıhsi:;nt verilmesi ba!>kınd:ıkl kıı 
gönnUştUm: nemen r,öy 1

• b l 
d ~r.1 J!'t' bu mektubunuzu. olttı ıı,, öfl:C (l 

ld x...- da ._, • 1 Tekrar Avnırn>·a ı:ıldccek talebe. ı·çtimaı az o u ..... u ıı~eyeıneyu. ııun I"~·fba"ını kabul ctmı .. ' ' C ıır· 

1 lerin hıırcırahları dOndcn itibaren .. ., O# ., ı ıı ı dli li Kırdarın 
yazılarınızdan iyi buldUill· uı et(). 
m.işslniz, öfuelendif.lni:ı: !f ubUll •, I' 
tol sıfatlı. akademik u~ o ıs~~ 
güzel o!me.ğa çal~an ifad b"rırC , 
zı unutmu~sunuz, dohG ~.!! 

• Neı'e bir cemiyet duygusudur ki bize cemiyet halinde ya· zülıal cııcQınenlnin :.ı:; ho;:irun ıtıaı; Şclı r mec s m ,.a 
tedl>·c edilmefle bıı~lonmıştır. · t · .• ı ı :ırak b:ınkıılor is 

~nın üstünlüttünü aratbnr. Bunu da daima kadınm ...... rat- taribU haflalık karar cclvelindckı rıyosc ınue op :ııı • • 
,.-·- o ,,- Bu talebe!er de\·Jct hesabına, k"k likraıı nıaddeslnden 100 bin lira· 
matı, cemiyet halinde kadmm elzem olduğu kanaatini bir hamle- fen, Hukuk, tktisnt, Fel5efe, Arkc· bir brann uruunıl hc)'elı;e let ·ı , ı · 
.ı_ ı·ıbat e.1-. edı"lıııesine d::ıir sabık Yozgat mclm. nın istimi ilk "borçlarına miln:ıK:ı esı 
UG uc::r olo]I, Tarih ve içtimai lllmler şu. k d k. t kıı·· cümen muz ·u E·nılu ".ranınn tarafından \•cnlcıı hak ın :ı · ı c · ıın en • daha kemikli b!: dil ı:uıııı • 

ntt. ı:~ On iat- .. -1 -.al. ' • ....__,_ kad -..!it beJcrfnin Son sınıf talebesidir. 0 u } l • V"pUrlordu un ,.... .... 1 e veaıuew, aeı eyı )'llr&UUAa rnm va;rnr lnkrlrl müıakc.re eylcınişllr. ı:i:ı.hılı balasını taw p e mış, " Yazınrzda söyledtkleriı11~ ıı:_~ ıidir. 

Bu ter'!>iye bizde henÜz teessüı etmemiıtir. Şüphesiz lcadın-1 
tanmm bundan meneden eSki bir terbiyenin, kadrnlann so· 
mwtkan olmuı bir terbi:re prensibi bulunan etki cemi:ret hayatr 
aum ıuunuz bir itiyadmdan ileri selmektedir. 

Kacbnlanma bu etki terbiye itiyadlanndan ailkinmelidirJer. 

Yakıt 
Aıım Ua. "Mayn harbi" bql.ıklı 

mı:ıkalea'.ııde. Almanyanm tatbik& 
baeladJğı mayn harbi Uzerine 
mllltefiklerin bl.Watl.sna bUtUn Al· 
man ihracat ve ldbalAt mallarmı 
mllsadere ederek Almanlarm dövla 
tedarik elmelerlııe mani olmak 
hususundaki kararmm, bltaraflan 
da mUtatlrnr etmekle beraber, Al· 
manyanm llk madde tedarlldnl mili 
kUicoUrerck onu her geçen glln 
biraz daha zalfleteccğlnl kaydedl-
yor. 

llubar:rfr, Almanyanm böylece 
yalnız denizden abliıka edilmiş 
oldu#unu, kara yollarmdan Rus
ya, ltalya ve Balkan memleket -
lerl ne ticari mtlna.sebatta bulu -
nab!leceğinl, fakat denis yollan 
kapandıktan sonra Almanyanm iş
tira kablllyeti tasavwr edilemez 
derecede azalacağını bu itibarla 
halen kara yotlle aldığı ilk mad -
deleri bUe tedarikte mUşkilata 
uğrayacağını kaydederek Alman
yanm bel bağladığr anlaşılan 
ınnyn allahmma da fnglltere ve 
Fransanm boyun eğeceklerini dtl ~ 
ıunmenln bir hay{U olacağım teba
r\b. ettiriyor. 

Yeni Saı:,ah 
Hilaeyiıı Cahlt Yalçm, bug11nkil 

mıı.kıılesinde, Cumhurrclslmlzin 
Bıığdadı ziya.ret edeceğine dair 
ec:ıcbi gazetelerinde intişar eden 
ve hllkfımetlmlzee derhal tekzip 
olunan asılsız haberin luuıdı mab
ıusla uyduruldu~ onun bazı Av. 
nıpa gazetelerinde bir maden oca
ğı gibi işletilmesinden anlaşıldı· 
ğmı kaydediyor. 

Muharrir, bir Alman gnzetealnln 
So!ya muhablrlnin blldircllğine gll. 
re. So!ya gazetelerinin Relslcum
hurumuzun Irak ziyareUnl .Anka
ra UçUzltı muahedcalle Sandab:ıt 
mlaakmm blrblrlno bağlanacağma 
blr delil ıaymakta olduğunu ve 
bunun da Rusyanın Hindistan 
Okyanusuna doğru yolunu kapa • 
mağr latJhdat cttJ@ni yazdıklarmı 
kaydederek .Alman gazet.e8lnln 
maksadmm eadecc Türkiye ne 
Sovyetler blrlfği arasında bir em. 
n.fyetsWik ve ııUphe u;ıuıdrrmnk 
olduğunu işaret ediyor ve şöyle 
diyor: 

''Sl5zUn dostlufun ve milletler 
arası tere! ve haysiyet.in ne demek 
oldu~u bUen ve bunu bUUin 
tanhl ile isbat eden Türkler dost 
yaşadıktan Ruslara karvı hiç blr 
zaman dUşmıın tertfbntn gJrmezler 
ve Ankara muahedena.mcslno de 
mert, samimi ve dUrUst bir surette 
sadık vo bağlı kalmaktan geri dur
mazlar." 

Cumhuriyet 
Yunus Nadi, ''MIIII ekonominin 

h3ynt unsuru: Su" b:ışlıklı maka -
lesinde, Aydın havalJslnde pamuk
çuluğun gittikçe her gtlcUyetenin 
dert elle sanJdığt bir ~ olmağn 
doğru ilerlemekte olduğunu, Men. 
dlres ke.nnrm:ı yerleştirilen motör. 
terle halk ru çekerek pamuk fl
danlarmm ihtiyacına yctecelt ha -
ynti maddeyi oradan almakta ol • 
duktarmt ve bu gidişle !zmfr ha • 
vallsinhı Adana. mmtnknst ile boy 
ölçüşebilecek blr hale )ilkseldiğint 
g!irccei'fırılzf kaydodcrek nıemle -
ket zirnatlnde suyun ve sulama işJe 

-o- mebusa ait takrlrln nıecfü\'e nıOzo rad~'Oların oparlörlerlc ç:ılnuının~ı 
Poliste itiraf, adliyede kere edilemiyeccAıne alt tısül mesc· hakkındaki tnkrir okunmu~. çnr-

. . o 11~ il" 
vcrıyoruın eanmayın, • 1.ı;s.JC ~· . '-~ mlU\r •• 

Tophane Dlklmevlnde çatışan ar· 
kadaşı Behnımı, beraber sevdikleri 
Perihan adındakl kıı yQıilnden trı· 

bunca ile )'ornl:ıyan CeJAl dün adli. 
yeye teslim edilmiş, iklncl sorgu 
hAkimlnin kararlle te .. kif olunmu~ 
tur. 

Poliı müdilrlfililnde ltlrar eden 
carlb adliyede gene inklra başl:ı· 
mıştır. 

--0---

Ekmek fiyatlanna on 
para zam yapıldı 

Belediye dnimi oncilmeni ekmek 
fiyatlarına on pnrıı zamnıedilmesj 
hakkındaki teklifi kahul etmiştir. 

Ekmekcller dcAlrmcncilcrclcn mfi 
temodlycn şlkAyet eımektc ve de· 
sirmenciler un rt)·aUınnı art· 
tırmakta devam ederleno lkinr.i 
bir zam talebinde dtıh• bulunacıık· 
larmı slSylemektedlrler. 

l\ıfotorin yağı kıtlığı 
Şehrimi zde motorin )·:1aı kıtlılı 

h:ışgoslcrdl~indcn, h11 hol de\·om 
ederse deniz mot&rlcri ç.ılıınmı~·a. 

caklardır. 
ı\liılmrlarlar tkfü:ıl ''t•kıiletine, 

motörlc balık tutan h:ılıkçıtor da 
bcledlyc~·e mür:ıcaat etmişlerdir. 

lesi üzerinde geçen mUıakercueıo şamba sünü toıılunılnıak fü:~rc içli· 
sonra bu cihetin to)'ınl için ll'ltrlr man nlhııyct \·erllınişllr. 
teşkilltı esasiye cncüınenint tevdı ---o-

sele. l'ıtcdhetmck. mu?ııı. ~11 'fi'/ • 
kimseyo l:endisinde olın?~ dt~ıd~'. 
yetler l.zafe etmek demet ııcl ıt 
haklı mcdihlerde olur. se dil ~ 
menin arapçadaki mıı.nıuun cır ır, 
a5yledlğiniz hususiyet "~1111~ 
herhalde tilrkçede öyle ~r 

edilmiş ve çnrş:rnılıa gunn toıılıın. Bolu ve Tokatta kar 
m:ıl: tiıere mliıakercyc nlhnl et \'C- yağdı 
rilmiştir • 

-0--

Nafıa Ve~<ili 
Mühendis mektebini 

ziyaret etti 
:Şehrimizde bulunan • 'afia orekllı 

Ali Fu3l Cebt'~o~· dün Milhendls 
mektebine r· !cr~k. mektebi ftC'?nıl~. 
ihtiyaçları, iiıborahı,·or "e büro fn· 
uliyetleri etr:ı.fınrla lzahnl :ılmıştır. 

lln sırada ,•all I..ülfl Kırdor mok· 
lehe gelerek. vakfl Ue ııürU~· 
mü1, sonra beraberce Taksime gi. 
derek belediye saılnosunu gezmiş· 
!erdir. 

Nafia vekilt bu akşam Anknra~·s 
d6necektir. 

Vali konserv:\ı:uvarda 

Bolu, 27 (A.A.) - Birkaç slin· 
dcnbert devam eden yafımurlardan 
sonrn, bu gece ?:ın~Jıyan kor, devam 
etmektedir. 

Şehirde beş s:ıntlmetre kar \•ar. 
dır. 

Tokat, 27 (A.A.) - İki günden· 
beri devam eclen )"afımurdıın sonra, 
bugün sabaha karşı Tokatla kar 
ru.ilmava ba~lamıştır. Fasılasız ya~ 
maktA olan kar hr.r tarafı kaplamış· 
tır. 

yoruz. ~ıı t!f 
Ben hem CS63.3istc ol~~tıı f1d 

ledim, hem de yazıl'"--;"tW·" 
müsvedde y1ğmmt andı~S gliflll~ 
ikl !liz ar.ısında bir tcıa oc"Ş 
aUnUz. Anlamadnn, E~ 0J•~. 
muhakkak iyi yuı detn ds,tl o .ı 
ki! Det1tan müsveddesi 11,.. >!; 

· tC"'' Y.. Ben moralistim, ess~Yi5 bttt'..Mt 
örf ve Adat hakkmaa. 0e ıır, 
bediiyat meseleleri nıe:ıı.ııı!,~· 

~ yUrUtmeğe çalışan bir ad iJl e" , 

Y ılolı. -- apartıman kat yazdıklarım bent ı.aı:;ıır petl, 
sudularımn miyor: tekilleri bozuk, arıııı )--~ 

- §anlıkla.rı var ... Bu kad b~bU ı 
muhakemesi biliyorum. Bu kadarı da dit' (~. 

Birkaç ay ev\"el Yenişehlrde kıymetaiz bir şey değl~ ~~ 
~langasar ft.addesinde "Atlas" isim· bunu, kslmalt için kA.fi A, 

11 opart:man ç6kmüş, enko:ı allıııdı.ı te sayamayız. ~ı! ''d-
kalnn sekiz kişi 6lıniiş, birçok kl· Benim sarını.sak bıU<lttll ~ıı 

V:ıli ve bcledl'-'c reis: Lt. fi Kır- d b't- • f.sti"hfaflS J:"" " şl de yaralonnııştı. zmı an ,ır nevı bt1 :0.1' 
dar dUn İstanbul kons::n'olu,·an. Binayı tamir clmiycrek öliime cUyo111unuz. İşte sı.zıercl~ >"';&~· 
nın y:ı.tı kısmını Iİ.}~rcl etmiştir. sebebiyet \•ermekten iklnci ağır ce• tahamınUl edemlyoruDl• §C)' O~ı 

---<>--- za nınh!•emcsi tar:ıfındıın muh:ı'ke- güzel, milhim, esaslı b~uı:ı:ı: ~ • 

Sobacı hlrsı,z me nllın:ı alnı::ın nı:ıknrnacı Yıınl, ğunu iddia edecek de ''/et \ • 
Alcko ve Evyen:rnnın muhakeme. sizler nıevzua eheınınl dl)~, 

• d b ktı v terine diln de dc,·am cdilmi,, va· yorsunuz, ıarm.ısak baJc~!°şef #' 
Avıze e ıra gı par• kuda yaralananlar ve komşular din· zılacak bir yazmm fı.~I b .. 8ıııı1\_. 
mak izlerile yakalandı len ilmiştir. Mahkeme diğer şehit· mağa mahküm olduğU~~ >·o•~e 

rinin hayıı.tt ehenuniycUni tcbarUz Son gilnlerrlc 1:.Uııılmt ve llcyo~· !erin çağrılması ldn . duruşmayı l sunuz. Hayır, ~yle bir !l bs.Jl&C t 
ettiriyor. Ju aemUeri halkına )"aka silktiren b:ışk:ı. bir gilne bırakmı-stır. Z:ıten ben sarnuss.ktıın ~el 

---<>- dlın; o yazımda bazı • lll!!,ıı Tan Kadık&ylü Ahınel Sıtkı adındaki • yold'\ tcsıı.dllf edecektcrı ıııı• 
M z k rl s teı b ""''Dllü kurnaz hırsız nıhayet yakayı eı~ Valiler arasında tayın tacız etmekten korıcın. ~e"' ı .• ııı. ! 

• e e ya • er ' u.,.. vermiştir. tirın ı> ·~ıi'>· 
maknlesinde Ronıanya.nm vaziyc • Üç haftada Oçü htanbulda \"e al. ve naikller keyiflerini yerine ge ç!P"" 
Uni tetkik etmektedir. tnyln kokulu §eyler yemekten 1ııJP 

Muharrir, Romanyada kabine tm BeyoAJunda olnıık Dıerc dokuı Dahiliye vekCıletlnin !'IOıı melP..rlnden glkayet ettıın· ştııV 
değişiklikleıinin Romanyıınm için- ev soyan Ahmet Sılkı, göıüne kes kırarn:ımesin:ı g5rc Sıv:ıs nlisi momllst mvzuu ..• tyt, ~ııııııll.~ 
de bulunduğu mUşkll vn~yetln tlrdiği c,·tere ofle reisi l:ırnfındaıı Muhtar Giresuna, Giresun v::ılisi muharrir elinde. insan ru_~5 ,.,,,. Uydur••n bir mc:'·tupta "ı"tınt~ '"'O Fe,·•.-ıız Tun"~lİ vali muavlnllftlnc, dınl ..... fl.b 0 ) bir ifadesi olduğunu kaydederek ... " "' ·• " "" " çok kl5gelerin1 ay aı:-·ır· 
~öyle demektedir: lıa kurııcağını ı.öyllyerek keri slr. f{_prs v:ılisl Akif Sıvnsn, Mardin yacı:ık bir mevzu olabıl 'et• 6. 

"Balkan ve Tuna memleketleri miş •e ellııc gc"en lı:ıynıelli eş.rayı vofül Ömer Cevat Kar~•. Tunceli iyi değil'3e kabahat ınevtlll$tJJt' 
kendi aralannda anlqıp kuvvetli torıtı)·arak ıll''lL~ınu,tur. '"ali mııavinl Sedat Dilllı;e,. Dltl~s bendedir; onu, mevzuu ışııil 
bir blok vücuda gctirmedikço bU- Sudunun son soyduğu evde hfr vafüi Rıfat Bilecik \"OlillAınc, Dı· okumağa kalkanlarda da o 
yük devletlerin siyıuıt manevrahu a.vize ü;:erine bırııktılh parmak izle· leci~ vnfül Ali Sc~fi de D:ıhlli~:c ğl gibL 

0
1'1"1' 

durmayacak, bunun neticesi Bal. rınden kim olduAıı anl:ı~ıılmış, ve vckulctf memurin sıctl umum mü. Son beş on sene i~tnde 1~ııı ,6 
kanla?'da sulh ve emniyet garanti Galatada kaval soknğmda mclresı riür!iiğiine toyln ve na.klohınmuş· tarıma bahaettlğiın iti~~-,& 
altmn alınmış olma::ı.-ncakttr." l\lelAhaUn evinde )11.kalanmış:ır. lardır. · ı birinin dikkati cetbetın ll~~ 

Jüyorsunuz. Acaba bunlarbeııılıııı' 
• il ll!11.!ll~~ll•m:J.3ınam~ııJDl!lllllJfl•* ~11&11 ... lllD~!CDJ!ll-~EJ"ı'fiE]]~IIBUllE rl? ... lçlericde beninı ~ bıJI 

ehemmiyet vennedikte il' ,P 
laklarında çınlayan o emrin tesiri benzetti. Tekrar kıra doğru yürü· sin Zizil Kadına naz yakışır ama 1 - Sizin odada! Ur· fakat emin oJUJl ki be.ıı or 

A altında Meddiköyüne giden tram dil ... Onu gören bir randevu bek· bu kadarı da fazla. Burada vakit Zeynep bi• fişek gibi fırladı.. sıl~mıyacaklan da vardlf· ıetl 
-----.., \'aya bindi.. Sersem ve perişan lediğini derhal an'ardı. O kadar geçireceğimize gel gazinoya gide· Bir rüzgar gibi havalanarak koş· ı' Veli'nin. Oktay Rlfat'ın e11t 
r\ UH 1 A ~ kafasile düşünüyordu • .Niçin onu dalgındı kl arkasından birinin: tim: Rahat rahat konuşuruz. mağa ba~la~ı. Kovulmak_~~~~: hl •. Neyse! bu sözleriJıl:e~j 
it-< il.~ 1-( Mecidiyeköyüne göndennek iste· - Zizi, Zizi! diye se31endiğinı Koluna girm~ davrandı vr atılmak değil, etrafını oldurucu da değil: Bana a.it şeY iıll: :r 

mişti? Gözleri pa-•Jyarak: duymadı. Biraz sonra ko~una bir Zeynep onu itti: !<amalarla çevirseler gene arasın· size bir §ey tavsiye ed:)~ ~, 
Yuna: Nezilı.: MUHiDDiN - Yoksa? Yoksa ! - dirordu • el dokununca heyecandan dü~e- - Ben seni beklemiyordum. H dan rüzgft.r gibi sıyrılıp geçecekti. kbealcnb.izin ayUltınka,da~;:~r°Jll'e' 

48 · k .ı· d ı· · · ' - t • bekl. d r~ ftx 1 • • K""'uuor ·•y ra er BU a )Wnı b - Bıraz soma enu• e ge ıp ona mek ıçın kolunu tutan eh goz erı· sam .· ıyor um • \.Oşuyor ::<JY enı)or.. v;ı J ~ lediğiml iddia etti.,...- 0ıı s6 
ümit edilmez bir sürprizıni yap:ı· ni kapayarak yakala?r:. . - lhsanr mı? İhsanla dün. ge· !:?niyord~: .. . yazmışsınız; ben. eŞ~kl~~ıı' 0 

Ba~ı dönilyordu. Biraz da, onuı caktı?! Yer tayin etm~5İne ba~•ı· lhsam görmek ümıdıle göılerı· ce konuştuk. O buraya gclmıye- - O!dursun b~nı! Ben ölmek ğu yerden geçerken. deııtl b11 ııll 
odanın açık penceresinden sokağ:ı lrrsa bir maksa'.'h vardı. Hem dt> ıi açınca Sami ile karşıla~tı! cek! istiyorum .. O!mek istiyorum ben! Tilr~ edebiyat.ı:nda at;,~uriıt'; tıııı 
bakan ve hk şüphesiz kendisinı u "d' k · " ı 111 b ı t ı.ı G · t" b. d · N -th· -thı' .. ya .... bb"m' dcmışim. Dcmış ola --'en bit J. • .v.lect ıyc öyune. t u.ı.:ş u;o; .a- - ene ne ıs. ıyorsun ~n en · e mu ış 1;e mu ~ ... } Evin kapısına ne zaman geldi· ciddi olduğunu iddia ev ~· 
gözeUiyen İhsanı acındırrna!t ihti n yere! Bu gü7el ve taUı ümit bit Sami hayretle: Zeynep mutla.ta çıldırmıştı. "\:an· ~ini yukarı mml çıktı~mı bilrni· i muada tekrara ne ınıutilserl'eııtl 
111cile ba,ıru duvara da}·adı. m. kin vücuduna yeni bir k'..tvnt ver - Beni beklemiyor muydun? h~ işitiyordu. Acalp bir sesle bo· ~ d Ka'.)ınm önan: gelince ı tık ar~dqla:mıı%Ia 

8 
~sı ~tJ 

kaç saniye yukardan gelecek rr.er 1i. Oh Allahım! Eğer 'ı:asından - Ne münasebet! 1'.llara'c haykırdı: ~'toe: c~:e gai .. b ... çal:ın bir t"cessüs· \ h
1 

erd soyliyeeeğialmlsdas c:~lttil,sı ııııf 
hamet fkat" bekled" B ·· "t' b · Ih • ı k · d-.ı· .., ' .,.~.; •w - - er e mecmu ar e;ef!i~ 

ve şe · ı ı. u umı 1elip onu bulursa hayatl:m. u - Sen mahsus yapıyo~un Zı· - san ~ .. m yece mt ::uın . le kulak ve:-::li. İç.erden hafif ses- maU 'olduğunu mu dilŞ!ltı dttfl 
Ihsan cıgara~nın artığını fır ' yeni s:ıa1ct'e na·d parlaya:a}\~ -:i. Beni büsbütün ate.5!emek içir - E\·et gelmiyecek .. İşi var o· 'er gc'iyordu. ı Bunlan yazmak doğru tc ~>"' 
rak camı indirdi. Zeynep Liliyi a · Çcktilderinin hepsini unutarak v::ıj>I}'Orsun. F~k::ıt yetişir artık.. !!Un .. Seni meşgul etmemi bemhn _ Senl seviyorum. Selma! Yal· ' Hem ben zannederlın ~dt.ııJ 
ram:ı&rı dilşündü. Belki biraz mü , e m 0 c;ut olacaktı!! - .Nel~r roylüvorsun sen? Ben iı;tedi. · medlm: belki: "Bence au .. ıcO 

11. 1 d . --ıı seni seviyorum.. b d ., d ._. d"r• t; •• 1.tt tese ı o ur u. Fak:ıt Lilinin <",Or M:ıhzun göılerind" ye·1i ümi-li .... zan'1e1i•·"J~su:ı?! - Se:-ıden beni meı:~ul etmen· u ur emı-.ım 1 • aderıı r 
muamelesi kalbini bar; gibi d:m· 'lin canı 1 sevincile Zeynep o:lun· ş:ımi hu - ·-ı; '<atına ''a.-qı dt: :..,t ... 'Tl~~ o .. Ya'~,! o.'lun ne işi \"a ~rk,,l!in se·ine kadın cevap 

1 
~~ı;~~~\~;~~~ :~a~~sııJlerf 

dunnuştu. Kimse:;izdi. Nefsine la ilk te3rdül ettlkleıi ga~İTl:>TJ" ' · ·~ıt ihti:ına ra'tn'!, d ı·h'cl:tn'l "niş? Onu da bıt ba <avun? ·ıenyo~:tu: 1 hOrmet.slzllk vardır. .r1' 
bile gQvenerniyordu. Soka~a at1l "traft.,1a!d kırlara do~:-u yfüii13 •la htih.,.a'ı h;r ~rı·ü~ün görünme- - O"lu da bilh·orum!.. &lma - tr.anm:ım sana. Ya o? Ni· I Belki daha konuşurıtJ• O 
mış bfr p;tçavra gibi sürliklene Tekrar geri dö:t:lü ve ma'cta:l ge· sine t:ı:ıni olam:ıdı: ile ranôevw;u var! çin onunla beraber yac;ıyorsun? J lektaşım. Hoşça kal;.. ,J} 
~.irüklene caddeye çıktı. Hc\la ku· len her .erkeği kalbi çarpar.ik ona - Seni çok iyi tanıdığımı bilir- - Nerede?! (Devamı var) N 
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\imanlar kendi 
apurlarıiıı torpillediler 

IJe JI ~t oıanda nrasıııd:ı ye. 
e~ anıaşnıası imzalan
tıy'nlaşına mucibince iki 
~a~ lnUbadelc i konten
r Şlırılacaklır. 
~lansının emin bir kay. 

tl ~ aldığına göre büyük 
4b· un, şu günlerde, Çan 
ttr· ıneslne, kayınpederi 
l.t~ne maliye nazırı ola-

ır, 

t Otd usu erkanı lıarbiyc-
11. tayyaresinin dun 

1 lSlikametinde lıududu 
~e lsvicre mnkamatına 
~ arını hııhcr \'ermekte. 
ıne"ı.:ur tuıulmnktndır-

~ Şahsi dostu olnn An· 
r, dunkü ilk seçimlerde 
rakı·ı · · ıı olan yenı ve az 
•dıj.. . 

)ltı J e nazırı Lad ıslas 
r. ıle ) etmiş beş reyle 

~ 
"h ile ticaret müzakc. 

llt~h ıııemur Fransız he· 
l' 1'rnt1:ı gelmiştir. 
: ~lınanl:ırı, ahiren 
l(~nın hudut harici edil 
t 

1
1 Polonya ınınıaknsına 

~ t4tirilcceklerclir. 
ta ~leuse nehl'inın sula· 
. tnt1işe \'erici hir tarz. 
'mr. Barajlar Fransız 

11 lfol:ıntln hududuna ka 
t Jlır. l.icge civarında n· 

er su ııllındn knlmışlır. 
1 ~k ·U 'icınlıurgundtı, Hol· 

r ı · -il ·ıgıııı pallam:ı~ı nclL 
k'.'lı;ik:ı a~kcri ölıniiştür. 

D 
1 lınlynn cicisi, b:ış' e

a~~)·:ı biiyük bir tıalyan 
•lı etmiştir. 

~I Sanatlar 
Birliği 

Lt resim ıergisi 
~etini protesto 

ediyor 
ltaliı ııa~anın eserleri 
le e,let resim sergisi jü-
karından lıcğcnilıncmiş 

't abuı eılilıneın iştir. 
~kaı.ıcıni ıııiidürlüğü 

l':ıpnıış ve lıüliin ha. 
.~ \"akrctıniş olnn ıner· 
; 1n rıı:ırm: kaldığı hu 
it 1 san:ıtı:ır lıirliği pro· 
. • l1roıeslodn ıjÖ) le de. 

t ı· 
~l"ık fistad:ı, ilk dev-

(;'•si füri he~ eti tarn· 
n istiskal bütiin sanat 

~llılitccssir etmiştir. Sa. 
fl~ asıa mi:ı;linc tcs:ıdüf 
t ~n bu yersiz h:ırckcti 
tıı:. .. 

Kurumu 
~linin devri 
teıs~~n. Kurumu lıcl eti 

1k•ndcn: 
h?'i:tenin 23 ikinrit1..ş. 
•I lop1 :ıntısında tc.,.Jııt 
•ıctıc Kurum, Turk 

~ı.: ilti1111k cırr.:şlir. Hu 
, ;ı eııw.ılinin ıc i ~o· 
•t 'd h 1 aresinl 'c kuru-
~kuk ve vecibelerinin 

~ unu t:ız:ınımun l'lınck 
tt\ nlzaııııınıne huk· 
td 1l"orur.. 

..1 ~kıpreıi bugün 
\(~ ~ .k . 
~ tiecı tı 
, nıoıo11 eksprc i, tııri. 
aat !!eç ol:ırnk sel.ehil· 

Bir haftada 53 bin 
tonluk vapur battı 

Alman tayyareleri . İngiliz filosuna 
muvaffak olamıyan bir hücum yaptılar 

Almanyanın 
Slovakya da 
tahşidah 

Romanyaya mı, yoksa 
Rusyaya karşı mı? 
Londra, 27 ( A.A.) - Havas 

ajansı bildiriyor: Paris, 28 - Garb cephesinde 
havanın fenalığından dolayı tay. 
yare faaliyeti kesilmiştir. 

Moselle'nin §arkında, Alman. 
lar tarafından iki küçilk taarruz 
yapılmış olmasına rağmen, keşif 

kollan faaliyeti bile hafif bir 
durğunluk geçirmektedir. Bit. 
ehcnin şarkı ile küçük Vosges
ler Almanlar tarafından yapılan 
ufak taarruzlara sahne olmuş
tur. 

Batan gemıler 
Londra, 20 - Ingilterenin mık 

na tıslı mayinlerin sırrımı keşf. 
!ettiği ve bu aletlerin bundaıı 
böyle tehlike teşkil etmiyecekle. 
ri katiyetle söylenmektedir. 

Bununla beraber dün de yine 
müteaddid gemiler batmı§tır. 

Ingiliz Royton Grang vapuru 
Atlantik denizinde bir Alman 
denizaltısı tarafından batırılmı§. 
tır. Vapur 5114 tonluktur. 36 ki
şilik mürettebatı kurtarılmıştır. 

Amcrika-Lijden kumpanyası
na mensub Spaarndam isimli Ho 
landa yolcu vapuru Taber ağzın. 
da bir mayine çarpml§tır. Civ.ar 
da bulunan muhtelif vapurlar S. 
O. S. işaretiyle çağınlınış ve koş 
muşlardır. 

Bir Alman balıkçı gemisi, Da 
nimarkaya aid Langeland adası 
yakınında bir ma;inc çarparak 
batmıştır. Mürettebatından üç 
kişi bir Danimarka torpitosu ta
rafından kurtarılmıştır. Diğerle 
rinin ne oldukları malfım değil

dir. 

Almanların Bohkum gemisi 
bir harb gemisi tarafından yak:ı 
lanıp Ingiltereye götürülmekte 
iken bir tahtelbahir tarafından 

torpillenmiş Ye alevler içinde 
kalmıştır. Gemideki muhafız In
giliz tayfalarına bir §ey olmn. 
mış yalnız dört Alman bahriye· 
lisi ölmüştür. 

Mayin tehlikesi yüzünden Os 
tende ile Douvres arasında yol
cu vapurlarının işlemesi muvak 
katen tatil edilmiştir. 

Kopcngııh limanı serseri ma. 
yinlerc karşı himaye etmek için 
faaliyetle çalışılmaktadır. Lima
nın etrafına madeni tel örğüler 
ve büyük tahtalar konulmuştur. 

Times gazetesi, Bratislavadan 
aldığı haberlere atfen, şarki Slo· 
vakyanın askeri mmtakasmda, 
Polonya harbinin bittiği zaman· 
danberi hiç görülmemi~ derecede 
fazla Alman kıtaatma tesadüf e· 
dildiğini yazmaktadır. Kıtaalın 

çoğu, Karpat Ukrayna-;ı sınırla· 

rında, şark hududu boyunca tah· 
~it edilmiştir. Müşahitler. Alman 
kıtaatının bu mıntakadaki mevcu 
diyl'tini, Karpatlaraltı Ukrayna· 
sına karşı hiçbir taarruz hareketi· 
ne geçmemesi için Rusyaya bir ih· 
tar ~klincle telakki ediyorlar. Bu 
kıtaatın tahaşşüdü hakkında, şim· 

diye kadar, ne Alman hükumeti 
taraf mdan, ne de Slovak hükOme 

Bir haftalfk zayiatı ti tarafından bir re::.mi beya-

Resmen bildirildiğine göre bu natta bulunulmamıştır. 
ayın 25 inde hitama eren hafta Esasen bu kıtaat öyle belirsiz 
içinde hacimlerinin yekOnu 2G bir ~kilde geliyor ki, halkın tela· 
bin tona baliğ olan 11 Ingiliz \'a. şa dü~esine imkan yoktur. Yal· 
puru batırılmıştır. Hacimleri ye· nız gelişleri haberi sü~at~e yayıl
kfınu 24000 tona baliğ olan 4 bi- makta ve Slovakların ıftırakçılık 
taraf vapur ile iki Fransız vapu- .• at~~i~i aleYlendirmek~:?ir. Bu~l~r 
ru da keza batırılmıştır. Fransız Macaristanın zaptettıgı arazının 
vapurlarının hacimleri yekftn'h istirdadı için Almanyadan yaııdım 
3000 tondur. göreceklerine dair olarak. eylul a

yında kuvvetle hüküm sürmüş o· 
İngiliz fılosuna hücum lan ümidi terketmiyorlar. Slo,·ak 
Şimal denizinde bir Ingiliz ahalinin en mutedil unsurları bu 

kruvazörü Alınan tayyareleri ta. vaziyeti Rusyaya karşı bir ihtar 
rafından hücuma uğramış ve üç şeklinde telakki etmenin akla ya. 
Alman tayyaresi 14: bomba at· kın geldiği, yahut, bu kıtaatın, 
mı§tır. Yedi Alman tayyaresi i- Romanyayı korkutmak ve daha 
kinci bir hücum daha yapmış- müsait şart1arla bir ticaret mua· 
tır. Bu hücumlardan hiç biri mu hcdesi imzalamağa mecbur etmek 
:vaffak olamamıştır. için yapılan gayretlere yardım 

-------------------------- maksadile tahşit edildiği zannın· 

dadırlar. 

Amerikada Japonyaya 
ambargo 

Berlin, 27 (A.A.) - Alman 
radyosu, Amerikanın Jap~nyaya 
karşı umurrıt bir ambargo tatbik 
edeceğini haber vermektedir. 

Üç aylık maaşların 
tediye günleri 

f ransa bizden 100 
milyon franklık 

tüti1n alıyor 
İngilizler de yakında Fransızlardan 

daha fazla mübayaatta bulunacaklar J>ııl, )\•tim \'C miilck:ıitlerin iic 
ııylık ıııaaşl:ırııı ın tediyesi dört kl'I. 

için esaslı tedbirlere tevessül o· ııııııııc', el ırnznrlcsi giinii lın~lny:ı
lunduğunu da ilave etmişti. cak Ye dokuz k:ınunue\"\'cl cuııı:ır-

Ank11ca 27 (A.A.) - Ticaret 
Vekili Nazmi Topçuoğlu 22 son
teşrin tarihinde Anadolu ajansına 
yapmış olduğu beyanatta: 

Ege mıntakasında, tütün piya· 
sasının kanunuevvelin birinci 
cuma günü açılacağı ve şimdiye 

kadar mahsulün müstahsile ka. 
zanç bırakacak şekilde satılma -
sının icap ettirdiği tedbirleri al
madan piyasanın açılmasına mü· 
saade edilmesinin, bizzat müstah 
silin de menfaatit.c aykırı olaca. 
ğım tebarüz ettirmiş ve istihsal 
aleminin menfaatlerini sıyanet 

Habcr ahndrğına göre bu C· lesi ı.:iinii hitirikceklir. llergiin ;}:l. 

saslı tedbirler cümlesinden ola· 1 ı>•l.:ıca.k ~cdiy:ıl nuııı:ır:ı ile ıcshit 
k F .. . f d . L cdılıııışlır. 

ra , ransa reıısı tara ın an şım. r ===:;:::::================= 
diye kadar senede ( 4.5) milyon karar alakadar mahafilde mem· 
frank gibi cüzi bir miktarda satın nuniyetle karşılanmıştrr . 
alınan türk tütününe mukabil bu Diğer taraftan bize verilen 
sene ( 100) milyon franklık Türk malfımata göre, İngilizler tara
tütünü mübayaasma karar verildi fından da Fransız mubayaasın· 

ği Ticaret Vekaletine bildirilmiş· dan daha çok yüksek miktarda 
tir . tütün satın alrnması için karar 

Türk tütününün istikbaldeki verilmek üzere olduğu ve bunun 
satışr için de bir emniyet ve isti. da yakında tahakkuk etmesi ihti. 
nat amili teşkil edecek olan bu mali bulunduğu anlaşılmaktadır. 
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Göyümüzün takibedemediği 
bir atiklikle Negrç, Liyçin 
·kolunda oerin bir yara 

Bu \azıyct gullinç o.duğu kada: 
da ehemmiyetliydi. Çünku bilaha
re anladım ki o, biledığı bıçağı ı· 
cabında kullanabilmek iktidarını 

haizdi; biıtün o korkaklığının al· 
tında tıpkı benimki gibi korkaklık 
cesareti saklıydt ki o cc:;aret bü
tün benliğinin yapamadığı. yap 
maktan korktuğu şeyi yapmağa 
onu sırasına göre icbar edebilecek· 
ti. Gemide "ahçı Hampı kesmek 
için bıçak biliyor!,, sözleri kulak
tan kulağa fısıldanıyordu. Ona 
takılanlar bile vardı. Bu alayları 
o iltifat telakki e•liyor, onlardan 
adeta hoşlanıyor, ba~mı e~raren
giz bir şekilde sallıyordu. Bir de
fasında sabık kamarot Corç Liyç 
ona bu mevzua dair kaba bir şaka 
yapmıştı. 

Liyç ahçının kaptanla oynadı· 
ğı k a ğ ı t o y u n u n u n 
n e t i c e s i n d e n dolayı a
lay elmek için Negriçin başına di· 
ğer tayfa tarafından musallat edi
len adamdı v~ bu vazifeyi Liyç 
iiyle candan ve mükemmel yap
mıştı ki Negriç n .. aralarında bir 
ağız kavgası olmuş, iki tarafın 
ec·'adını alakadar eden şümullü 
küfürler teati edilmişti . 

Tomas Negriçin Liyçe karşı o
lan o kızgınlığı anla~ılan hata 
geçmemişti '·: Liyç bu sefer onun
la alaya başlar başlamaz ahçıda 

dehşetli bir infial uyandı ve ço· 
cuğu benim için bilediği bıçakla 

tehdit etti. 
Liyç bu tehdide aldırmadı. A· 

!aylarına en galiz şekilde devam 
etti. Biran, nasıl oldu bilmiyo· 
rum: Ahçının ani bir hareketini 
gördük. Ne benim ve ne de Liy· 
çin gözümüzün takip edemediği 
bir atiklikle Tomas .Negriç Liyçin 
kolunda dirseğinden bileğine ka· 

açmıştı 
dnr derin bir yara açmıştı. Liyç 
kolundan boşanan kana rağmen 

bunu sukunctle karşıladı. Ahçıya 
sadece: 

- Ulan ahçı bunu senin bur
nundan getireceğim. dedi. Hem de 
telaş etmiyeceğim, sırasını bekli
yeccğim. Seni elinde o bıçak ol· 
madığı bir sırada yakahyacağım. 

Bu sözleri söyledikten sonra 
döndü ve sükunetle merdivenleri 
tırmandı. Tomas Negriçin yuzu 
yaptığı işin verdiği korku ile ı..,p
kırmızı olmuştu; lakin bana kar· 
şıd~ daha honharca bir vaziyet ta 
kınmıştı. 

Yaptığınm cezasını çekece· 
ğini iri bildiği halde o hareketinin 
bana bir ibret dersi olduğunu an· 
lamış olacaktı ki üzerimde tabak· 
kümünü birkat daha arttırmıştı. 
Döktüğü kan ona fl.deta çılgınlık 
derecesine varan yeni bir hırs ver
misti. Şimdi hangi tarafa baksa 
kan görüyordu. 

Aradan birkaç gün geçti. Gboo.t 
h!'ıla meltemlerin önüne katılmış, 
köpük saçarak ilerliyordu. Tomas 
Negriçin gözündeki çılgınlık ifa· 
desi gün geçtikçe artıyordu. İti
raf ederim ki artık ondan adama· 
kıllı korkmağa başlamıştım. Her· 
gün sabahtan akşama kadar bı· 
r;ak biliyordu. Bıçağın keskinli· 
ğini parmağile denerken yüzüme 
bakışı et yiyici hayvanlannkinin 
aynıydı. Artık ona arkamı ÇC\ire
miyordum. Mutfaktan çıkarken 
arka arkaya çıkmağa başlamrştım. 
Bu, avcılarla tayfanın o kadar 
hoşuna gidiyordu ki kapının ö· 
nünde grup grup toplanıyorlar . 

benim mutfaktan çıkı~ımı seyre· 
diyorlardı. Artık tahammülüm tü· 
keniyordu. Bazan deli olacağım 
diye adeta korkuyordum. Delile· 
rin hükmettiği bu gemiye ancak 
o zaman yarasacaktım. Mevcudi· 

Sotyadaki Röyter )·etimin her saati. her dakikası 
tehlikedeydi. Büyük bir mü~kül. 

m lJ ha bir İ 1 bir felfiket içindeydim. Buna rağ-
men kimsenin bana yardım et· 

Tevkif edildi, hakkında mek aklına gelmiyordu. Bazan 

tahkikat yapılıyor Kurt Larsene gidip yalvarmağı 
tasarlıyor. lakin onun hayatı sor
guya çeken o müstehzi gözleri gö
zümün önüne gelince vazgeçiyor
dum. Bazan da ciddi olarak inti
har etmeği düşünüyordum ve ü
mit felsefem beni, kendimi gecc
yarısı denize atmaktan men için 
bütün kudretini sarfcdiyordu .. 

Sofya, 27 (A.A.) - Alman a
jansı bildiriyor: 

Burada Reuter ajansını temsil 
eden Bulgar avukt\t1 Popelief'in 
tevkifi hadisesi, siyasi mahafiller 
de bilyilk bir heyecan uyandırmış
tır. Bu tedbirin sebebi, Sofyadon 
verilip Reuter ajansı tarafından 

neşredilen ve B. Köscivanof'un 
bir nutkunda, Bulgaristanm milli 
emellerini Almanya gibi cebir \'C 

şiddet istimalile değil muslihane 
yollarla halledileceğine dair be -
yanata bulunduğunu bildiren bir 
haberdir. Halbuki B. Köseivanof 
aylardanberl umuma hitaben nu • 
tuk söylemiş değildir. Reuter mu
habiri §imdi zabıta emrindedir. 
Popcllef'ln isticvabı ve Bulgaris -
tandaki ecnebi matbuat birliği ta
rafından yapılan tahkikat. bu ha
berin ne Reutcr muhabiri tarafın. 
dan ne onun tabi bulunduğu Bük -
rcş muhabiri tarafından ne de dl -
ğer Balkan memleketlerindeki mu 
habirler tarafından 

meydana koymu§tur. 
verilmediğini 

(Devamı var) 

Almanyadaki vapurla
rımızın sigorta ücreti 
Şiııınl ve Ballık c.leııiziııdcki 

nı:ıyn lınrlıi Alman~ od.111 gelecek 
v:ıpurl:ırımızın hareketini ı;eciktir
ıniştir. 

lııgiliz sigorta kuıııııan)al.ırı her 
şe~ c r:ığınt'n vııpurl:ırımızı 'e ınii· 
rellclınlı sigorta ctıncği knlıul et. 
mlşlerdir. Ane:ık her ':ıpur lı:ışın.ı 

ı:-ıo hin lira prim istemişlerdir. 
Münoknlc vc1':ılcli mesele) ı tet

kik ctmcklcdir. 

ltalyan 
lconsoloshanesinden 

i1alya konsolosu 
~~ .... lıuc1uı haricindeki 

"\illa • 
~.1 ıstasyonl:ırıntln n. 9 un SON MACIERALARO: 33 -;ehrimizdeki 

Arnavutları 
c lcdhirler yüzünden 

ı.tııııd • 1 
~tıı e l'j yopmok lsl • 

t •ı itılihendısl de bu. 
sın Yolcul11rı arasııı· l'l~Mıl 

Ok'Ulol 
Gı2Lı 
E\Jl t; • 
Ril'I. 
DE'>-4 

Bı~t.' .. 

kabul edece:< 
1 

Yarın Arnavutluğun milli ba)· 
ramı olması münascbctile, ııehri 

mizdeki Arnavutları ltnlyan kon-
solosu, Me5nıliy<'t cnddcsindekı 

Kaza D'ltalia'dn saat 19 dan 22 

1 
ye kadar kabul edecektir. 



Fransız paralnıentosu toplanıyor 
Paris, 28 (A.A.) - Reisicumhur J..cbrun, diln başvekil Dalndicr 

e uzun mUddet gö. J3m ü5tür. 

A lmanqa protesto- ı Finlandiyanın 
Namlar meclisi, çanµımba gilnU Elize s:ıra:. ındn toplnnmnğn 

davet edllmi§tir. 
Rta ni ceride, bugUn bir kararname neşrı>tmcktcdır. Bu knranm

me mucıblnco J..l'ansız üyan 'e mebusnn mc<'IL'ilC'ri, 30 lkiııclteşrln 

perşenbe gUnU fevkalade ol ... rak içtlmaa davet l'dil<'cekll'rdir. 

Hadiseleriıı 

tefsiri 
(Baıtarafr 1 incide) 

cün elimizde n "evet,, ne de 
"baYJI',, Giyebilmek için istinat 
edilecek bir vesikn yoktur. 

nu!ku 
( nıış '4\rıı.fı 1 incide) 

be:.>:, şimdiki harbin tamamiyle 
iktısadi mahiyeti h<'iz olması ol
c.luğunu ilave etn ıştir . 

'Ecn<"bi memlehtlerle olan mü.. 
r.asebetlerd .. n bahseden hatip Yu 
nanistanın bütün komşuları ile ve 
bilhassa komşusu olan İtalya ile 
CjOk iyi münas~b:tler muhafaza 
ve idame etmekte olduğunu söy
lemiştir . 

Ancak son zamanl~rda çıkan 
bazı pyialardan ve Avrupa pos· 
talanndan aldığımız int~a gö
re bugün niabi Lir sükun içinde 
bulunan B'll :.onlar için önümüz-
deki ilkbahara girerken tekrar Ambar kasasını soyan 
cnditcli günler baılıyacaktır. bekçi 

Al ı '1 "Gfizel lzmir Ambarı,, bekr·ı··ı· ~yanm ngı lcı:eye kar· " " 
muh:ırrem N:ıkl, geçen ı.ı:ızıır am· 

~ı mnyn harbine baılaması ve lı:ırın lrnsnsını kırnrnk lldyfiı cllı 
lngı1izlerin de mulrebelc bihnisil lire çalmış, crıe~i sabnh k:ırııkola 
olarak bütün Alman ithalat ve ko~:ırak .. umb:ırı soydular., diye 
ihracahnı her vasıta ile müıade- 11 .... d ı bıılıınrnuşıur. 

Tnhkiknt r.onunıln hır 11111 ~hı_ 
reye karar vermiı bulunması o hnrrem l'\nki ulclu~u nıılrışıl:ırak M· 

kadar mühim bir hadisedir ki ya· li)c 'il'kizlnd ('ezn nı:ıhkrıııe<ıi ı:ı· 
rm harp hareketleri üzmndc rnhnrlım le\'krr edilmiştir. 
beklcmmiyen inkiş<lflar husule --o--
getir..,bilir; ve bu inkiıaflar Bal· Mang=ıl kömüründen 
kanlann mukaddcratmı da alaka· zehirlenme 
dar edebilir. Cihnngirdc Obn soknkı:ı yakut 

Bu itibarla Romanyanın bita· nparıınınnında kapıcılık eden Rı_ 
fnt hu snboh odnsınıln baygın bir 

raflığtnı müdnfe.n için bütün as- hnlde bulunmuştur. Kapıcının ınu
keri ve maddi kuvvetlerini kıt lat saııllcr geldiği holde k:ılkmodı· 
mevsiminden istifade edcı:ek te~- ~ıh görenler kapıyı kınnışlor ve o_ 
kilatlandmnası çok yerinde bir dacln ynnnn kömürden 'kendisini 
tedbirdir 1 zehirlenmiş olnrnk bulmuşlardır. 

' H Rırnı lınygın bir holde Beyoğlu has 
asan KUMÇA Yl tanesine kaldırılmıştır. 

G ::mr: Şehzadeba§ı T U R AN Sinemaıındar:m:: • 
"~ ·---un 29 Tcırinisani çarpnb:ı giinünden itibaren lifi 
Üfi h~bul ~iti~i.n en kibar k~nfoı:~u si:ıemaaında bu sene Av- Ilı: füi ru~n ycnı gctınlen ~c ıeslcrı ta~ııleıtıren ve hiç bir yet"~ c~'i =l:i 
mt bulunnuyan son ustun makınalarla ınym halkımı7.a lfı; 
}ii gösterilecek olan fil: 
.:!, •• • Hli 

!il! UMIT ŞARKISI~ 
im 'Ncıidei Emel) Türkçe ıöı.lü - Arapça ıarlalr filminin baırolündel ,... .. .. .. .. . 
~m Şarkın ses kraliçcsiU MM U G U LS UM . 
~~Üfüifi.3inemamız kaloriferle teshin ı-dilmektcdir, Tel. 2212??.!f.*lıni 

l!F.,,. YENi VALDE lokantas:nda..-
Her Akşam Alaturka 

Musikisi Türk 
Yeni kadro: (Kemani) ALI CIVIL. (Piyano) Bn. FAiZE, 
(Cümbüş) KAVALALI ME HMED, (Klarnet) SALiH YA

MAN. 

_ (Bnşokuyucu) MUZEYYEN ve arkadaşları BEDiA IFAKAT 
~ SABAHAT ve KEMAL CU RSES. 

Cündiiz yemeklerinde Bn. Faize Ergini piyano ile dinliye· 
ceksinlz. .p ''•·•·ı!llı~.~.ı "' .. , ·~ ı ı · · ı;;. · . t .. , . I' , 

1 l "Mf!t' rı 4 , •• ı.ı ~. lll ıı.1 .lJ 'ıı ı, "~'" ... ı; lıı J 1 '. ı ıı 

gu kl/ i görmiyor 
(Ha;: ta.rafı 1 in<'Jde) 

Bu cevapta son zamanlarda cc -
reyan et.nılş olan müzakereler ~s-

<Uaii tarııtı l indde) 1 irlandanm ccnulmnda bulunur- nnsrnda Ji'inlandıya hliki'ım<>tinın 
sad:rc~ı cm~ıni irnıalamı~tır. ken karşısına iki Alman vapuru kendi noktai nuzarını blldinnL~ ol-

1:..mır, nazırlar m.!Clı:;ı t.ırafm· çıkmrştır. Bunlardan biri Do} ç • duğu tcbari.lz cttirllmektf'dir. Fin
da.1, bıtarafla:ı ka.>ıl olJ.ıJ.ı lu j Jand zırhlısı, diğeri buna refakat lnncliya tarafından hiçbir tahrik 
da:- aı mutaımrrır edece:< ~kilde eden vapurdu. yapılmamış olduğu chemlyetle fşa. 
kaı..m · a:ın.mştır. Bitaraf gemiler Doyçlan-:1 derhal 10 mil mesa· rc>t olunmaktadır. Flnlnndiyn tnrn-
uzerın<le yapılacak m.ı aJercler !eden 28 Jik ağır toplariyle ateş fınd:ın hiç bir top ateşi açılma -
~ok ı;abuk hitırıleccktir. açmıştır. Ravalfoıdi buna 4 adet mıı:ıtır. Hnlbukl So\yetler için bö.r-

Em•"in tatbikatına bugün ba~ 

1 

ı 5 Jik topuvla ınukabele etmiştir. 1 ı:. birş~y s~~lencım_e,. Mamafih 
.anmaktadır. DC"yçlandın üçüncü ateşinde zırh F ınlnnd.ıyn hukumetı. Sovyctlerin 

lran hükumeti, bita.-af m:!m!e· I )ı olmıyan muavini kruvazörün de nynı vechlle hareket etmel('ri 
ketlere giden Alman m:ıllarmm elektrik tertibatı bozulmuş. dör. şıırtile krtnntınr huduttan Sovyc>t -
rnüsadere.'.)i hakkındakı kararı ln- diincüde kumanda köprüsü ha- le.rin taleb etlikleri mesafeye kn • 

giliz hükumeti nezdi n:le p:-ote ;t~ 
dar çekmcğe amade bulunmakta 

rap olmuş ve gemide yangın baş 

etmı-ıtir. 

Almanlardan 

dır. 
la· rştır. Doy~lanC: 40 dakika son. 

lıhıı llna ra ate-şi kesmiştir. lsveçin alakası 
İngiliz gemisi bat'llağa başla· Pari.;, 23 (,\,,\.) - Hariciye 

tavsıye ! 
JJerlın, 28 ( A.A.) Stefani a. 1 

jansından: 

İngiltere ile ,\ima ıya a:a .ı.ı h· : 
ki ba.1:i m:.ica:l..:lc.ıın şıdjctle.1 1 

mesi üzen ne bitar:ıfla:-n v l :iy .:!tı 
ne olacağı me.'.)~l{!;inJ..:n bı:h::d.:!n 

D.J\.Z. gazetesi, şöyle di;·or: 
"hıgillerenin ba:1ri tica:-et:! ika 

ettiği manialar doları ile bitaraf· 
tarın maruz kalmış oldukları ikti· 

sadi mü~ülatı Almanya, pek iyi 
:ınlamaktadır . .Fakat bu m;::mle· 
ketler, lngiltercnin Almanyayı 

aç bırakmağa matuf olan harp:te 
kendilerini birer 8.Jet teUlkki et· 
mekte olduğunu anla~1h:hrlar. 

Binnetice bitaraf m~mleketler, 

alelade bir protestonun bitaraf 
kalmak hususundaki azimlerini 
gösterml'ğe kafi olmadığını gözö· 
nüne getirerek lngitterenin ezala. 
nna müsamaha edip etmemek 
hususunda bir karar \'ennelidir
ler ..• 

Avam kamarosının içtrma1 
J.01)(].ra, 28 - Avam kamarası· 

mn yeni blr içtima devrc.->ı. bugün 
kra1m bir nutku ile açılacaktır. 

ç.e.mberlayn, perşembe günü harp 
vaknyii, hak'Jcında be}•anatta bu· 
lunacak ve müteakiben kendisin· 
den lngilterenin harp gayretleri 
hakkında etraflı malfunat veril· 
mesi istenecektir. 
Perşembe günkü fevkalade top· 

lantının gizli olacağı söyleniyor. 
Stenograflar top'antı salonu!"la 
gircmiycceklerdir. Bununla bera. 
ber stcnografa ihtiyaç hisse:fü1iği 
takdirde cereyan edecek müı•a'<e

rclerlc tutulan 11otlar hakkında 
hiçbir malOmat vermiycce.\lerine 
daır k~tiplere yen1in ettirilecektir. 

Doyçland bir gemiyi ba
brdı 
Pz.riı, 28 - Muavin kruvazör 

haline konulan 16.690 tonluk 
Ravalfindi adındaki ingifü: p<>5" 

ta vapuru torpile çarparak aeğıl 
bir muharebe neticesinde battığı 

anlaşılmıttır. Muavin kruvazör, 
ticaret gemilerini himaye isin 

~ YUksekkaldınm 
il 
= SANCAK 

• l~'l~MASl'nda 

.t:n son si ttm sesli makfnn 
t~ısııti yapılmr hr, 

.Hu hafh.ıya mahsus profraın 

mış \e mürettebattndnn 30 kişi mllste~arı Champetier de Rlbes, 
DoyçJ<;nd tarafından kurtarılmış· dlin Norveç'in Paris'tckl sefirHe 
tır. B:.ı sırada bir İngiliz kruva_. uzun uzadıya görUşmil!jtUr. 

. Bu görliı;mc.>nin rnevzuunıı bil -
zôrü görüldiiğünckn Doydand 
derhal uzaklaşmıştır. hassa Finlnndi)a ile Sovyet Rusya 
Bır Alman tahtelbahiri arasmdakl yeni gerginliğin lskan

dinnvyn memleketleri Uzeıindo ha.
batırıldı sll erleceği tesirler tcskll etmiş 
Parİ!I, 2S - Pensilvanya va. 

purunu batıran tahtelbahir bir 
İngiliz harp gemisi tarafında:ı 

batırılmıştır. Tahtelbahtrin mii· 
ıt:tteh;:t• kurtarılmışbr. 

Hollandanm kaybı 
An.aterdam, 28 {AA.) - Al· 

manyanm mayn muharebesine 
hşlamış olduğu tarihtenberi Ho
la:ıda ticaret mosu 31.000 ton 
kaybetmiş ve l 20 kişi telef ol. 

Ya!'lız Sliedrecht, bir Alman 
tahtelbahiri tarafından batırılmış 
tır. Rotanda deniz mahafilindeki 
heyecan peok şiddetlidir. 

Sigorta ücretleri 
L"ndra. 28 (A.A.) - Akdeni· 

ze giden gemiler milstesmı. olmak 
ilzcre ticaret gemilerinin \>'e mal· 
lannın harp tehlikelerine karşı 

sh;ortası füı.tında mühim bir te· 
• fi.ı hasıl olmuştur • 

(Batırılan gemilere ve harp fa 
aliyetiue dair diler haberler 3 
iincü sayfamızdadır.) ' 

Tahtakale yangını 
<Bal' tarafı 1 incide) 

mış ve clükk~nın tavanı çökmH~· 
tür. 

Bu çökme sonunda dükkanda 
çalışan itfaiye mUdür muavini 
Hamdi, grup amiri ismail. efrat· 
tan 441 İsmail, 218 Mustafa ve 
190 Mehm t ve Yusuf ile tutu· 
şan mağazada çalışan Yako oğlu 
Mordahay ve israrl üurlerine 

düşen lcızgın tahtalarla muhte
lif yerlerinden yaralanmıştır. 

Bunlardan yarası çok ağır o· 
lan Yusuf ile Uç nefer hastaha· 
neye kaldmlmı§lardır . 
Yangın 20,30 a :kadar devam 

ettikten sonra söndürüleıbilmiş

tir. 
Emniyet Müdiirü Mıız:affer 

Akalıo yangın yerine gelmiı ve 

müddeiumumi muaviniyle bera • 
her tahkikatı idare etmiştir. 

olduğlı tahmin edilmektedir. 

Am!rikava 2öre 
~c,·york, 28 (;\.A.) - · Sovyet

lerin Finlandiya·y:ı. vermiş olduk • 
Tarı not.a, derin endişeler uyandır
maktadır. Gazeteler, umumiyctJo 
Povyetlerin fiiliyata getrnek ve 
Helsinkl hilkümcllnl Sovyet muta
lebatı önlinde serfuru elmeğc le • 
bar etmek için bir vesile aramıe 

olduklnn mutnleasmdadır. 

Sovyet askerleri hududu 
tecavüz etmiş 
PMis, 2 - Gelen haberlerden 

Finlfindiyanın Sovyet teklilcrine 
boyun eğmiyeceği anlaşılıyor. Da· 
nimarkada çıkan Politiken gazete· 
sinin Helsinki muhabiri. l'ı:zılordu 
muhafızlarının, bugünlerde Fin· 
landiya hududunu geçtiklerini ve 
Fin askerleri tarafından püskür'" 
tüldüklerini, ihtirazi kayıtlarla ha 

her veriyor. 
Kızılordu ask~ tnyyareleri, 

Kareli sahilinde hergün ke.<>if u· 
çuşlan yapmaktadırlar. Bunlar
dan bir çoğunun, Fin hava dafi 
pataryalan tarafından dJ>ünil· 
düğü söylenmekledil". 

Sovyet Rusyada hcyecao 
F ınlundiya aleyhtarı neşriyata 

devam eden Sovyet radyosu, Bel· 
:>inkinin yaptığı "yeni tahrik ha· 
reketinin Sovyet Rusyada derin 
bir infial uyandırdığım bu tahrik 
neticesinde, hudutsuz; bir kın du
yan milletin, kudretli memleketi· 
nin tamamiyetini ihlale asla m·ı
saade ctmiycceğini soylemektedır. 

Moskova radyosu, "FinUındiya 
hükumeti, Sovyet notasını aldık· 
tan sonra, bund:ın icap c:l~n ne· 
tayici istihraç etmesi lazımgel· 
mekte oldu&runu il~ etmekte ve 
diğer taraftan S:;,vyct ittiha:h da· 
hilindeki birçok amele tc~e~<külle
rinin dün sabahki bir toplantıda 
Finlandiya aleyhinde karar suret· 
leri kabul etmiş olduklarım ilave 
cylcmektroir. Bu karar suretleri· 
nin ba hca mevzuu şudtır: 

- FinlAnd:ya milletinin iti· 

Baş, Diş, Nezle, Grip, R l
. J Bakir Ormanlar 

oma ızma ·) Hakimi 

Yangın tahminen 70 - 80 bin 
liralrk zarar yapmı§tır. 

Tahkikatm son netiecsine gö· 
re ateşin nasıl ç1ktrğı tesbit c· 
dilmiştir. Mağazada calışan Do. 
ra isimli bir kız ile hamat Raşid 
Reçina kaynatularken birdenbire 
bu madde tutuşmuştur. Yangın 

böylelikle birdenbire etrafa sira· 
yet etmiıtir. Han binasının 14 
bin liraya sigortalı olduğu anla· 

ıılmıgtır. Ateıiu çıktığı boya ma
ğazaları ve diğer dükkanlar da 
~igortnlıdır. 

madına mazhar olmıyan Finlfındi· 
ya hükumeti, Sovyet hüktlmctini 
tahrik etmiştir. HUk(ımetimizin 
ilk davetine icabctc hazırız ... 

Bütlin karar suretleri şu cümle 
ile bıiiyor: "Yaı;a ın yenilmez Kı
zılordumuz ... Nevralji, larıklık ve bütün ağnlannız1 derhal 26 Kısım tf'kmlJJ birden 
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ifü Y A R 1 N A K S A M :·. }m MEL E.K. J;.v NIW1 • nANS - ŞARKI ve muslhi ile sfüılcnnd~ h!~ 
ım EGLE~CEU - JIARİKID.ADJ; zı;VKLt menu Uo S•~~ENlN HH 
lfü S t NE 111 A SIN D J\ :t~ OtlZEJ, Ftl..Mt liı'i 

li~j HONOLULU ~I 
m Fransızca fü:lii ba rollerde DtlNY A. ın; BİRİNCi DANSÖZ() Drod"·· • 

&.fü ay lelodilerlnln unutulmnz ,.e f'sslz ~ıldm 

Asabiye mütehassısı 
Faik Muhiddin 

lstiklUI hıırt "ndc çalıştıktan son· 
ra tzm lr J11cmlckct hastanesi nr;J· 

i TIWe °''• ol•m'~~~ !n~r~!!ıs!..~rYso~ ~AD L KöPRCLO~ tt!" f!~S'r!P. ("<lRBON tl1'1vEr.StT RSL'!\"nE ~n8n Curr.hur Rekf lSnt1ncfo rııptlan bUf"1
• mmuıf1rı 1111 

iı!..:.;..;.~r.- Yann aksam Jcln :numa.n.h MWtler hu;i•ıden aldınlahlllr. Tel. 4-086..~ ~.lliilfüüfüiia 

• biye mülehııssıslığıno tayin edilmiş 
olan do-lctor Faik Muhlddlnln on 
bet senelik bir uzaklıı~mnrlon son. 
ra ~imdi tstnnhuln wrle~eccsi ha· 
Jıer alınmıştır. 

lsvP.ç matbuatı vaziyeti 
vahım görüyor 
R'Js • Finlandiya anlaşmazlığı. 

ls\·cç gazetelerinde tefsir mevzuu 
teşkil etmektedir. Baslar Nachri· 
ehten ga?.etesi, çok endişe verici 
bir safhaya girildiği fikrinde:iir .. 
Bu gaıete diyor ki: 

"'1akiki bir ültimatom mcvıuu 
bahs olmamakla beraber, Rusya· 
mn hattt hareketi, bu sefer, blöf· 
ten ziyade harbe milteveccih gö· 
rürunektedir ... 

"Finlandiya Empeıyalis.t,, 
Moslf.ova, 27, ( A.A.) - D.N.B. 

ajansı bildiriyor: 
Molotofun Finl~ndiya cl~isine 

verdiği nota meselesi hakkında 

burada umumiyetle ~ ı 
gorc. bu nota. Fi~l:ı.n~ı)~: 
tının, Ka:-e!inin y,rrnı: ' 
k·ı . · ı·ekıh11 ı ometre gerısıne .. 
rarla j temektc. f:ıkat 
muhteva itibarile çodıc 

h. akta ıf· ma ıyet taşımam .ı' 
hükumetinin Fin ordu)tl 
sup bazı müfrezeler :3~ 
Pılan ı.u ani hare'ı;etı ,-e 
niyetinde olmadığını ··n!eı" 
zannedildiğine gör· ~ı 

1
1; 

bir rical saha ,r bırtı1'tı'I 
tebariız ettiriltyor. 

1 
Ayni zamanda. butıJ.d 

Finlandh a aleyhinde ;ıett 
rıyata baş'amı~tır. G tel' 
larr, Karelide vukua ~e~ 
münasebetile yapılacil1' ıı~ 
malanna söylenecek, ı:ı 
tezahürlere ait kar:ınııf ı 

•aıı 
Bu kararlarda kulla~ı fı~, 
şiddetlidir. Hep yenı 1 

k 
sürülüyor ve denıfo0r 
şimdi Finlanrliya ,ııfl 111 
ğiştirmez ve Sovyet . 

1 ~ 
muslihane tekliflerin~ 1~ mezse, Kızılordu. fı~ 
kerinin tahrika.tına bır 
verecektir... .. . ~ 

MoskO\·anın büyuk i" 
fabrikası olan Trecn~e 
di}•a hükümetinin ate~( . ıcaır 

ğından bahseden bı: . '°' ~ 
tir. Bu knrarda den'mııe'" 
be tahrik eden he" dtır ... ;. f 
li ile mukahele ede~ ~ 
dira e.mp~·alistle:'İ'l~11 ., 
. ·ı . ırııı" tın mesı zamanı ge 't.! 

Leningradda ittih9~d'f 
rarlar da pek şiddeth 

Arnavutlar'~ 
bayraf11~ 

( Ba' tars.f 1 l 
konsolosluğu da, busil1l 
luk hUk.ımcliM !f.,ıı.1),.ıı 
namına yeni bayrağııl~ 
dulayısllc Tepeba5ınd ~ 
Dltalya" k!UbUnde blr 1",tf 
t rtlp etmiş ve gnıe~ 
derdiği ilflnla.rla Ama' 
rasime çağırmıştır. ) 

İtalyan konsoJosıuğıı• b ,, ,-e 
vetlilerl kabul edece'" ıı 

;<Jeli 
nasebelle içkili bir Co ıııı 
rak bayrak bayramı 

caktır. 

Merasime saat 19 ~ 
sant 22 ye kadar de~ ı~ 
tir. Bu davete kfrnJcıi1' d 
decekleri henUz ma.1(111J 

"l 
On beş Çek '1'" 

geldi ıl';, 
McmlekeUerindcP oSf Ç 

go l!!vyaya illicn ede~ııe 
on beş kişilik bir ~ııe 
konvansiyonel ırcnıl s010; 
selmiş \'C Frıınsıı ı-0~,,ıı 
mensup bir meınur 111 

şılanmışlrırdır. 011d' 
Çek sençlerf, jstaııY tJJ',.ıi 

kimse ile teınasıerın~pcl'P" 
rllmcden doğruca öı 
line götfirülmfişlerdir·retfı' 

Yannki Toros ekSP "cı 
ye hareket edecekler ,er 
Frnnsaya ciderek gaı. 
Almonlnrlıı çar:pışnP i" 
na Utlhak cdecetclerdı:~•clf 

Yugoslavyalı beş nı tılf 
gar scfaretfoe mens1.1~.0ıı~ 
da bugünkü ~onvan§ 
hın orasındadır. 
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kl)ı :- 40 -
L~._luguna ·· Wd"' .~ gom u ve 

·n.i Ftansadaki istic
l.ı,., tekrarladı· 
~t. . 
'dilıil sız soytari değilsiniz . 
~~.tı:a!1r• soytarıyım 
~fa ıı sıze şimdi bir nu .. 

Parnn. Sen Rorente.tı
~ / 0k bahsedilmiş. Ben 

aptınız ha! AlmanJaı 
~tl~ladılar. Sen Ko

tıa enalık yaptığımı 2Ö} 

~gelsin bunu yüzüme 
~ı ~·inkar beyhude! Mü 
~~er şeyi itiraf etti 
J aı rı:ı Şmit? BiUar ca. 
.~vay! Demek o ~ 1 

~ 'tııi· • • ;:ı. 
~n· 
(;' 

1 kalçalarına vura 
di~t kaşlarını çatını~ 

aktıe ve sert sert ba. 

\ .. 
he Uzerıne dem<>k sizı 
ltt st bıraktılar? • 
ı.: ~ttesi gu·· .. - ·· -ı 
f\() nu onum .eı 
~ r~ntenli geçirdiler. E 
~ ~ Fakat çok şükü 

ıhtiyar kimse'erdı 
ıaP~k Slk d1şanya çıkını 

t •• r k' "ller 1 b~:ıi tanrmJ.::hlar 
dökrne~e ba~lamı-; 

~· 
.,.1ın Şmit. Düc:ününüz 
'llnq • 
~ en k"Urtulmanız ~r 
~~i:ostum. Dana bi• 
la" • 
~~~ ~llctı. İki bardak 

~tını lfayma uzattı vtı 
a ~<>turdu. Düşünüyor 
~k·srnının -uhakern? 

'llt ıp ediyorcru. Şmiti:ı 
~ ta:·-:'1 etmişti. O 

~:~dıne şöyle dediğin• 
'at liaYm hakikaten 
itı~ tnu? E~er sarho~ 
e ırebilirim. Aksi tak· 
~ {aPnıam doğru değil· 

b~l'T\a-,; olduğu için de· 
~~r Yalan uydurabilir 
t~n şüphelenmiyorsa 
~en sonra ~üph "lenir 
hıı anınağa baş'ar.,, 
~ tereddüdü ancak on 

\'e 
~ti katlar sUrdil. Bu 
t~a liaym müthiş biı 
··ırrn ~l :kteydi. "Bu son 
~~?ıye düşünüyordl 
Ilı 1ın ve tahmin etti 

'<lııstarsa artık şüphe et· 
' tıı, ~Z{alaŞacak,,. 
~ Ynı. 
~ Ya ver dostum. 
~111.ı~ Yta ayakkabı? 
~Un· ahmini doğru çık· 
~ ~ 0Ynanıağa dev-am 

tnn irade kuvvetini 
" .'Yakıt 
'abısı? 

~lııı~latan ve Fransıı 
an tetkik edilen 

~ 
'a~iı &Ühneğe başladı: 
~yı ·O günkü en kom:!, 

ıı... ·~ıtı--7;• 
"1\ sllli ~ı:.ı unutuyord:.ı~. 

~u!~' .bu sahne benım 
la!tj.sışırdi. Annömasda 

~tıtli: ldiıu Yapar görüne· 
1. Q}t bı 

>QPıl>lı' kundura lzileli bit 
~"!QQ>ı~. Sizi topallatan 
~ ız için ne söyliye 

'~ ~' ,nıa SOrdu: 
-t-ıa a. 

~ Ve • 1~rı l'dını: ''Yüzbaşım 
1~, ıı er 

~tıttı .1n i~n kurtulmak 
\da bır hileydi. Faka: 
~ltıadrYttrı. Topa llartıağa 

ı.._' Dem mi istersi 
~,.._ ·~r 
. ~ttı P aleyhtarı bir a· 

~d%~e gayri mü ellah 
ıu }' halde yann or· 
~ " 't!tlaca-gım 

•ıe . • .. 
O!clu? 

t:a1t g" ~ haı onuıı n yazıl 
~ da;ll'ı a Şüpheleri var· 
~~elt a ellerinde old~ğıı 

'a ""- a~k ı· ''<llQ • er ık şube3ine 
· tnat Vermekle ikti 
u~ b 

~~~' erıi serb 
~ b~t:- eo;t hırakrr 

~l'nla~n bir ş?bek~vı 
liaıt~ gayesini takip 

• maksatlarını 

HABER - Abam Poıtuı 

Hındısluntla dunyaaıu en eskı ırı!>anları arasındıı 

-60- Yu:un . l. l:Ju:ıclı 
Nakleden: l<'cthJ KARDEŞ 

gün sonra Parise gittim ve Vasten 
hutu zorlıyarak onun yanma sı

jmdım. 

35 yılını valışılcr arasında seçırmış bır o\lm:.ın <>eyy:ıhı 

- Bravo! Fevka!ade mahirane 
ıareket etmişsiniz. 

Ayağa kalktı. Alsaslı bağırdr: 

- Nereye gidiyorsunuz? Daha 
burada dolu şi~ler var. Ilaymm 
~eçtiği yerde içilecek bir şeyin 

~aldı~rı didia edilememeli! .... 

·Kadın bir kabile 
. 
ıse sadece 

demektir, 
bir anarı!ar 

kadınca m-:.leııi oilgı'.er naıa~~p· 

.;ine gülmekter. kendimi al::ı 

•ordum. 

Sabahın saat dördü. Evine do 
nen Hayın soğuk bir duş yaptı vt 
yarım Litre kaynamış kahve içtı 

3onra evi dolaşarak ne kadar şah 
;i evrakı varsa, kullandığı papyt 
)Uvara kadar hep;ini yaktı. 

- Yabancı adam! Senın bızc: 

.>ek hayretle baktığını görüyoru. 
dedi. Ve diyorsun ki sizın memlt 
ketlerde erkekler aile reisı olurlı:ı 

mış! bu gülünç bir şey! Nasıl olu. 
yor da sizdaki ka::lınlaı buna 

,; 

- Galıba onun içindir ki ~tzlc 

htiyaten kulübelerinjzin birk~ç :: 
'1ahtarını birden elde bulundun! 
yorsunuz! 

Yorgunluk hissetmiyordu. Uy 
'cu~ll yoktu. Günün birinde toya 
;mm meydana çıkacağını eV\""1

Ct 

;ok düşünm~ş olduğu için şimiı 
rtıeyus ve bitkin bir hale düşme 
nıştı. Tehlike onu korkutmakt 1 

iyade mücadele kabiliyetini arttıı 
ilaı,taydı. Esasen on beş senedi 
. ehlikc içinde de pişmişti. 

Vaziyet açıktı: Fransız ca~ugu 

>ldtığu 1nJa)Ilmıştı. Bunu ken<l ı 

'endisine kabul ve teslim eltı. 
Ortada iki \·akia da vardı. Bı 

rıncisi: Şmit F:ansızlarm o ka· 

o'.muşlar ak~ım almaz! 
Zira anlıyorum ki sizdeki erk 

lerin de, kadmlann da akılları 
yok! Yahut da sizdeki insaı.' ~ 

lı chir şer hilm;yorlar! 
Bizi tamamile tehcil eden ·, 

kadma ~ülerek: 
- Fakat dedim, böyle sizin gı 

bi karhnlann pençe<;inde ya~ama1 

için bizlerin ne bi'm:"mizi istiyor· 
nunuz? 

- Ne mi? Rrkeğin kadınm ne 
.ı~mek oldu!(unu! 

- Bunu biz de pekala biliriz' 
- Bilakis! Hiçbir şey bilmiyor 

•nur' Bir rlefa kartın demek bir 
k,,~:ıe ıiem"''~tir 1 7.ira her kadmm 
k.., ·-mnda b\r kabHe vardır! 

Hayretle k~drun yüzüne bak· 
~ t~a 'f-:ı.,1"'d•m. 

dar iyi başlamış olc:n sıkı tahkıkt _ Siı de her l{r-tdmm kammda 
tından Haynun kurtulmuş oldu bir kahile mi \"ar? 
ğJna inanmıyordu, inanam.ı.; .. ı . 

ı ~ - E\bette! 
Alsaslmın Almanya.ya dön::..:l:;ü 
zaman "beni bıraktılar .. değil "el 
lermden kaçmağa muvaffak ol 
dwn., demesi lazımdı. I'akat Şn 
tin kaçıp geleceğini nasıl tahmııı 

edebilirdi? Esasen ~imdi geçmı~ 

zamanda yapılanları düşünüp te
~üfle vakit geçirilecek zaman de 
ti idi. 

!kinci vakla: Şmit şüphpeleıin 
gtzlemeğe ç.ahşıyordu. Döyle ya· 
parken kendi düıüncesile mi yok· 
sa bir emirle mi hareket ejiyor 

du? 

- Gayet basit! Her kadın kar
nında cinlerh dünyadan alıp gö 
f ; .. ,fültf "-i büttin kabile efradını 

tı~ır! Erkek bir anahtar oa-çac:;ın· 
dın bac:l<~ hir cıev değildir! 

- Aa'lahtar parçası mı? ? l 
- Elbette ya! Anahtrat Kadı · 

om karnını açar ve oradan her 
c:;0 ne bir. bazan iki insan dün:·:-:·a 
t~krar c;ıkar! Bu uretle bir kadır 
21 senede 25.~0 insan çıkarır! F · 
!f-..1( ne çıkarıyor? 

SQratJe cevabı bulunmak Hayretle kadını dinliyordum. 
.:ımgelen esas sual buydu. Şmiı Hakikaten, tabiatin aldatıcı z<> 
umumi karargahta veya daha ıc:ı vahirine göre. kadın 25·30 senede 
yrf bir ihtimalle Sen Korente• 3J·35 insan çıkarıyor. Erkek, ha. 
merkez kumandan'ığında şG.p~ele· ' kıkaten, ne çıkarıyor? Hintli u. · 
nni kimseye açmış mıydı? Yok!'<I man kadının bu mütaleası ilk ba· 
ittihamm büyüklüğü karşısmda kışta doğru görünmüyor mu? 
kuvvetli bir delil buluncaya kada Bizim ev sahibi şişman orman 
şüphelerini 1<entlisine mi sakla kadını bu gayet kadınca uydurul. 
mıştı? muş tabiat felsefesine devam ede· 

Bırinci ihtimalin tahakkuku talı. rek heyecanla dedi ki: 
dirinde Haymın süratle kaçmaSJ - Gördün mü cevap veremiyoı 
gerekidi. İkinci ihtimalde iSt' llln? Siz erkekler insan doğura· 
Hayın için büyük bir emek ve fe nıazsımz ki? Onun için her kadm 
dakarlık mahsulü' olan mevkiinı bir kabiledir. Bir kadının ölmesi 
muhafaza etmek şansı vardı. Bu hakikatten 30-40 insanm ö!mesi 
takdirde Şmiti ortadan kaldırmak demektir! 
la meseleyi halledebilirdi. Bu sebebtemlir ki erkeklerin 

Vaziyet böylece sarahat kesbet· yeg!ne vazife,_; kadınlara hakmak. 
tikten sonra Haym kararını ver- onları iyi yaşatmak. ölümden, zah 
mekte tereddüt etti. Şmiti derhal metten. h;:ıc:talrktan korumaktır! 
öldürmeği de dilşi.indü. Fakat he· Kadm içinde 40 kişi bulunan 
nüz bütün ümitlerini kaybetme· bir kuH!hedir! Erkek bu kulübe· 
den Fransaya dönmeği aklına bile nin kapısının anahtarıdır! Anah
getirmek istemedi. Böyle bir hare· tar kaybolabilir! değişebilir! Bun 
'ceti askerlikten firar gibi telak.kı dan ne çıkar! Bir başka anahtarı 
ediyordu. Ömrünü verdiği gaye· ahr. Gene kapıyı açarsın! 
den böyle bir günde feragat ede Fakat kulübe yıkıldı mı iş b: ·1 

mezdi. Şişman kadının hararetle ve d<> 
(Devamı var) rin bir inanışla izah etti~ bu 

Dedim. Hintl· ormaıı ko.1 . • 
kat kat gerdanı üstünde yayılaı 

kalın dudaklı ve kenarları ı.,ıyıl\ 
van kı\larıa örtülü ağzını ya,,~ 

yaya gülmekle beraber benim kl 
!ettiğim şeyı anlamış görüam 
fordu! Fakat. bana, ilk deta, k~ 
imın erkeğe hükmetmesi için uy 
Jurulmuş olan pek mükemmt
mantığı izah etm• oluyordu. 

- Peki, diye sordum. sizde 
rndınlardan dünyaya gelen çocuk 
ar kadına ım aittir. erkeğe mı·~ 

Şişman kadın bu sualim üzeri 
ne celalle yerinde doğruldu . 

Hı<ldet'e: 

- Dünyaya gelen çocuk erke 
ge mi aittir? diye bağırdı. Bunda 
erkeğin ne h;ıkkı var ki? Hem har 
si erkeğin? Yedi erkekli olan bir 
kadının çocuğu hangi erkeğin o 
labilir? Şaşarım aklına senin? Er-
keğin herhangi bir mala ne hakk ı 

var ki insana hakkı olsun? Elbet 
te ki dünvıya gelen çocuklar yal 
cıız kadına aittirler! 

Orman kadrnının bu mantıkı 

bıranda zihnimde bizdeki hakiki 
itikadın esa:nnı aydınıatmış oldu 

Zira bizde de doğan çocuk, er
~{ek cemiyeti olmamızdan dolay• 
ıçtimai hukuk cihetinden babaya 
ait olmakla bera· er, hakikatte. i· 
tikat bakımından anaya ait adde
dilmez mi? Demek ki Arilerin bu 
itikatlannm menşei işte bu ~adın 
cemiyetleriydi. Fakat böyle bir e
;astan çıkmış olan bu şekilde bit 

kadın kabilesinde biçare erkekler 
hiçbir haksız, hiçbir kıymeti ol 
madan, esir gibi nasıl yaşamaya 

tahammül ediyorlar? Tahammül 
ediyorlar. Çünkü bunu evvela ba· 
tıl itikatları sigorta etmiştir. Ka 
dınlar erkekleri esaret altında tu· 
tabilmek için öyle garip batıl iti
katlar, öyle garip mantıklar vü· 
cuda getirmişler ki biçare Hintlı 
erkeğin kadm!arm ördükleri bu a· 
ğrn içinden kurtulabilmesine im 
kan kalmamış gibidir! 

Mesela bu kabilelerin biçare er
kekleri inanırlar ki bir erkek tara· 
fmdan bir kadın öldilrülecek olur
sa bu kabile için en büyük fela 
keti mucip olur! Eğer bu kadın 
katili erkek en müthiş işkenceler· 
'e inlete inlete ve feryatları gökle· 
re çxkacak derecede eziyetler edi· 
lerek öldürülmezse bütün kabile 
erkeklerine mutlaka bir salgın ha~ 
talık gelir ve cümlesi ölürler! 

Onun için hiçbir ~-kek hiçbir 
kadına el sfüemez. Öldüremez. 

(Deva'l'\'tt ""' l 

Ev kadınlarına tav .. Yıueler 

a 

\Şa..ıslar: Kadın ,erkek, dir.k 1 Erkek - Güzel bir kadın.. .. , ) 
vıcı.er. Kadın - Sulu l Başka bir gey 

(Erkek okumasına dalmıştır.. görmüyor musun?. Hiçbir deği· 
·~adın s0kaktan gelir.) ş:klik?. 

Kadın - BÖnjur, sevgilim. Be· Erkek - Hiç .. Giderken san-
1\İ çok bekledin mi? Bugün daha ~mdın, gene sanşın döndün ... 
mı erken geMin?. Berbere gitmemişsin .. 

Erkek - Hayır.. l{adın - Alay etmekte devam 
Kadın - Fakat daha saat ye- edecek misin?. 

Iı buçuk.. Erkek - Ama sen, "bana bak,, 
Erkek - Sekize yaklaşıyor de.. demedin mi?. 

sene!. Kadın - Güzel 1 Sonra da 
Kadın - A ! Daha şimdi, kar "erkeklerin hoşuna gitmek için 

1ıki bakkalın saatine baktım: ken<line iyi bak derler!,. Yeni 
Yediyi yirmi bes rreçiyordu. şapkam için ne dersin?. 

Erkek - Şu halde yaya kaldı- Erkek Yeni şapka mı? Es.. 
rımı güç geçmiş olacaksın. Belki kisi gibi ... Bir bez parçası.. Bir 
de kalabalıktı. tüy .... Bana öyle geliyor ki, bü• 
Kadın - Tek bir adam bile tün kadınlar aynı şapkalan giyl"' 

voktu.. yor . 
Erkek - O halde bakkalın sa- Kadın - BütUn kadmlar mı? 

ati seni memnun etmek için geri Demek sen bütün kadınlara dik
'calmış olacak l · kat ediyorsun? Kendi karma da 
Kadın - Alay mı ediyorsun . ? dikkat etmiş olsaydın, şapka.anu:i'l 

Ve sonra beş dakika için kavga bir hususiyeti. bir havası oldu· 
etmemiz çok gülünç olur. Sen ğunu görecektin .. 
hana daha selam bile vermedin . Erkek - Havası nu?. 

Erkek (kuru bir tavırla) - Kadın - Gene budala gibi 
Merhaba. konuşuyorsun. Söyle! Beğendin 
Kadın -? Bu ne bal böyle mi?. 

Daha iyi söyle, gülümsiyerek .... Erkek - Eh, iyi •• 
Suratın neden asık?.. Kadın - Yalnız iyi mi?. 

Erkek (Dikkatle) - Merha • Erkek - Giiı:el, mUkemmeJ, 
haf Şimdi memnun musun?. harikulade.. Bir de pullu klğtt 

Kadın - Eh, biraz.. ,vereyim mi?. 
Erkek (Dikkatle ona bakar)- Kadın - Hep to (WUııç şey· 

Bugün çok acayip p:örlinCiyor- ler söylenin .. Bilsen ne kadar da 
~un .. Krpkınnm bir halin var .. :. ucuz aldım .. Okazyon .. On bet il· 
Yoksa rakt falar. mı içtin?. ra ... 

Kadm - O da ne demek? Sen· Erkek (Dehşetle) - On bot 
siz içer miyim, ben sevgilim ; lira ı.. 
sensiz hiçbir şey hoıuma gider Kadm - Evet, o kadarcık ... 

'? 
mı · • Ben geldiğim .aada pzetede 

Erkek - Rakı da mı?. ııe okuyordun? Söyle bakalım. 
Kadm - O da!. Yalruz, güzel Er~ek - Harp baberlert 

')ir çay içtim. Kadm - Daha entereaan bir 
Erkek - Ben de zannediyor ıey yok mu?. 

dum ki, bensiz hiçbir şey h~una Erkek - Daha cntcreaan mı? 
gitmez... Kadın - Evet; bugün sinema· 

Kadm - Aman-, bırak artrk da 0 Deli aşklar,. oynuyormuı _ 
şunlan ! Senin çayı sevmediğini Çok güzel bir film .. Gidip garme. 
biliyorum. Onun için yalnız iç• miz tazım .. 
mekte mahzur ı:ı;armedim.. Erkek - Peki ama. saat sekiz 

Erkek - Pekfil~ ! Fakat bana buçuk .• Daha ycmeğimi.ft yeme· 
öyle geliyor ki, ıeni böyle çok dik. 
konuşturan muhakkak bu çay o Kadın - Aman aen det Bet 

dakika içinde hepsi hazır olur. lacak !.. 
Kadın - Çay değil, eevgilim, 

başka bir §ey ... 

Erkek - Acaba beni görüp 
sevindiğinden mi? Maa.mafih da· 
erken gelmi~ olsaydm beni yanm 
saat evvel görecektin.. 

Kadın - Gen-e mi başladm?. 
Erkek - Pardon. Fakat bu 

ba~ka şeyi öğr~neblllr miyiz? 
Kadın - Tabii.. Bir baksana.. 
Erkek - Nereye bakayım .. 
Kadın - Bana, carum ! tyi 

bak!. 
Erkek - Bakıyorum .. 
Kadm - Ne görUyorsun?. 

Erkek - Bugün hizmetçinin 
izinli olduğunu unutuyor mu • 
sun?. 

Kadın - Daha iyi ya! Yeme
ği kendi ellerimle haztrlamn.. •. 
Yeni evliler gibi sade bir yemek 
yer, saat dokuzda da haztrlamm. 

Erkek - Ne yapıyorsun ora. 
da .. 
Kadın - Masayı huırlıyonım.. 

Erkek - İyi ama, o masa 8r
tüsil değil ki ı Benim beyaz kaşko 
lüml.. 

Kadın - Zararı yok.. Sade yi· 
yeceği.ı demedik mi?. 

Erkek - Rica ederim, bırak 

onu .. Kirli ka§kolla dı§8.nya çı. 

kamam.. 

ısl'\amou kağıtıarını 
temızlemeK 

~ullanııa kullanııa kırlenmış ıskam1>il 
!'ağıtf annı atmalı mı? Bunlan temizlemek 
· abildir. işte size bir usul: 
Yarım htre suda on gram kadar çöven kö

ttü kaynatmız. Bırkaç dakika tıkır tıkır kay 
nadıktan sonra içine ayn bir kapta sulan 
dmlmış 8 gram nişa3ta ve 8 gram boraks a
tınız. Su bunların ilavesinden sonra da on 
dı'dka kadar kaynatılır. Soğuduktan sonra 
kapalı lıir şişede muhafaza edilir. Kirli is· 
kambil kağıtlan bu su ile ıslatılmış bir par. 
ça sünger veya pamukla hafifçe üzerlerin~ 

sürtülmek suretile temizlenir. 

rarulırsa lekeyi 
Bak.ınu nasıl?. 

çıkarmak mümkündür. 

Lekeyi temiz su ile ıslatınız. Soma Üs· 
tüne, bir bıçağın ucuyla bir parça krem 
tartar serpiniz. Eczahane veya Mısır çar
şısından ucuzca tedarik edebileceğiniz 

krem tartar lekenin üzerinde bir kaç sani. 
ye durduktan sonra kumaşın lekeli kısmı.. 

nı temiz sudan geçiriniz. Krem tartar ku. 
maşın ren·gini alacağı için çabuk davrantT.ak 
lazımdır. Bu sebeple bir kaç lekeyi birden 
ayni zamanda temizlemeğe ~ahl)!mamalı, 

hepsini ayrı ayn temizlemelidir .. 

Bir gazete parçalllll hafifçe airkeli (litre. 
de iki çorba katığı sirke) ıu ile silineli vo 
ovmahdır. Lekeleri tamamiylc çıkardıktan 
sonra gene eski bir gazete ile, fakat bu se· 
fer gazeteyi ıslatmadan cam ve aynayı ku .. 
rulamahdır. 

Kadın - Çok acayipsin_ ~

nin yüzünden geç kalai:ağı.z. 
(Gider ve biraz sonra elinde 

iki tabakla döner). 
(sonu :varm> 

Yenı Neşnyat 

Arkitekt (Mimar) 

ipekli ku ııaşle rda 
çamur lekes· 

İpekli kumagtardan çamur lckcslnl ta. 

mamiyle çıkarmak, hele kumaş açık renk· 

Fakat kıymeti fa:zla kumaşlar için bu 
işin mUtehas~nsı bir tekeciye müracaat et· 
mek daha ihtiyatlı bir hareket olur. 

Cam ve aynaları ternizlemek 
Cam ve aynaları temizleyip pml pırıl 

Bez kullanmamak daha iyidir. ÇUnkü 
bez, ayna tizerinde ufak iplik parçalan hı. 

raktığı gibi kiğıt kadar da temizlemez. 

Hileli şarabı anlamak için 
Mağıuı kınıuzı p.rabı anlamak gayet 

kolaydır. Bayat ekmekten ince ve ufak bir 
dilim kesip muayene edilecek şaraba ba· 
bnnız. Ekmek şarabı iyice içtikten sonra 
çıkarıp bir tabakta bir parça temiz su içlııc 
bırakınız. Eğer şarap hileli ise su dcrha1 

kırmızılaşır. Tabii ıarap lae, şaraba renk 
veren maddeler auda kolay erimediği ci· 
betle suyun rengi ancak on dakika kadar 

Bu mımuri derginm 103·10t üncü 
sayıları zengın müııdcrecat ile ın· 
tişur etrui~lır. Bu sayılarda, Mimar 
Seyfi Arkanuı fabran 1-ılrk sefa_ 
rethanesı, mı rnar !;edal EIJcııin 

Nevyork scrd ı.ınde .i.'ı.irk paviyoııu 

ve diğeı yapılını' buıı eserler lle, 
f mimar Behçetin iklim Vt' yapı dert 
J leri yazısı, mimar Neeınetıinln Ay· 
1 dında lsabey camii dokilmaıılan, 
l mimar Scdatın otel odolar1 tetkik 

ı 
ile sersıler hakkında bir ya11 ve 
miltenevvl mımarl ı-.aberler ve pi. 
yasa ceh·clini ihtiva etmektedir. 
Belediyelere, halkevlerlne tnsiyc.> 
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Yeni bembeyaz ısıklı ve garet idareli 

'1UNGSRAM - KRiPTON 

ampullarının mükemmel iarzı imalını 

tekeffül eder. 
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BDU-RL-R -Bi-R~Dfff LE-R iSTANBUL ANKARA 

TlyatroDar ve 
sınemaıar 

ŞEHlR TİYATROSU 

ri 
Bu akşam 20.30 do 

Dram kısmı 
~ ŞEYTAN 

IIAl.~ETl 
Eski ÇAGLA YA~DA 

saat 21 de 
GO~CL nm.Asr 
\"azan: \"usur Süruri 

~lüzik Korlo 
Kapuçclli 
~ 

"HZA - E. SADİ TEK 
Tiyatrosu bu gece 

Kadıköy Hfıle 

sinemasında 

11/R ECLE!\"CE 
AK5AMI 

Vodvil 4 perde 
-0-

Klli\L\~1 S.'.Dl SALO:"\U 
Her akşam G dan 2 ye kad:ır ~hı

allA ''e Saclellin Pınarın i~tirakile 
(Muhteşem s:ız) eski eserlerle (Ba_ 
yanlar korosu) (Tarihi tablo) yeni 
uryele ,.e orlıe~tra Telefon: 43i7G. 

- --o---

ALEMDAR stnemasında 
ALLAHIN CENNETi 

Çnrulı tlrklml 

Dr. Ahmet Akkoyunlu 
fokslm • falınıhane Palas No. 4 

Paı:ırdan maada her gün 
'lanı 15 df'n !!Onra. Telefon 111ı•» 

----- -----................ ~ 
Dr. Necati Atasagun 
Sabahları IS.30 • kadnr; akşam. 

lan 17 den sonra LAieii Tayyarı 
:\p. Uılr" '.l: No. 17 de hastalarını 
kabul eı1f'ı 11 "'"''•n: 2~95:n 

Almanca dersi 
Seri n url HABER Metodiyk 

;.oe mutedil Bcrt'tle ders almak ia 

te\•enlerin "Almanc• lSğretmmi,. 

mine m~lrtupla ~retemize mil 

1

~ıl~G!)J 
28 - 1 1 - 939 Salı 

12.30: Progrnm ve memleket s:ı:ıı 

ayarı, 12.3:ı: Aj:ıns \'e ınclcorolojı 

h:ıberlerl. 12.50: Türk Muzıği: Çıı· 

lanlıır: \'ccihe, Cevdet Kozıın, Kc· 
m:ıl Niyazi Se)·hun, Cevdet Ç:ıiUa . 

Okuy:ın: ?.lüzcyycn Senıır. 1 - llii
scyııl Peşr<wj. 2 - Şiikrü - illi· 
seyni şarkı: (Baygın suların). 3 -
Lemi - JIU cyni şarkı: (0 Güzel 
güzlerlc lı:ıkııııısını bil). 4 - Lemi-. 
!Iüscyııi şarkı: (Z:ıın:ın olur ki). 
5 - Cevdet Çağla: Keman Taksimi. 
G - S:ıı.lctıin Koynıık - Hüseynı 

şarkı: (Ayrılık yıl c!Bnümfi). 7 -
Halk türkü ü: (Benim yarım pen
cereden bakıyor). 8 - llnlk tfirkü· 
sü: (iki knrpuz bir koltuğ:ı .sığar 
mı). 9 - llnlk türküsü: Oleselesı 

meseli). 18.00: · Program. 18.05: 
Memleket san't nyorı. Ajans ve ıne· 
teorolojl haberleri. 18.:!5: '.\lüzık 

( Cazb:ınd - Pi.) 18.5a: Konuşınu · ı 
(Uhıs:ıl ekonomi ve :ırtıırm:ı kuru 
mu). 19.10: Türk ~lüziği: Şcri ı 
Muhlllinin s:ıı scınaılcri. c;aıııııl:ır 

Yecihe, Ruşen Kıı ııı, '.\lesıı l Cemi 1 
l!l.25: Türk )[[iziği: Çal:ınlar: \'cci
he, Mesut Cemil, Ruşen K:ım, l -
Okuyan: l\ecmi Rlzıı Ahıskan. 1 -
r:erahnnk şarkı: (A rnrc gönül) 2 -
Kantınt Heşal - f'cr:ıhnak Ş:ırkı 
(Ağyare ile d:ılmış zevki srf:ıya). 

3 - •.•.• - Ferahnak şarkı: (!loş 

yaratmış). 2 - Mefharet S:ığıuık: 
1 - Hüseyni ş:ırkı: (eÇklhn elimi 

gayri iıu dünya hcvesinıh·n). 2 -
Hüseyin Fahrı - Hüseyni şarkı: 

(\'aslınla cıına). 3 - Şemsellin Zi· 
yn - Hüseyni şarkı: (Y:ısl:ınıp yal· 
ınış). 4 - Jlliscyni s:ız ~emııi-;i. 

19.!;0: Konuşmıı {Aile zir:ıati - Ta· 

\'Ukçııluk). 20.05: Türk ~liiziğı: 

Klhik progrnııı. Ankara Rild)osu 
küme seş ve saz heyeti. tıl:ıre E
den: Mesut Cemil). 21.20: Konser 
Takdimi: lhılil Bedii Yönetken 21 
15: Milzik (Tiaılyo orkestrası - Set 
t-11,an Feri! Alnıır). 1 - R. Schum· 
ınann: 4 üncü sen roni, Re ~linlir. 

2 - M. Mou,~orgskl: Gopnk Ru' 
Dansı. 3 - Smelana: Ulla\"a. 22.00 
Memleket saat a:rıırı, .4.jans haberle· 
ri: Ziraat, E~Jı:ıııı - Tııh,·iliit, 
kambiyo - nukut horsa~• (Fiy:ıl) 

22.20: Serbest sut. 22.300: ~lüzik 

<Moaarl : Kuartet fa mııJör - Obua 
ile). 22.•!'ı: Ml\:ıik ICa1ban•I - Pl.l 
23.2~/23.30: Yarrnki program ,.r 

, . . . - . ,., ~- ' - . ,, .._ 
Asipin Kenan 
Sizi ; SOCUKTAN, NEZLEDEN, GRtPTEN, 

BAŞ, DIŞ ve bütün ağrılardan ve kırık· 
lıklardan koruyacak ilaçtır. r 

------------- ---

ADEMİ İKTİDAR 
ve • E Le I: v. IE K L 1 eli N IE -

HORMOBIN 
Tabletleri her eczanede bulunur 

P,,.,. kutuıu 1255) Galata, lıtanbul 
f •o• r•çetM •• - -. ' 

~---------· Cskıidıır bir/Jıcl sullı lıııkıık /ııi. , 
ki mtiiii mir ıı: 

'.\lcıııılulın Yaş~ıı· vesairenin ~a
' ı:ııı \'e ınü~lcrekeıı :ımtn~:ırrır ol· 
dııJ.:lnrı Cskiid:ırd:ı lh•mıılye ın:ıh:ıL 
lesinde eski Ortn ve yeni Çit sokn
.tiınıln iU ııuııı:ırolı ı ı.:ınlı; lı~·c bir 
lıııp lıııncııiıı lrnhıllycti taksiıııiyro;i 
olııındığınıhııı i1.nld ~Lil u .~urclill· 
~ıılılar:ık paray:ı \'t'\Tİhııesine ıııah· 

Loııura ve l':ııı~ııı cıı ıııe'.)lıuı 

fııhrıkalıırından ıowlı-n tııı~anl:ır:ı 

nıatısus mantoluk, rop ve ko,tiım 
tanörliık yüksek runtıui rodıeı. 

kemere karar vcrilnıiştir. 
1 - Mı•zkCır hane :ıh5nı.ı ,.e ıııuh. 

tııcı tamir olup ehli\'ukııf ınarireti· 
le 7Gl lirn kıymet tnkdir olunmu~
tur . .Mezkiır hanenin hıılıçe için_ 
deki cünıl · knpısındaıı girilcliktc 
zeııılnl çiıncntı> döscli hir ııııtre \'e 
ışlıu ıınlrcnin sağ tarafında bir 
ıııutrıık ve hır sora üzerinde iiç oda 
''e bir lı:ıliı •· • !!-:inci k:ıttıı keza üı: 
oıln ,.c hlr lınliı 'e ltcnıiıı kalla top
rıık 7.emiııli hir n\·Jıı ''e hir odn ve 
rıwrdiveıı ı:ırnsında odun ve kümiir· 
liik vı• Lir ku~ ll\'ll ye iiç nıeyva ıı/:ı:ı. 
t•ı lıuluıı:ın hir lıahcc~ i ıııuhıcvidir. 
Hane dııhiliııclc cleklrik tesisatı 

me\'Clllfıır. 
2 - S:ı!ış nr~indir. '.\lüz:ıyrıleye 

iştirak etmek İ!ıtiymılcr kıymeti 
mulıammlnrnin yüzılc i,5 ni~hetin· 
ıl{' pev okçc-ıi ,·ermı-lcrl lfımınılır. 
Tiii<;umıı tellıiliye ,.c yirmi senelik 
e\•knr to,·iı bedeli mü !eriye ve rii· 
suınu snire'ii mnl <;ahiplrrinc ııiıtir. 

3 - S:ı ış :::u::?.93!1 tnrlhine mlı· 
o;ntfır cııma ~ünü ı;nal l ~ ten Hi va 

ıl:ır t'.,kilrlrır sulh hukuk mahkt" 
·ır,in ıle ,·:ıpıloral.tır. Kıymrti mu
'ı:ıırımipC'nln :;'filtle 75 sini bulma. 
ılı~ı t:ıkılirde en \·ok nrllıranın ln· 
'llıhliıli1 hnkl kolmnk şnrtile müza 
,·erit on he~ ~iin temdit olunarak 
1:1.l·fl ıo tnrilılnc m'hrulif 11n1nrle.'ii 
ı.e!inii' <!:ıııt 11 drn ili '"l kpılar ikin 
el artıırın:ı~ı yapılacnk ,.e o ı;iin 

en çok arllır:ınıı ilı:ılci katiyesi icrıı 

' "ılorc:ıu, hıırr.ı., tv.'tt'C. ,.e ~:ııre , 

\ C:\L(' Kt:'.\1.\~l..\lll:' eımal,11 

\'t''İf, cin~ ve renklrrı Bryuıtlun. 

ıl:ı B\l\EB 111;1{ııı1ı<l:ırında her 
\·erılen nıli.,:ıi' $3rt:ar ve uru1 I 

rıv •'lıırı '<nlılnı:ıktnılır -----------
~--------~·---------

kılınncııktır. Bedeli ilıııleııin ıız:ınıl 
be5 ~ün znrrında mahkeme vcznesı 
ne ynlırılmnsı ~:ırıtır. Aksi tnkılirdl· 
ihale feshedilerek tıun<lıın h:ı~ıl o
lacak zarar ve tİYOll \'C rark ve fa. 
iz ve ın:ısrnr hilôhiikiiın ondan taı 
min ellirilN°ektir. 

4 - lşbıı ~aYriınenkul ii1.rrlıırlr 
tapuca mii~rccel ,.e gııyri mü.,eccel 
hak !'mhibi olduklnrın ı iddia eden
ler rnrs:ı H:ın tıırihinılen itibaren 
_lirmi sün ınrrınıla ,·ec:nik ,.e srne· 
<l:ıtı knımniyelerile birlikte mııh1'e. 
meve mürncaatlnn liızımılır. ,4,ko;i 
lı:ılılc tapuca mlisel'cel ol mı) :ın 
hak s:ıhipl<'ri ı:alış pıırasınm payla 
ma-sıntlan hariç tululacaklıırrlır. 

:ı - Deha fa1la malumat nlına~ 
bti~·<'nlcr ıııııhkl'nıcnlıı !l~!l-fi nıı 
maralı ~nlış ılo~y:ısmR ve <;:ılı~ me
muru olnn mahkeme hı:ışktııihine ,.e 
R&yrimenkulü J(Örmrk ff'in ıle mc7.. 
kur hııneve mOrncnot evlrnırli.'rl \'t" 

talip olnnlnı:ın ıln s:ılı'I ııilnü ~nnP 
rnıınyyeııindc ('skürlıır lılrinci sııllı 
hukııl.: nınhkrııı<'~inıle lınzır Jıuhııı· 
ınal:ırı liiwınu ll:in olunur. 

ile 3aban, Oğle ve Aı<Ş9 
Her yemekten sonra günde 3 defa rnııııt" 

di~lerinizi fırçalayınız. 

"" 1 

Sirketi Hayriyede;# 
Boğaziçi vapurlarına mahsus KIŞ T ~fllıbİ~ 

1-12-939 cuma sabahından itibaren tş 

edilecektir. 

Tok at Vilayetinden 
?1 ı:il ,ıı 

ı - Tokat Turhal yolunun 211+377-244+9.-..r jrı? 
arasındaki parke kaldırım ve beton turuh"tl·~jf '~1~ 
vekaletince tasdikli (23649) lira 13 kurui l< ~b:J ~.~ 
rinc göre 20.12.939 tarihine rasthyan ça~~rgpılfr 
14 te umumi mec!ic:: salonunda eksiıtmesı ) 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştu!"· ~ 

2 - Muvakkat teminat IG98 lira 68 kuruştur. . ıttıı'.>.:.I 

3 - Eksiltmeye girmek isti yenlerin ek~ilt~e iç·~durıor, 11 

~ünden en az 8 gün evvel Tokat nafıa nı~ acıııı. d 
te5ekkil ehliyet ve ika,ı komisyonuna nıur55ıerı' 
alması, ticaret odasında kayıtlı olduğunu g ...ı 
\'csikayı da hamil b:.ılunması lazımdır. t t~ 

k1'tl ~.,j, 
4 - Teklıf mektupları işbu vesikalar \'e mu\'arifııtl ~~ 

makbuz \'l!ya banka mektubile birlikte tn u11e o'V'' 
dairesinde eksi!L-ne saatinden bir saat evvt aı>btıı 
misyon reisliğine verilir ve mukabilinde ın ·ıe"~ 

~ defl 
5 - Yukarda yazılı olanların haricinde gon ., 

mektupları kabul edilmez. ,.ııııır 

6 - Posta ile gönderilecek teklif mektup1~rında te .tt 
bulduğu takdirde mesuliyet kabul edılmeZileri O'' 

7 - Her nevi rüsum. tellaliye, gazete ilful nere 
le o1unacarta aittir. . roje· i~ 

8 - Daha ziyade bilgi e'linmek iı;tiyen, keşt\fritı o~ 
eksiltme ~artnamelerini görmek arzu cde(~757) mene müracaatları lüzum.u ilfin olunur. 


