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a kan 
aisi.ni bitird • 1 

akşam neşredilecek resmi tebliğde T eberrular ihti yacı karşılamamışsa 

ı:i Antantın, azasının Vaziyet 
Bu 

ANAsı azmettiği bildirilecek bildirilmeli ! 
~~:~ASAN KuMçAvı Şükrü Saracoğlu Sof yaya 
.~~~~~n~;·e~e~~r~~!}!f~ da ug'ltil rayaı·ak çarşamba .' tibi ~un Pek tabıı bır§ey 

İıı the &o~düğümüz bu hadi. 
I\~ an":;:Yctini takdir etmek e e e e h • e d e e k 
~~~~İr~~i~~;:t~ğuk~~~ gu n u şe rı mı ze on ece 

, ~ a.nt kafıdır. V c ancak 
, tt\~ild'ltnbnın tarihi gözönü. Belgmd, 4 - Balkan Antantı 
'j' l>tk laı~~cn sonradır kj bu. ! konseyi bu sabah toplanmış ve 
•tıatı b; 11 bir hadise .gibi kar. so!1 . müz~~crcle?nl şapnrak mc· 

kararın hakikaten saısıni ibıtırmiştir, Ögfoden !onra 
(Devamı 4 üncüde) (Devamı 4 üncüde) 

Nüviyetini saklayan 
yolcu hudut 

haricine 
çıkarılacak 
Dört ismi olan· bu 
adam dün akşam 

An karaya 
gönderildi 

Uç gün evvel ~ehrimize ıeJdi. 
gini haber vetldiğimiz h üviyetini 
saklayan ecnebi yolcunun mahi. 

ltuaııcl 1 yeti nihayet meydana çıkanlmı~-
ıati l 
oı~ ne ~ık:ınlat'a.l< tır. p """"' (Devam• 4 üncüde) 

ag/aşılamıyan 
Çocuk asıl anne
~ilJl . d. 
~o __ e geçıneme 1 
ba c~gun annesi kızını onu 

Yuten aileye teSlim etti 

''11 
e.:rıaeı~ 

ltı t<>Ctık" "'' 
•:\<'ntlln !orJa. anasmıı te liın Nlilirl•c-n .•• 

.(Yazısı 4 üncüde), ' 

F1nJ&ndlyada . Jıarbedtn Kana<lalı gönlillülM"aon bir mUfreze ... 

Sovyet bombaları 
bir Fin sığınağının 
içerisine düştü 

Otuz Sovyet tayyaresi bir şehirde 
· müthiŞ· tahribat yaptı 
Sfokholm. t · (A.A.) - Tidnin- rika piyasasından bol"$a murakabe 

gen· gazetesinin Helslnki muhabiri komisyonunun mllsaadcııile bir is
Kuopio " ıchrinin 3 şµbatta öğle- tikraz akdctmcsidir. 
den ~nrıı şiddetle bombnrdıman (Fin - SoYyct harbine dair diğer 
edildiğini yazmaktadır. 30 kadar telgraflar S ncü aayf&JJlıuladu.) 
Sovyet bombardıman tayyaresi •• ----- ---- -
ı,ehrln merkezini sistcrnafik bir 
. ekildc tahrib etmiştir. Bombardı
manın tC'ııirleri korkunçtur. Sov
yet bombaları birkaç sı~ınağı de
lip içine diişmüşlUr. Bir~ok ölü ve 
yaralı vardır. 

Sovyct tebliği 
1'foı1kon, 4 (A. A .) - Lenin-

grail nskeri erk!nrharbiycırinln 
tebliği: 

3 Şubatta kaydedilecek lı içblr 
hAdisc olmıunıştır. Sovyet hn,·a 
kuvvetleri .düşmanın askcı:i hedef. 
terini muvaffakıyetle bombardı
man etmiı; tir. 

... Amerika istikraz 
yapmayacak · 
Vasin~tont 4 (A. A.) - İlhaHi.t 

\'e ihracat hankac;r va!lıtaslle Fin 
landi\'aya ikrazrla bulunmak pro
jesinden parlamentoca gö3lcrilen 
muhalefet fö:erine va?.geçilmişlir. 

Yegane çare. Finlandiyanın Amc-

Tifüs. ınücadelesi 
Otobüslerin temizlik 

kontrolü ba~ladı 
(Yazısı 4 üncüde),• 

ölüm 
üstüne 

ölüm 

• SON DAKiKA'da 

Giyecek bekleyen köye 
yiyecek gönderilmiş 

Böylece yiyecek ihtiyacı olan 
köylere düşen hisse azalm ış 

Zelzele sahasındaki köylere ya
pılan yardımların gayrikafi oldu. 
ğıına dair, o mıntakalar ahalisile 
temııs ederek edindiğimiz mal~
ma.tı yazmaktaki gayemizi izah 
ctmeği faydal: buluyoruz. 

a - Yardım tcşkilii.tmda bo
zukluk varsa ısla.hı için evvel1 bi-

~ 
!inmeleri Jazmıgeldiğinc göre bun
ları ortaya dökmek; 

b - teşkilatta hiçbir bozukluk 

yok da fiUuı köyde aile balına 
sekizer çivi, falan köyün 700 nu. 
fusuna dört kilo bulıur verilmesi, 
vatandaşlardan topla.nan para, e§

ya ve erzakm, feliket.zede köyle
re taksim edilince bu kadar dfişe
cck derecede az olmasmdan ileri 
geliyorsa vatanda.şiara tekrar mU
racaat edilerek "yardımda bulu. 
dunuz. Fakat fellket o kadar bil-

(Devamı 4üncüde) 
. 

Erzinoanda yeniden 
zelzele oldu 

Bir köyde 15 ölü, 
3 yaralı var 
Ankarat 4 - Evvelki gün ve 

gece Srvas, Şarki Karahisar ve 
Zarada muhtelif şiddette zelzele
ler olmuştur. Srvastaki zelzele 
1 O saniye 6Ürmiiş, Şarki Karahi. 
sar ve Zarada da üçer zelzele 
kaydedilmiştir. Hasarat yok. 
tur. 

Yalnız evvelki zeb:clelerde çat. 
; l }'illl binalar bu yeni sarsıntı
!arla fena vaziyete düşmektedir. 
ler. 

Zarada mektep binası yıkıldı. 
ğından belediye talebcledn ders 
görebilmelerini temin için bara. 
kalar inşa ettirmektedir. 

r.csmi tebliğ: "Garb cephesinde 
kışm §fddctindcn askeri harckft.t 
durmuştur.,. 

Jandarma umum kumandanı 
Erbaadan N iksara git:miıtir. Ge. 
len haberlere göre, dün aJcıam 
Erzincarun Cencige nahiyesine 
bağlı Besin köyünde 1iddetli bir 
zelzele olmuş v e köy tamamen 
harap bir hale gelmiştir. 

Evvelki :zelzelelerden sarar 
görmemiş olan köylerden PulUT, 
köyünün evleri de tamamen yı. 
kılmıştır. Bu köyde 10 ölü n r ~ 
ldrr, üç kişi de ağrr surette ya. 
ralanmıştrr. 

Vali vekili Hilmi, kmlay baf
kanr doktor Fazıl hadise yerine 
gitmişlerdir. · 

Kıır topu muharebesi bqladıf 
- !ngiliı karlkat1l?«- : -
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Yazan: OTERO. ( 22 j Tercüme eden: V. G. 

F elicia §aşırdı. Bana karşı kullanacak hiçbir si
lah bulamıyarak ba§mdan, uzun iğnesini çıkardı 

,...Miili""Ş';j·"ı · A nkaratl a dokl or u 
Dibırn küçükll ••ıd•• b ve üzerime atıldı. lb>ftr ameaıyet o uren . e e 

1 geçırcBı Yedi saat süren bir muhakemeden 

~ 

. 'Stmdalyeyi kaldı1dını Vı? iki elimle tutup üzerin« fırlattım. 

Aııkara. S (A.A.) - Reisicumhur 
İsmet lnfuı!l bugün saat 12,4~ de An· 
kara NUmune ha.staneslnl teşrif ede
rek sağ kürek clldl altmd&kl bir ulak 
yağ kesesinin {.Kyııte ııebace) çıka.nl. 
ma:n arzusunu izhar buy1Jrmtışlardır. 

Ameliye opera.Wr Dr. Nurettin Aru. 
ına.n tara!mdan yaptlmıı ve 11ektz da· 
klka sUrmtl§Ulr. 

Retfilcumhurumu:z biraz l.!Urahııt

ten sonra. ııaat 13,80 da b:ıstaneden 

ayrılarak kl.ltıklcxi~e &vdtt buyurmuş
lardır. 

Maarif Vekilinin 
tetkikleri 

Hasan Ali Yücel Üni
versitede meşgul oldu 

Mo.arit vekill Hasan All YUcel di1D 
tlııiversitede meşgul olmu:jtur. 

t Giyinip kulisteki odamdan çık· nıın. dedi. Fakat sanatkar olarak 
bğmı zaman Augustoyu localardan tahammül edemiyorum .•. 

Fakültelere genç eleıruınla.r ve bu
ra.da asistan ve doçent yet~tlrllmest 
iş.l üzerinde ehemmiyetle durulmak· 
tadır. Hasan Ali Yticel ilniverııltenln 
ki.tap mcsele.91 lle alQ.ka.dar olarak 
rekt.Brden izahat a.ı~ vo bu ı,1n 
kısa bJr zamanda halli için direktifler 
verm1§tlr. Bu yolda. derhal ha.rokete 
geçUerelt Unlvenıita neşriyat bUrosu 
tarafından kltaplar baııtm?acakttr~ 

üniversite rektörü but;'UO saat 11 de 
Ma.a.rit •ekili ~ereflne bir çay vere
cek. burada profesörler de bulunacak 
tır. 

birinin kapısı önünde buldum. Bu sözler kadar beni hiçbir şey 
Kaşsma aldığı bir adamı omuz-o Çileden çıkaramazdr· Zira kadm 
larmdan tutmuş, şiddetle sarsıyot: bilerek veya bilmiyerek en hassas 
au: tarafıma dokumnuştu. Bana: 

ı - Söyle 1>akayım bana, artisti "Sizi kıskanıyorum. kadın tara-
JSiığa tutmak için size kim para fınızı çekemiyorum,, deseydi bu 
~? , kadar çileden çıkmazdım. 
ı · '.Adam, evveli. kem1dirn etti, son.. Çünkü kendUni hiçbir zaman 
~ kurtuhı~ imkant olmadığını g&ı rakipsiz bir kadın saymazdım. fa- Kömür havzasında 

yeni teşkilat rilnoe: 
f - Saae ben a~ dedi. Bi· 
sim hepimizi para mukabilinde 
madam Felicia tuttu. Hem daha 
bu ilk gecemiz. Dört gece hep böf." 
~ üstüste ıslığa tutacağız .•• 

\ ~ugusto herifi tehdit etti ve: 
I - Arkada§larma söyle, dedi. 

· IYarm ak~ da ıslık çalacak olur 
sanız hepinizi polise veririm .. • 

ı Fakat herif pişkin bir şeye ben .. 
ziyordu. Alaylı alaylı güldü ve: 

ı - Merak etmeyin siz, dedi. Biz 
taPa~ biliriz... 
. Tiyatrodan berabeI'. aönerken 
'.Augustoya: 

. - Ne yapacağız? dedim. Polise 
haber veremez miyiz? 

ı - Bir şey çıkmaz, dedi. Herif4 

lm ıslık çalmaktan zorla alıkoya~ 
mayız ya. Canlan ne isterse yapar 
lar• Resmen bir §efe hakkmnz yok~ 

~ l§i anlamt§tım: Felida dostunun 
:ıııenginliğinden ve imtiyazlı bir sr 
nıfa mensup ol~an istifade e
llerek para ile her istediğini yapt~ 
nyordu. 
l Ertesi ak§am, daha ertesl ak§3ID 
ve tam on ~ gün, bu böyle de
:vam etti. 
: Bir akşam. ~n sonra, gene 
'.Augusto ile beraber klübe gittik. 
lçeri girerken Augusto kapıcıya: 

• - Kimler var? diye sordu. 
Kapıa: 

- Kimse yok bu akşam. aedi. 
:Yalnız madam Felicia var ... 

Bu ''Madam Felicia,, sozunu 
üuyar duymaz, Augustoyu bekle
meden içeri ftrladnn ve kadının 
üzerine atıltlmı. 

Fellcia birdenbire neye uğradığl· 
m şaşırdı· Bağırmaya niyet etti. 
Fakat etrafta Augustodan başka 

kimseyi göremiyordu. 
Kapıcı araya girmek istedi. Fa 

kat Augusto onu tuttu: 
- Bırak, dedi, görülecek he· 

saplan, var, görsilnler. Merak 
etme, kadın kavga°lannda öyle pek 
cinayet falan çıkmaz .. 

Ben Felicianm karşısında, iki 
elimi kalçama koymuş, sert bir ses
le sormu~twn: 

- Adamlara para verip neye 
bana ıslık çaldırtıyorsunuz? !\lak· 
sadımz nedir? Bana garazımı ne
dir? 

Kadın, bu sert ve kati sual kar· 
~ısında ciddi bir cevap vernıck lü· 
-r.umunu duydu ve: 

- Sizi kadın ol arak be~eni ~·o· 

kat en kıymet verdiğim taraf, sa
natkar tarafuridı ve buna söz söy· 
lenmesine tahammül edemezdim. 
Derhal kadının üzerine yürfidüm. 

Felicia şaşırdı ve bana karşı 
kullanacak hiçbir silah bulamıya· 
rak başından, uzun iğne~ini çıkar
dı ve üzerime atıldı. 

O zaman ben de, fırsattan istifa· 
Cle ederek onun kalktığı sandalye· 
yi kapt.un ye iki elimle tutarak, 
üzerine fırlattım. 
Kadın bir çığlık atarak yan ta· 

rafa sıçradı ve sıçramamış olsaydı 
muhakkak kafası yarılacaktı. Zira 
sandalye demirdenmiş ve Felicia· 
nm omuzunu sıyırdı geçti. Kadın 
haykırarak yere yuvarlandı. 

Vazifemi yapmıştnn· Klüpte ar
tık işim yoktu, Augustoyu aldım 
ve çıktık. 

Ertesi gün beni karakoldan çağı· 
nyorlardt. 

Komiser iyi bir adamdı. Benim 
şöhretimi duymuş, uzaktan sevgi 
beslemeye başlamıştı:. Olanı biteni 
kendisine anlattım. Beni haldı bul· 
du ve: 

- İkiniz de ödeşmiş bulunuyor 
sunuz, dedi. Bu suretle hadiseyi 
kapatırız, unutulup gider. Elverir 
ki Felicia size karşı resmen dava 
açına sın. 

Felicia dava açmadı. Zira. ismi· 
nin gazetelere geçmesini, dostunun 

iktisat vekaleti bir 
proje hazırladı 

İktisat vekA.teU, köınilr havzaıımm 
devletıe,tlrilmosl iQin bir proje hatn'~ 
laınt§txr. Ha.vzada.ki toprakaltı ve lls. 
tu i§leri biriblrinden ayrılmf§ ve bu 

, lusırnJar tek bir mUdUrlUğe bağlan· 
mJŞhr. Fazla k<Smür tstlh.mll için de 
bir program lıa.zrrlanmı§tır. Ocaklal'
da çalrf!Ul !§;ilerin YB§&yt!} tanlan 
ve ınbht balumlan hakltmda da yenJ 
kararlar vertlml§tlr. 

·----o---
"D,, Grupunun resim 

sergisi açıldı 
''D,. grupu ım.natkA.rlnrmın seklziıı. 

el resim sergisi dtln Beyoğhı halke· 
vinde açılmt§tlr. Sergiyi halkevi reisi 
Ekrem Tur açrı:ıış, ressam Nurullah 
Berk grupun çall§lil&ları bakkmda 
izahat ve~tlr. Bu ııergt grupun §im 

dlye ke.dar açtığı dlğer sergilerden 
QOk daha :iyidir, 

Sergide, grupa merunıp bUtUn sa.
naUtArlann birer yağlı boya etudhni 
bulunmakta.dır. BUhMsa. Ham Dik-. 
menin ''Enlncan !eldket1,, Elit Naci· 
nln bir peyzajr,Zek1 Falktn etUdU,ZUh 
tU :MürUdoğlunuıı plA8Uk çıplak de. 
senleri ve Ekrem Eytlpoğlunun na.tür 
ınortu Da.zart dikkati celbetmektedil'. 
Sergi on gUn m!lddetle herlteııe açık 
bulunacaktır. 

Müstakil ressamların 
toplantısı 

para!ari?e birtakım işlere giri~tiği· Onbir senedentıeıi çBlL,nıakta olan 
mUstakil res..<ıamlar ve hl'ykeltraşlar 

nin duyulmasını istemiyordu. Fa· blrliğl d!ln Eminönü halkevinde bir 

kat benimle uğraşmaya devam e- toplantı yapmUJtır. Toplantıdo. dört 
diyordu. O hafta zarfında Marsil· kişilik bir heyet seçllerek, blrli~ln 
ynnın birçok büyük gazetelerinde sanat saha.ı!mdıı daha geniş ta:ı.llyet.. 

aleyhimde yazdar. karikatürler çık te bulunması ve bu yold:ı partinin de 
mUzaberetinln temin l'dllmesi lcıırar_ 

maya başladı. Biltün bunlann Fe- ıaşmı§trr. A\TUpayıı.. giden bMik re-
licianın para vererek yaptırdığı an l!!l reıısam F:rcUml!'ndin yerine ressam 
!aşılıyordu. (Ocvımu var) ı Sııl!lı ôıaran getirilmi'}tir. 

sonra altı seneye mahküm oldu 
Haııekl hasta.nesi 

enlatanla.nndan doktor" Mehmet AJtyl 
gebrf.mizdekl .tz.rnlr otellnde t.a~ca 
ile öldUren Naclyen.ln ını.ıhakemeai 

dUD. ağtr Ceu.dl\ görlUmll§tül'. Muha• 
keme, yedi l'Jaat s\lttrek gece saat 
22,80 da nfba;,.-etlen~tir, Naciyenln 
avukııUığmı Aaı:m 1•0 Cemal Hazım 

yapmı§la.i'dı7. 

Slyalı bir manto giymiş olan Naci· 
yo Ulc önce Mehmet Ali ile naınl ta· 
nt§lığını anlııtnuş ve dört &ene evvel 
Kadınhanı k.MaSmda ilk mllnaııebet· 
lerlnin başladrğı:ru söylenı.iştir. 

Btr mUddet sonra Mehmet Ali ihtı. 
sruı yapmak Uzere lstanbulıı gitmiş 

ve Na.eıye de ebelik va:r..i.!eslnl lsta.n
bulıı nıı.kletunntştir. Fakııt aradan 
uzunca bJ1" zaman geçtikten sonra &. 

ralarmdakl mUnaseoet j6CV'ıt>lll.l'/tlr. 

GeQ>?n ay Mehmet AH birdenbire Klll
se hartıket et.mi§, Na.clye de pjllşine 

dlişmUştUt'. Naclyenin kendi l!Rdealne 
göre bu takipten nı&ksadı ıJ:ehmet 

Aliye verdiği 500 11.nı.Yl gerl almak· 
t.tr. Çllukü Mehmet AU.nl.n Awupll.y& 
kaçacağından ı,UpbelenmJ;Jlir. 

Bunun üzeıinG Konyaye. glden Na· 
clye oradan Kille baatanm ba§bem· 
ıtl.resi Belk.l.He telgraf çekerek Meh· 
ı:net Alinin Ankara.da ol!JuğUnu öğ. 

renmi§tfr. Derhal Ankarnya be.reket 
ederek geçen ııym ıs inde Ankara.ya 
Va.mı.!§ ve lzmlr oteline t.nı:ntvUr. 

Orada btr gece kaldıktan sonra Ke. 
çlörendekt bir tamdığma nıisa!1l' (il· 
mug Ve Mehmet Alll:l!n adrcslnl Dr&

ma.ğ& baglo.nır~tır. 

Naciye nihayet lılebmet AllY1 bul· 
mug ve parunu f.stemi§tlr. Bundruı 

ııonra. btrk&g gtl.n b1ıb1rlerlle gllrllş. 

mQııler ve nlbayet !acla vullUbulmU!]
tuı.". 

Na.ciye o a11n oteldeki odasm& ıe
len doktor Mehmet Alinin kendisini 
boğtnslt tıtedlğiııi ve bu ırrad3 ta· 
~casmı çekerek doktoru \-urduğu· 
llU ııöylemJgtlr. 

Bundan ao.nra blrı;:ok tablUer d!n. 
lenmiş ve celseye ara veıilml~Ur. 

Tabibiadlinin anlattıkları 
tklnct celsede maznun 1tvukatJan. 

run taınbl Uzertne tabibtadll doktm: 
Behçet mahkemeye davet olunarak 
kend1alnden vakaya dair lzahat alm· 
mıştlr. 

Doktor Behçet ~yle demişUr: 
"- ·ı.raktulde Dd kut'§Un )'a.r'Mt 

bulduk. Kurşunl.nr içeride kaltxı.I§tz. 

Kurşunların ~O santim kadar n:ıe. 
aa.ı:eden attldığtnt tahmin ettik. Suçlu 

trakın Paris konıoloıu 
şehrimizde 

lrakm Patis konsolô8u Mahmut 
Paoaex bugün.wt e.kspreısle ~ebiiılll· 
ze gelmiştir. 

Bay Mahmut, Avrupada. ha.rbs 
rağmen şayanı ba.yret bir 11ükii
net mevcut olduğunu, Fra.nsanın 
tamamlle normal bir halde bu.. 
lunduğunu, halkın n~l kay
betmediğinl ısöylemi§Ur. 

M. Paçact, Haleb konsolosluğu
na tayinl do!n~,aile buradan tran· 
sit geçerek Toros ekspresile Su ~ 
riyeye gidecektir, 

Bugünkü Ekspres 
Konvansiyonel 

trenleri 

ve 

Merkezi A vnıpa<le.ki şiddetli so. 
ğu.ldar dola:rı....Uo bir ınfiddettaıı. 
beti çok gecL1ten semplon treni 
bu sabah tanı vaktin.do gelebil
miştir. Yolculai'm &nlatbklarına 
~öre ktş ı;iddetini kaybettniştir. 

Konvansiyonel dokuza doğru 
gı'\lmiştir. 

kıWmt mUdC.:elumııml Sa.mlhin yanın_ 
da muayene ettim. Kcndl!dnde mUca. 
dele ve mfuıaza.a. asarı görtllemedt 
?>f.aktulün Uurlnda böyle bir iz yok· 
tu. Bugfuı ta.blbiadll oda.anıda başmu· 
avın Hüseıin ve muavin Zekinin önlln 
rle Naclyenln tekrar iiadesi alındı. 

T{endtul. Mdise.nln nasıl olduğunu bize 
Odada.ki huta gezlongu llzerlne yata
rak temslh.n ı;österdl. lfade61ne göre, 
yatakta. yeıtarlien doktor di:r:kapa.kla.. 
rı 1Jx(>rtne fğilmi§ n bu arrada yastı. 
ğın altmdıı.n çıkardığı to.b..'Ule&SJ ne 
ateş etrul§. Maddl aııamu göremedi
ğim içln mak•uı doktonm maznunun 
boğs.zıu.; sılup sıknuı.dıf;'l hakkmda 
llrnl ve fenııl bir mutaıea. serdine im· 
kan yoktur.,, 

Mıu:nuı:ıun avukatlR.rı hldl.se errıı

ınnda. .Nactyeıı.l.n boğazmda t!Ubent 
sarıl.I olduğunu ve bunun lz bırakına_ 
la matı! olup olamıyacağmı sorınu§
lardt. 

Doktor Behçet bu sı;aic kat'§t §Un· 
Ja.rt ııöylenıişUr: 

•·- Naclyenln ilk mua~·cneslnde bQ.. 
ğıı..mlda U.l!beı:ıt vardt. A.njln olduğun 
dıı.n bu ttılbcnti sarını~tJ. Tlllbent 
bofaa lllkılmw;mdıı iz kalma.sma ma.. 
ni olabilir.,. 

İddıa makamının talebi 
MUte&klben iddia mako.ım söz aJ. 

mış ve mazııunwı malttultl kasdeı:ı 

katlettiğini Ucrt ırtırerek .Nıı.ctyeEIJn 

4(8 lncl maddeye göre cezalandırılma..
smı tstemh;ıtlr. Bundan sonda maznwı. 
avukıı.Ua.rı, rnUdafaalarm.ı yaptıltsıla.r 

ve ebe Na.clye .son ııözU 6.Iıırak kendi· 
111n1 §(iyle nıUdafaa etl'ııi§Ur: 

' 1- Ben Mehmet Ali IJe tam§tiğmı~ 
dan son altı o.y jclndo kendial.nden 
netret etmiştlJll. Sonral&n evlenme 
vaadi Uzerlne kendJsUıi eevmeğe ba1-
t~mse. d1. bi~ mtiddet geÇince bu ü· 
rnicllm de kal~aymca. keııdJBtndcn bUs. 

bUUln soğlJdum. San zam8Jllard.a. keıı· 
dlsl.nl takıp otnıektekl yegtne m:ıkııa. 
~ beş yüz liramı g~rl almaktı.,, 

Bu ınlidafı.>adan sonra. mahkeme 
heyeti müzakereye çek.llı:ntf '1e gece 
22.6 de karar hlldtrUmL,Ur. Buna. g~ 
re, suçiu Naclyenin katil kwı~ıe be.-
reketl kabul olunmuş, fakat doktorun 
600 Urayı alaııık kaçmam ve evlen
rn<ı vaadlle Naciyeyi kandırarak gay. 
rimeşru mUnuebet teaı.. etmeşt. rıorı. 
ra llınıale başlıı.ma.sı cezayı ba.fifle. 
tıcl ııebeb görUJ.mllş ve 448 inci mad
dedeki 18 sene haptı cezası Uçte biri· 
M tııdlrUerek Naciye 6 sene b.İlpee 
mahktım edllml§tir. 

Küçük Sahir 
Haberleri 

• A:ııkarad yapıl.ınakta. olan Türk • 
Yun.aıı ticari mUzııkerelerl neticelen· 
medlğindo.n eski anl~ıı §Ubat sonu
na. lmdar U?..a.tllmışttr. 

• Roma.nyaya. kUlllyı.ıW pamuk sa
tılmıştır. Bu ms.llar İzrnirde.n yllkle. 
necektir. 

• İbtikılr komiEJyonu yarm topl:ıruv 
nı.lt ka.ğrt, kart.on ve ?Da.kara tbUl<A. 
n hakkında. kararlar verecektir. 

• Fa.kült.eler l!OO smıt talebe..ı.ne 

ber ııene rektör taratmdan verUınek· 
te ola.n çayların llld dlln saat beşte 

ttb ta rcült.eııi talebe.sine 'veıil.m.t§Ur. 

• DUn vilAyette vaıı muavini Ha.
to.k Nıbadm ~ka.nlrğmda, İstanbul 
emntyet müdUrU, kaymaJaunle.r ve 
viJ!yet ııcterberlik mUdtırlllg1lnUn ıo

tti-akne bil' topla.ut.: ya.ptlmlf paaı.t 
konınına l§leri üzerinde görU§llhntı;
tllr. 

~ SUBAT - 1940 
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Sovyet 
düşürdü 

Yazan . H. DALKILIÇ 

B US DAN bir müddet e\ n~l bir gazetenin küçük ilan sütwıla
rında fada hnL~I uyandırmak btiyen bir ilin tıkmıttı. 

~;nı: bir ünin•rsltcll ta~ kırmaya razı ol~uğunu ilin ediyordu. Bu 1 
I ılnn tanı, korkarız, bir moda olmak istıdadı gösteriyor. ÇünkU 

l>irkaı; hun C\\ el de ~ine bu J) arıyanlar ı.ütunlarmda bu ne\ icleo 

re barı 
\r_. clye nazırının re! 
•-.ılfnt.-

i -
)'a ~. çocuklarlle bt r-
beı reırnıgur. 
4~Ye nıecllsl iaşe kar 
ita etınıgur. 
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-
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-

-
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Amerikan ve İngiliz 
tayyareleri muharebe
lere iştirak ediyorlar 

Sovyet erkanı harbiyesi Finlerin bütün muvaffa
kiyetlerini tekzip eden bir tebliğ daha neşretti 

J.,ondra, 4 - .'.Flnla?diyadan ge- r ve bu gemilerin alevler içinde 
le~ haberlere gore Fınler Sovyet- bulunduğu yolunda haberler ne 
lerın Summa mmtakasında baskın t k d' 1 ş 
şekiinde yaptıkları taarruzu bir re me te ır er. 
kere daha tardeylerni.şlerdir. Erkam harbiye, bütün bu şa _ 

Her iki tarafın da vaziyetleri yiaların baştan başa musanna ol. 
kuvvetlidir. Ruslar bu mıntakada- duğunu beyan eder, Finlandiya 
ki eski talimsiz ve teçhizatları bo- h ı · 

k k t t 
. 

1 
kt ava ordusu, ngıltereden, Fran. 

zu ı aa ın yenne mes e en ye- . . . 
tişnıiş mual1em ve teçhizatı mu • sadan, Bırleşık Amerıkadan, ıs. 
kemmel asker ikame eylemiştir. veçten ve italyadan en yeni tay. 
Bu kuvvetler 7-8 fırka tahmin e- yareler getirtmiş olmakla bera. 
diliyor. ber, uçuşlara teşebbüs etmek 

Sovyetlerin tanklar arkasında .. . . ~ 
uzun kızaklara bindirilmiş asker- şoyle dursun, Fınlandıya erkanı 
le taarruz etmeleri bu kızakların harbiyesinin Lahti, Ravineini, 
duman savurarak bir perde yap - Sartovala ve Viborgdaki kuman. 
mıı..sı cephedeki ecnebi gazete mu- da mevkilerini müdafaadan bile 
habirlerince dahiyane bir ıey ola
rak tavsif edilmektedir. 

Deyli Telegraf muhabiri diyor 
ki: 

"Ancak Sovyetlerin bu hiç gö
rülmedik tabiyesi bir t1emere ve
recek midir? Bu belli değildir. 
Ak.si takdirde Kareli berzahındaki 
muharebeler çarçabuk biteceğd 
benzemiyor.,. 

Fin tebliği 
Muharebe vaziyeti resmi Fin 

tebliğine göreyse ıudur: 
"Diln öğleden ıııonra ve bütün 

gece, Sovyetler, Kareli cephe -
ıııin.de Summada taarruz etmişler
C1ir.13u 't:aatruZtar, btı)'tlk zayiat -
:ı a pütkUrl\ilmUttür. 

Ladoganm ıimali şarkisinde; 
Finlandiyalılar, dilşmanı mütead -
did mevzilerden tardetmişlerdir. 
Va dUşman 200 ölü, 70 eıııir ve 
fazla olarak 25 tank. 4 top bırak
mıştır. Vandaga gölü adalarına 
yapılan taarruzlar da püskürtUl -
:nüş ve Sovyetler 15 ölU vermiı -. 
ı erdir. Finlandiyalılar on bir tank, 
Uç top ve bir nakliye kolu tahrib 
etmişlerdir, 

l 

Salla nımtakası taarruzundaki 
maglfıbiyette, Sovyetlerden 200 ö
ü vardır. Şark cephesinin diğer 
mıntakalarmda, birçok dUıman 

ke§1f kolu imha edilmi3tir . ., 

s 
t 

Tayyare hücumları 
Finlandiyanın cenubu şarkisin • 

de 29 kasaba \'e bu arada bilhaa
a Bjorncborg ve Raumo Sovyet 
ayyareleri tarafından bombardı -
nıan edilmiştir. 20 kigi ölmüştür. 

30 )'aralı vardır. 
Finlandiya hava dafi toplan on 

Uç tayyare düşürmliııtür, ayrıca 
altı tayyarenin de düıUrUlmliş ol
ması muhtemeldir. 

Dün öğleden sonra Helsinki ha
·a tehlikesi işareti verilmiııtir. ' Yirmi kadar Sovyet tayyaresi ışı>. 

bir civarında uçmuşlardır, Şiddetli 
nfilaklar işitilmiştir. i 

Sovyet tebliği 

Moıkova, 3 (A.A.) - Tasa 
bildiriyor : 

Leningrad askeri mıntıkası er. 
kanı harbiyesinin tebliği: 

2 ıubatta kaydedilecek mühim 
hiçbir hadise olmamıştır. Sovyet 
hava kuvvetleri düşmanın askeri 
mevkilerini muvaffakıyetle bom • 
bardıman etmiştir. Hava muhare. 
belerinde 11 düşman tayyaresi 
düşürülmüştür. Bir Sovyet tay • 
aresi üssüne dönmemiştir. y 

Sovyetlerin bütün 
ajaoılan tekzibi 

a 
k 
k 

Moskova, 3 (A.A.) - Tass 
janıı Leningrad askeri mınta
ası erkanı harbiyesinin apğıda. 
in tekzibini neşrel:iiyor: 

''1 - Sovyetler Birliği düt

n 
y 
ğ 

r 

manlarının ücretli ajanları, ec
:ebi matbuatta, Finlandiya tay • 
arekrinin guya Sovyetler Birli. 
i mıntakalarında uçuı yaptıkta • 
r, Kronştanddaki Sovyet harp 

&emilerini bombardıman ettikleri 

aciz kalmış ve bu mevkiler, Sov. 
yet tayyareleri tarafından tahrip 
edilmiştir. 

Finlandiya tayyareleri, Kronş. 
tadda veya Sovyetler Birliği mın 
takalarında her hangi diğer isti. 
kamette uçuş yapmamışlar ve 
yapamazlar da. 

2 - Sovyetler Birliği ıdüşman 
larımn ayni ücretli ajanları, ya. 
bancı matbuatta, Kareli berza. 
hında Ladoga şimalindeki mınta. 
kada Sovyet kıtaatının büyük bir 
taarruzu başladığını ve bu taar. 
ruzun· neticesi henüz belli olma. 
.dığını haber vermektedirler. 

Erkanı harbiye, bu iddianın 

da asılsız olduğunu beyan eder. 
Filhakika, Kareli berzahında ve 
Ladogamn şimal mıntakasında 

sadece müteaddit bölükler tara. 

fından kısa bombardımanlarla 

müterafik mevzii mahiyette müf. 
reze harpleri cereyan etmekte
dir. Avrupada garp cephesinde 
yapılan harekatın hurdebini nis. 
betleri karşısında birkaç bölü. 
ğün müsademesi büyük bir taar -
ruz gibi görünebilir. Fakat bu 
tetcbbüsler bizce gülünçtür ve 
birkaç bölüğün müsademesinde 
biz, ne büyük ne de küçük bir 
taarruz mahiyeti göremeyiz . ., 

Çetelere karı• mazlum· 
ları J yeglne hlmııi ! 
Moıkova, 3 (A.A.) - Havas 

bildiriyor: 
"Pravda., gazetesi, başmakale. 

sinde Fransa ve l ngiltereye şid. 
detle hücum ederek çok ciddi 
olarak şunu yazıyor: 

"İngiliz, Fransız emperyalist. 
Jeri tarafından tutuşturulan i. 
kinci emperyalist harp yangını 

vatanımızın timal hududunda bil 
tün tiddetile devam ediyor. 
Harp kundakçıları, beyaz Fin. 
landiya çetelerini Uzerimize sal • 
drrttılar. Fakat, mazllımların ye. 
gine hamisi olan memleketimiz 
tehditlerden korkmaz.,, 

Fınllndıyaya gönderilen 
tayyareler 
Londra, 4 - Deyli Telgraf 

gazetesinin öğrendiğine göre, 
Şimal iklimine elverişli tipte A • 
merika tayyarelerile beraber ln -
giliz tayyareleri de Finlandiyaya 
gelmiı ve son on beş gün içinde 
Ruslara kartı kullanılmıştır. 

Amerdtadan yardım 
Amerikada eski reisicumhur 

Hoover, 30 milyon dolarlık yiye 
ceğin Finlandiya ve Polonyaya 
gönderilmesini istemiştir. 

Hoover hasald fazlasını en zi. 
yade açlıktan müteessir bulunan 
memleketlere gönderilmesini ~r
viç eylemektedir, 

Sovyet tahtel aahiri 
Şima l denizinde 

Almarı zabitleri idare
sinde harekatta 
bulunuyormuş 

Oslo, S (.\.A.) - Sovyet Ruııyanın 
Almanyaya 14 denizaltı gemisi ariyet 
verdigl ve bunlann, Alman mtirette. 
balla şimal denizinde harcklıtta bu_ 
lunduklan söylcnmcktcdır. Sovyet 
bahriye zabitleri, bu dı>nlz.altı gemile
rinde, stajyer sıfaUle bulunmalttadır-

Moskovada A lman 
askeri atateliği 

Kopenhag, S (A.A.) - Politiken 
gazetesinin bildirdiğine göre Alman 
_ Sovyet hududu 4000 tane tahtadan 
işaret il~ tahdit edilmiştir. 

Gene bu gazeteye göre, .Moskova.. 
dakl Alman bUyUk elçiliği memurla
rının adedi arttırılmıştır. Bilhassa 
general Köstrayn ataşemlllter olarak 
ta;>in edılmlıı ve yanına Uç tane de 
arkadaş verilmiştir. Bunların arasın

da albay Egellng de vardır. Bu zat 
1914 den evvel Ruıı çarı nezdlndekl 
Alman ataşemlllterlydi. 

A lmanyada mühim bir 
ilmi keşif 

Berlln, S (A.A.) - Darmstat yUk
aek !en mektebinde uzvt kimya profe. 
ııörü Dr. Şdh ilk defa olarak bir ll
boratuvarda nebaU hUceyre olmakııı
ZIJ). ııentetlk ten.mUller elde etıneğe 

muvaffak olmuştu!'. 
Profesör nebati hayattaki ayni fiz

yolojik şartlar altında alkalold sen
tez tecrUbeterl yapmış ve tamaml1e 
muvaffak otmuıtur. Bu ke§fln llmt 
olduğu kadar tatbikatta da fevkall_ 
de ehemmiyeti vardır. ÇUnkU, ılmdl
ye kadar ancak nebatlardan alınarak 
yapılabilen bir sUrU ilftç lftboratuvar 
mesalııile bu nebatlar olmaksızın elde 
edHebllecektır. 

Amerikanın bütçesinde 
2 milyar açık varmış 

Amerika, 1 temmuzda başlıyan 
blitçe senesinin ilk yedi ayını 2 milyar 
421 milyon dolar açıkla bitirmiştir. 

Bu açık geçen senenin aynı devresin· 
de 1 milyar 987 milyon dolardı. A
merl'..anm düyunu umumlyeııl 1940 ııo_ 
nunda 42 milyar 109 milyon dolara 
baliğ olacaktır. 

İ sveç Amerikadan 
tayyare alıyor 

tııveç hUkumetlnin Amerikadan 
ııon ıılstem 144 "Vultec,, avcı tayya
reııl ııatın almak için yaptığı mUza
kcreler bir anlaşma ile neticelenmiş
tir. :Bu ıılparlşlerin yekQnu 10 milyon 
dolar tutmaktadır. 

Fransanın Moskova bü
yük elçisi de mezunen 
memleketine dönüyor 

Fraıı.sanın Moııko\•a btiyUk elçisi 
hastalığından dolayı mezunen Fran
ıaya gelmek üzere pek yakında Mos_ 
kovadan ayrılacaktır. Gaybubetinde 
kendisine n.ıaslahatgUzar vekftlet ede. 
cektir. 

~yle bir ilan okuduk : 1 
1.i,,t• ıııezunuyum. ıkı sene alış,·cri~tc bulundum. Eski yazaları 1 

ela okurum. Muhtaç olduğumdan, günde elli kuruştan aşaiı ol· 
mamak hcsabile 'crilct'ek her fü:rctl', günün h<'r zamanmda ü
tlıılikten u~aklığa kadar her türlü ı,i ~ apabilirim. 

1tade ı;ctrefil, halta hl( dt• bir lise mezununun ifa.desi hlsıUnl 
'eremiyecek dcrecl'de sakat bir tü{kçc. l'akat, itiraf etmeli kJ , 
lise mrzunu genç bir adamın uşaklığa kadar razı olduğunu ilin 
edet•l•k dcn•cc yeise düı;li!1Ü insanı ilk nazanla ~iddetle sarsıyor. 

Ancıtk, bu ilfını bize J;Ö!tteren bir muo;e\ i genel olmu11tur. Bu 
gene,: ki ekmcitlnl sabahtan alt~:ıma ·kadar taban teperek ka.zana
bili~ or. 

llu gc·rıç bn ilanı bir nC\ 1 lı.tihkarla okudu ,·e bu ne\i bir ili· 
nın ayıb bir şey olduğunu söylemekte tereddüd göstermedi. Sebe. 
hl tll' ~u: 

Gl'nı: bir adam bu kutlar yelse düşmc7., düşmemelidir. 

Bllmf'm bizim merhametiml:ı mi, genç muse' inin gençlik ka'\"• 
,·etine , .e mli<'adl'leyc inanını huşuneti mi haklı? 

Fakat, muhakkak olan taraf ~udur ki, bu ne,·I ilanlarda bel. 
ki istemeden memleketi miitcrsı;ir eılebllecck bir ha,·a uyandır
mak tehllkl'SI ıınllmektedlr. Bunu önlemeliyiz. 

• ···-·········· -····-···· ••••••••• · · ---- --·· ··-··· ······· · --· - ·----· 1 • - - · 

lngiltere sahillerinde 
dört Alman tay· 

yaresi düşürüldü 
Londranın kanaatine göre Almanya
nın büyük taarruza geçmesi müşküldür 
Parls, 4 - Garb cephesinde dlln , 
sakin geçmiştir. Yalnız Ren bo· 
yunca yukarı Alsasda piyade ate
şi teati edilmiştir. 

Almanlar taarruz 
ederlerse ••• 
İngiliz tayyareleri tarafından 

çekilmiş olan ve Alman Zigfrid 
hatlarına ait olan fotoğrafların 
neşri mÜnasebetile Londranın ıııa
lihiyetli mahfelleri baskın ıeklin
de bir askeri harekete gilçlilkle 
teşebbüs edebilecekleri hakkında -
ki kanaatlerini izhar eylemişler -
dir. 

Söylendiğine göre, bu fotoğraf
lar ıııayesinde İngiltere hükumeti, 
Alman hatları gerisindeki vaziye
te, en küçük teferrilatma varın
caya kadar vakıftır. 

Başlıca askeri hedefler üzerin
de uçuşlar yapılmış ve bunların 
fotoğrafları alınmıştır. Müttefik 
orduları başkumandanlığı, Alman 
limanlarında ve hava istasyonla -
rında vukua gelen değişiklikler -
den her hafta haberdar edilmek
te. Almanlar tarafından inşa edi
len yeni harb gemilerinin adedin
den \'e yeni ıstihkamlardan malü
mat almaktadır. 

İngiliz tayyarc>leri, bütün Zig
frid h!ittı üzerinde, bazı noktalar
da birkaç yüz kadem yükseklik • 
ten olmak üzere uçmuştur. Tay
yareler, hattın sadece istihkamla
rının fotoğraflarını almakla kal -
mamış, barakalar, cephanellkler 
fabrikalar, istasyonlar gibi çok 
mühim teferruatı da tesbit etmiş
lerdir. Bütün bu teferrüatm çok 
hüyük olan ehemmiyeti Almanlar 
ınUhim bir taarruza geçtiği zaman 
helli olacaktır. 

Batan gemiler 
Londra, 4 - Şimal denhinde 

~argamba gUnU batan 2060 tonluk 
Danimarka Vldar vapuru müret
tebatından kurtulan sekiz kili 
Groar vapuru ile Norvece çık~ 
rılıru§tır. Diğer 16 kişi ölmii§tür. 

Vidar'm bir mayna. çarparak 
battığı haberleri doğru deiild.ir. 
Mezkür vapuru bir Alman tayya
resi bombardıman etJni3tlr. 

9 kanunusanide 20 ltitilik mU
rettebatla Hull'den hareket eden 
ve ş!mdiye kadar hakkında hiçbir 
haber alınamıyan İsveç Silviyo va 
puruna batmış nazarile balulm&k
taı;Iır. 
Şimal denizinde bir sal üzerinde 

mezkür vapur mürettebatmdan bi
rinin ö!U olarak bulunduğu haber 
alınmıştır. 

Harbin bagındanberi hveç, mec
mu tonilatosunun yüzde dördilne 
muadil 30 gemi kaybetmJetlr. 200 
de denizci ölmUştUr. 
Almanyanın, Norveç kara ıul~ 

nnda denizaltı gemilerinden nok
ta diktiğine dair haberler telu:ib 
edilmektedir. ' 

İngiltereye tayyare 
hücumu 
Londra, 4 - Birçok Alman tay

yareleri dün saban lngilterenin ıi
mali şarki açıklarında vapurlara 
taarruz etmişlerdir. İngiliz tayya. 
releri bu tayyarelerin önüne çı -
karak yollannı kesmişlerdir, İngi
liz tayyareleri iki Alman tayyare
sine hücum etmişlerdir. Bunlardan 
birincisi denize dilşUrUlmüııtür. 

Diğeri ciddi. hasara uğratılmı§
tır. 

Diğer cihetten öğrenildiğine gö
re başka bir Alman tayyareaf a • 
!evler içinde bir evin üstüne dUıı
müııtür. İçinde bulunanlardan dör
dü ölmüş, biri yaralanmıııtır. r.-----· 

1 
B U G 0NS1m8 r Smemasmda 

Dördüncü bir Alman bombardı
man tayyaresinin Tin mmtakuın
da tahrib edildiği haber verilmek
tedir. 

Mctbur viyolonist FRANCESCATl'nbı · 

Xefls muslkli, Aşk mevzulu ve Violon nağmeleri ile 
bütün seyircileri j[&.,feclen 

Filmini mutlaka gc;riinüz. Baş Rollerde: 

KATE de NAGY GEORGEs RIGAuo 
JO SETTE D A Y 

GENCLYK':.:· :xşK::: · ~~··şE'Fi{'AT''1~i'ı'~r ·~..-~·~··t;~ ·ş~h~·~~~r~· · 
İHTİRASLI BlR MEVZU ve BlR AŞK MANZUMESİDİR 
1Hh·cten: KAFE ROHEMJ~: Danslı ,.e l\lmıikll bir Ske-:. 
}~KU~lt .n·nx A Jıl>A C'n son tliinya ,.c harp hahrrlerl. 

Fransanın Amerikadan 
alacağl tayyareler 
Ne\')"Ork, 3 (A. A.) - Salahi. 

yettar mahafilde beyan olundu. 
ğuna göre Nevyorkta bulunmakh 
olan Fransız heyeti mühim mik· 
tarda bir kiııilik avcı tayyaresi ıa
tın almağı müzakere eylemekte
dir. 

Bu tayyarelerin sUratl eaattc 
400 mil (740 kilometredir). İçin 
de 4 mitralyöz ve namlusu perva· 
nenin takılı bulunduğu mihverder. 
geçen bir topla mücehhezdir. 

Nevyork Herald ~riblln razete
si mczkür tipin ytniliğine rağmen 
Fransızların iııtC'diklerl miktarda 
tayyare almağa muvaffak olacak
lamu yazmaktadır. 



Antantı Konseyi! Paylaşrlamıyan 
(Bat tarafı 1 incide) rilc '.nırkiye cumhurrelsl lmıet lnö. duğuna dair, konferanstaki dostluk çocuk 

verilen kararlar hakkında resmi nünün ve bu memleketlerin saadeti i. z~tlnl bozmak istiy~er tarafın Gazetelerde sık sık kendisinden ı 
hir teqJ.if nEıl?edilCcektir. Verilen çin kadehini kaldırmııtır. .. dan işaa olunan haberleri kal! olarak bahsedilen iki analı küçük Ner- I 

Balkan Hüviyetini sakllyan y 
hndut haricine çıkarııac 

haberlere göre, Tcbllğde Balkan RomaD]J& Haıiciye tekafp eder. ırun kız yine b~ ha~r mevzuu 0 • 

.Antantının Avrupa harbine lranş- Naz Saracoörlu Parise luyor. Henüz 11 ;ı.-.ı,ında olan bu \ . : . <Bae &u:all 1 lncılde) 
mamak arzusu yeniden izhar odi- ınaıa autlaı o Juzcaiız, uzun müdd•ttenberi nez- ı Karilerımız hatırlayacaklar-
lecek ve Anta.rıt.nı iz&lmın ~ı- llıı nut.k& k~ roı.i Gatenko ce- gi4ecek mı? dinde bulunduğu mahallebici Ali- dır: 
lıklı menfaatini müdafaaya azmet. vap verml§, göıterilen hllanll kabule Bu~ünkü akşam gaz.etcle~indc nin zevcesi Nezahetten ayrılarak Geçen cuma günkü nüshamız. 
tiği, blltün komşu devletlerle, bil· teoekkUr ettikten aonra demigtir ki: Belgradda bulunmakta olan ha: mahkeme kar!L{ile kclldisinin a.n • ı da, k~nvanliyonel treni yolcula
hassa ltalya, Macaristan ve Bul- - Adriyatlkten KaradcnJze, Twıa- • riciye vekilimiz Şükrü Saraçoğ. nesi olduğu tesbit l'dilen Fatma rından. koaupnasile !nciliz oıctu: 
garistanla dostane münasebetler i- dan Akdenlze Jtadar olan sabada ha- hınWl, Balkan kcaseyini mü~&_ 1Jhana teslim olunmuştu. Faka~ ğa zannını veren, tek gözlükUl, 
dam.esini arzu ettiği tebarüz etti- 'tikl ~ Ulı ~ l'Ö8e çarpmakta_ kip yapacağı seyahat hakkında Nermin. bu rt>smi anasuıda c;ok aarışın, uzunca boylu bir adamın 
rilecekUr. dır. l3aUwı Alatutı bltanıbpaa dl- müteııaJcıs haberler çıkanJta. l:almanıış, yine bir kolavıru bu'-' vamyeti. muharririmizin ~arı 

Hariciye Vekilimiz vun e4ooektı&o. BüKaıııtuaız hM;. Bir akşam gazetesi. vekilin rak Nezahetin evine kac;ınl!Jtır, dillkatini cclbettiP. birbirini 
Hariciye Vekilimiz Şiikrü. Sara.. lümseye mUt.cvccclh dqildlr; umumi !eyaha~~ Parise kadar uzataca. , l~ahallebici Ali'. d.ün ~u haberi tc- tut~z if~deler~e kendilini giz. 

coflu bu ak§am Belgraddan hare.. 8Ullle hfzmet etmektedir. gını, dıger bir gazete de, kon·- yıd ederek dcmıştır kı: lemege ugraştıgmı yazmııtık. 
ket edecek, Yugoslav Başveldlile Bu1pr lıqTekHt KGeetvanotun Bal· seyi müteakip Yugoslav batıve. ·~- Nerrahun evbnizc dOOdiljU İtte ~Qıı ııv:arl~a r~"'1 
beraber yarm sabah Ni§'e visıl o- kan camiMnnıl ~ takdir k~~inin misafiri oıarak Niıte bir dog:UdU:. Fakat ~ı>.krar . mah11e- csrarenıı~ ı~il1'n_le~ ~. tercih e. 
!arak baıvekilin misafiri olacak • eden 8ÖZlerinl ve ıücarlıstamıı doata- gun kalacağını. Sof yaya uğrayıp me.} e düsmcme1t ıçın ba~ an Fat- den ve Sırk~ıde ındıgı otele de 
tır. ııe vazl-,retlni m.emıı11ni31eUe kayda~ Bulgar başvekili ile görüştükten ma llh.awa. aalaşttktan SıOınm ka.. iamini ancak bir &ün aoua yu-

ŞiiluU Saraçoğlu yarın ak&am mek iateriz. Bulgarlatanuı hattı ha. aonra çarıamba günü İstanbul& b~l eltim. Kız onunla soçu\Qfl'\e - dıran bu yolc:u. ite zabıtanın 
Ni§'tcn ayrılarak salı sabahı Sof- reketl Balkıuılann menfaatine uy. döneceğini yazıyor. mıs nma, biz mahkeme k:uıırmt müJahatesi üzerine herşeyf iti. 
Yaş'& ftl'acalr ve trenin Sot,ya(bL gmıdur. Bu itibari• l>OtWl Ba1kmı Bizim bvada yaptığımız tah. ıö~önün.de t~rak arasıra ~nun rafa mecbur olmUftur. 
kaldığı müddet zarfmda Bulgar devleUert aruında tam bir an1apna ki.kata ıörc, Şükrü · SaraçC1>ğ1• evıne ~tınesme . müsaade l'Clı,-o - Bir mB:ldet eırar perdeli ar. 
bqvelQll K&leivaıaofl& ~ llüil ..-..,.... ... ~ mev. fataeJ..Jdan. aynlıcken konsey rtıa. Bôy.leel? ~kıl(' ;IÜll oıUa wuıda. kalan bu adaımn ~~ 
ür. BarJciye VelriJPniı carpaıba c:ut lht'»flMw Jcuphkb blıUedl-.. toplantılarını müteakip memlc. lalır~r. ~~ra bıze geü.}~r.: ~- illmi vardır~ Hanri, Herman, Ro .. 
gbU fatanbulda olacaktır. llni tımıt ediyoruz. ketimize döncc~ aö)tlemiştir. Yebe ıle iki tarafa da ıgrün.üyw. aenhein. Rou. SS yqıııd&. 

Din geceki ziyafet Biz bOWD devletler &rUIDda. ~ Henüz keıtdisiri:ien seyahat pro Milh~e~e kararın~an sonra 0 dır. Daha &iyade Hanri ünuial 
Di1D. gece Belcraddaki Türk ae- maya taraftarız. Balk&ıılarda 8UkQn grammr değiştirdiğine dair bir kadar ~i kesraiştım ki l•eni bir tullaoır. o~eriDdc liciYett bir 

farethaneslnde dört hariciye nazı- ~as. Hıc; ldımeJ9 mlltneccUı ol. Jıaber ıelmediiindcıı Pariae gi. ~:. ~ 0=. ~ Y~- elbile var~. En toiuk havada 
rı terefi,ne bir öğle ziyafeti, atpm -ıva '* lılta....,. ~ e.meee. deceği hakkında malumat yok. = İ 1 . ~ lıile palto kullanmak itiyadında 
da. Yugoelavya bu1c1Je Jlam't :illi bdt ..,...._ tur. Şimdilik malUın olan nokta, 0 muş 0 u~or .. , değildir. 
~ tanımdan Belpa4 a- Gafwko .....,. wın. a.mlardaa- Flamaya gideeeklerirr, hariciye Haminiıl seyab&ti ı.UltK&. da 
bl1ıaıı mahfelinde resmi 'bir s11a-11Jer1 devam eden. AvruJ& •llnn•~u.. vekiJine. Belrrad yolculufunda HaAdı·se lerı·n ıüphü aQtülerek Ml'iU911 yapL 
f4't ve~tir. mn. VOcuda setlrdlll Jcıymeu.rt tehll- fefakat eden gazeteciler heyeti mıı ve emniyet mlMdUrlüğünd.e 

Ziyafet aonunda Yugoalav Jıari.. 1le19 80bn ~ dıolQI t....nr olduğundan ibarettir. •uartt al\Uıa alımaııtsı. 
ci;9'd D8ZlrI Markoviç bir nutul ~. ıtaı)aıım Baııwırar .umu Fra1Psrz sefiri Saracoğlu lefsı·r,· BU snmrrir~İl;' .Y•J>:bi! ... 
10yliyerek demifti,r ki: bal<kmctakl poUtik&lmı kaydetmlf • ile ...ArA.uı. ~~ core, 'idi içyijlU 
''- BeHren antaatma Allaımo- f allllamUD. Niwda Fi 91ded- "'1~ .... ,.. .. ~ .---

veraae mnrtri iJi netktl .. w~ qur: . B·~ 3 - Türkiye Hari. Ulaş tarafr :ı lneWe) HINi. bcilteıetJe uau mllcL 
mfltir. Bundan pek memnunuz VE' ··- Balkaıı devleUerinln lllll mo.. aye ftkili. Belgrad Fran11z 1e. h~ ... 1 L..!__ • .. _ __._ al. eet --. oıaa •in .......,... 
fstltba.ll nikbinllkle karplam•k • t datularm. utlınlak tp llrfetWde- fiıim.ıt zi,arftini ~ !~· ~...-:.....:- .. ,.. _. h bir Y~u~. .. 
Q.YJL Aııtmt dwletlerl ,..,,.,,., n c~ antmba n--.u art· A~ taw,e.Rri Malumdur ki BaJJr.., • ....., Sadi *'-": ~ ~ 
iti 8lyul ve Dltlladl it lılrQIDıe tırmaldlıdlr. değiftirmif kunılcluiu "WDan hem S.lba • a tanınmıı büyük bir ~ ad&. 
bızndm eonra da ayni ~vvetle d~ tı__.__ eli b'&---ı'ik L- • • ... _ .... ..._ ~-..L. c.. .-.r. Hupt• 9nel. tnpitae• 
;Wma ecllı8ceMlr.. ADtaat a..ı,. llRlla ııuau Landra, 4 - Daily Telcgrapb ...-m ıçm_., u~ ~ ... , 1111111 

- ı tlia lllllııa lit8lil. lri•Mill a. 
1a;yaetial lıirtDk defalar' dAeJ; - ....... s (&.A.) - ~-kem,. cwteü ,...,...: Alman.ya..,_ ~ ----~aa ,........._ luıMlap falırilra MDHM ...... 
mil olan bu anlapıaya 88dJlc b.1- 'erammm ilk JilBO, bu teblrde bulGo bn devletleri arMtada ibtiW leri U~!&-1 U-=":...-. l~ t• llara aldlmlf. 
:inik umfndedirl& nm lqtUs gazete muhabtrlerl 8l1Ul pkarmak, batta konseyin toplan. lana ...... Kt, a._-ı.r •· bmJGO •e ototıılS atı Jlll • 
lJıftM .,.,..hı H all!iı 'rr •1oaııl 1* lmlu 116 tıw mMi olmak )§in elindm I~ ela ltalya bu M~Jl Londraya dönmek isin Tana 

~· Ul'tle AV1'U1'9 lıarb1 k - ıer. m.ıaffak ·- ı=ıtbr. Alman gL =~ ~ --ı. n:..... ......... tu 1Mıl•e fle M)Wleıfm ıiı.) • ı hu AZ 11111 ~ eıll-ıwll~ leilR C&JHti •rfetmif, fôat : eclil ~~--·~ ckapresile geçen p&lllı' cQDil tıı. 
..... taa ~ NPWcn Mı\e1] .... BIJlıaıı. ...... dft. HteJeri Jı:anfenna bükmda Jma 9l..,._- _. "'Vf'Ue _-. 

eaecettfr. BqUnttl vazr:yeı aa.. ıetıerfnflı lludUtlarml ~adi ara1arm- ....... nepile iktif• ediyorlar. ki ............. Taberrualar it.ıı·yacı kar~ılama 
smda vazlfemJz ihtiyat tedblrleD.. Ja. praDU edlD ıtH tarihli pakta Diğer taraftan Tlmea pzete. . C.W hlbw. aenk •• ~ y 
nl arttırmak ve memlılıltleibta:i ~ bD ~ UıtıtaU lilııiD Ametıcm..ılaa aldıjı iM • rıaa.. .... -. l••ıa ~ .• ue~ı'yet uelanı•.laflara bıldiP hadıılll f~ um tebrtı ::. br1stm plwk liın'luıagf tırr tunQ la.ata ı&e. Alliım,a Baıbn tantJM Uhi- oı... =-Wwtleria Yll& waMllllHI- 11 •• ........._ ._._, :ı:a-.S•••= .-..ıkllr~ allldlsiıll a,-k t1'~ ~."' ...... M...~ 
otLiıi*r.lt. • .utemı ,ekll nrtımembd beklememek nla akim kalamar &.erine §imdi ~ ~ ~·J•·~ ~~ 

BnJgariltaai ff Jfalaıilta e'~ ~er. l>u lılnletlere bip güler yü.r nutmacltlr; 1119Pft ııe -..--

dıldım ftlll1et Beh•....._tma .Diler clhett~ bu mvbaN.,eriıı bil. ı&mnn&ie bafllmttır. = ~~ -~!&. =~ !'!1:: Bil-=~ ..... • ..!.. ~ sere 'l'UrldJ9, Y&&ı11 ltal,an pnleleriain '* c1ni~ --:.:aett.ri ;.:: 
19 - - lım. "!'~Ye Bgnısırqa JDllrC1I&' • 

k""Ua JDl ~- nam 1ıir flllılatıdrll!mm ..._ ıaıar wmıa DefllJab men ldelilnllt oNaıvav. ıto.. 
üsftJllMe Mlla ua 'Bt•a ve ıı.. --. -- ---..__ ---- P.n. 4 - İtalyan ıaıct:Ue. " Sof7a hiillmrtlea..iıt •D mm ------ --- , ...... ~il. ~ etlld ...... ..._ lllıı'ı h!pa'hr • ..,......_. BallmA _. rinin toplantı b•kkmd• uzun ha- ....... ~ 1 

~ w .._. I* il Mı-e M ta11b dlt'k'kWn ._, ''Udladl w. herler nqretmektddir. Guetder. 1~ ~ ......... .-. 
taam edilecetııııııt brlııl ....._ nM.. .,...u uw •tmırlml aıb· BaJbn antantı devletlerinin ı&- ._.,.. ~ . 
~ bir Mm ,.._ am.ıD telDll ...,._ b• ,,. t.ur ---.. tmDleri ıa1h temayUJnii tak• Eier Balba antantuun tim-!· 
t8llJ'itlen m.11bftlllll fcflt ae111. dir ediyorlar ve diyorlar ki: ,._ ...... PÇeD ... ,..~ ~ 
..,_. •ela ••• w Tiılliıa te41ıtw. ..Jflzakere iyi terait altında malt.et lliır .... ~ ....... 
memleketlerinin terakki ve bWI "' Şayialuı tekzip cereyan etmektedir. Ttirtiye HL ->'• ~ a.Js• · o !r 1. 
taa.ır nciık.....,_. da muadıllr • ._ ~ a (.AA.) - ..._ ajlıml_ • • • • ~ ~ +iıprrsldd-~ lllltlı:uam. ...,,1111.., 1*Ma llıa IABdıra ban. ........ atetı- ncıye Vekili, ~ - Ba?pr, =+Mil ~ •i'Piai 
~ A.vr......,,. ..,.,.._mal el. 41aM ..-...•ıııJıblıliıtir: i::!" M hancı~ ~· tmain etmif olmak .::fi'T>7r hiZ. 
maıc: için ltaıyamn mtıılalıeJella9 • LaındncllM aı ıra elcDfli, ctıt- kuvvetle~di= m;;:e ~Cı met aayılaWlirdi. 
IMldlr etmif. BllbD ...ı.a.M& ıudıuı dolnı:ra B*MlılWı *'il t. Jrabal etmiflerdir. Baıbn arıtan. .Bunanla ~~ si,uet ila. 
Y~ Balıaaı. fçta d8lll. .,m u- .._.. llıllu ' • Rıua .,.... al. tı bu içtimadan kuVfttlemniı Ye mimle .. , ... alt ol.. ....-.. 
numda llb)'a Mllbtl için Plıfbldatım ı.- )"1f61 • ı. ..,_ • a daha ıenitlemit 'Olarak çıkacak &ılu,.tlrde iıdjlc• !' 1 • eat .&. 
ylemlş ,;o Roına11711, Ymum ltralta- ....... ,_.... HıPllıde • tma al.-k min+ia ~ _________________ , _________ tır_ • .:.:."__________ cihan hidileleriain :reni inldtlıf. 

·IPEK 
UYİ>URMA HAY ALI VAKALAR DECIL.. 
HAIWCISURETTEAFRIKANIN EN ESRAR· 
U, MOTHlŞ iYERLERINDE KORKUNÇ -
:VAHŞt KABiLELERi ARASINDA FiLME 

ALI NAN .. 
TUCCAR HORN 
(TORKÇE SOZLD) 
Düııyanm en mepır 8 DCISlDJD iştirakile ta1.ip edilen Av Setlrleri 
ARSLAN~ KAPLAN· FİL· GER.Gm>AN • TiMSAH - YILAN -
SU AYGIRLARI w san VAH$l KABlIELERlN ELiNE düşeni 

AVRUPALI BiR KIZIN MACERASI 
Fimin 1111mlnlmvfan buai1n aeanmr 10-12-2-4,15.6,30 ve 9 da. J. 

Kudretinin en biiyiik buikaıı, on bialerc:e kiti 
• hapishane hayab, luıkaı zhia iqan; 

Hivetmı: EKLER JURNAL" iki lmunlık 
· türkçe sözlü fdiltiir filmi 

..................... t .. lıl'ıi. 
ne dü.-a yeni waifıeler nrdlr. 
itte timdi .... -•tmctaa 
Ps" •M milletllrin WrWip il&' 
pçmİfte olduiu silli ... ,
.uifelerde de ıü-1 bapnlanhr. 

Tifüs mücadelesi 
Tltb milcadeleai ~ hallan 

en keelf olarak 'lluluHlttU •ldl YMr. 

u.ıarma fenni mnıtte teıt ? dre 
deftm oııı..ütadlr. Dalnfeld.e do 
len otobllaler. t,e..ı•r lloa\tQltllıduı 

geçtiklerine dair kAg"tU&r yapıtfınl· 
mqbr. 

tl'zerlnde böyle kqıt balanmIJU 
nakli vuıtalan kıoatnılden kılGalll 
tellkkl olunarak seferden menedlle· 
C"ktir. 

Dün gece köprüde iki 
otomobil çarpıştı 

Dün sece 8IULt. birde lrlprQ u..ia_ 
de üli otomebD ÇUPIPUfbr. 

KanaköJdlll Saıbl6n... dcıtrıl &i
den toför Y.etafe qthı Fümlnl• l• 
dareainclekt 1863 ııumaraıı 'Otomobil 
Ue k&rft tandtall ..._ JDClll' .udlır
yanm idlreliııdeld 2433 ıı~ ara
ba lıipril ortaanıda lılrt1illler0e Jtarp_ 
taf111111ar ve çıarplpUliarflr. ,....._ 
ııJa 1U3 Jltimallılı ehmD'MU lll ... 
llll1lClaıı ~ ..-ıe ........ 
utrallllf, -dlfer ~ • ~ 
aaı camarhıtu eztınrittil'. ""6r ~ 
de'1'71Ulm f'hff~tııbı oldnftt anı .... 
mı~tır. 

""'~t,, ........ l.~ 
~ ld t•llerr'ulllaltll ~ .... 
... ,...._ '* ot IU b* .. ...,.....,. .,. ..... w 1 

'8lıiell tik ., ,,.,, n : • •• 
ta •Dm•ffıl ~ .... ·--------""' 
.... lllMD ı.ır .... ır 
, Brnsenıtf!Jlt. JUdlrııa '111 MI • 
all*lana ortqk ~ 
arar d.ella trb8la ~ ....... 
• edf!mMIDI altt!sıuell Me ltl .. 
llllD8UZ göı:Urflı. 

Bize .,., .... ct.tU. ., .... 
lbım 
Yardua t.....,• V1 ~ 

~e, yünı yerlerde buhmanJa. 
ım bile · bh'We!lııııdelı ......., 
enerjbt ilrr.f edercailı.e bala& 
~ bir mll&! 'ftNltlD. 
Buda hüpa olan nlDfıet vqa 
11f,a. çe'lligmek clelU. fi blbntmel-
lk.-
~ g'1n y,.amabk: 8IYU ~ 
~ Sıı.-&rl huima ~ 
F.slıider ~ ~ .. 
b'lddtp &QWa Jl)enıle attrlG 
nrdır. ~ •aıtaı w. 9ifıed 
7dalmıl. ermk ve ~ tognt 
altmd& """• dau.rlu' ~ 
tur. BuD& mJıbNI pne stna ~ 
Jl1etiaia H'&fUt k•uma bıll1ı tp... 
aile köylerinden ÇaJm U,aade 
etzü& değil, giyecefe Dltip} var. 
dır. Gerçi bu k~ ftlılrlla .,.., 
ahır, ağıl, .ll&ID&Dlık gDd bJnalar 
w 11& bina , ......... ..,. 
van ölmilftllr ama. aağıa.A u • 
ı.a evlerde ötelri)ı!re epq lılr 
91llddet yetecek derecede erzak 
vardır. 

Ratbukf erzata ihtiyacı olıı:aıyan 
ba ta,. u .ataıda da ella -. 
at ... rillrll. Jiyeeek .,. --. 
w s.1aaeddia .. ya »JiM • 
onun vuiyet.inıde bulwwı diler 
köylere dilpcek hhee bu suretle 
ua!tıllaJltır. 

Yamnm bitirirken alüadarlara 
haber verelim: 

Sivaata HafUr lra•...- ı.,.ue 
nahiyesine baill Çalıcı UJ\\He 
yarablardan ilçUnUn vuiJııeti, aıı
latı!lp sere. teltlllddir. Balar· 
da '* lr ...... m..p ............ 
YedadlD kaU,..QOr. Bir dlieri -
m.. el parmülan ailmllt\r. Fa
kat kaııpelı bqlamJI olmaJj tf 
bittin kola tllmiltlr· Acaba h&ll 
bir ...... alkıoymU1111D1! 

ftfaeftlnumm 24 bel sinine. 
yan1 ..ısı11-. 21 11n .. .,. 
kadar eWata ...... ~· 
bir doJı:ter Ve)'a aJıtJı- IDlm'lll'Ua 
yahut yaraWan bS doktora. ·'* 
ııhhiyc mMnuruna getirecek va-

Baaüa...a.·Pilll• 
draclan bir ....... 

1 Jende ııia abeJa 
DniltUr· s..ı ... 
iılmtn ... ............. 
da wpuıluı ... ..... .,..,.-
" mtıc9k on DrWit 
oıa ıı. ....... ıdıt 
olmiun\ytıı!. 
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'tii~eo__~u~a!' avcı iri yapılı bir iskand!navy~· 
diıirı guu, ıcabmda hemen kullanabılmek ı

e Yatırdığı gözümden kaçmamışb. 
Ankaradaki Mekteplıler hkine 

ıxıe~ 
ek !\un Inn daha fazla yene· - Kontra floku mayna edin 
~e oıuyo~sene ı:oroum: ı ML~er Van Veyden. Flokları ak· 
'ters kuzum! tarmağ::ı da hazır olun. 

1 i k m aç 1 a r ı dün de devam edildi 
t\e oıu~vap verdi: Hemen baştarata k~ak em· 

lorliCl ol h >'akıncıa u~or; em me· d yerme getırdım. Bu sırada san· 
Muhafııgücü Galafasarayı Taksim ve Şeref saha-

· d.... öğreneceksın? dalın }'ÜZ ayak k3:!ar açığına, rti.z· 
._et d ·· ,._ 

e ruıgcu kuvvet· gar altına gelmi~ bu.wıuyorduk· 
4 - 1 yendi larln.da yapılan müsa ba-

~ <laltjka Sandalın ıçındeki üç kişi şüphelı 
0 
'· s:nra ~: . . §tipheli bize bakmağa baş1~ş
' ~ı. 

0 
ka a 80ylcmışım ne tardı. Bizim avmuzı kestikie. mı bı· 

Ankara, - Muhafızgüd saha- harekete geçti. llk intıbalar daha k J d •• •• · [ • J • 
smda devam olunan ikinci devre ziyade Galatasa:aym kazanacağı Q Q r Q g U n U n g Q l p e 1 l : 

~ bana rdeşun olacak he- liyorlardı; üstelik Kurt Larsenin 
ben ver V':::<iiği ~~ bir ~öhretini de iyi biliyorlardı. DU· 'il . eceğım. \anı serun mende oturnn avcı iri yapılı bir 

. _ Ve ::~ı ~ru~~ ~. kapa İskandinavyalıydı. Tüfeğini, ica· 

lik karşılaşı . ..ı bugün sadece Ga· hissini vermekteydi. Hele Gal:ıta· t b ı B -- · V f ı · J d. 
latasaray ile Muhat1zgücü ekiple- saray daha ilk ':ıkikalarda çıkar· IS On U , ogazıçı, 8 a IS~ er 1 ır 
ri araEındaydı. Fakat, bu ıruıç. Ga dığı golle bu ihtimalleri büsbütün Taksim Stadında: Şeref stadında: 
latasaraym gayrinizami vazıyettt kuvvetlendirmiş gibiydi. Fakat, Vefa • Talcsim: 3 • t 

. tun av ~ır gun ıçın de- bında hemen ku:ıanabilmek için 

oluşu o}·unu resıniy~tten uzaklaş· Muhafız yaprlan gol üzerinden he- İstanbul - Şi§li Terakki: İstanbul mekterlerf spor böl· 
tmnış bulunuyordu. nüı beş dakika bile geçmeden be- 6 • O ~esl tarafmdan tertip edilen fut 

iaııs ~e:sıını yapacağım. dizine yatııdığı gözümden kaçma· 
\'a lillız •}ı giderse. mıştı. Hizanuıa geldikleri vakit 

U: &ıtrnezse? dıye sordum. Ku!"t Larsen elini sattırarak onla· 

Havanın çok müsait bulunuşu raberliği temin etmekle oyunu ge- bol müsabakalarına dUn do 
sah b. ha ı· ak! be · GUnUn ilk ma"ı İstanbul lieesi Şe f tad d d ed'ldi aya ır Y ı mcr 1 ceı tmış· ne normal "ekle sokmuştu. İlk dev· " re s m a eva.m ı • 
ti· ~ ile Şişli Terakki arasrnda oldu. Günün ilk mUsab" tca.sını Ve • 

• <>ıı11 akı . ra seslendi: 
Husust mahiyette yapılmasına 

karar verilen bu maça, bir iki gün 
evvel vefat eden Demirsporun genç 
ve sevilen futbolcusu Fethi ile k 
tanbulda vefat eden, gaı.eted ve 
futbol sporuna büyük hizmetleri 
olan değerli hakem lzut Muhittir. 
Apak'a yapılan ihtiram merasimin 
den sonra başlandı. 

re l · l ber.:tberliklc bitti. Hakem Şazi Tezcanın idaresln - fa ıısesile Taksim lisesi takım• 
de ovuna başlandı. arı vaptıar: 

• ~~~ bıle getirmeme
\lcı.q,,,. ıyı gitmeli. yoksa 

'<l\ dem , . 
U dürn eKtır, 
lıaı · ende bırakarak artık 

ını aı 
Uana11 N'an başt.arafa gittim· 
. Yall ilson ile Tornas Miğ
\.buıdıun'~rJ~~ı. Nilsonu pek 
~~~ s·' Ç\4Jııı;.ü .• ~ca~ının 
· ıyu~· Uıatıe bınbirıne kay· 
:~ bi~;;:rdu: lakin Kokni 
Catıt fi lankoli içindeydi ve 

- ()(ın?iye gclln. laf atanzt 
Fok gemilerinde lM atmak "2'· 

yaret etmek,; "deniı dedikodusu,, 
yapmak yerine kullanılır. Denizin 
güriiltüsünü ifade ecier ve o haya· 
tın yeknasaklığı.1".J bölen hoş bir 
vakadır. 

lki takım da çok serl bir surette 

ikinci devre, ilkinin aksi olarak 
tamamen· Muhafızın hakimiyet! 
altına geçmişti. Takımın bir çok 

yerlerini yeni ve genç oyuncularla 
tak\·iye eden l\.luhahzgücü, maçı. 
Galatasarayı tamamen yorduktan 
ve oyunu tek kale haline soktuktan 
!'onra biri penaltrdan olmak Ozere 
üç gol daha raparak 4.1 kazandı. 

'cı.'ba hio~ karşı i,eimde derin 
i Yaşı~~ duYdum. t~in gari· 
kaı1,, r, hc\la hayata ya

JOrdu. ZaJ· 

Ghost rüıg!ra k~ı döndü 
ve ben baştaki jşixm tam r.amanrn· 
da bitirerek mayestra tskotasının 
vira editme.~ine rardım için kıça 

ko~tunı. 

Kurt Larsen misaHrini karşıla
mak için ha~ doğ:u yiiıiirken: 

tiınıJı,tanda dunyıının eo .,,kı ıu~•ıtıl~rt ırasıoda 

~ kıl'lk • ~ un &!neler vü· 
Hi; b• dokük bir harabeye 
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t kl\'tı~na rağmen içindeki 
tlarıaktr. 1 MUı her zamankJ 

ıtllez. bir çehre ile temin et· 

slıtıi b· 

- LQtfen güvertede kalınız Mis 
Brüstcr, dedL 

Sonra bana dönerek i!Ave etti: 
- Siı de mister Van Veyden. 
Sandal yelkenini mayna etmiş 

Fakat ortalığı dinlemeye çalışbğun sırada Cava
dinin üçüncü defa yerinden sıçraniasile beraber 
benim de adeta yıldınm la vurulmuş gibi don-

ıı,.:" ( lt bacakta M • • ~ ve bordamıza gelmişti· Altın gibi 
sa.n sak.ali}·\< bir deniz ilahına ben 
ziyen a\'CI geminin parmaklığın
dan aş3rak güverteye atladı. Vücu 
dunun iriliği, '1u)"atlğu tereddüt ve 
endişeyi tamamen yenemiyordu. 
Şüphe ,.e emniyetsizlik yüzünden 
okunuyordu .• Bütün o kıllı siperi· 
ne rağmen o şeffaf bir ~"llzdü. ~ 
Kurt Larsenden sonra bana baka· 
rak gemide yalnız ikimizin oldu~ 
mı anla}-ınca ve arkasından gel· 
mekt.e olan iki adamim düşUnUnce 
o yüzde ant bir rahatlam3 görün· 
dil. Onun için korkmağa hiç sebeb 
yoktu. Dev gibi, Kurt Larsenln te
pesinden bakıyordu. Boyu muhak· 
kak iki metre beş veya on santim 
olmalıydı. Ağırlığı ise, sonradan 
öğrendiğime göre tamam yüz }ir· 
mi kiloydu. 

mam bir oldu. 
1!ıJı ~ &ı>~=ı omrunun so 

il~ır d -..u erin mutfakların-
~ ~~ ~n: hem §imdi o 
~ Stlnı bacaklar yapıyor-
i 1.. bana "erd' )Ç. 

tı'. ·~tta . • ıgı cevap pek 
· Ctddı değil Meta bir 
%st~v 

~y SO~t· an Veyden ben size 
·· nı: ıy'linı . k . :ı;.; 

~· ıı &örrrı...,_ nu, o öpe6 ,n 
~. o~ hiç içim rahat 

· 0111.tn J~ kadar yaşıya-
e ~Yakın~ hakkı ~·ok· 
. iıder ır ıaınaoo.1 cehen· 
~v • 
~l'e d·· J .. _ ' <Jndit~~-
~ni bi -t.\4.lu zaman 

:~ <ii~er eı· r eliyle dümen tu· 
"'ili \ .ıncıe dürbün. san· 
ıı"" .ıııyer . 
"'I, nuha ıru tetkik ecJer 
b~ ~iYord ssa Mac.edoniay::ı 

: \~1dıtirn Ye u: Sandallanmızda 
lh .. elkenıen ~ane değişiklik şuy 
--q,, b· nı ka~ .... ,. 'md· · ırka -.cır. şı ı or· 

(Devamı var) 

Cılıı1e-.. ç kerte batı d v 

""-· t:e haı::ı ogusu· 1mkall lıL 
'"lltn ?lty ~ <lllıı~lardı. Bu nıa· Beyoğlu cUSrdttncll ııulh 

- Fakat.. 
- Korkma, çü:ıkfi biz ka~ıla· 

şa~ğrmız tehlikeleri biliyoruz! 
- Biliyor muyuz1 
- Evet! 
Cavadi ürpermiş bir halde: 
- Oh. sahip .• Ne gibi meçhiıl 

tehlikeler? diy mmldandr. 
- Tuzaklar! 
- Tuzaklar mı? 

- Evet.. Bu tufan adamları . 
Yani tufandan evvel yaşaını5 in· 
sanların ahfadı olan bu adamla~ 
yabancılara karşı tuzaklar kuruyoı 
larmrş! Yani orJan adeta vahşı 
hayvan avlar gibi avhyorlarmı9' 

·-Acaba nasıl tuzaklar, sahip? 
- Biliniyorum .. Fakat herhalde 

bu vahşi insanların kurabilecek~eri 
tuzaklar ne o!abilir? Herhalde ga
yet basit ~>·lerl Biz dikkatli olur· 
sak, nihayet. bu basit \'e iptıdai 
tuz:tldar.ı düşmekten kendimizi 
pe.kal! koruyabilirizt 

}'ordtırn.e ~·arıyacağıru anla· J,dmli#inden: 
ti&tullde • tUnkü onların ruz.. l"ahl.re ta.ra!mdaa kocuı Bey<>Clun Cavadi benim verdiğim izahata 
. ıı <h~- Macecıonianın """' da Tepeba§mda Bristoı otcllDde mu- hiç em.in görünmüyordu. M:ıams· 
tleı; -;:,~.\'ardı ki On! da~ kim Sezai Bag-cııa.r aleyhiDe açılan fih itiraz da edemiyordu. Ya~~ ·z. 

el "<\l{Jit ed ar ı· sulh te§ebbUsü dava3mm muhakeme· şaşkın şaşkın yüzüme bakmakla 
1 °~ erek batı, doğu· aln~: 1• ~ \)l"Salarn ... ba iktifa etmekteydi. 

ıı Ylete be aga şlamış· Mllddelaleylı Sezal Bağctlara yapı- O aralık Cavadinin esmer ya,.,ıh. 
~ta aÇtlrnış v ~ ~nd:ıl diğerle- lan tebllgat Uzerlıı.e milba§irln verdi. yüzü kül gibi kesilıverdi. Ba~ı.ı3 
ı,. l\ ay:--ı,,. e l'avaş yavaş ana ıı-1 m-ruhata nazaran ı:nume.ileybln ped .. ~ •u-<ık b ~ bir ~eyle vurulmuş gibi te en tır 
lb ... ağa '""at garba doğru u· oro.d&n çıkıp ~reye gittlği ınahlm ol-""'""· .... , arnı t l:rı nağa kadar titremişti. k ~ "uı l'elk ~ t. Bizim san- madtğl anlqtlnuş ve davacı da. il erı 
ı ~I ene İnzimanıcn k- tebligat talebinde bulunmU§ oldiığun· Boğuk bir sesle, ormanı göstere· 
I! ~Ur YOrlard ll u· aa.n on~ş gtıntuk llAnen tebligat ya-
~tıd:ı.~~re san~:...- atta avcılar pılnıa.!m& mahkemece karar \-erllmi' rek: 

a <J,1~ u Aqüştx. Öyle kl. tır. - Duydun mu, sahip, duydun 
~ cı.ı.1lı ttk t kürclc silratı mu? diye haykırdı. 
bıet ~~-de~·or ve s~ .. ..ıaıı~~U" Duruoma g1lnl1 olan 20-2-940 da ea· b' 

4t ~~qı oJa,...,ı. <441U ............ ız. tın -·'h b 1 k - Neyi, ca\'adi? ben tr şey 
'Cll\ d at 9 <!ıı. Beyoğlu dörd cll .. w u tu 

<ıtı!! ·ııı 0 . Gşnıan diye rnahkEımestnde bulunmanız ~tıu~ ye- i~itmedim! 
~a ~ttisil·orı~: sandallara rtne geçmek nzere ua.n olunur. 2·2-940 - Fakat.. Fakat .. Nasıl i~itme· 
ı ~lli · din sahip? 

l .... İst'ıt.,_ <lnın d11 ..... ~ • bi . "'<allleti -..'4nı §t~i· t~te bağmyorlart 
l:öru nde kü ilk. Kim' . ~ .~ege ba ç bir leke - · 

lıllrni ~ıs.ı artık ~aınıetı. \·apu· A sk erı~ -Onlar! 
r<J ~tı. 13· tatnaınen g .. ıd - Onlar klın? a o ı.ı, bu o en r~-~ l t 
Dra~taLanrıu~tık~n:1 kadar ora· - ~44var ar 
f~ ela i\ntp d; • }elkenlerimiz Kam us Hakikaten ben hiçbir şey işit· 
·~ti'· kısa 2..•~uştu. Hatta iki memi~tim· Esasen orman henüz 

"'· t •· --•ıanıar . . " 
. İal{-...ıJtin artJk tÇln faça et- pek uzakta olduğu için bu kadar 
~ cıtaıar geril ?Yalannuyor- Herkese lazım olan 1 uzak mesafe.den bir ses i§itmek de 
~eğ Chostu lllış \'e Kurt pek mümkün değildi. 
~e ba§latuı SU~'Un YÜZünde ~k mühım eser Fakat Cavadi son derece Qrk-
ıı en ltn hattııı Ştı. Bi?irn sandal- müştü. Yüzü sapsanydı. Onun ku 

r,~ ~lr il T "~rtk öbür hat· I Veni çıktı 1 .. ıc.. hfı- ş{lphesiz benden hassaF 
I 'tol ::ıı~ ~ 06' )' 
\\ıtt ., _-..uab ""'~l sandala ' , oldulu için o eesi duymUI olabilir 

~!'Sen ba ~ adık. "'4tı• ~~Tt . ' .~··q • Rıt:ııbPvt j di. 

na seslendi: ----------·· . Cavadi birdenbire tekrar titre-

di. Yüzü müthiş bir korkuyla bu
ru::.arak kulaklarını tıkadı: 

~ 

- l;tel lştel bağırıyor! bağın· 
yor.!· diye kekeledi. 

Kulak \'erdim. Vakia ak~am 
sinmek üzer~di. Nihayette simsi· 
yalı orınanm belirdiği bu uzun 
ve geni~ vadide müthiş bir sessiz
lik vardı. Buna rağmen ben gene 
hiçbir ses duyamıyordum. 

Fakat ortalığı dinlemeye çalış· 
tığım sırada Cavadinin üçüncü de· 
fa yerinden sıçramasile beraber be
nim de !deta yıldırımla vurulmuş 
gibi dorunam bir oldu. Hakikaten 
bütün azam sanki donuvemıi~ti. 
Zira, herhalde bize daha yakla51Dış 
olacak ki, Cm·adinin kulatrına çar 
pan o korkunç sesi ş\mdi ben de 
ışitmiştim. Hayatımda bu katlar 
korkunç, felce uğratacak dehşette 
bir ses i~itmcdiği.mi itiraf ederim. 

Ca\'adinin hakkı vardı· Bu kor
kunç, acı feryat yeryüzünde işitti· 
ğimiz hiçbır hayvan, hiçbir insan 
~~ine benzemiyordu, Vakıa, Hınt 
ormanlarında pars nevinden bir 
nevi kap'.an biliyordum ki dünya· 
da me\'cut hayvanların en yırtıcı· 
:11 olan bu hayvan bağırdığı zaman 
bütün canlı mahlOklar delışetlerın· 
den olduklan yerde donup kalır-

ıar. 

Ormandan doğru i~ittiğim bu 
korkunç ses ise bundan daha kor 
kunç, daha müthişti. 

ca,·adiyı daha zıyade korkutma· 
mak için ona bu sebeblerin haki· 
katini söylemedim.. Fakat kendim 
bunların (kuduz cüzam) denilen 
korkunç hastalıkla delirmiş tufan 
msanlannm haykırmaları olduğu· 
nu deı·hal anlamıştım . 

Bu esnada bu korkunç, yeryü· 
ıünde hiçbir mahlOk sesine benze
miyen m~thi§ feryatlar tekrar ak· 
scttiler. 

Cavadi cinler veya devlerin ba· 
ğ'ırdığmı zannederek kül rengi ke
silmiş benzile kalın dudaklarını oy 
nata oynata dehşet ıçinde bir ta· 
kım dualar mmldanmaktaydı. Bu 
sesler vakıa bir insanın taham· 
mUl edebileceği acılığ:ın çok fev· 
kindeydi, fakat bunları duyunca 
bilhassa memnun olmu~tum. 

(Devamı var) 

Oyuna İstanbul Usesfnio or · 12 fnci dakika.da Vela hUcu• 
tadan inkişaf eden akmile baş • munda Şahap c;ok gtize bir şilt· 
landı. Hemen Şişll Terakki sa • le takımının ilk golünü Taksiın 
hasma yerleşen İstanbul liseli - ağlarına taktı. 
ler, bir kac: ka~ golden sonra Bu gol Taksimi canlandırdı 
5 inci dakikada soldan gelec bir ve mukabil hücuma geçmeğe 
topa MUkerremfn volesi tstan ... sevketti. 
bul liselilerin ilk golUnU kazan - Fakat on kişi olarak oynama.-
dırd sı yüzilnden gol yapmak fırsa • 

t j d Bu golden sonra ırene 7 inci tını bulamıyorlardı. B rincl ev. 
dakika.da Osmanm şah~f bfr akı. re de böylece Vefanın Ustünlüğil 
nı ile 2 inci golil kazanan lstan- Ue bir sıfır galebeslle bitU. 

IK1Nct DEVRE : 
bul liseliler, arkasından 8 dakf- Oyuna daha ziyade b!ldm 0 .. 

ka geçmeden 3 llncU stolU de~ lan Vefalılar Zeki vaıntasile l • 
mamn ayağile k'za.ndıkta.n son- kincf sayılarmı da yapınca oyuıı 
ra devre her iki tara.fm gol içiı:ı daha fazla Vefa hA.kimiyeti al • 
çalıı,tığı bjr anda bitti. tf"'\8 ,lrdl. 

İldnci devreye gene çok seri Ve son dakikalarda solaçığm 
başlayan tstanbul J!gelUer 3 gol vaptığı bir ortaya, çıkan Tak • 
daha atarak oyunu 6--0 lehleri- sim kalecisi tonu elinden kacır
ne ~~vird1ler. Oyun iyi oldu. dı. Sabahattin de yeti§erek Ve

fanın UçUncU ve son sayısını 
Boğaziçi. Bölge Sanat böylece yapml§ oldu. 

Günün ikinci maçı da. Boğul
çl ve Bölge· Sanat ara.amda oy • 
na.nclı. 

Bu ma~. bir ~ı pa.naynı ha • 
Unde geçti. Ralti'plerine nazaran 
çok UstUn olan Bo~azf çilile.r ilk 
devre yaptılı:lan 5 ıroie. ikinci 
devrede 3 gol daha ilave ederek 
oyunu 8-0 Boğaztçi kazandı. 

Bugünkü mühim 
maç 

Bugün şehrimizin üç stadında 
birden devam edilecek lik maçları. 
nm en mühimmi Taksiİn stadında 
yapılacak Galatasaray • Beşik.ta~ 
kar~ılaşmas.ıdır. 

Maç saat 15,30 da yapılacaktır. 

Maçrn hake: i Adnan Akmdrr. 

Bugün 
Yüksek mekt~pler ara
sında Beyoğlu Halkevin· 
de yapılacak voleybol 

maç lan 

Bcvoğlu Halkevinde dUn ya -
pılan mektepler arası voleybol 
maçları heyecanlı ~çmi~ ve 
ı.evkle t.akip edilmiştir. 

BlRtNCt MAÇ : 

ISTIKLAI, • E. MC1A.LLIM 
Maçı tstiklal lisesi 9-15, 6-

15 kazanmıştır. 

tKtNCt MAC : 

Hayda.maşa • Ticaret llselerl 
arasında cereyan eden karşılaş· 
mayı 15-2, lo-3 Haydarpaşa 
kaz:mmıııt.rr. 

Ü<(UncU karşılaşma Darü~a
faka - Havrive liseleri arasındıı. 
vapılacaktır. ·Mmtaka ŞZ'avri ni • 
zaml f{elen Havriveye, Darti§şa
faka hUkmen galip ıeldl. 

tKtNct KATAGORl FtNALl 

İkinci katagori Onalı t~in kar· 
şıia.c;an Yüksek Mühendis ve Me 
cfdtye köv takrm1an karşılaş • 
masmı 15-12, 15-7 Milhendis 
mektebi kazanarak lkincl kata. • 
gori finaline kalm1'br. 

lsık • Pertevniyal: 1 • 1 
GUntın son mUsabakasmı ild 

kuvvetli raklp olan Işık ve Per
tevnival liseleri yaptılar. 

24· ilncU dakikada Pertevmyal 
hUcumlarmdan birinde solac;ık 
~k S?Uzel bir şiltle Pertevnlya • 
Un ılk savısmı yaptı. 

27 inct dakika.da he.kem, Bert 
ovnadıklanndan dolayı !şıktan 
Yahyayı, Pertevniyalden de ö • 
meri çıkardı. Her iki taraf da mı 
kişi oynarken devre 1-0 Pertev 
nival•n lehine b•tu. 

lKtNCt DEVRE : 
Oyunun bitmesine bir dakik& 

kala Pertevniyal kalesinin öntı 
kanştı. Şeref de çok güzel bir 
kafa ile takımmm beraberlik 
sayısını yaptı. 

-Mektepler 
a·rasında 

Beyoğlu Halkevi salo
nunda dün yapılan 

Voleybol maçları 
Bu~n saat 2 de Beyoğlu Hal• 

kevinde yllksek mektepler ara
sında volevbol maçlarına. devanı 
edltecektlr. · 

İlk karşılaşma.: 
Yüksek Muallim • tktısat ara

sındadır. Bu müsabakadan son• 
ra, sırasile §U karşılaşmalar ya· 
oılacaktır: 

Yüksek Mübendie • Tıp; Hu· 
ıruk FakUltesi - Mimar; Or. 
ınan • Ticaret. 
BfRİNCl KATAGOR! FİNAL! 
Bcvoğlu Halkevinin tertip et· 

ti~i voleybol şampiyonasına bu· 
'!iln b!rlnci katagori finali için 
Çelikkol • Galatasaray karşı • 
la~caklardrr. 

Denize dtt,en km ~ ~ 
şan1aı' b~p blr afUdaıat 

-~Wıl""*~ 
ilke&.- ....... !.. 



BİR PUDRA 
Tecrübesi karşısında 

10.000 
KADININ 

Hayreti 
--il 

1 iNHiSARLAR UMUM .MODORLOGONDEN 
Miktarı Muhammen B. % 7,5 temlmıt Ekıslltmcnln 

Cinai Lirn. Kyruş Lira Kuruş Şekli santl 
Basktll 500 Kg. lık 12 adet 1920 00 14' 00 nçılt El<. H 
SUpUrge bUyük boy 3000 adet 397 110 29 81 115 
Jelli.tin 310 kilo Pazarlık 16 
Yangın s!SndUrme alAtı 27 kalem 1723 08 129 22 Açık Ek. 16,30 

l - Ş:ırtnamtl31 mucibince (310) Kg. JelMin mllteahhldl namınıı ve diğer tiç !<alem C§Y8 hlzalarındn gös 
terilQn usullerle eksiltmeye konmuştur. 

n - Muhammen bedelleri, muvalckat temlnatııırı eksiltme ııaatıerl hlzalarınd. yazılıdır. 

III - Elt.alltıne 14-II-910 çnrı:ııunba günü Kabatnştıı levazım ve mUbayant şubesindeki alım komlsyonundı 
yapılacaktır. 

IV - Şartnameler ve yangın s6ndUnn: levazrmı müCredat llsteııl herglln ıı6zü geçen §Ubedcn parasız ah· 
nablleceği gibi sUpUrge numunesi de görülebilir. 

V - !steldllerln eksiltme için tal1n edilen gün ve saııtıerde yUzde 7,5 gilvenmc par:ılnrlyle birlikte mezkOı 
komisyona gelmeleri. q~9) 

• • • 
Kuh. Bedeli % 7,6 teminatı 

Cinsi Miktarı Lira. Kr. Lira Kr. Eksiltme ~ekli Saati 
Baskül 1500 Kg. 12 adet 1920 00 144 00 Açık E. H 
SUpUrge bUyUk boy SOOO adet 397 50 29 81 

" " 15 
JelAUn 310 Kg. .... - Pazarlık 16 
Yangın S. Aleti 70 adet 8711 611 62 .. 16,30 
Yangın S. levazımı 26 kalem 84.8 03 63 60 

" 16 

BAŞ, DtŞ NEZLE, GRiP ROMATIZ 
SOGUK ALGINLIGI 

ı - Şartnamesi mucibince (310) Kg. JelA.tln müteahhidi namm::ı ve dl/l'er (4) !~alem cşyn hlr.alnnnda g6ste- -Wlllllıflll~lllıllllll'~'lıı!l---llllllllllı-~11111--~r-.---lllllllllllı-ı.ll''-'~ 
rllen usullerle clcs!ltmeye konmuştur. 

lI - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saatleri hizn'arında yazılıdır. 
m - Eks.lltme H-II.940 çar§nmba gUnü Kııbataştn levazım ve mUbayant şubesindeki alım komisyonunda yapıln

ctiktır. 

IV - Şartnameler ve yangın s6ndllrme levazımı mU!rcdat listesi hergiln ıı6zü geçen şubeden paraııız almııblllr 
V - lsteklllcrin ekstıtme için tnlin edllen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme paralarlle birlikte mezkOr komisyo

J)ah& 

Genç \'e 
daha sc\•lmll 
gö:-ünmcnlzc 
yarayan lmt'j BugUn bu 

B1R TECRÜBE TEOnCnE 
Pucl ra A.lemiııde yl ynpımz 
yeni, cazip ve son 
bir. keşif ... ClLDl GÜZELLEŞ
TlREN şayanı hayret ve yeni 
bir unsur, şimdi ipekli elekten 
getirilmiş en inc.-:ı bir pudrn ile 
m Udde kllrnnc hlr tarzda karış
tırılmıştır ki, bu sayede cilde 
bir parlaklık ve yeni bir hayat 
verir. E sm 0 r ve çirkin bir ten, 
gençliğin ta bit ren kl~rlyle gU
zellcşir. Fazla. olarak terkibin
deki şayanı ha:n·et bir unsur 
olan "Krema. ltöpUğü., fmtl· 
yazlr usulü sayesinde iki misli 
fnzln zaman sabit durur. 

llı\J\:I I{ATEN l~E\~l\:AI,A Dl~ 
Blıt 'l'EliTJİJi' yUzUnUzUn bir 
tarafını "Kr<:10a köp!lğU,. haYi 
Tokalon pudrası fle ve diğer 
tarafını da herhangi bir pudra 
ila pudralnyınız. Şayet "Krema 
köpUğU,, havi pudra ile pud
rahtdığınız taraf diğer tarafa 
nazaran daha taze, daha genç 
\ ' C d:ıha cazip görUnmUyorsn 
aldığınız Tokalon pudrasının 
parasını iade ederiz. TOJ{A
LOX pudrasının fevkalüdc rağ· 
bC't hulnn Y<'ni l O rengi vardır. 

na gelmeleri. (S92) 

4 • 2 • 940 Pazar 

12.30: Program Te memleket saat 

ayan, 12.35: Ajııns ve meteoroloji ha_ 
bcrlerl, 12.50: TUrk MUzlğl: Fasıl 

he}"CU-Karı_şık pro&TI\m, 13.SO/H.30 
MUzlk: KUçUk orkestra. 18.00: Pro-

grnm, ve memleket saat ayan, 18.05: 
MUzlk; Radyo caz orlte:ıtrası, 18.SO: 
Çocuk .saati, 18.55: Serbest saat, 19.10 
Memleket saat ayarı, Ajans ve mete

oroloji haberleri, 19.30: TUrk MUzlği. 
Çalanlar: Ruııen Kam, Re§at Erer, 
Vecihe, Cevdet Ko~an, lzzctUn Ökte. 
l - Okuyan: Muzarteı llkar, Melek 
Tokgöz, 20.15: Konuşıra (Tarihten 

sayfalar). 20.30: TUrk MUzlğl: Fasıl 

Heyeti - J{arışık program, 21.00 
TUrk mUzlğl: Halk TilrkUlerl, İnebo
lulu Sarı Rccrp, 21.lv: MUzlk: Sehu. 

bert - ·•Genç kız ve ö!Um,, kuarteti, 
Çc.lanlar Llcco Amar, Enver Kapel
man, lzzet Alba}Tak, Mesud Cemli, 

21.50: MUzlk: Senfonik MUzlk (Pi.) 
22.15: Memleket saat ayarı, Aj:ın5 

haberleri; -1 -~ . t, Eııhıım - Tahvilllt, 
Kambiyo - Nukut borsası, (Fiyat), 
22.30 Ajans spor nervlsl. 22.40: MU· 

zlk: Cazband (Pi.) 23.25/ 23.30: Ya
rınki program ve kap:ınış. 

- TC R KiVE 
Şeker Fabrikaları 

ANONiM ŞiRKETINDEN : 
ŞlrlteUmlz merkez ve fabrikalarında mUnhal bulunan 711 Uf\ 100 lira 

aylıklı yerlere mlliıabaka ııe memur alınacaktır. 
l - Mtlsabaka imtihanına dahll olabilmek için tn.ılplerln a,,nğıdnkl 

vıı.sı!lan haiz bulunmaları ll!.zımdır: 
a) As~nrl lise veya lise derecesinde mektep mezunu olmak, (yükı!ek 

talı5ll görenler ve bunlar meyıınmda ecnebi lisanı bilenler tercih 
edlllr. ) 

b) Ya.,ı 18 den a.,ağı ve 30 dnn yukarı olmamak; 
c) Asltcrllğ:lni ynpmı~ olmak veya bu hizmetle usulen altı.kası kal

mamış bulunmak; 
; - Taliplerin, en geç S şubat 1940 tarihine kadar §lrltetlmlzln An· 

kıırnda, Yenl, ehlrde, l\:nrnntll sokağtncla kAln merkezine göndermeler! 
nı.zımgelen vcs1l<alnr şunlsrdır: 

a) El yazıst ne yazılmış murassaı hal tercUmesl. 
b) Bir ndet veıılkn fotottrnfı 
c) Mektep vesikası veya musaddnk surdL 
dl NU!us hUvlyet ctızdanı musaddak sureti 
e) Evvelki lılzmctıerc alt bonııenis!er veya musadclal< .ruretıerf. 
3 - MUsabaka imtıhnm 10 şubat 1940 t arihli cumartesi gUnU saat 10 

d'l Ankarnda şirket mrrkezlnde icra edilecektir. 
4 - MUsabaka lmtlhnnmda muvaffak o1antıır cvveltl berayı tecrllbe 

iki ay ml\ddetıe muvakkat memur olarak çalıştırılncnklardır. Bu mUdde
;..n hitamında m esaileri IUbıırtıe de 1)1 not alanların kadroya ithal Ue ta
.; .. ı p• l 'ltt .. e'tlld!' vnpıl:ıcn'•tır. 

. : . J! ' ._ t 1 ~ • • • ... 1 1) " ,. • f ,. ·t · •. ~ ' . . .~ . . • .. 'I 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
i ş 1 etme Umum idaresi i lanları 

& CWWWWWWAWWW .... 

l7G50 lira muhammen bedeli olan 5cı5 m 3 meşe azman lmpnlı zart usu
lilc mubayaa edilee ... kUr. Bu irin mu \'rutknt teminatı 1323,75 1lrndır. MOn:t· 
k:ı.s:ı 20-2-940 s.-ılı gUnU s:ıat 11 dr Sir kecl fo 9 Ul'CU 1~1 .. tme binasında A. E. 
komlııyonu tarn!mdan ynpılacnktır. 1 steklilerln nym r U".I s:ı at 10 n kııd" r 

knpah :r.x-tıannı komlııyon:ı vermeleri Iizımdır. fiartnameler parasız o?ar:ık 
J.·'lmlsyo:ıdan v!'rllmr.!•tcdir. C7BS) 

Ctnst 
Kınk pirinç 

Galvaniz bidon 
Pirinç mUcelllt hurufatı 

• 
!\llktan 

156 ton 

6 takım 

. "' 
!\fuhammen 

bOOell 
Lira Kr. 
•760 

111000 
2211 

% '7,a 
trmlnah 
Lira Kr. 
3~7 

11211 
17 

Eksiltme 
Şeldl Saat i 

Pazarlık 111.30 
16 

açıl< ek. 16.30 

l - 6 takım pirinç mücellit hurufatı müteahhidi namına ve diğer iki 
kalem malzeme şartname ve reıılmf mucfblnce hizalannda gösterilen usul . 
terle eksiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat temlnatıan, eksiltme ve pazarlık 
saatleri hizalarında yazılıdır. 

III - Pazarlık 11/11/940 Puartesı günU Kabat&§ta Levazım ve MUba.. 
ynat şubeslndı:kJ Alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Hurutata alt listeler ve ~artname, resimler her gün 11özU geçen 
şubeden parasız almablllr. 

V - lsteklllerln pazarlık için tayln edilen gün ve saatlerde o/o 7,15 '11· 
vcnme paralnrlle birlikte mczktır komtayona gelmeleri Uln olunur. (511) 

* * * 
l - İdaremiz Cibalı tabrika.ıımdl\ mevcut (llOO) kilo eski çMll kayış 

mUteııhhldl nam ve hesabına satılacaktır. 
il - Muhammen bedeli (155) lira yüzde 111 muvakkat teminatı (23,111) 

liradır. 

III - Pazarlık lll.U-940 perşembe gUnU saat H te KabataştA levazım ve 
mUbayaat şubesindeki satış komisyonunda yapılacal<tır. 

IV - NUmune hcrgtln yukarda sözü geçen fabrikada görülebilir . 
V - !stelclllerin pıı.znrlık için tayin edilen gün ve saatte ytızdc 115 mlktn· 

rmdaltl teminat paralarlle birlikte mezkO.r komisyona gelmeler!. 
(7112) 

ŞF.Jll lt TİYATROSU 

i'j H.~::~~::!~:::~~z d• r·u· llll·l ·ı 
I\:omedl J;ısmı: GUndUz 111,30 da: 
Altşam 20.30 dıı: OCI.Ul\fliZ 

Şehir Tiyatrosunun bütün 
hasıJatrnı feJaketzedeJere tah· 
sis ettiği bilyük müsameresi 
5 Şubat Pazartesi akşamı ilk 
defa olarak : 

PEMBE SOKAK 46 NO. 

H A U{ OPERETİ 

Busun matine 16 
dn. Ak,am 9 da: 

(Lft Mn&kot) 
Uğurlu kız 

ALEMDAR sinemasında 
1 - Cezair Sevdaları 
2 - Lorel - Hardi 

Hovardalıkta. 

R Dr. iRFAN KAYRA ı 1 ~~öNTGEN MOTEHASSISI 

1 
Türbe, Bozkurd Kıraatha· ı 

nesi karşısında eski KloJ Fa· 
rer sokak No. 8 · 10. Öğleden 
sonra 3 ten 7 ye kadar. 

.or. Kemal OZSAN-. 
Urolog O per a t ö r Beyoğlu ls· ı 
tiklal caddesi 380 numaralı 
OhanyR:ı R!'lartmanı Bursa 
Pa7.,rı i"~tii. T.:l: 4.1.2.35 

r ·•a __ , 

1 
<:orıık llckirnl 

Dr. Ahmet Akkoyunlu 

'"' " olo•n '"" "· l'elo•l nn ' " " 1 
rat,•im • ı :ılınıtı.ıne f'oln, :'\o 4 

Pa:r.:ırdun mııad:ı h~r ~iin ... , 4A4IBMM• AA 
-~~-- ---

Dr. Ne caettın Atasagun 
~aıı.ıtıl ırı 8.30 a ı.:aılıır; uk~:ıw• 

lo rı 17 dr.n sonra L!ılell Tayyare 
'ı.p. l>:ılre 2: Nu. 17 ı1 e hn~tnl:ırııı ı 

ıwlrn l eılt'r. O rlf'frırı: ~:mj:IJ 
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-, .. - OkeOrenıere Katran Hakkı Ekrem 11 
Hakk ı Katran Pistilleri de vardır 1 w . ................... ... 
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