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Bulgaristan, Romanya ve Y ugos-
1 

• 
gırışıyor 

• • lavya ile müzakerelere 
Macarlar T ransilvanyadan vazgeçmiyorlar 

.. . .,...... ,.., ,,, .. .... ... .. .. ............ ,,, 

Amerikanın sulh teşebbüsü 
Miatcr Ru :z; o eltin barıı y o 1 un J a lf i hareketi, 

folı talıtlire /ayılı olmakla beraber, muvaffa

kiyctle n •ti c c le rı • c •fi fOlr ıüphelidir, yunkü 
•ulhiırı kıvamı ,elmcmiıtir. 

Yazan : Abidin Daver 
SulhU bile taernız şeklinde 

J'apmak istiyen 10ütearriz Al -
manyawn, aon ı:ünlerde, diplo -
masi yoluyla yeni bir sulh ta • 
arruzu yapacağı hakkında riva -
7etler dolapp dururken Aıneri· 
4..Cuınhur ReisJ zveJ · 
ıullı teşebbwünde ı•. 

Buna •çayı görmeden paçala: 
rı sıvamak• diyebiliriz. Çünkü, 
henlll ortada, muhariplerin işti
rakilc sulhü mümkün kılacak hiç 
bir emare yoktur ki, &ulhten son
ra, dünyanın ne şekilde tanzim 
ectilcl>ilcccğiııi müzakere etme • 

Rumen ve Macar matbu-
• 

atı arasında mücadele 
Gaf enko, H aricige Vekilimize 
bir tl?stluk telgrafı gönderdi 

Muhtelif zamanlarda mıh tekliflerinde bulunan <U .;c• -t ffi&leri "· • .. 

en 
Veli es Berlinde nazik fakat ihti
yatkar bir şekilde karşılanacak 

Almanya Şark hudutları üzerinde hiçbir müza
kerey girmek niyetinde olmadığını söylüyor 

• 
çi, Amorik" Cumhur Reisi, ikin
citeşrinde Holand:ı Kraliçesi ile 
Belçika Kralının yaptıkları müş
terek sulh tekli(i gibi, muharip
ler arasında, b:ır~ı temin için a· 
çıkça ve doğrudan doı":ruy·:ı bir 
teşebbüste bulunmamıştır am
ma, Amerika Hariciye Nezareti 
müate~arı Welles'i Avrupaya a:ön
del'Jneklc sulh zeminini ara~tır • 
mı;ra ba~larnıştır. Bu barış son
dajı mnvaffak olacak mı; yoksa 
bizbn senolerdenberi devam ede
gelen petrol araştırmalarıııuza 
benzer bir netice mi verecek? 

'u manası olsun. Bu lülıarln A· 
merika Hariciye Nazırı Hull'lin 
·Bitarnf mernleketler''e yapılan 
müzakerelerin, <bcy'1cimilel yeni 
bir ilctısat sistemi kurmak husu
sunda iptidai ma!Uınat toplama
Y} istihdaf e_yılcdi.ğini ve O:ıütün 
milletlerin kabul edeceJıi lbir ta& 
didi tesliıba~ın derpiş edildiğini> 
söylcıniş olmasına rağmen, Anıe
riJ.ıının ııon teşebbiislerinin he
defi ıulhün iadesi için çah~mak 
olduğuna hükmetmek, fakat bir 
muvaffakıyetsizliğe uğradığı tak· 
dirde, fena bir \'8ziycte düşme -
mek için, Amerikanın, fimdiki 
te•ebbüsiin asıl mahiyetini sak
lamakta olduğunu kabul etmek 
daha dokrudur. 

Bulgar Başvekllt 
KÔSEİVANOF 

Rumen Hariciye Nazırı 
GAFENKO 

1 Weygandın beyanatı 

Hitler hayat s~hası prensibi 
Üzerinde kat'iyetle israr ediyor 
Kopenhag, ll (AA.) - Bcrlin

den Nationale Tidendc gazetesi
ne bildirildiğine ı:öre, Amerikan 
teşebbüsü Alınanyada sürprizle 
karşılanmıştır. Bu teşebbüsün 
Almanyada pratik neticeleri ol
mıvacaktır. Halbuki Amerika • 
da hük~tin AvruJ)ll işlerine 
bir karışması tarzında muhake
me olunabtlecektir. B. Welles 
Berlinde nazik fakat ihtiyatkar 
bir şekilde karşılanacaktır. 

Alınan sulhüdür ve sıılh yapılır
lrnn, Bohemya ve Moravya hima
ye idaresi ve şark hudutları ü
zerin.de her hangi bir uzlaşma 
veyahut müzakere mevzubahsol
mıvacaktır. 

Büyük Harpte de, bir suU,.l'tle
ıihi kesilmiş olan Amerika Cum· 
bur Reisi müteveffa Wibon, sulh 
lehinde bi:r hayli beyhude tc -
,ebbüılerde bulunduktan sonra, 
nihayet Almanyaya harp ilin et
ıni~ti. Bu defa da, yine böyle ol
ması ihtimali, hiç yok de&ilse de, 
fimdilik pek o kadar kuvvetli 
deli-ildir. 

Saldan soldan '1Zan haberlere 
ııöre, bir taraftan Hariciye Nc;ıa
reti müsteşarı, sulh yapmaları i
çin, muharip devletler ricalini 
kandırmıya &iderken di!er ta -
raftan da Amerika, bitauf dev
letler arasında, bazı te.şebbÜJiler· 
de bulunuyor. S•lihi;yottar A
mer.ikan makamları bu teşebbüs· 
ler neticesinde başlıyao müza • 
kerelerin maksadı, ·Avrııpada 
.suhü iade etmek de.itil, ı;ulhten 
ııonra dünyanın ne şek'Jde ten -
ıcim edilece.liini ·kara1'lııştırmak 
okiukunu, fakıı.t muharipler bu 
müzakerelere iştirak etıtikleri 
ta.kdlrde sulliün teessüs edebile
eeAJnio söylüyotlar. 

Sözün diplomatların ağzından 1 
topların ağzına geçtiği, harbin 
daha geuiş!emek ihtimali olduğu 
ve her devletin ıl:taıni silahlan - 1 
dığı bir sırada o mahut •tahdidi 
tcslihat• klişesinin ortaya ahi -
mosıoın realite ile hiçbir ınüna .. 
so!M:ti yoktur. Mister Ruzveltin 
siyaseti l,e, müteveffa Wilson'un 
politikası gibi, hayale değil ha -
kil<ate da) anmaktadır. Bu teşeb
büsün altında başka maksatlar 
olsa gerektir. Amerikan teşetıbü· 
siinde il<•ri süriilen sulhiin iade
si ve biteraflarıo himmetilc ya· 
rınki sulhiin şeklini tayin şıkla
rından birincisinin, şu sıralarda 
tahakkukuna imkan olup olmadı· 
kını kısaca tahlil ve tetkik edo
lim. Yarın da ikinci şıkkı güz -
drJt geciririz. 

Mister Ruzveltin barış sever· 
liğini çok tokdir etmekle bera -

(Arkası 3 iiııcii s<mfada) 
ABİDİN DAVER 

Sovyetler tarafından hazırlanan 
• 
lsveç'in istilası planı 
meydana çıkarıldı 
Kıırşuna dizilecek J sveçlile
rin listesi bile hazırlanmış! 
Londra, 11 (A.A.) - Sunday 1 

Chronicle gazetesmin Stokarolm
dan ö~endi~ine ı;:öre, Komu 
nim merkezlerinde :yapılan araş
tınna'ar esnasında !sveçin Rus 
ordusu tarafından lı;tiJası plıinı 

bulunın~ur. 
Biltıassa Lysekil de po!ıis, ·itııti-

1.aJ taJ<diıind~ &urşuna dizilecek 
İs~edile:rin bir listesini ele gec;lr
rnışt:": Bu listede hükümet aZ'!lSl
nın ıınmleri en başta .l(elınekledir, 

. 
Soıftya, (İKDAM Muhabiri te

letıonla bildiriyor) - iBal.kan An
tantı devlet.!erinin oon tıopl.antı
lanndan oonra Bu~aristanın kxım 
şııılarile olan münasebetlerini tak-

viye aı'7JUSU Jcendin! göstermiye 
başlamıştır. Şi1krü Saracoı'\:]Ull'llil, 
Köseivanofla ya.,tıSiı mühim mü
zakereler esnasında da mevzu 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Sovyetlerin dün 
yaptıkları taarruz 
geri püskürtüldü 
Finlandiya tayyareleri faaliyette 

H<-lsinki, 11 (AA.) - Finlan • 
diy:ı tebligi: ı ~iiiiiiiö;;;ıöfZ;"7::iii;;iiii;;iö ___ ..,._ ............ ~----·· 

Kaıelı Berzahında düşman ta
arruzlanna devam ctmistir. En 
şiddetli hücumlar bilhassa Sum.
ma mıntakasında ve Taipali 
nehri üıerinde vuku bulmuş· 
tur. Bütün bu taarnızlar 1'ırdc.
dilmiştir. .Şıddetli topçu ateşi 
ıkavdetiilmistir. Fınl:ındiyaJı:!ar 
be,; düşman tankını tahrip elmiş
l:erdir. 
Ladoganın <;imali şarkisinde 70 

aUık bir düşman iase kolu imha 
olun.mustur. Topçq faaliyeti ol
muşsa da piy•dı.- hücumlaıı VUr 

ku bulınamıslır. 
Finlandiy~ hava kuvvetleri 

düşman ternmmülerini boonbar
<lıman t'tmiştir. 
Düşman ha,·a kuvvetlerinin fa

ali~ti e<:phl'de bazı hareketlere 
ve Bibort? ,;ehrinin bmnbardıma
nın::ı inhisar etmiştir. Buı-rıda bir 
çok sivil ölrnüstür. İki Sov:vct 
tayyaresi düşürülm~ür. 

!Helsini<i, 11 (A.A.) - Stokholm 
Tidingen gazetesi, Vlborg'un 
dün şiddetli bir bombardımana 
maruz ka1dığını bildirmektedir. ' 
.Şehrin çak ırüıel olan tarihi kili
•esi He dil1e'r birlcaç bina tama
men harap olmuş ve müteaddit 
binalarda yanırın cıkmıııtır. İki 
ölü ve iki yaralı vardır. 

fArkıuı 3 iincü $4yfada) 
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"TAN,, Gazetesine 
cevap veriyor 

OGLU!l-1 iZZET 
SEDES'e Mektup 

• İç sayfalarımızda 
Nazan S. Sedes'in 

EV-KADIN- ODA 

lskendör F ahreddin'in 

ÇO~UK 

Köşesini iç sayfaları
mızda bu 1 a c aksınız 

TUrk ordusunun kıy· 
meli hariçte kendini 

hissettirmektedir 

Kahire, 11 (A. 
A.) - Gene -
ra~ V eyga.nd, 
Anadolu Ajan
smın hususi 
muhabirine be
yanaıtta bulu
naraık, Türk! -
yeye karşı olan 
şahsi m utı ab -
betini ifade et.
mi~ ve Türkl
l17enln gerek 
manevi gert>k 
askeri ktyıne -
tinin dahilde 
ve hariçte ken
dini hissettir -
mekte oldu~ 
n u bey.an f!':f • 
]emiştir. 

-K"'bire, 11 (A. ... 
A) - fnıı:füz Weygand 
kıtaatı kumandanı tarafından 
dün şerefine verilen ziyafette 
hazır bulunmuş olan general 
V ey,gaııd bugün Kahlreden Bey-
ruta hareket etmiştir. 

---o---
Polonya' ya 
gardım için 
Hoover yeni bir 
teklifte bulundu 

Nevyork, 11 (A.A.) - Eski re
isicumhur Hoover, istila edilen 
Polonyaya yardım etmek ve aç
lııi'ın önüne geçmek için İngilte
re, Fransa, Polonya ve Amerika 
hük~tkri arasında teşriki me
sai edilmesini ve İngiliz ablukası 
geçilerek Alman tıcq>raklanna 

yiyecek ve dl!'Pr maddelerin sev
ki imkilrunın teminini istemiş -
tir. 

[)iğer taraftan Dr. Frick.. Al
manyanın hedeflerini bildirmiş
tir. Bu hedefler, hayat sahalı bir 

Vatikan, 11 (AA.) - Welles'i 
Avrupaya gönderm~k suretile Ro
osv~llt tarafından yaoılan teşeb
büs Vatikan mahfilreTinde mü
sait bir surette karşılananıştıır. 
ll\/Iezkilr mahfiller bu teşebbüsü 
Am...-ikanın Avruoada devamlı 
temellere dayanan bir barısın te-

(Arkası 3 üncü sayfada) 

RUZVELT SOVYET RUSYANIN DIK
TAT0RL0K OLDUGUNU SOYLEDI 
Amerika Reisi Finlandiyaga 
gardım yapılmasını istiyor 
Va.şington, ıı. (_A.A.J - ~yaz saray avlusunda toplanan !>Cnelik 

Amerıkan gençlığı kongresının 3 bin azası karşısında bir nutuk 
iradeden Ruzvelt bilhassa demiştir ki: 

~ov:ı'etler Birll4"i dünyadaki herhangi bir diktatörlük kadar 
kat'ı bır diktatörlüktür. Rusya başka bir diktatörlükle ittifak ede
rek kendisine fenalık edemlyeeek kadar küçiik \•e bir demokrasi 
olarak sul:h içinde ya~amaktan başka bir ıcayesi olnııyan bir kom~u
suna taarruz etmiştir. 

Rıuvelt Amerikan gençliği kongresinin mahalli (emiyetlerin • 
den birinin Finlandiyaya kredi açılmiısına kar,ı tf'phe aldığını ve 
hunu bu paranın Amerikalı işısi%lere tahsis cdihnesi l~in değil bayle 
bir bereketin Amerikayı bir imparatorluk harbine <evketmek ma
hiyetinde olacab için yaptığını haber aldığını söy !emiştir. 

Ruzvelt demiştir ki: 
Bu muhakeme saçmadır. Aklı selim sahibi olan h~r in•an Finlnn

diyanın Sovyetler Birliğinin tamamiyetine göz dikmemiş olduğunu 
kolayca tahmin edebilir. 

Ruzvelt Amerikan sempatisinin yiizde 98 nisbetinde Finlandiya 
lehinde olduğunu kaydetmiştir. 

Rusyanın kendi işlerini kiJ.ı~sen~ ,yan~ı~ıına mulılaç olmadan 
halledeceğini, Sov) etler Blrlığl hukınnetının belki de Rus milleti 
tarafından scvil~n bir hük~nıct olaca~ını. sulhe bağlı kalacağını 

ve komsulaıının ışlerlne müdahale etnuyeceğioi, ev.;elce iimit etmiş 
oldu;ı.ınu süyliyen.1;tuzvelt n~~ce olarak şöyle demiştir: 

•Bu limit şimdılik suya duşınüştür. İleride belki bir a:ün yeni-

l den doğar.• İi. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
~- ~-

•• 
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ça' oF yani Dinyester 
geçmiyeceklerdi 

Bu halden dol.ayı sabrı tük..,,_ 
mıs olan Babı!h il.inı harµ ile 
tsk...ıner paşayı serdar tayin et
miş iken. Lehistan amıma düş
mü:;tü. (Bosa) muahedesi nami
le ınan.ıf olan mua:bedeyi i:mza
lıaıruştt. (H. 1026). 
Mezkılr muahede mucfuinee 

Lehistan hıQbır veçnile memleketin 
\llllu.nma müdahale etmiyecekti. 

Kaza!r•ar Oça.kof, yani Dinyes
ter nehrini gcçmiyeoeklerdL 
Buna mukabil biz dahi, Kırını 
Türklerinin akınlarına mani o
\acakbk. 

Bütün bunlar ırkvhimize idi. 
Çünkü, Kının Türk akıncıları, 
Rusyaya akın edemed>kleri tak -
ılirde Jcınvetlerinden <filıııecek -
!erdi. 

r .,bı.tpnın da Kınm •lnncılan
m an.zisi üzerine akından men 
ed.i.L-ııesini kabul ~ büs
bütün Kırım Türlderinin elini a
.ra<TJJu bdlamış oldu. 
Kırı.mhlar, her iki muahede 

do.layısile Osmanlı İınpara lodu -
~a muii:ber olmus oldular. 
Evveldenberi akından,-akına ko
"'11 Kının Türklerinin e1leri a
yakları bağ!,alllil.IJl oluyoı-du. Ve 
bu ~la da biz kendi elimizle ken 
diıni:zi düğümle~ .b~
duk. 

Gerek Avusturya ile Bahıfili a
.rmnnda (Sitva) muahedesinin 
projeleri hakkında devam eden 
mıın müzaılrerelerde, gerek sair 
wnuru hariciyede bi:r serseri, ya
ni Venedik dukasının piçi ~P 
Kanuni Sultan Sük yman zama
ıımd;ı rical ve erkaru devlet sı
rasına geçen, Macar kial:lı.ğı ta
cına göz dikmek derecelerine va
ran (Lu.igtiti) serserisinin diğer 
bir eşi olanak üzere bir ( Graçya.
ııi) ııeyda o1ınustu. 

(Gaspar Gı açyani) namiyle ma
ruf olan bu zat anası! ıtalyalı idi. 

Fakat nerede doğduğu, esasen 
kimin tebea.sı olduiııı malfun de
ğildi. Bu serseri iptida Avus
\urya Arşidüklerinin hizmeti 
huııusiyelerinde bulunmuş ter -
eümanlK etmiş, sonra, N apoli
nin hizmetine ı;ıeçmiş, İspanya 
kralının murahhası sıfatile bir iş 
için İstanbula gelmiş, V enedik
li Safiye Sultanla ahbap o1mwJ 
es:rnrı devlet alu,· satmıında bu
lUlUl>ll4 ve nihayet, müslüman o
larak Osmanlı İmparator :tuğu 
hizmet.inde karar bulmuştu. 

ESllJien zeki ve müstaid bir e
dam idi. La.kin, iptidai emirde 
serseri idı. Menfaati zatiyesine 
münhasır olan Amali ha.k.ldyle 

1 kendisin.den istifadeye mani :idi. 
Hülasaten; Devleti Alıyyei Os

maniye Kanun;den sonra, ~ 
met ve şevketini yavaş. yavaıı 
kavbederek da!ıi;den ve hariçten 
uı.Wniye eski var lığını, benliğini 
qyhetmiye başlamıştı. 

KIRIM AKINCILARI ve 
KAZAKLAR 

Sult.an Ahmet dewinde Kmın 
w ~ hudutlarında yeni 
bir cid;ıl, yeni bir kuvvet baş 
gii91enniye b~l.!ıınışt.ı. 

Bu kuvvetin ilk defa vücudu 
Lehistan taraf:mdaıı ta.kdi:r olım
du. ~b~ uykuda idi. 

lAiıistan bu kuvvetten derhal 
Stitadeye kalkıştı. Ve az çok 
da muvaffak oldu. Tam ola;ralı: 
muvaffak olmasına bu devrin ba
zı uygunsuz ahvali mani idi. 

Yeni peyda olan kuvvet ise or
ir kıdolik hükılmetleri gibi Le-

his!= dahi o sıradıı Cl%vttlerin 
tahakkümüne lı:m"ban oluyordu. 

Ynei peyda olan kuvvet ise or
todoks mezhebine mensup olan
l:ardı. Cizvitler bunlan katolik 
etmi~ azıne~lerclL Bu sebep
.le Lehistan bu kuvvetten tama
miy :e istifade edemedi. 

İ.sbu yeni zuhur eden içtimai 
hevl!'t Kazak Cumhuriyeti idi 
Vaktiyle K apçak devletini teşkil 
eden Ce>rı.gi.zilerin akmlım. cenup 
ve vasati Rusya abıılisini şimal 

armmıla.rına kaçınruşlardı. 
Bunl:ar, Moskova taraflarında 

geç • ..ıııez ormanların hücra köşe
lerinde yeni hük:funet tesis etmiş
lerdi. 

İ.;.te şimdiki Rusya c:ı.eı..'etinin 
esasını tesiı:il eden ve vazeden 
bunl:ınlır. 

Bu defa KJ:nm Tfrrlı:leinin bi
zim Tuna serhaddi, alı:ıncılarmıı
zın Lehistan ve memleket Bey
lerinin meza.5mi önünden kaçan 
efrat, fDineypa-) nehrinin iki ta
rafında buhınan vasi bataılrhlı:Jar 
ve ormanlıklar i <;ine iltica ed.e
rek bir hayJ:i kal:..balık peyda et
mişlerdi. 

Bu kalabalık ceınivet de l!!l kö
tü unsurlardan hasıl olmuştu. 
Bu kaçak alayı, ıkanun pençesin
den, mazlum1a:rın mukabelele
rlııden kaçan caniler. efendilerin
den kaçaıı köleler, muhiUerinde 
barınacak yüroen malınım yara
m azlar, meşrlı maisetten ziyade 
mez.mum funal.e mııe-lup se-rseri
ler ... Başlıca olaırak me%kfı:r ce
maatin ınooabü aslivesi sayıhr
dı. 

Fazla olarak bunlar bİr :kav
ııı:ıe, bir millete, bir ınka, bir mez
hebe mensup değillerdi. Kısmı 
azamı Rus, Leolı, Cek ola.rak !s
lav olmakla beraber, Çerkes, Mo
gol, Macar, Ulah dahi iç'lerine 
karışmış idi. 

Bu karına karışık kaçak al.ayı 
Türl< akını önünde ancak or
manmı lııen<lilerine melce i:W
baz ey !emişlerdi. 
Bunların lisan1an ise Rus J:iııa... 

nmın bir nev'i idi. Buııün cKü
çük Rusya> lisanı na:n!yle lisan
ları intizam kesbetmiştir. Bu li
sanın icinde Türk kelimeleri 
mebzuldür. Hatta cümleler var -
dır. 

Bu alaca h~ iptida münfe
rit çapulfar ile tktifa ederlerdi. 
Kalabalık çoğalıp kendi kuvvet
J..erine kanaat gelince, intizama 
girmiye ba.şl.adılM". ~uki; 
aslen takını takım idfler. 

En mühim ta:krmlan da Dinye
per adalan ile Vasat sahillerinde 
yerleşmiş olan ( Zapurog) Kazak
ları idi. 

Bunm süvari olarak kanda 
Qa.P'Ullar icrasiy le iktifa etmOOi -
ler. Vaktiyle (Nonnanlar} gibi 
hafif sandallar vasıtasiyle deniz 
korsanlıkarına da başladılar. O 
küçük sandalkı:n ile Karaderıize 
çıkarlar, K.ı.rmı., Kafkasya, Rume
li, Anadakı. sahillerine kadar va
rırlardı. 

Bu kaçak alayının taarr.uzların
dan bizar ola.ıı. Lehliler ve Kınm 
Türkleri tediplerine kıyam edin
ce Kazak1ar ittifak etıne.-. 

Ve oldukça muntazam ikı.ıvv.ıt
k husule getirdiler. Ataman, 
yabut Hetman namiyle br ser-
dar tayin eyı.,diler .. Ve bu ser
darın etrafında toplandılar .. 

(Arkası var) 

IKDAM'IN Edebi Tefrikası ........... 
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N'~et a'klı sellin galebe çal- [ 
m~ı. Bu yürüyüşe taraftar ol-
1nıv an imparator la Ma'k-Mahon 
Salwaaya prensi i.1e Pnıeya pren
sinin ktıonaııdasmdaıki ordularm 
!lı:erııdilerine Yetişeceklerirıden en
d:i:;e <ıd.ere.k, Ba...ene illtiilııktan 

vazgeçip, Paris üslfuıe ç.ekilebiJ. 
mek. için, şima!deki ın<!vkii müs
tahık.emler iifltii:nıden ric'ai.i tercih 
etınişlerdi. 

7 ııci lııolordou Şen. üstünden 
Şanyiye yürüyecek, 5 inci Pua
ya, 1 inci ile 12 nci V andrese gi
dec""'1ti 

P..ın amma zruıdeınki ric'at e
~ .... Ene •kadar neye iler'.e
mi.şlerdi, Rem.s'den Marn yayla
mmda kın"\IUlıli axıevki tut.maık dit-

ha l<Dlay, ve daha makul iken, 
bu karlar ynıa, 'bu ika.dar yo.lliU.n

lıığa ne lüzum vardı? Ne aklı se
J.iıırı, ııe aSkerlik istidadı, ne de 
idare var demekti. Fa!ka.t artık 
lı:ianse .kimseye ıbir şey soaıınııyw, 
bu oon mıııkıJl karardan oonra 
her şey> a.f:fedfyurlardı. Bu ç.ı.
maıxian !rurtuJmamn yegılne ça
resi buydu. Bwıa ııevilıiyorlar -
dl. 

Generallerden eritere kada.- her 
keste Pari.ste k:uvvet!enecekler:i, 
Prusyalılan ancak orada mağllip 
edebilecekleri hissi l\rllrdı. 
Dfuıınanın taarruzuna uğrama

dan, gün doğarkoo. Vuzieri tab
J;ıye e1ıınek, Şene doğru yürü -
mek Mzıın<lı Orduyeri caolazvlı, 

Ticareiimizin inkiş;ıf 

edeceğini söylüyorlar 
İngiltere ile yaptığınu.z yeni ti-

caret an ,\aşmasını im.zclıyan mu
rahhasl:arımızdan Sümer Bank'ın 
yeni umum müdürü Blirhan Zih
ni San.sus ile m~vir, Merkez 
Bankası müdürlerinden Cahlr 
dün Londradan şehriıınize w.>l -
miı; ler ve al<Jıam Ankaraya ha
reket etmislerdir. 

Bürhan Zihni Scnsus dün 
kendisile ııöriışen gaı.eiecilere şu 
izahatı vermiştir: 

c- İngilberede ~ok iyi .karşı
landık. Her tarafta dostluk ve 
sempati tezahür!eri gördük. Lond
r.a büyük elçimizle birlikte yeni 
ticaret anlaşmasını imzaladık. 

İnl(ilotere namına hariciye nazırı 
Lord Halifaks anlaşrnıya imza
sını .koydu. 

Ref,ıör Vekaletten 
tu lısisut istedi 

tl'niversite •Kimya enstitü
sii• nün darlığı ve genişletil
mesi için Ünh,ersite Rektör -
lüğüne müracaatlar yapıldığı
nı yazmıştık. 

Vaziyeti ehemmiyetle tet -
kik ettiren rektör Cemil Bil - ' 
sel; binayı gezeı·ek c<>k dar, 
b:ılı:mmz ve sıhhi bakımdan 
da b<mık bulmuştur. 

Bunun üzerine şehrimizde 
sür'atle yeni bir •Kimya En•
titü.sfi,. binası inşa olunmn-:ı 
kararlaştırılmıştır. Bu yeni 
binaya yanın milynn lira sar
fo1r;rı~caktır. Mezkôr tah'i -
sat rektörlük tarafından l\faa· ı 
rif Vekaletinden istenmist"r. 

lJ 
P:mı gelir gelmez inşaata 

baslanacaktır. 
Bu an"1..=a. 19 şubatta meır'i

yete ui:rıecek ve 1941 mart so
nuna kadM devam edecektir. ·"~ ,ı 

Aoc:ık; Bu yeni anlaşma mez
k:Ur müddet hitamından üç ay 
evvel feshedi1mezse ayni şekil
de daha. bir sene devam ettirile
cektir. 

Tacirle.-imizin, İn~ltere ile iş 
yapmasını güçlestiren bütün en
ııeller harbe ra~ ortadan k.al
dırı:ıın.ı.ştır. 

Elde edilen neticıe"leırden çok 
memnun olarak memlekete dö-
nüvoruz.> ı 
Anlaşmanın mühim bir hususi-

yeti şudur: Yapacağımız ihraca- ı 
tın yüzde seksenıine mukabil İn
giltereru,n takas yoluyle mal it
hal edilecektir. 
İhracat bedeH.eriıım mütebaki 

yüzde 20 si bize serbest dövizle 
ödene<ıektiT. 

Bu suretle elde edilecek dö
vizleri memleket ihtiyacına en 
uy>ıun bir şekilde k.ullarunak, İn
~:ıtıe.rede olmıyan mallan Do
miı.vonlardan ~ek mfun
k;ün olıacaktlr. 

Bir müddettenberi sıkıntısı çe
b~n çuval meselesi de ha Uedi1 -
mistir. 

Çuval Hiıırlistand:an )!e'tirile
cektir. 

bELEDIY& 

Tarihi bir eser 
cAzapkapl> d.al<ıi cValde ~ 

mesh csebih in büyük tarihi 
kıvmeti bulunduğu beyanile yı
kıl.r:ıalan Müzelcr idaresince Be
lediyeye .bildiri1miştir, 

M0TEFERRIK 

Bir Alman mühendisi 
geldi 

Harpten evvel memleketimh:e 
se-vkolımup ta henüz tesellüm 
muamelesi yapılma.m14 olan kim
ya fabrikası makineleri için hü
kı'.iınetimizle temas etmek üzere 
Pley lsim:O bir Alman mühendis 
dün sabab şehrimize gelmi~. 

Aidatını vermiyen 
doktorlar 

3 üncü Mıntaka Etihba Oda
sına kayıtlı olup ta aidatlarım 

muntazaman tediye edemiye.:ek 
bir vaziyete düsmüş olan dok
torların bu aidathırının Oda ta
n.fındaıı vocihnesi karar1.a$1ırıl
uuııtır. Bu hususta bir nizamna
me Y<ıPılacaktır. 

borular çalıyor, emir fu;tüne e -
mir yaj!ı:yıor, eııyalar yıla çık1yK>I'
du. 

Maris memnundu. J ana nasıl 
ric'at edeceklerini anlmır!ken bir
&:,wire ha'YkıTdı. Hevecanı ge
cince, aya~ kurşun gi>i ağı.rlaş
ııı:ııştı. 

Jan meyus sordu: 
- Ne o? gene mi başlıyor? 
Gene o lbımu.n çaresini bul -

du: 
- Dün bana şehlrıde tarudlkla

rın d.duğunu söylemiştin. Dok -
tordan izin alıp ru ar2b a ile 
şehre grt, ıbu !(eceyi rallıat lbir ya
takıta rahat geçir. Yarın biraz 
daıha iyileşirsen seni geçerken a
lırı.z ... Nasıl, oinaz mı? 

Orduyerine en yalkin lköy F1a -
lezde Mo.ris babasının eski bir 
dostunu tı.uı.du. Bu ıkü.çiiık biT çift 
çi idi. O da ıluzını ŞRne götüre
cekti. Arabası .k'l'.llşu'ımuş bElkl:i
yordu. 

Fakat doktor Buroşla daha iJlı: 
kelimelerde iş çataJJ~:yordu. 

- Bay dxlktıor, ayağım şişti! 
Bu sıözü duyan Bııroş ôcve l:ıo~ 

nunu sal'adı: 
~ Ben Bay doktor değilim. •• 

ONIVERS'TE 

Üniversitelilerin tetkikler 
Evvelki günden ibba:ııen sö

mestr tatiline başlıyan Üniversi
tesi talebelerinden kalabalık bir 
ı;:rtıı> dün Ulu Dağa hareket et
misl.ecdir. 

Hukuk Fakültesi talebelerin -
den mütesekkil gı uplar da bu 
sabahtan itibaren Adliyeyi ve 
tevkifhaneyi ziyarete başlıyacak-
1'.rrdır. 

İl:tısat Ve Fen Fırkült~i tale-
beleri de sebrimiz endüstri mü
essesatı ile bazı fabrikalarda 
tetkiklerde bulunacaklardır. 

Profesör Massignon'un 
konferansı 

Bir müddettenı,.,n şehrimizde 
bulunan Kollıej dö Frans µrofe- ,. 
sörlerindcn Lrıııiz Massignon bu
~ saat 16 da Güze) San'atlar 
Akademisinde bi:r konferans ve
recektir. 

.Ja:.NIZ - - -
Bir cesed bulundu 

[)ün sabah Saınatyada denizd< 
bir erkek cesedi bulunmuştur. 

Muhtelif yerlerinde yara be
re izleri mevcut olan bu adamın 
bir cinayete kurban ~tmesi ihti
mali nazarı dikkate a.lınarak ica
beden tahkikat yapılmaktadir. 

... ... 

Küçük haberler 

* Şebriıni:zdeki 1ıcıkmil vakıfla
ra c 1:ek mütevelli. tayin cdı.ıJııe
sinıe devam olunınaıktadır. 

lMü"ievelliler ile bu vakrflırra 
mensup olan cemaırtler arasında 
çıkan ihti:Jıillm ın halli ~yle em
niyet müdürü Muzaffer Ak.alın 
mesgul o1maktadır. * Tahsil dolayısile bi:r müddet
tenberi Almmıyada bulunan Tlirk 
telebelerinden üç kişi:ik bir ka
file dün şehrimize gelmiştir. * Dün sabab ııeien konvansio
nel treni ile Almanya.nın An
kara Büyük Elçiliği askeri at.e
şe muavini Ogüst H.ansel şehri 
mi?,, gıelmiştir. Mmnailıeyh Ber
linden gelmektedir. Birkaç gün 
sehrimizde kaldıktan sonra An
karaya ,E?idecektir. 

Bu ne birim er böyle? ı 
Şaşalayan Moris özür dilemi-

ye çab.şrrken, d'11ktıor: 1 
- Ben binbasıyun! Dedi. 
Sonra kiminle lronuşt~nu far

kedince iıiraz malı.cup olldu ve da- ı 
ha faz 1.a co'.;tu: 

- Bu da bir şey mi? - İzin ve
riycnıım, ara:baya ibi.n, barona bin!. 
Manitacı miskinlerden lbılktık! 

J anın ya.rd:ımile arabaya binen 
Mor;s Jana dönÜ'p teşeld<ii'r etti; 
Biıtbi:rlerini hir daha göremiye -
cek1ermiş gilbi sarmaş dolaş oklu.. 
!ar_ E, insan bu ileri geri yürü
vlişl.er içinde, Prusyalılar burun
larının dibindeyken bilinmezdi! 
Moris Jana duyduğu muhai:Jlıe
te kendi de şaşl(l"Clrdu . İki sefer , 
dönüp el salladı; orduyerinrle dfur 
manı şaşuiıınak için büyıük ateş
ler yaıkı:yorlardı; k ı t'alar gün do
ğarken sessiz sadasız ya.la çılka
ca:klardı. 

Y okla çiftçi durmadan zama -
nın kötüilül'ünrlen şikayet etti. 
Falezde ıkalınuya cesaret edeme
mişti; fakat çıktığına da pişman 
o'muştu. Eğer düşman evim ya
kacak olursa iflas ederdi Boyu
na bunu .söy lüyıoın:lu. 

« Berberler,. kursunun 

ihyas 'na karar verildi 
Şehrimiz berberleri dün öJı:le

den sonra çvk hararetli ve mü
nakaşalı geçen bir <toplantı yap
mıslardır. 

Gecenlerde ekseriyet temin e
dilemediğir , " dürı.e tehir oiu -
nan ve En1 1-ıLır1ü Halkevti salon
larında yapı lıı.n bu lıeveii umu
mive içtimaı.na kalabalık bir er
kek ve kadın beııberler iştirak et
mişk!rdir. 

Kongre reis ve kf:tipl-eri seçil
dikten sonra idare heyeti ve he
sap raporları okunmuştur. Re
san rawr~anru tıetkik için seçi-
1-=n Resat Şiikrü ve Mahmut kal
fadan mürekkep heyet, sarfiy.at
ta 308 lira bir fazlalık bulundu
ğunu bildirince bazı aza bu hu
susta eski idare heyetinden iza
hat iste~di:r. 

Bunun üzerine e<ılti reis IMus
,a!a Turan söz alarak bir yıllık 
faaliyet hakkında uzun izahat 
·ıerdikt-en ve gördükleri yarılım -
!ara ~kkür ettikten sonra be
vanatını mevzuubahls 308 lira 
üzerine getirmis ve: 
-• Bu para hfilen kapalı olar 

cBerbe.-ler kursu. nun memur 
ve mualljmleri ücretleri ile bi
"" kirası olarak ku""S idare h~ye
tinin karı:rına istinaden vedhniş
tir. > 

D""1iştir. 

Fakat bu son izahatı kafi gör
miyen bazı azalar: 
-c Kms m•d·em ki kapalı -

dır. Niçin kaoalı olan bir teşek
külün borcu cemiyetimiz kasa
sında.ı;ı wrili vo:r? .. , 

D""1islerd;r. 
Bu ara cemiyet ikinc.i reisi de 

kurs bahsine temas etmiş ve: 
~. 4060 lira sarfedilen v~ pek 

kısa bir müddet faaliyette bu
Jııınabilen bu programsız kurs 
m~f hiçbir randıman da ver
onernistir .• 

Kapalı Iwrsun idare heyeti 
namına İhsan tankidlere cevap ve
rerek: 
-• Berberler 1.-ursu ve mekte

bi: Bir cemivet işi değil kültür 
meselesidir. Ve nizami hir prog
ramı da v:rdır .. Dem.istir. 

Bu aralık Esnaf Ceınyetleri 
müdürü söz ahnııı ve ruzname
ve dahil olmıyan bu eski me
sele üzerinde konuşullmasının 
doğru bulunmıyacağını bild~
tir. Nihayet söz; Kursun tekrar 
acılıp a~ılmaması meselesi üııeı-ine 
ir. tikaJ ~tmistir. 

Hararetli mütıakaşalardan soır 
ra kursını tekrar ihya olumnasır 
na karar verihnişti:r. 

Bilahare veni idare heyeti için 
kapalı reyl'.,e seç~m yapı.lmış vıe 
107 reyle Adem Gök, 1-08 reyle 
eski reis Mustafa Turan. 60 reyle 
Sii:krii, 53 reyle İ.brahiıın Safa, 
:'9 reyle Ahmet. 16 reyle de Mah
ı.ıut Kalfa intihap ohınmıışlı:ı:r
dı.r. 

.\DLIYI: 

Bir polis adliyeye verildi 
Agop isimli bir sll{:luyu kendir 

sinden 250 kuruş rüşvet alarak 
oorbest bıraktığı iddiasiylıe bir 
polis memuru Ad!.iyeye teslim ır 
lunımıştıır. 

Alp Ay isminde bulunan maz
nun palôs memuru hakkı.oda tah
ki:kat ya.pılmaJrtadıır. 

Kızı, solgun beni.zli uızun !:ıoy
lu bir kız, aitlıyoııdu. Yorgunl'IJilı>. 
tan lbitaı:ı düşen Maris dinlemi
yor, oturduğu ycyrde, nal ses
lerinin ninnisi ile uyuyardu. Ha~ 
van Vuzier'den Şene ka.dar dört 
fersah mesafey; lbir llmçuk saat
te aldı. 

Moriıı saat yedide ırneydanda, 
doMui!u, hayatının yirmi sene
sini geciırliğ:i Joüçüık sarı evin ö
nünde inrli. Ev on sekiz aydanlıe
ri 'bir veterinere saıtı 'ırıuş olduğu 
halxl e Moıris gayri ibtiıyarl o eve 
d.<:J!ru yürüıdü. Çüitıçıi nereye git
tıı:ııni oorunca 11ıoris gilıtiği yeri 
bikliğini söv ledi "" kendisine 
zathmetinıden dolıı(yı. teşekkür et
ti. 

Fa'kat buna rai!;ınen '~ük .ın~ 
danın ortasında, 'kuyunun yanı.n.
da sersemleyip durou, !kendi ken.
dine nereye gi tıtiğini oonlu. Bir
dellblre hatı:rladı. Büyüdüğü eve 
bitişik e-vde oburan :ıııo.tere !(idi -
yordu. Karını Bayan Deroş onu 
çocul<:ken çok sever, ana yüz ve
rirdi. 

(Arkası var} 

Yazan : Selami İzzet Sedes 
Sevgili oğlum; buglln sana 

du.ru edebiyattan bıillsedecek de
gııun; mektepte alacagın terbi
;ı-c ıle ailo bucağındaki görgüne 
İllZilllllm edecek olan tetebi.ııla
rı.u bııgini takviye edecek -
tır. B.ınce edeJuyat öğrctWnez, 
öğrenilir. ÖğTetilecek olan şey u
suloür. Ben sana burada güzel 
san'atler filcmi.ooe rastlanan 
muuıetii tıpıerden bahsedece -
ğını. Bu yazımı dikkatli oku ve 
her $eyden önce okuduğunu an
lanuya çalış, aulamadıgııı şeye 
luirJŞma, yarıın yıunalıı.k, kulak
tan dolma ınaliimatla başkaları
nın bılgısine sı:rnıışma, salillı La
rus ve Ansiklopedilere sarılarak 
malil.nıaU:ur~ıuk tasJaına, bu iki 
eser ancak haıızayı caulandınnı
ya yarar. Eğer bu giin - bug(ınü 

Alialı bawı gôsterınesiıı - dcdik
lerinıın aksinı yapacak olursan, 
•Tan• gazı:lesinde tıyalro mü -
nakkitlıgıne kalluşan tiyatro ıne
raki:.s.ı zatın düıııüğü güünç mev
kie ulişersin. 
Şw_di dinle: 
Güzel San'atler Bleminde rast

lanan muhtelif tipler arasında 
yalniz yazı yazmayı bilmedikle
ri halde kalem oynatanlara dejpl, 
okuduklarını anlamadıkları halde 
keuılılerini nıünakkit sanan man
yaklarada tesadüf ediliı'. Güzel 
San'atlerin ker koluna saldıran 
hısleri tekinıül etınwui.ş, beyin
ler1ne 3.rız olan ur ile düşünce
leri dumura uğranru; ve bu yüz
uen megaiomaniye kapılmış, da:r 
havsalalı, geniş iddialı kişiler pek 
çoıdu.ı:. Buni<ır heykeli dekovıl 
haıtı, resmi duvar takvimi, pı
yanoyu lokomotif, raksı çekirge 
sıçraması sandıkları lı.alde her 
bm heykeltraş, ressam, musiki
şinas ve estetik alimi geçinirler. 
Karayı ak, yağmuru güneş aııJa
yıp öle •. ne berikine buiaşanlarda 
bu fasiledendir. 
Fırsat düşliik~e sana tiyatro

ya dair söyleılikleriıni elbette u
nutmadın: 11 nci asınla Fra11sa 
tarihlere geçen, tiyatro ve musi
ki tarihlerine geçen panayırlıı
rile meşhurdu. Tiyatro bu pana
yrrlarda oynardı ve halk vodvil
lerle güldüren farslara Tog\ıet 

ederdi. 17 nci asırda Frnnsada ti- 1 
yatro demek bol kahkaha de -
mek oldui:'tuıdan biran fovkol~de 
beğenilen K-0rney, Rashı pek ~a
buk söndüler; bunun i · n de J\<fol
yer onlardan ~k tutmıÜI!. Kah
kaha 18 inci asra intikal etti. 

İstanbul şehir ti)•atrosunda 
temsil edilmekte olan •O Kndııı• 
hakkında GAlrşıtm• da ;vazdlğ'ım 
tenkit mnkalesindo bunları yaz
dım diye, •Tan» dakı sözde mü
nakkit diksiyonerde bulrlu.~·u Ii:or
ney ile Rasini koluna takıp üstii
me sal-dırdı: c Vay diyor, Sf'n 14 
ün~ü Lui asnna, Korney, ltnsin, 
Molyer devrine kahkaha asrı di
yorsW' ha! .. Seni cahil seni! .. • 

<;en benim dediğimden şa.<ma 
oğlum, s:ıkın zihnin ~elinmesin. 

BİR MERAK 

NOKTASI 

Bilmem siz de benim. gibi dik
kat ettiniz mi?. Hani şu bizim 
Majinoya gönderilen matbuaıt 
takımı. nmna gerek Belgradda, 
gerek Pariste söyleo,en nutnı.ı. 
lan hep Necmettin Sadak "Ye
riyor. 

Bunn bizim Nanemolla tı. 
merak etmiş olacak ki: 

- Sahi hep neye Necmettin 
Sadak konuşuYor da astl k a -
filenin reisi, yani Falih Rıfkı 
Atay sll!iuyor? _ 

Diye benden soruyor: 
Neyse, bu bir merak mev • 

zuu amma, ikincisi de vıır. 
Cnmhuriyetin muhabiri Cellll 
Ezine de Majinoya gideliberi 
hala Majinonun gerisinde. Bu
nıı da ben N anemolladan sor
dum.: 

- Neden hep Majinonım ge
risinde dolaşıyor da, içine ve 
ilerisine bir türlii varamıyor?. 
İkismin de cevabını yine 

Nanemolla verdi: 
- Biri cesareUıizl!kten, ö • 

bürü beliigatten! .. 
~ ve.. İlllve etti: 
- Sükut en büyük bellga• 

tir .. Djıcler. Falih Rıfkı da şim
di bunu gösteriyor .. 
İSTANBULDAKİ 

DALGINLAR 

Bilmeın hic; merak ettlım 
mi, yahut da merak eden var 
mı: 

- İstanhulda kaç tane dal • 
gın varCır?. 

17 nci asır kahkaha asrıdır. Bo
nun en kuvvetli delili bizzat MoJ.. 
yer'dir; Adaptasye>ncu ve mücl
lif Molyer. Bana saldıran tiyat
ro menıkl.ısı zat adaptasyoncu dı. 
yerek Molyeri tezyif ettiğınıi 
söylüyor. Benim gibi ömrü adap
tasyonla geçmiş olan bir muhar
rir adaptasyonu hakir görebilir 
m.i? Hem Molyere adaptasyoncıa 
dıyen ben değilinı, cihan edebi
yat tarihleri söylüyor. ller ne ise 
oğlum, bunları geçelim do gele
lim 17 .ııci asrın kab.bha asrı oı.. 
duğuna: c,_ Her devirde komik 
an'anesi devam etti. Bu an'ane 
ısayesiııde Fransa 17 nci ıısınla 
en şanlı şöhretli zamanlarını ya• 
şadı ( •Menşeind.en bugüne kadar 
tiyatro san'ati• Gaston Bati, Rö
ne Şavans. Sayfa: 16.lı ). •Fars es
ki mili çeşittir; halk her devirde 
açık nükt.!dcıı, sırta sopa, kıça 
tekme vurulmadan hoşlanmıştır, 
Molyer bundan istifade etmesini 
bildi: Fars yazımdır (•Fransız &
debiyat tarihi• G. Lanson ve P. 
Tuffro. Sayfa: !53) -17 nci ve 18 
inci asırlarda ~nayırlarda oyna
nan canlı ve verimli lrnmediler
den artık eser kalmamıştı• ( cDrıı.. 
mm doğuşu• Anri Bida. 1920 -
1921 Le-z-Anal Üniversitesi mee
muası. Sayfa: 27) •17 nci ve 18incl 
asırlarda halkm en büyük zevki 
Sen..Jermen ve Sen-Loran pana
yııilannda güldür en komediler 

seyretmekti. (-Fuar temsilleri· 
FTantz Funk-Bruntano L<--11ı-Anal 
Üniversitesi mecmuası 1921-192:! 
Sayfa 444) •Fazs an'anesi 17 ne! 
asınla fevkalade verimli idi, ıs 
inci asırda da devam etti• (•Mu. 
!1r Fransız edebiyatı ve fikriyatı 
tarihi• Sorbon Üniversitesi ed&
biyat profesörü Dımiel Mome. 
Sayfa: 221). 

İşte böyle oğlum İzzet, tiyat
ro ve edebiyat tarihlerinin han.
gisini a~cak olsan, benim dedi
ğim gibi 17 nci asırda i'rans.ada 
tiyatro demek bhkaha demek ol 
duğıınu anlarsın. Bunu ancak 
güzel san'atlere musallat olan 
•Larus• lôgati bilginleri an\ıya
maz, anlamalarına da inıkin yok,. 
tur. 

Gene .o Kadın• hakkındaki 
tenkidimde: «Fransa Kurtlini biı' 
Molyer olnrıık seliimlaymca vod
vil ve hafif komedi 17 nci asır-

oldu~ gibi Fransayı kapla -
• emı~tim. Karayı ak, yağmu

ru gi' neş anhyan yani okudnğıınu 
anlamıya.n •Tan. gazetesinin söz
de münakkidi şahlandı: •Jorj 
Kurtline gelince: Ömründe vod
vil yazmıyan bir adamı vodvilin 
büyük babası ve yahut vodvilci
lerin inkişafını hazıtlıyan bir a
mil telakki etmek bilmem ne de
receye kadar doğrudur• diye 
haykırdı. 
Oğlum, sakın bu mügalatalııra 

kapılayım deme, benim söyle -
diklerim doğrudın. Cümleme dik

( Arkası 6 ncı sayfada) 
SELAMİ İZZET SEDES 

Herhalde, bunun hcsabıııt 
hiç yapmamış olduğunuzu zan
nediyorum. Yapan yoktur ve 
Yapılamaz da. 

Ancak, bizim Nanemolla bir 
ipneu bulmuş. 

Gözlerinin beyazını çoğalta 
~oğalta ve gözlüğünün üzerin -
den baka baka: 
- Tramvay idaresinin şu ilA

n ma bak!. 
Diyerek, dönldi gneteled 

gösterdi ve devam etti: 
- Kan unusani içinde tnın

v ayfarda 619 paTça CŞY'J bu. 
kılmış. Demek ki, bir ııy •ıır • 
fında şehirde 619 ~i dalgaya 
dilşmliş. 

Listeye baktım, en çok t:nım
vayda bırakılan eşya, eldiven, 
sefertası, şemsiye, evrak, çan
tadır. 

Bu da dalgınlann mabiyeU. 
ni ve dalgınların şeklini giis • 
teriyor değil mi? 

AMAN 

DİKKAT 

- Biz o mahileriz ki, derya 
~er ve deryıtyı bilmeyiz .. 

Bunu Nanemolla 56ylüyorda. 
- Ne var yine?. 
Dedim, gülerek: 
~ Müttefiklere şilep kiralı

;vormuşuz .. 
Cevabını verdi v<ı.. Sözlerine 

ekledi: 
- Aman dikkat Bay arma

tör. Mıknatıslı mayn'e ~ar • 
pıp da evdeki bulgurdan ol • 
mıyasın! 

A. ŞEKİP 
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1 ~"" 1 Deniz harbi şiddetlendi Amerikanın 

ımızı 

ece tir 
Meclisin verdiği itimad takririn in metni 

"BÜ U RANS HÜKU VIETiN ET-
R F 1 D ÇE BER HAL NDEDIR ,, 
. Parıs, 11 (A.A.) - l\I~dis tarafından kabine)·c it!ifnkla itimat re- 1 

yı \'crildikten sonra meclis reisi Hcrriot söz alarak baıı masalların 
ta!ıı·ibiııe ve hakikatin tekrar tce.,üsüne imkan Hren müzakereler
deki asalet \e •ekıuı kaJdcylemi• \'e müheyyiç beyanatından do
lan Daladye'yi !ıı.kd!r ve !azimle anarnk demiştir ki: 

Milli ittihadıınız bu milz:ıkerelerde padak bir surette tezahür 
•tnıi.:,tir, Bu ittihadı lıiç kimse tahrip cdcmiyeccktir. Zira lıürri· 
Yete \'e. )·urt için hararetli aşka dayanmaktadır. 

l'ıleclıs Ucrriot'yu ayakta uzuıı uzun alkışlamı; \'e cuma gürü 
50~•'.ir me clesi hakkındaki ıniizakerelcre başlamıya karar ver · 
ını~tır. 

• Parh, 11 (A.A.) - Dün mevcut --- -----------
~Jl mtu.sun ittilakı ile icabı! e- R d 
Qılen iümat takririnin metni şu,- oman. ya a 
dur; 

ha:~Iec.~ )üksek vatanperverlik geni Vergi/ er 
• w.>l ı~ınde cereyan eden gizli 
kwnıtenia Jı:üzakere!.eri e>nasın
da hük' edil .umetin kendi.ı.ir.den talep 

en ızahatı dınle<li.ktaıı sonra 
ın,.Uıdi ve rnanevi kuV\·etleriın.zi 
eodadı mızın kahramanlık 'arı se
v ·.I csıne yükseltmek için saıiet- ı 
ll'.ekten geri dunmad~ı gayretl&
re. k.ırşı takdir ıı;slerini lbii'dire -
re"' kendirine zafere kadar harp 
P& ··.ament.:ısunun yardıuı!yle lıar-
1):, sevk ve idaeısi l!ıususunda iti
nıu l.ı. olduğUınu /beyan eder .• 

~ Pari:;, 11 (A.A.) - Havas: Bü
lun gazeteler .meclisin gizli korni
tes.nin i Limaına nüıayet veren 
~il:; ittllı.adı tebarüz et!irmekte
trler. 534 k' ;i reyini ittifakla Da
ad:ye harp hüküm.etine vermiştir. 

t Giıı',i k.-, 1\teni'ı ınnunda llcrriot 
k~tı;!ı• dan irat edilen nııtuk a
ııikı >ır vatmocrver1ik tezahürü 
~ kı ıla mı tır. 
Gazeteler, mü.ttehit lbarp Fran

~asının, hükum in etrafında sr.k.ı 
k r r alinde t ııl ıdığ,nı 

aydedii'Or1ar. 

İhraç maddelerinden 
rusum alınacak 

Bükr"'j, 11 (A.A.) - .1ılli eko
nomi nezareti, petrol mazot, yağ 
veren nebatat gJbi şimdiye ka • 
dar •herhangi bir iıhraç resmine 
ti>bi olınıyan ve bilhassa Alıınan
yaya gönderi:lııı.elote ibulunan fbir 
ta!kım maddeler üzerine ihracat 
resmi koymuştur. 
Kıymetinin yüzde onu ile 15 i 

arasında tehalüf etmektedir. Bu 
rüsum, rnill.i. müdafaaya tahsis 
olunacaktır. 

~ir ltalyan tayyaresi 
düştü 10 kişi öldü 
Roma, 11 (A.A.) - Roma -

Brv:!ndizl İtalyan hava lıaıtında 
çalışmakta olan bir na1dh·e tay
yare i Kalabr'da düşmıiş, 4 ki· 
şlden ibaret olan mıirct•e'>ntı i'.e 
içindeki'erdcn 6 kisi ö:IDıil<tür. 

ıs 
o 

LILE , SOV ET RU Y Y 
Li ·n T VE 1 

Matbuat Sovgeilere karşı 
alınan vaziyeti tasvip ediyor 
St<>io!ıolın, 11 (A.A.) - İsveç hükumeti, 5 şubatla Vırııo npuru

ııun 'bir Sovyet ta)ü'.U-csinin hücumuna uJinvarak batmlr.ası ha· 
disesini Sovyet hüklıınetı nezdinde protesto etmiş1ir. 

Stoklıolm, 11 (A.A.) - Bütün İsveç matbuatı, komÜ'Illstlore kar
·~!'iilı.üınetin alınll! olduğu şiddetli tedbirleri müıttc•fikan tasvip ey
"'1Ilektedir. 

.. So<:ial dernokraten gazetesi, bu hususta vapı'acak en ufak bir 
ntUS&anahanın ileride çok vah'm tehlikeler doğurabileceğini teba • 
l'\iz ettırınekted ir. 

İngiliz İspanyol 
ticaret anlaşması 

.Londra, tı (AA.) - Sunday 
Tunee aazetesi, İngiliz - Ispan -
Yol tkaret anla"1lla5ının yakın
da. ak.di lbeklenebileeeğini ya.zı -
Yor ve di~'Or ki: 
..,. bpanya -bü:yiik elçi.>i dün Lord 
''4 'J!aks ile uzun ibir müli:ka.Ua 
~ulunrıı~tur. İki me~leket ik. -
!Sadi munasebellerinın genış bır 

tar1JC!a tesi:; meselesinın bu mü
~katta görüşlil.rııü~ o'duğu zan -
ec!ılınektedir. 

Yugoslav ayan 
reisinin nutku 

Be',grad, 11 (A.A.) - Yıı.gos . 
lavya ayan meclisi reisi Korosec 
bugün sö-.tlediği bir nu\ukta Slo· 
ven geııç)iği teşkilatının komü -
nistlere karşı açmış olduğu mü
cadeleyi teşvik ederek demiştır 
ki: 

Komünı;;t faalıyet.ni ihbar et
mek cinayet dcRılıdir. Fakat oou 
gizlemek vstana ihanettir. 

İrlandalılar 30 
tüfenk aldıiar 

Losdra, 11 (A.A.) - Pre..s 

M 
• 
1 

Yugoslavya devamlı 
bir solh istiyor 

Bel~d, 11 (A.A.) - Yugos -
lav , adi kal birlii!inin eyalet ko
mitesi dün bawekil ve Yugoslav 
radike.l birlil'i reisi Tzvetkoviich 
riyasetinde Nişde top'anm1'jtır. 

Bu münasebetle bir nutuk iratl<!
den b~eldl bilhassa demiştir ki: 

.Sulhü arzu ediyoruz. Çün'<ü 
kimse bize taarruz etmediği tc k· 
<lirde harbe girmek için bir se
bep göımüvoruz. Hudutlarımı • 
zın dı:;ında hiçbir emelimiz y<>k
tur. Bütün vapıcı kuvvetlen -
mizle memleke<timizin flerleme.
sine gayret ettiğimiz için sulha 
ihtiyacımız vardır. 

Sovyet propagandan. 
na karşı alınan tedbir 

LondTa, 11 (A.A.) - Dai~ l\I il 
gazetesi, Fran.sada komünist tah· 
rikiı.tına karşı açılan milcadoleve 
ve btlhassa Sovye<t ticaret ır:ü
m"'1l9illil!inde Yapılan ar~ın~ ı
lara tEhsis ettilti basmakales· n -
de İnglliz hükumetinin Sil\ t 
propaı:andasına karsı çok ımıı ca
ıınahakar hareket etmesine ec>
süf eylemektedir. 

Japon İmparatorlu
ğunun yıldöniimii 
Tokyo, il (A.A.) - Japon İ'Il· 

; rırt.ork u.mın kurulu.şu~ ~i 
!; . al:tı yüzüncü yıldönümü ü
:r ı " tivle İmparator Japor m:l
: tille h ı b !1 ne>r<'tt:j!i blr 
Y•nn"1!led.:'.' Japonyarun b. •ıin 
k,r ı koymakta olduitu rot' 
l tı iğ'ti nm etmesi ve mi tin 
nıifuıunu arttırması için J >Vn 
ırk cıa has olan meziyetleri o>
tc= ve millet! davet eyle:r e;.,. 
tedir. 

iki gemi çarpıştı 
LoPdra, 11 (A.A.) - Koranl:Qn 

ve Comedian adındaki iki İnıtl
:::Z gemisi, sL~ dolayısiyle Kanada 
sahilleri açığında müsademe et
mişlerdir. 

Teknesinde dolik açılmış olan 
c~"ıedian'ın mürettebatı gemiyi 
terketm~:ir. 

Müttefikler 10 Ame• 
rikan vapuru aldı 
Vaşington, 11 (A.A.) Deniz ko

misvonu bugün 10 vapurun İngl-
liz ve Fransız bayrakları altına 
gecmesine müsaade etmiştir. Bu 
vapurl•r 1918 ile 1928 sem!leri 
arnsında in~a edilmişlerdir. Va
puı-ların mecmuu tonilatosu 62 
bindir. 

Wiltiam tevkif edildi 
Vasinrıton, 11 (A.A.) - Gümiliı 

gümlekliluin Führeri Wifüam 
Dudleş dün te,vkif edihniştir. 

FANTEZİ: sulh tesebbüsü 
Oradada rahat 

yokmuş! 

- Nerede? 
Diyeceksiniz. Nerede olacak: 
- Eldoradoda! 
Fakat, bu Eldorudo Beyoğlun

daki, ıniiteveffa Eldorııdo gazi
nosu değil; bu Eldorado, Volta · 
riu (Kandidiı indeki hakiki El
dorowdur: Uo,., o da hakiki de
ğil, o da atmasyon tarafından, 
Lir yerdir anıma, uc de olsa, bu 
zamanda pek de özlenmiyecok 
yer sayılmaz bani! Sokakların • 
d:ı, nıahalle çocuklurının altın 
kaydıraklarla kaydırak, yakut 
zıpzıplar:a zıpzıp, ziimrüt taşlar
la yumurtalı ta\'uk oynadığ~ pır· 
lantadan tcpaçlar çevirdliti ve 
sonra do hiçbir köşesinde, hiçbir 
kimsenin, başkasının tavuğuna, 
güvercinine, kumru.suna: 

- Kışl! 
Bile demediii"i ey yalancı cen· 

net, nerdcsin ki, dünyanın bu · 
günkü halinden sinirleri deve di· 
kcnine, zihinleri kaynar aşure 
kazanına dönenler, bir kolayını 
bularak, bir müddet itsirahat ve 
hava tebdili için sona gels(nler! 

* Dün geee rüyamda Nasreddin 
Hocayı gördüm ve onunla ~öyle 
konııştum: 

- Hocam, şimdi nerdcsin? 
- Eldoradodayım! 
- Aman hocam, sana ne mut· 

lu! 
-Hangi mutlu yahu? Elimden 
golse, bir kolayını bulup bura • 
dan da baska bir diyara sıvışa • 
cağım! 

- Sebep? 
- Sebebi var ıııı? Buruda da 

muzibin biri. son zamanda para
nın gümiiş olduğunu anlayınca, 
tuttu, (Hayat sahası!) diye or • 
taya mufassal bir çıngar çıkara
rak herkesin a~ının tadını ka
çırdı, bizim sabık yalancı cenne
ti de sizin dünyaya dönd!lrdil! 

OSi\IAN CEMAL KAYGIU 

Hıimit: 
l\Iudanyada Va&fi Kayaboraya: 
Yıınus Emre • Aşık Pqa mes .. 

lesini ortaya çıkırran zatın iddi
asından sonra yalnız Selami İzzet 
delil, birçok kimse bu meseleye 
dair muhtelif gazetelerde yazılar 
ynzdı. Nihayet bu h1ısuııta en sa
lahiyet sahibi olan profeıı<ir Fu
at Köprülü, böyle bir şey olamı
yacaimı gayet sarahat ve kat'ly
yetle ltesip attı. 

O. C.K. 

Amerika Cumhurre
islic{ine bir namzet 

Nevyark, 11 (A.A.) - Posta 
nazırı ve demokrat parlisinln 
mll11 komitesi reisi Jimf.aı-ley dün 
Reisicumhu:rluga nanı.retl4iini 
koym118tur. 

Holandada vergiler 
arttırılıyor 

Amsterdam, 11 (A.A.) - 1940 
senesi için fazla masrafları kar
lamak üzere ba,zı vergiler ve 
gümrük tarifeleri arttırılacaktır. 

Bu arttı.rışlardan 1940 senesi 
ıçın 18 mirvon floııin ve diğer 
seneler için de 27 şer milyon 
florin vermesin bekleniyor. 

İngiliz hükumdarları 
Vindsorda 

Londra, 11 (A.A.) - Kral ve 
kraliçe garp seyahatlerini ikmal 
ederek dün akşam Windsor şato
suna dönmüşkrdir. 

Batan vapurların mürettebatın
çoğalıyor dan plenlerin sayısı 

Londra, 11 -Alman tayyarere
ri bugün de ticaret l(emile:rlne fa
arruz etmişlerdir. Bu taarruwn 
bilhassa bitaraf gemılerde yap
tı){ı tahribat mühimdir. 

Havalanan İn~iliı a\·cı ayyare
lerile muhar~eye tutuşan düır 
man tayyarele-rinden üçü ale\'ler 
içinde denize düsmüştür. Bugün 
üç gemı mayne carparak batm~
tır. Mürettebattan büyük bir 
kısmı ka\ bolmustur. 

Nevyork, ıı (A.A.) - Mouhay 
radyosunun Bungerdjik vapu -
nından aldıi(ı lbir telsizde B.skop 
kayalık.lanrrdan 60 :mi: mesafede 
şıddetli bir infilak nt'!tict'Sinde 
ba'ımı>kta o!<idğu bildirfnıelcte • 
dir. 
Holandalı ol:an lbu vapur 6853 

tonluktur ve Holanda ile Ame -
rlka aarsıma işlemektedir. 

Londra, 11 (A.A.) - Salfilıiyet
tar mahafilden bildirildiğine gö-

re <tWe ;;i gün Alttı,a!l tayya ·de
ri •arafından yap.ta.n taarrı...zda 
yalr.:z ıi~ .t:caret >;cmısı lha~ara uğ 
ram~ır. Bu taarruula hiQbir va
ı.ıı.r 'baımamı~ır. 

Londra 11 (A.A.) - R..ı!:ıert 
Boven v; F\ırt ~al gemılerınin 
batması !ı.a.dlseısi hillı.ıda şu mü
teı =un malümat \"er. ·' .tedir: 

ırdcr>bir~ bu'.utların aras. · · 
dan çıkan Alman t ı:I-'} arekri Fort 
Rıoyal'i ıbatırdıkfan sonra Robcı1 
Boveıı üzerine ik. torpıl atar-..k. 
batımuslanL r 

Londra, 11 (A.A.) - Boston 
ticaret vapuruna taaITUz eden 
Alınan tavyaııe;i 16 bomba at • 
mıstır. Bu bombalar vapura azı 
rok yakın rresafelere dii.:;mü~lcr
dir. İki denizci hafif surette mit
ralyöz ate<in en yaralanmıştır. 
Üc İngiJiz avcı t:ayyaresinin hü
cumu üzerine Alman tavyaresi 
bulutlar arasıııda sa,·usnıuı;tur. 

Balkanlar arasında 
geniş iktısadi anlaşma 

• 
(Baştarafı 1 incide) \ 

balı.sedilen iktrsadi yakınlık po
litikasının tatibikine geçilmiş lou
lunu1maktadır. 

Bunun iik tezahürü olarak Ro- ' 
manya Hariciye Nezareti ekx>no
mi ube<ii direktörü Karamfilu
nun riytı<;etlnde bir Rumen tica
ret Jıey'eti, yeni kltring anlaşma
sı hakkında müzakerede bıılun
mak ürıere Sofyaya müvaııalat et
mi;,1.ir. Müzaık.erelere Bulgaris -
tan namına iştirak edecek olan 
hey'ete, Bul.gar Hariciye Nezare
ti ekonaıni ve konsolos'ıık 'şleri 
dkektörü BaQOf riyaset edecek
tir. 
, Diiter taraftan Yuııo&tav tıcaref 
nazırının daıveti üzerine Bulgar 
ticaret nazın Ragorof yanında ti· 
caret odası ile Bulgar meslek 
twkUMılerı ·münıessille-ı-i olki LlİtU 
hade Be]Wadrlaıki Bulı!ar - Yu -
ııoolav ticaret odaı;ının küşadın· 
da hazır lbuluıınıak üzere Be • 
vrada gitmiştir. 

İktısadi ve siyasi mahatr.de bu 
temııslar memnuniyet:e karşı -
lamn~tır. 

lloınallG'a ,petrollerinin de Bal· 
kanlar arasında taksi.mi için mü
zakerelere ~anacağı ayni ınah
:fülerde ümit edi!lmektedir. 

Macaristan taleple
rinden vazgeçmiyor 

Budapeşte, 11 (A.A) 
cHayas• Belgrad konferansının 

neticeslndenberi Macaristanuı 

vaziyetinde bir değişiklik hasıl 

olmuştur . 
Bidayette Macaristanın vazi • 

yeti muhterizd.i. Buııün ise Ro
ıınanyaya karıJl itilıi.fgriz bir ma
hiyet almıştır. 

Hükumetten müllicm bütün 
matbuat tasrih ediyor ki, Maca
ristan Romanyaya karşı toprak 
tadilatı talebinden vaz geQmek 
niyetinde dei!"i!dir. Bütün sabah 
gazeteleri, Traruilvanya .husu
sunda Rwnen gaıel.eleı·ile tekrar 
şiddetli kalem mücadelesine gir 
ri miş bulunuyor. 

lktisa di anlaşma 
haLırlığı 

kan Antantı devletleri arasında
ki rabıtanın daha ziyade artaca
ğına eminim.• 

Yugosiov Bas V eki. 
linin nutku 

Be}.grad, 11 - Nış'de i>ir nutuk 
söyli,yen Yu.goslavya Ba;;vekil• 1 
Tsvetkıoviç demiştir ki: ·Sulh is
tiyoruz, çiinıkii harp etmemlı: için 
sebep voktur. Ancak taarruza 
uğrarsak !ıarp edece'jtiz. Taarrwı 
emelimiz, arazi iste~iz yakıt.ur.> 

Yunan matbuat ve turizm 
müsteşarının beyanatı 

Kahire, 11 (A.A.) - Yunan 
ıınatbuat ve turizm ı:rıfr:rteşar. B. 
Nikoludis, Mıs:ra muvasat.atında 
gazetecilere beyanatta bulunarak, 
son Bıeigrad konferansı h~kın
da demiştir ki. 

Ballrarı konferansı Atina pal<- 1 

tını imza etmiş olan dört devlet 1 

arasındıı mevcut tesanüt ve tııç
riki mesaıyi bütün dünya öniln
de bir kere daha teyit etmiş, 1 

""'-ni zamanda metkiır ı:: mleket
lcr arasında tam bir anlaşmaya 
doğru yeni bir adım te:;kil eyle
miştir. 

Sovyetlerin yap
tıkları taarruz 

(Bll§tarafı 1 incide) 
Hangö de bombardunan edil -

mistir. 
Helsinki, 11 (A.A.) - Bir mil<· 

tar Amerikalı RÖnÜUü Fin~andi
yaya ~imiş buluıunaktadır. Meş
hur Amerikan pilotu William 
Sullifan gönüllü tayyareciler a· 
ı:asındadır. Bu tayyarecilıer İn
giliz, Alman, Polonyalı. İskan -
dinavyalı ve Baltıklıdır. 
Diğer taraftan, seferber erlilen 

Finlandivalı dol:t0rların yerine 
kövlerde çalışın.ek üzere birçok 
İsvecli doktor l'Önüllü olarak Fin
landiyaya ~lm~tir. 

Sulh teşebbüsleri 
(Bas tarafı l ine; saııfada) 

sisi için imkan nisbetinde çalış - ı 
mak hususunda hararetli arzusu· 
nı.ın yeni bir delili olarak terak
ki etmektedirler. 

< Başnı.ıkakden mab •) 
her bugünkLi 'azıl·cıie, biz suıhü 
mümkltn görn1üyoruz. Çünkü, ı\l· 
manya, zorln ilhak ve ı~al etli
ii.i Avustur) ayı, Çekoslo,·a~ ayı, 
Lehistanı talıli) etmek !;Ö)'lc 
dursun. ü,tcl;k ıııüs!eııılcke bile 
istemektedir. l\Iüttefikler j,e c~~ 
koslovakvanm, L~lı~tanm tek -
rar istikİillh r•ne sahip olcnalar~ 
belki, "lnı maksatla A\us urya· 
d.:ı h.olkın rey ne ınüraraat edil· 
ınesiııi ve Alıı .ınyanın, her çey
rek asırda bir, tekrar h~rbe kal
kışnuyac:a~uıa dair inanılır t~ -
nıinat \'Crnıesiui, ~azi rejiminin 
ortadan kalkmasn11 sulh ~artlarl 
olarnk az rol< sarahati ileri sür
ıııüslcrdir. 

Ahııan)'aııııı \'e ınüı!efiklcrı ı 
~ulh şartları :ırasında a dınaz 
bir ut;uruın \·a1·tiır. Bu uçurun1, 
mil~·onlarca askerin. ccsetlerile 
dolınadıl;.ça sulh aktcdılemcz. Bir 
muciıe olruaclı ·ı;a, bu harbin, i;jll· 

cak bir taratın tanı ve kat' i m ..:::· 
ltib.lyeti ile bitccc~lni söylc.mt.";.;. 
kobaueı ohna,a gerektir. 

Her ~eyin bir zaınanı, bir kı· 
voını vardır ... 'asıJ, .t3ı.: güneşi, 
ham ycuıişleri olgunJa~tırır, pi· 
şirir::,e, harp atc~i dt: su hÜ Ô!f -
lece olgunla~tınr, pi~irir. llaı-p 
daha kızışıııadıi:ı lçiıı, ,ufhün za
manı ve kıvan11 henü •. gı...lnıc • 
nıi~tir. Garp ccp:.ıt:" -inde, iki taraf 
da henüz silahlarını ve tali!<·riııi 
dcn~ıııemişlerdir. Hak;ki harp, 
henüz tomurcuk halindedir. iki 
taraf da daha hazırlıkla nıcşgııl
dürler. İki taraf da harlıi kaza
nacakJuını ümit edi~·orlar. BlL 
iinıit, kat'iyyctle kırılmadıkça, 
•ullı olamaz. 

Bu harp, uzlaşma ile · bitt.."Cıek 
harplerden değildir. Uzla~ıııalar, 
>ilah patiamadaıı evvel, i)· i lı.u
tü yapılmı~; Versay muahode • 
t>İn.İ.n askeri ahkiıw, A\·usıurya, 
Çekoslo\·akl a, l\Icmel feda edil
nıiş; fakat, niha) et, u:1Jaşn1a iıu· 
kanı kalmadığı için diplomatlar 
sıısmu:;, toplar konı:şmıl a haş
lamı fır. 

İngiltere, geç ve J:Üç harbe gi
-rer, fakat bir defa harbe başla- • 
dıl.."tan sonra, artık uzlaşnnyn ·a· 
nnşınıız; senelerce uğraşır ve kat'I 
neticeyi elde tniiye çalı~ır. Bu· 
gün yapılacak bir uzlıışına, Al • 
man) ıının sil'h kU\ vctıle ve zor
la .enıin ettigi \'llZİy .. tlcrin kıs
men olsun kabulü de•nektir ki, 
eğ r, bunlar, miıttefiklcr için ka· 
bulll müınklin Şl') ler ol ·~ dı, 
horbo girmeden kabul cd rlerdi. 
Sildetlcrin illınkı mcselcslnıle 
oldullu ırihi, 

AlrunnJn, belki kendi kazanç
larını kısmen tasdik ve kabul c· 
den bir uzla~mıya razı olsa dahi, 
elde ettiği bütün menfaatleri ve 
araziyi geri veremez. Bu, Hitle
rln ve Nazi rejiıninio manevi ö
lümü demektir. O, bt•lki madde
ten intihar eder anınla nıancn 
ölümü kabul etmez. Ciinkü, Al
manyayı diğer memleketlerin te· 
pesine çıkarmak için, Allah ta
rafından gönderildiğine inanmış
tır ve Allahın kcndisile berııber 
olmadığını, tam bir mağlubiyete 
uğrayıp kat'iyyetle aıılayıncıya 

kadar, geri dönmek ve caymak 
fikrinde &örünmüyor. 

Sulh zamanının gelnıedijiine, 

Amerikanın sulılı teşebbüslerin • 
de bulundııitıı giin, Fransız me
busan meclisinin, Daladye ka • 
binesine ittifakla verdiği itimat 
kararı da ayrı bir delildir, Bu ka· 
rardan sonra, Fransız mebusan 
ıneclisi reisi Heryo'nun şu sözle
ri ne kadar manidardır: 

Rumen Maliye 
Nazırının beyanatı &sosiaLionuıı bildırdiğine göre, bu 

oa.\ıaiı eııkenden İrlanda Cuımhu
riye: ordU<iu men.;;upları otomobil 
le Balykinlaı· asker kampına gi
derek otuz k..-tlar tüfek ahp git
mı.lerdir. 

Sosyalistlerin yeni faaliyel:i 

Paris, 11 - Balikan Antantı 
devletleri aralarınd,a geniıı iktı
sadi anj.a.şma için !ha.zırhlclara ~ 

' lamı. 'ardır. Bu anl~anın he
defi -ıdur: 

1 - Müşterek ıb;r oıııai plıin ha· 
zırla.mak ve yekxliğerini tamam
lamak, 

Brüksel, 1 l (A.A.) - Belçika 
:resmi mahfill&ri. Cordell Hu~~un 
bitaraflar n<"zdindeki istimzaçla
rı hakkındaki haberleri ımmınu
niyetle karııılamı~tır. 

•Başvekil Daladye ıı~enler -
de irat ettiği 'bir nutuıkta, vatanı
mızın selimeti için kat'l ve müs
oet garanti er elde edilmeaikçe 
siLl!hı elden b:ııak.m,yacag·.ır..zı 
söylem..ştL BugliT~\Ci t11rihi !<;, -
rarınız, bütun Fransız milletini~ 
B~vekiliıniz:n söıl:en. i tasvip et.. 
tiğini ispat ediyor.> 

E\'et, daha •ulhün kıvamı g•l
memiştir. n Bükrcş, 11 (A.A.) - :Vlaliye 

azır~Konstani:ıko garetecilere 
beyanatta buulııraak ordunun teç
~<zi için çıkarılan istıkraz tahvil
:rıne Yapılan kaydın y:mdi} e 
ba/r 10 ·· •hon 252 milyon :eye 

ıJl oldu~uııu bildirmiş~:.r. Ka-
~?t dcv,am et.m~k~drr. Şımdiyc 
barlar_ ı<d)declile 1 r.ın adedi 268 

tı:ı 609 dur. 

ıngiliz - Fransız 
ticaret mübadelesi 

t Patis, il (A.A.) - Frarısız -
~~R•lız ticaret ımübadcl"'-eriHe ait 
f raıı ıı ve İngil:z nazır lan tara -
ındaıı kararla:ştırılan esas anlıaş

nıalıı.ttıan ınütevellit hüküm! · 
tespit . . erı 
ı . ıçın Londrada Fransız ve 
~U~z ticaret nezaretlerinin ımü-

essıl:lc-ri arasında teknik kxınuş. 
Inalar Ya.ı>ılm,,. tır. 

Bu .hükilm!er her iki hiiık'ü
~-etın tasviiıme arzedilmq bu • 
-unınaktııdır. 

Müthiş bir kasırga 
Albany Geo.-gece, 11 (A.A.) -

Albany şehri .i harap eden ka
sırga, elli kişinin ölümünü, 500 
ki~ınin yaralanmasını mucip ol
muştur. En ziyade müteessir o
lan yer .ı:ar zruıha:tesidir. Kilise
ler, hastahaneler haline ifrağ o
lunmuştur. il r t3raHan, tren, 
otomobil ve tayyare ile yardım 
gelmektedir. 1 

Ledi Halifaks 
Roma da 

Roma, 11 (AA.) - Ledi Ha
lifakks dün akşam oğlu ile birlikr 
ta Romaya gel.ını.ş ve ista;;yonda 
İnıtihere sefiri, sefaret memur La.. 
n Vii İtalyan protokol se.rvisi mü
m-lli tarafındau karş~ 
tır. 

İngiltere ve Fransadaki Sos • 
yalist iş~i partisi liderlerinin ye
ni, yeni faaliyetlerine dair ha
b~rler gelmektedir. Umumi Harp
ten en•el Amsterdaın şehrinde 
koııgrelerinin toı>\anınası hase -
bile bu şehrin ismine göre veya 
ikhıci en terna:-,yonal diye tavsif 
olunan sosyalist fırka liderleri, 
mutedil sol partiler, sağ fırka • 
!arla muharebe zamanında bir • 
leşmisler. Vcrsay sulh mııahe -
desinin yapKnıasında dahi Al • 
maııya aleyhine harekette bulıın· 
muşlar,- oosyali7.nı akidelerine, 
vatan merhumu galebe etmişti. 

1918 de Alnıan1·anın nıağliıbi • 
yetiµden sonra kurulan •os:val 
demokrat hükiıme-ti ve parfüi 
şefleri de yine ikinci entemasyo
nale mensııp idiler. Alman sos -
yal demokratları, Nazi alyhtarı 
olmakla beraber, yeni harp, bil
hassa Sovyetlerle Almanya ara
sındaki dostluk, bu partinin Al -
man şeflerinden çoi!unıı vatan 
müdafa8"ı uğurunda N~oııal 
Sosyali.tlerle birleştinnişti. 

İngilteredeki mutedil Sosyalist 
fırkasile, Frıınsadnki ayui teşek
kiil, ı:ec;en Umwni Harpte oldu
f:ı,ı gibi, yine sağ fırkalarla bir • 
likte ve az fıu·klı düşüncel•rle 
Almanya alc~·hine faaliyette bu
lunuyorlar. 

İngiltere \'e Fraıısaııın Sosya
list Parti erkiınıııın Finlandiya
ya harp nziyetini tetkike gitme
leri, şimal ve şimali garbi A nu
ııad::.ki kü~ük bitaraf devletlerin 
Sosyalist pru1ilerl erkaııı ile 
müttehit gayretleri de müşalıe • 
ıle olunmaktadır. 

Fransa Sos) ıılist Partisi gibi, 
İngilterede ayni ınalıiyette bu • 
lunan fırkanın ııeşreylcdiği be
yanname il!' Alınaıı - Sovyet 
Paktını tenkit, Fiıılandiyaya hil· 
cumu takbih, Nazi rejimini «ınen
fur• kelinıesile tavsif, devrilme • 
den ev\'cl sulh yapılamıyacoğını 
beyan C) !emesi, vatan müdafaa
sını, sosyalizm akid indl'n iis • 
tiln tuttuklarına deüılet eyfeT. 1 

HAMİT NURİ IRMAK -

2 - Harice .kar:>ı iktı"8.di bir 
birlik :ıeklin.de hareket. 

Bu me.-clcler mayı:.ta t.oı>Aana
cak olan Bal.an Antantı ekono
mi!< konseyi tarafmdaıı tetkik e
dilecektir. Belg"I"adda şımdiden 
bir komisyon ıhazırhklarla meş
ı:ıul oluyor. 

Gafenkonun Saracoğluna 
telgrafı 

Bıil<reş - Bal.kan Antantı Kon
;öyı reisligı 9 Şwbauan itibarwı 
'I'ürkiye IDı.riciye Vekili Şük
rü .::>araoo~luna geç.mi,'$tır. Bu miJ... 
naselbet'-e eski reis, Romanya Ha
rıceye Nazırı Gafen.ko, Saracoğlu
na ~u telgrafı çekmHir: 

cBaU<an Antantı oıtatıilooııuna 
tevfikan 9 ~ubattan itıJbaı-en ri
yasetin size tevecciih ettiğini 'bü· 
yük memnuniyetle haber veri -. 
ı~"· füı veslleden istifnde ile :har 
raretli tebrikte ve muvaffakıyet 
temennilerinde lbulwıurum. Ek
scllnsrnızııı reisliği altın<ia Balr 

IMaluın oiıdu~ üzere Amerika 
hükiımeti, suUıün organizasyonu 
balısınde bitaraf hükümetler ile 
resmi diplomatik görü~m~lere 
bo.sla.nıak üzeredir. 

Belcika Aiansının tasrih etti
ği.ne göre, Amerikanın bu te
sebbüsü Belçika hükumetinin 
hattı hare~tine uvmaktadır. Fa
kat BriiJı:sele henüz herhangi bir 
• lıbüs " ~· m• 1 •ııct··. 
Bükreş, 11 (A.A.) - Romanya 

sivasi maha!lll .u kana•ttedir ki, 
Aıı,~rika hariciye nıU.tc~iil·ı Wel
leıs'in vazifesi devamlı bir sul
hiln esaslarını kurmak \'e ayni 
zamanda bitaraf nı~mleketlerin 

•L -::diki vazivctlerini t.ırsine ha
dmı ohnıık hususunda bitarafla
ra zımni bir dav<rt teşkil eder. 

Gazetelerin he.f"'U umuıniyesi, 
:muhasamatın şimdilik inkitaa uğ
;ramasının ne derpııı edilebil~ -
itini ne de ~kün olduğunu 
kaydeylemektedirler. 

ABİDİN .DA VER 

Sipahi ocağı kongresi 
dün yapıldı 

Gecen hafta ekserire olama· 
dığından yapı .aır. van .Sirahi O· 
caıl:ı> heyeti urn.mıiye ıçt.maı 

'dün akşam saat lB de vapılmış

tll'. 
uu luuhu.ııda oc"K1n bı.: y._ıt~ic. 

faa veli ye t.-sa.p raporbn tet
kıA ... ıa lk ıdare }ı t •in '".,.a
ıar seçilmistir. 

Sipahi Ocağı. ı;ehritruıde 

.Atlı Spor> fııaliyetini arttırmak 
içüı· t dbir 3l;ıcakır 

Fakir doktorlara yardım 
cTürk Hekimleri dostluk ve 

yardım cemiyeti. muavenete 
muhtnç olan fakir doktorlarla 
bunların a!lelerlne ıı~ miktar
da yardım edeceklir. 
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Ş:k ve masrafsız giyininiz 

Gfl(ea hafta ll<rl!•etl!ijjitııiı& 
ev kaduu ıütunlanımzm kari
lerimiz tarafından alika ile 
kaqılandığını aldıiuruz bir(Ok 
mckhıplardan anlıyorm. Bu 
aütunlann uyandırmış oWuğll 
alü.a lıizi çok tabii olarak, mö
tehaoaiıı etti. Fakat her brii
ınirin ıuallerine bir ııefer de 
uvap vermioye i.rnkin yoktur. 
Bunun için mektupları -aya 
koyduk. Gelen ınektupludan 
üç taneııine s.ırasiyle her hd
ta cevap v-eğiz. 

Nermin Akgül - K.W.öy. 
Yiiııünüzün ~ ııöy

lliycınunııur. Doğumu hayret 
ettik. Bir cenç kDuı yüzü. ııev
....,..._ Her halda yazın çok 
giin~e dllntlll45unuz. Bıuıun 
için ~ fayd~ şeyi &ize söyli
yeeel(IL F.ınUU& ki, fııTda bu -
laeaks.ınız. Banyoya ..<-.-1-
evvel ylisiin ·· .~~ . uze vurulmne u:y-
n:"Yaiı ile büaz llnwın siirita 
hır saat böJie beld...tıkten ...,... 
ra nen suda b~ irin. 
Bu.hada yiftönüz teııt.. C 
~ıo... ııahun!u bezle yilsti -
nıa ··-'-'- • .. ___ ....... __ 

~rur, ~ çı-

~tın bir tu soauJ< Ayla ]'6-
&11Jıüzli ~ı:ı. 

Dürdane - Beyuıt. 
Boyuıuuuıı ı..- ~™ "" _, __ , 

cL.ıı ,.....,_.ıımaJda oldui--
. baıheedQoonuauz. KJa 

boyla elımoılda bir f'IY bTbet
me>+aly Ancak eir-' + 
lllIYa Jpmn-. Bunun İ<İJI. si
se yap- liua gal-. şey
lerf y-.ı.ya siitaıalarmm: yet. 
ille&, A4wi . o mektupla .... 
4iır 'tlb:. 

YoturtJu, na
nell kuzu eti 

Fırında Bir Jıae 

rnıtluırna makarna • 
L.. YJ sııda 
-ladıktaıı sonra · . 
ıuz. R l<ilo sütün~ 7ıkıı.n " 
.. art ..... _,_ __ • ~altı YQo 
..... _. ~uaca1<. İ:rıce ıUWül • ........ .,n _,. .. 
bda.r lnraiuJa!~ ~ 
~tlanmıı teP<ıiye malaırna • 
..... y- lı:onacııiı; 2541 ııraıa 
-er peyııiri rend..1--'· .1. 

nık ·-·-- ·ı -- - -tUae ~ ~e~ı ecek. Onun üa-
edil ~ hır kepçe Yai ııa-

.' """k. Hazırlaw.uı; olan süt 
ltıne boıalttlacak kalan malcar 
aalar ibtUne konacak. İyi " 
ruhnwı 2 yumurtıı üstüne ee -~ 
lccck orla lıarr.r·"' , __ ... sunı-

~ .u.&..u.&Ujl ... .RTJID 

fKDAl\f 

~iKDAM:" - ..... ""~·- ~ 

~ 

ı Yazan: NAZAN s. SEDES ı Har şey para ile degi!rlir ~ ':IA LK S~TUN~ : 
~~~~~~~~! · 17,5 lira maaşlı ! 

S O S 5 o Z K D I N ; posta. nıe_m~~ları- ı l 
_ nın hır dılegı var ~ 

YILDIZSIZ GECEYE·~ 
Bir Bayan memur okuyıL

cumıız bıze gimdet<tiği mek- ,J 
tupta şöyle bir dılekte bu· 

1
. 

lunuyor: 

BENZER 

Genç kızlara 
_ Tavsiyelerimiz 

-
Her zaman kadının en kıy -

metli süsü ehıu>s olmuştur. 
Ehnasın modıı:;ı hiçblr zaman 
geçmııu:ıi.ştir. Şekli dcj'rişir, ba
zı reııklisl moda olur amma el
maıı her uman elmas ohnwı
tur. 

Herkesin eıfmas talmıaouıa 
imkan yoktur. Elmas kadar siz
leri şB jliisterecek başka şey
lerde vardır. Parlak veya mat 
madenlerden ve yahutta se -
clefteo yapılan şeylerle bu şık-
1$ elde edeliilirsinn. Bu haf
ta düz siyah osvaba taluıbile • 
ceğiniz bir bil~ bir iğne, ve 
tayyörüıriizlin yakasına taka -
bileceiinis bir lile modeli ve
riyonn. Gayet ucuz yaptıra -
bi!eceiinlz bu süsl<rle her za· 
man .,ı. görünebilirsiniz. U -
nutmayuıız lı:t, süssüz kadın 
yzld_. ııeceye benzer. 

--, 
Faydaııg l 

eı ognuaır 

• r: 

• ! 

' 

.On iki senedenberi Pos· :ı 
ta idaresinde meıımır oJ.a- · ı 
r:ak Qal.ışıyorum. 16 lira 
a.sli maaşl.a memur oldum. 
Bunda.n üç ay evvcl maaşını 
herkesle beraber 17 5 1i.ra-
ya çıkru'lldı. Fa.k.aıt' di,1'.er 
b.ü tün ı ıesmi ctairelcroen ı 7,5 
lrrolıık m~hr l<.ak!ınlıı:ı 20 
ye ib1ağ edildıği h.a:!.de biz- ,ı 
leri C:uşünen oinı.adı · Yılba
şın<ia bekliyorduk,' hayal 
irikİSa!l-ın.a u..aractı.k; Bizleri 
hmlTl:amak isLeınedilıer. Biz
den bü;,•ükl€rin hepsinin t 

aı'ttl. Mesela: 20 lira.ık 
maasla:r 25, 25 !er 30 oldu. , 
Herhangi bir ma,aş kesimi ,l 
ica.buıda bizler de diğeT me
mur.br.la m·ı~avi tu!uluvo -
ruz da acaba :>etlen kanu· ,; 

~ nen ımüktesıp sa yılmasa bi· ı· .. ' .. ·· l;ı em.saliyle tahakkuk e-

": '· d en blr haktan mahrum bı· 
r.ııkrhyoruz. ıı senelik e
m<>k bize bcv le bir dilıekte 
ı,.,}unmaJı: haıkkını veremi-
yor mu?... ~ 

Okuyucumuz haklı görü· ı· nüyoc. BilhaSSd bütün res- '. 
mi dairelerde J 7.!' lir.alık ·. 
" tar 20 ye tblağ edilmiş- ' 
se dev'let mekımi7.masmm ,; 
en vortıC'U ve muntıaz:am me-
saıi iStiY"ll bir parçası olan ' 
Posta idaorC'si memUTlannın ı:.' 
bunda.n istisn;:rırırı doğru I" 
deıiildir. Alakadarların bü
•-ülı: bir fe:ıağaıt:ııe ça lı,an bu 
memurların vazivetlerini ·r 
de, bilhassa veni bütcenin 
h:ı:zınJan<lıi'l su suıla:rd a ı 

~ 
dü<>iineceklerini ilini! edi· 1 

1 }'On.iZ. } ,, 
. @ı.:.§f-r:-1 I- • "fLçl+ --:~kı"'""~i::0:.7-~·· Sokakta görd~fuı ııe-nç kız

ı.. ,ııenç kadını ayırt etmen.iz la
zımdır. G<.rıç kızlar her zaman 
sade ve ııösterlşsiz ız:iyinmelidir
ller. Sade ~yinen bir ııenç ku 
muhakkak dti şatafatlı iiyinmiş, 
çok boyammş bir gene kızdan 
daha fazla ~ gider. Genç 
kıHırm yapmanuw lizım ııelen 
...,-}erifı hepsini yazmıya maıLe
ııef sütıınlarmuz ki!i gelmez. 
Bwıların birkaç tanesini söyle o 

melı!le ilı:ti1a edeceğiz. Eminiz 
iri biz\ıok ııenç kul.anınız bUi 
ha.kh bul.aca.ktll'. 

Paa lekesi n sıl çıkar? ~~~~~~~~~~ 
Sandıkta duran beyaz örtünü,. 

1
1 

ze pas lekesi olmuş. Sa.km üzül· 
mey in. Çok. kolay çıkarabilirsi· 
niz .. 

Bir bardak su içine 10 darr,!a 
asid~sülfirik daım~atını. 

Leke olan verı lıu suya batırıp 
on dakika bek','nyin.z. Çıkanlılı:· 

tan oonra ;il su) la ı} ıce y~ayı

IUZ. Örtünüz tertemiz olacaktır. 

v ualetli şapkam giymcyinis. 
Bir\'ok genç kızlarımız artistli· 

j'fe heves edeıek gözlerinin iisi
lerini sivaha boyuyorlar. Bu 1 
genç kııl'.ara hiç yakışmaz, hem } 
imam old~dan yaşlı gösterir. 

Saçlarınızı her zaman toplu 
tutunuz. Bir ev kızıyla sokaık 
kızının arasında fark olmalı .. Arr 
cak 'Öniversiteyi bitiren genç kız 
biraz dudağını. boyar, ve az ol
mak şartiyle pudra sürer. 

Bayanlara ınüjd 

Giydiğiniz çocaplar çok çabuk 
gidiyor. Ve her k;ı<lın bu·r.dan 
miişteki. Caraoların cabu.k git· 
memesi için veni aidığınız çorabı 
giymeden önce on iki saat soğuk 
suda bırakınız. Sonra giviniz. 
Esıdsi kad:ır çabuk kaçmadığını 
göreceksiniz. 

Düğün, balo wya büyük gece 
e~lencelerine gitmedikçe gözleri
nize rimel slirıneyiniz. 

Spor gi;Omneyi her zaman ter· 
cih ediniz, Genç kız için spor 
Jtiyinmen.i.n yeri ve zamanı yokr 
tllı'. 

1 

Tereyağını taze 
tutmak için 

Bir bezi sirkeli suva batırınız, 
sonra iyice sıkınız ve tereya~ıru 
bu beze sarınız. Tereyağı bavat
lamaz. Be7m dalına nemli oJma
sı sarttır. 

Tereyatıru taze tutmak için 
de iuzlıı suya kovmak kiifidir. 
Suyun sık, sık deği.;ıli ı ilınesi şaı-

tivle .. 

PastaBaır 

dademll bul ! 600 gram 
_____ j iç badem, 150 

gram ıekeTli portakal kabuğu, 

1

600 gram pudra şeker, 7 yu,. 
murta ııkL 

Bademle şeker makineden çe
kilerek un haline getirilir. POT

' taka! kabuğu çok ince kıyılıp 
1 bademle şekere ilave edilir. Dö
l wlmüş yumurta akları il<ive e

dilerek hamur haline getirilir. 
Ceviz büyüklüğünde yuvarlak
Wır hazırlanır. Şir yumurta akı
mn içine 90 9ram şeker il<ive e
dilerek bir mahlut 11apılır, bu 
yuvarlaklar evvela bu sulu malı.· 
!ılta sonra da ince kıyılmış bade
me bulanarak bir çeyrek orta 
~arantl< Jırmda ~rilir. 

1 Moka gatoau 1 9
90
° gram l un, gra.m 

nitasta, 300 gTam pudra şekeT, 
6 11'4murta, 1 limon kabuğu rende
sj 2 çay kC1$1ğı kahve. 

Yumurtalarla şeker l.oir kap i
çerisinde çok hafif ateş üzerinde 
iki misli o!uncıııa kadar vurıdur. 
Un, n4asta, limon kabuğu, kah.
"" ııave edilir. 15 dcıl.-ika vurul • 
dıoktan sonra yaq'1an.mış ve hafif 
unlanmış dii.z bir kalıba boşaltı
lır. 40 dakika orta hararetli ,,,_ 
nada pifirilir. J ~ 

Fo oğraf tahliff eii 
Resminizi gönderiniz 

karakterinizi söyliyelim 

Bayan J\fü
t ey ıı emmen 
(Hereke) -
H=asvemÜ· 
teva7.i br. tip. 
!vilik yapmaYJ 
seV(!<'. K2ll>i 
t<'mizd:ir. Hoer 
se-...ıe intizam 
ve temizlik 
ist<"T. Zekiısı 
,r·:,;-ı~ ttır. İş..e
l'llı i en iyi şe. '.ilde y:. ı:ınu ya ıaJ.ıır 
n,ıst.ır. 

* 

knJ nliıdir. 
paır. 

13a11an Taci
ser (H:ıor<ki) -
Çok zeki ve çe
l1skan bir tin. 
Her ı:<!Yi ko
hvca öğren -
r..ıek is'.e-. K(i. 
cük olmasına. 
rvf'ınen ia1ti • 
zmn ~ teımiz
lik ~ı...rnı,re 

h as,,;as tır. 1 yi 
Her şeyQe titizlik ya· 

Lamiser 
(Hereke) 
zekidir. Munis 
ve terbiyelidir. 
Yaşının küçük 
olmasına ra~ 

men çok ha"" 
sastır. !yiill. 
vm>rrta yı sever. 
Kendisinin bil· 

* 

~ ü:ınitier 
vıadelıt.iğ>Dl sôyliyehiliriz. 

* Vasıf Yü
celiş (Eyüp)

zeki w müte
vazi bir tip. 
İş)erinıi inti
zam içinde gör>
miye aJ~ 
tır. İyilik va.ı>
nuvı se\·cr 
Güzel saın·ai 
ınroa istidadı 
vardır. çabş
kan ve dürüst
tür. 

ÇIN İMPARATORİÇESİ _/ 

Tolstoydan çevriren: 
Tank Ağabey 

Çin İmpara:Oru Hoong • Ti k> 
nEI Si-Llna-ŞJyi çok seviyordu. 
Istiyardu ki, bi.ıtün Çi.nliler de o
nu sevsinler ve hiç unutmasın • 
'ar· Bir gün ka.r.;sına bir ·ipelt 
böce,l(i ızöstererek: Buna iyi hak, 
dedı. Bak bakalım bunları öi[re
ıüpte öğre.ebilirsen büttin Çın
liler seni hiç bır zaman unutnu
yacaklar. 

S.-Ling-S; ipekböceğine dıkkal 
le baktı ve ipekböcekleriıLn ipekl 
iplik erine sann.ara.k öldükleri· ' 
ni gördü. İplik 'eri çözxlü büktü, 
dokudu ve bunlardan i~k bir 
mendil ya-ptı, sonra &'pek böcek
lerinin dut ağaçlarında Ya.şôdı.k
la~ı da anladı. Dut yaprakla
r.nı baplatlırarak ipekböcckleri
ne vedirdi. Onları bes .ecii. Böy
le<:e bir çok ipekböcel'ıi bes 'etli 
ve ipeklerini aJarak hem onları 
ölümden hem de ipek kum~lar 
dokudu. Bunu O.nl:ilere öğ'rett,. 

Du 5 bin yıl ı;eçt;ği halde, bu 

-Şi 

günün çinlileri imparatoriçe Sin 
Lin(' Siyj hala hatır'arler ve o
nun doğdull;u günü bayram diye 
lrutlulırlar. 

SAYFA - S 

Çocuklara şiirler: 

<. 'U ş 
- Anne, şu ağaca lıir ökse lmı-

sak!_ 
- Y a.z>ktrr çocuğum .• ·azık l ır 

olmaz. 
Etmiwelm oou kafeste tutsak. 
Uçsun a~ şenlensin şu 

yaz. 

* Seci bir odaya kapasam bıraz, 
Sen bahçenden Jı:als:ı.n bir lôh

za uak . 
Hayiarıı:sın aı-tı.k hep avaz 

avaz. 
O oili:e! aözl«in yaşla dolarak. 

* Cihanda en bü•oük şey, en bü-
vül< haz, 

Bilir misin nedir kızını: Hür 
obnak. 

Hür olanm bem:i vakitsiz sol· 
ımaz. 

Hür olanı:n ömrü ne ııen geçer 
bak! .. 

* Onların ıbize b.x zararı olmaz. 
Etmiyel:im onu kafeste tut.sak. 
Y M>t?Or sevret ba.k, anasına 

he.z. 
Ötsün. uçsun &dda, kırlarda 

bı.ntk.. 
Süheyl4 M ııAten!m 

ç ·cu-~? ANSİKLOPEDİSİ 

HİNDiSTAN 
R ndistanın idııre şu:.i hak • 

kında yenh.ien b Lı gö:·J.smeler 
ba5Jadı~ın1 ı.elı?raflar haber ve-
ri)·or. Hin'iistan. bildi:Zımiz .gi

bi, Asyanm ccrubunda oıiyük 
bir yarımau ~dır Nü!uşu :>20 
milyon kadardır ki bütiin di:n
ya nüfusunwı all!Dda bh°'i dertM"k:.. 
tir. 

Bu oüı.Us: insan l-ütlesı muh
telif s•nıflarn ayrılmıstı:. Hındis
tanda l~O muhtel.! dil vardır. 
Lehçder b~, yüzden fv.ladır. 
Dinler ıie biribirine yab:ıncıdır. 
D ilen \'e dinleri biribirinc uv • 
mıyan H•ııth!c-rın anluşınnlar; Cok 
ı:üctür. 

lfr:ıdisrnnda 600 kadar lıükü
met vardır. Cok eski bir n:cdcni
yele sahio t•bıalanna raltmen 
Hintlilerin yüzde doksanı cahil • 
dir. Halk arasHıda din ihtilafı 
büvük husumete sebep olmakta· 
dır. Hindularla müslümanlar 
arasında her seru< kanlı hadiseler 
olur. 

Hindistanın iklimi de çok mü· 
tehavvUdir. Simalde dünyanın en 

yüksek dağları, H.imaliya vardlc. 
Halbuki cenubu pek sıcaılrtır. 

!Memleketi l:ı r~-ok nehirler k> 
tede:r. Bunlann arasında bil
hassa Gani nclıri meşhurdur ve 
Hindular tarafından mukaddes 
sayılır. 

Hindistan toµnııklan dimyanm 
en bereketli topra.k1arıd.ır. &r 
rada pi:rinı;, çay ı:iraaü çok geı:ı;.
tir. 

Hindistanda 600 kadar bükll -
metten baska doğrudan doğruya 
1nı:;il zler tarafından idare edi· ı 
ren verler de vardır. İngilte:re
nin idare etti~ verler ımıum 
Hindi,.tanın be«te ü('ii kadardır. 
Nüfusu 247 m lvondur. Bunların 
~ında Raca denilen hü.Jı:ümdar
lar bulunur. Bu hükfundarlann 
zengin ve lruvvetlerillE mihrace 
adı verilir. Hindistan da İngill&
:renin bir umumi valisi bulunur. 
İste müzakereler bu vali ile yao 
pılmaktadır. 

H ndistanda pek çok dııha hay
van varclı;r. Kap'an boklur ve 
hükümdarlar sık. sık kaplan .,,. 
vma çıkarlar Fil de pek: çoktur. 

Genç Kızlara 
evt9terl 

PORTAKAL ESANSI 
Yazın portakal lbulınak güç

tür. Yaoılaeak bir r • ta wya 
piski.ıv ye porakal ka.,.,uğu koy
malı: lazım ofilncu. ayni kokuyu 
verecek wrta.kal esansını şimdi
den •-aı:ırnalıdır. Porta.k:aJ. ve • 
mon kabuklarını gayet inoe zar 
gibi tras etmeli. İçinde hlç beo
vaz kalmayınca ince ince parça
lara taksim lt:ınel.. Bir tişeye 
kovarak üz.erine 90 derecelik is
.irto ne örtmeli. Ahı hafta b>
rakınalı, so=a filitre ederek ~ 
meli, ~ye doldu:rmalı. Yapı.. 
lan gato ve pastaya bioritaç dam
la atılınca mis g>bı port&kal k<>
kusu verir. 

tır. Sabahlan kahvaltı ol.ara.it 
:yoeniJen ta:oe Ve twt1J ,yoi!uı't, cJı,. 
di fevkalade Şf!f!ııf :yoapa.r. Ve 
amru uzatrr. 

Garip Hayvanlar 

~+mali Afr4kada. Sumatm IMt. 
!ırrrib..t ve Aaneıilı:anm Şlh Cum
hurıyeti or.ına:nlarınd.a h<Amur., 
Nesli ~ ıızalm..... Bıı:z:ı ~ 
lerde ~<ton adım 1'tlDnkır lı::aza 
bemıerlıer. Ancak ayaldan ley.ldr 
ay.aı}ı gibi n:zmıduc. Çok ıı:
~ olurlar. İki di,:;i J'ibı bir 
ara,ya geftnce hiç geçinenıeder 
Ve biribirleriıx:n lıot-Ozb ı & mi 

sivri ga.ııala.ri"rie ~ :ıııı»
mı:y>L bashırla:r. 

Hotoz kuşl:ar Sıibll b<>ymıda 
i!onıha,ğa ve ba.1ılt a~• 
pek hoşlanırlar. OmıırrılıN:rla 

• yesaıdıkl•n zaman da ildiçllk ~ 
lamı., dln a.yak:h ikü.cük Jıeı" ~ 
saratuım dil.şınamdrlar. ~ 
lan yiyıeııek :yeşarl&r. Yawuı.. 
rll14 çok iyi ~lar, ~ 
en yüksek yerleı::nde yuva ı.. 
rar ve etrafuı,a ııaRBlııriyle çıı.
blftıxlan d:tvar ıı:lbi çitler !lrerler. 
Başlarındaki dikenlıer en büyük 
müdafaa siliihlarıdır. Her birl 
ayrı bir 9ii.agiiye benzer., Hasım
larına bıışladyle h\icum ederler 
ÇOK YA.Ş!YAN HAYVANLAR 

Fil ~ ayakta yürliyeııı hay
vanlardan bahsetmiyonıız. Ytiru:ı 
gibi, yerde siiırünen ha~ 
darı Qdk yaşı.yanlar: 

Büyük J~ kerteneleleri ~ 
li yıl yaşar. 

KAHVALTI YERİNE 
YOGURT 

Yoğurdun birçok fazileti oldu· 
j!unA.I herkes bilir. Şimdi bunun 

hassası . daha ll<eı;fedilm 4-

Beyaz kAıtıt üzerlne ya.yılıp on 
dl!kik.a kadar hafif ılık fı.nnda 
tutulan qay y.apraklarınm haş
lıımrm k:>kusu ve lezzeti çok da
ha iyi olur. Fımıhmam yaprU::
::. teneke kutuda sakliarunah • 1 

K.aphımbağa, timsatı yüz yli
dan fazla yaşır, Yıkı:nla.nn öm
rü elli ile sek.en arasındadır. 

Bizim Silindir Dayı Balık ıı

vına pek meraldıdıı-. Lilk>n bu 
sefer, her zaman balık tutmak 
için gittiöi deTenin en güzel ve· 
rinde başka bir adamın oturdu-
ijunu gördü... 

Onu oradan kaldıTmak için, 
Silindir Dayım" bulduğu çareye 
bakın: Derhal tedarik ettiği bir 
tahtanın üzerine (burada balık 
tutamlan 500 lirn ceza aluıız) ı;ü,.. 
ye bir yazı yazdı.. 

Ve levhayı yavaşça oraya diJo. 
tikten sonra adamcağıza gösteT
di .. Şimdi, korkusundan kaçan a.. 
damın yerine oturmuş, gıizel gp,. -
ul balık tutuııor! • . 



Dün iki takım soğuk güzünden 
maçı bırakmıga mecbur oldu 
Bu haitaılri hk rnaçlarımıı en ı 

milıb:mi ve ~pi:yonıı.ya en mü
"""°ri Şt?T'l!i stadında oynanması 
1cırp eden B~ - Vefa karşı
la.;ıı:asJ iı:lı. Beşıktaşm '1eçen haf
la G:ıı!.........,.ya 4--0 yenitişi .ı;am
ıpiyoıı namıe<iinin fomıünden dw; 
mür; oliuAunu ~ekle t_>era
ber Fenerbaht;<>nin de el<met(Ule 
yai{ sünr~ ve Jo'en.er iki puvan 
delıa y ükseitmi:şti. 

Oyuna s~maniyeniıı rneı· -
kl!'llden yaptıj\ı t»r hiilC'ıımla baş
lıandı. 15 inci dakikada merkez -
den y~ıJan ibir hi>cum:la İbra
him önündeki nıOOafii aı.lııtrp ta
kım .nm !birinci ~ü.nö ya+ıtı. Bi· 
raz ııoorıt Dani:ş Hilfil Jı:allecit;min 
hatasxıdan istifade ı;dı,rek ikin
ci ~ çıkardı ve devre 2--0 Sü
leymaniye lehine bitti. 

EEDEBİYAT. 

·Oğlum izzet Sedese maktup 
(B114taTa/l 2 JM:İ sayfa.da) ni Molyeri - sencleroeııbcri ter-

kat edersen benim Kurtline vod- cüme edilsin, sahnel<>rimizde ter· 
,;ı muharriri demcdiğTnıi görür- cümoleri oynansın diye sütun sÜ· 
sün. Kurtlin asri Molyerdir. O tun y~ılar yazmış olan ıı.,ni -
modern farsları yazmıştır ve vod- Molyeri sevmemekle ittiham e-
vil ile hafif komedilerin revacı- der. Bunları ben de geçiyonım 
nı yeniden temin etmiye Bmil ol- çocuğum. Ildo •O Katbn• da Ne-
m~r .. Bunların başında Jorj yirc Neyiri Framız hail< roman-
Kortlin gelir. Çünkü Knrtline J;ınndan fırlanlJ<i bir tipe 'beıızet-
Molyerin küçiik yeğ~ni dediler, tiğlm için kadrini düşürdüğümü 
o bu iltifata layik olduğunu is - 5'ivlernesini kahkaha .ile gülüp 
pat etti• (•.Muasır Fr:ınsı:z ti" ... :lt- ge~·i ·orum. ~~r ~n Ncyireyi 
r<ısu• Edmon Se. Sayfa: 103) .Ro- E4:.ıekçi Kadma ı.cmıetnıeklc 
m.uıtızma ile. ıealiznıa bu çeşi· büvük san'atkann .lıw'ldrini kii -
di (Yani farsi) edel·i~attan kov- çüİtmüş olsaydım, o tenkit ma-
du. N.tümlizma <İckiı farslar ttt- kalemi Neyirc Ne)'ir yazı i.~leri 
riilıesi.ne kaikfı, antak skandal mıidürü olduğu •Türk tiyatrosu• 
mavaffakıyeli temin etti. Bu ço- mee.muasmda neşretmezdL Fakat 
şidj ihya eden Kurtliıidir• (-Mn- çaresizdir ,-;.:lwn, Giiztl San'atler 
asır Fransız edebiyatı ve fikri- aleminde böyle saçmalara da ta-

..debiye! ıırofCGÖr•ü>. Mornet. İı;tc benim •Tan• gazetesinin 

iTE 
Baş, Diş, Nezle Grip Roma
tizma Soğuk algınllğı kırıklık 
ve bütün ağnlarını derhal keser. Lü

zumunda günde 3 kaşe alınabilir. Dü.n de Beşiktaş raJtibi V eta
ya :ı:xıağlup veyıa ber&tıere .kaJa -
cak oiun;a yeniden Feıer hesa
bına tıir veoya :iki puvaıı .k.aıtan -
il.ıracak Vefa tıe.iııbına da kendi
ııini ıaidp eden &y-k<lZ.Q ooroün
cüliiılü kaptnnıyacakıtı. 

İkinci devreye Hilal takımı bü 
yii1< bir enerji ile b~ı ve bu 
yim:!eıı oyun üzerinde hiatim va
ziyete ııeçti. Devrenin ı:rtaları
na doğru bir lıxırner atıı;ımlan Or
han Hilalin ~ne f\l)lürıii va,>
tı. Ve mü..abe.-ka bu vazr·et de
j!işmeden 2-1 Sü evtna.r:yenin 
,l(alıbiıyetile nın.·vetler.di. 

yatı• Sorbon Önivenıitesi Fransu hamıniıl edeceksin. 1 
S'lJ'f&: 220) sözde rnünakkidine söyliyuek -

Bınk 0 zat anlamasın oğlum, !erim bundan ibaret. AncaJ.. ti- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sen anlıyonun ya? .. Kortlin de- yaı.z.,ya diitlı.ün, hatta tiyatro de- 1---------- _ 

*bu ıbil' ili ııaktadan şııoyanı 
~et obn bu maç> takip i
~ o mü~~ kar ve yaj'(
mura rağmen sa:blll}'a bir hao<!ıi 
ı;eıyin:i lıopl•mn-. bulunuyordu. 
6abahki maçlr:arııı zam:ınl:ann
da alasa.J..hk olması bu miihlm kar
\DlB.\101&'(1 aı:ıc8k 3, 45 de başla
Mıl:>ild. 

Hakem Almıet Ademin idare 
edec~1 tıu maça ~ki taraf ~ a ı;u 
kııdromile çıkmışlardı. 

'Beşir.taş: iMehınet Ali - :llıra
hiın, Taci - Feyııi, Ri!at, Höse
y ın - Eşref, Şeref, Hakkı, Cihat, 
Hayati. 

Vefa: Sata - Vahit, Garo -
Mtüeşeaı, Uıtb, Şükrü - Ne
cıp, Ha.kJıı, Sdıi, Hüseyin, Meh
met 

Oyuna oııtadan ~m bir 
hücumile başlandı. Bu :i}k hücu
mu kesen Vef.:.Jar oyunun illt · 
aorrlaraıda tıü;yüi< bir muka~et 
~riyodardı. Faık.at yavaş ya
ftli oyuna hi.bn olrnıyıa. baş& -
yan Beş.l&taşlılar müteaddit hü
cllllllıarla Vefa kalesini tazyike 
ba~dılar fakat bu tazyikleri biz 
lllWlere V'Cmledi ve Vef§ııın bil
hassa aağ haıfı Mıdıt~ ile ka
lecisi Salanın can.aiperane gayret
J.cr; V aluanı yerın.de müdahale
leri Beşik.taş lodarına ııöz açtır
ıruyordu. 

Beşi.ktaışm hücumlanndan """" 
ra &ra Vefarya ııeçt.i oırlıır da bil• 
lıassa ~an B~ktaş kalesine 
oldukça tehl:keli ini.şler yapı -
yı:ırloırdı. Faıkat en ziyade gol yap
ması beklenen Mııhte;erni haf 
ha.tl.uıa alışları b>r iş görmel.e
rine iımkıiın bır&iı:ml'.Y'lrdu. Oyun 
bu andan ililbaren miiltevazin ce
l'e'.>'1111 etmiye başladı. Ve Beşik
ta~hlar Cihadın ayağı ve bir de ka
faoile mıila.kk.ak iki ~ fır66tı 
kaçmlılar. ı$erefirı güzel bir şü -
tünü dil' kaeci S.Ua ustaca kornere 
çddi. 

Oyun ~ kamlıklı hü -
cwı:Warla devam ederken birinci 
devre daha fııoUa Bet,ll<taşın tıa.ı.. 
klıaı akında ıııo.l>rfrı dia'ıı.k bitti. 

İKİNCİ DEVRE 
.İılLiDı:i deVft!'Ye V efarun <ıOCu

ınile lı•ilanclı bu clevre<le Beşik,. 
ta$hlar ?Şi.ıı ciddiyet.ini anladık
larından dai:ıa sür'atl: ve daha a
Wııan ~aırnl'.l'a ıbaş.la.dılar. Ve 
oyu.n da lıü'ııııcı dıwredekinden da
ha zevkli devam etm~e yfu tut
tu . .Bet;i.k;taşın tıu atılıgan oyunu 
V1Waış yavl!4' sör:du ve Vefalılar 
çalışkan ve enerjik müdahaele
rc haeiadıl..r, Bu esnada Ha~"2ti
llll1 b>r ııo.I fıı:ı;a:ma mukabı 1 Ve
falıılaroa muhakkak bir ~ a
~eleden i<açmlılıır. 

Ve ikinci devrenin yinnınci 
del.i<eeına kadar Bc:ıı?l.'16.ş taz -
ylkı dev"'" eılıt'ikten oonra Vcla
lıi.u- aoyuna ve .. ini.rlerıne lıfilom 
olarak mukaiıelcye ~,lar. 

Vc!anııı bu ta;ıı:o,-lt:i Bcşiıi<taşa 
l;eratıerliJti ıu.m1 et!ırdi. Ve esa
aen yorı.Umuş buiıuıan qywıculaı 
oyunun oıijCeb:ı ki Jcsınında ııe
lişi ıııuuı ()'\1%1JCYaralt va:kôt .ııec;ir

mı:re tı~ar ve her iki tMonı 
da ı:ıoı çıi<aramıyacaj'!ını anlaılık
lanndan oylll'llln biiııbüfün :zev
ki it.almadı. Ve maç da iki tara
fın beraberliği ile bitti. 

A. HİSAR: 3 - ANADOLU: O 

~ref 'Stadınd& O"ynanan ikın
ci küme ımaçlenndan Anado'uhi
aar - Anadolu mü•ı;heılrası Hisar-
1.lann hakim oy-unu ile 0-J bit -
mi.;ıt.ir. 

F. YILMAZ: 5 - G. SPOR: O 

İkinci küımeden Fener Yılmaız io
le Galataspoı· arasındaki .karşı -
}aşmada Feneryıhnaz tamamen 
b(ıklınlyeti :ıl:t.ında oynaıımu; Fe
:n.eryılmaz bu maçı. 5--0 .kazanrnış
trr 

SÜLEYMANiYE: 2 - BİLAL: 1 
Serel stadında lıiioiln birinci 

maçı Süleyınani.y-e ile Hil'11 ara
sımla y.apılı:h. 

diğim gibi, vodvil ve hafif ko- !isi olan bir bal>anın oJilw;wı. Be- · 
meJ.tlerin Jenideıı canlanmasın• ni~·a~ılarıtuı takip (;tfiğin gibi, 
da ismi! olmwıtur. Şimdi sana o- tiyatroya <lair bütiin yazılanları 
kuduğwıu anlamamanın ne fena da okuyorsun. Birkaç nokta da-

Takalm Stadı: şey olduğunu çok canlı 'bir misal ha var ki, tenevvür etmeni i6 -
ile i&pat edtteğim. terim. Ancak bunu ben yapamı-

() SA 
ANi\iliôt 
9 • 1 • \:> .. J 

Kara gümrük : 1 Gene <O Kadın• haklı:uıdak:i yacağun, bunun için •Tan• ın ti-

D O t~ııkidimde şöyle dem'.ştim: yatro ıni\nakkidinc sen şunları 1 Sterlin 
avutpaşa : ·l"nıno;arun hafif komedi üstat- sor da sana cevap versin: 100 Dilar 

•aıt&nlf 

5.24 
)3().19 

2.9675 
6.675 

29.3:i5 
69.3433 

'l'ııbim stadında lik maçları- lau büyük haı'be kadar ve büyük 1- •$imdiye kaclq tetkik ey- 190 
run ikinci Jru.meden Karagümruk harpten sonra Fransayı giildiir - ledlltim şehir tiyatrosu temsille- 100 

Frc. 

ile Davutuaşa hakem Tarıjlın i- mekten katıltıılar ve yavaş yavaş I rinde bn derece muvaffak olun- 100 
daresinıie ya.ptılar. Müthiş bir Balkanlarn yayıldılar ve bize kıı- muş bir piyes görmedim• huyu- 100 

Liret 
İb-viçre Fre. 
FJ.arın 
Ray.i.,'1Dl.arl< 
~a 
Drıııhmi 
Leva 

~ ve berbad bir sahada bir d•ı· geldiler.• ruyonıunuz. Şinı<Uye kadar han- 100 
ibuQUk saatlik bir çıekiı;me<kn ·Tan• g~elesinin sözde milnak- gi temsilleri tetkik bııyurdunuz? 100 
so.nrıı Ka.ragumrükı.üler rakipli!- kidi BÜYÜK llARBA KADAR cHayat bir rüyadır· •Şermin• 100 
tine tefevvuk ederek maçı 1-0 siizünii Jmnıyarnamış da gırtla _ •Seytan• temsillerinden •O Ka- 100 

22.0175 
0,97 
l.5875 

kazandılar. ğıma yapışmış: •Cahil diyor Bal- dm• temsilini daha muı•affıık bnl- 100 
BEYOGLUSPOR: 6 kanlara bu hafif komediler bü- manızın sebeplerini lfrtfen izah 100 Peı;eta 13.2325 

Cek kronu 

GALATA GENÇLER: O yitk harpten sonra J:'<'lmedi, on- eder misiniz? 100 Peıtııö 23.425 
İkinci kar.;ıi.aşınayı Hakem Ba.- dan daha pek <Ok e.vvel gel.mi.$- 2 - •Molyerin Plottan alııumş 100 Ley 0.97 

haeddinin idare.;inde B9oğlu " ti.• Benim harpten sonra ııeldi bir mevzuu vardır• buyuruyor- 100 Dinar 3.0825 
spoıl' ile Galata Genrlıer yap1 ılar. demediğim meydanda; fakat o- sunaz. Babam ise .Skapenin hi- 100 YE!ll- 30.94 
Oyunun birinci d.;;nc&i BP)•,ğlu- kııduğmıu anlaınıyana anlatmak 1 leleri• nin •Amfitrion• un •Pin- lOO ~!:·ve Türvilil}ı.o975 
soorun t&m hiıkimiveti allinda kabil dei(ildir. Nasıl ki, benim Ah- ti• nin Plottan •Kocalar mektebi• 

· · Esham ve tahvLAt merlne mua-cereyan ederek 3-0 bitti. Ikincı met Fehim Efendide Labiş sey • n'ın Terans'dan h--"-'lide adap-
~""'" mele o'mamllŞtır. 

devred~ yine ııakiırıiyeh de a- rettiğimi ve harp başlangıcında te edilmiş olduğunu söylüyor. Siz İ9İİİİİİİİİİİİlji)4i)i(ı:0:R"limiiiiim! 
lan Beyoi!lusııorlular biribirini M. Enkenden, Fler ve Kayıveden ki, Molyerin Plottan alınmış bir DOKTO 
mütealdp üç gal daha yaparak k<>medi adapte edip oynattığımı mevzuu vardır buyunıyonmnuz, 
sayı ade<lini altıya çıkardılar. da anlat.'Unazsın. Bunlar nıaynak- babamın iddiasına ne dersiniz? Feyzi Ahmet Onaran 
Bu sırada müthiş soğuğu baha- tır çoc:uf:um, onları dinler •Ha!• 3 _ l907 de Suz:ın Depre'yi 
ne ederek Galata Gençlerden der geçersin. Ben gcçmlyorsam, alkışladığınızı, 1908 de de ,Jan CU~ " ~e m&teı..um 
dört oyuncu sahavı terkellı!!ın - seni tenvir maksadile geçmiyo- Hadingi gördüğünüzü söyliiyor- Pual' hariç ber &'in -tan 
den hakem nizamın tayin cttig:i ruın. Bir eseria değeri verilirken sunu:z? 1907 de Depre İııtanhula aı...ama kadaır 
oyuncu adedo.ıden ~a~ okn bu 0 eser için meloclT:<mdır demek- gelmi4 olacak, fakat 1808 de sizin Adres: Babıill C&ialoflu • 
maçı 19 dakika varken ve Be:;-oğ- le in5an mdodram aleyhtarı ol- Tanin gazetesinde çalıştı~ınızı 7ob1u lı:~ulnde No. O. 'l'eL %389' 
hısporun 0-0 lehine iken ~til. ınaz deli\! mi? &n tiyatr-0nun hiç 

b . t · ~- k ldı. 'ir ~csidiı>e al.- ht:ır de'"lim, söylüyorlar? Baham merak ooi-
mec ur.ye nıuv a • ' · ~· yor: Salıın Dlrekleramsında Pe-

BEYKOZ - TOPKAPI h ı hize he si n lb.ım olduğn-
Bood.ın sonra vaoı :m3sı Jiızım na kaniinı. Fak.t .Tan• ın sözde ııızu seyrederken rüya görmiiş 

l(<'!len &Ykoz - Topkapı maçı sta- münakkidi !:-ana m~lodrnm düş- olmasın? diyor. 

dın ba..,tan ba3a "öl haline gelmiş 1 =m=a=n=h=i!"=da=m=::=·•=ın=ı=y=a:::p:::ı=şt=ın=r=.=b=e-=====s=ELA:==:ın='=iz=Z:::E=IT=S=E:::D=ES= 
olması ve nUaıni vazi,-.etini kay-

betmiş IJulmı ması yüzünden ha·· B k d } ı 
kem Halid Galib taTafından oy- iiyü ava 3l 
nat•lmadı. 

Fe11erbahçe Stadı: ---- -- ·--
Galatasaray: 8 
Kas1mpaşa : O 

Fenerhah<·e shdında P.iinüa ve
gane karsılaşmasını Galatas;ıray 
ile Kasım~3 takımw. ı yapnu.'1-
.la:rdı:r. Oyun Gaı.:ıtasarayuı 
hakimiyeti ahır.da oynruıını ve 
birinci devre 3--0 bil.mislır. 

Oyunun ik>nci dev.re•• _v.ınc G a
latasarayın .hiıkimiı•,.ti altında 
devam etmı<; ve bes :(ol daha ya
p.an Galatasaraylıhr sayılarını 
sekize çıkdl'ınca Kaıı>mpaşalı o
yıınculardan •besi soğuktan mü
sabakayı terkettiğinden maçın 
neticesine dokuz dakika bla 
ha.kem müsabakayı tatile rnecbu:r 
ka:lrnıştır. 

Bundan sonra yapılacak olan 
Fenerbahçe - İslanbulspor maçı 
da hakem t:ırafııı<i:ıc:ı muhakfeti 
hava d-Olayısile o · .1tı amamış
tll'. 

Mekteplilerin 
koşusu 

sokak 

Haydarpa.şa lisesi tarafmdan 
tertip olunan klr lı:osusu dün 
havanın fena olmasına rağmen 
Fener stadından - Depo - Moda -
yolu üzerinde 3500 meiTe1"k m"" 
saied<! y .. oılmL'j'\ır. 

Bölge San'at. Haydarpaşa ve 
Kolejin istirak ctti&i bu k~u 
sonundr. ' ırinciliQi 1'o~jden V
lQdemir 12.29.9. İkinciliği Bölııe 
San'3t okulundan Ahmet 12.42 
ü~ncül;igii de Hayd~ 
AbduUah ~16tır. Takım ;.. 
tib.arivle Havd.ı.roıı,;a 22 puvanla 
birincL kolel 26 mıvan!-a ildnci, 
Bö~ San'ııt da 30 puvanla üçün
cü obnu•lardrr. Bu müsabakada 
derece alanhra kuı>oı ve mGAla'1ye 
verilmls ve .müsa.btklara Haydar
paşa l~inde çıay ikram olun -
mustur. 

~ ' ·" ' • -r: • ~ • 

İTİZAR: Haccacı Zalim ve Haz
reti Muhamme<l adındaki 
tef.rikalanmı:zı koyınıadık ka
rilerimizden özür dileri2. 

(Ba.şt .. rafı 5 inci sayfada) 
nıübiın hizınetJer, vazifelerde vap.
dL Vaşi>:gton hükumeti bu hiz- ı 
metlerinde ihmalde, kusun!a bu· 
lunmamaktadır. 

Dii(er taraf1an. sulh lehine, Al
manya ile lnıtikere ve Fransayı j 
uzlastırmak ır>Yesile Birleşik A- 1 
nıerika Cunıhurreisi :Mister Rnz
,·cit•in ga:rrctleri, teşebhfl.Sleri, 
lıaı·bi<ı l:u"ıle getirecei\ :-eni 
buhranlara, tıııhrlbota, sefabte 
mani elınak ııaresile lıeın iru;aııi
dir, hcın de kapitaiiM devletler 
arnsınd&kl harbin, Nazi A!~1~n
yan1n koıniinist Rusya ile birleş
mesi ha•.ci>ilc Sovyetlerin mu -
vafiakıyPll.,rine mani olanak ga
yelerıni dohi i•tihdaf eylemek
tedir. 

Tefebbüslerin uereceıti rıetice 
\'cryiiziiudeki yüzlerce mil -

yon katoli!ı.: hıri<\t~yauJa:nn ma
nevivatına hakim olan Papa 12 
nd Pie, ll!USt""\'i dini saJiklC'rinin 
müm.,.!<illeri hobamb.•şıları, hat
ta Hicaz itraİı Mai te jtıni•smıd
la da son zamanlarda yakın ala· 
kalar tesis edl'n Jlirl<sik Anıo
rikıı Cumlıurrt.M Mister Kuz -
vclt, komii11iz.an, Sovyet Kıı.:;ya, 
bilvesile onunla .ıkı dostluk, iş 
birliği l'apan Nwzi Almanya a
leyhine fi:kri ve manO<.'I hazır -
Jık, ittihat husule getirmiye ça· 
lı.şıyordu. 

Birleııik Amerika hiikfuneti 
Hariciye Nezareti müı;teşan ~
Vels'in, Cumhurrcisi namına 1-
talya, Almanya, Londra. Pıuis 
hükumetleri erkim ile görüşmi
ye avdetinde gizli raporunu yaJ. 
n~ Mr. Ruzvelt'le Hariciye Na
zırı Mr. K. Hull'a takdime me
mur edilmesi, pek n1ühira bir ma
nayı, '!ayeyi t•hhdof eder. İktı
sadi maksatlara matuf olduğu 
söylenen seyahatin, hakikat hal
de komün~zın veya Sovyet R:'os
ya tehlikesi ileri sürıilerek, mu
harip Almanya, İngiltere 11e Fran 
sa arasında, bah>e<lilen t.iiytik 
taarruzlar.dan, geni harplerden 
evvel anlıışma, nzl~ma, sulh te
mini fikrile olılnitmıu söyliyebl
liri:ı. 

U:alflımayı temindehi 
:aorlaltlar 

Birleşik Amerika Cumhurrei
sinlıı. hiildimetinin bu tesebbilsii-

TAK'JlM ve HAV 

12 Şubat 
PAZARTESİ 

Hicri: 135S Runıi: 1355 
2 nci ay Gön: 43 Z. Kannn 30 
Muharrem: 3 Kasım: 97 
Güneş: 7,01 Akşam: 17,37 
Ö~le: 12,28 Yatsı: 19,0S 
ikindi: 1s,ıs fnısil: s.21 

- HAVA VA7IYiiTI -

YeşilkÖ'.\ Meteoro'oji istasyo
nundan alınan malUnıata naza -
ran ~n hava yurdun Doi{u A
ruıdolu ibölgcsinde bulu11u ve 
mevzii yaj{ışlı d·lğer bö'ı:;eleı-de 

kapal'ı ve ver y& yai{ışh geçmiş
tir. Rüı.ırarlar ıbütün bölgelerde 
~emıbi isliıkame1ien orta kuvvet
te esıciştır. ~c d!.'nizinde 'cdos 
fırtınası devam etmiş, Marmara 
ve Karaden ıule karayel fırtına-
61 beş!amı.ş:ır. Dün İslanıbulk:la 
tıava kapalı ve yağmurla karı.şık 
kar'ı ,l(eoıniş rü2J11iır şimalden sa
niyede &-8 met.re hızla esmiştir. 
Saat 14 de hava ıt.azy.kki 1006, mi
libar 6Ulıunet en yüksek 11 ve en 
dü~ük 8,6 sattat kaydroilm.;.ştir. 
l'.!uı-'ti.k 8,6 santigrat kayde<lilııniş
tir. 

imtiyaz sahibi ve Neşriyat Di
rektörü: E. İZZET. Bnsıldıirı yer: 

•'O'' TELGRAF Basımevi 

n~ Almanyanın müttefiki İtalya 
hiikfunetl Reisi M. Musolininin 
de istirak edeceğine şüphe edile
n1e:z. Ancak şimdiki Jıarbin se -
bebini teşkil eden Almanyanm 
Avn1padaki genişleme, Asya, 
Afrikadaki müstemleke davala
rile, Faşist İtalyanın ayni tarzda 
ki gayeleri, totnliter Japonyanın 
Çini istismar arzuları ile, İngil
tere ve Fl'ansanın muhsldetleri· 
ni birleştirmiye, hal, uzhıı;ıma ça
rd<>rini huhıııya imkanlar pek 
az, zaif hatta Hl1kôn"z 1Bf2da -
dır. 

Bu gibi sebepler, tetkik ve mu
hakemelerin vereceği neticeler, 
muharipler arasında uzlaşma hu
sulönden ziyade, bahis mevzuu 
olan büyük taarruz hareketleri
ni hesaplamamıza daha müsait 
bulunınal:tadır. 

uAl\IİT NURİ IRMAK 

En son modalarla 
ahenktar yeni 

PUDRA 
Renk eri 

koleksiyon -
!arı bu mev
simin ropları, yeni yüz ve ten 
l:'E!Ilkla'ille ınıtiza.çı ica.bcdecej!i 
hissini uyaındıirmalı:tadır. Şimdi, 
meşhur .bir güzellik miitehaı;sısı 
tarafından i<:ad ediJ.en m son mo
da 1-eııkler, caz.ip T~ :pud
ı:ası serlııine dahllrli:r. Ve lıE'!" yer
den tedarik ~siniz . 

cNATURELLE• -Gayet beye 
ciltler içi:oı saf ve şeffaf bir ııü
zelli.k temin eder. 

cPEOHE• - Açık <terı1i sarı
şın ve esmer !erin elcserisine .!(&

yet uygun bi:r gürelW< !emin e
der. 

cBRUN SOLEİL> - Emıerler 
için cazip bir sevim~:l.ik temin 
eder ... Ve simdi:ve kadar göı:dük
lerinizde1ı dahıa parlak, daha 
canlı ve daha cazitı di~ ~ 
renkler .. 

Tokalan pudrası hav.almıd:ırıl
mı.ş - ki bu saye<le on defa daha 
ince kılar - olduğundan tabü ıtö
rünür. Onda taze çiçelderlı:ı ko
kusunu hissedersiniz. Bu pudra, 
cKl·ema köpüğü> iımtiyazh usu
liyle karıo;tı.nllıruş olıdı:ığımdan 
iki misli fazla sabii durur. To
kalan pudrasının yeni w. cazip 
renklerini görüııüz. 

Rahat uyku, net'e ve i•tiha 
ÇoÇ1.1Aunu%un tam ıMhhatte 
olduğunu göster-en en iyi 
miyarlardır. Bu husus ancak 

yavrunuz 

s 
ÖZLÜ UNLARI 

Yediği takclh'ds teınln edil· 
mı, olur. Çünkü HASAN 
ÖZLÜ UNLARI yüksek bes· 
leyicl kabiliyetine Hlveten 
yavrularınıza ı,tiha ver n 
vitamini bol, kalorisi tszla 
bir özlU çocuk gıdasıdır. 

HASAN deposu geni adresi: 
Bahçekapı Beyoğlu tramvay durağı kar~ısında 

M. M. V. Hava Müsteşarlığından: 
1 - Eskişehir Hava oltuluna altı Fraııs= tercüman alınacak

tır. Bunlara kadroya göre Vekaletcıe takdir edilecek ücret verile
cektir. İsteklilerin tahsil derecelerini şimdiye kadar Devlet memu
riyetinde geçmiş hizmetlerinin ~bitine ihtiyaç elduj\undan bunlara 
ııit VESaiki ibrr .. etmeleri Jiızımdır. 

2 - Aşağıdaıki vasıfları lıaiı: bulunan istekli>crin okulda teş
kil edilecek bir heyet tarabndan imtihanları 23/2/94-0 tarihinde ya
pılaca.ldır. Ta:liplerin 18/2/940 tarih.ine ~~ Eskiş~?ir Hava oku
llu komutanlığına müracaat etmeleri ve ımtihan j{UIIU olan 23/2/940 
tarihinde ytrlı:arıda yazılı vesaikle beraber Eskişehir !lava okulu 
kamufanhğında bultmma.ları Jian olunur. 

A) '1UM sılzmak ve ecnebi kadınlarle evli olmamak. 
B) AskerliA;ini bitirmiş d'ıınak. 
C) Medeni haklar~ mahrumiyet oeuı;ile mahkilm veya 

Devlet için muzir ~ In'!TISUll obnamak. 
iD} İyi ahlak eshabından ohnak ve haysiyet ve namusu m~il 

:fiillerle ve alelitfl:ak aj(ır hapis veya o dereee rezayı mı.ıs
~ bir fiil 1le mahlcl:ın olmamak. 

E) Sıhhf ahvali vazif.e görmiye müsait dllnak (raporla). 
F) Lise -yeya moedili tahsili göımüş ol.maS veya Devlet memu

riyetinde hizmeti mesbuk olmait ve bunlara ait vesi.kalar 
i~ etmek. 

H) En az üç sene hizmet edeceğine dair noterlilı:lftı mtxıaddalı. 
te&lıhüt senedi vermek. 

ADEMİ İKTİDAR 
vo •&L•SV•&tc.LleiN& 

HORMO 
Tıthletlerl her eczanede bulunur 

P""'• ""- '™I Gaı.ıa. 1-ıı..ı 

-


