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SA\J: 979 

Telefon: Başmuharrir: zom - idare Müd ilı ii: Z3309 
İstanbur Nuruosmaniye :No. 5f En Son Tel-rafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi YIL: 3 

Sahib ve Başmuharriri: 

ETEM İZZET BENİCE 

Fi UNASEBETLERi VAHiMLEŞTi 
Finldndiya Finlandiya HükU.meti Bir Beyanname Neşrederek 

l.hst~lv!,et Carpışma Hadisesinin YCılan Olduğunu Bildirdi 
ı a ı ••. , 

Huduttaki 90ll bi.ılİ9e• 
uin yeni bir itilifia 
iz.alesi mümkün olduğu 
gibi hu harek.etin bir 
Fın - Sovyet harbi ile 
ıaeticelenmPtli ihtimali 
de vardır. 

Pravda, Finlandiya Kendi 
Mezarını Kazıyor, Diyor 

B11 sai>:ıhkı teijt aJ habederi 
floyye~ Ruli) i e .lı"mıandıya =
'1a ı;oo zaınaııJanıa bıraz yalış~ 
'1e duı gunıaşıruş g.ıoi ROriılen ih
tilaflı va:ııye\in eJuilf ve bırden
bıre baş dor..dürucu bır sür'aılc had 
bır ııı.alruıy ıııro1;;1ru gostennclt
teruı-. 
Sovyeı ~ n:ıl<Lınnın :d. sına 

&'Ô•< bu M v.ızıy ün fımııi Pin-

Bdslnkl t'1 tAA.) - DUn ü
r ; cflhniıl .aa. rami~ tıtblli4e i'tn· 
ıa..ıınıııan. •• aym :ıs und• lllçblr 
loıı<'W aıc.ı aç_,. oldukları l>eyan 

~ıe.ıır. 
S.r.rdioln Flııwutly• ord.,.wıwı 

la.uthMlu• U kllalnetre ıuisfne ~kll· 
mest.nt Jstemelrr~. Relıdnklde busiik bir 
lae7•can levlll dmqtlr. fyi malfım21 
a.lılu.kta olan mehafU,, Sovyt"Uerin 'la· 

~bl kabul tcllldiil lakdlrd• FlnlancU-
~ .t.uuı tıuvuk P.h..irlerinden hiri rtJan 
\ iipuriyi himiıl.J'~ tdcn berzahJ.ır ıra
ındü.i Flrılandf a tstlbümbnnm tel· 

ki ieap .. dN·f'ğlni t"hf'mmlyt'fle lla7del· 

mrkk'dlr. 
Ayni mehafil. ı.;;O\.'Jf't nola..,man nl· 

landiya topçusuau.r. tfad1ıt b<>yuı;- timalom mablyrUndc olma•ıtıııı v• 
daki SoV)' et askc eri Fin lopçu - muıak'7al:l ıu yı aolt bmUıuakla ol
lannın yedi d fa atcş1ne mruuz dufuu beyan eı-tı..ıırın. 
lkalmışlardır; takat, dab.ı ev • ı nııla.ndln ... ııaımn.ı • fimdıkl la&.
vclde; muk.ıb .ede bııluruna - yikm nnı ~yayı a:eç .. ırnıe lüw 
ınak emrinı aldıkları .. çır. karşı .- ulr.1.mı, 01<\.ıl ıntızak~relen te.k:rar bq.-
1tk], Qt açmamı .ıı-rl r. Şı..11.ı. ı.unap r ıeın .-~ımalıla ol•• n 
Sovyct hükümctı Finı neli ·aya 1 unnedil <lıUtllr. 
verdiği ııir nota ılc FWandıva kr- T.1.1 Kİ AT YAPltAK LA:.t:11 ı 
taatının bududdan Y .rını beş kı- Ilrlmıkl .7 (A.A.)- ı-ıaıandjya. h11-
lometre d r~Iiit de genye ı;ck'l- kilmri ~ 1, ~vJ-et -•bamclaJı 
nıes.ni cm ktc olduğu gıbi Sov- bUdlrilo ltlMlıd ü• balt<ri ve bıı 
le• matbuatı da Fın hükümettoe habrrln t'lnlandlya hükfımtll ıanııa-

• 

Ve 1 !Sl$er başv Jtılırı.ıo ""ın;ı da lek>ibi d°""1"1le bir ı::ü= endişe 
karşı llle5 puı;kürmekt ır. (Devamı 3 "'~ ııalıilede) C.ph•l<rde bir kuçiik aablt d- mtnll•nal tarassut edİJ'•• 

y:~~~!~·;~'b.~u;;~~::-ıH. ı M H b. --.---,- D i l 
ceğj :~:~~wğ~:;e~~~ue:: 1 Jt er ayn ar JIIJD ORtor ar 
tırıan yazdıJtımız dakikaya ka - A d 
darbi.-habergelml'lll~olduğuw.öiA I E . rasın a 
hadisenin Finlandıya kaynakTarı 1 rthrı masını mrettı iL •ı•k • ç k ? tarafından nasıl nakil ve müdafaa 8.Rl l mı ı ft. 
edılmiş oldui(una da muttali de- ı __ 
Ril~~Jandıya hü1t<ımeun bu top- Alman Tezgahları Gece Gündüz idare Hey'eti İntihabında 
~-u ateşini ıaınnıer esnaısndaki bir u·· ç Ayr L" t 
hataya -atfederek ve bir tarziye M ..,., ·ı va B şl dı ' ıs e 
veya ölenTerin ailelerine l&!Zminat ayn ve ı orpı ı 1 pmıya a a 3 üncü mıntaka etıbba odasının 
venncy! kabul eder<'k ön!emiye c;a- Aıulerdala 26 4A.A.l - llö71tr a- l -7nlulkıı, «Jk clalıa kulllyem mııı- gc<.-en hafta yapiran konr,ı-wi çok 
lışınası bittabi ilk plAnda beklenen ;an 1 bildiriyor : tanla. imal elm•k uzu• •mir alnıı><lu- hararetli olmuştu. 
bir harek t olur. Bcyük bir nıecbu· lkrllndes ııaıı.r vHlldi*ln• ıore dır. lllacillcr durmMlan f•h•~orlar. Toplantıda b<12ı doktorların 0 • 

riyet duymadıkça Fin hükümcti- wuu, llaI•-· pnııı.ı 1apıl:ın maya BHlor n Amiral Rrodor cok sık••- daya ve içimalara kaı;.·ı Uıkayd 
niı; hudııddak! kıtantt yirmi beş mDl>areb<olnln bir bdlıı aufınd~ ver- ıuıkoreltt yapmakla ve en eon k..re- kalllıklan, bir kısım azanın aidı· 
.ıtilometrc geriye c;ckeceğioc pek diii netictlul tetkik tllllıltn <0ıın. l>u dlltn lmUıllara dair ıeldonla k..a ıaı. tının da muntazaman tahsil e<!i 
ihtlına! verilemez Finiandiyanın harbin daha ldd tı•ndirl1-ııi ""1'1nl m ıi-kt..ııııor. Hltıer, oıau ••- Jemediği mevzuu bahsolmuş, bJa-
ı:nüdafaa hatları h<>men hudut üze- v.rmio&lr. Ulller, ma>·nı...,n, İna:llle- ten lşlerdtn İnclltuonin mes'ul old•- hare yeni idare heyeti ı;.zaları ft-
rınden başlamaktad.ır. Bu hatları rtl'• ""1 rıı lıırndli ıllilu ı...ııu eı- juna dalr, mukmadiycn ltkrar edilm çimi i~in yapılan jn!ihacp da, dok-
Yinni beş kilometr derinliğinde t.lj-i mul&leuında.dır. Alaıaın sn11l lu· na.ıartye saynlndf', bltuaf mt>m1ellri- torrar arasındaki bir ayrtlıkın te-
t.>rketmek ·bu küçük devletin mü- ıihlarpıd:ı. ~ bölııklrri ıwıde ile de· lor üıuind• onları Bnlindeıı emir al- ıahürüne vesılc verrnj tir. 
dafaasını zayıflatacajiı J(ibi beliti fa ııol><I d tiııllrmderinl lop eUlre • mata m..-bar «lttek derecede taaylk Bu mtihapta gc~-.,n s.:.-çımlf;•·de 
Prestij nokt ından tek l;.ı-aflı ork lıadar ıkı <almnakladıriar. Ha- yapm..ı. ıinıidind•dlr vr İnglllereyi hiç giirülmcmiş bır sekildc ayn 
böy<Je bir tedbirin ikan 11muıni- •<>ra kabıliy•ti eolı. ıa.ıa lııiçıik ıaı.- mvw ... vaziyeti almaia mubwr ı..- ayn 3 namzeı Jis <'Si ortaya çık _ 
ede de i •i tesir bırakmamasından ltlbıı.blrl<r 1-oJlc ikUfa ..ıı1meyi11 rakmış olmakla ifllhar clm•kledlr. Na- t r' 

mış t ••• 
da eod'"' edilecektior. Bu it"barla ııoo tonluk lalaltlbahlrkr de ~apıl - zJler. ma1nl<rln Alman maynl oicta - .Türk hckimlerı doı;lluk cemi-
Fııı:!and" h 'k' t f d -fi.tadır. ••---•a. "'m~'-• kadar bu ... _ ıı~ ı k" d ı la -~-• ıvanın er 1 1 ara ın a - ~- ~ _, -~·· ar a n ar • •m yor r. r~-. yeti> tarafından tertip ve kabul 

itaJya 
Askerini 
Bırakıyor 
İtalya Daha Ziyade 
Ticaretle Meşğul 

Bulunuyor 
Londra 27- İtalya. hUkUmeb 311 '-lD 

ukeri iuhb ıtdttek lf'• a!tk.rri me
zunl~·eUere karar v~rmlııJbr. 37 a.~bk 

faal bir hizmet lfa etmt olan 1912. 
sındı efradına fc\ikal:i.de bir kıı- me
ı.unlydt vcrllect:llttr. 1911 c..ırııtından 

meft.J mıunara IDVIAP kictill sabit· 
Itır ile dnt tulı ..ı~ceeklenllr. Bu
yü: har• ve j,q..7a harbine i:fUrall 
etnıl:t olan zablUrr i('ln df' a:rnt karar 
•erllmif1.i ~. 

İtaJyaıu.a \tea~in &1.okLU'ı &ekra.r v•
cude cetlrllmlş olduju.ndan hu.. .. usi o: 
tomobillerle moı.o..iklf'tlrrin ""'·ru-wtrri 
serhesl bırakılmı: br. 

Abhüanm idde:Uendiril.ırıınl dola

_:,&alle. İt.al) unn., Londra.~·1 prot.öıo et- ' 
Ltil de dotru detildir. ILlllA. yalnıı. 

mcnfaatlrrintn hall'ldar oJma.maaııu bı· 

ıB~;-~arhoş Gecel 
1 İki Kişiyi 

Bıçakladı 

Etrafında Oturanlara 
Sarkıntılık Y aptr 

Yedlkuledr oturan Emin oilu Ah
mrt adında biri dün ak~ın btrm 
me,haneye uiradıktan ,., kafayı blr 
ha~.-Ji tübüledikf.eon ·onra, S.a.matyada 
Şükrü adında birinin ldanslndtkl ıa
rlnaya 1"Jtmf,t1r. Ahmrt burada baiı
rıp ('afırmQ'a ve dljer ma.salard.ı oto:r
makıa olan dlier mli.,Cttilett urlrm
Ubll: otmtye ~ I~ Gulnon 
Şu1Eı11 bir hidlkye mf' ~·dan •erme -
mell lcin A.hmecJj .-Uulllkte aui•ocb.a 
eıkannak lsWmif. llndtnl bUmlytte_k 
d.~r sarbaıt ola.D Ahmrl hlcldf"lle

nerf'll bı.-atını f;";e.kmt • SıillrüJil ko
lundan, flı-afi .'.\lehmt:t AliJ'i df' kar

nuıda.n ajıır crurt'ltf- yaral&m•IU'. Ya

ralılar bJStantn lıaldırılıLJ111t ledavl 
altı.Da aluımutlar, bi.d.~deı.ı sonra. kaç

mak isü'1cn. Ahmtt yakalanarak tah
kikata ba~lanmı,.br. 

Vl"RA .. ADA~f Bl'Ll"l',Dl 

Varşova Elçimiz 
Cemal Hüsnü Geldi 

Polonyada Bulunan 500 Kadar 
Dönecek Türk Memlef 

Bn ~bahki kun~a.D!l>iyonf'I ve: rk.ı. -
J>tt$ 1renlf'ri U('tr uaUlk rCH.arla ıel
mloıtür. lA'hbianuı Almanlar iarafındlo 
i~gali Uzf·rinı• c .. ı..ı l.f'hl la.111 hnllumel 

a.a. dr ~ra~r Ronu.n7a1a •eçm;a. "'° 
iki a)danbt"ri Komanyada buluaaallta 
olan. Var;ova setlrimi~ C'f'mal HWmu 
bu ~abahlti konvan. l:ront) tnnilf' Balr.

rrttt"n şe:briıniu •rlmlşür. 
Uarpt.e. VU!JOTaya Alman 11.uv...ct

ııel"lnin yakla.şm.ıu '\'e ~hrJn lııemf"ıı 

lıııer Pn Atma.n ta,-y•rtlt-rl tarafusdan 
m.uth4 5Urrltt- bombardıJDaD rdilmffl 
littrlDr .. Türk ~nri dr IA-h hu.kimcü 
ve dfier • clirlerle evvt1i IA:hiM.anm 
Rumanya hududuna. }A.kın hir ıtcbrin , 
d ha. ınra d.ı Romuyayı1. «~tm~ ~ol· 

da biı1<a(' df't·a Alman la.YVart'lerfaln 

hU<".ımuua maruı. kal mı hl', l.'f'mal 
Hiımü tki aycbnberl lt.omanyada bu· 
Januyordu. Eskt '\.&n10ll& ldirimfz 
ba !oıabah bı.a.s1onda lendl•dl l'Ortlff'n 
bir mah.urlrimiıe: Ankar;Qa chmektfl' 
oldııkuno. Fraıı!WI• <Dl ıqı,ıı l"dllm.1' 

IDtvamı 3 iilltii lalıllale) 

• 
mıze 

Bo saloalıı teJu1m.1oe sekD oüi 
Vıır ova <diri C-1 B il --------Türk Askeri Hey' eti 

Pariste Karşılandı 

bududdan asker erini rnütckabilen modehl• ııı•t•lbal.ır npma ı ihmal et- ......,., mayo kalL>ndıklannı inklıra 
olunan 1 inci list.<, ile profesör .Sani 

·ııerive çclmıelt hususun<L:ı muka- mlfti. dn21n td<Bliyorlar. Yaver. Ziya Ağıncı, prof<'SÖr Fah-

Bir hafta. tV\:el, bir ıtte. Akuray
da Sofular cadde. inde 1Jir :t.dam &a.-
1'ane!a ilf" karnının 4 ) erinden alır u

(Denmı 3 iiacı& &ahllrcle) 

tDrvamı 3 uıırü hlftde) . luhimmaı fabrikaları. ea son m<Hld l'l':Ni ASKF.R GÖ. ·or.Rh"ORLAR rettin Kerım Gökay, bakteriyololt 

CUMA GÜNÜ BAŞLIYOR 

1- Bar Çiçekleri 
Yazan: İSKENDER FAHREDDiN 

Bu ftttalide h~vf"\-a.nh ~ ''e ma t't'rıt romanuu 1 K3nnntH"V\'f'l ('uına. 
cü.aUdMt itibıiln-u nufl ka taıip ttlini:1. 

2 - Akdenizde Türk Denizcileri 
Yazan: ZIYA ŞAKİR 

Bir ~amanlar. lt~•k bir Tiirlı. ıotiı h.;alindt> &lan Mdt:niad ki Tıilrk 
llors;ınJ;ırmm mattra, hartt. kahraman hk dr .. f:tnbnnı •u ft\·tr:rtıid.- Merdf' 
if-hrtlt'! o_. a ·an.Jı:'Rnıı. 

SON TELGRAF 
1 Kıınunut'vv~ı ('Ulll•l aunu.nden IUbareu. .. .. ıu.. buyuk De4rb·aL 

lıır'ocram;.ıa ı or. Siı.t! 7eaJ tf'lrJka larUe brraber, ea tanınmı. ve 
At-•Dm m .. barrlrlrri.n en •üul ~·azll.l ruıı da &.akdim He<'f'k.tir. 

1 Birinciklnun Cuma 
~ 

LondJ'a 27 (Radyo)- Almanlar. llu

landa ve lkklka hudutlarına H!lİ a -
keri lııt':tl.a:r ciindf'rmf'ktr dt"\·am Mli-

yorlar. 

Fethi Eıı:len ve diğer bir doktorun 
yeni idare heyctirııe getirilmeleri 
teklif olunmuştur. 

ID<vıımı 3 ıincu !lalılfed•) 

~~ . 

So.n.Telu~aFlar 
Bir Alman Vapuru 

Kendi kendisini Batırdı 
Bttn ?:l (A.A.)- Alman istihbara" 1 nubunda ilendi lni ba&1:rnn tır. JZ1 

bürlbu tebliğ f'dh;or: kişiden fbattt olan butün mıirettebat 
Adolt Vırrnıaıw admdoLki ve 8.&?7 

ton hacmindeki Abnan vapuru bir İn
cillı ctmisl tarafından arawlmaktaa 
kurtulmak fc;'in Atlas OkyanO'-ıunun ('e-

ne: 11 i kadın olmak uı:ere 35 ki)fidea 

müte ekkil bulun;tn yol<'uları kurtarll

ınıJJhl'. 

Ölen Bahriyelilerin Sayısı 
Londra t7 (A.A.)- Öıı·tııHdliine: 

Köre ltavalpindi ,·apurwıda 300 :zabit 
ve babrbeli bulunuyoıdu. Harpten ev
\•e-1 bu vapur. foli:lltf're Ut Japonya a
nsında lrtlb;1tı temin tdh·ordu, rüat 

1 

nıuha..,f'm..A.tuı ba,ıanl'ı(·ında kul reu.&"J

nt N~·au:.ırak muavin kruvuör haliae 

1 
ifra.i e.ın.;.tır. Tahtı' bir ubU ilf" ıı 

ı.ı.rı,.ıi luırlanlaltllmlotlr. 

( Diğer Telgraflar 3 Üncü Sayfamızdadır) 

Vekili Dahiliye 
Adan ada 

Adana 2.7 (Uvsu i)- Dahili}~ \'e
klli t'alk Özlrak, Halaydan !\danaya 
l'«'ldi. İstasyonda h"raretlt· L likbo1:I e
dildi. \Tekil, Halke,·lni, mu.ıe7L parlllan 

&"eı;dl. $eretlnf' klüpte ılyalet. verildi. 
Vekil. buıün Mer ine l'lde-cf'ktlr. 

1 Ki SACA 1 
Hangisine inanmalı ?. 

Sov7tl - Fin buchulundalU bid.laeye 
dair soıı a:deıı t~lçallar k&rfuında 
hayret etrnıeme.k mumkun •el:lL.. 

~loskovı, 7 d•fa top ıtıldıiını, olcıı
ler, yaralananlar buhı.ndufunu -.ö7hi-

1or ve iddla ediyor. 
FlııJancliya IH. hidi~f' ·ı kalli.\·f'n kk

ıip etmekte ... 

- Tahkikat ) ap1J,ın, bakahm boy le 
birşe-)· var mı!. 

Diyorlar. 

Bu dava 1 bizim mahut arlta~ıa 
kon.,.uyorılllk da. aial-dl: 

- Ha.nci tanrm deıim ııı0,.1reıi::i u ... 
ha belli oJmas. ded~

Bf'n ~ordwn: 
- . • e zaman anJ~ılM:all J. 

Ctvalu '11 elıla: 

- Balı ,.e balUlM Aba&l &:..i• ulmua.o 

ft-1lerdf"n4ir.. * • 

ı 
1 

~•fda Pari~ ttttri:mh: Be:bic, Pari e muva alal eden TUrk »kerı 
hryf'tl rrf~f OJTrnf'nl iaım Or llay', •ar,ılarke.a l'irül•er. 

ÇERÇEVE 

Aksiyon Serisinden : 

Maarif meselemiz 
-12-

1 ıcAB..-U..Cl PllOFU.Öll : 

Blrkac a)· c~vd e.ıku. (lııkılap abldtJeri ı. (~\lar.e i l>•YWI• 1u11 umiyeler)ı 

1 
(Avrupalı profe. r). (ili• ve t.eJa.ıl.a), ve d&ha nite yaunıda. J'lf"dlln bab f'Uina. 
isbata cahştun: İllın ve sa.n'•&t.a yabaaeı mutelıa.&sı~. Avrvpa)ı prof;...r kaba! 
tdilem~; teknikte blr d.rrttf')e Tt' ınuaJYtn bfr J.anaaaa •adar rvırt! KoCli 
kendimı te~l"'.lt ttme.rJ srvmediilaı kin 'imdi bunları yrnf llııat&aa &'n-tle:mbı 
l&.alk.tnı ·acaıtm. Kafa$lllda ıı:erre miktarı !iiah ... i tetf'kkur basaası Kttdln-n. ~.ı 
tım"ek hırıyJa kavrar. ıe.rçekl tlrir. 

Halbulli d~rı Nkılnında.n ıarph (>lan ilim "" o,an'all.uı bir la r b .. . . ~· ~-kalım; bvcila. diiDaıı bir 1tln"1 olanık Lıtanbul (.aı--u~~- •• .. ... --~. -aPfa n 
.....,eryl bile 7al>un prtı( [J#r eluılmakta. Garltlin bu rıilbeol Jıa,rµua.ıla 

. ll>n"amı 3 - .. aabllt.U 
N.ECIB F/\ZIL KISAKUREK 



2 - S O N T E L G & A I' - 27 IKINdTEşalN ım 

·HADiSELER , KARŞISfNDA 
l .>:t- ;-.. , ·!.' ... ~-. ~ '·.;'..o:;,;;.· ~ . .. ·---~ ·. . . . . . ' "'""· '"' s ' . Tı l ~ f. ..,,,, ..... , · " ·· ·.r·.c· ,. .. ~- ~ on,. .. e gr . 

A\Rt.:PADA İÇKİ 

Tek Tip 
Defter 

Süvari 
Polisi ----

A ~/ ll·LRI lstanbul 
Otelleri 

SAKFİYATI ARTMIŞ! 

Avrupaw,11 b.w. me=leketleri.ııde ı• 
cunterde, çk.i sarfiyatı o ka.dar çota.1-
mış kl. &ihuna sarhoşlar, sokaklarda. 
aırt.üstu )'atQ'or~! 

sual olur. Fakat. bu ilmin okutuldufu 
Ameri_5.ada.ki mektebin ders programı
nı. kitaplarını cidd~ merak ediyonıı. 
Bu mektebin kJ&ap bah..-.1, bütün dlier 
mt'ktep kitaplarından daha mühimdir. 
İçinde en ufak bir yanlışhk yapmaia 
&"elmeı. Çünkü aile 7uvası bozulur! 

Bunu Temin için bir 1 Yeni Bir Y urd Binası 
komisyon kuruldu İnşasına Başlanıyor 

Müşterinin haleti 
ruhiyesi 

Temizliği 
Temin 

ve Ucuzluğu 
Edilecek 

Buhranlı a:ünlerde, sigara, içki gibi 
mö.key7efatın çok istlhla.k tüildfilni 
istallsllk rakamlan rosterlyor. Birçok 
tehırlerd~. içki aleyhinde propal'anda 
yaptlmafa baş.lanmı ! iC"klnln fa:ıla~ı 
urardır. Azı da zarardır, ya... Fakat.. 
içki alr7hlne prOP31'andanın, bilmlyo
nız, fazla bir faydası var mıdır?. Çlin
kö, insanlar daha ziyade aleyhinde bu
lunulan (eyleri merak ederler, onla.rı.n 
u.-;luue duşmez.ler mi?. 

BAYA.'! .>AAI VE 

B.\YAN IATMAZEL 

Şişlide. 7eni yapılan telefon santralı 
meraslmJe a.çıldı. Hayırlı obun! Bu 
.aantnlın bir de hususi.yeti var: İ tedl
lfnlz anda, telefonu açıp . aatl ora.bl
lecelulnlz. Otomatik bir makine sizeı 

ıtln kaç otduiunu SOyliyttek. 
Bu aletin ismi: .Matmazel saat• tir. 

matmuel kelimesi bb.ım pek ho
'1UD112& cilm<ı. Madem, reni bir sant• 
nl kuruldu. O ilete de: cBaya.n saab 
d.rseydlk daha iyi olmaz mıydı?. Şu 

Uyana bir türlü ısmam1yoruz. 

&MERİKADA EVLİLrR 

İÇİN AÇILAN l\IEKTEP 

Amerikaıım Teksu eyaletinde bir 

isdlvaç mektebi varmış. 3-Jektebin mü
diırunun kanaatine göre, evlenen her 
tıılft, bir kere bu mektebe e-lrip oku
mail imiş! Çüakü, lzdlv&çta saadeti 
p.J.nu 1evrı. para temin edemezmt.,! 
Evlilik hayatının ilmini de bJlmek li-
llDl imiş! • 

Evlilik hayalının Umlnl içimizde kao 
kifl bl:iyor. bu, meraklı ve 7erinde bir 

EN DA '1'IRLI İŞ -ORTADA GİUlEK .• 

Bir aJJmin iddiasına ,rört, yaz mev
sbnlnde doian ('ocuklar daha Zt'ki o
lurl:ıtmı.ş: .. Kı!fıD doianlar o kadar zeki 
olmazlarmış_ İfi.nizde kı"' aylarında do
ğanlar varsa, pek üzerinJze alınmayın
NJhayet, bu, bir ookta.i naurdan iba
rettir. Çok tükür, biz, fah~e.n. ne ku~LD, 
ne de ya:ıın doianlardanız. 

İk' inin orta.st .. Serin bir ilkbahar 
l"imunde dt.uıyaya relmfı;iz. Demek o
luyor ki, zeki iş.Jıde de muiavassıı bir 
haldeyiz .. Slze birşey ··yliyeylm mL 

Dti.nyada en iyJ hareket tarzı. hep or
tadan cltmektir. "Meşhur Araıt darbı

me ·eU malüm: Oayırh yer, ortasıdır. 

NELER DE YAZIYORLAR, 

HAYRET DOGRl.'Sl'?. 

• tuhittın Birg-en, yaıdıtı bir maka
lede, turkçemlzdeki anarşld n bahse
derken, on, on beş sene sonra, Tilrkl
yede, türkçe bilen miınev•er kalmıya
cak, diyor. Bu kadar kat'i btr ıe. ·hiS 
karşısında. ben, kendi hesabıma, doi
rusu b;&.yret ettim. Demek, tam on ,·e7a 
tam on bq sene sonra, ki.nı~ türkçe 
bilmi,Jecek .. Ha7di, diyelim, bu 7azı ile 
imdi yetişenlerin iyi türkçe ötrenc

medlklerlne l~aret edilmek. isteniyor. 
Peki amma, mevcut türkçe bilen mü
nevverler, o zamana kadar ~ Al lalı ge
clnden versin - hep birden vefat mı 
edecekler?. 

iıihl Muhtıtln Bircen, neler de ya
~arsın'!. 

AHMET RAUF 
----

Koridorda Sürüp Giden Bir Dava 
6 senedenberi birblrlerile ayrı y~ı- dince iş büyüyerek karakola, oradan l 

pn bir karı koca arasında vukua C'&- da muhakt'meye reçml.ştir. 
len enteresan bir hakaret hadise~inln Karısını; izzetinefsini rencide edecek 
•u.h.akeme ine dun nöbetçi bulun:ı.n. aiır sö:zler söylediği iddiasile dava e-
Sllltanahmeı 2 inci sulh ceuda cü:.r- den erkefuı iddiasını kadın reddei-
mumeşhut kuo.nuna C'Öre baktlmıştır. mlş ve bil&bare jahltleri.rı dlnlenmesl-

Uiut..aM şudur: ne C'eellmiıştir. 
Ekrem Kar~ur isminde blr polis İsmail, Bayan Nebıye ve Ferlde 1-

memuru 6 senedenberi karısı Hanife simlerinde bulunan şahitler bi\dlsede 
&kkoçtan ayn olarak SuUanahmett.e kadının suc:Iu olduğunu; kocasına atı-
!33 numaralı evde oturmaktadır. z.a ahnmıyarU sözlerle hakaret ettlfi-

34 7aşwdaki Ba.nlfe A.kkoç da ayni nl iddia. elm~lerdJr. Bo ifadeler kar-
11.emtt.e KOrmedrese sokafında 3 nu- şu.anda hiddetinden yerinde dura.mı • 
manda ikamet etmektedir. Yekdiie - yan Bayan Hanife 1ahitlerin 7alan 
rirulen ayn bulunmalarına raimen ay- söylf'diklerinl asabtyet;c Ueri sürmüş 

D.i. mahallede blrblrlerlne çok yakın ve onların ifadelerine defeatla muda-
evlerde oturan darcın karı kocanın bir hale etmeğe kalkıştıiından hiıki.ın, ken-
de çocuktan vardır. dislni dışarı çıkarma~a meC'bur kal -
Henüı mektep çatında olan bu ı:o· JllJŞl.ır. 

cuk: an.asile baban arasında tam blr Bilihare Şefika Öı;ermaıı adında blr 
irtibat vaz.J.tesl l'Örmekte ve hazan blr müdafaa şahitl kadın dlnlenm"tır. 
evde. bau.ıı da diler evde kalarak ha- Bu şahit ise; vak'ayı tamam.ile Ba-
lla7atı.n1 bu evlerle mektebi arasında yu Hanifeyi hakh gösterecek blr te-
ıeçl.rmekıedlr. kilde &llla~ını!j; asıl kabahatin erkekte 

İ'.4~ m\lhakemeye intikal eden hl- oldu(unu Uıive etmiştir, 
4..1.se d.e bu çocuk 1üs.ünden çıkm.lŞtır. Nihayet hiklm; şahitlerin birbirine 
Ba1an Hanife evvelki &tin çocutun ba- .ııt ifadelerlnl uzun bir tahlllden «e-
•smın 71.runda bulunan çamaşırla - çirdlkten sonra h3.disede kadını suçlu 
mu 71kamak üzere istetmiş; fakat her l'Örerek onu S giın hapse mahkum et-
aedenae çamaşırlar kendisine verilme- miştir. Ancak hakaretin müt~kabll ot-
mi Ur. Buna çok knan C'eno kadın; ko- dulu da l"Ö1:önünde tutularak bo ceu 
•sına Uk: tesadüfünde; yolda uluor1a da affotunmu.,tur. 
ııiylenmlt Ye Ekrem de mukabele e- luhakemenln karanndal\ !lo.nra sa-

Tekmil devlet dairelerinde kul· 
!anılan defteı'.erin ve kağıtların 
muhtelif boy ve tiplerde olduğu 
bu sure! k IJıem fazla kağtt sarfo
lunduğu ve hem de mühim mik
tarda ciJ.d 'Parası verildiğı gör'.il· 
mü:ştür 

Bunun ıizerıne; bıitun dev :et da
>releriı deki evrak \•e defte.ıerin 
tip, boy ve geniş:il< itibanle bir
kştırilmesi a) nca kagıt ıstihla -
kinde de lasarru~lar temini karar
laştırılmıştır, 

Bunun lçin büyük •bir komısyon 
kurulmuş'ur. Tekmıl Vlekitletler 
murahhaslanndan mürekkep olan 
komisyon ça:lıı;malanna 'baş! nış.
tır. 

Gıdasız çocuklara 
yardım 

İ11<. mekteplerde okuyan fakir 
talebenin hlma,yesini esa.fı bir 
teşkilata bağlamak için bır birlik 
kurulmu.ştu. 

Alakadarlar, bu birliğin taşki
liitını daha ziyade genişletmek ka
rarında-dırlar. Mevcut teşkilatın 
varıdatı arttırılacak ve ;lk mektep. 
!erde, buıgünkünden daha fazla 
miktarda gıdasız çocuklara yardrrn 
edilec:<'ktir. 

Geçen serııe, ilk Jtıekte<p1erdıe 
mevcut yardıma muhtaç 12 bin 
çocuktan 9 "binı talebeye yardım 
edilmi·şti. 

Bu sene, bu mrktann arttaıl • 
masına çaıl ılacaktır. 

Üsküdar adliye bina@ı 
Üsküdar atlliye 'binası inşaatının 

harici kısımlan bitmiştir. Şimdi 
dahili kısımların ikmaline çalışıl
maktadır. Bu yeni bina önümüzde
ki avın orta~ında teslim alınacak ı 
ve yılbaı;ında da acılacaktır. 

1 K ÜÇÜ_K HABERLER 1 ı 
* Natıa Vekili General Ali Fuat 

Cebe.oy bu akşamki tzı.nle Ankaraya 
dönceektir. 

* Karadenız lisesinden mezun olan
lar cemiyeti yeni idare heyetini seç -
miştir. 

* Piyasada Sömikok buhranı var .. 
dır. Fakat, bu buhranın OnlenmesJ için 
al.:1.kadarler tedbir almaktadırlar. 

* Emniyet müdür muavininin riya
ı;etin<leki inzıbat komisyonu, muhtelif 
meselelerden dolayı 87 polis memuru 
hakkında tahkikat yapmaktadır. * Mulekait, dul ve yetimlerin üç ay
lık maaşlarına ait hazırlıklar bitmiş -
tir. Üç aylıklar birinci k3nunda veri .. 
lecektir. 

* Şchriınizde 25 ressam toplanarak 
yeni bir ressamlar bırliği kurmU1lar
dır. * Maarıt Vck:J.Ieti, zirai tahkikat ve 
tedrisat için köy enstitüleri acmağa 

karar vermi~tu. 

lond.._n çıkan dargın karı koca kori -
dorda tekrar hidiseyl ve davayı mü
nakaşaya başlamışlar ve pbiılerden 

50 ya. ındakt Bayan Nebiye de müda
faa ~biti olan Şefika ile münazaaya 
kalkıştıiından hikim kendilerini tek
rar rouhakrmeye çağ'U'arak brp ine bir 
den nasihatte bulunmuşLur. 
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Haz>n -bir ses onu yolundan alı • 1 
koydu. 

Yerde yataın hasta sayıklıyordu: 
- Ayşe .. Senden intikam ,.ıma-

da.n Allah canunı ahnasın. 
Me-lımeL birdenbire duraladı. 
Bu ııe,i :anır gibi o'.m~tu. 
Ayşe .. Bu, onun nişanlısının adı 

idi. 
Fakat Ayşe yeryüzünde bir ta

ne değildi ya. 
Ba~ım .a.Uıyarak: 

- Zavallı.. Sev~iliısin·; hatır -
lamı.ş. 

Di"e •övlend.L Bir iki adım yü-
rüdü. 

Yine avni ses. 
Yerde ·vatan lıastatıın sesi.. 
Meeardan gelen bir iniltiye ben-

z:ıyoro u ihu ses. 
Mehmet, ~stanm vüziinü, gö

zünü ~ireroiyordu. Her tarafı sar- · 
gı ı<'lnde vatan yaralmın başı u
cunda tekrar durdu. 

Ku'ak verdi. 
- Hila sevgilisini sayıklıyur. 
Hasta sövleniyordu: 
- S<'ni çok sevivorum, Ayşe! 

Senin kin elimi kana buladım .. 
Çocukluk arkadasmı olan bir ser
seme senfo gibi güzel bir kl2l kap
tırma,,.,a k için ne- mümkünse yap
tı.m. Ha!buki. sen hiila onu sevi
yorsun, öyle değil mi Ayşe? Sen 
hala o budalayı seviyorsun, de -
~ıl mi? 
M~hmet ayakta 

başlamıştı. 
sendeleıneğe 

Mehmetçik Geçiyor 
[ Yazan: lskeod<!r F. SERTELLi _lı===" 

Bu, Hüseyinın sesiydi.. 
Hı.i.seyınin ıa kern:.sıydı. 
Ayşeden, onun sevgisinden bah_I 

sediyordu. 
Mehmet gözıerini açarak yere 

eğiJ.di: 
- Hüseyin .. Hüseyin .. 
Hasta sesini kesti. 
Belliydi ki, hiila dalgındı.. 
Göğsü bir körük gibi kabarıp 

iniyor .. Kimbilir nı!kadar ıztırap 

Qekiyurdu. 
Mehmet bu garip tesadüf karşı· 

sında söyliyecek söz bulamıyor -
du. 
Yavaşı;a karyolasınm kenarına 

ilişti. 

- Demek ki, benim arkamdan 
o da cepheye gelmiş. Şu tesadilfe 
bak sen .. Allah onu başından, beni 
de bacağımdan yaralayıp bir has
taneye düşürüyor. 

Hiliıeyin sayıklarken bile Meh· 
mede olan kinini izhar ediyordu. 
Halbuki, Mehmet on.a ınekadar a· 
crınıştı. 

- Ayşeyi bu kadar çok sevdi
ğini biılsevdim, onunla nişanlan -
mazdım. Benim de suçum yok. Ay· 
şe ondan nefret ediyordu. Bama gö. 
nül ver~tl. Hiç tmutmam.. Bir 
gün kapımızın önünde Ayşeve rast
ladığımız zaman ona sormuştuk: 

1 

Har.gim:zi seviyorsun, Ayşe?. O, 
benim kolumdan çekerek: - Hay
di bağa gidelim, Mehmetciğim! 
Demiş ve Hüseyini yolun üstünde 
yapyalnız bırakm;ştı. 

Başını yere uız.attı: 
- Gönül kimi severse, güzel o

dur, derler, Hüseyin! Beni Ay • 
şemden ve Ayşemi beınden neden 
ayırmak istedin? Zorla evlenmek 
olur mu? Ellerir.".kana bu~ ı / ~ını 
da söylüyor..un! Acaba kime kıy
dın? .. 

Hü>evin yerde inliyordu. 
Mehmed.in sözlerini duymuyor

du. Duysa bile cevap verecek hal· 
de d~ğildi. 

Me!lmet, onun husumetine rağ
men yine merhametli davranmış: 

- Belki de gözlerini kay'betmiş
tir. Ne de olsa köylümdür. Ona 
yardım etmeliyim. 
· Diyerek başı ucundan ayni • 
mamağa karar vermişti. 

Gerçek, Hüseyinin g:lzleri de teh. 
likede idi. Başından yapılan ame
liyat onu günün birinde kör bıra
kacak kadar mühimdi. 

Mehmet bir gün bekledi.. 
!ki gün h•kledi. 
Üçüncü gün Hüseyin kendme ge

lebilmişti. Hasta bakıcı Me!Ahat 1 
,Han.un ona kendi elile süt veri • 

Şe'lıri,ınız sil vari polis teşkitatı 
ıçin yeni büyük bir •bina yapıl -
ması kararlastınla:rak plfuılarımn 
hazırİanmasına -haslarunıştır. 

Bu yurd ıçin en münasip yer 
oh:.ra« Hıirnyet cbedıye arkası 
oeçıl.wş ulur.•naktadır. 

Avrupadaki süvari polis kışla -
!arının ayni olacak dlan bu bü
yıik bınanın gen~ bir menaj yeri 
bulunacagı gibi sıivari polis teş· 

kilatı mensuplarının her türlü is
tı ahatlerini temin edecek salon· 
!ar, yataldıaneleri de olacaktır. Bu 
husu. taki şartname bitmiş gibidir. 
iııı;aat sür'a~Ie münakasaya çLka -
rıla<:aktır. 

----rı<>-----

İhracat birlikleri 
İhracat ışlerimızin memleketin 

menfaatine uygun bir .şekilde yü
rümesıni temin için kuru m ına 

bre;lana.ıı ihracat bırlrkleri cüm
lesinden olmak üzere ~ehrimizde 
ıpamuk ve zeytinyağ ihraç birlik -
Jeri kurulması kararlaştırılmıştır. 
Bu birlikler hemen teşekkül ede
cektir. 

--<>--
Etıbba odası kütüphanesi 
Cağaloğlndaki üçüncü mıntak"' 

etıbba odası kütüphanesi salonu 
genişletilecektir. Salonda son üç 
ay içinde 1529 genç doktor nam
zedimiz kitap okumuştur 

Kütüphanenin açıldığı günden 
bu.güne kadar devam edenlerin 
sayısı ise 40 bin 339 a baliğ olmuı;
tur. Burada mevcut 6634 kitaba da 
v.eyderpey yenileri ilave olun -
maktadtr. 

-<>-
Piya!!a 

Şehrinll7.ıde pamuk, zeytinya~, 
keçi lalı gibi madde fıatları yük
selmektedir. 
Ayrıca zahıre piyasasında da 

muhtelif maddelerin kilo ba~ına 
1 - 2 kuru.ş bir tereffü gösterdik
leri görülmektedir. 

!Uum sarfiyatı 

Yerli Mallar Pazarlarına. yenl bir 
'!lekll verileceğini gazetelerde okuyun .. 
ca, sık &ık avdet etUğhuiz bu mevı.u, 
gözümüzde, .veoiden ehemmiyet ve 
kıymcr. peyda etf.L Bugün, artık, Av· 
rupa. mallarının kalitesinde yerli ku· 
m&.'}lar ve saire imal edlyorw:. Bu. Türk 
sanaylinin~ .kısa bir zamanda. nasıl 

inki:;;afa mazhar olduğunu gö~terir. Fa
kat, herşeyden e\·,·el,'reklam ve pro
va:-andaya muhtaç bulunan yerli mal
ıarımızı, halka daha çok sevdirmek lıl

zımdır. Bir kısım iasanl:ır var ki, he
nüz. yerli malların maı:har olduğu ka
lite güzeUiiini kavramamış bulun • 
maktadır. Bu raflet dolayısile, bu l'lbl 
mü.'jterilerin. yerli mallara kar!}ı olan 
sempaU ve itimatları kii.fl der~ede 

kun·e& bulamıyor. 
Yeril i\lallar Pazarlarına verileceiln· 

deu bahsedilen yeni şekil, temenni •
deliın ki. yerli mamuta.tımızuı tanın -
ma:!>t ve yapılması bakımından, ııtimdi
klııdtn eok daha faydalı neticeler ver
sin. 

B:zct', mademki. bu muesseseler 
halkla temas eden, halka e1Y• sata.ıı 

bil' takım lkhsadi bu.nyelcrdir kJ, o 
halde, bu paıcarlarw, herşeydc, daha. 
çok. ticari bir w;lbolyet hikiın olmalı
dır. :U:uvaffakiyf'ı.in sırrı da., es<A3en, bu 
zihniyetin ustahkla ve tam olarak bii.
kim kılınabilmesindedir. 

Nihayet, müşteri dedljimiz tip, pa
rasını ır.m.rfeden ve biraz da nazh olan 
bir kiımtedir. Bioaenateylı, onun naıı
na, mizacına, halta keyfine göre çeşitli 
ve 6ÖSterlşll mal yapıp pi.yasa.ya çı

karmak, onu, fiat ve kalite bakımından 
olduğu kadar, ıüzelJik bakımmda.n da 
tatmin etmek liizımdır. 

REŞAT f'EYZİ 

AÇIK MUHABERE: 

Znrfın üzerindeki daıngadan Bukır
köyündeıı aönderildiğıni rınladıgım im
za~ız mektup yollıyan ukuyucwnuza. 

- Piçleri müdafaa ed~n sahrlarınız
daki fikirle.: e aştJrak e::tmiyorum. Fa
kat, nüfusun 'irttırılınasına çalışmak 

hususundaki fikirlere sizden çok fazla 
taraftarım. Ne belediyeye, ne de hiç 
kim..<\eye yaranmak için tek satır yazı 
yazmamışımdır. Benim karakterimle 
dalkavukluk t<ımamen birbirine zıt. iki 
ayrı kutuptur. BilA.kis, ancak doğru 

bildiğim !.kirleri yazmak uğruna bır 

çok dostluklar kaybetmlşimdiL·. Son 
Telgraf kolleksiyonu meydandadır. 

Tetkik edebilirsiniz. R. F. 

Harbinin 

Vali ve Belediye reisi B. Lutfi 
Kırdar istatlibul otellerini esasıı 
'bir şekiJ.de ıslah etmeğe kat'i Ş<.~ 
kilde karar verıniı;tir. 

Mumaileyh Bükresteki son tet
kikleri esnaıısında bu mevzu ile de 
alakadar olmuş ve en lüks otel -
!erden en fakir yolcuların yattık
ları hanlara kadar muhtelif yer -
!eri gezerek izahat ve notlar al -
mıştır. 

İstanbul otellennde yapılan tef
tişler, hemen ekser binaların gayri 
müsait ve odaların dar olduğunu 
gösterdiği gibi yatak, çar:;af ve ı 
karyolalar da kafi derecede temiz 
görülmemiştir. Bu sebep.e yakın
da otelciler cemiyeti idare heyeti 
azalarile Vali ve Belediye reısı 
lbizzat temas edecek ve otellerin 
ıslahı, bundan sonra tabi olacak· 
!arı ahkam hakkında yeni bir ta
limatname vücudc getirileceği gi
bi bunlar yeni esaslara _gör~ sınıf
lara avrılacaklardır 

Diöer tarııf'an turistler için tam 
ko~f~ru hai?. Ye çok ucuz yerler 

temin olunacaktır. 
-----"JC>----

Şeker farhlkalarında faalivet 
1 Şehrim zdeki alakadarlara gelen 

malumata gore, bu senek; pa!'c•r 
rekoltesi çok zengin olmustur. Bu 
s~beDle şeker fabrikalarımız hala 
faalivetlerine devam etmekt!"dir· 
?er ve pancar sevkiyatınm arkası 
da alınmamıstır. 

Alpullu seker fabrikasında kes
me seker ima13tıno S<'n verilmis -
tir. Yalnı7. toz seker is'ihsaline de
vam olunmaktadır. Bu seneki 
ka""tıanyanın önümüzdeki a·vın 
sonuna kadar devam edeceği an
lasılmaktadır. 

--o---
Adli tıp için yı-ni bir otomobil 

Cani. deli. mü<eoe<le altın• alı
naeak muhtelif mücrim ve emsa
linin ~aklinde kullan•la" t·bbı ad1i 
otamobilinin sehrimize kfıfi gel -
merliai J."15rülTl"füliir. 

Muhtelif vak'lırda müesseseve 
nakli icabed!!'ll mücrim ve m.-c -
nunlarm daha sür'ati~ ııütüıiilme
leri icin. Avrupa sehirl~riroeki bu 
hhil hu<tı<İ n•omrlhillerclr~ bir 
ta_ne da<ha alınması kararlaştınl -
mıstır. 

Yeni Meseleleri 1 Avrupa ----------

Memleketimizde mum sarfıyatı 
her yıl gittikçıe artmaktadır. Son 
harp vaziyeti üzerine tatili faali
yet etmiş olan hrimıroeki mum 
fabıikası da Romanyadan parafin. 
ve Fransadan fitil gftirterek ye
niden çahşmıya ıreçmh,tir. 

~~_,__,~~~ S~!~!.~!?.~?u ~;er}d_H:~~r~k~~~:.~:ı.~~lk~~ •r-~tJ.k':_. detli bir taarruza gererek harbi bir an dini g-österiyordu. 1\-lüttef.i.k Avusıur-
e\--vel kendi lehlerine nctlccltndirmek yanın ordusu ile şarkta salebe ümitleri 

Bir sual takriri 
Gazetelerin verdiif havadise ıöre, 

Büyük Millet Meclisi Rlyasellne, pa-

lasavvurile errc!; harekita başlıya - Alroan erkanıbarbiyesi için daha kuv-
cakla.rına da1r türlü tah.minltr yürü .. vetli olınwttur. Onun için Fon 1\-loltke 
tülmekt-edir. Bu tahminlere yeniden de kaç sene evvel hİ.zll'ladıfl büyük 
bir ikl daha lliveslnc lüzum olmasa ce- plinı şöyle detlştlrmiştlr: 

rek. Almanyanm muh~mel harekitı-
zarlık.su: satış kanununun t.a.ıbik şekli na dair olacak veya olmıyacak tarzın-

Fransaya karşı tedalüi vaziyeı.te kal
malı. AJman ordusunun yarı kuvveti 
l'•rp cephesinde bulundurulmah. Dl
ier yarısı ile de şarkta derhal Ruslara 
karşı taarruza ceomell. 

hakkında, şifahi bir sual takriri veril- da yürütülen mütaleaları pek bitaraf 
miştlr. Alikadar VekileUer, bu !!;Ual bir ı-öıJe ~tklk. etmek isLerken türlü 

takririnln cevabını busünlerdt vere· 
ceklerdlr. 

llükümet ve l\trcUs bu mevzuu, e· 
sa.sen ne zamandanberi tetkik ebnek

tedir. Bu meselenin, ibtıyaca daha uy
gun bir ha.le cetirlleceiioden emln bu
Junuyoru:ı. 

BURHAN CEVAT 

yol'du. Hüseyine büyük bir iht:
mamla bakıyorlardı. 

Mehmet o sabah Hüseyinin has
ta bakıc' hemşıre ile yavM yava:; 
konuştuğunu duydu. 
Karyolasındar. indi. 
Yere egildi: 
- Nasılsın arkadaş? 

Hüseyin bu sesi •anımadı: 
- Biraz iyiceyim, dedi, sen 

kimsin? 
- Yanıl>aşında yat.an senın gibi 

bır yaralı. 
- Qoktanberi burada mısın? 

- On beş gündür yatıyorum bUr-
raıda. 

- Nerenden yaralısın? 
- Bacağımdan .. 
- Ben de •baş;.mdan ııruldum. 

Gözlerimi neden sarmıslar acaba? 
- Gözlerinde bir sey yokmuş. 

Birkaıç gü.ıı sonra açacaklarını söy
lıediler. 

Hüseyin inledi: 
. - Gözlerimin içi yanıyor. A -
caba ben kör mü oldırm?! 

- Yok canım .. Merak etme. Bir 
kaç gün sonra dünyayı göreceksin. 

- .Sen ,nerden biliyorsun? 
- Doktor söylerken duydum. 
Hasta ,geniş bir nefes aldı; 
- Türkler yalan söylemez. Söz

lerine inanıyorum. 
Mehm t üç gündür boğa-ıından 

muztaripti. Pencere açıkken dışa
rıya bakmıı;, anjin olmuştu. 

Mehmedin sesi kısık'ı. Hüseyin 
<:>nu sesinden tanıyamamıştı. 

(Devamı var) 

kehanetlere dofrıı zitmekten ise Av
rupa.il askeri mütehassısların Alman 

ordusunun uzun senelerdenberl biJ -
ha.~sa 1870 harbinden sonra ıeçirmiş 
olduğu değişiklikleri ve mazhar oldutu 
lnkisaf ve terakk.l7e dair yazdı.klarını 
okuyarak bir hulisa çıkarmayı daba 
faydah bulmaz nu-,ınu:?. 

Fakat mak .. at askeri tarı.he dair ma
lümaL \yermek deiil, ına1iJ ile hal ara
sındaki "j:fddetli rabıtayı bulmaktır. Ba
kınız bu rabıt.a ne suretle kendlnl der
hal rösteriyor. Ortada 1öyte bir sual 
var: 

- Acaba llitıer evveli Fransa ve 
İn:ilLere gibi iki kuvveUi müttefikin 
lll:erine yürtiyerek harp etseydi kendi 
hesabına daha lyl hareket ebnez dlydl'!' 
Çünkü Lehlstanı matlılp etmek kolay
dı. Şarkı sonraya bırakarak evveli. 
&"arp Ue utra..<1saydı olmaz mıydı?. 

Erbabının söyledlttne cOre Rsketi ve 
siyasi lar1h ileride veslltaJan istinat 
ederek bu su.ali soracaktır. 
Avrupanın ort.a.smda. bu.Juna.n .'-1-

manya hem fark, hem sarp Ue utrB.4· 
mak vaziyetindedir.. Alman erkılnı -
JıarblJ'esl seneterdenbenri her ikJ ta
rafa C'Öre plinJar hazırlamaktan bir 
rlin bile boş kalmamıştır. ıs11 de 
Fransa mağlOp edilerek art.ık koc& Al· 
man lmparatorlufu vücude l'eldikten 
sonra m~hul Mareşal Moltke şarka 

ve carba l'Öre Uk biiyük pli.nı hazır
lamıştı. Öyle ki Mare!fal icabında hem 
şarkta, hem &arpta taarruza ı-eoeblle
cefinJ hesap edl7ordu. Çünkü Alman 
ordusu Avrupada birinci ldL Buna 
şüphe yok. Faka! aradan altı 1edl se· 
ne reçmlş, Fransız Cumhurlyell var· 
kuvvetlle çalışmış, Fransız ordusu bd
:rük bir terakki ve lnk~&fa mazhar ol· 
muştor. 

Lakin 1819 da mlihlm bir değişiklik 
olmuştur: AvııstQl'J'& • Macarlslan im· 
paratorlutu Alman1a imparalorlııfıı 

ile ııııtak etmiştir. Yine bu sıralan!., 
Fransa hududunda mühim. tesisat ve 
müdafaa lerllball •lmmııı, Alman er· 
kinıharbiyesl Fransa.ya bir taarruz ile 
çabuk bir ncllce elde edilebileceğin

den ilmldlnl kesmeie mecbur kalmıı,
lır. Buna mukabil Rusıan kal'fl ııerl 

Fon 1\-loltkenln plinı yirmi sene böy
le e.sa.sh LadUit göre l'Öre yaşamıştır. 

1892 de Yf'ni crkin1barbl7e reisi Fon 
Siliefen ba ka türlü dUşünmüş ve 1111 
neticeye varmıştlr: 
i- Şarkta Ru..<JYa u:ıerine taarruz et

mek ümidine yeda etmek were.k. Çün
kü Rus)ada seft"rberhk. L<jJeri yoluna 
g-irmişUr. Daha çabuk asker iop1amak 
kabll. Şimendiferler yapılıyor, Rus er
kılnLharbiyesl de ona göre hesaplar yü
rütüyor. Bir dt Ruslar 1st.ediklerl ka
dar ren çekilerek Almanları içerıye a
labilirlerdi. Bu da tehllkell; 

Z- O halde ilk hareketi Fransfya 
taarruz etmekle ya)Jmah. Alman ordu .. 
sunun asıl büyük kuvveııert Fransa 
üzerine yiıklenmell. 

Fon ŞiJiefen on beş sene o mevkide 
kalmış, on boş ~e hep Fn.nsaya na
Sil taarruz edllebileceilni düşünmti.f. 

Evveli Fransanın i.tini bitlrmcll, on
dan sonra Rus1a1a dönmeli; diye dü
othınıüş. 

914 harbinden ook enet bu ceneral 
tekaüt olmuştu. Fa.kat onun pli.nı ce
cen harpte Kayzer Alm.anyasının ha .. 
reütına esas olmuş, Beh ....._·a da La
arruz edilmlı;tlr. Ne yapıp y ... .,.arak, bü· 
tün vasıtaları kullanar&k Fransa üze. 
rine yürümek en muvafık çare olarak 
l'Örülmiiştür. Bunda muvaffak olmak 
dti:ştincesile bitaraf Belçikayı çlğne .. 
mette beis rörütmemlttlr. 

Kusadan hisse: HIUer de 1 eylül 939 
da. iki oephede, şarkta ve carpla, har
ı.etmek vaziyellnde bıılıın1l)'onla. Fa· 
kal şimdiki Alman devle! reisi evveli 
prkta harekeıe r:eçmeyl, :ranl Lehls· 
tana laarruı ebneJ'l hesabına UJ'C'UA 

buldu. Ba iş çabuk biti~ Fakat garp 
cephesi cl1U11Tor. 

İleride askeri ve siyasi tarihin 00• 
racab şu sual bqünkü Avrupa bar• 
binin meselelerlncleıı en mühimmi ola· 
rak k&lacak demektir. 

Senelerdenberl Alman erk&nıharbi .. 
7eslnin. bazırladı,fı pli.n ne oldu • 

Çevap: 939 harbi Fon Şilictenln lab· 
mln ve hesabına hlo u7mıy&n ,eralt al· 
tında çıkmıştır. 

ALİ UMAL StlNMAN 

/ ı·1~~:r·1 !iıı:C 
Romanya Hükumetinin 

Değişmesi 
Yazan: .-\hrntd Şükru ES~ 

Buk.reşten Vf'riltn haberlere gure. 
Kalinesco·nun katlindf'!n c;onra lktidlı '" 
ra geçen Argetoianu hükümeli çekil• 
mis ve Tataresco yeni hükUmett I.~ .. 
kil ehniştir. !\luha.rebenin devam C'Uii"l 
nazik bir zamanda ı\vrupanın hanr.1 
memleketinde oluıc;a olswı, bir Jıükü>· 

metiıı deiisnıt"si t-hf'mmiyetli bir nır
seledlr. Kaldı ki Romanya bu naıilC 
beynelmllrl \'aziyet iı;-inde vazh·l'tl 
bilhassa nazik olan bir nıemltk ıur. 
Bu itibarla iktidarın t•I drğ":şlirme i htt 

tarafla derin alaka uyandırmı1tır. 
Argetoianu'nun çekilip Tataresco'uun 

İ..J ba ma ~çmesf, Almanya ile yapı· 
lan tiC'aret müzakereleriJe alakadar oir 
mesele olduğu gizlrnmeınektedir. Esa"' 
·en Çekoslo\.·akyanın imhasından sonr.1 
.'\)manya ile arasındaki ticaret müna"" 
sebetlerlnin tanzimi, Romanyayı me'} .. 
c-uı eden en t-hemmiJoetlf bir mtsel'.l 
halini almıştır. 

Hatırlardadır ki ,'\Jman:>a, Çrkoı.lo 
vakyayı imha ethkten ">Onra Rom.;ınya 
Ue ikh~di münasebetlerini tanzim rl
mek iein bu devleti t.az)·ik etmeie bat"" 
lamışh. Bu tazyik, Almanyanın Koman· 
ya ile ikh.'jadi Vt' tiı.:ari miınasebetlertDİ 
tanzimden ztyadf' «hayat sahasııt 1dı 
verHen poJftikanın tatbikinde bir m .. 
dım teşkil ediyordu. Romanya nthaye~ 

AJmanya ile bir ticaret mukavf'le!ıl 
lmzaladJ. Faka! o zanıan d;ı söylt-ndiğl 
Jibi, bunun ~umul \'C t"'hf'mmiyetl taL 4 

blkatında belli olacaktı. Öyle g-örüııiı
yor ki Almauva muka\"ele ile Romanf'.ı 
mahsulleri ilzerinde bir rüçhan temin 
ettiğine inanıyor. Romanya ise, iktıc;a
di istikl:ilindf'n fedakarhk mana~u1" 
delileL eden bOYlf' bir görüş kabul eL· 
mlyor. İhtilatın dıKer teferrüatı elı<:Hl"" 
mlyetsizdır. ('unkU me~rJe enind,. SO"" 

nunda ~elip buna dayanmaktadıi". 
Eter solb devam ebeydi, belki dt 

Romany.ı ilf' Almanya arasındaki !k• 
tıc;adi munasrbetlf'rin tanzimi muın
kün olurdu. 1'"akat harp Almanya,-ı 
lkhsadi zorluk Ieine attığından buntı 

Roma.ııyada temin edeccğı esya ile bir 
dereceye kadar telıifi ctmefe çaht -
maktadır. Romanya Almanyanın isle

diği eşyayı vermckt hazırdır. :Sasd ki 
her Balkan memleketJ Almanya ile U
carct müoasebetlerinf' rfrişmektcn ka
çınmıyor. Fakıtt ticarf't bir pazarlık 

meselesidir. Almanya ise. pazarlıkla. 

dei"il, siyasi '3z7ikle L7 &'ormek i'itlyor. 

İşle Argetotanu kabinesi içınde Al • 

manya taraftndan ,apılmakta olan bu 
tazyike karşı l"OsteriJecek olan mub..ı.
vemel. derecesi etrafında ilıtiJ3.f çıkl.J
tından başvekJl istifa etmiş ve Kı·ai 

yerine Tataresco'yu tayin etmiştir. 

İki seneye yakın bir zamandanberl 
Romanya, Krala Krnı .. salahiyet. verrn 
bu anayasa ile idare edilmektedir. 

Yeni rejimde 1"erek dahili ve cerek 
harici politikanın direksiyonu Kralın 

elindedir. Kral, bu rejımde eski poli
tikacılardan ziyade yeni wısurlardan 

istilade etmişti. Kalinesco bunJardııD 

biri idi. Fakat Krala ve nıemlekeLe bU. ... 
yük )'ararhklarda bulunan bu zat a:c
çenlenle bir sulkasa kurban ırlt.ml>jllr. 

Şimdi de Kalineseo kabinesini lakip e· 
den hü.k.Umet çekilince Tataresco iktl· 
dara feçlyor. Yeni başvekil, Roma.nya
ntn mukadderatını en nazl.k zaman -
larda büyük bir kiyasetle idare etmı, 
olan tecrübeli ve hükümdarın itimadı
na t;iyık bir devlet adamıdır. Tatarea
co'nun devrinde Roınanyanın dosUaık:· 
tarı kuvvet bulmuştur. Balkan antanb 
devletleri kendisinde daima Balkanlı· 
hk davL'5ının samJm.i blr ınesnedlnl bul· 
dukları g-ibi, onun dürüst siyaseti, u • 
mu.mi bari! nizamının inançlarından 

bJri olmuştur. Türkiye - Romanya mü· 
nasebetlerl TaLaresco'nun iktidarda 
bulunduğu seneler içinde daima inki
fat etmiştir. Herhalde böyle nazik blr 
zamanda iktidara ı-eçmesini, blz Türk
ler, takviye etmiş oldufu mllli ve be1-
nelmilel Yatife ve hizmetlerim.izin in
klşaf ve devamı için hayırlı addeder 
ve hiikümettoe başarll:ır dileriz. 

A. Ş. ESMER 

İnhisarlar Vekili Urfada 
İnhisarlar Vekili cenup hudutla

rında, Urfada tetkJklerlne devam e 
mektedir. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 
Gene otobüsler 
Bir okuyucumu• yazıyor: 
cŞehlr dohlllnde qllyen olobus· 

ter, bilhassa akşamdan sonraki s ,_ 
terlerinde gellşlcüı.eJ 7erlerde du· 
rup 7olcu atmaktadırlar. Fakat 
buna mukabtı gellşlgüsel rerterdc 
dıırup da mü.ıılerl lndrlmemekte· 
dlrler. Bu 7üzden her uma• oto
büslerde yolcularla lüzumsuz mü
nakaşa ve batta kavratar olma.lc.· 
ladır. 

Yolcu otobuse fazla para verdtt' 
için sür'al isliyor. Fabl otobüso& 
mü.,ıerı bekledlfl için silr'ale e-

l 
bemmi1et vermiyor. Tramvaylar 
dakl nbamı otobüslere de lalbii 
etmek acaba mümkün deiU ml?J 



• 
~r Amiral Almanya 
l\aybedecek, Diyor 
e hu muharebe, bir sene içinde 

nihayet bulacaktır 
JQ~n İngılız gazete;erine 1 

•gıne gore Japon donan • 
:ıı . • .. c:-ı g en erl<~nından A· 
-lakamura ekaüt cdihni:; 
_:elan art le sıy .ısi ve askeri 1 

tıeşrctmek'c serbest bu-: 
Amiral Tok-ya mcha

l"Pon !onanmasının fikrı· 
tııı " . 1 k a.,a sala ıvettar olarak 

ta<111·. Yen yazdığı bir 
kii<;ük bir kitap halinde 1 
!'ek ja:ponyanın Avrupa 

~~ısında bitaraf kalması 
~ .. 1lu suretle de onudaıfaa '"t ja,ponyanın en muhim 
ı-~~ın tercümanı olan amı -
e.ı· ıtk>ıi şöyle hulasa edil • 

il': 939 harbinden evvel tn- ı 
nın baıılıca düşmanları şun-' 

~ahtimuhiti kebirde japon
... ~!:zde İtalya, şİmlll deni· 

manya. Bundan baska 
anın da Bcrlin. Roma - Tok
~erint teşkil eden devlPt-
1 ·na geGmesl ihtimnJ;nde" 

'l "'.ı:rlterertn Franko tıü -
l>t> karşı da vaziveti daha 
~n aç·ğa dostça değildi. ı 

Pinlandiya 
Sovyet 
ihtilafı 

(1 lncl 'l&blfeden devam) 

bir 1•k!if yapması m.;htemel -

k, lıfıdııseıun '!lahıyetı ne 
01sı.:n vaziyet vahim tclik
~bı>ır ve bu ihtilafın mu
ır Sovyet - Ftn darbcsıne 

r olabilmesi ııhtimalı de 
~e?ilir. Sovyetler Finlan -

?st edikleri üsleri ışı::aılde 
ilıij~ musır ve muann.l.d dav -

arına göre er ve geç bu 
1,~1 . tahakkuk ettirmek isti -
~er, a5ikardır. Ancak. bu 
~ tarafeynin anlasabile -

Bu hal böy!Telfkle İngihel"C!lin el
leriru bağlamış oluyordu. Fakat 
r .haset Rusya ile Almanya arasın
da malUnı anlaşnuı oluverince İn
gJteronin ''aziyeti değişmiştir. 

Çünkü Rus • Alınan arlnşması kar-ı 
ş~ında japonya ile İspanya blta
"114 kaldılar İtalya da artık harbel 
ıtammamağa karar verdL İngil -
tere ıı;in en mıilıim deniz mesc-lesi 
olarak kala kala şinut denizinde 
Alma.•ları şaşırtmaca muharebe
lerinden l'baret kalmıştır. İngi:! • 
tere artık bu haı:'bin netiıcesinden 
muzaffer olacağına kat'i_yyen em
niyet getirebilir. Almaıwa vazi -
yetin böyle olacağını tajunin et -
mekte alda".mıııtır. Alman hava 
kuvvetlerinin harbi kazanmasını 
Japon a~.rali mümkün görmüvor. 
A !'lanyıı bugün havada üstün bu
lunuyorsa da bu yakında gec;ıe -
cektır japon amiralı Avrupa har
binin bir ~ne zarfında 'bileceğini 
ileri sürerek japonyanın da bu 
miiddet içinde Çin mesel<!sini hal
letmesini lüzumlu görüyor. 

Varşova Elçimiz 
Cemal 1-Iusnü 

Geldi 
(1 incı hlf~en denm) 

olan Leh hukUmeti nttdinde hukQ-
me-Umizl tt>m.,IJ cdJp etmiyereiinden 
haberdar olm;ıdıtını. Lf:h mUleotlnln 

Turli.lere karşı RmpatilerJnhı 
olduğunu söylemlşttr. 

büyük 

Diğ"r taraftan h&bt>r atdıtımıza a-öre 
timdi Lt>histanda belj 7üz kadar Türk 
vardır. Bunlardan bir kısmı Turklyeye 

dönmek lstedlklerindt'n htl'küme-Umlz 
tarafından bunun t .. ~'·•ı iehı ıazıml'e

Jen trdbirler ahnnıı rada kalmak 

lstlyrnler kalabll~ekler ve lşlerlne de
vam edrcekJerdir. 

. lar üzerinde vukua gele-
-~ l!ibi Finlandiya:nın mu- Ha va tehlikesine 

, ar ve fodakitrlıktan uzak 1 
' taı-~ı neticesinde cebri bır 

llıahıvetir. de alabilır ERer, 
~ler Finl;ınd))'aıun müıa -

karşı 

.e anlaşma v<ılundaki vazi -
~,}d<>n ümidi kesmiş lıulu -
:•arsa bugünkü hadise fili 
~bir hareketleıin mes'uli.ve-1 

nian-ctiyaya tcrket.mek ba -
>ııı an a çok dikkate şayan 
\ır ıfa edebilir ki, Sovyet Rus
~~fır,dan bu yolun tercih edi-
, ı, ını ·eeeği de yine pek kısa 
...,';lan 'llesafesi i(:inde aydır.
-.ırtır 

FTEM İZZET DESfCE 

G<)z IIEKbil . ' ~'t urad Rami Aydın 
~1' Parmakkapı. imam sokak 
. ~ Tel. 41553 

Hava tehlıkesine karşı pasif ko
ruma komisyonu bu,gün vilayette 
bir toplantı yapmaktadır. Bu i.ç
tı:mada e..-Jerde, apartırnlınlardaı, 

ufak müesseselerde halkın yaıp . 
malta mecbur olduğu pasif koruma 
tedbırlerini ihtiva etmek üzere 
hazırıanan talimll'tname tetkik e
dilecektir. 

Su talimatnameden yarım mil
yon nüsha tabedilerek halka d'ağı
tılacaktır. Bundan başka, şehrin 

umumi sığmak olınıa.ğa ehrPrişli 

yerleri resbit edilmektedir 
Çrrağan sarayından Yıldız sa

rayına kadar uzanan ve Sultan 
Hamit tarafından vaptınlan bir 
yeraltı mahzeninın tetkiki de bu 
aradaıhr. 

, f, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
~1-alji, kırıklık, vı- bütün aı,_'rılarınızı derbul keser. 

• İcabında ((iinde 3 kaşe alıııah;lir. B -

Yazan; M. SAi\l 1 ıi.Al(A k "-t.. 
~. 

~ 
ilah f" , Allah sedaları ortalığı kap:aınıştı. Bu 
QrkJerin umumi bir hücumuna işaret idi. 

l·~· )ı • 11oeasunn tavsiyelerini ıama-
~ tr!J e: ctirml$tl. Derlıal be-yler-

"• ~ 1nırler y()llad1. ~<\.nadolwun 
y 

c ldl'n yukarıd;ı yrı7.dığ1m 

ı o TL.irk ahalı •sku• ına b~-

·~ı •. 
h. V ılor Ko tJr' nın cena -
""len 
~ • n sonra, şehzade Orha-

lııuam.ısını ırade ~y emr:stı. 

"'1.d<! Orhan, hücum gecesi sa
<t ı:IJğQ z:ımnn .1\nna butun 

~. 
.. l ) 

'44..'. 

' .. .4çl:ınnı ye ,yor iki 

ıe ağLyurdu. l. 130 gelir 
ına atıldı ve IJ • r .. ak: 

'-le ır bu 21..ı. r.utu.?. Ne 

- Hit;bir teY yok güıeıını ... Merak 
e!ırne 

- !'1asıl olınaz':'. Gönnllyor ınusun 
,.-okgurier gı i g(iru •üyi.J'. 

- Ti.lrkler dua edıyorlar 

- Ne bitnıcı. tukennıtL u;.ıH. bu?. 
- Bu gece dini geceleri de <ından ... 
- YtJksa, hücuın nıu ye:ıpac:ıklnr?. 

- Hayır .. 
Şet.,_ ıde ımparntnrdan lK.ladı1tı gı

bi, Ar";ıartan da saklıyordu ve: 
- Irnyır .• 
Diye cevap veriyordı F':\.kat. ,\.nna 

lnanmıyor ve yalvnrıyordu: 
- Arslanım; snn:ct yal\l'ur.rım söyle .. 

Nedir b güı üllü. 
- İkı gO:.:tim güıebtn, emınol bir -

L 

S - S O N T B L G B A F - ZT lKJNCITE$RIN un 

~...,.ÇERÇEVE 

Sovyet - Fin 
Münasebetleri 

(1 inci sahltedcn devam} 

lahar etmem.ek&edirlf'r. 
Bu meh&fil, Ftnlaodiyaıııu Sovyei 

hududu yak.ininde asker ta.hştı. etme
m~ olduğunu ve fazla olarak puar 
ı-ünu Finlandiya k.ıtaat.ının btirahat hr.
lhıde bulunduiunu nave t:tmekt.t'dir. 
Ayni mehaflJ Finlandiya hükiımetlnln 
h&kiJı:atl meydana rıkarmak için icrası 
ıaruri addedilen her tiırlü tahkikatın 

icrasını kabul etme:;inln muht.emtl bu
lnnduiunu be)'an etmektedirler. 

Holslnkl 27 (A.A.)- A. keri maka
mat, Rusya. - Finlandiya hududunda 
bir hfıdise çıkm olduiu svrrtindeld 
pyiadan adtmi malôm<lt. btyıuı etmek
tedirler. 

SOVYl:TLER_E <;I;VAP VERİLECEK 
ı loskova 27 (A.A.)- t'inlandiya or

ta elı;i!-ii, ktndisine SOvyt>tlerin pro -
test.o unu t.evdJ etmi1 olan )Jolotova 
kryllyett hUkiımttine ibli.I edeui'inl 
ve talimat alır almaz crvap ver("ftkinl 
bildirmiştir. 

;\IEZ!UlL..\RL'il )0 JlA.ZJYORLAR? 

Yanlış Kitap Hakkında Meclise 
Şif ahi Bir S1ıal Takriri Verildi 
Ankara 27 (llusu."1 Jlluhabirimbı 

tele!oııla bildiriyor)- Son zamaıılar• 
da İsb.nbul gaztklerlnde mevzuu bah ... 
sedilen .yanlış k.U.apa meseleleri et.
raf mda CUmhurlyet Balk Partisi müs
takil ITUP rt-is vekUI AJl Rana Tırban 

tarafıııdan il'Iedls riyasetin• ~ilahi bir 
aual takrlri verllm~tlr. 

Dahili nizamname mucibince bu 
hafta lolnde !llaarlf Vekili Hs&n ili 
Yücel bu ·ilahi cma.lt :!\lttllsle cevap 
verecektir. 

Norveç Teşebbüs Yapacak 
Oslo 27 (A.A.)- Ötrenlldlğlne gore 

Norveç hiıkümetl, blt.araflaruı seyrÜ· 
sefalnl i('ln rld4i netayi<' U-\·lit etmHI 

muhtemel bulo.a.an iktısadi barhe dair 
olan son tedbirler üzerinde Londrada 
teııebbü.&lrrde bnlıma<aktır. 

Batan Polonya Transatlantiği 
Loudra 27 (A.A.)- Plbud>ki adın- 1 

dok! Polonya traıısallanttiiııd• 14 İn
giliz babrlyellsi bulunmakta idi. Bu 
1temlnin iki mayna çarpmış oldutu tah
min edUmektedlr. 

Kaptan yaral~tu'. Fakat l'f'mlsl 
tam.amile tahliye tdilmt'den evvel ce-

akıben bir sala binmiştir, Biraz sonra 

kaptan bir İııırlli• muhribi tarafıııılan 

alLnnuli ise de- blrkıı.ç dakika sonra öl-

müştür. 

140 klı;i tahlisiye ı.andallarına bin • 

ın14ıerdir. Dlierleri ellerin •• r~mlş 

miden ayrılmaktan imtın. etmiştir. i'le ona yapışmışlardır. 
J\f1irettf'bat Vf' yoJcul;ır, aa,ndaJ.la.r& İnfilil. netleeşlnde blrb..e k1-i i.f'lef ı 

ve allara binmi'Şlt>rdir. Kaptan, mille- olmu!jtar. I 

Balıkcılar Tarafından Kurtarıldı 
Londra 21' (B.adye)- Fin hudut mu

hafızlan, So97et kıt"alanna alq aça
rak .& Sovyet askerini öldUrmUşlerdlr. 

Bu hi.dlse · 'foskovada. bUyük bir he
yecan husule l'ttlrmiştir. Pravada I'•· 
ze~i: c_FinJer kendi mc-zarlannı ka7.ı
yorlan dcm'"ktedir. 

1 Londr.ı 2'7 • (A.A.)- Gustaf lle-uter Gustaf Reuterin makint>lerlne bir 1 

ı adındaki ~orveç «emtsine mensup 1'7 sakatlık arız olmustu. !\lensup oldutu 
bahriyelinin bir balıkçı l'eml~I tarafın- 1imana götürülmek üzere romorkôr ta.-

Havas ajansı ·bildiriyor: 
dan alınıp kurtarllmlf oldukları blldl- rafından ceredlllrke-n bir manyna çarp-

rUrnektedJr. m.ı!IJ ve batmıştır. 

Yeni Bir Komite Kuruldu 
B. Molotof bu akşam Finlandi

yantn Moskoba ek;isi İrio Koki -
nen'i kabul etmiş ve 'bugün öğle
den sonra Rusya - Finlandiya hu
dudunda vukua gelen hadiselerden 
dolayı kendisine bir nota tevdı 
etmiştir. Notada Finlandiya hü
kumetinin, kıtaatını huduttan 25 
'kilometre geriye ekmesi taletı e
dilmektedir. 

vazifesi, harbln sevk ve idaresi mak· 

sadile Fransa ve İn«lif'renln iktLSadi 

l'&yretlerini tanzim etmek.Ur .. 

Paris 21' (A.A.)- lf'an Monuet, Da
ladif'r ve Çemberlayn Larafından a)"Dl 

zamandl koordlıı&syon lkomitesl reıs. 

ı ıı;-ıne ta:ln edibnlı;tir. Bu komitenin 

ıBirlngiliz Vapuru Hasara Uğradı 
FİNLANDİYA NE CEVAP 

VE~CEK 
Bütün Sovyet m<.'rkczleri, Ka -

reli'de Sovyet - Finlandiya budu
" .ında cereyan eden hadiseyi u
zun mütalealar ilave etmeden ha
ber vermişJ.,rdir. Bu hadı:seyi bir 
tahrik hareketi olarak tavsif et -
mU;ler ve Sovyet kıt'alartnın bu 
nevi tahrilcita mukabC.:.. etmemek 
üzere emlr aldıklanndan dolayı 
Finlandiyalılar tarafından açılan 
topçu ateşne mukabelede buluni -
mad• ıdannı kaydetnK!ktedidler. 

Bu akşam B. Molotof taraf:ndan 
verilen notaya ahiren Finlandiya 
ve Sovyct hükumetleri arasında 
cerevan eden müzakerele.r esna
sınd~ Sovyct hüküme~inin Rus hu

,dudundaki Finlandiya kıt'alannın 
mevcudiyeti tehlike teşkil ettiği
ne, Finlandiya hükfunetinin nazıcı 
<!)kkatini cel!beyled.ij(i tasrih edil
mektedir. 

B. İrKı Kokinen, bu notaya ce
vaben, hükumetine vaziyeti bildi
receğini ve talimat abr almaz ce
vap veırece~ni sövlemiştir. 
ÖLENLER, YARALANANLAR 

Moskova 26 (A.A.) - Leningrat 
askerlli> mıntakası ~~ı.harbi - J 
yesı, 26 ı.eşrınısani gunu 15,45 da
kika geçerek, Fin arazısinde Maj
lir.anın cenubu garbisine bir kilo-, 
n:e.re mesafude bwunan Sovyet 
kıt'aları üzerınc ·birdenbire bir 
topçu ateşı açıldığını ·bildiriyor. 
Fınler yedi defa atcs açmt:;lardır. 
Üç kızıl askerl.e bir muhafız öl
mü;tür. Yedi kızıl askerile bir mu
hafız ve bir yedek su.bay 
yaralanmı:;ılardır. Leningrad as
kerlik mıntabsı crkfınıhar -
biye birinci şube fımıri SJbay Tl
komirof mahalıir.de tahkikat vaı>
mağa memur odilmi.ştir. Bu tah
nk Fin topçusunun taarruzuna uğ
ravan. mıntakadaki kıt'alar ara -
sında derin bir infial uyandır -
mıştır 

~eycikler yuk. 
Urhan nihayet Annayı kandu·nu.;;t ve 

sus~urmuştu. La.kın kendisının gozU
ne uyku gırınıyordu.. A.nnanın yanın -
d~ı gU<lerını kapaınış, yalancıktan u
} uyonnuş y,ibı yatıyordu. 

Faktu; kurn:.ız Aıın.ı, Orhanın uyu
madığ1nın farkına varnnştı. Kendl::I de 
uyı...)• n ıyordu. 

Uır aralık Anna d:ıldı \'C' uy·ıdu. Ş<-h

zadf' Orhan ne yap;ır•agır kar:rrlnştı- l 
rıyordu. 

Ş!"hzaden.n verdigı kıır;r il· idi: 
!\1aiyetflc beraber il' şehre gı

rccek Tül'k kolları <lr<L.;ııı l katılmuk 

ve su1ısıkı hıristlyanl·ır<J kar muha
rebe ctınck . Nihayet l>ır fırsatını bu
llıp :yağmadan ve yagmacılıktan kar
gıı~alı:;;..ı dü!je<ek askerlt·rin arasından 
ayrılınak, ..:enelcrde'Tlbcri uzerlne kupalı 
dur .. n kolc kapıl<:ırınctan biı indt•n dı.i8rı 
çıkıp oıoıvışmak. 

Bu karı:ırı kat'ı ı~ vu Tuıklenn kat
iyetle t.<>hrc girec:e~lcrlrıc dl t~mınrii. 

Annayı lıu·ukl:lı<'öktı. Il3şka çareı.i 

yok . Bunlar ııiha.yct .ıışı illctı :dı. E
f>ir oh.'P p.ozarlarda .ı;atılahiUrdi. BPlki 
de Tilrk oldukları cihetle lr c..ahi 
sayılnuızlardı Anna d:ı, Ti.ırk kızlurile 

bertıber sağ ve salim icllırdı 
Anna, u.ı.rc.erıbirc da!c.lığı Uerln uy-

Lo~dra Z1 (A.A.)- S(ancate adm.. l cece şark sahilinde bir llmoında karaya 
daki Wiliz vaJJuru. bir musademe ne- oturmuştur. 
tiresinde hasara ujradıktan "onra dün 

Amerika dahi Almanlar 
_Portland • Oregon - 27 (A.A.) -
Almanyanın Son Fransisko'daki 
general konsolosu yüı~ı F.ritz 
Wiedman, gazete muhabirine viıki 
beyanatında Amerikan tabiiye -
tindeki Almanlara zyi bır Ame -
rikan vatandaşı olarak hareket 
etmelerini ve Alman - Amerikan 

cemiY<!ti haricinde kabnalarmı 
tavsiye etm:ıştir. 

Mumaileyh, bu cemiyetin Al -
manyaya yakışı.r okluğunu fakat 
demolcrat bir memlekete yakış
mamakta •bulunduğunu söyliyerek 
bu cemiyeti yeniden ta.lıfrıih et
miştir 

Yugoslavyada Alman Ticareti 
Paris 27 (A.A.) - Pelit Parlslen P· 

zrtesinln Belpad muharibi, Alman ser

mayesilr t~kll edllmlt olan blr ano
nim •irk•tiıı BeJırradda tesc:ll edilmiş 

olduğunu bildirmektedir. Pek cenlf o
laıı faallyel sahası. bUb .... YnıroslaT

yada pamuk ticsret ve ılratt, ılrai mah

. ulat ve maadln ahut.nı ihUn etmek· 
tedlr. 

J\7tll mn.bablr, Pelltlka ıru:ete lnlıı 

bir haberlııl de bildirmektedir. Bu ha-

berde Almanyanın cenubi Sırbsitanm 
altı eyaletinde Yqoslav pamuto is -
lihsalatmı tezyide matuf bir plin 
hazırlamış olduiu tasrih olunmakta -
dır. (4"..'oubi Sırblsta.nda. esasen pamuk 
draatı mükemmel bir haldedir. 

Polltlka pzetesl, ıreı;en Ukbaharda 
bir AlmaJı heyetinin Belırr&dda bnlun
dufa sırada laslafı vöcude ıretlrllmlş 

olan plina C'Öre her tilrJü pamuk lstth~ 
salitı te.knr Almanya7a ihraç edile
cektir. 

İki E&rarıengiz Vapur 
Nev7ork %7 (A.A.)- Nevyort Ttmes 

,ıazett-slnln GouryakuUdek.l muhablri 
r9=en leey,-ilt etmemiş olan barf 
haberlere göre Gult,o Vl' Bo~ata adın

daki iki Alman vapurunun muhasema
tın ba.şlang1cındanberl bu limanda bu-

Akba Kitabevi 
Der lisanda kUab, ı1azete Vf' mecmu. 

alarını, mekteb tlt.abtannı, kartasl1e.n.I· j 
a.I temJn eder. Ref,k Fenmen'ln elek· 

trlktilik kitabını, Mumtu:'ın artbrma, 

eksiltme kltabuun Ankarada ~tış 7e
rldir. 

kudan bat;:ırarak uyanmlitı Korku i
~nde idi. 

Orhaıı kıZJıı bağırına.. He karışık u -
yanm<.1.sındun UrknıU:itü. Ne oluyordu?. 

Anna ~açlarınt yoluyor ve bağırı 
yôrdu· 

- Arslanım, yeli;; gelıyorlar .• 
Annil rüyasındtı Türh ııskerlcrırun 

şch1 girtlıklcruli \ e önunc gel nleri 
kılıı;tan geçirdiklcrtni v~ kendisıle Or
hanı Ga ko\"alactıklarını gor.ııUştU. 

Oı·han. zOLdcsi.ni ı)ic)ddl ve ~kine 
çolışt. Soruyordu: 

- Ne oldu gilzelım". 
- s~rma arslanım!. 

- Seni bu kadar korkutan neydi? 
- Tiırk1eri şehre girmiş gbrdU.ın. Ya-

lınkılıc ilerliyorlardı Bizi de kovalı

yorlardı. 

- Ah Orhan İ>ll o!acnk gııliba!. 

- Neıien CC\';ıp ,·ermıyor:.ı:lnl? 

- Dinli}·orı m sevgilim. 
HU.yasını gördüm4 Muhakkak Türk-

lc-r Şt"hTc gir('Cckltr 
___., Girerlf"rse girsınler. , 
- Sonra' . 
- Atl~h nC" ya:ı;dt ıs"" o, olr.:"' 
- lJlfiınll ri~ünmlly«.ır ıuusun' 

- lJiç!. 

Junmatta oldofunu Ye hanların 7akın

da ŞUJ btikô.metlne devir ve ferat edl

leceilnl bildirmektedir. 

Bu l(emilerln btl ııelmllel ticarette 

kullanılacatı tahmin olunmaktadır. 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN BEıt.İMl 

DAHILİ YE: MÜTEHASSISI 
Divanyolu 104. 

~ıuayene sa.a.Uerl: Puar bario iter 
cun 2.J - 6. !<ah, Cumartesi 12 - 1,1 

lıkaraya. Tel: 1%391 

- Bu kadar kalı yurekJi olnıa ... 
- Gtizelıın; biz !ırsatlan isti!.::ıde e ... 

derek kaçarız. 
- İmkan mı var·t 

İki Aşık sabaha kadar uyumadılar. 
Zaten, sabah da yaklaşm~lı. Şehzade 
Orhan, yataktan kalktı. Aıınnya hi
taben: 

Güzelim, sen uyu Ben epdest 
alıµ namazımı kılnyım. 

- Uyuyamadım!. Nasıl uyurum! 
- Yavrum, korkacak birşcy yok .. 
Dedi ve kol!arını sıvayarak apdest 

ahnağ:a çıktı. Orhan belki de son ap
<lt>::>~inl alıyor ve namazını kılacaktı. 

Zavalh hzade düşünceli idi. 
Apdesııni aldı, nnınaı_ını kıldı. A -

vuçlarnıı gökyüzüne: :ıt;U. Şu yolda dua 
eyledi: 

- Allahıın Tüı ku muzaffer ~yle ... 
Şehzade Orhan. but n kalbile Türk

lt': Jn muuıffer .olma ını diliyordu. 
Orhan, esinli, amcası Fatih tarafın. 

d'ln yakalanırsa katledilccekU. 
Fakat: bütun b•ınları bildiği halde 

öiiimü pahasına da ol n Türklerin mu

v.cıf~er ohnasmı i. tiyordıt. 
Orhnn nbn1azını bitırmişti. Seccade 

fızerinde !.>ek!Jyordu. Kulakla1·1 kir11tc 
id ı. DOrt ,.az bin k 11ııık Türk külleal 

- --
Aksiyon Serisinden: 

Maarif meselemiz 
(1 inci ~ahJfrden dt'v&m) 

insaJI, öfkbinden dilini ,.uıar, felce utrar. İstanbul Cnivers.it.esinde ar;a1ıf<1. me
üıılere memur Alman profesörünün. malimı ,.e muhterem tl.mıail Saib 1: fendi)• 
den ders alıp talebesine ders verd.ij'inl bilmJyen yok. Türkle Türk ara ında bil 
ne harikuliıde tavaS!-ut rolü! Kendi kendUilnden safletin bu dl'recesi, tımarha
nelerde bile l'ÖrülmemişUr. Suç. yeni ine rellnclye kadar birbirini ta.kip f'dm 

bütün Maarif Vekll1erlnde! 
Sı.irj.atle halis kanlı Türk profesurlt'r kadrosunu, cllmizdrki biJiocn ve bı\iu .. 

miyen mevcudile, ve o mevcudü boyuna arttıracak canlı tedbirlerle l b ına ça ... 
tırmahyız. Saf ilim ve san'at pliıuudakl Avrupalı profesöre, kontr:ıtnun soa 
ayına ait ma~ ve müballı'ah bir tqekkürden ba ka ne borcumuz var• 

Ölçü: 
Saf' ilim ,:e san'at ptinmdaki Avrupalı profHOre. ana dili ve milli teldı.kıir 

kluıesi dışında ilim yuğurtmak, milli tefekkür dehisını f'n h:ıs yrrlndea 
törle Urttp ruhumuzu mü.stt>mlekere çevlrtmtktir 

AVRUPAYA GÖ. ·oı;;nİLF.C-EK TALF.BF. 

İşte hem ÜniversJtt. hem PoUteknlk, hf'm ~·abancı profesor dav:ıla.runııın 
kurtuluş formülünü ı:iıll~en mest"le! Avru1>3hları mahremiyelim~ı:t" sokuıı hb:e 
Uim aşılamalanıu lstemektfonse, biz Avrupahlann mahr~mh·el?ne :;ırıp kcndımlz.l 
aşılatacağız; kendlmizdt'n olan bünyelerin kan dei~ik!lilnl, bize uycun t~lıhall'ler 
l('lııde yineo kendimizden alaeafız. 

Z:ihh' göıile birbirinden farksız ,ılbi duran bu ıki ıntt.od ara.sandaki fark, an-

1.ıyanlarca esasidir. 
.;\mma diyecekslniı: ki bu i i yuz seııedir yapmaktayız, Tanzlmaltanberl ,\\.rU• 

paya adam ıöndt>rmtkteyiz, dönt"nler bizr (''\lnulln Rouge) ba\·ala.und3.n ve Gono
kok mikropla11ndan h~ka birşey ,ıetirmemrkteo. E\·ct. va&lyet a ·ntn boyle. Av
rup:ı:ra yil:.c sent"dir adam l'Onderlyoruz, ve ıidcnleri a-eldikleri dakika.dan Uıba· 
ren, P<'k aı t tt~alarile büsbütu.n kaybetmiş bulunuyoru..ı:. 

Bu. gidenin delil. gund .. rl'"nin kabalı:ıti~ ıidi te-ki mana u.htın dl"iil l'Onde

ri.şteki si!Oıtf'mslzllfin nelic.-r• 
Evvell berke. in ean ath.ı:ı. Avrupada yaşamak &"aırsini, kaba bir ztvk işi 

olmaktan ('tkarmak gerek. Kimse Avrupayı üfrenmek için g-itmenılş, zevk etme~ 
uirunda öirenmek an,r3ryasına razı oldui'u tçin citmiştir. Ru hiİ \-:"'unu Eınrt-'nin: 

Zehıılc pişmi& ti.il yemeğe kcn gel " 
:\ltsraında olduiu ı-lbl. uı,·ı urette belilastırabillyo,. mu)u~?. Se-yrrdln o u

man, Al·rup;&ya g-ideceklrrden a-elec€'k faydal:ırı! İşi ul,·i sur!'tte h<-1l1a.ıı:hrmak 
lfClyle olur: 

Avrup.1ya l'ldt>f'eklerc. kuıt.arıcı rolltrinl a.ı,ıhyacak bir nıt"fküre, ahlak ve 
dlslpllu nefhetmf'k, ontan lstldaUarı bakımından bu mildir fikir etrafında ~eo
mrk, ba Jarına bu kıratta muft>ttl ler oturtmak, hal·ekf'tl('rinl ıımnh·f' 1 -.ıuıiyc.<iilftl. 
·., ürakabe- etmek, mu\.·affak olanları mu\·affakiye-Ueri nlsbtUude l'ürk yrde bek
ll3'·erck ,ereflere karşılık, muvaffak olamıyanlan ay:ıi nisbf'ltc !'ferefiJzllklere 
uiTatmak. icabında blr aılz ıırenslbt muhafaza balumLndan bin kelle i ffda eı.. 
mekte biç ıereddut l'Östermemtk .... .\.nt'ak bu ~rtlar altındadır ki, 100 srncden• 
beri öğl'rnt.-medlflmiz e~rarh TaJll"Oyu. 10 . f'nedf' Wkrr l{f'lir:J' 

Öl~ü: 
Avrup.anm n<' olduiunu ve ondan ne isl.ediiimizi. kt."ndlrr.izhı ne old.uiuml 

ve ne olmak dtlediğimizi. ve bütün bun1;&rı.n n sıl meydana l'tl('ef'finl buracl.G 
bilmeden, kavramadan, ('Crecvt>lPmrden oraya adam cOndtrm'"k sa('ma! 

Doklorlar 
Arasında 
ikilik mi? 

(1 inci sahifeden dev:ım) 

Hususi şeki.lrle, bazı doktorlar 
arası.n<la hazırlanaıı: 2 inci liste ise; 
birincideki namzetlerden profesör 
Sani Yaver ile doktor Z.ya Ağıneı
nın isimleri silinip yerlerıne dok
tor Bahri Jsmet ve doktor Osman 
Şerafe~tinin adlan konuTmak su
retile vücude getirilmis!ır 

3 üncü listede; eczacılık mes -
!ekinin. etıbba odası idare heye -
tinde de temsilini ıstiyen eczacı
lar cemiyetinin iştirak.ile yapılmış 

NECfB Fi\ZIL KIS.-\Kt'RF.K 

Bir Sar"05 İki Kişiyi 
Bı~·ak tdı 

11 lııcı ... aıılfrdtn dtvam) 
rf't&.e )"araıar.mı olduğu hatdr b~lıın

muş, &hram adınd.ı lllduiu an~ ılan 
bu adam halillJne-ve ka'dırı; ... ..,,k avf 
altına alın.mı. h. 
Bebramıu C'rhıl adınd.ı biri tar.1.Jın-

dan bir kadın ınrselesindtn vara.lan -
dıiı a..nla.~ılmı1 ve ('elit bu sahah ya ... 
kalanarak adliyeye \:erih tir. Blr 
baftad:ınberi hasta.nrdr butunmakta o
lan Behraın şimdiye- kad:ır üade vcre
medif-1 rlbi, karnında bulunan 4 kur-

un ıh çıkanla.mamıl\ır. llayatından 

umit ke-silml~tlr. 

SPOR 

ve içine profesör Sani Yaver. Zı- Lik maçlarını il 
ya Ağ;ncı, doktor murat Cankat, 
eczacı CPVat gibi isomler konul-

neticesı 

mustur. 1 
tdai-e heveti azalıklan dn do'k-

t-orlar arasında bu <eki!d4 :ı avn 1 
grubun teşekkülü bittabi revlerin 
de tehalüfü:re sebebivet ve'":n · ve 
tasnüi !ta 3 l(Ün ııeç vakitl4 re ka
dar sürmü~tür!.. Neti<'<'Cie 1 inci 
listenin ancak 10 rev sld /tı 2 inci 
listenin 52~ re'''<> c<«ri\·~t! ka
zand•ğı ~rülmü>tür 

Ta<nif csnasırda bir aralık 1 ün
cü listenin faik;yeti tPmin etmek 1 

üzPre nldıı'.ı:u görühr ü«e de. fa
kat sona dol'ru nPli<"~ neğişmiş; 
3 üncii liste 440 rr,· f'ihi kalı1nk 
bir i~tirakP rağmen ekallivctte 
ka'm·stır. 

Tasnife göre secI'cn azalar ara
sında veni idare heveti vezaifi şu 
suretle avrılmı<tır: 

RP;cli&n rirı'ı.pto'" B~hri İs~t. u
mumi katipliğe bakteriyoloğ Fethi 
Erder .. :nııhas!ol ğe profesör dok
tor Fahrı.>ttin Kerim Gökay. 

son duasını yapıyordu. Tekbir getir -
meler bitmişti. Keskin ve lu::ia ta.~:nıa
larla Türk ordusunun hep bil' ağızdan: 

- Amin! ... 
Sedası işltillyordu. Orhan, Türk or

dusunun sabah namazını bitirip amin 
diye bağırdıklarını anlamıştı. 

Şehzade, .>eccadeden kalkm1,J'ordu. 
Hucum Avazelerirıi beklıyordu. Nite
kim, Orhanın düşünceleri Ç<.~ geç -
meden çıkmıştı. Hep bir atız.dan: 

- Allah, Allah ... 
Sedaları ortalığı kaplamıştı. Bu Türk

lerin surlar il.Zerine umumi bir hücuma 
katkhklarının işareti idi. 

Şehzade olduğu yerden doğruldu. 

.Annanın bulunduğu odaya geldi. An
na, durmadan ağlıyordu. Orhanı gö ... 
rUnce heyecanla sordu: 

- Arslanım, bu ketıkin ve acı sesler . . . 
ne?. 

- Iiiç; Türk ordusunun duası. .. 
- Geceki seslere benzemiyor? ... 
- Ayni .•• 
- Nasıl ayni canım; görnll.1yor mu-

aıın kesik, kısa ve çok korkunç!. 
Sesler gitt:kçe yaklaşıyordu. Şehza

de hemen hemen Türk. ordusunun içeri 
glrm<>k Uıere old!.lğıınu sezmişti. Bir 
an evveJ, tarayındaıt uzaklaşmak 1.A-
zı.mdı. 

Birinci Dav re Sonunda 
Klüplerin Kazandığı 

Puvanlar 

1 
1 1 1-1 
1 -ıo o .. .. ., .. = 

L 8 E: .<> "' C L 0 

... • <> • ,~~=.· • " • .. cl-:C> .. ~ 
1 ::: 1 ;;: ;! l ıı: !-< . "' o o:ı 

• ' 1 - . --
Bqlktaş 9 9 - - ~· 6 21 

F. bahçe 9 7 1 1 29 6 24 

G. saray 9 G - 3 39 7 %1 

Vefa 9 6 - 3 25 16 n 

Be1ko'I 9 5 1 s 18 15 ıt --
İst.svor 9 4 - 5 zo 22 17 -
Siı.leym. 9 z 1 6 13 29 14 

K ..... paşa 9 1 2 6 9 Z'! ıs 

- -
Topkapı 8 1 - 7 8 4Z H 

- --- - ·-
Dlli.l 8- 1 7 4 33 ' 
Lik maçlarının birinci devresi 

dün bitti. Muhtelif stadlanla oy
nana· maçların neticesi söy led.ir: 
Beı;lktaş Beykozu 2 - O, Kasıınp& 
şa Topkatııyı 6 - 3. Beyojtluspor 
Altınorduyu 6 . O. Fenerbahçe Hiı
lfılı 10 - O. Feneryılmaz Galata -
gençleri 5 - ı. Galatasaray Su • 
levmanivevi 9 . O, Karagümrük 
Galatasiıoru 5 - o yenmi~~enlir. 
Davutpaşa ile Anadouhisarı 1 - 1 
berabere kalmısla!'dır. 

Askeri l;seıler arasında tertir 
edilen fu'bol maç:arında Kuleli 
Maltepeyi 6 - O yenmiştir. 

'3anyer sulb icra memurluğun
dan: 

Bir bol'Çtan dCJlayı paraya çev
rilmesine karar verilen beş Li.m· 
bah (Filibis) markalı bir adet 
radvo 4/12/939 pazar'<'si ııünü 
İs!inyede Emirgiin cadd<'sir.d'!' 64 
No. lu dükkanda saat !O 'liı 12 sıra
sında açık arttırma ile sat·l~<'•ktır 

Ta~ip olanların mezkiır l(Ül"'~e 
mahallin<l~k memura mür~ aat 
lan ilan olunur. 939 /293 
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Güzellik Süse, Süs Zevke Bağlı4ır Diş Doktoru Diyor ki 

Yeni Bir Felsefe 
1 Nakleden: S i S 1 

Bayan Oflu usulca odadan sıvı-
"1Il kocasına .se;lendi: 

Oflu şeIIJ6iyeni akl>n mı? 
- Hava güzel 
Bayan Oflu söylediği söze, bele 

havaya dair söyledıjti söze karşı
lık istemezdi. Tekrar b iraz daha 
hidde1ılı sordu: 

- .§em siy eni aldın mı diyorum? 
- Hayır almadım, hava güzel. 
- Eğe.- almv.san ben büroya 

yollarım. Hem senin güzel hava 
dediğin nedir? Sabahleyin 'biraz 1 
guneş, akşama yağmırr-. Hafif bir 
~ar ortalık bulutlanıyor .. Yeni 
şapkanla daha dün çevirttiğiaı. pal-
1onun hayrını ı;ıör! 

sabahleyin şemsiye hakkındaki fi
kirlerini:z anları alakadar eder. 

- Hay hay. Yal.ruz ben eve ka
dar gid'p yemeğe geç kalacağımı 
haber vereyim. 

Ve şemsiyesini sallıyarak yürü
dü. 

• •• 
O a]t,;amdan sonra Oflu adı 

' ' '.' • ' '•, . • •• :v .. 

Süs de ; Güı:elliğin Ve Zevkin ifadesidir. 

C. K. M' den 
Ve Zeokli Giyinmif Olurlar 

------------------------1· / o. Denizyollan U. Müdürlüğü ilan ları / 
ŞEHİR TIY A TROSU 
İSTİKLAL CADDESİNDE 

KOMEDİ KISMI 
Bugün sa.at 15,30 da 

Bu akşam saat 20,30 da 
BİB MUHASİP ABANIYOa 

• 

~ 

• 

Kısa bir müddei ,J>D 
LlN• kulland•ktan "'"" 
!eriniz inci ııJbi parıı 
baska mikropların ~ 
mahvolduğunu; zaratb 
ve lfraz..--tm kesildiğini dil 

!erindeki lltilıapların d 

ğunu ve nihayet •irL..,.ıd' 
Uf bir rayiha ~ 
ıac:aksımz. 

Gayet tenıiı 
Gayet sıh~ 
Gayet 

.-Ieı' gün sabah öğle ., ,.,1 
1emeltlerinden ııont11 tD" 

de üç defa dişieriJJI" 
- Güneşli havalarda elımde 

felllS,İyeyi görenler benimle alay 
ediyorlar. Beni eliıleml gülünç e
diyorsun .. 

plem!eketin dört bucağına yay,J
d1. Şemsiye ,·asrtasl:e fil<ir!erde 
birlik ve :iıstikrar temini nazari
yesi her bucağa yayıldı. B'rçok 
vatandaş ~emsiye ile gezmei(e baş-· 
laıdılar. Gazeteler Bay Oflunun na.-1 
zariyesine dai:r sütun sütun maka·J 
leler yazıYorlar, münakaşalar e- J 

diyorlardı. Bayan Oflu hayretler 
içinde idi. ı 

Bir giin Bay Oflu e;ene nazariye
sini müdafaa j,;;in bir konferans 
vermeğe giderken karısı: 

27 fkinciteşrinden 4 Birincikanuna kadar 
Muhtellf hatlara kalkacak vapurların lalmlerJ, 
kalkıtıUn ve aaatlerJ ve kalkacakları r1hbmlar 

Karaeuı~ hellıfl• - Salı l! de <Es•>. Perşembe l Z de (11:.aradeJlls), 
CumarleD ıe ela (Dumlupınar) ve P azar 16 da 

(Akn). Galala nhtmıınclan. 

HALK OPERETi 
GÖNt)L BELASI 

Ya.zan: Yusnf Sfinırl 
llestekan: Karlo K&l>Ueelli 

Pazar: Maline 11 da 

RADYO L 1 N ile fırçalayınıı, 
- Hiç te değil, İDWite:rede her

.kes şemsiye ile geziyor, Baı;vekil 
bil.! şem.siyesile meşhur ... İngiliz
le.-Jıe alay eden var mı? .. Yer yü
zünün eıı _,ık erkekleri İnoııHizler
dir. 

- Bir kere İngilterede değiliz, 
ben Bay Çeınberlayn değilim, fs-

• t,:ınbul sokaklarında gülünç olu _ 
yorum. 

- U.f istemem. Şemszyeni al. 
Bay O!!u hiddetle şemsiyesini 

kaptı, sokaJ'!a fırladı. Büroda pal
tosunu, şapkasını çıkardı. Şemsi
yesini duvara dayadı. Bu sırada ya.. 
nına memurlann en genci, Bay 
Şadan sokuldu: 

- Size bir şey sorabilir mıvrm• 
~ . 

- ,;:,orunuz bakalım. 
- Tanrının gün!eri kış vaz ne-

den şemsiye taşırsınız? 
Bay Oflu genç meslekdaşmın 

suratın;ı b_ir yumruk atmama.1< için 
ltenduu gu.; tuttu, sonra birden -
bire kulağına iğildi: 

- Hususi konu.şalım dedi. Hu
ırusi ve mahrem. 

Geııır,; etrafına goz att.. Herkes 
.iışilc meşguJıdü. 

- Konuşalım dedi. bu; dınlıyen 
yok. 

- Nihavet ba.n.a hak verdin de
j(il mi? dedi .. 

- Sana mı? l 
-Öyle ya. Sana her gün şemsiye 

ald,.-an ben değil miyim? 
• Bay Oflu kansını söv le bir te - j 
pesinden tırnağına kadar süzdü: 

- ".Bana se.Dmi şemsiye aldırdın?, 
Ve kad:nm mukabelesine vakit· 

bınıknıadan haykırdı: 
- İnsan felsefeden anlamazsa 

susar!.. 

lall.!f1•1 
ANKARA RADYOSU 

8&&1 18M Precn.m. ıı.os 

lz ... lt hett ıH 

t enC.rMa ••ttlAı 

~m,.•• hattl:tı 

AyYahk hetunı 

lzmır sarat h•ttu•• 
Mersin hattına 

NOT: 

- 8alı 11 de (ADlal;ra), CUııuuieııi 18 de (JllU· 

ilin), Sirkeci nb&.ımuıelan. 
- Salı, Penıembe ve P azar &.30 ela (Utw-). TOP· 

hane rfhhmmda.n. 
- Pu:ar1esl, 8&lı ve P azar 9.50 de ve Ça.f1&lllba, 

Pe11<JDl>e Ye Cuma 15 de (Sa•). Cumar
ayrıca 13.30 da (Trak) . Galata rıhtlDlmdan. 

- Puarieol, Çarşamba ve Cuma US de (Tralı:). 

Galata nhlımmdaıı. A.Yrıoa Çarpmbr. ZO de 
(Masla), Camartesl 20 d• (Anlal1a). Topba· 
ne rıhtımından. 

- Sah ve Cuma 19 da. <Seyyar). Tophane nhb
mmda:D. 

- Paııar 9 ela (-). Toplıan• nbtmundan. 
- Carşamba 15 de (KemaJ), Cumarte•I 15 de 

(Sadet). sır•eet nhtunıııdan. 
- Pazar 11 ıle (Kad.,.). Galala nhtraunılan. 
- Sah 11 ela (Tniı•n), Cıona it da (Analarla). 

Strkttl nbtnnmdan. 

va"ur Rfrrleri hak.kında her &.urlit maliımal af&iula &eJdon naınara
bn J'.l"ıh i\ı•t>nleltri.mizden ötrea.llrbUir . 

Galata B~ A.ctntellfi - Galata nbtımı, Limanlar l'Dlum Mu· 

Galala Şuh<- .. 
.. 

dıirlutli blnaın allmda 
- Galata nlttımı, Hmtatıa Liman Rf'i"'

llil b"-1 altmdıı. 
- Sirkeci. l7olea 1U1tonu 

(97?7) 

46133 
22740 

------------------ml:I------· 

YENİ PUDRA 
RENKLERi 

önünde 

KADIN LARIN 
HAY RE Ti 

*--
kolorimetrik 

bir makina vasıta s ile 

istihzar edilmektedir 
- Öyk ıre sa dinleyin. Son as

rın en buyuk derdi ile mücadele 
için dattna şemsiye taşırım. Çuıı.
kil asrm en büyük derdi fikir da
ğınıklığ;dır. 

Memleket .. , ayın~ aJa.na "Ve me'-e
oroloji haberleri. 18.25 ~lüzik (Rad

. YO ca:ı orkes&rası). 19.00 Konuşma 

(Çocuk t.erblyesl). 'r9.15 Türk miı
zifi: Calanla.r: Vee.ihe, lletat Erer, 
Ru~n Kam. Cevde-t Kozan, 1 - O
kuyan: RaCU/e Erten. ı ... Arif Bey -
KurdJU hlcauir şar•ı: ı Gurup etti 
ıı:üneş). 2 - Jlahmi Bry - Kürdlli hl
calkar tarkı: (Söyle ey mçd:ribi na
Z<'ndo eda). 3 - Şemııelliıı Ziya -
KiirdiJl hicaı.kir ıtark.ı; (Güvl"ome 
lnisnune-). 4 - - Kürdili hicaı.

llr arkı: (ii;aldı 7ollarda bu şeb), 
1 - tjcvk1 Be7 • K.ürdill hlcazki.r ıpr
Jo: (Sende ~tp ~akı& e.ıiyet mi co
jaldı). ı - Ohyan: Muzaffer İlkar 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Levazım Amirliği Satınalma komisyonundan: TENiN Gtizın:.ı.iGİNİ 

lİSLİ ı\.BTTIRIR. 

Genç memur ş· ırdı: 
- Anlamadım? 

- Fikir dağınıklı.;, diyorum 
fikl:rleri 'bır aJ"aya toplamak, bi; 
fikir berabenlı.ği, fikir birliği yap- I 
ınak imkansızl~ı. 

1 - Arif Be3· - Nih.t.vrnl '°rkı: (ile· 
nim ıOnhım kalJı &ende). 2- l"tsarl 

Asım • Nihvenl ••rlu: (Bir •1' ı•· 
ce.I Şiollde bldını). 3 • Sadettin 
Kayna• - Kurdill prkı: (Ak..,am 7!-

ı- Gümrük muhafaza teşkıl3tı ıç.in aaun aJulacak 38 kalenı telefon hattı 

malzemesinin açık eksiltmesi 9/12/939 cumartesı gUnü saat 11 d(' yapılacaktır 

2- Tahmin[ tutan 1270 lira ve ilk teminatı 00 liradır 

$...- Evsaf ve ı;artnarrıesi komısyondadır. Gönilebilir, 
4- btekJilerin ıtın ve saatinde ilk. ıeminaı makbuzları ve kanunı \.'esikct

ları Uf' birliktf" Galata Rıhtım cadd~ı Veli Al('mdar han 1kin<'I kattaki komisyo11a 
- Demek ki bır şemsiye ile .. 

- Elin<k, Tanrının her giinü, ha-
-.1a güzel okun olmasın, ~enu;iy .. 
ile gezmek bir istikrar, sabit bir 
nokta tesıs etm~ oluyor._ Şemsi
ye<k!n başka ne taşıyabilirim? Bas
t<ınu? Yajpnuriu giin!er de işime 
yara1na2. Halbuki güne>;li giin -
.&erde semsiyeyı basto.n gibi kul -
lanırım. Paket veya sopa taşıya
mam ya. Bana deli derler. Vali-z
le ancak yola gid !er gezer. Bu -
nun için ötedenberl şemsiye ile 
geziyorum. Bu sure e maksadımı 
da temin edivorum. Düşünü ·orum, 
demek ki varım, şemsiyem var, 
demek ki düşünüyorum_. 

ne alı.f;un 7in• ıolaeaı. 4 • Sadettin 
Kaynak: Tör•li: (Fıral). 6 - Mu.al-
fer İlk.ar - Tirkıi: (Y~U camlı 7a7-
ıu1), 1 - Ok117an: s..ıtye Tokay, 
1 • saıaı..w.n Pınar - Hlcu ı;ar•ı: 
(Ltyla aibl bıçkına). 2 - Salilıall!n 

1 

gelmelorı. (9673; 

Gen<; meslektlaı;ını olduğu yer
de bıraktı ve gidip yeri)l(' oturdu. 
Akşam çıkarlark genç meslek.. 

daşı kapının önünde gene Bay Of
luya sokuldu· 

- Sız· dedı bırkaç arkada.şımia 
tanıştırmak ıst•yorum. Malum ya 
ben mecmualarda y112ı yazarım, 

Saat <kırt buçuğu çaklı. 

Pmu - Blea1- p.rkı: (Yu-xum l'ülae 
at luzlar). S - Blfa' lle7 • Wea, ııar· 
•ı: (Niçin biilbtil flran .,ıerı. 4 -
Lemi • Vl!'l"k prkı: ( 811ah ebnıle
rln), 5 • Lemi - llfılak ııartu; (Noter ı 

çekUm •eler> Zl.15 Kon~. 20.30 
Türk ınUltl ( FanJ bıtyeU Zl.15 Mu· 
zllr. (Kli"1k orlt .. ıra - Şef: Necip At-
km>. I • Paul Bolı.lH'r: Saı...n7a 

k öylü flamları~ 2 - Niemaıuı: k ucl 

lbnA. 3 - iıaıo Auonl: Sabah --
Jı: ı ı. 4 • &art Föd.eri: Viya.na şarlu· 
11. 5 • FelUcs G le'9mer: Sabah ael8mı 
(Fan&ttll. 1 • Valter Bor("hıtrt: Bir 

l'ttenln r•manı (Vah.). 7 . Ft-llk~ 

Glf'Smıtr: Sar nehri kenarlarında. 8 -
PucciDI: T~a. %2..ff llemltket saat 
ayarı, ajans llaber~ri, 1lr.ı.at. e-ham 
- tahvtıit. kambiyo - nukut bo~ı 

• J!.ıyd Nusret yatıraym-. arlık 

rırrı 

Ded.ın. .Başını 

dik bak!ı. Hiç bi:r 
- Hıhhh ... 

kaldın!. G<ızlerım • 
ey •öylı>mt'dcn 

içme dık 

PA Ti KULLANINIZ 
Her türlü y•mkları kan çıbanlarını, meme iltibap

larım ve çatlakları, koltukalb çıbaalarmı, dolama, 
akneler , ergenlik.le.-, çoeaklarm ve höyüklerin her 
tür lü deri i ltibapl!ırı nı tedavi eder. 

(fiyat), 2Z.20 M ü.tik ( K ucuk ork.el!i
tra. - Yukarıdaki proıra.mu1 devamı) 
22.S5 1\-lüzlk (Opera. aryaları - Pi.) 
'?3.00 1\1 1.İzlk ((_'a.zband - P l.l !3.25/ 

23.3e Yannki provam. vt kapanış. 

Sahibi ve neşriyatı idarP eden 
B~ muharriri 

t;TEM İZZET BENİc-5: 

S.. Telıı;ral Malbauı 

l'lıdray• tam leıllnue en 
•7CUD rencl Yeren Kolorl
metrik yeni bir maklnt 
kal edllmlşllr. 

Bu makıne sayesınde ~= -
diye kadar görülmemi~ em • 
salsiz bir giizeUikte yeni pud · 
ra l"enkleri icat edilmektedir, 
Bu yeni pudra •SU ~ez• 
cinsindendir ve yaı'!murlu vı• 

ı-ıizgarlı bir havada bile sabit 
durur. Burnunun parlaması -
na mani olur. En sıcak bir sa
kında dans ederken bile tenı 
nizi;n, tazelığini ve sevlırılil.iğ!
nı muhafaza eder. Hemen bu 
günden bu yeni Tokalon ı.ıud
rasını tecrübe ediruz ve her 
gün- biraz daha genç _ı:ıörünü -
nüz. 

Devlet Demlryolları ve Limanları 
lfletme u. idaresi lll nl•n 

:Muh<immen bedeli 61.500 hra o\au paJtcı k:lavn ve saire 15/1/940 Paı.arteıı 

' gi.lni.i saat J!l de kapah zarf usulü ih? AnkaTada ldan." binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmeok jı;;tiyenlerin 432.') liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 

. ettıg:1 vesika1aı·ı ve tekl10erini ayni gün saat 14 I! Xadaı- komisyon reiı!lı.ıbnc 

vrrnırler\ 13zımdtr 

.Ş;,ırtname)t'"I- 308 kuruşn Aıık:nra \'e Hayda'rpaıt<J vez.ne1E"rinde saulmalı:ta-

du. (9685) 

Haydarpaşa lisesi müdürlüğünden : 
Yatıl t ,ıebenın 2. incı tak:.iti 1 Bırincı KUnundiJd...ı 9839• 

di IJli' 8" ili. ın: 
- Ner,ye gidıyorsun? 
- Bağdada. 

Ve İLl\'e etti: 
- Öy!., ıstedinız:. 
- Yok canım, ben 

Senın .-v:hamın .. dedim. 

Dr. Ekrem Behç3t l 
Tıh J•akültesi Kulak 

Banın Jlor;eııtİ 

T....Ulm Cumhuriyet c~~ 
Mua111Ut P uardan maada ı "_,,J 

T•leton: ııo• 

Diye uzun, lükayt ıçlı bır ınılti çıkardı. ""n -
rd oruara ene del saldırac:ıık azgm ve korku -
tucu bWr.ışl.ırl .. baktı bak~ı. Birdeıı bır~ masanın 

liztıindeki kadehi kaptı, ıbır atlet hızile kolunu 

bavalıaıdırdı' 
- Haydi Bağdat yo!cuı;u gıdıyor. Son kadeh: 
O içti, otekiler durdular Fakat kadehi tek -

Dedi; s k adımlarıa yiırüdü Kendi kendisine 

soy lenıyordu: 
- İşt<· geldik gidiyoruz. Şen olsuı: Halep 

şehri!. 

"le yapmak i<;tediğini, ne dEdigini hala anlıya
JJU1mı~tım. Odadan çıktı. Ben de çıktım. Koridorda: 

- Sız Zdhmet etmeyiniz hanımefendi. 

Dedim. Şarho:;Juktan yalpalıyordu. Koluna 
gırnıek istedim. 

- Rica edenm. YaJnız. Tek başıma. En ıyi 

olan "i"Y bu. 
Diye yardımımı reddetti. Kendi haline bırak-

- Hayır doğru söylemiyorsunuz. Öyle iste -
rtıi sırnz. V~ Ben de şimdi ışte gidiyorum. 

Dedi. Tekrar yürümiye başladı. Hem acıdım, 
hem üzüldüm, hem ona bu kadar ıztırap verd.iğ). 
me müteesı.ir oldum. G<inlünü almak, onu kandı
rıp :>dasına almak, soymak, yatınnak istiyo.rduın. 

J ~OLANTS[ B 
UNi NV 

l'6I masanın üzerine koymadı, gücünün bütıin 

~ıddet:k veıe attı, parçaladı. Sonra, yerinden 
kalktı. Yüzü ıztıraptan bumburuştu, gözünun al
tına. yanaklarına ü&tüste çizgiler vığılmıştı, 

Ben gidiyorum beylıer. 
~. El.nı uza•tı. Durduğu yerde ıülanıyor-

d ı. Zannet! m ki, demm söylediğimi yıııpıYor, 
- Ha cdi btni yatır. 
.Dıye kalkıyor İkl nazır elini sıktılar: 

-- Bol bir uvk ı mlikemmeol biır banyo ister
ilin Nusret. 

Dediler. Ha.+ta her. de: 
- Art.k akşama kadar uyur. 
Dedim. Ha.lbuki, o elini bana da u1..&ıh : 

- Allaha ısmarladık hal'\Jll'JJ"E'fendı! 

Ded Sesi d~ikti, ton her vakitki Nusret>n 
tonu deği'ldi. Hem, çok derinden ve resmi söv -
livordu. 

- Kend: ba:ıına m gıd"<:eksin? 

Dedim. 

- Evet. 
I>Pd Sonra, söylene ·ek ~ıirüdü: 

- Tabıı. 

- Kendi ba~ıma. 
- Ya kiminle?. 

- Ke~ı kendime, tek başıma, yapayalnız!. 
1 ekrar gene ben: 
- Dur :.enı be-n götuı-,,yim. 

tım. 

Fakat, baktım, yatak o<lasın.a girmedi, antreye 
dıogru ilerleri ve seslendi: 

- Llıle .. Llıle .. Fesimi, pardesümli getır. 
Kolundan tuttum: 

Ne pardesüsü, ne fesi Nusret?. 
mu.sun·~. 

Yatmıyor 

Dedim. Tekrar ba~ını kald.ı.ti!ı, 

uzun göz'erımin içine baktı. 
tekraı· uıun 

- Ha\•ır yatmrvorurn. 
Dedi. 

- Ne mun.a.8ebet? 

leli iç! . 

- Eh ~rtık gıdiyorum. 
lM><Jı. O zaman kafama dasık E"tti. Ot-rhal !um-

- Sen :farkında değilsin. Gel 'lıa.ydi odana. So-
yun yat!. 

Dedim. 
Ayık bir adam gi:bı, hı\: ıçmemış bır adam gibi•: 
- İmkanı yok Belkis. Ben gitmeliyim. 
Dedı Bu fikir, belli di ki, bir y~eç gib1 bey

nine yapıştı, onu d<>ğiştirmiye meyd;ın bırakmı -
yordu. 

Benı b,rakJ4l ta mı gide<."Cksin ?. 
D.ye hi lerinı çelmeğe çalıştım. Orıa 

- Eve\. 

da: 

Dedi w. Yunidü. Anlıyordum ki hı.na; 

- Evlenelim. 
!),'(Jiği zaman: 

- Hayır Böy J~ 'l"Y olmaz. (De~am• ııor ) ı 
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