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-----· lrıgilizlerin Altm~k vapurunun tev- A~.man ~skeri . 
ı. G d I k Finlandiyalılar bir gi1n zarfında 't.lft H • B ı· H k'' ,, on crıece mışı 

l uzerıne e119 ın ateş pus uruyor Almanlar bu sayede Tür- 1 27 Sovyet tayyareai dü~ürdaler 
l\ 1 · kiyeyi "bitaraf" olmaOa 1 ., • • He!. inki, 18 ( A. rn an ya g Ör Ü 1 m em İŞ Ş 1 d de tt e b 1 f mecbur edecek~ermiş A.) .::- Finlandiya 
hı. Londrada çıkan "Dcylı Skeç,, ga- teblıgı: 

.,,Ukabelei bilmisil yapmag" a karar vermiş zetesinin, 14 şubat tarihli nüshası mı.reli berzahın. 
birinci sayfasında şu haberi vermiş- da Sovyet tazyiki 

'

tir: 1 jiln zayıflamıştır. 
·1 "Almaııyanın Türk • Rus hududu- Ladoga gölüııün 

, nu teşkil eden Kafkasyaya, büyilk doğu • şimal kıyı -
birkuvvet göndereceği ala.kadar bir sında Finler bazı 7f>J, 
devlet Entellices servisi tarafından muvaffakiyetler ~ · 
ortaya çıkarılmıştır. kaydederek 570 1 ~ 

Moskovada imzalanan Alman -1 Rus öldürmüş, 8 
Sovyet ticari paktının gizli madde- ' top ve bir miktar 
terinden birinin bu olduğu bir çok harb malzemesi 
devlet merkezlerinde söylenmektedir. zapt ve 3 tankla, 

Bu habere göre Fin - Sovyet har • 70 muhtelif nakil 
binin devamı müddetince Sovyet pet vasıtn.sı tahrib et-
i rol kuyularının müdafaası için gön- mişlerdir. 

t 
,J 
l 
1 • , 
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derilecek Alman kuvvetlerinin mik - Kuhmo civarın • 
dan 500 bin kişidir. da, devriyeler ara- • 

Almanlar, bu sayede Türkiyeyi sında vuku bulan 
1 "bitaraf,, bir vaziyete, ve nazi nü . müsademede Rus • 
f ıt ım k · ed'kl · Balk lar 130 ölU vermiş 

lngllb harb gemileri devriye gezerterkı-o uzu a ına a a ıst ı en an terdir. 
t.. devletleri arasına sokmak istemek -
~hag, 18 (A.A.) - National Altrnark vapurundan kurtarılan nm saat geç kalsalardı, her şey bit- tcdirler. Doğu cebhesin • 
~ 4.1~ gazetes.in~ ~rl~n muhabi- İngiliz esirleri hadiseyi uzun uzadıya 1 miş olaca~tı., diy.orl~r. Deyl~ Skeç, Kopenhagda bul~nan de kayda <ieğer 
~ at~ hadısesı uzerıne Alman- anl~tıyorlar. 

1 
Genç bır bahnyeh şunları anlat - tnuhabırlerinin Bedindeki rcsmı Al- mühim bir hMise 

le detıızde ve havada bitarafların Bır çok bahriyelilerin şehadetine mıştır: man makamlarının Türkiyeye şamil olmamıştır. 8ol'Yet işgal ve taarruzunu g65tercn hanta • 
~e ile olan mUnakaleleıini ta- göre, "Crossork,, yaklaştığı ?.aman l Son günlerde vaziyet pek fena idi. olan "gizli,, maddelerden böbürlene- (Sonu 3 dtJ) 

'~~~·~~f~hlrl~~~~~uw~rute~~~~ b~ ,~~~~n~u~ni~~ab~te~~ k bh tt'kl ·· b'ld'w·· · d ============~~===========~ 
~ d ld - b"ld. h ı . 1 l - b' t So .k. gün zarf b. re a se ı erını ı ır gıııı e o·· YLE DE OLUR Bo·· YLE DE vvurun a o ugunu ı ır· assa ngıliz erin kapalı o dugu am- lis e tiler. n ı ı ında ı- . . • 

k •. r. barların yakınine vapuru berhava et-ize yalnız ekmek ve su vermişlerdir. kaydett.ıkten sonra şunları ılave et-
~lllan :Esirler Anlatıyorlar mek için saatli bombalar koymuşlar- Ara~ırma yapmak Uzere Altmarka m~~tedır: . -
~. 18 (A.A.) - Reuter ajan- dır. 1 gir~ Norveç memurlarına. mevcudi- . Yakın .~rkta kopacak her hangı A 1 . F u a d B a ş . ı ı· 

\._"'ltiyor: Bahriyeliler: UKurtancılanmız ya-l lS:mu 3 üncü sayfada] bır harb ıçın general Veygancl cm· 1 g 1 n 
~ .AA..-vv'VVV'V'v'V'o.AA..-vv-vvvv~.AA.~'VVvv rindeki orduyu Türklerin yardımıııa 

~vyet-Alman Guo·mru··k ve lnhı·sarlar k•~ı::::~r~rkiyey• k•~ da- gazetemize beyanat 
fı ha cıdd ibır hattı hareket takıb et -

] birliği v k l b mcsi için Sovyet Rusyayı tazyik et-' R k ... / d 
·~ova, 18 (A.A.) -Sovyet-Al e i inin eyanatı tiği ve müttefiklerin nazarla:~ttUgu~~ e tOTÜn çay 0Tln an çıkan 
:\ laşması Pravda gazetesi tara- - taraflara çekmek siyasetini bl4 husu Si Ve m{i /ı m mesele~ taT .f 
~~a uzun uzadıya tefsir edil - anlaşılmaktadır.,, ~ 

il it, Gazete Tas ajansı tara - Mart ibtidasından itibaren bira -------
t tebliğ edilen başmakalesinde AdJ• v k.1-. Rektör Cemıl takbcye Rize çayı 'çok ithamlar altında kaldı. 
~~gazetesinin serdettiği delil- daha mebzul olarak bulunacak IYC C l 1 ziyafeti verdiği esnada gazetcmıze Gıızct.clcr<le çıl~nn yazılar 7.ihiı' 
.·'ll'ar etmekle ve bu münasebet-ı 

1 
d bir bayanntta bulunmuş ve Univer- terde bir takım sualler cloğurttu. 

l:lıeınlcket arasındaki dostluk Bir hnftadruılıeri §ehrlmizde tetkikatt.a bulurum GUmrük ve İnlıisar- zmir e sitede kendi yaptığı işleri medheder-1 Acaba bu ith mılar '!le dereceye 
~tlerinin inkişafının Alman lar Vokill Raif ICaradeniz, dün akşamki ck.~pre~lo Anlcaraya lıaTeket et- kcn eski Darülfünun eminlerine de kadar doğru? Bu sual1er hakkında 

"'~et mili.etlerinin hayati men • rnistir. İzmir, 18 (A.A.) - Adliye Vekili tarizde bt!lnnmutu. üniversite ne dü .. üııliy.11·? 
~e olduğu gibi banşan ve bü- . .. . . . .. . . • Fethi Okyar dün akşam Cümhuriyet Bu husus hakkında İsmail Hakkı Tabii bunlam en s:ılUhiyetli cevabı 
'lek .. . . :'CI{}l, dun kendısıle göruşen gaze • nnı ya~ız şışe ıle satıyorduk. ~Yakın- Halk Partisi mcrkozine gelerek Par- Bnltacıoğlu dünkü ııilsluı.mızda cevab verecekler ünh'0r.:ı:te :cktöru ile i.ini-

U . etlerde halk kut:eıcrını~ 1 tecılere şu beyanatta bulunmuştur: da ~ıçı ıle de satışa _çıkaracagız. En ti müfettişi Galib Bahtiyar Öker ve verdi. Bugün de Hukuk ~nkültcsi versite profe.;,rı ı itlir. 
e.lc erı~c de uygun oldugunu bil . ~ra~ Ucuzlu~or ~z bır fıçı almak şartıle bu şarapların Parti vilayet idare heyeti azasile gö- dekanı Ali Fuad B::ı.şgil ile bu me\ zu Üııivcısite rcktürünii bugünlerde 
I tcdır. - Şımcliye kadar lnhısar şarabla- litresi 18,5 ku:uşa .. sa~lacakt\r. .. rUşmtiştür. etrafında yaptığımrn bir konuşmayı gönneğc imkf\o yok ... Onun içln ılk 

~
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllll Bak~allnr bıle dukkanlan~da böy- Ayın 22 inci glinü şehrimizd~ ay- neşrediyoruz: evvela Hukuk Fakültcei dekanı or-

le fıçı ile şarap bulundurabilecek ve rı1 rı.k 1 Adi' v kT · · h Rektörün meşhur hesablan bir dinarvüs profcc;ör Ali Fuad Ba.c:ı-

ı d
e K •f • alk 11" ı b iki· k la k ac, oan ıye e ıımızın ava • " 

e e -eıye ooperatı ı tab~:C~ı:~r~ ç yı açı o ra sa- mü~id olursa y~nn Bergamaya git- takı~ ded~ kodulara yol açtı. gilt! ıuilracaat ettik. . . 

~ 
1. mesı muhtemeldır. ümversıte lıaklı veya haksız bir (Sonu 3 bnciı sayfada) 

Bu suretle şaraplar hem açık ola-

b. akkındaki dedikodu :!=.!·::~~-:ay:::~ DÜNKÜ LİG ~K .. rr 4 .R.J 
~IS --- Yeni Kanun Projesi t 

. ~-: .... fi.:.; :· -:: .. . •• .., l . " '·"'' ~- .. ·· .. .. -.. 

Sedarlar arasında kooperatiften büyük Maarnafih alacağımız tedbirler bun 

Paralar alarak o··d ·em·ıyenler varmış =s~:ı~;~~~~r:!~~~~:~:~ 
1 

~ __ ::::~~n v~~=~~ihsaline yeui 

~· "•eneki heyeti umumİ)'e içtimaı (Sonu 8 Uneü sayfada) 

çok münakaıalı olacak 

.. ~ . 
f! 

Fransadaki Türk 
Gazetecileri dönüyor 

Paris, 18 (A. A.) - Bir haftadan 
fa~la zamandanberi Fransa.da bulu -
narak müteaddid sempati tezahürle
rine vesile olan ve cebheyi ziyaret 
eden Türk gazetecilerinin bir kısmı 
dün ak1'Qm, geri kalan kısmı da bu 
ak§Am Ankaraya hareket etmi&ler -
dir. 

r 
Milli iktısadi 

koruma kanunu 
Hillrumetin yakında tatbik e

deceği söylenen bu ~k mühim 
k:ımmun neşretmeğe başladığı

nıız tnm metnJ 7 ncl sayfaınız
daclır • 

Beşiktaş • Beykoz maçından 1'..eyecanlt bir atı 
1 • 

Dün Uç muhtelif sahada lig ~rnişlt"r, Vefa ile İ•mtnbubpor da berataş Beykozu, GalatM&ray Slileyma.
wyeyt, Fenerbahoe ll1Wl mallib etna devam f'dibni~ ve neticede Beşikbere kalmışlardır. (Ta/aflat f llCUe) 
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YAZ.AN.&_ 
TEFRIKANO: 30 Halihazır harbinde 

ga ibiyeti şartları' 
Serbe&t ·kalınca evve/ayavaf aonra Belediye kooııeratifi lrl OKU CU ~ı3rçakla G et,'.enlcrdct11.gmzd~'·1e~dt } f LJ larıncfan birisi, ~ıutte~ 
yıldırım gibi koşmağa başladılar hakkındaki dedikodu -- . . - . .ahdid etmiş ::::Dl=:=::.~~ 

.. _ İstanbul belediyesi memurin koo- D' I YQR KJ Receb adında bir tehdid suçlusu 1.e.nn me\·cudiyetinin ı.ıırUJ'I 
KROKER ZiNDANINDA f - Ona ne şuphe, kaldı mı ya~ peratT b d b" "dd t vvel aç- 1. dün adliyeye verilmiş, asliye sekizin , 

Kroker Zındanlnda bı.tkı'n ve bez· ka. yerden Umidimiz? .. Senin, eksık t v teı ı 'hun a~ kır mu e eb yüz- nn beyan etU. . .. ;nttrt 
• . d ıgı rzı anenm apanması u ci ceza mahkemesinde muhakemes1 Bu br-,-an .. 4-~ göre bıı;.. el• ~ 

. b' h ld bırakt:ıgımız- zavallı olmasın arayıp soranlann, belkı e d . ~ . k E d k e' g..., in '"""" ........ gın ır a e . . • y en tcrzıhaneye bakan terzının oo- rzurum a e m yap~tır. Fransa ga.libiyt:ti Jıak eyle~ı dtJil' 
Fikri efendi, günlerce sUren tazyik ku~armak ıçın u~l~rın var. a peratif aleyhindeki iddialarını ve ay- kı" ·osu 15 kuruşa Recebin suçu şudur: ·,,·cttn"'~-' 

1 t
.. ı·· tü 1ti teh ben un" Bak şu halime bır kere, uza- şuıılııı. ı yapmuk mecburı.ı ıJ)I' 

ve işkenceye, yapı an ur u r • · · . af ni zamanda Ulus gazo?. fabrikasile t g 1 Receb, cebine koyduğu bir rakı ı _ tngmz ,.e Frans. ız ·Jll • .ıL 
di<llere rağmen, hiç bir şey söyleme- ~an ilsaç. ve sakbeahm, peb:ışan _kıykale- olan ihtilafı tetkik etmek üzere çar- Sa lllyOrmUŞ •• şişcsile Fatihde bir aşçı dükkfuıına kmrvetlerinin mütem:ı.<h ~}.,....-..ti' 
_,.,, yUr •· ··mmuQ ....;.,ıe- tim e ınsana nzer ır yenm - "Yeni Sabah,, gazetesinin 4 şu- . . b ...ı. •11sıW uı.wo sırrını egıne go ııt• 6w.< dı ,.. şamba günU toplanacaktır. gıtmış, yemek yerken, u rakıyı ua 2 _ llıtrb malzeme ,·c ' 

mı' bat 9·10 tarihli nüshasındaki "Me- ·fi 
ml.şti. ·.. Kooperatifin bu heyeti idare top- içmek istemiştir. . mn imal mcsclesin1ıı t~J;s• . .'..,t ıJ 

Traş olacak paran da yok mu murlar ve hayat pahalılığı,, başlı- iiS""' Fedakar genç, bakımsızlıktan ve - . n lantısında belediye müfettiıılcri tara- Aşçının çırağı Cemil, dükkanda S _ !\lali meselelerin 1J1 
k be delikanlı · ğını taşıyan yazınlZ1 mcmnuniyet-

yoksulluktan zayıflamıştı. Saçı, sa a- ~:· . . ? fından 938 ve 939 senesi hesablarına le okt\duk. rakı içmenin yasak olduğunu söyle - şekilde te<hirl. . . dalıl <' 
lı uzamış, havasızlıktan sararan çch- - Olsa böyle gezer mıyım. aid teftişlerin raporları da mevzuu yince Rcceb klzıb çıkmış, dışnnda 4 ~ Jhrac:ıt tfoaretıniD ~, 
relnle, ge~ekten korkunç bir şekil - Vah vah, nerelisin sen? bahsedilecektir. Belediye müfettiş - Hayat seviyesmın yükseldiği bir kaç kadeh yuvarladıktan sonra si bir plin dahilinde inJrişa' t 
almıştı. o düşkün halinde bile, gıpta - muborlulu.. leri tarafından bir scnedcnberi yapı- böyle buhranlı bir mevsimde, mc- tekrar aşçı diıkkanına gelmiş, belin- mesi. ..,.-' 
edilecek bir metanetle sabır ve se atı - u or u a neresı. ·· lan bu teftiş raporlarını kooperatifin den bir bıçak çekerek Cemili ölümle Jı'ilhakilı:a 1939 cyJUiiiwle~ b Ul b ı d ·? nıurların maişet sahalarına pek ya ~ı:ı 

t arta ta fl d kından vakıf buluud~unuz, bun-
elden bırakmamıştı. - sp ra arın a. sabık idaresinin, tesisi tarihindenberi tehdid etmiştir. m daha. eveJden ...-n.-b defllO _.ı·" ts h h · k ? lara tercüman olan makalenizle an- t-1- C"v 

Hapishane gardiyanlarını, çavuşla- - ·tanbulda iç emşenn yo mu· olan bütün muamelelerini ihtiva et- laı;ıılıyor. Recebin elindeki bıçak alınmış, ge- hu yo.da )'Üriuneyi istihdaf e~ 
rını bile kendine acındıracak, suçsuz- "' - Çok .. çok ammakburadan haber mekt:edir. Bundan ba.,~ka yine müfet- Bu memurlar namlarına minnet len memurlar tarafından tutulan za- hatı hareket tarzı ,·iicud.e g riJI .f' 
ıugu~ na 'ınandıracak kadar, masum ve gunderecek vasıta yo . tişler tarafından tetkik olunan koo- bıtla, dün, as1iye sekizinci ceza mah- lcrffi. Şimdi tle bu ıırensıple .. af'-(4 

1 bul Vl: şükrın duygulanmızı sunarken k . 11' ,, 

uslu görünmek yolunu, çok güzel tut- . -:- stanbu~un. n: yanında u.nur ~ratifin bilB.nçosu da heyeti um~- makalenin şu satırına temas etmek emes.ne vcnlrniştir. ğı yuirnrz ayni kuv,•etl~, . ~ti !"' 
muştu. Daima söz dinliyor ve hele, senın hemşerılenn ... mıye toplantısında mevzuu bahsedı- ;.,.terim·. Mahkeme, sahidlerin şchadctilc bir istHmmetc yani !!alllll) 

1 
4 

l .., • C> ,·1'' 
ala~ kadarlarca hoş görülecek bir gay- - Niçin soruyorsun bunu? ecek bu hususda umumi heyeti jdare Recebin tclıddidde bulunduğunu sa- za.runa.k hedefine doi!TU SC "Yurdda ekmeğin kilosu 11 ku- v ,;_ 

retle, ortahgıw hep 0 siliyor, sUpürU - - Bana.gelenlerle bir haber ulaş- tarafından izahat verilecektir. İda- bit görmüş, ceza kanununun 191 in- gı~· gö:iilrnelct:edir. 
ruşa varmış değıldir,, Halbuki: -~,~~ 

Yor bütün halaları temizliyordu. Böy tıralım onlara diye. re heyetinden sızan bazı haberlere ci maddesinin ıkinci bendine göre 6 fuharib Jru""·etlcrin fa;ı.> Pasin ovası gibi meşhur bir o-
lece, zindancılardan birçoğunun em- _ Çok iyi olur amma, gelecek göre kooperatifin bugün düşdüğü vaya malik bulunan Erzurum, bir ay hapse mahküm etmiş, bu ceza nıası noktasında, İngilizler tı'ı 
niyetini kazanmış, hatta, bu ~da hemşcrimin de başına bir bela gel- müşkül vaziyete biraz da hissedar - sanat, bir ticaret, memleketinden takdiri tahfif sebeblerinden dolayı bir mesaı sarff"tmekte.clirl('~~ 
gösterdiği safiyet ile, onları, apta- mesinden çekinirim. Belki, hatta bel- lar sebeb olmuşlardır. Çünkü, hisse- ziyade bir zürra diyarı olduğu he- dört aya indirilmiş ve Receb hemen sa:ra gönderilen İngiliz :ıs;• ~--f 
lımsı bir adam olduğuna bile inan - ki değil de muhakkak ki,bu herifler d~rların ~ir. ç~ğu hisse nisbetlerinin ııimizce malfım bir keyfiyettir. tevkif olunmuştur. miktarı hir milyona ,·ardıgt rıe'I 
dırmıştı. benim kim olduğumu .öğrenmek için bır kaç-mıslını aşacak taI7.da koope - Böyle olduğu halde, bizler bugün \'ll. kuv,·ctıerine de talısis c(V~ 

Fikri efendi, bu hareketleri ve gös beni ziyarete geleni sıkıştırırlar. ratifden krediler almışlar ve bunu burada ekm~«in kilosunu değil 11 J·('ri lditle ~ ayni milı:~.Ii1" ~ 
terdiği sabır ve sebatile, kendine b.ir _ Onun kolayı var be delikanlı. zamanında i~de. etm~işlerdir. Sa- kuruşa, tam 15 kuruşa ancak bu- t.c:lir. Bundan 00.ı;!ın, 1n~ i~ ~ 
halas yolu bulmağa çalışıyordu. BU- H b 1 .. d ~· dam bana bık kooperatıf ıdaresı de bu fazla bu arada Fransızlar, A]{dell .11.\' . . a er er gon erecegın a b .. , . lubiliyoruz. Diğer ihtiyaçlara ge - Jdll ır-
tün arzusu, bın~~ üst katıa:ında gelsin. Hiç kimseye sezdirmeden a- ~.e ~er:.ıı. ~~ afd?t~ş ve ~a~lann tah- lince: şüphesiz ki; nisbetleri bu ra Kırmızı denizin şimdiki s:ı _' crtf', 
temizlik yapmak uzerc, gecelerı çı - racılık ederun· ben ikınız' • e de. sı ın e <=ay ı gostcrnııştır. . riıufon istifade ile Yakın ' 6,..i ti yıcin çok fevkindedir. ır ~ 
kanlan angaryacılar ara. sına katıl - _ Bu, olur işte. Fakat, söyliyece- Belediye müfettişleri verdikleri 

10 
ıı·ra ~arktaki muharih km"·ctle~ .. at Y 

f tı b f 1 Bu vaziyet karşısında f lh' 
mak ve iş esnasında bır ırsa. nı .. u. - g·im isim ve adresi ziyaret gününe mu.assa raporda kooperatifden bu "' .. 1 d B •1 B 1 )id zmmındn. bii~'ül' bir nJl • 
lup zındandan savuşmakt:ı. Dı egınm kadar zihninde tutabilecek misin?. şekılde fazla para alan ve bunları :fetmcldcdirlcr. 1 - maaşı asli ile yedi sekiz nüfus bes .::ıon gun er e eyQg u ve ey er - ~ 

ilek k1Smı hasıl olmuştu. Artık, e- - O, biraz şüpheli. Daha iyisi bir hfila iade etmemiş olan hissedarla - bütçesini nasıl tanzim etmelidir ki, tiğine dair gazetelerde neşriyat baş- İş~ hu çnlışmanın ) tJI 
h lPmeğe mecbur olan bir memur, 1 beyinde yeni tifüs vak'ası zuhur et- ' 

men her gece, bir gardiyan nezare- kağıda yazıp versen olmaz mı?. nn bir listesini tanzim etmiştir. He· bu fevkalade buhran zamanların_ lamıştır. harbde mühim rol onıt)'~ ~ 
tinde çalıştırılan angaryacılar ara • N d k. - d k 1 b h yeti umumiye toplantısında bu liste sele ce, hnrb malz~e ,.e ,- .IA

1 

- ere e agı , a em e em - dan kendisini azıcık olsun müda - Bu hususda malfımatına müracaat W 
sında o da bulunuyordu. . Gö' U tı akl okunacak ve paraların tahsili için nın karşı tıı.Taf \'asıf:n.lart~ .ıd. 

l~ 1.. .. · . k' · · şenm. rm yor musunşu rn a- b' f ın· b · aa ve muhafaw edebilsin... ettiğimiz lstanbul sıhhat müdüıii L~l'lw J1 1336 yılı ey u unun yınnı se ızıncı ? K k . . uf k b' ır orm ulunması hususunda c- \•uI· cdivccck ~ilde i~ ·-.,J ~ .. .. ·a· Çık 1 nmı ·.. esme ıçm acıcı ır ça- 1 .,,,.,,,..1d .. .. .. • . . Böyle amansız bir zamanla, bu Ali Rıza bir muharririmize şunları l~ 
gunu akşamı ı ı. arı an angarya- k h d k'' b" .. 1 t b'l . sas ı ~ı e goruşulecelCtır Heyeti Rnroda. da endüstri ,·e _ 

. telif k ti d k" ı veya u or ır Jı e ı e vermı - . . · :rjbi memurların mücadele etmes· söylcm~tir: -
cılar dairenın muh a arın a ı 1 dı 'b· a· . be . h umumıycnın bu toplantısında heyeti temlerinin esaslı hir plilJI ... 

- , 1 te- yor ar, ca gı ı gez ırıyor nı e- id . . .. .. .. .. üphesiz ki fuzuli olacaktır. Çün- lında bir tifüs vak'ası ihbar edilmiş- il" 
odalara dagılmış çalışı)Or ar ve if1 h' . t . . kA ~ d k 1 are reısı, butun azalan ve bugunku vaz'ı meselesi ortaya çııw.r .. :_..ı » 

1 eli r er.. ıç ıs enır mı agı , a cm.. 'd .. .. .. il onlar; üç yaşlarında bµlunduk- tir. ~"' 
mizliği yaptıracak o an gar yan Fik . Ef d' .. zün.. bT d. ı are muduru ve muhasebecisi ile ko- Nitekim garlı uemoknı~ 
"PavHi.ki,, de dairenin kapısında bek- R' linAl' en ı ksol u ık!rte.~e ı. operatifin organize ettiği diğer mü- rı zamana aid yorganlarının al - Beylcrbeyinrle 2 tifüs vak'ası oldu- sahada modern teknik \'C p ..ı.:ltl 

f .. 1 h b' h ıze ı, onun o unu çe ış ınyor 1 . ··a- t ·nda salc1anmara ma11l{u· m edilmı·ş g~un(.lnn haber··ım yoJr Bo''yle b' h~ 1 .. cc>· liyen nöbetçi ne erı ı e oşça ır so -ı kul - f ld d essese enn mu ur ve muhasebecile- ' '· ır a- r:inln lıiidiselcre foyafuk et • f 
bete dalmış, kaTŞılıklı çene yarıştı- ve agına ısı ıyor u. ~ . ri de hazır bulunarak her biri ayrı ·rer zavallı ınahlflklardan başka dise olsaydı sıhhat miidürlüğüne bil- mahiyete ircaım mutazıın1r111Jl 
nyorla.rdı. ! -d KNnpö~byat ~~ki helcd~şa~m, .dbı. - ayrı ve vesaika müstenid izahat vere- 1iı şey değillerdir. Bununla bcra- dirilmiş olması Hi.zım gelirdi. yet sarfetmel;:tt'ollirlt"..r. ·*'' ~ 

. R' 1. Ali d yor u. e çı ı e gar ıyan ıçen ır ceklerdır' r, yine ktvderlerine razı olarak B't .. d 1 . d ed' ıe fil' .J Fikri efendi ıle .ıze ı namın a k · ı muca e esme evam ıyoruz. Yalnız hunu .vnımrlten ( ' ... ('' 

b. k f d d . . antresı'le mer adın aldılar, kapıyı boş bırakıp yan Kooperatif' bel d' 1 13 zim ve sebatla mesud bir neticeye Ekiplerimiz bit kontrolüne de,·am l aı· t in n ,-e ~· .ıt 
ır mev u a, aırenın - d d ld 1 N ·a ır·- b ? m e ıyeye o an . t' cm ve m ı vası a rı ~ . . .. ..k taşlı· . o aya a ı ar. e ı e wu aca a. b' 1. al k b ın ızar etmektedirler. ed' 1 _.1 .... 11ıı .., 

divenler arasındakı buyu gı sı- . . .. ın ır ı occunun ayda 250 şer li- ıyor ar. m"mh.ıl:ırının az mi raıw.~·~ ~ 
liyorlardı. Rizeli Ali, kısa boylu ve ~ı mevkuf, bır muddct açık ~apıy~ ralık taksitlerle ödenmesi §ehir mec -- lluhlis Savcı Bitlileri ımuntazarnan hamamlara oek ~kfe ifrnğuu da göZoll u6": 
za ıf ça bir adam idi. Küçük, yumuk d?gru baktılar, ~k~ılar. Ellerrndekı !isi tarafından reddedilıni tir. rO sevk ediyoruz. , tuvorlru- ''C bi!h sa ~ • .MI 

.. Y . .. .. b ki b pıs çulları merdıvenın son basarna - . · ş /. TEFER IK: . . . . . . ,tere~., 
gozlerı, kır duşmuş ıY1 arı, pcm e- v d b kt 

1 
y k Ik Bu vazıyet kooperatif idaresinde Bıtlılerın gıttıklerı hamamlar fen- S!lhasmc!e. büyük te,.ıo;ebbÜ ar . 

liğini muhafaza eden yanakları, çeh- ~;n a ı~l 1 
ar. a~aş yav~ a ~ yeni bir müşkülat ve endişe doğur _ Çok çoculd ail )ere ni surette tathir edildikten sonra sh'orlıır. Falta.t bu arada~~ 

resine bir sevimlilik veriyordu. O da, bı_a::katya 
1 
~rının 'kiu.ç arı?a asarda mu:ıtur. Borcun sureti tesviyesi me- Ç k ki .

1 1 
S hh t 

1 
halka açıldığından bu hususta hicbir fm da a:rni imkiıılaro ınntiJ'. r.. 

k Fikri f d. 'b ak b lı uyu aş ıga ve ı sanıye sonra a . o çocu u aı e ere ı a ve ç- hA . . ~ d ··~~ ~· 
tıp ı e en ı gt yumuş aş • . .. . _ selcsı çarşamba günkü heyeti idare . A A • , adıse vand olamaT.. mnsını temin c ooek ısu bfJ'f'r 
iyi tabiatlı, saf ve uysal bir adam gi- ~apı~ı~ ö;u~~l v~~ılar.kN~hay~ lbır toplantısında yeniden mevzuu bahse- tn.?aı Muave~et Vekaletı~ce nakdi Şehrimizde hiç bir hastalık salgını w. tıatta askeri tl.-dbirSere 
bi görünüyordu. Halbuki, hiç de öy· am c e _en .1 :~mı so. ~~. a 1 ~· dilecektir. mukifat venlmekte otdugu malfun- yoktur. yorlar. ~f. 
1 d -·ıd· B·ı·k· b' tilk'ıden daha Kurtuluş iimıdınm verdıgı bır teilık dur. """'.... Bu..-.-"- ,t-...ııı·,._,..:.t.. :;I e egı ı. ı a ıs, ır Kuvv tr b' 'hf al .. h . '"""'"'.., ~ .. ,...v :ın:; 

k k Wgan velhasıl bütün ve çeviklik ile sağ sokağa saptılar ve · e 
1 ır 1 ım. e go~e eyetıj Son aylar zarfında bu şekilde mü- IKTISAD iSLERi: Uhl•et 1lDSUrlamn eJJerincle 

ço urnaz, a yok - k k d -·1 d d ta ıdare bu hususda vah Lutfı Kırdara. J f'. 
manasile pek yaman bir afacandı. O uş aşagı oşma egı e, a e . . . kifat almak için İstanbul sıhhat için ('nhşnaaktadı.rlar. #',;/ 
tarihlerde, Lstanbuldan Anadoluya ve uçtular. mUracat edecek. ve ~endı~e:ı~e .bazı müdürlüğüııe müracaat eden a.Hele- Almanya kuru meyva Buııun.la beJ"Sher, ~ n 
Trakyaya top. tüfek, cebhane ve as-1 .. Ku~u~mıışlar, Kasımpaşa vapur ::ıklar temın edılmesını ıstıye - rin mi.kdarı ço~almıştır. İstiyor ri~ zafere isal c.dı-oelı: bit 'Ji'.ı 
keri malzeme kaçıran Hakimzade ıskelesını bile bulmu.şlardı. · . . . . . Bu hususda sıhhat müdürlüğünce güzönlindr.n kııl'ırnıamaJılrı~ ... ...ı 
Mehmed Beyin gizli te~ckkülüne men-1 Tesadüfü~ ~ulmıyan. birle~tirdiği Ko~~r~tif heyetı umumıyesı mar- tahkikat yapılmakta müsbet netice Almanlarla son yapılan 5 milyon iri hu da mane,·i km"\·rttn. ~..i' 
sub bulunuyordu. Birkaç ay evvel, yurdun bu ıkı yavrusu, ıskelede bul· tın 3 uncu haftasın.da toplantıya da· alınarak sıraya. konulmaktadır. liralık ticaret anlaşması mucibince kı~. mer<' ,-~reh11meshli ,,~ 
hemen suç üstünde denilebilecek bir dukları sahibsiz bir sandala atlamış, vet olunacaktır. Toplantının gürül - B k'ld Almanyaya 2 milyon liralık kuru Biitiin hu laa.li.:rct ve t•'~r:....1 ~ 

.. ı·· h u şe ı e sıraya girenlerin mik- meyva ihraç ed·ı kt' J~ P" 
vaziyette, yakayı ele vermiş, zindanın kendilerini Cibaliye atmışlardı. Biraz tu u ve eyecanh olacağı muhakkak- darı iki yüzu" ınu··t.,..·av·ızdi... 1 ece ır. ancak mane\i sahndnki ~ -.~ 

d U k dd · d tı "'" • Almaıılar bu mukaveleden istifade 1ı4J'"' ıl nemli bir hücresine o da postunu ser- sonra a, n apanı ca esın e Ka - r. da ftimadm i~tirakifodir ld 111 f~ . 
mişti. Yapılan nice tazyik ve işkence- radeniz sahili halkının yatıp kalktık- Bu hususda salahiyettar bir uıt Bun .. ~ başk~ çok mevcudlu aile- ederek memleketimizden bir milyon netice \'crrbilir. Bunun d.ıl 11 ~ 
lere rağmen, tıpkı Fikri efendi gibi, lan, Laz Hüscyinin idaresinde bulu- bu toplantıda bir çok sürprizlere mu lere h~kumet bırer bronz madalya liralık fındık, bir milyon liralık da· rnis::ıllni Finla.ııw\'a ha.rbırıdC 
sorulan sualleri hep inkarla karşıla- nan, ~hana varmış, selametlerini hakkak nazarile bakmak lazım gele- Yennege k;r:ır vermiştir. huma incir satın abnağa karar ver- yorıu.. • ı;:~uJf 
mış ve suçsuz, saf bir adam tavrı ta- büsbütün sağlamışlardı. ceg~ini bir muharririmize sö lemı· _ Bu madalyeler henüz şehrimize miBtir. Dı-. Rcs::ıd.. _1, 

Y ş Bunun için de şehrimi1..e Rıkertscn _ .. 1" 
kınmıştı. Laz Hüseyin de, gün görmüş, ni- tir. gelmediğinden tevziat yapılamamış - 'tfPY f 

bah f d A kah l km' . k' b' bab t B d isminde bir mümessil göndermişler . mümkUn olduğu kadar volt ,.o Yurdun bu iki tsn ve e akar ce ır ar çe ış, pış ın ır a- Diğer tarafdan Ticaret Vekaleti ır. u ma alyeler geldiği vakit sa _ d' . . w . de Jll 
111d 11 · d k' 11 ·1 candı Ötedenberi + .......... gı· Rizeli Ali · . . - ır. mak ıcın en a~agı kalıte . ..Aıf· 

ev cı. ı, e erın e ı yaş çu ar ı e mer· : . . ..... ~..... . tarafı.ndan şehrimize elmi olan bir hıblerıne merasunle <lagıtılacaktır. Almanlar bu 2 milyon lfra ile . · . .. nıeJıW ııd 
diven basamaklarını sile sile taşlığa ile, bıtkın halınden ve penşan kıya- . . g . ş tercıh edeceklerı soylen !1111' 

doğru iniyor, hem de fısıltı ile görli- f~tind~ .şU~h~en ziy.a~e merhamet ~~e~ ~o:::tıfl~r~ tetkık ~~~ken lllll ııl111ı.ııl.lılılıl J hlılll ıl ı!llllJHlllllUIJIJllllllll!lllllllllillllllllilllllllllllllllllJlllllUIUUllUUllllllllllllllll'llllllllllllillllllllllllllflll 
§Uyorlardı. hıssettıgı Fikn Efendiyı, hanına ka- n u ıycsı ~opera . mm ç.a • ı 

- Allaha kaldı işimiz desene hem· bul eylemek, selamet ve istirahatle- !.ışına tar7:ını da tetkik etınış ve bu 1 y A T 1 
§eri. rini temin etmekte hiç de tereddüd hususda Vekfilete verilmek üzere bir 

================ göstermemişti. İkisine de o gece için rapor hazırlamıştır. ,, 
tak . hcl Fik · E vvvv ı•rl1 1 r. ..._ 

Yeni Sabah 

IENELIK 

1 AYL.IK 
1 AYLIK 
1 A YLll( 

Tlrldye 

1400 Kurut 1700 Kurut 

. 7&0 • 1411 • 
400 • 800 • 

1&o • • IOO • 

~::;i ~raş e~~~:!k, h~am; gön: ·- • llll!!l!l!llllllllllllUlllllJllllllllllllllllllllillflllll!JllllllllflllllflJJlllll'lllflfillJll'J'lllfl'JlllllJll'l"ll'l'l"''''''
11 ~ 

dermek, elbise vermek suretile, cid- A k Sızım ~abahahmız ne Bize sorsalardı hatırın için, da.Jtn idaresir.de haftatıt1' 16 P' 
den takdire değer yardımlarda bu • yağı ırı!dı (Son Telgraf) sahibi Erem tz. hatti başmakale bile yazan emek- tesi ve cuma günl.eri saat .e~' 
lunmuştu. Bakır köyünde İstasyon caddesinde zet Benicaıin &!lgrad ve Fransa. tar bir gazeteci olduğunu söyler, sonm kenıan deraleri ~1" #'. 

1 
1k.i gün, ilci gece Taşhanda dinle- 2~ nu~aralı e~de ot~ran Yuva~ dün seyahatine iştirak ettirilmediğin- belki ecnebi dilden bile çatra, pat- dir. Görülen iatifade ~-:te~ 

, nen, Lb HU.seyinin maddi ve manevi Sırkecıde Aş~refendı caddesınden den ötürü küplere bindiğine niha- ra anladığını iddia eder ve elimiz be kadrosu. arttmJactikt•'· I ~ ~ 
yardımlarile kendine gelen Fikri E- geçerken ayagı kayarak yere dü§ - yet biz de iman ettik. Zira hazret den geldiği kadar seyahate i§tira- Zerin 1ıer giin öğledel& IJOf'r<J .. ~ 
fendi, artık gereği gibi canlanmış ve müş, bu düşüş neticesinde bir ayağı seyahate davet edilmemesinin hın- kini temine uğraşırdık. tibliğine iki foto-ra{la "'~1Jl11· 
biraz da paralanmıştı. Bu_ m~~se - kınlmıştır. Yuvan Cerrahpaşa has- cını önüne gelene çatmakla çıka- Bizi dinlersen yıira, ağyara ta- ederek kayulJan! yaptcf11t'>"" #'JI 
betle de, Y8.1:1~ k. alan. vazif. .esın. ı. ha.- tahanesine kaldırılarak tedavi altına rıyor. Mesela ba.şmuharririmizin rizi falan bir tarafa bıral< ta bir o - E8.a .... : ... ~- R'lıbatt.n ~o. 11' 

19 ŞUBAT 1'40 Pua•tesi tı l tı B t b gü F~ ~nrin "r.'...-.- .. -.l- da .. b " .,w,.._u.c; }/- ··"" 
_ r amıs · ırmcı eşrının ınncı • alınnıı~. ~·an~ .ı!.1.~ sansın· u- lisan mektebine, yahud Halkevl&- - · ·•· ıi.Z "'~· · • 
13"9M b ı - t3S5 nu sabahı, n-1ı ... •cıırken, Laz Hus'· eyın· lunması yüzünden bacınıakalelerı·nı' açılacagmı :illin ett!gın _,. ~ u arrem "' ~ · Şubat6 5 ...... ~ Kamyon çarptl ~·· rinin ecnebi dil derslerine devama ,._,_ · f - t ,.,. . pr 
-------ıt-------1 ve Rizeli Nuriye ~kkür veda ile w muntazaman ncşredemedig~imiz ~ 7'1e8l11ı. 00 otogra tıf· , 
•arı: 50 Ar: 2 Kaaım : 104 Maltepede Aralık sok da 18 başla ve biraz frenkçe öğren. Zira --t:iftnlŞ A handan çıkmış. bir sandal ile Kadı- ~gın nu için karilerimızden özür dilememi- kii,şadı !5 §Ubata bıfUI" ~r0f ti"' 
I•aıd Saat -~-.-,-a-tt_S_a_a_t_. köyüne geçıni~. maralı evde oturan şofor Ahmedin zi bile fırsat ittilurn ederek "Yeni görülüyor ki ecnebi memleketlere naenaleyh resim w foto~ ~ 

tllnca .I ,.1• '" ""' ~ .. OQıo klnıtı Miralay Esad Bey, 1stanbula geç • idaresindeki 50 nwnaralı gazoz kam- Sabah,,a, o kendine has dolambaç;- seyahate çıkan kalem erbabına melcte geciken amatörıerııı 1"' 

l 
- mek ve Feneryolundaki köşkünden yonu Süadiyede :Mehmed oğlu Sü • lı, çetrefil dilile, tariz ediyor. gene bir yabancı dil mutlaka Jlizım. Ti es ..... · .... at ~1.~wımına ~r 

l C4!_7 41 9 38 6 52 :l 28 15 25 , :fU;V u.1--r-

j ~ 
çıkmak üzere bulunuyor, bahçesinde, leyman adında birine çarparak sağ tıfıhi Etem İzzet! .. Ayol ''Yeni edilecektir. g 

Ak,a. vaı.ı, .. ı k Alqa. v ... , ,..ıWc. himı.et neferine bazı emirler veriyor- ayağından yaralamış, şoför yalca - Sabah,, dan ne istiyor.sun? Seya- KEMAN DERSLERİ - J}chre- isteklilerin escrlcriııi 7ıe1' 11ıı~" 
~ OJ 11 25 -;ı:c:; i9l7" SJı j du. lanmış, yaralı tedavi altına alınmış- hat listesini "Yeni Sabah,, tcrtib mini Hulkevhıdeıı: öğleden sonra cu katibJiğitıO 1 

.Devamı var] J tır. etmedi ki... 1 - Evimizde değerli 'bir arka- buz mukabili 'bıra7..;ma1arl· 
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SABAM 

Rl•>illti!:lf ;I 
Almanyanın hiddeti 

Bira buhranı mı, 
Cinnet buhranı mı ? 

B ir reftkinıiz bira lflnl diline 
doladı, muttasıl: 

- Memlekette bira buhranı \'ar1 
~Ba.ştarafı 1 inci sıı) r. • ttt. ı. !"Emriniz altında bulıınan gemileri, Bira bulamıyan gazinocular, mt\\" -
-.. bir duyurmağa çalıetık. Bir e- bir günde iki k~tanna işini birden hanecller sızlanıyorlar!.. diye §İki.
' demt: !'Uça.Bile am~~ kapak- başardıkları, esir İngilizlerin hürriye- yet edip duruyor. 
"81 .delınege çalışıyor. Dıgerleri de tini iade ettikleıi ve boğulmak üzere E\'\"elA memlekette o refiJdmiziıı 
taltaeı:, Yettiği kadar ~ay~ı~y~rdu_; bulunan Almanları kurtardıklarından kldiıısı ,;lbl endiııe uyandıracak de-
ltıak . ' Almanlar gUrUltülenmızı bog dolayı tebrik ederiz recede bir bira buhranının me\·cud 
lbu\' ıçin ellerinden geleni yaptılar ve l<'ransız Gazeteler~~n Mütalealan olup olmadı~ ca)i sualdir. Bizim 

affa.k da oldular A · Paris, 18 (A.A.) - Havas ajansı mü ~hedelerimize göre bira dü!1 -
lo nzakJarın Mısıra Varışı bildiriyor: künlerJ birasız kalmamaktadır.lal'. 

bı"ı..:ı.-ndrad::ı. P . S . te . B 1 t 1
·- -~i n . arıs - oır gaze sıne ' Fransanın deniz ve siyasi mehafili, u mUS1.rraue neşr ya .uw-şısın 

"lık lınektedir. İngiliz bahriyesinin Altmark vapuru da. insanın blWhtiyar: 
~) An?.aklar (Avustralya asker- hadisesinde ittihaz ettiği hattı hare- - Aman yarabbi! Meğer me.m~ 
~Mısıra vasıl olmuşlardır. De- keti tamamile tasvib etmekte ve tn- lekette bira dii51diııü ehli keyif ne 
~~de .şiındi~e kad.ar rastlanmıyan giliz amiralliğinin hukuki tezini mü· kadar fazla imiş te bizim haberimiz 
l'eıti hır kafıle halınde bu askerler dnfaa eylemektedir. yokmu~! diyeceği geliyor. 
~ kZelanda ve Avustralyadaıı Mı- Mezkiır mehafilde kaydediliyor ki, Hele bira buhranının yaz me\si-
'~dar 16 bin kilometre mesafe Almanya, şimal denizini Sigfried ve minde biisbUttin arta.cağı hakkın -
lll llô .fJler ve 13 şubatta, §arkıları- Maginot hatları arasında bir Normans daki karakuşi tahminlere, inhisar 
~{lıyerek ve h~rb n~daları savu- land telakki etmek sureUle denizler- lda.renılzln yaza kadar icah eden 

lıı . Mısıra gelmışlerdir. de kara suları mefhumunu ilkönce bütün tedbirlerin almacağmı res-
~ltereden hava tarikile gizlice '. torpilliyen bizzat Almanya olınu§tur. men t.enıin etıni~ o1duğmıa göre, 
l. _._ gelen dominyonlar nazını Bu şerait altında İngiliz harb ge- ~aşmamak kabil değildir. İnhisar 
!it dthony Eden, Süveyş açıkların- mileri, Altmark vapuruna, Norveç idaresinin kat'i teminatı bile bira 
~enıirliyen nakliye gemilerini, bir kara sularında takib etmekte haklı muhibbi reflldmizn rnulıtem~l bir 
\ ı._re binerek karşılamıştır. Cebin- idi. Hususile ki, bu vapur. 4 topla mU bira hnhranı hakkındaki endişele-
~lın bir mesajını taJjıyordu. cehhezdi ve içinde harb esirleri bulu- rini lay1kile gidt-remiyor olmalı ki 

~liboluda ve Fransada Somme nuyordu. 
0 

: 
'tı..,~ka.sında muharebelere iştirak Alman vapuru Norveçin Bergen li- - Jlf'le bu yaz me,•siminde hiç 
~ 0 lan ve şimdi Yeni Zelanda manında muayene edilmişti. Non•eç bira bulamıyacağrz! cümlesini Asa
._. ~eUeri şefi ve kumandanı Gene- memurları vapurda silah ve harb e- bı gıcıklıyan bir n&karat gibi tek-
ir. "'l be rar t:tmektedir. ... ~ . rg ile askerlt;ri B. Edeni, sirleri bulunduğunu görmeli ve Nor-
-..._ · lısanile "safa geldiniz,, mana- veç kara sularının bu vapura sığınak Dtyellm ki refikimiz tahmininde 
·""' ola "H · · 'd l · ı 1 yanılmanmdu da hn yaz bira. se-n aeremaı., nını a an e o maeına müsaade :tmemeliydiler. 
il ışlardır. İngiliz Ga:T.etel.-rinin Miltalealan venler haldkaten istedikleri m~bztı-

~·~tdet·en, daha sonra Avustralyalı· Londra, 18 ( A.A. l - İngiliz mat- liy.,tte bira hulamıyae.aklardn-. 
1ııw. Q ıre akl" 1 · Ne yapahm, onlar da biraz ""--~ M...... n n ıye vapur arını zıya· buatı, Altmark vapurundaki esirleri '""!r 
'lı.ı_:'4llı..+i M d k" t ·ı· btiyük ferini sıkmak yu.rdseverllğtnl gös-
Lı~ .~ ... r. ısır a ı ngı ız kurtaran İngiliz bahriyesinin hare -
\""' Sı~ Millee L&urponda kralın ketini. hararetle alkışlamaktadır. terirler ve bir dimne duble yerine 

""etsaJı k t Uç beş hs.lonla lkttfa. ederler. Çtbı-
~ ... ~ nı 0 umug ur. Sunday Cyroniele şu satırları ya - kU 3u narlk 7J\lllanda lnhlsaı' lda.-

- ~·~ ~-:aıt gl~üddetie, B. Eden, Sir zarak bUtUn İngiliz milletinin duygu· resi bira fstfhs.ı.litın1 fa.zla1aştır -
, n lız §ark QTdusu baş ku- sunu izhar ediyor: 
~ l genaral Wawell askerlerin 

11 
t . . . .. .. . . ma.k için Bomonti fabrikRS1nı satın 

\arı .. arak sigara d ğıt 1 Her ngilızın sozu şudur: İngıhz alamaz ya! Bütün cihanın var lmv-
v a mış ar, bihrl . . h h ~ ve kağıd imzalamışlar ve bir . yeemı~ -·attı areketi bütün mil vettle silahlandığı bir de\"ird .. bira 

~. ?'esimler çektirmişlerdir. letin bekledıgı hareket olmuştur. BU- düşkünleri yaz sıcaklanmla birasız 

•• 
Oyle de Olur Böyle de 

Ali Fuad Başgilin 
gazetemize beyanatı 
t /Jııc; tarafı 1 inci sayfa.da ı 

Sayın profesör bizi nezaketle ka
bul ederek, ne istediğimizi sordu. 

- Üstad, dedik, İı!rtanbul üni
versitesi bir lise azmaıııdır. Çünkü 
muhtar değildir, diyorlar. Buna ne 
cevab veriyorsunuz? 

- Bunlar günlük mtinakqalar, 
rica ederim beni bunlara kanştuma
yın. 

- O halde suali umumileştireyiın 
öyle cevab verin. Üniversitcler muh
tar mı olmalı yok8a vekalete mi bağ
lanmalıdır? 

Pı"Ofesör düşUndü, sonra gülerek: 
- Bu suali niçin ünh·ersitcye has

rediyorsunuz, dedi. Ben size ayni ,.e ~ 
belki daha büyük bir ehemmiyette 
dah bir çok sual sıralıyayım: 

Belediyeler müstakil mı olmalı -
ldır, yok8a vilayete mi bağlunmalıdır? 
Belediye reisleri müntehib mi olına
hdır, yoksa mansub mu? Vilayetle
re muhtariyet verilmeli midır? Yok
sa sıkı bir merkeziyetle mi idare e-

Hukuk Fakültesi Dekanı 

Ali Puad BaşgU 

/ 

dilmelidir? müddetçe yerine geçecek bir doçent 
Devlet tacir ve sanayici rolü alma- yetiştirmedi mi?. 

lı mıdır yoksa sırf siyasi bir t~şki - - ! ... 
lat halinde kalmalı mıdır? Tcşrıi mec - Bundan sonra yüksek tahsil 
lie tek mi olmalıdır, ~ift mi? .. vesa- görmiyen bir kim::;e üniversiteye pro 
ire vesaire... fesör olmaz diyorlar. Sıze üniversite 1 

Bence bu kabil suallerin toptan ce- ye profesör olmak için mutlaka. yUk
vabı şudur: Öylede olur böyle de o- sek tahsil diploması almı~ olmak Ja
lur. Bunu her memleketin muayyen zım mıdır? 
bir zamandaki ihtiyaçları tayin eder. - Bence yiğitim mekanı sorulmaz. 

- Üniversitede doçentlerin istik- - Profesörlerin talebe birliğine 
bali yoktur deniliyor. Çünkü giden girmeleri ne dereceye kadar doğru
ecnebi profesörlerin yerine yine ec- dur? 
nebi profesör getirtiliyor. - Böyle bir Deyden haberim yok-

- Hukuk Fakültesinde hali ha - tur? 
zırda pröfsör Honigden açılan (Hu- - Bazı muharrirler İstanbul üni
kuk felsefesi) kürsüsü vardır. Bu versitesi için Universite değildir lise 

Blöf Siyaseti 
Karşısında 

N e garib işdlr, Almanya h.i1a 
bizim memleket~ blöfle iş 

göriilebilece.ğiııi zannediyor. Gün g~ 
nıiyor iti lfurbi~·c Nezareti kadar 

clıenıntlJ et verdikleri Propaganda 
Nezar~tJC'rinin ~·eni bir balon uçur
dnl,Jarını ~örmiyclim. 

Almanlnrm son uçurdukları h:ı • 
lon. Kafkn ... yn ı•cbhf"c;inc ~·arım mil-

~ on askt>r t:a.hsfd .-tnıclericlir. Al
manlnr bu suretle bi7J Urkütec·ckleri-
ni ~c "bitaraf,. olmıyan si) usrtinıl-

zi "bitaraf,, hir Jıa.lc sokaca!d~nm, 

li'!telik bizi mu:i nüfllıu altm:ı. da :ı.

lncal.l rım unmyorlnmuş. 
e lredar vahi bir hayal! Ne b\i

yük hir hayali hfım ! 

Halbuki biz Almanların beraherce 
silah arl~adaşlığı etmiş olduj;rumuz 

l1ımımi llarbtlc bizi biraz olsun ta
ıwnış olmalarını beklerdik. 

Bugiin seksen milyonlulc Alnıan

~·ayı tirtir titret.en İngiliz ve Fran

sız dretnotlan Çana:kkalede, bizi yıl
ciınnnmışlar, binlerce kilometrelik 

bir cebJıooe İngili.1., Fransız, Rus. 
Ar.ıh ,·e Ballcanh ordularla seneler-
ce çarım;nuş. sa.ytsız ilıauetlcre uğ
ramış olduğumuz hnlde bütün bun
lar, bu reel hakikatler bizi iirkUt.-

mf"ml~ti. Bunu onlar da pek i~i hl
lirler. Türk'Un ne olduğunu onlar 

dı çok iyi fanırlar. Rti~1c ohlu~ı hıtl 

de hala blöf o~-unnndan ,·nz~cçme
meforl luıkıkafon şaşılacak lıir Şf'Y

~~ p 

En acı hakil~atıere Pn biiriik kah
rıunanlıl{ ve yi~tlild~ ka,rı;;1 koy -

dersleri okutacak salahiyetli bir do- azmanıdır diyorlar .• ne dersiniz? ' mm; o!nn l>ir milleti, bi)~ Je oyunl:.rla 
çent hatta bir profesör tanıyorsanız - Ne diyeyim .. derler a herkeain ürt~litını>k ı ·tcınelı, .-;o'k saf ,:u, c:ok 
lfıtfen bildiriniz de hemen kendisin- ağzı torba değil ki çekip büzesin. bu!la1aca bir teo;('bh\ic.;tiir. 
den rica edelim. Sayın profesöre teşekkür ederek lUl'l~AI> SEHTOGI~U 

- Profesör Honig burada kaldığı ayrıldım. • • 
~adan, otuz kilo sikletinde çan- tü~ İmparatorluk ~miralliğin emirle- kn.lmasınfar diye çoldan eskiyip t.e
~ .8trt.larına geçiren ve izcilerin- rinı hararetle tasvıb etmektedir.,, sis ma.nafını blr kaç defa ~kl\r
~tibi bir şapka giyen askerlerin ka Sunday Times gazetesi de şöyle di- mı, eC'nt-bl bir mües~seyi satın al-
~. Çlkınaia.nna nezaret etmieJ.er - yor: mağa te~hbfü; memlekette hlra Japonlar müşkül 
tı... "Norveç gibi kendisine hürmet et- bultranından dah:ı m\ihlm bir buh- F ,. n m u k a t .. ~~r beraberlerinde Avustral- memiz lazımgelen bir memleketin bi- ramn hfr cinnet bnhramnın başta- ve m e 1 vn 2 i·veff '!! 

L' \ıe "'" · · ta f1 w "hlr.ı d k b' h k tt mış oldultmu lsbat eder. lf-'bnki ~ "- .ı. enı Zelandalı hasta bakıcı _ ra ıgını ı a e ecP ır nre e e nı ~"' getirmişlerdir. Şimdi1ik bun _ bulunmak mecburiyetinde kaldığımız bizim hlldlğhnb.e gö~ lnhlsnr lda- d d • Çunk-King, 18 <A.A.) - CentraJ 
Sı, l>ek. yapacak bir i§leri de yok dan do!al• ".'Utecssifü. Ancak hiidise ..,,.ız aklı bıışııtda ve no p'tbğım ev a m e 1 y o r News ajansı bildiriyor: 
~ . Zıra heyeti seferiye azasının mahalllndekı Norveç makematı hak • blUr btr te!}ekldildUr. Ku:rngsi cebherindcn alınan son 
~ 4 .. tl Yerinde gibi görUnmektedir. sız bir vaziyette bulunuyorlardı. En - Httıasa mnhan·el hlr hlra buh- (Baş tarafı 1 fori saufadal 1 şimdiye kadar 162 müstahkem nokt l hJaberlcre kgör.e, Nti:ıwjg bölgeeksin~eki 
•~klann Mısıra geli§i gayet giz- t.emasyon.al. hukuk Alman·l·a·r·ın tngı.·- ramm ~dermf'k için Tiirlc hazinesi .. . . . . apon mu a\'eme sona crm uze-~~l.Qtrn 

1 
i 

1 
Al beş para ~rfedemo-z ve madem ki Dun, Finlandıya tayyarelen bUyUk, ve 41 beton topçu yuv::ı.sı zaptettiklerı . , r 

~~ . uştu. O kadar ki Mısırlılar ız es r erını ma.ny~ya _goturmek ı- bir faaliyet göstererek düşman kolla- Sov,·et Tehli'. redir. Hat.ta Japou başkunıandanlı -
~"-etin geldiğini görünce en faz- Mn Norveç bitaraflıgını ıstismar et - İnhisar idaremiz bira lstthqlAh ar- 1 "' gı gı-nın şehirden ayrıldım 7 diln k .._ "'' nnı bombardıman ve Sovyet bombar- ı Moskova, 18 (A.A.) - Rus tcb- . . . . · .~· anne ıc 
L~te dUşmUşlerdir. melerine Norveç makama tının müsa- =::. diyor, 0 vftde inanır, yazı dıman tayyareleıini tardetmişlerdir. liği: tedır. Çmlılcrın son gunlerde Kuaug-

~
~ Şayet bütün hu dUşUnrelt"re ~~- vyet tayyareleri Kareli cebhesi Kareli berzahında Sovyet kıtaatı- sinin cenu un kaT.andıkJan muvaf-t~~nin Mukabil Prot-Ostosu alde eylemesini katiyen tecviz ede - So 1 b da 

d
dra, 18 (A.A.) - Lord Halı" - mez .. , ·~ ·ı Fi 1 d" b b t ta 'k. ltı . l ••• w f d \.." men buhrandan fazla etıdiseye dU- ı e n an ıya~ın ce~u ve .. a ı~enu- n~n zyı ~ a nu~ auşman, agır ?~- akiyetler en ~on.ra N~king hemen 

l'ı tin Norvcçin Londra sefirini ~unday Dispatch 'u aua1leri irad ~.n hem!96rflerimlz varsn onla bunda muhtelif şehır ve koylen ~id- yıatla alelacele Vıborg ve bu §ehrın tamamen çevrılmış vazıyettedir. 
S!.ı tQerek, Altm:ırk vapurunun ed~;·or: . . . yu.an kavunıcu sıcakJannda. ü ~ detle bombar~ıman etmi§tir. Sivil şark istikametinde geri çekilmekte ·•·---

~
de yapılan kantrolü esnasında Norveç nıçın nazılere Almanyaya dumanlanmış bir hardak hırr. gi~l ahaliden ·10 kadar ölü ve bir miktar ve köylere at~ v~rm:~t~ir. Sovyct R B ı 
, İngiliz esirleri bulunup bu -1 lngi!iz esirlerini götürmek için Nor- Taı,delenln, hatti bir karlık dolus yaralı vardır. kıtaatı, Muola3arvı gfüunün tlmal sal UffieD• U gar 
~ nın Norveç tarafından kat'i veç kara sularından geçmeğe mU.saa- Ali aşlama Alcm'dağ SU\'ttnun t'n ~ Fin tayarelert ve hava defi toplan, bilinde Ojuntla gehri ile Summanın M •• b 
§: te tesbit edilmemiş olmasını de etti? Norveç makarnatı Altmark yt <-Jns hiraları bile a~ntnıı)acak 24 ü kontrollü olmak üzere 27 Rus şarkı~.d~ müstahkem .Karhula iltisak 1ı UD aSC ati 

etmiş ve bu hususta izahat vapurunda araştırmalar yaptıktan nefSSf'tte olduğunu tf>min edı>hnt- tayyaresi dtişUrmtişlerdlr. mev~ıını ve k~ den~z m~n~ka.suıda Bükre§, 18 (A.A.) - Yeni Bulga.r 
l., r. sonra niçin 1ngı"liz destroyerinin ku- ...1- Marıs ve Munla ı:ıehırlennı ı t' n~. Bugün Helsinkide iki defa tehlike . . . ~ e e ge • Başvekilinin beyanatı Bükreede mti-
~ ~orvcç hükumetinin bitaraf m~da.nına Alman .va.~urunda İngiliz Binhir ihtimal arasında muhale- i§areti verilmişse de hiç bir bomba a- çırmıştır. Sovyet kıtaatı bu cebhenin . . 
S';;~ kusur etmiş olduğunu esırlen yoktur denıldı . .. kak ki muhayy.ı lılr lılra lnılır:uu tılmaınıştır. heyeti uınumiyesinde dİlljmaııı takib aa:ı:: ~rette. karşık b_ı~ı§tı~: . 

~ renin Altmark vapurunun Bataa GP.mller en sonra diiı;Unülecek hlr .. _, ........ 1e _ vı-'-- eylemektedir. ,. eş e yenı n ınenm Koseıva-t tu . . .. '·""' .... .....-.dlf8.ya 10.000 Garibaldl f kab. · · · · ld -ır u imasını istemekte haklı Amsterdam, 18 (A.A.) - Londra- dJr. . Gelecek Cebhenin diğer mmtakasuıda mü- no ınesının Glmllf o ugu eeaı;-
tunu sefire bildirmiştir. dan öğrenildiğine göre, 36:'i6 tonluk A . CEM .'4.LEDDIN S.'4.RAOOGLl' Paris, 18 (A.A.) _ 1nternasigeant him hiç bir hAdise olmamı~tır. lar dahilinde hariet ıdyuetine dfWam 

~. 8 Alrnaa Öldü lng~li.z Baron Ailsa vapuru §imal ... 7 ................. :-"""•:•••• .. -.... lgaıetest, A1trttgonne'da harbeden Gari . Sovyet hava kuvvetleri ~U~ana 'etmek n:yetlnde olması bUyUk bir 

~,.ıs (A.A.).-Altmar~ vapuruldenızınde batmıştı~. . Gümrük ve ınhısarlar b.ılc1ilerin ıeisi .Marabiniııin başkanlı- aıd kıtaat ve ukerl ~~eften §ıddet- memnunıyctle karşılanmaktadır. Bil-
~ ~e sekiz Alman ölmüş ve Vapur kaptanı ıle bir tayfa müs- • ğında 10.000 Garibaldinin yakında le bombardıman etmıştır. hassa bu siyasetin mümeyyiz vasfı-

a.ğır surette yaralanmıı - tesna olmak üıere mürettebat kur- Vekılinin beyanatı Finlan1iyaya hareket edeceğini bil -1 ••• nı teşkil eden mıntakavi teşriki mesai 
"--- tarılmıştır. • dirmektedir. ı Roosevelt Panamada zihniyeti memnuniyetle ileri sürül· 
~ Muk&belei Bllmlsll Fraıısn: Tebliği ( Baştııı·afı 1 incide ) SO\') etlerin Elde Ettikleri Me\·kller • mektedir. 

~ y~ Parla, 18 (A.A.) -· 18 şubat ak· Bunun için yeni bir kanun layihası Moskova,. 18 (A.A.) - Alman a- Teftışler yapacak -~ 
lllt' 1~ (A.A.) - Alman mat. şam teblig-i: ~r~j:Si hazırlıyoruz. Bu kanun pro- jansını~ Kareli beı:ahında ~son ~ün·/ . . Rumanyada tevkif edilen 

-.:t:A. ~sayfasını Altmark vapu- Düı,sman çok kuvvetli bir hazırlık- JeS1 11; memlekette şarap istilısalatı- lerde ~apıl:ın as~en harekatı hlllisa. V~m.gton,_ 18 (A.A.) - . Umumı- macarlar 
~~etmekte ve mukabelei bil tan sonra Moselle'in doğusundaki ka- nı çogaltmayı, ih~.a~mı kolaylaştır • ~en.hır tclgrafı~da SoYyc~.kıta.atı~ yetle ıyı m~lumat.~lan ~~~~filde be- Budapeşle, 18 (A.A.) _ Bir kn<j 
"l:>irleri istemektedir. ı;akollanmızdan birine hücüm etmiş mayı ve az alkollu ıçkiyi daha ziya- şı~dı .Mnımerhcım hattı mudafılcnn~ yan olundu.~una gore reısıcümhur Ro gün evvel Rumen polisinin Tinisaara 
~' ~ Zeitung gazetesi ayrıca fakat teşcbbüsU tamamen akim kal- de hedef tutuyoruz. Vıpu~ıde~1 hnrckP.t .ederek arkad::ı.n bil oseveıt mudafaanın takviyesi için da 60 l\lacan tevkif ettiği tasrih e -
~~ihtarda b?lunma~ta. ve Al - mıştır. L~y~hayı ha:irandan evvel Millet cu_m ım~n.nına ~mhk oldukları ve rcs- yapılmakta ?lan in~aatı teft.if için dilmektedir. Mevkuflardan on ikisi 
~ rneseıeyı çok cıddı olarak 1 Cebhenin diğer noktalarında iki ta- Meclısıne vermege çalışacağız. ~ı tebhglcrc gore, Sovyet kıtaatının Panamaya gıdeccktir. askeri hapishaneye se\•kedilmiştir. 
\.. .\. Yazmaktadır. raftan devriye faaliyeti kaydedil • Memlekette Bira \'llr Mı? 
,, llıerikadaki Akisler rni~ir. Bira bulunmuyor, yoktur demek '" 
~ A~' 18 (A.A.) - Altmarkın AııWın Telıliği doğru değildir. Bu ay sonunda yeni 
-_-~ka efklnumumiycsinde Berlin, 18 (A.A.) _ Alman ba.ş- bir_u mahsnlii d~ piyasaya ç~k.arıla -

l~~.bir tesir husule getirmi§- kumandanlığının tebliği: c~gınd~n mart ıptıdnsından ıtıbaren 
\'.~-deniz harbinin genişli- Merzg'in garbında hücüm kıtala- bıra n~ıktan ~~c:ıkt_ır. .. .. 
· bir ip.ret tellkki edilmek- rımız tarafından yapılan bir hareket Hançten bıra ıthalıne !uzum gor -
~ neticesinde mUteaddid esiralclık. myon.tz. Bira satıcılannın böyle bir 
-~~diplomatik mahfelle - Aleman harb gemileri 11/17 şubat mlıracaat yaptıklarından malüm;ıtım Finler hakkında 

-.u.ta hiçbir tefsirde bu- aftası içinde dilşmamn emrinde bu- yoktur. h . - . 11ıa~a beraber 1n "liz . . . t~pirto ve ispirtolu içkilerin mem- M eş ur bir Fin edıbl ~unlan soylemektedlı: 
~ tarafından ::ınanami - lunan 32 1ngilız, Fransız ve bıtara.f lekete ithali inhisar altında olduğun- Finlandiya, şcWrde Amerika, onnanla.r<la 
~ laavtb edilmek ener vapur b~tınnışlardır. Bunlar 128.174 dan hariçten böyle bir mal getirt - Kana.da, lokantqda Fransa, plajlarda İ.'ikandinavya, 

\..,." 8tiftltsinl tedtr. tona balığ olm~~r. . . mek istiyenlerin İnhisar İdaresinden datrlanta do. Arnsturyadır ... 
\~ 

18 
Tebrik DUn §lmal denızı ~zermde bır ~- müsaade almaları lazımdır. Fakat bi· On yaşana basan bir Fin ,ÇOOUğu bütün hayatı 

~ (A.A.) ~ ~ m& giliz Bristol - B~enheım tayyaresıle mn istihsalimizin ihtiyaCUlllZl kar§l- müddetince sıhhatli oln1al' isterse, o güa bir parça 
ı:-troyen sUvarisl Vlan bir Messer:schmitt _arasında m~ - lıy~cağın~ emin olduğumu.zdaa bira it çaın sakızı yemek mecburiyetindedir. 

brik mesajını gönder - deme olmu§ ve 1ngı1lz tayyare& dU- haline musaade etmek niyetinde de- Kış nıc\·simiude ilk ) ağan .kar geuç kWar t;an... 
tUrWmtıettlr. JWz. lmdaa toplau.arak, i(;iDıe »iiphesiz daha başka şeyler 

1 1 
de btdarak eden<llkleri gtin sUrüneceklerl blr il . 
vaata yapdır .... 

Şimal tarahndaki muayyen köylerde kızak kö
pekleri de, avda a\'cılarla. birlikte mtisıni hlsscye nıa
likilrler. Bu köpekler, avcılarla birlikte yemek yer 
ve beraber yatarlar .•• 

Çok ima 8İİl'en yaza rağmen. bu iyi mevsl!llde 
yüzme mahalli olmıyan hl~..blr göl yoktur. Bnralarda 
limdlye kadar bh' boğulma va.kasma tesadüf edilme
IDİftir. 7Ara. ,._ek bllmlyen blr Finli tasanur t>dl
lemez .... 



Sayfa ı 4 Ll!!Nt SABAH 

• 

Beyoğlunda bir gece 

_ 70 _ - Dakikalarınız geçiyor. Vasiyeti· Ve sonra zımni mul•afakatim oJ • tanbulun kenar mafalleierindcn Çocuklar İsmail Beye ürkmeden ya- her türlti felaketler gelebilil'Jj~ 1f 
. . . . rd nizi yazıruz! duğunu görür görmez telefonu açtı. birinin imamı idi. naştılar. O da onları birer birer ku- Elim vavaş yavaş gevşiyord · ~t' 

Benı para ile satın almak ıstiyo u. Lüz his M 11 k l h k d" . . ta . .. , kl d U .. tU S d" 1 . • - ı:ı&L.ll ~ . .. - d 1 - um setmıyoı um. a a • a~ısma çı tan şa sa en ısını • Bır muddet sustu. Sonra yemden ca a ı. zun uzun op .• ev ı, o t- maıl Bey de bunu anladıgt , 
Ytizune bu safderunlugundan o ayı d - . ·,;ı d - • ~ k ttıkt ·· 1 ç kl n1 · · · ~ tl baktım. rım ognııuan ognıya za1.e:n çocu - nı an sonra: soze başladı: şadı. ocu ar, a aşılan kcndilerıni 1 !erine büsbütün müessir bıf 
merhame e · . .. . lanma kalacaktır. - Derhal çocuklarımı al, bir oto- _Bugüne kadar bır çok fena şey- her vakit ziyaret etmıyen b:ıbalarına rerek: .. ..ııııiJI 

- Yaptıklarını para ıle ödeyebıle- ç ukla ? .. . İ k k b"' ··k b" k nl ı ··sı ,. ·ıdiV .... -' 
•. • • . ? - oc nnıza mı· mobıle atla ve suratle fabrikaya gel! Jer yaptım. tiraf ederim, ne kadar arşı pc uyu ır ya ı ı { go er- _ Haydi! Artık beni ö ef'<e> 

cegını mı _za~~y.orsun · . . . - Evet! Neden hayret ettiniz? Telefonu kap:ıdıklan sonra söze yazık ki bunlann kefaretini ancak miyorlarclı. Fakat kendisini tanıdık- diyordu. Yalnız çocukları daJlfl. , 
Ve ona ışledigı ~m-~y~~ıeı: bıre~ ~ı- - Ne kadar kolay ve çabuk yalan başladı. hayatımla ödiyebilcceğim. ları ve sevdikleri belli idi. evlerine göndermeme nılisalldc _,pf 

er anlattım ve sözumu şoyle bıtir· .. r bili s· . li im d . de yv 
r. . ~oy ıye .. yorımnuz. ızın ev 0

. a ı- - Beni hemen hemen herkes be- Ondan sonra aramızda yine uzun Hazin bir sesle konuşmakta devam ZavalJılar, babalarını kan iç~ eti 
dını. _ k . k~ gıruzı bıliyorum. Bu masaUarı sız baş kar bilir. Böyle bilmekte de haklıdır- bir sükut d vresi geçti. Birdenbire etti: de uzanmış ölür'·en görınesW1 J<ıl • 

- Bu evden sag çı mana ım an k:ısına söyleyiniz. Beş dakikanız lcal ı İti 1· d · k' b h sda k 1 •• a.t .it" 
· tl k "ld"" k · ar. ra e ... erım 1 u usuı a- fabrika kapısının önünde bir otomcr - İşte son arzumu da yerine .,.e - Çocukları ikisi birden te){r tt7 yoktur. Sem mu a a o urnıe nıye- dı b h t ta ·ı b ledi Halb · · 0 

1 riYe .~ 
tile gelelim Beni bu azmimden hiçbir .A . d t il Be . ... a a mamı <! ene r. uK~ bil homurtusu i§itildi. tirdiniz. Zavallı masum yavrularımı 1cağına 'aldı ve zile bastı. çe. :ı;w. 

· ynı zaman a, sına yın goz- ben on seneye yakın zamandaı.berı . ~ k · ~ ı· nıl ,,~ 
kuvvet çeviremez. Sana son olmak ü- leri de ümidle parladı. . . •. . fakı:ı Ben elımde tutugum tabancruıın :::evme1ne ve o şamama ımkan ver- rar hademe girdi. Ben sril .. ıefı> 

· evlıyım. h.ımı:ıesız, ve ·a.r ve tuham .. . dil' . .. .. di · Art k b · "ld"" b·ı· · · ı . · · teıv tıı· zer"' on dakika izin veriyorum. Haya- Kim .. 1 _..:ı; b . 1. 1 dı .. ~ . . . .. .. uzerıne men ımı orttum. Fakat nız. ı cnı o ure ı ırsuaz. çocukları teslım etmesıııı .... 1 s. ... - soy t.-u.J enım ev ı o ma - ınulkar bır kanm, ıkı tane de küçuk . . a,dı>Y 
tında belki yapılmasını vasiyet edece- w ? - n .. d l k b. namlısını bır an bılc b~ka tarafa Müthiş bir tereduud içinde idim. o arkaya doğru bir Jw.ç ~ 

t,'lmı çocugum var. usı e uz, arım, ı- . İ . . . o· 
ğin işler vardır. Bunları önündeki ka- Herkes' . ··~~~~ b kap"lı ded·,-;.; 1 çevirmcdlm. smail Bey zile bastı. Ne yapmalı idim ·ı İsmail Beyi öldür- Ve bırdeııbıre hademeye. cJ!Jl a _ - . zım mu~sı , .... ı6 .nı z sı- . . . . . . . a.ınııı il'" 
gıda yaz. _Onlar ne bilirler? Milsade etler· nıftan olduğu için kimseye görün _ Gelen hademe~e ş:mdi ~aorı~a~a ge- mek hususundaki aznıım zerre kadar - Dıkkat et! Şu kıı oıef ıo' 

İsmail Bey, bütün ümidini kaybet- sen eve telefon edeyim ve onları ge- mcz. Ben de onun için bekar göı ü - len çocukları ıçerı getırmesı.nı ço - sarsılmamıştı. Fakat bu takdirde bu tabanca var! Beni vura~:U:· f;ı>'ı\ 
mişti. Yüziime şaşkın şaşkın bakıyor: tirteyim! Korkma polise telefon et- nürüm. Esasen bana bakmayın. Bel- culdarı getiren adamın dışarıda bek- masum çocuklar babası kalacaklar- atıl ve al! dedi. Sonra butUD 

- Olur şey değil! diye söyleniyor- mem. Eğer böyle bir şeye teşebbüs iti çok Avrupalı, garbı çok benimse- lemesini wyledi. dt. İkisi de ne kadar güzd, cana ya- tile: 
du. dcecek olurEaın, beni derhal öldüre- miş bir adrun olarak görünürüm. Fa-ı Hakikaten bir kaç dakika sonra. kın ve sevimli idiler. Bab'lsıı: o!arak - lmdad! 

Tekrar ettim: bilirsiuizl · kat doğn.u;unu is~raen ba:bam, İG • iki mJui mini ÇO(;.Uk içeri gtrn.ılşti. büyüyecek iki kızın başına her zaman 
diye hayJ~ırd'· ,,,ıJ 

(DevanıJ 



YENi IABAB .. 

Lig maçları 

Diinkii Lig Maçları 
Beşiktaş Beykozu, Galatasaray 
Süleymaniyeyi mağlUb ettiler 

Ankara, 18 (A.A.) - Havanm bu 
gUnkU müsaadesizliğine rağmen de· 
am olunan lig maçlan oldukça alf.. 

kab idi. 

Muhafız Gttcft aahasmda yapılan bu 
maçlann llkbıi Gençler Birlitl • Har
biye "B,, takımlan yapb. Bu maç, 
gtlzel bir oyundan aonra 8/2 Harbiye 
nin galibiyetile bitti. 

Bitlerin maarif me•elesi hakkın· 
da ki fikir ve kanaatleri 

tkınci karıdqmayı teşkil eden 
Gençler Birliği • Güneş maçı, çok he
yecanlı ve gör.el bir aeylr taldb ede
rek neticelendi. Bilhassa sahada 22 
yuncunun en iyisi olan kırmm Blya

b - •k k d b• •• •• - kttçtlk oyunausu Mustafa, yapb'ltŞJ taş - Bey oz maçın a gene ır suru munase- ğı Uç nefis golle takımına yeni bir ga-

. k libiyet daha kazandırdı. betsiz vak 'alar oldu ve herkesın canını Si tı Bidayette mütevazin bir manzara 

llellktleblarm Beykoz kalesine bir btlea.mlan 

...._"'C lllaçlarma cftln tlo stadda birden 

. ~ edilmiatfr lstanbul kros şampiyonası 
dün muvaff aklyetle yapıldı 

~•im atadı: 

arzeden oyun zamanla Gençler Birli· 
finin blkimiyeti altına g~meğe baş
ladığından Güneşliler daha ziyade 
tedaftll bir oyun tatbikine mecbur 
kaldılar. Valua son zamanlarda ta -
kınıda verimli bir ıslahat yapmış olan 
Güneş, bugttn de çok muvaffakiyetll 
bir oyun çıkanyol1du. Ancak, kendisin 
den teknik ve beraberlik bakımından 
daha Ustün bulunan Gençler Birliği
nin ağır ve müessir oyunu karşısmd:ı 
fazla mukavemet gösteremiyen GU -
neş, Nihadm ayağile kazandığı tek 
sayıya nw.kabll Uç gol yiyerek galibi
yeti Gençler Bf rliğlne bırakarak sa
hadan çekildi. 

Oçilnctt oyun da, Muhafız GUcU ile 
Kınkkalentn Birlik Spor takımlan a
rasında yapıldı. tık devreyi şiddetle 
esmekte olan rilzgin karşısına alan 
Muhafız, yaptığı bir golle 1/0 galib 
bitirdi. 

İkinci devrede cidden azimkarane 
harekete eden Birlik Spor, rüzgirın 
yardımile harekete geçerek sıkıştır -
mağa başladığı Muhafız GUcU kalesi
ne beraberli)[ sayısını yapmağa mu -
vdf ak olduktan sonra sıkı ve ciddi 
bir mUdafaa oyunu ile Muhafıza yeni 
bir gol yapmak fırsatım vermediğin
den maç 1-1 beraberlikle neticelendi. 

GUnUn son ka.rşıla§Dlası Harb okulu 
idman Yurt:lu ile Askeri Fabrikalar 
GUcU arasında oldu, Çok ııevksiz bir 
tarzda cereyan eden bu maçı Habfye 
sağ içi vasıta.sile yaphğı tek golle 1-0 
kazandı. 

Ankara kır kotusu 
Ankara, 18 (A.A.) - BugUn saat 

11 de "19 Mayıs Stadyomu,, ndan baş 
lamak Uzere 42 koşucunun iştlrakile 
yapılan kır koşusunu, iştirak eden bU 
tün atletler muvaffakiyetle bitirmiş
lerdir. 

Bu muvaffakiyeW koşunun hita -
mında: 

Demirsport:lan Mustafa 25 52 da -
' ktka ile birinci, 
~ Muhafız GUcUnden Kenan ikinci, 
1 Muhafız GUcUnden Mehmed üçiln-

lctl, 
Askeri Fabrikalardan Şevki dör -

!Unctl oldu. 
MUsabakayı iyi derece ile bitirmeğe 

muvaffak olan bu dört atlet lstan · 
Dtln Reybelladada yapalaa im kOfUU • bulda yapılacak olan TOrkiye birlnci-

DUn 1&bah Heybeliadada Od kate- bul atletlerini tayin eder mahJyette lifi müsabakasında Ankarayı temsil 
beraber oyun kalitesinden gori Useriııde yapılan İstanbul kros olması çok allka uyandırmıt, mllu.- edecektir. 

kaybetmiş ve fazla favulltl kantrı f8B1piyonaaı timdiye kadar ya baka da o nJsbette zevkli ve heyecanh Atış müsabakaları 
·--. .. abmttı. zs tncl dakikada pılanlann en muntazam ve en alAka olmuştur. Rıza Maksud, yine kolay • Ankara, 18 (A.A.) _Atış poligo-

J!eeıktqın ın: golUntl gilzel ile taldb edileni olmU1tur. 

1 

Wrla birincfJiği aJmıo, ildncfllk için HU nunda iki gttndenberi devam etmekte 
~ )apb. Muıtaka Asbaşkanı başda olmak Ü· aeyin ve Artan ara1annda sıkı bir çe- olan atış mUsabakalan bugün niha . 
I~ U tbıctl dakikada Hakkı - zere atletizmle meşgul olmu~ zevatın ı kişme olmuştur. Neticede ikincilik on yetlenmiştir. Bu atışlarda genç kız

'9VIU ta~ib edince siyah beyazlılar ekserisi Heybell~a ~azife almıt ! metre farkla HUseytnde kalmıştı. U- lar arasındaki mUsabakalan ~a: Ne-
ttahbv)dar. Bunula beraber buluauyorlardı. Deniz Lise ve Harb zun mesafe Rızaya pekte elverişli de- . . . . "h 1m 

ofsayd vaziyetinde olup ol· Okulunun değerli Dahtliye MUdUrtt ğilse de bu atletimizin değerli bilgili nman 28 puva~J~ bınnlmcı, Nezı e -
"-'- ile """- lannın tl t idarecll rimi ' re 25 puvanla ıkmcf o uştur. ""'1lZ mefkflktU. sı.uıu~ a e ve e • çalışması ve bilhassa tırmanma kabi- . .. 
lıattaymda futbole pek az ze gösterdikleri hüsnükabul, kolayhlr liyeti, galı1>iyet tlzerinde mUhim su _ Erkekler arasındakı musabakalar -

bir oyun gördük. Eşrefin ve ikram bu işe ne kadar bağlı olduk- rette imil olmu§tur. da: Nuri Vural 33 puvanla birinci, 
t.:"_a kaaden oyun harici etmek lannı göstermek itibarile bilhassa Hüseyin epey zamandanberi Hey _ Zeki, Ferid ve Nizım 30 ar puvanla 
~e çıkması Beykozlu Sekiz kayda p.yandır. beliadada hususf surette Balkan ıam- ikinci olmuşlardır. 
e.ı-- ~yatiyi yuvarlamak için BüyWder arasındaki koşuya ikinci piyonasına hazırlanmaktadır. Bu at. lngiliz ordusu galip 
_'":-ııetert ve ildainin de hakem kategorininkinden daha az atlet gir - letlmiz daha ziyade kalçadan koştuğu . . . 

oyun hartcl edilmesi ve mekle beraber, bu müsabakanın Tür- ve vUcutca daha ağır olduğu için Rı· Lille, 18 (A.A.) - Bugün lngıltz 
(Sonu '7 inci 1ayfada) kiye birinciliğine iştirak edecek latan zanın 150 metre kadar gerisinden gel- ordusu ne Fransız ordusu arasında 

k• ~ mesi yine onun için bfr muvaffaltiyet- yapılan futbol maçım bire karşı iki 
irinci küme futbol maçları puvan cedveli tir. Hüseyin, muhakkak ki pistte çok sayı ile İngiliz ordusu takımı kazan-

-- daha fazla randıman vermektedir. Bu mıştır. 

J 
nunla beraber bir ay kadar sonra ya,- !!!21 

ı ; ıa ~ .;, :9 1 pılacak Balkan şampiyonasına bayır- taş kulUbUmUz bir takım sokmue ve 
! i B ~ larda idman yapmakla hazırlandığı lstanbul pmpiyonluğu şHdini alınış-

=============<=="'"==== takdirde form grafiğini bir hayli yUk tır. Kazandığı puvan 1 +6+3=16 
ıs 
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2 
1 
2 
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1 
8 
2 

• 5 
6 

10 
u 
11 
13 

56 15 42 aeltebilecektir. dır. 

60 9 88 DUn derece alan atletlerimiz Hey- 3500 metrede birinci Sürb "kale., 
M 11 87 beliadadada kampa devama başla • 18.56 Merih "yıldız,, Habib "lstan-
88 22 35 mı§lardır. Tekııik dereceler aşağı • bul lisesi,,. 

32 22 80 dadır. Takf or "kale,, Lefter ''BUyilka • 
85 80 29 7500 metre: Rıza Maksud "Fener- da,, takım itibarile 1+4+8=13 pu-
24 40 22 bahçe 26.57.1,, Htiseyin "Eğitmen- vanla kale birinci, 5+12+14=31 
20 48 22 ler,, Artan "B. J. K.,, Osman "G. S,., puvanla BUyilkada ikinci, 7 + ıı+ 
13 ~ 16 Suad "Büyilkada,,. 15=33 puvaa.la Denjz lisesi üçüncü 
8 73 13 Bhinci katecoıive Jalmz Betik - e>lD:nıllanhr. 

-133-
Irkçı devlet kenat hayatı için 

mücadeleye giripnek mecburiye-
tindedir. Bayabm Dawes plim sa· 
yesinde kmtaramaz. Yapmak ve 
emniyetini mahfuz bulundurmak 
için bugün terkedilebileeeğine ilıtf· 

mal verdiği eeylere muhtaç olacak· 
tır. Alacağı &ekil. besliyeceği ruh 
ne kadar kıymetli olursa, bunlar 
inklr kabul etmez UstUnlttklerinl 
ne kadar isbat ederlerse, muanz. 
larmın hasedleri ve muhalefetleri 
de o kadar kuvvetli olacaktır. O 
zaman, en iyi müdafaa vasıtalarım 
silA.hlarmda değil, vatandaşlannda 
bulacaktır. Onu en iyi müdafaa e
decek şeyler kalelerin hendekleri 
olmıyacaktır; en ate~ vatanper· 
verlikle, mttteassıb bir milli şevk 
ve heyecanla dolu erkek ve ka
dınlann teşkil eyledikleri canlı du· 
var olacaktır. 

Maarif meselesinde düşUnWecek 
üçüncü nokta şudur: 

Tedrisat ırk~ı devlete milli gu
ruru inkişaf ettirmek ~resinJ te-
min etmelidir. Umumi tarih ted
risatı işte bu noktal namrdan ve 
medeniyetin umumi tarib.qıden 

hareket etmelidir. Bir mucld sırf 
mueid sıfatile büyük göıilıımeme
lldir. Kavminin mUmessill sıfatile 

daha büyük görünmesi llzımdır. 
Der büyük hareket.e karşı besle

nen hayranlık onu ifa eden ırkın 
bahtiyar çocuğu l~ln gurur le 

iftihar haline inlulib etmelidir. Al
man tarihbıbı bir sürü büyü ad· 
Jan içinde en büyük olanJan seçe

rek bunlan biDıawa gcw.e Mtrptlr
mab \ 'e sarsdmaa bir nıllH hissin 

din-Jderi haline gp.Jmele1i i~i:ı 

gençliğin dikkatini bunlarm Uzerl
ae bllyllk bJr Jıarar De oelhef:melldlr. 

Tahsil, bu noktai nazara göre, 
sistem dairesinde teşkilata tabi tu
tulmalı ve terbiye de böyle Y.apıl· 
malıdır. O surette ki bir genç, 
mektebi terkederken, bir yan sulh 
cü, bir yarı demokrat yahud bu 
çe.~id bir mahlük olmasın, tam bir 
Alman olsun. 

Bu millt hissin U bidayetten • 
beri samimi olması, sahte bir gös
terişten ibaret kalmaması için, 
henüz yumuşak olan gen~ dimağla
ra şu tunç prensi pi sokmalıdır: 

Kavmini seven bir klm!e muhab
betlnl aneak O uğurda göze almağa 
hazır olduğu fedakarlıklarla isbat 
eder. l'abuz menfaati ghönüııde 
tutan mDU bir his mevcud olamas. 
Yalnız sosyal 11D1flan kucakbyan 
bir DMyonallmı de mevcud oJa.. 
maz. Hurra diye haykırmak hiç
bir §eY lıbat etmez \'e vatanper
verim demeğe hak vermez. Bunun 
arkasında bUtün ırkın \'artığını 
ve hallsliğbıl müda.f aa için necib 
bir muhterlsane düşünce de Ja.zım
dır. Bir insan ka\'llllle iftihaı- ede-

bilmekte hakh olmak için kanni· 
niD ıoıdla.rmdan hlcblrlnden ut.an
mamalıdır. Fa.kat bu ka'\min yarı
sı sem ise, birtalmn eodi.,eler l~-

de. ile yahod alılikça ~ibı bu
lunuyorsa o kadar müeulf bir 
manzara anederken kimse ona ln
Usa.bdan dolayı mUftehlr olamaz. 

Ancak bir kavim bütün efradı ile 
sellın bir bedene ve müfekklreye 
malik olursa o kavme mensub ol

mak keyfiyeti her vatandaşta mll

n gunır denilen o yüksek derece
ye hakb olarak yUkselebllfr. Fakat 

bu yüksek gurur ve iftiharı ~ 
ka\minln btlyliklUğtinU idrak eden 
bir kimse duyabilir. 

Genç kalblere nasyonalizmin ve 
sosyal adal t hlsslnbı sam1mi bir
le~eslni solanahdır. O zam:ın bir 
gUıı müttelıid vo mti§terek bfıo aşk 
ile n mli§tcrek bir gurur ve lfU
bar ile perestiş, hiçbir zaman 8&1'-

111maz \'e ma.ğliib olmaz bir vatan
daşlar kavmi doıbıcaktır. 

Devrlmkde tövönhmln tııllda 
t-ttljl korku OBUll dfumı delllldlr. 
Onda tqkıa hiçbir enerji yoktur. 
Batti onua .. böyle bir eaerjl 
müzio bir pydB. Mukadderat ODU 

artık böyUk itler yapmaja davet 
etmlyecektlr. Çttnldl bu yer ytlzün
de vuku& gelmlt olan ea büyük alt 
üst iddialar, eğer kendllerinln an
bereği müteusıb hattl isterik lh
tirular olacak yerde ılilkh ve l
saylee dtifktba burjuva faziletlerin· 
den ibaret bulunsaydı, husule gel· 
mezlerdl. 

DUnyunızııı radikal bir lnkıli.b 
yolunu totmuı olduğu muhakkak· 
hr. Büttia meaele bu lnkıllbın be-
19rlyeUn Ari selimetl uuğunında 
mı yoksa ebedi yahudl menfaati u
ttiumda mı vukua geleceğini bU -
mekt.edlr. 

Irkçı devlet, gençliği uygun bir 
surette Wblye sayesinde, ırkın be

l:asını temine çalışmak llzımdır. 

Jı l bu yüksek 'e kat'i imtihana 
tahammW lçln olgun bir halde bu
lrnmalıdır. 

Fakat zafer bu yola ilk glrettk 
kavmin olacaktır. 

••• 
lrk~1 de\•let kendisine tevdi ~i-

len gençliğin kalbine Irk ruhunu 
ve hl88hı hakkettiği gün hoca \'e 

mürebbi olmak yolundaki en yük
ı!<'k gayesine erişmiş sayılacaktır. 
Hf çbir oğlan yahud kız çocuk ka
nın halisHğl ve bunun lüznm ve ~ 
ıruretJ ne demek olduğunu fama. 

mile anhyacak bale gelmeden mek
t,.bden çdonlllllalıdır. Bu suretle 
ınUtekaddim şart temin edilmiş o
lt.tcaktır: Irkın bekası -ki kavnıı
mizin temelidir- ve bu sayede me
deniyetin muahhar inkişafı. 

ÇUnkU bUtUn fizik ve fikri terbi· 
ye, husuaf vuıflariJe beJra bulma· 

·";a kabiliyetli ve buna da gayet a
zımli bulunan bir cevheri mücerre
de mukayyed değilse, son tahlilde, 
boş ve faydasız kalır. 

Yoksa, biz Almanların, bütün 
bu feci felaketin tekmil şUmulU bu 
güne kadar henüz anlaşılm&ml§ ol
makla beraber, umumi surette şi
kayet ettiğimiz şey vukua gelir: 

Bi?. yine istikbalde meclenlyetm 

,.uhresi olarak kalacağız ·bu keli

meyi burjuvazlnıi7Jn görill tarzı • 
nm verdiği dar mana ile kuDanmı
yonız. O, bir ırk kardetlnin zlyamı 
ancak bir hemterlnln zlyaa adde -

• erer-. Bütün llmlmlze, bütün mtlfek-
kiremlze rağmen, kanımızın dllet 

ke!lbetmeğe nıahkfun oldujuna, a
kıl erdirildiği MmaD ytlkselmeye 

f!IPm \"e ıztarab lle verilen manada 
onu kullanıyoru. Biz muttasıl ba.' 
ka ırklarla .,..... birleşe onları 

medeniyet seviyesinde yüksek bir 

dereceye ~yoruz. Fakat ken -
dimb erijmlş olduğumuz p.hJka -

dan ebediyen dil§mih.1 bulunuyonıL 
Terbiye, ırk hususunda, kaei 

mUkemmellyetinl askerlik himıe -
tinde elde edecektir. Bu hizmet ~ 
mam ~'Uati bir Almana '\'erilen 
normal t.erbiyenln son merhalesi 
telükl edilmelidir. 

••• 
Irk~ devle- ibik ve tllai fer. 

biye listeml ne kadar mUblm olur
aa 0181111, bir gtlzlde zilınrenin t.e -
fıe1ekkU1ti bu devlet dahilinde esaab 
Wr rol ifa etmekt.en hill kalmaz. 
Bugün, bu noktada akla geldiği gi
bi hareket ediliyor. Umumiyetle, 
yüksek bir terbiye yahud mevki 
işgal eden ebevynin çocuklan yük

sek tahsil görmeğe liyık tellkki o

lunmaktadır. Şa.hsl istidnd mesele
m daha sonra geliyor. KUçUk bir 
köylü mUteaddiid nesillerdcnberi 
yüksek bir sosyaJ mevkie malik bir 
ailede doğmuş bir çocuktan çok 
ciaba iyi mevhibelere sahih 1:ı una
blllr. 

(Devamı ftl') 
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S.rfa: • YENi llABAB 

HergUn bir röportaj 

Beyoğlunda 
bir gece ı ............ .-~ ....... ~~ 

KEL ALl~O i~~ 
LTAN Al.,, 

(Başta.rafı 4 llncüde) 2 
Saat: 12 ~. No: 93 YAZAN: !J. Sami J(AJlill'EL 
Cadde tenhalaştı. Şimdi hücum mu 4 ()dil· 

EVLENİYORU M ... 
Yazan: Abdullah İhsan ŞENSOY hallebici dükkanlarına. Millet şapur - Kura atalım, Allah kimi kime Kara, sıska bir herifti. Çopurun 

şupur çorba içiyot. S nasib ederse o, olsun. lü kupkuru bir herifti. ·s-
Ben artık adam' olmuşum... lbu kubbenin altında neler var neler? Saat: l Deyince. paşa memnun oldu. Caz- Güllü, ihtiyar Caz~ırın ne cıeınc~. 
Bunu dün akşam annem sövledi. Öyle eski, gün görmllş kibar ailelerin Yan sokaklardaki çalgılı gazinola · 7 gıra şu emri verdi: . ~· w tediğini anlamıştı. Seyirciler de 

0 
ft• 

İ§den yorgun argın gelmı . !!, ye- biricik kızları vardır ki dışarıya Yer- ın önüne gidelim: Tam vaktinde gel t -- Usta! Pehlivanın söyledıgı dog da dönen dedikodularla Çopuruıı. l3ll 
meğimizi yemiş, kahvelerimizı içmiş, mek istemezler; mallarını idare ede· m:c;iz. İşte iki ı:;arhoş söylene .söylene 9 ru .. Kura atımz!.. liçonun piçi olduğunu biliyorlardı ... 1. 
kuıık bir lambanın aydınlattığı kUçük cek kimsecikleri yoktur. Şöyle senin dışarı çıkıyor. lO - Ba§üstüne paşam!.. sebeble, ihtiyar cazgırın imasına gıı 
odamızda oturuyor, vaktin geçmesi- gibi namuslu, iç güveysi girecek. ken - Amma kazık ha yahu. Tam 30 , \ L..L Güllünün mümaneatıanna ve diğer milijlerdi. 1 

ni, uyku ıı:amanının gelmesini bekli· dilerini evirip çevirecek bir danıad a- papel bayıldık. SOLDAN SAGA: tarafların .iste~edikleriu~ . r~ğm~n Çopurun babası, kupkuru ~~r::ı.~e 
yorduk. rarlar. Senin istikbalin de parlak... - Kabahat sende. Kanlara vermut . . . . . . Çopurla Alıço nıha.yet bmbırlerıle a~'ıdınlatan iki parl:ık çalcır gozle 1 

Ben bir ot minderin kö§eeiğine bü- Senden alasını mı bulacaklar?.. ısmarhyncak zorun neydi? .1 - Milli • füd2 faa Vokıhmızın ıs- eş tutmu§lardı w gururlanmış, kolları kabannış b~. ~ııi 
zUlmU§tüm. İhtiyar bnbam pos bıyık- Annemin söyledikleri yabana atıla- - Ben ne bileyim. Bizimle gelecek- mı. . . . Güllü meydan yerine çıkarken og- de etrafı silzUY.oıdu. O da. ken iS ıı 
larını burmakla meşguldü. Pamuk saç cak, fena nasihat değildi; aklım yat- lor sandım. 2 - Ho~oz ve hı~dılenn başında luna şu nasihati vermişti: bir ödül sahibi ve bir pehlivanı zn,nııı 
mangalın altına girmiş, mırıl mırıl maya başlamıştı doğrusu. ı - Onlar okuyucu he'? Gelir mi bulunur, bır nota, bır rak~am. - Çopur, dikkat eyle bu, senin. olduğuna inanmı§tı. 

·-· 3 - Pürolan meşhur bir memle. b" a·V• hl" 1 ·d d - ld" . . el<= mart rliyası görüyordu. - Doğru söylüyorsun annecıgım, hiç... ıl ıgın pe ıvan aı an egı ır. Hatta; çingene karısına d<ıuer r 
Annem tiryaki olduğu için bir kah· dedim. İyi hoş ama ... Bu kibar aile- Bizimle beraber muhavereye kulak ke~, fas~. b 

1 
b" yfi . 1 Çopur, Aliçodan hiç korkmuyordu. - A be Güllü!. Gördlin mil caıgt 

ve ile kanma'*:lı~ ikinci kahvesini pi- nin biricik kızını nereden alacağı7.? knbart:an her halinden buraların kur- hed - tan u un ır sa yesı, mu- Onu muhakkak haklıyaca~na emin ne söylliyor? "1 
şirmek için küllü ateşe cezvesini tek- Annem, kahvesinin son kısmını da du olduğu belli bir ihtiyar: a e. . idi. Çopurn en ziyade emnıyet veren Güllü, kendini tutamadı. kahl<ah

3
• 

1 ık l 5 - Her evde bulunur, bır nevi Alı'çonun ı"htı"yarlıgı~ ı"dı·. salıverdı·. Ve: rar sürerken: şöyle fincanını ça kalayıp ça n ayıp - Bu da, yeni moda oldu, diyor. 
- Oğlum, artık maşallah adam ol- yuvarlnldıktan sonra adeta kulağıma Bu gazinoların patronları saza oku- kayık. Fakat Çopur, Al.içoyu beğen~yord.u _ E!.. Sen de pehlivan değil rııi • 

dun, dedi. Mektebini, askerliğini bi - bir sır fısıldadı: yuc ı nl'tist vesikası alarak kızlar ge- 6 - Sersemlik. Onun üzerine pehlıvan olmadıgma ka · b ? 

b
. -, Gu"ne"ı·n eaı· ı·0.,ret edatı • . . w sın c · ·· 

tirdin, elin ekmek tuttu. - Yarın seni Fatma tcy7.enle ır- tirtiyorlar. Sonra bunları müşteri ile - '1 ~' • sa · nidi. Eşler tutuldu. lı.el .Memı§ın ue- G'" U sun to-
Ve yUzUme bakarak ilave etti: likte bir konağa götüreceğim, dedi. konsomasyona icbar ediyorlar. So - 8 - Basit. diği olmamıştı. - ~l.bet~:... ~rm yor mu 
- Artık mUrvetlni görmeliyim .. şu Yerimden doğruldum: mında mufü,ka bir rezalet cıkıyor. 9 - Bir rakkam, artistler yapar. Herhalde, ne yapıp yapıp ihtiyar A sun gıbı wev ~dımı · 

racıkta ne ömrüm kaldı ki? - Anlıyamadım. 1 Saat: 2 lO - Giyinecek eşya. liçoyu çivgara getireceklerdi. La.kin, - ~~gruk .. hbe' Ödül sahibi bC • 
- Aldığım maaş ne kadar ki .. di- Annem, bu kadar okumu~luğuma Galatasaray civarındaki barlardan YUKARIDAN AŞACI : Aliçonun kıran kırana güreş talebi . ---; an a ··· 

yecek oldum; annem: rağmen cahilliğime şaştı: birine girelim. 1 - Sonsuz. herkesi yıldırmıştı. Demek, ihtiyar mm··· . . .1 rnef 
k 

., d d k . ? 2 - !randa petrol istihBal edilen daha haA ır-. kendı"ne gtivenı·yordu. - Hıç şüphe yok .... Mos,turns - A ... dedi. Daha ne olaca mış. - Anlıyamadım a ne eme mış . - A, cı ne? Garsonlar bu adamın u. 
Aslan gibi delikanlısın. Daha işinin Şimdi Met böyle... Kız görmek için etrafını neye böyle sarmışlar. yer. bir harfin okunuı:ıu. Davul zurnalar sustu. Eşler yan- danda a be kara çıngene .. 
b 

w 1 d ı ·ı bl 3 Demı·r raptı"ye daı·r ı'a· !ht" d b - Ne zannettin ya!.. • asamagındasın.. seni arasın a.r a ı milstakbel damadlar da anne ene r Soralım: - • • · yana ge ı. ıyar cazgır, uaya aş- G"Ilti .. 1 ... .:ı ~~ı w ı~tntl•l 
1 Y k il d 

. 1 ıs· 1 u gu mauen orw ıgı çın ' 
bulsunlar ... Hele sen kız iste .. elini likte görücülUğe gidiyorlar... Metrdotel izahat veriyor: · - apma · a e. lama an evvel, pehhvan arın un e- : ~yit" 

b bel 
5 _ Bir kadın ismi. . . k bel . . k ~ b 1 tı. Hatta, etraflarında bulunan · ol· 

sallasan ellisi,. ce ini şıngırdatsan i Ancak bir: - Ne olacak, akşamdanberi pat- nnı ve men ı ennı o uınnga aşa- r-. Ah 
1 6 K ın bi 1 k t cesed . . . ciler. bunların konuşmasına tt.ga • 

lisi... _ Ya .. diyebildim .. haydi hayırlı- layıncaya kadar içti. Artistlere ~am- - o şu r mem c e • · dı. Ardda bır de nasıhat verıyordu. d ki . k d'l . . ted ıniYe 
- Aman anneciğim, dedim. Ya ma 1 sı... panya ısmarladı. Şimdi üstümde 40 1 - Sual edoc1, va.kit. Evvela; Aliço ile Çopurun menkı- uk ~rıh~: en bı en:ıı zap e 

azallah tellisine dü~rsem sonra ba-, .. • liradan fazla yok, diyor. 8 - Hücum, bir nevi kumaş. bclcrini ve isimlerini ilfın etti. Cazgır, re ~ . ~~ astı ar.. ab O" 

şıma püsküllü bela olursa ben ne ede Eskiden beri kılavuzlukla geçindiği - 'l'ekmil hesabı ne kadar? 9 - Güç, sonuna "ri., ilave edildi- Çopur içn ııöyle söylüyordu: 1 S~ı~c~l~ .. ı~~de~.~ese~ye ag 
rim? mahallede rivayet olunan Fatma tey- - 172 lira... 1 ği zamnn Fraıısızca "nazariye .. olur. - Buna me;;jhur Kara Çopur der- an ıyrısı Gu ··11~:.e Aonfer~ : a' 

k
. "h · b' d 1 10 Rızk bı'r ııota l B b 'b' d - aşa u u... erın san · t Danı~ıklı dövüş olacaktı ı, ı tıynr ze, daha sabah karanlığıntla ıze am Saat: 3 - · · ı er... a ası gı ı çaprazı yaman ır. . ·.. . bele e • 

· · · ' H 1 k k"' tes' b' d G Dıye soylendi. GUIIU, muka 
babam: ladı .. anlaşılan bu hayırlı ış ıçın ev- Çok yorulduk. Sağ taraftaki şu ya-

1 
• c e, ea un ı ıaman ır:. enç. - ti : 

- Sen annenle konuş ... Benim uy· velden konuşulmuş, ben de o gün bi- rı pastahane, yarı lokanta, yarı kah-1 tır,, tuvanadır ... Ele avuca sıgm:ız bır Av f . b ,.,0ıcs' 

1 

b k · · 'b"d' - gam, a enn ana mı, J 

kum eldi. zim işi astını. ve olan şu dUkkana girelim. ı· ya an eçısı gı ı ır. b' · k hl' ? .. . . • . . ızım uru pe ıvana mı. 
Diyerek, romatizmalı ayaklarını u- Adetmiş, Fatma teyzeye vrır yok, Uzun bir yer burası .. Masalar çok 1 Sozlcı:ne, şunları da ılave etmıştı: _ Sana, sana!.. 

1 
yuşturu uyuştura kalktı, odadan çık- tereyağlı, reçelli, siitlü bir sabah kah- boyalı lıir sürii sarhoş kadınla. yine - Alıço; hey ustaların ustası peh- _ Daha zivade aferin. bizim )\tıı'l 
tı. valtısı çıkardık. Evlenme mevzuu U- bir sUrU sarho~ erkek tarafından iş- li~nn! .. ~arRınd_aki ödü! yaban defül- hedfc olsa g;rek.. • 

Annemle yalnız kalmıştık... zerinde konuşarak gUlUşe, oynaea, ye gal edilmiş. 1 dır. ~e.hlıvan oglu pchlıvandır. Sakla _ Eh! .• Onun da hissesi yok de 
Annem: kabaran kahvesini çekip dik, içtik, Allah habul etsin... Babil kulesi gibi. 1 kcııdını bu c.ocukeazdan... ğil!. dedi. . 

okkalı fincanına bo§altırken: Biraz sonra. Fatma teyze: Yarı Fransızca, yarı Türkçe, yan Seyirciler, hemen hep birden gülüm Çingene herif, bu muammalı so-',. 
- Anan onu senden iyi düşünür - Haydi çoculdar, lledi. Gidecebri- İngilizce konuşuyorlar. semi.;le:ıdi. İhtiyar cazgır neler söylü- !erden bir ~ey anlamıyordu. Hat~~ 

elbet, dedi. miz yer uzakça ... Biraz elimizi, aya - - A, burada bir çok tanıdık sima- yordu. Bır çok manalı sözlerle orta- vnli paşa ve kumandan bile bu guınıt: 
Ben anneme çok bağlı bir çocuğum, ğımızı çabuk tutalım ... Kısmet arıyan !ar da var? ya esrar perdesini yırtmağa çahşıyor- !erden bir şey anlamamıştı. 

11 
zaten aile terbiyem de bunu icab et- çabuk yola çıkmalı... işte Hikmet Münir, ağzıııda meş - 1 du. . Herkes, şüpheli §Üpheli, kttlnl<~ş 
tiriyordu, boynumu büktüm: Bir saat sonra ... !<~atma teyze yel- hur piposu. Ti.irk Fred Aşeri Vakit Çopurun babaı:ıı pchhvan mıydı? ... kulağa bir şeyler fısıldaşıyorla~ı . .ıg.• 

- Siz bilirsiniz? dedim. dirmesini uçura uçura sırtına atadur- gazetesinin makine mütehassı .:;ı Orha- li paşanın yanındakiler bile rııırıh• 
Annem kahvesini yudum yudum iç- sun, annem kadife manto .. unu giydi, na bir şeyler anlatıyor. Bı·r haft• a ık p· . t• nıyorlardı. 

meğe başlooı. Hani "benim de canım ben yeni yaptırdığım koyu lacivcrd İF.te Naci Sa:dullah, vitrinin önünde l Yasa Va 'll y· C 1 Paı:;a: yanında bulunan ağalardfl11 

evlenmek istemiyor değildi? Okuya paltomu sırtıma ğcçirdiın, yola elti - uyukluyor. b' · · h"t b 

1 
ırısıne ı a en: .. ,. 

okuya kafamda saç kalmadı, askerli- züldük ... Bir otomobil tuttum ... Fırt İşte Senih Muammerle Mahmud Ye Son bir hafta zarfında İstanbul it- 22, 23 kuruş aralarında muamele gör- _ Agwam· ne oldtı Cnzınr ne s0
' . k . . . . 'b "ti' 

ğimi de bitirdim, haındolsun maaşa fırt uçtuk ... Büyi.ik, beyaz hır ona - sari bh köşed" hani harıl konw~uyor- halfıt ve ihracat piyasasında hararet- mektedır. le<li ki, herkes güldü ve kulaktan " 
da geçtim. Öyle ya, daha ne bekleyip ğın önünde durduk, adresi Fatma tey lal". li muameleler olmuştur. Bazı hububat TtFTtK lağa fısılıiaşıyorlar. · 
duracaktım, şöyle helal süt emmiş bir ~e şoföre vermişti amma. tabii parayı Garsonlar, hızlı hızlı o masadan o ve mahsulii.tımızın piyas:ı vaziyetini Piyasa sakin ve işsizlikle geçmiş - Ağa. giilerek: 
kızla evlenirsem, annem de, babam ben verdim. masaya koşuyorlar. ne.,rcdiyoruz: tir. lngiltereden gelen haberlerin gev - Par-ıam, mesele giiliinctür. 
da rahat ederlerdi. Hem havalar da [Devamı var] Saat: 4 ın GDAY şckliği ima etmesi piyasamızı durdur ( ))p\nnıı ~ 
soğuk gidiyor, geceleri yatakta yal- Taksimdeki işkembeciye girmeyi u- Hufta içinde Anndoludnn, Trakya - muştur. Diğer mahreçlere ihracat va- =========:=;---
nız üşüyorum. Q . İ ,.

1 
nutmıyalım. Burası tenha değil, ma- dan ve muhtelif limanlardan şehrimi- pılmadığı takdirde fiyat seviyelerinin I Kalb sektesinden ölrrıP~d' 

Başım önüme eğilmiş, yutkuna yut-, Askerhk şleri salar dolu. Herke:::ı GOrba içiyor. Her zc cemnn 2895 ton buğday gelmiş ve 1 düşeceği tahmin edilmektedir. Bu Dün Şişlide şair Nigar sokııgıııbit 
.Jtuna mırıldandım: 1 • masanın altında bir şişe var .. Elden teheddülalsız fiyatlar!, satılmıştır. miiddet içinde yalnız 250 balya mikta- gitmekte olan yaşlıca bir adarıııll • 

_ Bu zamanda, §Öyle etine dolgun, I DAV ET ele dolaşıyor, sıra ile iciliyor. Sert buğdaylar ihracat iç~n aran- ~ında tiftik satışı kaydedilmiştir. Di- d.ew~bir.~ .~er~ düş~p. kendinden geÇ~· 
ev işinden anlar, kendi halinde bir kız 

1 

Eminönü A 8kerlik Şube8'i.tıden: Snat: 5 mrkta olduklarından bu kalıte mal - ger haftalara nazaran piyasamızda ta tigı gonılmuş, hadıseden derhal ,.. 
bulunur mu acaba? ... Bilmem ki an- Hiç askerlik etmemiş 316 _ 333 Çöpçü arabaları kafilesi g~ziiktü. ların fiyatları yumuşaklann fevkine lehler azalmıştır. bıta haberd r edilmiş, gelen ıneıt11~ 
neeiğim, bütün kızlar modaya uygun, (Dahil) doğumlu gayri islam erat _ Caddede temizlik ba~ladı. çıkmıştır. 1 Yapak piyasası geçen haftaya gö- 1~, bu adamın öl~iiğünti görınUŞ fe' 
çiroz gibi... Hele ev işinden anlayan tan geçen celbde gelmeylb bekaya Saat: 6 ı ARPA re biraz daha isteksiz geçmiştir. Bun dır. Yapılan tahlukatta, bunuD• 6 
nerede var? .. Fenerle arasan bulun- kalan ve yoklama kaçakcılığından 1 Çan, çan, çan, ilk amele tramvayı. Geçen hafta yazı!ığımız veçhile hü· dan; yeni fabrikalarımızın yeni kır. riköylinde Şahmurad. sokağlnda ~ 
maz gibi geliyor bana!.. muameleleri tekemmill eden gayri Sokaklar duman içinde, Artık eve, küınetimizin aı·pa ihracatını serbest kım mahsulüne kadar kafi derecetle numaralı Taşhanda oturan 55 J1' 

- Bu kubbenin altında neler var lalam erattan (marangoz), (demir- dönmeli. Tramvaya atlıyorum. Aı· - 'bırakması üze!'ine fiyatlar tedricen stok yaptıkları anlaşılmaktadır. larında İsmail oğlu Durmuş old • 
ııeler? ci), (sıvacı), (duvarcı), (hizarcı), karoda benim gibi gecelemiş iki kişi- yiikselerek 6 kuruş 8 paraya kadar Piyasamızda tatminkar iAler mev _ ve belediye doktorunun mun~eJl~ 

_ Sonra? (betoncu) sanatlarına aşina olanla _ nin sözleri kulağıma çalınıyor: çıkmıştır. Fiyatlarm bu se\'iycde te- cud değildir. Son hafta zarfında 875 sinden de kalb sektesinden old 
Annem öfkelenir gibi olmuştu: rın 20 şubat 940 salı gUnU şubeye - Bu gece sabaha kaliar Beyoğ- mevvüç edeceği tahmin olunmakta - balya miktarında muhtelif cins ya _ anlaşılmıştır. _.,,, 

müracaat etmeleri. luuda dolaşacağımıza evimizde çolu - dır. pak ve yün satılmıştır. .. .................. ~ ................ f 
- Sonrası da ne demekmiş, sen ğumu~la çocuğumuzla oturaydık ne P1R1NÇ SUSAll YENi NEŞRi~ 

bana. bırak... • • • ulul'du? Şimdi gel de karıya söyliye- Bu hafta pirinç piyasası uda hisse- Almanyaya 100.000 liralık susam Sağlam Çocuk .ıc 
- öyle amma aneeiğim, kiiçUk bir Eminönü Asl:erlik §'Ubesind~n: cek masal bul... dilecek derecede gerileme kaydedil - ihraç edileceği şayiası piyasada ani Sağlam Çocuk ismindeki çoCW: 

maaşımdan b~ka benim neyim var Yedek tabib Yzb. 36224 sicil nu - - Karı kolay. Yarın taksit iste - mişti~: ~iyasada bü~ük ~iktar alıcı· bir tebeddül husule g~tirerek ~iyat - gazetesinin birinci sayısı çıkJJl~ştJ~ 
kl? maralı Aluned Cemil oğlu 1308 do- meğe gelecek terziye ne vereceğiz, o- lar gorulememektedır. Fıyatlar, Or- ların 10 para kadar yükselmesıni in- !çerisinde çocuk terbiyesine c13ır • 

- Ayol oğlum ... Sen onu bana bı- ~rumlu Hasan Necatinin kısa bir müd mı düşiinelim. hangazi ekstra malları, 31, 32, maki- ı taç etmiştir. Piyasa hararetini mu - güzel yazılar olan bu mecmuııY1 ı1-" 
rak dedim ya ... Tekrar ettirme bana .. det zarfı?da şubeye müracaati. Faruk Kii~ük neli Tosyalar 27, 28, Mersin ayarları 1 hafaza etmektedir. siye ederiz. 

~@==-===~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~ 
Çünki.i muhakeme etmiyoruz da on- l~r. M~şhur bir Pyrogallol mahlülül ra karşı sarsılmaz bir sempatim var. beni şüpheye düşürdU. 

dan ... Asıl maktulün Pol olmadığı dıye bır şey vardır, biraz ondan için- Bak şu adamdaki inceliğe bu hadise-. N" · ., 
G 

. B - ıçın . 1 • 
ne mah1m. Yoo.. Ulmeyın... unun ce insanın yüzünün rengi değişır. ye sen de hayran oldun. ş f !!t,,f o 

v - u aş et. tiğim sırra v~ e_,,p: 
böyle olduğunu isbat edecegim. Vilyam, Pol'U öldürdükten sonra, Elbet her i§de bir tehlike vardır. dunuz. Bunu gıder de polise 50yl r..-

Şu Vilyam yok mu .. Herif artist - kendisini ona benzetmek için her Elbet yapılan dalavire, çevrilen do- niz ... 
bıiş vessellm.. türlü tedbirleri a.lmağa vakit de bul- lab mutlaka bir yerden aırıbr, fakat _ Olur a... .• 

Vilyam Polü öldilrüyor. Kendi ?u· Zira cinayeti on kfınunuevveldc Vechen de Pole benziyordu. Esa- miş, lisanını pekala deği§tirerek di- bu dalavireyi 0 kadar güzel yapmalı, - İşte bu olmaz bırakın ki, tııı1 
pat mağındaki yüztiğUnü onun henüz ışledi. Halbuki ancak 2 kan•Jnusanide 

1 

sen bu cinayeti ona ilham eden de line bir Rus aksanı vermesini bili _ ?;ı kdol.~bı 0 kadar güzel çevirmeli ki, liz kanunları bir k~rc bir inS8Jl
1b::: 

ts~~umam~§. cesedine ta~ı.yo~ .. Kol Hil~ otelinde polin kendisini tevkif ?u benzeyi§idir. Kendisiı~in ~ldü~e yor. Ara sıra ingilizce kon~urken ış at ıyyen sırıtma~ın. Daha doğru- raet ettirdiler mi? Bir daha Jllll b~ 
dugmelerını onunkilerle degıştirıyor. etti. Mahkeede karısı da onu tanı - ınandınnak ve Pol şahsıyetıne gır - unutup da sehven rusca kelımeleler su bunun farkına kımse varmasın... menin karşısına çıkarmazlar. pol et· 
Sonra gidiyor. Tıraş oluyor, saçları- ~~dı .. Fakat ~v~ınm gözü b.~r şey 1 dikten sonra da bcraet etmek için l telaffuz etm~i de sırf numara, bunu Bizim polisde nerede o feraset ve kındaki hUküm de kesbi kat'iyet 
nı, sa1mlannı , hatta kaşlarını bile gormilyordu ki, aglamaktan goz ka- biitün tedbirleri almıet.ı. Torianinin anlamıyacak ne vardı? zeka.. ti. ~ 
kesiyor. Pol de öyle bir adam değil paklan şişnı.i4, gözlerini yaşlar dol- oteline giderek cüzdanı tesadüfen I Ben ihtiyarın muhatabı bu izahat- - Fakat siz mademki bu feraseti Buna rağmen ben gaınnıatl11' 
ınidir? Snçsız, sakalsız, kaşsız b~r durmu~.tu. . . . . . . düşürmü.5 olması enfes bir fikir de- tan sonra ondaki nüfuzu nazara hay- gösteriyorsunuz polise yardım et - hoşlanmam. ıııs· 
(ip .. ölUnUn kürklü zengin elbiseieri- . Polun şım~ı. sakın °1: surette nı- ğil mi? Şu Vilyam mükemmel bir ran olmuştum. İçimden doğrusu. meli değil misiniz? Bana bu meseleyi kimseye şcı 

. ~. . . 
0 

be· k . çın uyuklar gıbı yaptıgıru da elbet komediyen fevkalade güzel makyaj - Bravo şu adama dedim Onu bi- - Niçin? yacağınıza söz veriniz... ..t· 
nı sııuna geçınyor. na nzeme ı- 1 Yüz' U k ' · ~ .. . k b 

1 
ğu gld 

1 
Siz ta anıyorsunuz. ün zavallı adı- yapan bir adam. raz daha söyletmek, derdini deşmek - Memleketin asay:iei için. Evet mademki, davayı ortDJ=,,,ı.ıı 

~ın. am uru nu er yor. - .. t k ·sı . d ıııev· . . na gos ere ı emıyor u. üstelik Vilyamın da hayatını tet- istedim. Birdenbire ağzından galiz bir kil· makta her hangi bir fayıia llcıs· 
bil dikkat etmedıniz, bakımın karşı- K d'....ı . t· cd"ldi-· kik t . hk günü k "d da P k' d dim b d W•1d· B d . e bU , 

d ırtı Ud l"ği b 
1 

en u:ıı ıs ıcvap ı gı zaman, e tim, ma eme orı or - e ı e , u vaziyeti polise für çıkardı. egı ı. en e susabilır '' dOg· 
ıın n s nın m evver ı elli o - alık . . p bB . m eme salonunda ne Alman Kari karısile konuştum. nıye haber verınıyorsunuz? - Hangi memleket dostwn dedi. mı memnun edebilirdim. n ti ot" 

ınasın _?iye ~aston yutmuı:ı gibi dik Mililer, ne de kansı var .. Artık rahat Biraz evvel de söylemiştim ya, mu- - Derin bir iç çekmesile hiasiya- İngiltere için mi. Ben beynelmilel bir rusu esrarlı kti.rışık bir cin:ıYe det<' 
ıu:~ıa~a .ça ş~yordu. YUz~Un rengi konu~yor, buna rağmen diline bir maileyh hayli gUn görmtiş, uzun, se- tını feveran ettirdi. adamım, bana İngiltere falan vız ge- taya atmakla ben de başının 
degış~ıştı. Sız bllmezsınız ~' ecnehi ahengi de vermeğe çalışıyor- ya.hatler yapmış, bu arada R~ya.ya 1 -Ah ... Ah dedi. İşte benim en lir. Ben kendi aleminde yaşıyan bir saracaktım. 
l>u tlirlU ka.rıaık işler yapanlar bilir- du. gitmlt, orada çat pat rusca öğreu. • zaY)f. tarafım bu. •• Bu nevi adam.la- adam.mı. Bak §imdi sizin sözleriniz (Devaıııı vat) 

. ,. --



YENi 8.1.BAB ·msyta: 1 

ZON MEYV T ZU· iNKIBAZ, HAZIMSIZLIK, MiDE BULANTI 
TEMBELLiGiNOE, MiDE EKŞiliK ve A · 

ve BOZUKLUGUNOA, B RSAK 
ALA R 1 N DA emniyetle kullanılabilir. 

Müferrih ve midevidir. MİDE ve BARSAKLARI temizler, alıştırmaz ve yormaz. MAZON isim ve HOROS markasına dikkat. 
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mezarlık. arsanın sinema ve tiyatro mahalli olarak ki
raya verilmesi. ·-3-

~Ltadde 33 
Halk .

11
• ··a k .

1 
t b·t k 1 w bu ser [Baş tarafı 5 İI!.'.!İ sayfamızda) j ruk, Celal, Enver, Musa, Sarafim, Bo-

. - ve mı ı mu a- ararı e es ı ve arşı ıgı - ·. · ·1 s ı· s ı~h ddi 
th ihti . Feyzinm hiç bir kabahatı olmıyan dun, Cemı , a ım, a i:1 a n. 
'lll'IU ""'Yyacındank ulınmııdud. ~lan ukher m~~~dedn 4te5frık Bolunur. Mustafa ya bir tokat atmasile geçti. Süleymaniye: Hadi, Ruhı, Burhan, 

40,00 3,00 Eyüptc Tabakhane caddesinde 9/ 1 numaralı yol fazla
sının kiraya verilmesi. 

ı. .. ~ anın on ası ıçın m - ıu.ıı. e - u sermaye: · d 0 h ıı·k N · Se 

~~ nı.,,ı.,, aıı · d ı B'·d k uı k tahs·sat Hakem Feyziyi haklı olarak oyun ha- Mehme , r an, ı met, aım, y-
-u uz malı erı ve epo an A - u ceye on aca ı . . . . • . . 1 . .. 

k '•~et k . .. .
1 

rici ettikten sonra sınırlerıne hıç ha- fı, Danış, brahım, Sulcyman. 
~"!il anunun tatbık mevkııne ı e ' . .. 
~Uğu seneye tekaddilm eden se- B - Hazinece verilecek avanslar kim olamıyan bu oyuncu tribunde a· Şeref stadı: 

Senelik kira muhammenleri ile ilk teminat mih'tarlan yuhanda yaZllı 
mahaller kiraya verilmek üzere ayrı ayrı açık arttırmaya l.onulınu tur. 
Şartnameler Zabıt ve Muamelat kaleminde görülecektir. ihale 22 2 910 
perşembe günü saat 1'1 de Daimi Encümende yapılacaktır. Talihler n ilk 
teminat makbuz veya mektub1arile ihale günü muayyen saatte Daimi En-

~ ki icar bedellerine ve icar bedeli la. dam arumağ~ blaş.l.adı:. k . . t d Vefa l - lstanbulspor 1 
fyij · · c B k d t · edil k k İyi oyun gtlze şut gorme ıçın s a ~ n etmemiş bir yer ıse gayrı - an a an emın ece re- ' . . . b .. 1 1 Oyuna 1stanbulspor güneşi lehine 

~ !tad miktarınca tayin edilecek dilerle yuma gelen seyırcılcnn ~y e ~.~re - alarak başladı. 15 inci dakikada Or-
~b~ı:-ı mukabilinde işgal ve istimal Ç - lcra Vekilleri Heyeti kararı ketlere ~aha. ne ka~arl7 ta l~m~~ r~~ han, yirmı ikinci dakikada Cihad ~u 

1lır. hazinece Ziraat Bankasınca dcceklerı cayı sualdır. "ast şa J a ı ı k k b. · ı rd ı O '«a . b · f 11 'b' t r l·k· edil.me~i de ıa < a ıreı sayı mçı ı ar. yun 
'dde 34 - Hükfunet, 3018 nu - ihraç ve hazinece kefalet edı- asıt avu er~ 1 e a' ı ::; gayi!t süratli cereyan ediyoı·. 33 üncü 
~lı kanunun birlikler hakkındaki lecek bono veya tahvillerle artık pek hafıf kal;ıakt~.d~ ... -·· .. dakikada !stanbulspor sol açığı Bahri 
b •. ~ ci rnaddesi hükmünü idhalat temin edilir. Dün ikinci devre ek gl~r ugumı·uze sakatlanarak çıktı. On kişi kalmalıırı-
ı:"'ll-lern d 6 ·1 . bir futbol maçı deme azım ge ırse . . 
~i e toptancı ve yarı toptancı Ma de 4 - Bu sermaye ı e )!apı - .. . ld _ na rağmen lstanbulsporlular Fahrının 
~ l'lere ve sanayi erbabına dahi teş- lan bütün muamelelerde hususi hu- Beşiktaşın daha mu~ss~r 0 ~gu m~~- ayağile gollerini yaptılar. 

f!deb·ı· k k h"k" ı · ·a· hakkaktır Şeref 5 ıncı dakıkada u-~ ı ır. u u um erı carı ır. .'. .. ·. .. .. i İkinci devrede Ilal1ri oyuna tekrar 

cümende bulunmaları. "957,, 

•• a u • • 
·· % 7,5 lUm·aldmt 

Cinsi l\liktan Tah. tutan per akçesi 

Kırpıntı kağıd 100 ton 1::>00 lira 112.5 lira 
Matbaam1zda bir sene zarfında birikecek olan kırpıntı ka;;'ldlunnın 

açık arttırması 1/ 3 940 cuma günü saat 15 de matbaamızda icra edile· 
cektir. İsteklilerin arttırma vaktinden evvel j"o 7,5 muvakkat pey akçc
sile birlikte müracaatları. 

Şartname Müdürlükten parasız tedarik edilebilir. "1140,, 
~1.~de 35 - Müstahsilden mal a- Bu sermaye üzerinde suç işliyen- çuncu Beşıktaş golunu çı~arı.nca s -ı girdi. Dördüncü dakikada Cih:ıdın çok 
~v~m~~li~ mal~~-~h~kında~~~llin~eyh~~h~~bkımd~~~ı~~ro~nınkı~şili~ük~~~~~~~~~~~~~~~~~~ın~~~~-H~•m~H~E~=~=• 
~~:atalarında fiyat birliği yaparak de suç işliyenler hakkındaki cezai tuttur~u ~.e 0.~unu~ b~tmesıne pek ~~tardı. Muhakkak bir golden kurtulan Levazım Slfınalml KOIDlSYJfıU 
~. ~.aPtırarak anlaşma yolile hal- hükümler tatbik edilir. kala dorduncu golu yıne şeref çıkar Vefalılar mukabil hücuma geçtiler. i1f:ıımıı!!E~~~~Ct=~m•mı••••Eı.:1EBmc:1mıma:ı::m:••lıi 
~~ısınar edilmesi yasaktır. Madde 47 - Bu sermaye hesabları dı. . . 1 Sağ açığın ortasını tutmak için vakit· 

. Deniz fv1erkez ~atınaıma 
Komisyonu Reisliğinden : 

~de 36 - Hükfunet; her türlü ve evrakı m~bitesi Türkiye Cüm - . Beşik.~.a.'j: .Mehmcd Alı, 1:acı, br~- siz çıkış yapan Saim topu yakalıya -
~ k nakil vasıtalarının seyrüsefe- huriyeti Ziraat Bankasında temer - hını, Hus~y~.' Rıfat, Feyzı, Hayatı, madı ve Hüseyin önüne düşen topu 
~ ~Ziın ve tahdid edebileceği gibi küz ettirilir, veznedarlık işleri de bu Hakkı, Husnu, Şeref, Eşref. . rahat bir vt ruşla tstanbulspor kale -
~~ lıqi nakil ücretlerini de tayin eder banka tarafından yapılır. Beykoz: Safa, ~abadır, Halıd. Mus sine soktu. Oyun bundan sonra Vefa- Tahmin be Muvakkat teminah İhale tarihi 

Türk lirası lııııta V~sıtaıarın malzemelerini ve j I<actro ve idare masrafları ayrı bir ta.fa~ Kemal. Se~ız Mehm:d, Turhan, nın tazyiki altına girdi. Fakat Saim Adet Cinsi ıdeli T. L. 
~ Ucretlerini vererek devletçe hesabda ve muameıata müteallik her Cahırl. Şchab, Kamr~.' Kazım: , fazla sayı yapılmasına güzel oyunile 1 Ufki pulanya tezgahı 5.500 ---------·-----
~ görülen yerlerde ve hizmet - nevi tediyat ve tahsilat, taalluk etti- GaJatasaray 5 - Süleymanıse 1 m~i oldu. 1 Torna tezgahı 8.000 
~d .Çalıştırabilir. Lilzum ve ihtiyaç ği vekalet için açılan hususi hesab - Oyun başlar başlamaz Galatasaray ı i~ta il 1. . s · H · H ı ırnçük torna tezgahı 5.000 
l.· llğu takdirde bu vasıtaları de - larda gösterilir. hiicum hattı hemen Süleymaniyc nı- B k::;. nEn ~por.F aımk, Bayhr~, C~hsand, 
~ h k s·· e ır mer • aru a n ı a 3 Elektrikli seyyar 
~ ı•ahaaına vererek satın alabilir. Madde 48 - Her takvim senesine sıf sahasına girmeğe kalktı. Fa at u ' ' . ' .. ' ' ' · Orhan Fahn Sulcyman delik motörü 200 
lt aid muamelelerin sene gayesi itibari- levmaniyenin mümkün olduğu kadar ' • ' . • .. · 
~~dd ~ k tm 1 · d h 'lk d Vefa: Safa, Vahıd, Suleyman, Mnh 1 Vida tezgahı 4.000 

1708.50 
cuma saat 1·1 

23/ 2/ 910 

\\11 ••• ~ 37 - Hükumet; ziraatta le bir bilançosu tanzim edilir. Bu bi- ~u ave~~~. e .. et azmı a n 
1 

•• a- teşem, Lfıtfi, Şükrü, Necib, Hakkı, 
""'lbıiır her vatandaş, kendi ziraat lanço kar ve zarar hesabının ve teş- kıkada gozuktu. Galatasaray mutc • S 

11 
. ff' . M h ed 1 - Deniz Birlikleri ihtiyacı için yukarda cins ve miktarı yazılı tez-

\i_~Ustü kalmamak şartile ika . kilfıt ve tesisat masraflarına aid hesa madiyen hiicum etmekle beraber si • ' u 11•T ı~~eyı~ • e 
1
r;1 · 

1 
gahların pazarlıkla münakasası 23 Şubat 94.0 tarihine rnstlıyan cuma gü-

'~ının en çok 15 kilometre rne _ hın fasıl ve madde itibarile milfreda- yah beyaz müdafaa ceza çizgisi for- I{ op .apı . - "a.s·ı·mtp~~ b. mı saat 14 de Vekalet binasında müteşekkil komisyonumuzda icra edile-
'-~ d ·· 1 ·· asımpaşa ovuna mus agnı ır şe- 1 t• ııı •. dahilinde bulunan gerek devle- tını nııtık cedvellerle bilançonun ak- vcd sokmamak hususun a mum nm kild b 1 dı F. k !h ı ce t ır. 
ı.. ·~ . .. . B t e aşa . • a a t cezasını sanın <> ş rt · · ·· k · t • l · h .. ·· ·k · '\Ilı gerek şahıslara aid ziraat iş _ tif ve pasifine aid envanterlere rap- olan gayretı gosterıyor. u gayre o-

1 
a· 

1 1 
. ttı. ll kf T ... - a namcsını gorme ıs ıyen erın er gun ve muna as.ı.ya gır-

ıı- ~!~rinde tahakkuk eden ihtiyaca tolunur. nııncıı dakikarln Cemili ceza çizgisi \Cn 1 ta esme a gı go e çe ı. op· mek istiyenlenn de belli gün ve saatte kanuni vesikalar ve 1708.50 Türk 
~ ~ tll.Unasib ücretle calışabilir ve (Devamı var) iqinde <lü~ürmeı>e k'ıdar vardı. Pe - kapı altı 0_Yuncustında~ mahrum ol- , liralık ilk teıninatlarile birlikte komisyonda hazır bulunmaları. "1275,, 
~. ~ • · · · l' tt masına ragmen canlı bır oyun çıkar-"lb· tıtakada eşhasa aid olup ta sa- .................... . .. .................. naltıyı Ceınıl kalecının e ıne a ı. . . . . 
~ '4e k t' · B b t T b B d onra Galatasaray Süley . dı ve 35 ıncı dakıknda Sabahaddin I 

~·""- a i lilzumu olmıyan her ne· ay ur - ra zon ~n an s l . . . yirmi beş metreden attığı sıkı ve gü-
"'Glt vasıtalarından münasib l>ır 1 mamye nısü sa.msına ıyıce yerleştı. . .. . . . .. .. 
Ilı f. · kt , t - b. zel bır şutlc Topkapmın ıkıncı golunu 

k. ~\!kabilinde istifade edebilir. ı ı d Fakat Sara ımın açı an )iap ıgı ır 
'~~tılar ancak kendi köy, kasaba ı yo U açı 1 ortası ve Salahaddinin topu yakala- yar~· . . 

hır ıu . . Cemile g~irmesile ancak !6 ıncı kıncı devrede Topkapı yıne canlı 
nırları ıçınde çalıştırılır. Bayburt, 18 (A.A.) - Bayburt - yıp . . . . oyununu devam ettirdi. Maamafih o-

ı!ıı,.""' 38 H"'kfım t }" () . . d:ıkıka.da hır aol atabıldı. '\ .. "Cll ,.,,.. - u e • uzum g r- ITrabzon arasmdakı Vakuk ve Zıgana ' ıcı •• d" 
1

• yunun sonlarına dog-nı gittikc:;e agıw r 
)\t,. -...ıtıtakal d l k · w . Oyun Galatasarayın mutema ı ıa-
~ 'il\ ll ar a yapı aca zerı • dag yolları açılmıştır. Bu suretle ıki . . . 

27 
. basan Kasımpaşa Cemal vasıtasile 38 

"it evı ve çe§"dlerin" tayin ve tcs- d b . d 1 .• a kımıyetı altında oynanırken ncı 
M~bir ı ı 'ay ~ en urmuş o an munakal t d k'k da firikikten Salahaddinin kuv ind dakikada bir gol yaptı ve oyun 

hı:4'<lde ı~9 . . _ y~nıd~ başlamış ve son ~anlaı:18 v:tl~ :ir şütile Galatasaray ikinci go- 2 - ı Topkn9ının galibiyetile bitti. 
tı.:"'~ - Üzerınde zerıyat ya 

1 
hıssedılmekte olan havayıcı zarunye .. .. Topltapı; SUleyman, Hıristo, Hüse-

ıı.'""1 bea yüz hektardan fazla a- sıkıntısı bertaraf olmuştur. lunu kazandı. . · Fu d ,., ti · v ih · H kkı Sa-
~ hın_ ... - · · · tk' · d vrede Galatasaray yıne ym, a ' ,:;,o rı, ec 1• a • 

lıııı.~~umet, bır bedel mukabılın- Kop dağı yolu da bir iki güne ka- mcı e b h dd' K- il E · s . · 

Devlet H zva Yolları Unıum Müdürlüğünden: 
1 - İdaremiz için kapalı zarf usnlile bir aded rolcu otobüsü mu

bayaa edilecektir. 
2 - Muhammen kıymeti 5000 lira olup muvakkat teminatı 375 li

radır. 
3 - D:ıale 2612 1940 pazartesi günü saat 11 de Ankara Devlet Hava 

Yolları meydanında kain umum müdiirH·ıc binasında toplanacak komisyon 
tarafından icra edilecektir. 

4 - Bu işe aid fenni ve hususi şartnamelerle mukavele projeleri 
Hava Yollan Umum Müdürlüğünden alınabilir. 

5 - İhaleye iştirak edecek talihlerin t'-?dii mektublannı Devlet Ha
va Yollan Umum Müdürlük binasını'!~ tE>Ş<'kkül edecek komisy.on reisli
ğine ihale saatinden bir saat evvel vermeleri lazımdır. Postada vaki te-
ahııilr kabul edilmez. "1049,, k~hilir h-k· b·r vaziyette oynamagwa başla- a a ın, am ' mm, ezaı. 

.~ • dar açılacaktır. a ım ı Kas · AI"edd. R" d" C 
~l.~~-H~fun~*~e~ ~~ş~e~~yanın~~lay~~~~~n~b~~da~ IC~fp~l·U ~ Sın'.dwSşbui,Alie:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_;:14 ı seıc· .1 b .. C 1 ..... G 1 t ma , a er, , seyın, aı , a r , , 
.:~ ız hektar ve daha ziyade mtifettiti ile Üçüncü Umumi Müfet- ten en u oyun us un ugu a a asara H · lh B'lı:ıl üzere uğraştı, durdu. Küçük ve Bü- Ferdi Tasnif 
h ~ı·b. · h kiki f "f d d k ayn, san, 1 ı:ı. • ~ ~ ı olan her eahsı bu araıı- tişlik maarif müşaviri olduğu }:ıalde y~n a . .ormunu ı a e c ece şe: . ylik Fikretlerle Basrinin yaptığı daha. 1 Yaşar "Yticeülkü,, 6.47.5, Ad -
~, lllna. kadar hububat ekmeğe Şiran ve Kelkit felaket mıntakalan - kılde değıtdı. San kırmızılılar gerçı Fenerbahçe stadı. üç golle adedi sekizi bulan sayılar ge- nan "Pertevniyal,, 6.52, Hıı.lil "Hay-
~- ~t' 1 n • S" . kal 

1 '"it ttı. 
11'lneğe mecbur tutabilir. da teft.i§te bulunmaktadır. n:~~e~adı surette uıeymaru~e.. e- Fenerlıahc:e 8 - Hilill O rek oyun ve gerek netice itibarile kim darpaşa.., 6.57, Selami "Haydarpaşa,, 

~ l)}\l ecburiyet arazi sahibinin ma· s1 onunde oynadılar. Fakat butun ha Büyük bir gol rökoru yapmak eme· seyi tatmin etmemiştir. Münir Kabataş, Gazi "Haydarpaşa,, 
~i~tu çift hayvanı mikdanna Otomobil kazas.. reketler gayesiz: oyunun seyri şuur - liyl~ bu maça ç~k.an_ Fcnerbahçe şu . Pentatlon : VOLEYBOL MAÇLARI 

\. haY\Tan için dört hektar esa· .. . . suzdu. şekılde sahaya dızıldi: . • .. , NETİCELERİ 
~~ hesab edillr Dun gece saat 1 de Şışlıden Os - Maamafih Salahaddin ve Cemilin Cihad, Orhan, Bülend, Fikret, Ha- Dahilı Pentatlon musabakaları bıt- B wl H Ik . d yUk k k 
~ı .. _tl'aktör hal ve .vazı·yetı·ne go··- manbeye doğru giden 846 sicil n1:1- bir kaç becc;·iksi?. hareketinden sonra R d · t• M .. sabık adedi hayli çok ol eyog u a evın e se me • 

"il ,. 1 y f K k k 11 d - yati, eşn ' Rebii, Basri, Melih, Na- mı~ ır. u . - tebler voleybolı-maçlan neticeleri. 
~ıtO çift mukabili addedilir. mara ı . ase ara onun u an ıgı Boduri yirmi metreden burunla Ga- zım. K. Fikret. du~dan h~em heyetı . puvanları 1LK . · 
~ b.. ~ 41 _Ekilen her dört hek- otomobıl Osmanbey t~a.mva~ dura • latasaraym 3 i.incü golünü çıkardı. Oyun Fenerin hakimiyetile başladı. ariz amik tetkık etmektedır. Maaama MAÇ... . .. 
~~~için bir çift ökilz Milli Mü- hğına ça~mış, oto~~bılın o~ tkısml ı "dakika 12,, Sağdan, soldan Hilil kalesini saran fih birincinin Faik, ikincinin Kolej • . Orman fa~ültesı : Y~ksek Mühen-

. ..ıU.kellefiyctinden istisna edi- asara ugramış, nu usca zayıa o - Süleymaniye gollerin Hçe çıktığım sarı laciverdliler beşinci dakika.da Nii.- den Muammer, üçüncünün Deniz harb ~ ara.snd~ ı~. ~~ş sömestr ta· 
~'(}d mamıştır. görünce Kasımpaşa ile olan rekabe- zımın yerden bir şütile ilk sayılarım den Halid, dördüncünün de Şerü ol- tili dolayıslle ikı mtih.ım OY_UIIcusun-
'~t ~~ 42 - Hükflmet, her türlü -·- tini kendi lehine biraz daha çevirmek yaptılar. dukları tebeyyün etmiştir. d~ mahrum olan Milhendıs mek -
\ı~etıerini, makinelerini ve va· Çarpıştılar için m~m.~ün ~lduğu kadarwaz gol ye- Sekiz ve on ikinci dakikalarda Kil- Türkiye birinciliğine istan- :.1 11 • 1w~u~e 9~ 15 Orman fakül· 
~~lıtı ti:a1 il!çlan ve tohumları Şoför Hüseyinin idaresindeki 2463 mek i(iuııuncesıle oynamaga başladı çük Fikretle Basri birer gol daha at- bul Uç takım sokacak me mag " 0 .uştur. 
ı..ı:a rw~ göre parasız veya ariyet numaralı otomobil Horhor yoku•mn- ve muvaffak ta oldu. tılar H b 1. d d 1 k Orman Fokultesı Ta1cımı: Mehmed 'ili ""Un ,..... · 3 martta ey e ı a a a yapı aca ·cı, 
"' ~. ,.,.. .. ç. ve.yahud bir kira muka- dan inerken, Ordu caddesi tarafından De.vr.enin yarısınd .. an sonr_a Cemil. Fakat Hilal de tek tük akın yap - 1 Tü' k. k b. . ·1· w· 1 Macı Muvaffak, Muzaffer, Muam-
·~h '""il: h . _ . o an r ıye ros ırıncı ıgıne s - me N f 
~%·Ve ı tiyac~ bulunanlara tevzi Horhora gelen Akif Latife aid Kar- ~a?.m bır gayr~tl~ Suleymanıye kalesı maktan gerı kalmıyordu. Hatta bır tanbul mıntakası üç takım ile işti _ r, eca ı. 
k: ltı~ "~ çlftçiyı kuvvetlendirmek tal 30 numaralı otomobile çarpmış, onunc kadar ındıyse de şayanı hay- aralık Orhan ağır hareket etmeseydi k ed kti lKtNct MAÇ: Halkevi bilyükleri 
.\Ilı- "<\Unu h ı· d .. .. b' b 'k · l'kl t vt tt ra ece r. · a ın e ödunç para vere- otomobiller hasara uğramış, nüfus- ret ır . ecerı sız ı e o~u a a ~ .ı. Cihad az kalsın ilk golü bile yiyecek- MEKTEBLlLER KROSU ~rnuvası finalistlerind~ Çelikkol 

l.'>ö ça zayiat olmamıştır. Fakat bıraz sonra bunu yıne şahsı bır ti. M kt brl d k" 2000 t ıle Galatasaray arasında ıcra edilmiş 
lt_ . RDUNeü FASIL ... . .. gayretle yaptığı dördiincü golle telafi Yirmi altıncı dakikada Melih topu . e e 1 er aras~~ a ı .. ~e • neticede 8 - 15ve12 - 15 Galatasaray 

tf.ı~•L !tcııi Hükümler Tramvaydan atlarken etti. · zorla sökerek dördüncüyü ve biraz relaıtk 1k0ır30kodşusu dunı tKadıkoyünde galib gelmiştir. 
L "'t! ~ ~ O ı k d ··t sa . a yapı n1ış ır. 
~ İele . - Bu kanunun derpi§ Zeki e adında bir kadın Fındıklı yunun son arına a ar mu ema- sonra da firikikten beşinciyi yaptı ve . . ~ Galatasaray takma: Vahdet, 1h _ 
~ ~?l?:ı ~~- icab ettireceği tediye- da tra~vaydan atlamak istemiş m~ d~!en maı:ıkfun bir vaziyette oynıyan ilk devre bu şekilde kapandı. da!oşu:; 1?~aklted:ıc talŞee~~er :ı~: san, Feyyaz, Acuman, Rizounlo, An-
"-. ~h. '41lflınet · h · ' Süleymanıye bundan sonra açılmağ:ı İk' . d d . .. ca esı ızı op • ır dros 
."Qij .ron. ı· emrıne azınece vazenesini kaybederek düşmüş, muh- . . ıncı E}vre e Fıkrct hucum hattı- ası sokam Kayişdağı caddesi yolu · 
.,.,. Q O}ı,h ıraya kadar bir sermaye if l . d 1 teda başladı ve akınlannnan bırınde ka - na "'erince Basri sag· İ"" Rebii açıgw -ı. y b·: . . ·•••••••••••••••••-••••••••••••••·--• .. 
·~lt ....,,ur ........ tel yer erın en yara anmış ve - 1 y b' r °k'kt 0 h b "' """' ile yarışı bıtirnıışlcrdir M K 

~l'!tı · J.vıutedavil sermaye ile . lt 1 tı zam ıgı ır ın 1 en r nn oyunun alındı. Fenerlilerin golleri arttıraca- . . · . • emalpaşa kazasına 
~ ltı aye ve teşkilli.t masrafı vı a ına a ınmış r. en güzel golünü kalenin üst sol köşe- ğını zanneden se ircilerin dakikalar i Bir mlıddcttenberı muntazam ıd - 1 d 
l~Q bı.ı arı lcra Vekilleri Heyeti ka- - ·- sinden attı. lerledikçe bu dli~ür.celerinde aldan - manlarla bu koşu~a hazırlanmış olan yapı an yar ım 
~ a.qtle ::_rınayeden tefrik edilir. Yangın Oyunun bitmesine iki dakika kala dıkları görülmeğe başlamıştı. Hilal bir çok atlet ~ diy~ tanına._n arka. - Bursa, 18 (A.A.) - Mustafa ~e-

1.iı~. bı.U.ate:ı:ı;-- Vekaletlerce bu ka. - Kadıköyünde Duİnlupınar soka _ Galatas~a~ b~utad .yaptığı akın takımı bu devrede tatbik ettiği mü _ <hl:şlarını geçmışlerdir .. ?aıma bır mal P~§a k~ felfi.ketzedelerme 
~~~ etu. ~~en yapılacak işlerin ğında avukat İbrahim kansı Emine- lar~n bırme Suleym~ıye sol haf daf aa oyununda 0 kadar muvaffak mücadele ve ~e~~~n ~çmde geçen sarf edilmek ü~re Ankara füzılny 

ııf: tı lcar f!i Para, İcra Vekilleri ye aid 18 numaralı evin birinci ka- bekı topu sırf Salfı.haddıne bırakma- oldu ki bunun yegane B.mili olarak ko§Uda YucaülkU lısesınden Yaşar umumi merkczı tarhfından Bursa vi-
1\;elilir~ 8:1U.kaiı vekalet em- tında yanan sobı:ı.nın bacasında ku- mak kasdile olacak kendi kalesine bir yirmi iki kişi içinde en iyi oyuncu 0 _ birinci gelmiş, bitiriş dereceleri iti- layeti emrine yeniden 30.000 lira da
' ;:~t?:ıer:ı:ı el?t sarfiyatı 400 bin rumlar ~utuş~uş, itfaiye yetişerek gol atarak Galatasarayın sayılarını lan kaleci Muradın gösterilmesi uı. . barile de Kabataş lisesi koşuyu ka- ha gönderilmiştir. Böylece Kızılay 
~~ e; Uzere yapıl~cak teş- etrafı:ı. sıra~~t1:°e .~~~dan vermeden beşe çıkardı. zımdır. Sarı lAciverd takını bu devre- zanmış ve Haydarpaşa ikinci almuş- umumt merkezi~in yapmış olduğu 

cra Vekilleri Heyeti derhal söndurülmuştür. Galatasaray: Osman, Adnan, Fa - de çok fena, biraz da şanssız olmak tur. yardım 20.000 !ırayı bulınu§tur, 



Sayfa: 1 ·- YENi SABAB 
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Ş~hir Tiyatrosu 
lstiklAI f'ııdılflsinde KowOOJ 

liısmwdn 

Gece saat 20.30 da 
OCLUMUZ 

ir l k at 
Fındıklıda cadde 

Tramvay durağı civarında ikisi 
büyük, biri küçük üÇ oda bir sa
londan mürekkeb havagazi, ter
kos ve uiektrik tesisatım muhte
vi bir daire kinı1ıktır. Talihlerin 
tramvay caddesinde berber Bay 
k."'ınrullaha miıracaatlan. 
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BAŞ, DIŞ, NEZLE 
GRiP, ROMATiZMA 
NEVRALJi KIRIKLIK 

r.: . .ı •• ::· - ~ San ığı ilanları .-
1.ı ....... ~~~~nm~ı::mı1 ...... -•.--

O/o 5 Faizli v~ s kiz sene 
taksitli emlak 

Semti 

Beyazıtta Camcıali mahallesinde Kfil
han sokağında eski 104/2, 106/1, ye
ni 3 No. lı 

Üsküdarda Selami Ali efendi mahal· 
lesinde Meyh.aneler sokağında eski 38, 
10 yeni 22 No. lı 

CiruJI 

KArgir bir deponun 
tamamı 

İki katta yedi odalı 
k&.rgir bir evin tamamı 

Kandillide Sıra mahalle ve sıra evler İki buçuk katta altı odalı sOO 
sokağında eski 30 yeni 1 No. b ahşap bir evin tamamı ,-ı1 

1 - Arttırma 5 Mart 940 salı gUnU saat 14 ten 16 ya kıld8&: 
lacak ve gayrimenkuller en çok bedel verenlerin UstUnde kalac~ ııJS?f' 

2 - Arttırmaya girmk için muhammen kıymetin % 10 11 
Zührevi ve cilt hastalıklan tinde pey akçesi yatırmak lizımdır. . ekiı r,eır 

D H O•• ~. 3 - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin ve geri kalanı s r. ayri mer L-----------------------------1-b·ı· ~~lli~~~~~~~~%5~ın~ ~cl~ 
ve bütün a~rıları derhal keser. Lüzumunda günde 3 kaşe a ına 1 ır 4 - Taksitler ödeninceye kadar gayrimenkul Sandığa birıO Öğleden ı;onra Beyoğlu Ağacarnil Y cede ipotekli kalır. le 1stı ' 

·~kmarimşısmmdsaamN:oE. a33~Te.ıe.fonrzr:ı4m13a58 .. lllllHlllllllllllllllllllllfllllll'ftlllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllftl 5 - Fazla tafsillt almak ve binaların fotoğraflarını görnıe 
WG yenlerin Sandık Binalar Servisine müracaat eylemeleri lwm.d1f.93z, 

RIY iN HASAN Sabah, Öğle ve Akşam 
=====================================:=:;;~ 

Saçlara fevkalade bir güzellik verir 

/\ 

N ~ 
O - DO - Ki N i N HA SA N 

ve HASAN SAÇ SABUNU ve ŞAMPUANf..ARI sacların dökWmesine 
Mani olur. Ayni zamanda sa~lan kuvvetlendirerek 

fevkalade bir letafet verir. 

HASAN DEPOSU YENi ADRESi : 
Bahçekapı, Beyoğlu Tramvay durağı karşısında 

• • 

Her yemekten sonra muti ka günde 3 
defa dişleri niçin temizlemek ıazım 
ç··nkü nu -
mayınız ki: 
Bakımsızlıktan çüıilyeli dişlerin, 

bademcik. kızamık, enfloenza, ve 
hatta zatürrieye yol a~tıklan, iltihap 
yapan diş etlerile köklerinde mide 
humması, apandisit, nevrast.eni, sıt

ma. ve roma.tim& yaptığı fennen anla· 
uıJ.mtştl.r. Temiz ağu ve Bağlam dif
ler umumi vücud sağlığının en birin
ci p.rb olmU§tur. Binaenaleyh dil • 
terinizi hergiln -liakal 3 defa- (Rad· 
yolin) diş macunile fırçalıyarak sıh
hatlnü garanti edebilirsiniz. Bu su
retle mikroplan imha ederek dişleri-! nl>i korumuş olursunu7., 

RADYOLiN 
Hu tin tehiır:;:elere karşı sınhatınızı korur 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 
gUnde 3 defa dişlerinizi fırçalaymız. 

DEMİ İKTİDAR 

Tabletleri her eczanede bulunur 
ıPosta kutuıu 1255) Galato., lstıınbul 

reo'o "•Cet••••~ .. "'•' 

--:ım;m;----------~--~.--~~ 

HiLMi KIT ABEVI NEŞRIY A Tla 
MADAM BOVARI Dünyanın en meşhur rorrııı;;, 

Türkçeye çevrilmiş nüshası ~·nll'Jl 
kalade rağbet kazanmıştır. Yazan Güstav Flober, Çeviren Alı h 
Akyüz. ResimUdir. I•'iyatı 100 kuruştur. ıf. 

G··N·u·L r·cARET. Büyük ~filli romancımız ause~ O 1 1 Rahmi Gi.u·pınann en güzide, en tvl' 
zel hikayelerinden milrekkeb çok değerli bir eserdir. Fiyatı 50 kurll!t;ıı 

KADIN PENÇESi• Büyük edibimiz Halid Ziya üşakll4'o1'' 
en son yazdıkları hikayelerdir. Fiyatı .,,ııt 

AŞKI MEMNU Ostad Halid Ziya Uı:ıaklığilin Türk ~eb\Jtl 
ve klasikleri arasında mümtaz bı_r nıe b9' 

tutan meşhur milli bir romanıdır. Sadelestirilmiş olarak ycıııdcll 
sıl.mıştır. Fiyatı 125 kuruştur. " 010ıı • 1 T k d G•d• ? :\Icşhur Rus cırJibi ~ 1' iŞ er 1 ffln a f ıyor . Çekof'un eseridir. T~ 
çeye çevlron Haydar Rıfat, Çok kıymetli hiktiyelcrden mürekkilb 
Fiyatı 25 kuruştur. e-

0 • ·NVA N·ıMETLER• Andre Gidc'in en meşhur bir ~i· U 1 ridir. İkinci defa basılmıştır. Ç~id 
ren Avni İnsel. Müellffin hayatı Vt: felsefesi hakkında Hüseyin CddC' 
Yalçının uzun bir yazısı, Profesor Hilmi Ziya Ülkenin bir mul<n. ıı.tl 
mcsi ve Andre Gid'in hayatı hakkında da malumatı camidir. fı)' 
75 kuı·uştur. flllıfı 

VOLTER Dünyanın eıı çok tanınmış muharrir ve felesoflll ı.irt1 
meşhur Volter'in ha~·atı ve felsefesi hnkkıı~da 1frr9ıı 

Mouroin'nın yazdıh'l bir eserin türkçeye tercümesidir. Çeviren 
Konur. Bol resimlerle basılmış olarak. Fiyatı 50 kuruştur. u!f 

Xll • ŞARL' T R. • Volter'in yazdığı en me!;hU~b'l CI in 1 eserdir. tsveç Kralı oe.-rıi ıetl 
Şarl'ın tcrcümei hali, hayatı, muharebeleri, kahramanlık mo~kl~ef 
:Vürkiyeye ilticasilc Osmanlı tr.rihinde oynadığı rolleri tasvır • Jı 

En .kJ.ymetli tarihi bir eserdir. Resimlidir. Türkçeye çewcn Nil 
Sırrı. 313 sayfa. Viyatı 100 kuruı;ıtur. 

1-II 1 ITABE 1 

U D K <llme~ 
HER YERDE ~AA vıNız. Er0ğll Kömürleri işletmesinde~.~ 

lstanbul L11azım Amirllll J ... ._ A N N E L E R D 1 K K AT! ~ ~~-::;:~·~~~ ~:;~h~~"~.::'!r~e;;:a:ı:~~ı:'~~ 
Satınalmı Korr isyonu ilanları 1 1 vapur veya vagon tesıımı esası uzenne alınacnk ve takat bedeli ~ 

G iSTiR. 

dairesinde ambarımızda muayene edilip tartıldllctan sonra ve bU })tf 
Dikim evlerinde birikm.i.t olan Et ve aebzelerin iyice pişmem.esinden. meyvalann gtlzelce yıkanmamasından. içilen au.lanıı temiz ve 88.f esası üzerine ödenecektir. Erzakuı üçte btrl ihaleden azanıi oıı f tl9 

75.000 kilo yünlü kırpıntıdan battani- lmamasınd.aıı hasıl olan solucan dediğimiz barsak kurtlan en muzir hayvanlardu-. Bunlar, ince barsağuı iç gün sonra mUessosemize teslim edilecek ve mütebakiai de aıaJll 
ye yııpbnlacak.b.r. Pa.za.rtıkla ekallt;.. a yapışarak ve kan emerek Yetilir ve ürerler, Ekseriyetle çocuklarda bulunur. ayı geçmiyecek fasılalarla teslim edilecektir. ~ 
meı:ıi 22/2/940 pertembe gilnU. saa.t • 1 · b k t MUteahhid taabhUdlinün hUsnU üasını teminen ihale bed Jllatl 
14.30 da Tophanede LY. lmirlifi -... . HalslzUk, Kansızhk, HazımS1zhk, karan aOrlları, karan şışme erı, urun, ma a % ıo u nisbetinde bir tem.inat verecek ve teminat, malın ~ 
tınalma koml8yoo.un.d& yapılacaktır. kaşınması, ishal, oburluk, baş dönmesi, salya akması, sar' aya benzer sinir tesliminden sonra iade edilecektir. ef!>' 
lmaliye ücreti tahmint bedeli T50 ll- hallarl, gece korkulan, görmede ve işitmede bozukluk ... Hep bu kurtların tesiridir. Matluba muvafık olmıyarak ambarımıza kadar getirilecek ı&' 
ra ·ilk tomina.b 56 lira 25 kuruştur. kın iadesinden mütevellid masarif müteahhide aid olacaktır· ::O dl 
Batta.niye nUmmıesi komisyonda Ye 8 a.....- n ,-<b~ alıhild için mukabil teklifler tetkik olunabilir. İhale 1 mru-1: 1 
n kırpmblar da dikim evlerinde g6- eı• r kutu saat 15 de Zonguldak ınlidUriyet merkezİn.de yapılacaktır. 
rillUr. l656) (1242) Erzakın lsml Nev1 &~ ... -~--~ --

• O Nohut Anadolu ve Biga cinsleri (1ve2 • .,,,.1\/\ JdlO Kilo 

30.000 Vaketa 
23.250 Kösele 
Yukarıda yazılı tk1 kalemin pazar-

Bu kurtların en birinci davasıdır. BUyUk ve kUçUklere emniyet ve itimatla 
verillr. Her çocuk seve seve yar. 

bkla ektlltmesi 22/21940 perşembe DİKKAT 1 Kullandıktan 24 saat sonra solucan düşmezse çocuğunuzda solucan olmadığına itimad edi-
cUnU saat 14 de Tophanede ta. Lv. Sıhhat VekAletinln resmi mllsaadesini haizdir. Tarzı istimali kutuların içinde yazılıdır. Fiatı her eczanede 
&mirliği sabnalma komisyonunda ------------ 20 kuruştur. (SANTA) ismine dikkat. ---m.;:a ______ _ 
yapıla.:akbr. Tahmin bedeli 135.300 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~'!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
lira ilk teminatı 8015 lirı<h.r. Nü.mu- !! .. .. . . . 

neleri komisyonda görillür. İstekli - gUnU saat 14.30 da To~hanede Lv. l Oç aded sancak yaptınlacaktır. (g~ıiilUr. lsteklil~n b~llı saatte ko -
1erin be1ll saatte komisyona gelmele- lmirllği sabnal.m& komısyonunda ya- Paarlıkla eksiltmesi 22/2/94-0 per • mısyona gelnıelen. '1303,, "62 
J:i. u657 "1243, pılacakbr. Tahmin bedeli 12.500 lira ........... 'h.o. gUnU saat 15 de Tophanede Lv ......... - ....................... - .... .. 
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Kavurma 
Sade yağ 

Zeytinyağ 

Fasulya 

Bulgw· 

OzUm 
Mercimek 

nevileri) ffVV" 

İnek kavurması kemiksb 9000 .,. 
Taze Trabzon, Vakfıkebir ve 
Kars yağlan 
1 buçuk azami 2 açıklı Ayvalık 
veya Bürhaniye birinci yemeklik 
yağlan 

Rize, Çarşamba ve dahil (cinsleri 
tombul, beyaz, barbunya) 
Karaman 4 Yıldız, Antep ve 
civarlan 1 lncl nevileri 
İzmir veya Antep razzaki 
Sivas cinsi maklnasız yeeU 
mercimek 

ı6500 ,, 

14500 ,, 

105500 ,, 

115500 ,, 
19000 ,, 

63500 ,, 


