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1 ! " :s s vyet Rusya HükUmetinin HALKEVLERI 
nkaraya bir müracaati · 8 v AŞINDA t Ankara Halkevinde yapılan 

ii.rk ve Sovyet askerlerinin hududda çarpıştık- örende inönü de bulundu 

"'ları yalan havadisini kimler çıkarıyor /3~~~d~] Açılan Halkevleri ve Halk odaları-
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iki nutuk Almanya, Rus - Fin harbi için BAşvEKıLıN NUTKU 
~ ~hamtwrlaiıı Almunynd:ı.n 
~ l'>tenıilor. l:'nlnrı: hU nll -
" e.'ieri i~1tyor \e ••. bir de kU
~ ka\Unlerin hak \'e L'>tlklfi.Jine 
~et Ve riayet istiyol". Bu da 
il.:' lo, aky uun , e l..ehistruun is 
-~lerj ·• 

tavassutta mı bulun cak? 
Fin mukavemeti 

~.. nı mdo etmekle tn.lıalikuk 
il tir. 

u 

~ """ uyan 
~ 'Wl' zlerde 
~ _, ~- · · il edecek 
!et~ nı~.J[iiruyor. 

devam ediyor 
Helsinki, 25 (A.A.} - Finlandiya 

reeıni tebliği: 
Düşman dün berzahda yalruz mev

zii hücumlar yapmış ve bu hücumlar 
bUyük zayiatla. püskürtillmllştUr. En 
az l '1 hücum arabası tahrib edilmiş
tir. 

BUyUk bir faaliyet gösteren Fin 
topçusu hücuma hazırlanan düşman 
kıtasını dağıtmıştır. 

Ladoga gölünün şimalinde, Finler 
muhtelif Sovyet hilcumlarını ptiskilrt 
müş ve 27 mitralyöz almıştır. 1 

Suomosalmide, hududu geçen bir 
düşman müfrezesi tardedilmJştir. 

• Petsamo bölgesinde, 10 kişiden mü 
:1 rekkeb bir Fin devriyesi 180 kayak

ııdan mUrekkeb bir Sovyet milfreze-~ Cblllnberlain'm sözleri her za- _ . 
l~ ~hı açık ve ümld vericidir. ıeu.a ıoyyarel.erinin hflcu1P*M ~ b'1' Fm şehnnin haU 

~~llldi onun lisanı bir kat da-~ ~""""'~~~rvv-VV'\. 
l Soııu :1 üncü say/ada 1 

~~ll§amış ve Adeta l§lk saçan 1 ·ı· t ı . . Suriyede Nazı· 
.... ,lık almıştır. Bunu hiçbir va- ngı iZ ayyare erının 
., 

1JYa, endişe ve eüpheye at - 0 d s lrnktn yoktur. BugUnkU ln- •• ee ee b ee ee k k ı J l 1 upa~a~ aSJ 
~ .'1 gerek sillhlanma itibarile, uçuncu uyu a ın arı 
\~:iaai vaziyet ltibartle harb Sözde Suriyenin bazı mtn· 
~~cı~daki lnglltcreden çok da- takaları hakkında talep-
~ IQUetJıaır. Sağlam, azimli ve kuv / lerde bulunmuşuz 

~d ltefikler bulmı.uıtur ve bil - Tayyare er Prag üzerine kadar Şam, (Hususi) - Sudyenin b:..<.ı 
tıı: ~:~:ı.cta kendi ~avas'lna sempa- mıntakala.n hakkında birtakım Tf.lrk 
~. ~nrnıştır .• ~ olmakla be- giderek beyannameler attılar iddialarına müteallik yalan rivayet-
~~ it .. nıru ~~ 'şlinı:ıemiş, _ -··- leri şarkta yaymak için çalışan nazi 

\ ~gtjnlcrdekınd ~ha~u~- Londra, 25 (A.A.) - Üç giln zar- Bir Gemi Battı {Sonu 3 llncUde] 
l. ~\>\ Yan lal'zı \crclh ~f..m 1?11r: fında UçlincU defa olarak İngiliz tay-1 Londra, 25 (A.A.) - İngiliz ban-
\' bi.:t~~n. nef~e •.t~aı!daıi. ı1cı: yareleri Almanya üzerinde muvaffa- dralı 4544 tonluk Jevington eourt Sumıner Welles 
~ ıdal ve mut.ty6mettir kı kiyetli keşif uçuşları yapmışlardır. , vapuru şimal denizinde batmıştır. Mil 

'llıt~ıYadn bir ~~~r y.apar. da Geçen pcrşenibe günü lngiliz pi- rettebat tngıltercnin şark sahillerm- ;t lyaya vardı 
' ilfı sulhe gottlni.rse bil • lotları Avusturya ve Çekoslovakya de bir limana çıkmıştır. · 1 
~l~anıo şükranını celbedecck - üzerinde uçmuşlardır. MalUnı oldu- ı Vapur 12 şubatta bir Alman tay- Roma, 25 (Hususi) - Summer 

l't:,ny.adıı.. pek muht~m~l oldu- ğu Uzere Prag üzerinde ve Almanya 1 yaresinin taarruzuna uğramışsa da Wellcs bu sabah Napoliye gelmiş, nh-
1! ~ne kaba ve çırkın tecn- şimali garbisi üzerinde de tayyareler hiçbir hasara uğrnınn.mıştı. tınıda Kont Ciano'nun katibi Marki 

~ıııted~edilecek olursa bütün uçmuşlaıdır. Prag. ve Pilsin üzerine Garh Cebhcsinde Vnzlyet Oaietn ve Amerikanın İtalya elçisi 
\""trıııııt~~t~cfiklere karşı duydu- Skodu mühimmat fabrikası civarına Paris, 25 (A.A.) - 25 şubat ak - tarafından ka.rşılanmışbr. Mumai -
,,tiı- Yı.bır kat dalın kuvvetlen- yüz binlerce beyanname atmışlardır. [Somı 3 iincii-<le] [Sonu S ütıcüd6] 
Sta~e· l3ınaenalcyh, her bakım· _ ~----- _ _ ~-
~bit t maharetli ve muvnff:ıki · -

\:' ~~btyedir. Müttefik orduları •• •• ı ı· g m aç 1 a r 1 '' ~ndaki kabiliyet ve kud - u n 8 u 
~ııq~utenasib bir dlplomal'liden 

\'!· Clı eret görüyorlar. 
" ) a~bertain'ın sözlerinde erı 
\~ ~llık nazi rejiminin sukutu
~ ~.1 Şeflerinin iş b~ından çe
~ ~l'aı S~lhUn takarrürU için bir 
\. ~k ileri sürmekten vazgeç -
~"1ı, 1~,ır. Hatta yalnız bununla 
S: ~h h~ntlnlyetinl lsbat ede
~ ~~ lııgı bir Alman hüktımetne 
~' ~aslar dahilinde bir tesvi
\ 'ôl'~:aştırmağa hazır bulundu-
~ 1

Yecek kadar ileri gitmiş -

~ ~ Başvekili İngiltere hesa
~ ~~b~~ hUsusi menfaat istemi -& lll~ad memleketin toprağında 
~b.ıı:ı. ığını söylilyor; hattA Al
~ hıe 

1 
terakki ve inkişe!ı için 

~~~ ktısadi sahada yardımda 
~'l!k da vldediyor ki bunun 
'~~eter meselesinde kolaylık 

~l'd tnanasını tazamnın etti 
~ lr. 

"~ '<>l'ac~k neden dolayı harbedildi
~' ltı aııuz, değil mi? İşte zan
~lerı ıtr. Chamberlaln bu ma
ı 'ıı... •. lle 'b~ feragatli ve açık te-
~ k tUn dünyanın zihninde 

endi kendiliğinden tevel -
lfı._ (Sonu 5 incide) 
-~yln Oahıd YALÇIN Be§iktaf muMcimlerinf n lstanb11lspor kalesine "bir akını. <Yazısı 5 ve 7 ncide) 

Dün Eminönll Halkevinde yaptlan '1M7"aaimde bulunanlar 

Ankara, 25 (A.A.) - Halkevleri - Saydam aöylediği bir nutukla hem 
nJn kuruluşunun eek.izincl yıldönUmü bu güzel yıldönUmUnü kutlulamış 
mUnuebetile bugün Halkevinde ya - ve hem de yeniden altı Halke\'İ ile 
pılan törende Başvekil Doktor Refik [Bottv 7 i~] 

Adanada seyl8b 
Se.yhan ve Ceyhan nehi,.feri taftı. 
Şehrin aokaklarını su iatild etti 

Adana ~kaklannın sn rJt. .. •1akl vaziyeti 

Adana, 25 (Hususi Muhabirimiz - kısa hır kısmı ve im: llseı:ıi bahçooi 
den) - Adanada günlerdenberi ge. taşan sulann istilflsıuJndır. Çaktt, 
celi gündilzlil sağanak halinde yağan Körkün. Göksu ve Snmnntt sulnrı 

yağmurlar Seyhan nehrini 4.,5 metre korkuııç bir şekilde yüks~lmiştiı. Y,l 
yükseltmiştir. Halkevi binası su al - taklarrnda tabii hallerinden 2,5 nwı:-

tında kalmıştır. Debboy caddesinin (:fonu 3 iincv<fo] .. _. ; . 

ımrmt/Jm!!mttti 
~in Cephesinde J Garp Cephesinde 

Paris, 2;) (Hususi) - Vihorg kapı· Pari"l, 25 (Jlusıısi) - Deniz 'e ku· 
lanmla kanlı rarpışmalar de\'am et - ra e.ehlıelerhule kaydt> t-al an aı-;k<•ri 
mektf'.dir. hareli!it olmamı~tır. 

1918 senesinde :Finler, Ruslan Vil- l':ılnız ln~iliz t:tn-are filosu Praı;, 
borgdaıı ~ıkıınm5lar, bu ~urelle l~in . 1 Kit>J, Hnnıbur~. Brenn \ 'C lfoligol:ınd 
lıı.ndlyahlar isttklill muharehesin1 kA- Ustündc lccşlf u~uşları yapmışlardır. 
zannuşlardı. Frnn ada ha\ u hulutln olduğu için 
Karnanıe mıntalrn.sında nuslar bazı uçu)ar seyrek olmuş, lnhrillz Uıyyare

Fin mevzllerini isgal etnıl'jlcrse de der 

1 

ıeri ta.rafıntlnn hücuma uğn~ an lıir 
hal fardediJnıişlerdir. Hmkel tayyaresi bulutlar ara uı<la 

Tatpale'de Ru.,lar Lndogunın şima - kn~oolmu~hır. 

linc hiicunı etmislerse de piiskürtuı - Düsmnn tayyareleri biri ,,ıınatde, 
müslerdir. diğeri şarld,u olmnk üzere Fransa Us-

KarcU cebhesinde miithiş bir kar tünde 2 .derin keşif u~u~u yaı>mfilar· 
fırtınası her fürlü hareketin tatiline dır. 
sebeb ohnuştur. · ~-~~----~~~= 
Şimalde ikı Uus tayyare i Finler ta- Finlc.re mukavemet imkunını balıset .. 

rafından düşürülmüştür. mektedir. Umumiyetle ayın 23 Uııdekl 
_Karelide bulunan iındad ku\"\•etlerl vaziyet değiljmeıniştir. 
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• 1 
·yasıti ltafya Ye ekonomi sı ~ ~ 

A vnıpa harblııde, ~ ,_ ______ -"" \ B k " f ile bağlı oldu~ ~ 
Muhasara edilenlerin · hayat Bir haftalık OKUYUCU e ar esna ne garb demokraSlıe~ı·etiPl• -::. • • d gayri muharibllk \ '8Z ) ,,Jf'" 

l •tt .k .. l . ordu p· ··yeti - ~ ıçın yur setinin temeli \'e ın1Ui pıt ~ fart arı gı ı çe guç eşıy ıyasa vaz DiYOR K/ rinin thWine kari}• derııa& ~ 
. lhrac mallarımızın değer fiyatlar- Bekar esnaf için bir büro tesisine te geçmeyi başlıca ş1aJ1 bul~ 

Bir avuç jandarma kuv • ı yakiler, gazete kağıdlan ıle sardık- la satılmakta. olması İstanbul piya- ötedenberl ihtiyaç hiesedildiği halde söyliycn ttaıva içinde et-,r e 
veti dört yanlarını saran ku- ları sigaraların dumanlarını sa~ru- sasındaki hararetli muameleleri art- Kızımı istiyorum tahsisat bulunamadığından bu vazi- hususi "·aziy~t 'do~yısileıh·rt ~· 
duz' sUrWerine hamaset ve sa- yor ve zevklerini avutuyor~en, Alaed- tırmaktadır. Bazı hububat ve malı - yet müsbet sahaya intikal edeme - sahasında büyüle bir fa& • ...ıl So 
dakat dersleri veriyorlardı. Her ya- din tepesi tuhaf bir hadiseye dah~ sullerimizin son bir haftalık piyasa vermiyorlar miştir. Esnaf cemiyetleri müşterek termektedir. . ı.oo"""_. 'tı6 na ateş saçıyor memtebe saldıran iha sahne olmuştu. vaziyetini neşrediyoruz. Bir derdli okuyu.cumu.zdan §1' yardım heyeti yıllık kongresinde bu Hftdlselerin seynnclc., ede tv ~ 
net dalgalarını hep kırıyor, dağıtı- Asilerin yaygaralarından, biribiri BUODAY mektubu aldtk: meseleyi ehemmiyetle mevzuu bah- autarchie sist.eminl ~liJt;,ni ~ 
yor ve yer yer geriye atıyorlardı. O ardına atılan silahların patırtıların- • . bed "15 senedir tahti nikfl.hımda sederek yurdun kurulması için resmi Roma. ekonomik im'" et etw'. 
sırada mevki kumandanlığı binasını dan ürken koca bir inek, o sırada Bu hafta bugday fıyatlarında te bir bulunan kanm üvey kardeşinin makamlara müracaata karar ver - mak dolayı ile harb J.~'~ 
Udaf~ eden erkanı harb binbaşısı muhasara hattını yarmış, Alaeddin ı dillat olmamıştır. Gelişat normal JdUğünündc bulunmak üzere miştir. Esnaf cemiyetleri müşterek tal{viye zımnında nıesnı 

~id Beyin kumandasındaki yirmi tepesine dalmıştı. Açlıktan kıvranan şekildedir. l5/10ı939 tarihinde Lapsekiye yardım cemiyetleri bu maksadla be- gibi gi>riinnıekt.e<Ur. ·fldrl'İ ~ 
kahraman er de, buşcrefli kavgada erler, hep birden a}'aklanmış, Allah ARPA 1 gitmek üzere benden izin iste- Icdiyeye ve Halk partisine verilmek İtalyan ekonomj cctılır51 ııst 
jandarma arkada.şlanndan hiç ~e tarafından gönderild!ğine kani ol - İhracatçılar hük\lmete karşı olan mişti, arzusunu is'af edemedi- üzere birer dilekçe hazırlamıştır. lfıhiyettar sahsiwtıerin f,e~:ıti,J 
aşağı kalmıyorlardı. Kumandanlıc;:ı dukları bu hayvancıgın hemen ~tra- taahhUdlerin yierine getirdikten son- ğim için bana gücendi ve 9 gün Yurd için bir bina inşa etmek müın- rından, nut~ulda;ınd::ın '~~ı111f<İ t , 

kuşatan Asilere ölilm saçıyor ve hep- fını sarmışlardı. Yatı:ıp . kes_ı_nış~~r, ra Avrupadaki müşterilerinden gelen sonra, eşyalarını da alarak evi kün görillmediği takdirde kira ile taki malmll>lcrden. ttal~ .· r 
sini biribirine katıyorlardı. bUyUk bir iştiha ve it1~a ıle Y':1zmuş,- talebleri karşılamak üzere iyi malları terkctti. 13 gün kendisini ara- beldir esnafın tekasüf ettiği şehrin noıni sh·a,..ctiniıı a-;a~..,d'll•• ı.t 

Gösterilen bu aslanca mukavemet - lerdi. Ne yazık ki, yıyeme~ı~le:c1ı. 6.05 paraya kadar mübayaa ettikleri dım, bulamadım. 7 /12 939 tari- münasib bir yerinde bir bina tutul- dayand;~ d:ı. t{'bariiz e~w1~e iJ1 
Ier, Alaeddin tepesindekilerin Umi~ - Midelerini kemiren. ku~etl~rını.~d'.: görülmektedir. Piysa iyidir. hinde 13 y~ındaki kızım Sil- ması dilşilnülmektedir. 1) tt~lyn İ(,'in hıtih'><'ll ıt 
lerini arttırıyordu. Kırılma.ğa yUz ren açlığı giderememışlerdı. Çünku, · heylayı l"'\E'ktPb kapısından ala- Bekar esnaf arasında duyulmuş o- tın tezyidi za:nırefi. 
tutan maneviyatlarını kuvvetlendiri- bunu pişirecek ne kap ve ocak ve ne SUSAl\I ra.k Geliboluya kaçırmış. Bir lan bu haber bilyiik memnuniyeti mu- 2) ltnly 

11 
ihracatJ:ıtU 

yordu. Müdafilerin bUtUn arzulan, de birazıcık kömür, odun ve hatta Hafta sonların~ doğru Rum~nya müddet Lıcııooıuda kalmışlar .o- cib olmuştur. fnaliveU ve taJC\iYe ,i. . ~ 
Afyon Karahlsarından gönderildiğine kuru çalı ve ot bile olsun yakacak ve ltalyadan yenı talebler gelmış v_e radan Lap k"d bulunan ilvey __....___ 3). Bu nrnda antar<,.<' ~~"' 
kat'iyyen emin bulundukları imdad yoktu. bir mikdar da mal satılmasından.pı- pederinin yanına gitmiş, O da ing; gz tu••tu••n İnkisaf ve tl'ksif ('{tıri1Jlll''"1fj' 
kuvvetlerinin vüruduna kadar dayan- Açlıktan bUyUyüp kızaran gözler, Y8:58-~a h_afif bir. tcreffü kaydedıl - kab kı asliye ' E ! ıtaı~·a hu .-s:ıslıu'ID oJI 
mak, asilere kat'iyyen teslim olma - iyine şehrin istasyon cihetindeki u _•mıştır. Pıyasa saglamdır. mahkeme reisinin evine boğazı Heyeti istanhulda miislJ~t İ)ir sekilcle t1Juı1·"~· 
mak merkezinde idi. Fakat, elde fuklarına dikilmişti. Gelecek imdad PİRİNÇ toklu~una hızınetkar oldu. Ve öz bilmesi icin k11Unnıln1q~J ~~ 
bulunan yiyecek de işte nihayet bit- kuvvetlerini gözlüyor, kurtarıcı elle- Bu hafta pirinç fiyatlarında da kızımı da ayni e,·e besleme Memleketimizden tülün mübayna len metocln da lıulınus go . 
mi§, cebhane de bir iki ~ 8:11- ri ve erleri bekliyorlardı. Fakat, üzün hiç bir fark olmamıştır. Sarfiyat yal- verdi. etmek üzere lngiltereden gelen tica.- frdir. 

1 
~rlf 

cak önliyebilecek bir miktara ınınış- tillU intizarlarla geçen ve çok uzun nız l\lüteahhidlere ba"hdır. Piyasa Bunun iizerinc çocuğumu ve ret heyeti Ankara.dan avdet ederek nu metot!, tanrruı, yno ıt1' ti. 
ti. Hele, tütUnsUzlük bUtUn acı tesir- süren bu saatler bir tUrlü bitmiyor, durgun bir seyir ta.kib etmektedir. kanını almak üzere biZ7.at Lap· lstanbulda temaslarına başlamıştır. mile taarruzdur. Bu tanrr1~ 111. 
lerinl göstermişti. Müdafilerin ~ir tükenmiyordu. Bozgun gözler silzülü Orhnngaziler 31, 33, makineli Tosya- sekiye gittim. Karımı ve kızımı İngiliz heyeti Türkiycde tütün mü - nelmilel ekonomi sa:ba~ı:ı t ~ 
çoğunu, ramazan tiryakilerine çevır- yor, yaşarıyor ve ezgin yürekler bUs- lar 27 _ 28, Mersin ve ayan mallar mahkeme reisinin evinde bul - bayaasını yerli tüccariar vasıtasile 7.ahilrii de, Romıuım ıh~,., 
mişti. Sinirleri bUsblitün germiş ve biltUn kabarıyor, kararıyordu. Fa - 22 _ 23 kuruş aralarındadır. duın. Karım eve gelmekten im· yapmaktadırlar. Bu itibarla muhtelif kesinin büyi.ik mfüyııshl 
çehreleri somurtmuş, çizgilendirmiş:- kat, yorgunluğun, yoksuzluğun tesiri TlFTlK tina etti. o zaman inşeye muktc- ticari firmalarla müzkerelerde bu - geçmesidir. ~)~. 
ti. ile yine, kimse ye'se düşmUyor, hele, . . dir olamadığı ve besleme olarak lunmaktadırlar. ttalynnlar, 1ın.ı;1ı:ı1.1r .\;~ 

Tam o sırada, müdafilerin şehirle teslim olmayı hiç de düşilrunUyordu. Bu haf~. zarfında muhtel~f ~ıns - verdiği kızımı istedim, fakat Diğer taraftan hükumetin ihracat şeklinden '\'C göstcrdi;1i ıst1~J 
olan gizli temas ve muhaberelerini, Tilfekler, icab ettikçe işliyor, kurşun ten olmak ~ze~e .295 balye tıft~k sa- karşıma karımdan evvel mah- mallarımız için birlikler vücude ge - ten istifa<le eylemek isteı~I' 
tepeyi çemberliyen asilere görünme- lar, kuduz sürülerini seyreklcştiri . tışı k~ydedılmıştır. Bu_ ~allar ıhra - keme reisi çıku. Ben kıza mas· tirdiği şu sırada maruf tütün tile - Filhakika bıı ihracat ~~~ 
den ve sezdirmeden temin etmek be- yordu. cat içındlr. Bunun hanemde So.~yet- raf ettim. onu sana veremem.. carları da bir al'aya gelerek "Türki- Roma iki gnyt• giitnıeltted: ,,,,, ... 
cerikliliğini gösteren Çanak İsmail, O sırada, şehirdeki Rum kilisesin- ler de. m_?bayaata ~aşl~mak .. -~ızere annesi evladlık verdi, dedi. ye TütüncUier Birliği,. namı altında raftan muharib de\•letlf'f~i 'J~ 
..... .,:ı...ı·rden yı·ne dönmı;.. ortaya attıgı- d · · 1 · · ı ··y1ed. -· · bazı bUyuk stok sahıblerıle goruşme- 1 d • b·ır tcşckku··ı .. u··cude getirmek üzere a .:.iti 
""""' L<ll• e, ısım erını evev ce so ıgımız 1 b 1 1 d Ben annesile ayrı ma ıgımı, ' vi ihracat vo ticaret P diJır I 
iki koca paket ayınga "kaç.ak,, tü • yabancı adamlar yine bir toplantı yap ere aş amış ar ır. böyle bir şeye ancak mahkeme- vilayete müracaat etmek üzere faa- di~erlcrlni mevkilerinden .; ; 
tUnU ile, tUtünsUzlükten asılan çeh- mışlardı. Bu sefer, aralarına doktor YAPAK nin karar vcrebıleceğini çocu- liyete geçmişlerdir. Esasen bir se- ccl< ve~hlle kuvvet elde e g,d" 
releri gUldilrmUştü. Ne yazık ki, si- Ma.rkaryani de almışlardı. Bu habis- Piyasa durgun vaziyettedir. Yerli ğuma bir mahkeme reisinin sn- rıc kadar evvel böyle bir müracaat ğcr t.amftan dıt şimdiye ~il ~ 
gara kağıdı getirememiş, tlryakil;ri ler, artık Alaeddin tepesindeki vazi- fabrikalarımızın mübayaatı eksil - lıib olamıyacağrnı ve çocuğumu yapılmış, fakat henüz hiç netice a- istismar edill'n nıınta.k:ı.I j~ 
yine kara kara düşUndürmilştU. yeti unutmuşlar, Afyonkarahisarın - mcktedir. Stokların fazlalığı karşı . istcdığimi münasib lisanla an- lmmamıştı. Tiitün ti.iccarlarının bu nomik harf'kete ~cçıne}{ ,·e ,.ırıt'"J 

Çanak İsmail, Konyanm Arablar dan gönderildiğini öğrendikleri tedib sında ihracat için bir mikdar müsaa· lattım. Hakim çocuğu alanuya - te~cbbüı;ün bir un evvel neticelenme- propaganda ınm tesir ~~,r 
mahallesindendi. "Çaldcre,, de oturu- kuvvetlerini önletmek çarelerini a - de verileceği zannedilmektedir. cağımı 'c onu kaçırmağa yeltc- 1 si içın faaliyete geçeceklerdir. -.~.nlışm:ıJ•, hu iki gayenııı ~ ~ 
yor, bekçilik ediyordu. Şehrin basıl- raştırmağa koyulmuşlardı. Bu top- Bir hnfta zarfında saUş yeklınu nirsem J"andarma.larla beni tut- 1--..:"V"'V'"V" • l ..ı • nolttalarthr. • 

1. udurU N ·b Be · o·· mü-rııen z , ır en xı t-."'"'-1 dığı gece, po ıs m ecı yın lantıya, Delibru ile kardeşi ömeri ve 470 balye mikdarındadır. turacağmı ifade etti. ..a Un cihet~n ttaı~·anın •• ~ -1 
~elacele toplayıp silahlandırdığı b~ Delibaşın erkanıharbliğini yapan tç CEVİZ , lstanbula geldim. lfarımın 1 Tarlabaşında Nev'iznde sokağında kltalarilc, hilhnssa Ccnııhı s.Jhe'l_..r 
çıler ar3Sında, bu babacan da hıç Derviş Bekir oğlu Mehmed ve eleba- . hattı destile bir mektub aldım, güzel apartman kapıcısı Osman oda- pazarlarile Alttleııizdcld f:\:rği ~ 
yüksünmeden hizmete koşmuştu. Ger §ılardan Hacı Hasibi de çağırmışlar- 1yı mali~~ 36 J<_uru~'l~ 40 kuruşa bu mektubda biı,: daha Lapseki- sında yaktığı kömürden zehirlenmiş, deniz _rıa!•liyatmda göst~J'.( ı .... 
"ekten yı·g-it ve çok becerikli bir a- dı kadar dahıh sarfıyat ıçın satılmak- .. 1 Beyoğlu hastahanesine kaldırılarak _ _ ,, 
~ . n . . h. b. l ye geldiğim takdirde öldüru e- saf manalıdır ,de ... 
damdı Fazla olarak da pek D kt 1 k t . ti k k tadır. ıracat ıçın ıç ır muame e •. 1 d tedavi altına alınmıştır. . • "' ... t··ınhns"ız, tt.alya, tleniıJC ,.Jt I' ~I · _ o or po ra , vazıye ço ·a - ka de<lilmemiştir. 1 ccgım yazı ıyor u. 1 ""' .. ._ .-tıl"" ..Jf 
kurnazd~. ~~kı_ okud~gumuz ve ranlık görüyor, gelen kuvvetlerin a- Y ~ Artık ne yapacağımı şaşır- Kömürden zehirlendi ckon-0mik faaliyetimlr, tıı~, .Jfl 
çok dinledıgıınız pen masal - silerle beraber Konyada bulunan bU- dım. Bir baba, bir hakimin evin· Kası\npa.~ada Hocaahme<l soka - I•• Ji'rnnsanın geniş hir P1 ıı'ıl'·~ 
lanndaki muhayyel kahraman - tUn ekalliyetleri kahir ve imha ede- MAHKEMELERDi! : deki kızını kurtaramaz mı? Bu . ğında 9 numaralı evde oturan 10 ya- sına nğramı!;öhr. Jl:ıttil ~-~ \ 
lara has b~r iş ve ~ol bilir~ik1e, sık ceğinden bahs ile, ciddi tedbirler a- nasıl iı,tir. Atlliye Vekaletinin şında Aziz odada yanan mangaldan bazı Amerikan va11urla.rııız.ı ..,V-~ 
sık şehre,.gıdip gelıyor, mildafilere lınmasını ve bilhassa vakit mUsaid Kadın kavgası nazarı dikkatini celbederim. çıkan karbon gazından zehirlenmiş, le tahi tutulması ,.e hı\~s. '{fF' .1 
cidden ~i ve menf~tli hiz- iken, bilhassa Rum ~e Ermenilerin Tahtakalede Uzunçarşıda ayni ev- Vize orm.<111 m< umrlu- Şişli Çocuk hastahanesine kaldırıl -. yapan bir Amerikan tıl ·~;; 
metler gorUyordu: Hatta 0 gece şehirden uzaklaştırılmasını teklif e- de oturan Zehra ile Fahriye dün sa- ğmulan <&Ç1kta mıştır. fovkifi Uzerlne Birleşik - lıi'~ 
yaralılann tedavim için çağı~l~ diyor ve bu arada, Konya islamlan- bah kavga etmişler, Fahriye Zehra- Salih oğ. Şıwyib Kcra.<Jti Yaralama mehusan meclisinde ba" ıtı»';J 
do~tor ve o~tör Serve~ Beyı, A.sı- nın olduğu gibi, tedib kuvvetlerine yı sopa ile döğUp hakaret ettiğinden -=~ ' - _. r Evvelki gece yarısından sonra sa- vnknhnlmuş, ,.e hilha..~ ~ 
ler~n bUtUn dikkat ve ihtimamlaı:ı~a karşı sUrUlmesi suretile, gayri mUs- dün Adliyeye verilmiştir. Nöbetçi E velkı" go~ekı· at on bu~u~ta .Kasımpaşada bir ya- ~ÖrflüğU hu mUsanıahadsJI ,..,,..J 
~~en, Alleddin tepesine getin~ limlere vakit kazandırılmasında is- cürm.Umeşhud mahkemesi olan Sul- V Vi.I ralama hadısesı olmuş, Aşıklar cad- yctlo hah~dihniş \'e ~ ı'' 
gotürmek ve yaralı arkadaşlarına rar eyliyordu. Nikoli Samarcidis. Kir- tanahmed üçüncü sulh ceza. nıahkc- k A " t f · ı " t desinde 39 numaralı evde oturan Romaya. ~elen tta.ıyanll' , , 
şifa temin etmek hususunda cidden kor Şişmanyan ve hele doktor Mar- mcsinde yapılan muhak~mede, Zehra azanın a Si a 1 tesviyeci Sermed, 14 senedir beraber Büyiik F,lçlslnln, htı 111~~ 
takdire değer bir yiğitlik ve becerik- k il M t pol·d p k po .. 1 1 tm tı . yaşadıgı· Neriman, namı diP.er ReJ·i - 1 ·· ı.~ t~ı k "" ~f . . .. . . aryan e e ro ı ve es o s e- davasını şoy e an a ış r. Evvelki gece yarısından sonra sa- "" m um" "ı c ·onuşa<'.a,... . 
lılık gosu:rrnıştı. . w. •• fendielr de, doktor lpokratın bu tek- "- Fahriye, kendi ev sahibi Ha- t iki buçukta Taksimde Cümhuriy"t nayı bıçakla sağ bacağından yara - rt•nin noktai na.7..annı bl .. r.f 

.Bu zekı bab~, getirdigı tUtu - liflerine şiddetle taraftar bulunuyor- ticeye iftira etti. "150,, liramı çaldı, n d lesinde hır otomob·ııc otobüs Çar- lamışlır. Neriman Beyoğlu hasta - seiylenmektedlr. ~' 
nUn karşısında tiryaki yoldaşlarının ı rdı . 11 . d ·· 1• a· · · ca ' · hanesine kaldırılmış, Sermed yakalan N • d t 1 · fkbııl ~ 

. k~ - d d" k dı- .. a . deuı. atıce e, o gun ,en ısının ev- pısması oldı ,;unu ve \i•· kişının ehem ctıce e, ta l'a, ıs ı .. ... 1'.J 
Rıgara ngı ı ıye ıvran gını go - . • . "d .. ct• .,. • • •tı " ını!l-tır ._ __ , hud•· -'~ 
rU k lt ğu ltı d b. t Fakat, bu mUzakerede Kemal Sub de olmadıgına hem şahı goster ı. miyetlice sureltc varalandıgını dün " · tln herhangi hir uw.ıı A"'~ 

nce, o u nun a n an ır omar h ·r . b · · b k zd B w Bir çocuk yandı h t tıa.rd-
d t k"ğıdı k h k huezel, arkadaşlanna karşı mu alı Fahrıye, unun ıçm ana ı ı. eş yazmıştık. Y. ı)tıgı· mız tahkıkata gö- den ve mu arlh ara . ..ı• 

n gazc e u çı armış, ay ıra • ı b" bh l t O ·· d"' h ta tı · B ·· k ' B 1 ·· bh · d l R'f t.ı 6 1 1 d ği • t ,,,,ıt t --Jtr k k 1 k 1 k .. ·l di... ve muarız ır ce e a mış ı. , saray gun ur as ya JOrum. ugun, a- re hadise ~ üvlc olmuştur : c vu çesın e ça ışan ı a n s ne meye N'.e nı e5 ., .. ..ti 
rn ırı ıp ıvrı ara 

80
' e. gı · lehine girişilen bu kanlı teşebbüsün, pıya bir maliye memuru geldi. Ka - Şoför Ehr~min idaresindckı 3050 yasındaki kızı Hikmet, annesi Ası- dünya piynsalanntla ~ıJı" t'~ 

- Dl arbk uzun etıneyın işte. Al- ~ ·ı ı.. d . . ti l . . . . k rd O d d ktı - d k 1 11 tmi 1 .. ı1u.ril ~~ .. kr . . a.sı er hesabına, ,.ıç e ıyı ne cc er zanç vergısı ıçın ocamı so u. na numaral otobüs Kurtuluşa gitmek r.r_ıanın o a an ~ı gı sıra a ısınma. ~r c c e c. ~ ~ an uç el•'~. ;/ 
laha şu edın ve sanp sarıp çekiş- vermiyeceği hakkında hasıl ettiği ka- ccvab verdim. Kapı~ kap~dım; d~ - üzere Cümhun;et caddesindeki oto- ~-zere yaklaştıgı mangaldan .. ~t?.1<1ı- rı~ı ~de,·lotm _ıçınd~ hulu:.,ofl'ı 
U_rin, ke~inizi yetiştirin. Bu_ kara gil naati açıkça söylüyor ve halkın ayak nerken, Fahriye. clınde bır sopa ıle büs durağından harek<'t ederken şo- gı tutuşmuş, karnından ve gogsun - külil.ttan istıfa.d~ alc, ek d'if· 

1 nUn keyfı bu kadar olur agalar. landırılp tcdib kuvvetleri ile boğuş- karşıma çıktı. Kafama vurdu. On • för İrfanın idaresindeki 946 n~ma- den yanmıştır. Y~ralı kızcağız Şişli rethıl arltınna.I~~ ~~:::·~~ 
Sö~eriğı i~ U~i~siz~iğin ~a.;1P kı- turulmasından daha ziyade, kitale dan sonra da. üzerime çıktı. Hem ralı hususi otomobil, otobüsün arka Çocuk hnstnhanesıne kaldınlmışt.ır. ~IHllllllll' 

~~~~:ştı. O sa a:ı iç::! ~~un ~e~~:~~ nihayet verdirilmesi, halkın teskin e- sövdü; hem d.e. vur Alla~, vurmaz: cihetinden silratle gelmiş ve şiddetle llllllllllllllllllllllllUllfllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllll 
. . • dilmesi ve hatta Alaeddin cruniinde mısın? Veretti sopayı .. Ehnden benı .. t B k r ı 

g~mıru, kasavetını da.ğıbnış, mu ..ı bulunan hUkfunet erkanı ile asiler a- güç kurtardılar. Hayatımdan emin otobuse çarpmış ır. u çarpma ço ş E H • R H A YA 
hıtte neşeli bir hava yaratmıştı. Tir- • . . . şiddetli olmuş, otomobil ehemmiyetli 1 

rasında bir itilaf zemini bulunarak, değilım. Benı bu kadının elınden surette, otobüs te daha hafif hasara " -
=:r.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~;;;;~;;,~ vaziyetin kurtarılmasını istiyordu. kurtarın.,. uğramıştır. uııııııııı 
V.eD ı• Sabah 1 Yapılan itirazlara karşı da: ;.ahriye de, şunl~ sö?Iemiştir: _ Otomobilin içersinde bulunun sahi- 11111111~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~111111 J 
1. • - Evet, diyordu. Hiç şüphe yok . - Ben bunu dövmedim. B~, ~ bi Osman ile arkadaşı Abdullah Pa- 1 o:ıservatuar konseri icadın orkestrn ~fidır. 8"0:-~, ~ 

ki, gelen tedib kuvvetleri bu isyanı n!m. o<I_amın ~apısını tekmeledi. çe- raşilt yüzlerinden yaralanmışlardır. İstanbul Konservatuan taıeblcri HattA. değil TUrkiyedeı ~..,ti 
ABONE BEDEIJ tertlb vo teşvik edenleri birer birer n gırdi. üzenme atıldı .. Ark~~cla:11 Yine ayni otomobilde bulunan Halk üı,:u ı<:J onscrlcrini de Fransız ti- larda ve bir ~k Av:rllP8, ~ '-t 

TUrktye .._... toplıyacak, her yerde ve hr tnkil ha- da, Bay~a ~yşe geldil~. ~U bır sandığı mildürU Sermedin de sol bi- yatrosumla. kalabalık bir daveW ketJerinde hile kadm ~~~.ı. 1""'...ıı ~ 
rketinde oldugu- gibi cezalandıra • olup benı dovdiiler. Etmediklerı kU - leği kırılmış, muhtelif yerlerinden de yoktur. Yalnız Ame~flt,,... 

1400 Kurut 2700 Kurue ' fUrü de koymadılar. Sonra da bu be- al lm S ecı· ral hüUesi önünde muvaffakiyettc ver n-ı --• rd kest11' ;r 
6 AYLIK no • 1460 caktır. Bence, gösterilecek ve nihayet · · ötekil d şah.d yar ar a ıştır. erm ın ya ani mişlerdlr. Bu konserin en pya111 mULlsy'DUJe en or _,J 
ı AYLIK 400 • eoo : ı kırılacağı muhakkak olan mu.kave- nı dava etti. er e ı ya - ağırdır. Yarallar Beyoğlu hastahane- dikkat kısmı, 9 lle ıs yaş arasm- t.esadilf edllmekt.edlr. oJ' ~ 
1 AYLIK 1llO • aoo • metlerle gelecek kuvvetleri büsbü - zıldıla.r . ., Ba 1 A slne kaldırılmışlardır. Şoför İrfanın a-ıd künük ......... ı..ı ...... m •...aMI et;.. lshuıbul konsen-attıatl P' , 
--------- ' Bundan sonra, yram a yşe va· ld w anı al ıw ~ ~ ~ 1 otaJI .,ıtf 

26 ŞUBAT 1'40 Pazartesi tUn gazablandırmak, gehrin mUslim hid olarak dinlenmişlerdir. İkisi de, sarhoş 0
• ugu aşılmış, yak ana· tikleri 20 kişilik bir orkestnuıııı kabllJyetU bir mlc~ st ,ı~ 

- - 1 ve gayrimüslim halkı için daha fena Fahriyenin sopa ile Zehrayı dövdil _ ra.k tahkikata başlanın.ıştır. vermiş olduğu konserdir. Küçük- Popofu, Ustnd "iyol~ fJtJ l ~ 
1359 Muharre111l7 1355 R .Şubat 131 ı vo belki de daha umumi ve tehlikeli ğilnU ve sövdUğUnU söylemişlerdir. ler şayanı hayret bir kabiliyetle din Sadık yetişttnnlş f ~~ıı.fO e~t 
&on: 57 Ar: 2 Kuım: lll !bir vaziyet ihdas edecektir. Bunun Zehrnrun muayene raporu okunmuş Yangm başlangıcı lfaydcn'in Kinder senfonlsln1 çal- la 20 çocuk müzisyen rnJfııW~.r 
Eı!a•f Saat v .. atl Satıl 

11 

için hemen, Alaedclin camisindekiler- tur. Raporda, alnında. dayaktan mUt& Tahtakalcde Tomruk sokağında mışlar ve daldkn.larca alkışlanmı.5 gibi çok zor bir işi nıu\.ebrill d4~ ----...--·- le anlaşmak fuillcri köylerine yolla • vellid bir şiş hasıl olduğu ve bir haf- ı Mehmedin 4 nuına.rnlı kömürcü dük- lardır. başaran Bayan P?p~fu 1'fuJıl . 
ıUncıt ı .>i•• lkrn•ı u .. , 00•• klnıtı mak ve gelecek kuvvetleri tam bir tada geçeceği bildirilmektedir. kiı.nındn.n gece duman çıktıgı görül - Bu küçiU< orl.ostrann en entcrc- lmn kendlsinl yc~tırcP ır,zıı11dl' ,., 

1
12 46

1

1 ·'2 9 3516 41 ~'~ slikiinet ve hUkOmet adamları ile kar Bundan sonra, hlildın karanııı ver milş. kilit kırılarak ıçeri gırilmi~. ıınn tarafı da Bayan Popof isminde Snıhk~ da unutnııunıık,...., il".,. 
hfa. vaıaı '°89k ,, 1oıp. v-. ,...- §llaştırmak dalın mtinasib bir h~ ıniş, Fahriyeyi, dövmek ve sövmek giindüzden bırakılan mangaldan çöp l ınni yaşında İstanbullu bir genç İstanbul koıısorvatuap1ıifi,.-

- ket olur. suçundn.n 3 gün hapse 26 lira para lerin tutuştuğu anlaşılmış ve sön • kız t.aru.fmd:ın idare odilmesidir. rhnU fa.a.liyetJ clcJden 
1

"' O 
1 :n 11 07 17 55 19 2) 5 02 [Df!t)(lmt var] cezasına mahkfım etmiştir. dilıülmUştür. llayan Popof, Türkiyenin birinci 7.adu-. 
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[ ~~>~~~i.~~] Sovyet Hükômetinin Şimal m.emleketleri 

~ \'eni Bulga;Meclisinin 
jt. 

Pasif korun~a ve A .. Kongresı 
kireç kaymağı nkaraya muracaatı Kopenhag, 25. (A.~.) - ~ational 

I
• st&nbul, muht.emel bir hava Tidende gazelesıne gore, Danıınacka, 

~hllke8ine karp paaH ko ~ _ • . . . İ.sveç ve Norveç Hariciye Nazırları -
runma ~tı vilcude getimıek- Lon~a, 25 (~?5u.sı) - ~ nlen garantilerden korkan ve nefreti nın konferans\ Avrupa hnrbinirı iktı-

ilk toplantısı le meşguldür. gazet.esinin ver~gı ~ habere gö- eden Almanlar, B~k~nlarda prop~ - sadi vaziyeti üzerirnkki toı:iri ve ı,;i· 
Bu işe dört elle sa.rıla.n Beledi- re:. Moskova hlikftm.eti Ankara.ya ganda _yap~re.k. kuçük de~l~~erın, ma.1 memleketlerinin vapurlarına l;:ur 

ııı!1' 

:, &ulgar Kralı bir nutuk söyledi 
ye, Viliyet ve Halkevleri cidden muracaat ..ıerek .~sonbahar - müttef~~enn entrikaları y~zunden, şı yapıla.ıı muhasemat sebebile mı! -
takdire değer bir himmet ve cld _ da Moskov~ m~bet bir uetioe harbe sürüklenmek tehlikesıne nıa_- ruz ka.ldlkla.rı zayiat . me~elelerile 

vermeden bıt.en Türk - Sovyet mtt- ruz kaldıkları korkusunu yaymak ı- meşgul olacaktır. İkis(?'r ikiser hare· 
dlyetle C)&lışmakt&, şehrin bir ha,. 1 • · 

zakerelerlne yeniden devam etme- çin ellerinden geleni yapmaktadırlar. ket edecek olan vapurların himaye 
$ va tehlikettine karşı koruna.bilmesi . · · 

ı# ı.t lo;Ya, 25 (A.A.) - Kral dün sa- 1 sinde temin edilmiş ~ . l için akla geloo her tedbire başvur- yi t.ekllf detm.iJf ştir. Moskova hükô.-ı Alman propagandacıları, bu memle . 1 altında kafile ile seyahati arı mevzu-
lıı' u d oldugu sôy en - makt-.ıı·rlar. meti bu e a, müzakerelerin Türk ketler harb sahnesi haline geldikleri bahis değildir. 

~.. a Yeni meclisi mera.simle a,ç -1 m~ktedir. -u hu•..r..-. t· il ı ta.bık k h t ,.,. ~\re . Bu slltuıı'""-An mtıh•~uf ,,...,.:1 _ l\wue ı e evve oo mu a- ve emperyalist meııfaatlere izme Fin!andiyaya y:ıpılacak g·önilllü 
V' tiıı..1 söylediği açılış nutkunda ez-

1
1 Kral bu.adan sonL'a, yeni kabine uuun, u::ı •:,.,,im"' lı .. · d . 

• ~ 'lJ ~ d nan esas uzerın e yam Türk ten ettikleri takdirde ne vaziyete düşe - yardımı meselesi de tedkik edile • 
'• enıiştir ki: 1 değişikliğinden bahsederek, şöyle lerle bahis mewuu ettiğimiz "muh- dahilinde cereyan etmesine nıuva -J ceklerini korku ve telaş verici bir şe- cektir. 

ı•dı~ tıllt' Şimdiye kadar takib edilenısöylemiştir: temel bir hava tehllkesl,, il.İn, nü- fakat ettiğini bilhassa kaydetmiş- kilde anlatıyorlar. Alman propagan- · ••• 
:.ı.ı.af "e bitaraflık siy~etin.in, her ı· "- 15 şubatta vukua gelen hüku- fusu kalabalık bir şehir için ne ka.- tlr 1 . rl --~ 

1 ;f t" ta, .haklı bir taavible k&~ıla.ndı- met tebdili Bulgaristanın dahili ve dar korkllOÇ bir feliket olabilece- • d~ı ~.bu gayretın e bazı s~~etler Suriyede nazi 
r~ı· wı.ı <l Kafkasya Haklunda Çıkan Yatan Bırligınin taarruz hareketler:ını ha~ 
,,,t· '.•1ı1. e:rtn. bir memnuniyetle görüyo- harici siyasetinde hic:bir değişiklik ğini en küçüğünden en büytiğüne Haberle~in Londra.da TefsM ber vermekte, hazan da müttefikle - propagandası 
.~~· 'Vahim akıbetlerle mahmul bu- yapmıyacaktır. Bu siyaset aynen ba.- kaıı:,r her İstanbullu artı.k anla • Londra, 25 (A.A.) - Reuter bil- rin küçük devletlerin hakimiyetlerinı [Ba'-' t.arafı 1 ineıde] 

~\' !'JU günlerde, milletin arzuları- kidir ve bu itibarla hükfunete tam nu~.,ır. d' · t hd.d tt'~. · "dd' t kt y ·~ 
ı.ırJ J •. e memleketin ıne.nafüne uygw.ı muzaheret göstereceğinizden şüphe Bazı muharib memleketlerin sah- ırıyor: . . . e ! e 1?°1nı .. 1 1~ e me e ve a- propagandasına imada bulunan, Şam~ 
\:.r ~~ b" k" ttikl . f lal aln Reuter aJansmm dıplomatık mu -J kınşarktakı muttefık orduları Kml· d ... .. k k k mı·seı·lı'k murahhas 

'!ılı> ~ vuzuhlu ve muayyen yolu etmiyorum. Ta ki, müşterek gayret- ne t~ş ıl e en ac ar y ız h . . . ..- a·-· 1 b' d . ahı yu se o -
ı~ :ıı.:0bil.liatarun hiç inhiraf etmeden lerimizle bütün ınlişkülleri yenmeg-e h · l · d •ril hatta her kasaba- arrırının ogren ıgıne göre, Londra orduya carııı ır pan omımanın kuk ı M. David mahalli matbuat: müınes -

"'· er ::1•r~ ~ ; h hü la resmi mahfellerinde, Türkivede si - 1laları şeklinde ileri sürmektedir. I .11 . 
1 ~·dak' beyanatı yap 

~lı ·-a~ ~deceğini, millet mümessilleri muvaffak olalım.,, nın 1 e en n ıwa cum nn ya.si vaziyette herh.angi bir .gayri ta-i Reuterin diplomatik muharriri de- ı 81 etrı~c aşag 1 
-

\~ı. Eıııierin huzurunuzda tasrih et - Kral sözlerini şu cümle ile bitir - dan k4mımak ic,ıin göze aldırılacak b" 'k d _ . mış ır · 
~011.sterim. Yugoslavya "e Tür' kı'ye mi.o:tir: her fedakirhrn.~ mazur ve mübah uli mevcu oldug-unu teyıd edecek lvam ediyor: '' "' · h kk d b' t k 

··il' • "" ,.,. hiçbir malumat mevcud de ~ildir. " . • . . , - ::;urıy~ . a .ın a ır a ı~ 
.ı~ t a.ıı. samimi münasebetlerimiz "- Mesainizde verimli ve muvaf- gösterecek derecede korkunç oldu- . . g 1 !yı malumat alan mahfeller bu sı- Tiirk eınellerını mevzuu bahseden bır 

"':l/ctıd . Ankaradan $lmdlye kadar alınan · h b" ·. T"' k' ta Jlt'ı.k d j ' . ebedi dostluk muahedelerin- fakiyetli bir faaliyet temenni eder- lar. • 1n . . • nır ar !,mı ur ıyeye o. ı..ı e en çok rivayetler hemen her tarafta do-
ıı:t !Qilı• resmı gıhz raporlarında. Rus hudu- 'cihette tamamen nctice"iz l'ulmış ol- ı ktad Hi b' · t' d t-',,. ı..1 ~nemdir. Ve diğer komşu dev ken meclisinizin 25 inci içtimaının Herhan~i bir hava hücumuna d d ,,..,., k S t .. d 

1 
. .., • aşma ır. c ır esasa ıs ıııa e 

~· ııı, e un a ..L ür - ovye musa eme erı ı ıJ rl 1 d 1 , . . ·· . 
. u_ .. nılit.ekabil itimad ve gitgide ilk celsesini açıyorum.,. karşı koyahibnek için fennin bu - ~ masın an o ayı rneınnıın ur ar. 1 mıyen bu rıva.yetlerı bulanık suda 

~ .~ b vukubuldugu hakkındaki Belgrad ha .. . . 1 . 1 . . ' • 
· l "h UyUk, samimi anl~ma mUna - İ~tinıaın Tafsilfttı gün vasıta olarak şehirlerin shil be 1 . t ·a a·ı kted' L Tiırk mılletı ngıltereye k<ırşı dost - brdık avlamak ıstıyen kımseler çı -·l ·~~e...ı r erı eyı e ı meme ır. on - _ ı . 
1 ~11, ' 4 idamesine çalıiıyoru~. Sofya, 25 (A.A.} - Mebusan mec- halkına göst.erdiği çareler ve vası- dr d "f l~h· h.b. h' luguna sadık kalmakta da aldanma- karmakta.dır. Geçen hazıranda akte-

l 'lltfl-. k tala d k" k .. x.. a a vazı e ve sa a ıyet sa ı ı ır • d"' .. T" k 1 Tü' "'ıb- ~et eza büyük ve küçük di- tisinin alelade 25 inci toplantısı, dün r a.ra'iın a ıreç aym"'F.ı. mii- t b 1 k makta, tela.sa usmemektedir. Türk dilen Fransız - ur an aşması, r-
1ı ~' \l.Hı_ za un arın sansasyon yaratma ve . . . · · . . . . 

~ .~ ~~memleketlerle olan çok iyi büyük merasimle yapılnuştır. hfnı bir rol oynamaktadır. Gazlen- k k 1 k 'b' k 11 · k .... , h mılletınnı Alman propagandası kar· kiye ıle Surıye arasındakı hudud me-
... ı· l:a~eb tl · id - · ı 1 takı • 1 kir or u u gı 1 u anma ıscı)-en a - d ·· t a·-· ı·k ctı·-· 1 ı ı · "t ll'k lit ... ~i.ı e enni ame ettirmege a - Kral ve Kralic;e, içtıma sa onuna m ş mm a ar ve ımıa.n ar eç b 1 ld - .. 1 . t· 

1 

şısın a gos er ıgı a ay ıgıne, zel •
1 

se e.erme mu ea ı uzun ve m e -
ı~· '"ir B k ""I • 1 i erer o ugunu soyemış ır. 1 k .. d ·ı . 1 dd'd 'ht·ı~rı h il 1 . t· .,,. Ve ulga.ristanın sadece dost . girerlerken ve salondan çıkarlarken, ayma.F>• e temız en yor. R t . d' 1 'k h ze e mmta asına gon en mış o an a ı ı ı a ~ır~ a ey emış ·ır. çıı-
"ıJ' ııı..11l'n eu er aJansının ıp omatı mu a • . . - -
• "'l\t ası ve menfaatlerine gereği ayağa kalkan bütün mebuslar tara- Zaten şehirlerin bu tepeden in- ·rı . ..- di-· .. k !heyetin reisi Sir Wyndham De~ds malı Surıye hakkında Türk ıddıalan-
. tfl 1111~ ed'l f d h 1 d d be1 ::. b d ....... ak gı nm ogren gme nazaran Tür - d' t' · ·ı · .. h b ı) ~aı'.."'~et ı mesi için, milletin ru- m an eyecanla. alkışlanmış ar ır. me mo ern w.sı aş a sı6u. , S t h d d d t IA • h~di şahid olmuştur Bu hafta Ankara • nın mevcu ıye mı ı en suren a er-

ıı..; lll~'n k h t·· ı·· · i K ı t 1• k d - d ·· k ki k .... ~ı k ıl ovye u u un. u e ~ş vercı a - .. s· '-:' .. lerse tamamı'le yalandır. Haleb Stı -"T~.ı.ı. e uyara er ur u mesaıy ra nu ı: unu o u ugu sıra a, soz- ~um. ve re(! aymQ.J;• e ~ anı- a d vv dh D d Tü k tiJI 1,. .'<il() seler hakkındaki Belgrad haberi, son an onen ır yn am ee s r . . . . . d 
l' ıı eq ektir. SulhçU bir ruhla itti - lerl bütün meclisin şiddetli alkışlari- yor. haftalar zarfında bütUn Balkanlarda lerin harbin müttefikler tarafından rıyeye aıddLr. Ve ebedıyerı ona aı 
~;. \~en bu siye.set memlekete hu • Je sık sık kesilmiştir. Kral nutkunun, Halbuld biz l'Jtanbul eczahane- ve Yakınşarkta hüküm süren Almanı kazanılacağından emin olduklarını bulunacaktır. .. .. .. . .. 

~ etirınekte, millet ve devlet ha- Bulgaristan tarafından, sulh ve bi • Jeriııde ki.fi derecede kireç kayına- harb propagandasının mahsulti olabi- bildirmiş ve İngiltere He Fransanm :8u ?eyank. at, bli~dtun S~n.yedşe mdu-
it1~ ~ \ıın her sahasında hayırlı netice- taraflık siyasetine inhiraf sız devam ğnını mevcudiyetinden emin bıılun- 11 rr<:· kl rd d h . d h dk j saıd bır a ıs tev etmıştır. am a 

1• et'tn r. .ı.tlr e en a a ın~e ve a a sa ı 
ıt rll' ektedir.,. edileceği ve vukua gelen hük1lmet te- muyoruz. Yaptığımız kü9ttk bir in- Mütt f'J l . Tü' k" .1 it 'fak d t b l kl .1• t . I çıkan "Le Matin., gazetesi, bu husus-
ıJ1r 11.J b e 1 < erın r ıye ı e tı ın- os u amıyaca arını 1 ave e m1ş -

ıı t bijt undan sonra, mali ıslahatı beddlilünün, Bulgaristanın harici ve celenıe bize gösterdi ki iş başa dfit- de y . t 
1 

R ta umumi olarak şunları yaımakta-
ıt111:1> ı ~a Çentn tevazünUnU hatırlatarak dahili siyasetini değiştirnıediğ.i yolun I tüğU gün ve saat, bazı semtlerin rr n_;_,e 

1 
un:ıs an a uma.nyaya ve . ~ir.,. dır: 

at<~ ~ tıı~elere varmak için Bulgarlsta- daki fıkralarını, sesini yükselterek [ eczahanelerlnde ist.enildiği kadar ! "Naziler, müşterek tehlike karşı.:;ın 
,, I~ ;ı a~llhtelif memleketlerle anlaşma- bilhassa telıarüz ettirmiştir. kil"f'Ç ka.yma~ı bulmak bir hayli A 1 manya' Rus - F ,. n Ha· rb ,. 1 ç ,. n da, ferdin mukaddes hukukunu bi -
ıt ~~ dettiğini ve bu anlaşmaların Kral nutkunun okunmasından son müşkül olaca.kbr. len, müttefiklerin yanıba.şmda, eli -
e~tl' '~e~la.ta yeni bir hamle vermeğe, ra, içtima salonunda ruhani ayin ya- Kire~ kaymağı Avrupadaa geti- mizdeki imkl\.n nisl:ıctinde bulunmak 

~>"' ı~ V'e dahili ticareti kuvvetlendir-! pılmış ve müteakiben mebuslar ye - rllen kıymetli bir ilfLç değildir. Bu tav~-s su tta m 1 bu 1 una c ak '· , için aile kavgası diyebileceğim.iz bazı 
:ı·~ ~ llıatuf olduğunu söylemiştir. min etmişlerdir. itibarla her ecz~a.ne her ihtiyacı [ ı· meseleleri unutmuş olduğumuzu bil -
,ıııfl~ ~a~ıı nutkunda bundan maada, Bundan sonra divan seçimi yapıl - beleğan mabeliğ karşıhya.bllecek ...... ~.. meleri ı~zıındır. Bu sebebden, Dr. 
~ '~sta.nın umumi refahı bakımın mış Nikola Legofetof seçime iştirak miktarda kir~ kaymağı bıılımdnr· [Baş tarafı 1 incide] Jnın fenalığı yiizünden tayyare faali- · G_oebbels i1e ajanlarının yalan ve da-

ıe.rı 1 \t ~k lüzumlu olan sulhun ve mem eden 160 mebusdan 121 inin ittifak mn.ğa mecbur f'dllebilir. 1 sini püskürtmüştür. Bu müfreze biraz yeti ke$if uçuşle.rına inhisar etmis- hıll kargaşahk manevraıarne Fran -
ıt~~~ ~ l~i huzurunun, mevcud kanun- eden reylerile riyasete ve Nikola Ze.- Y1hatııt1 tzt

1
tehhlikl eye kak rşı haztin1.rlıklı 1 sonra muhasara edilmiştir. 

1 
tir. sız - Suriye dostluğunu inhilal i<(iıı 

~fi:~ ~t::Çevesi dahilinde ve kanunt veıkaharif ile Dimatr Peşef reis vekillik- ve ya ı u unma , slyase bn uğraşmaları faydasızdır. 
iı1"" "<lltar asayişin muhafazası saye- lerine intihab olunmuşlardır. kadar kahpeleştiği bir do"irde Düşman hava faaliyetini dün şi -1 Almanya Bir Tavassut Mu 

• mali Finlandiyaya tevcih etmiş ve Hazırlıyor! 

lhg·ı· 1 •. ~ ··-·s·. . w il höy1e bir ihtiyat tedbirine başvur- muhtelif mevkiler bombardıman edil- Belgrad, 25 (A.A.) - Politika ga· Tokatta zelzele ~i ~ ıı 1 t 1 mal< ~ç te ''Göl görünmeden pa.ça-
~h~: ~I iZ ayyare eri - ummer e es ları !nvanıak,, sayılamaz. :~~~~- ~ıe:u;~di;aralanan yoktur. zetResini~ Bekrl_inbl muha~iri yazıAyolr: 1 Tokad, 25 (A.A.) -- 25 Şubat ge-
ıı:t'" Ilı • d .

1 
1 d Zira "Deveni bağla da. sonra esnt.! te zı ere ragmen, man . t 4 50 _ 30 .1 . 

r1· an ya Uzerın e 1 a yaya var ı b Finl d' ih ·ı~ cesı saa · ve 
0

· gece 
1 
{l sar· ır Tanrıya tevekkül göster,, Türkün . Sovyet Tebliği . mat ua~nın tavrı an ıya... tı ~. - sıntı olmuş, belediye binasında ve 

ııt1~ \ t [Baş, tarafı 1 incide] [Baş tarafı 1 incide] .çok eski ' 'e çok yerinde bir atalar Lenmgrad, 25 (A.A.) - Lenıngra.d fında bır ~vassut hazırlandıgını gos bazı evlerdeki duvar çatlakları art • 
Ji~~ ~h_:hliğt: leyh Romaya gidecek ve pazartesi ~;il-, sözüdür. ~ked mıntakası genel kurmay teb- termektedır. . mıştır. 
~~ıı' t ~"l~aı:ı. Rhin ile Vosgeı3 e.ra.s.ınde.- nü sabahı Kont Ciano ve öğleden son A. OEMALEDDIN S.A..RACOGLU liği: . . Çok iyi malfun~t ~!~ ba.zı mah. · 
~ ~~ltollannuzdan birine baskın ra Muasolini tarafından kabul edile- 24 şubatta, Karelı berzaJunda şıd- filler, Sovyetler Bırlıgmın bu herbın Türk - İtalyan ticaret 
:.ı 'ııe~k teşebbüsünde bulunmupa cektir. Amer~e. sefiri muma.ileyhin Ad anada sayla"' b detli kar ve s~s askeri harekata mani tasfiyesi icin esas itibarile mutabık anıaşmas• 
· İ \~ ha.ı zayiatla püskürtülmüştür. şerefine blr zıyafet verecektir. olmuştur. olduğunu bildiriyorlar. Müzakerelere Roma, 25 (A.A.) Türkiye ile 1taı .. ·:l ~ ~l\ltfa Ve Bavye.racla Ve.zl.yet Welles Salı günü İngiltere, Fran • [Baş tarıı.fı 1 incide] Sovyet kıtaatı eebhede 26 adet müs başlandığı takdirde, Sovyetler Birli- ya arasında bu seneki ticaret müba~ 
ı.ı~ tııat~'t'dam 25 (HueusAı) - Avus sa ve Almanya sefirleri ile de görü- re yu··kselen bu küçük suların husule tahkem mevki işgal etmişlerdir. Bun ~· . y l h bde evvel F'nl di- delelerini tayin maksadile toplanan 
ıı· .il ~ ' ., ti Ç b .. .. W 11 'i 19 l l .. hh b t gının a nız ar n ı an ır lı-ı \le l3 d dö b"t ııf şecek r. arşam a gunu e es n getirdikleri sel henüz ·Adanaya var. lardan u top ara muce ez e on . . .. .. -· . . . muhtelif komisyon mesaisini ikmal 
ıe 11, tı._oııll_~llhidavyb erala adn n~ny tın.1 e.rç k Papa tarafından kabul edilmesi muh- mamıştır. Bütün şehir büyük bir en- istihk!mdır. yaya karşı ~l.erı surduğü. ıstekle~ ı- etmiş ve bir protolrol imza edilmiş-
111 ~l ~~ ' ur ar a vazı e 0 di w ıı · gU k · dame edecegı haber verilmektedir ',I A <>lduğunu söylemiştir. Bu yüz tem~l r. e es aynı n a şamı , dişe içindedir. Kız lisesi tahliye ve Kıtaatımız, muharebe neticesind~ · tir. 

~. ~\lltı:ıturyalı olan bir çok zabit- Berlın~ hareket edec~ktir. tatil edilmi~tir. Bazı mahallelerde de R.oivisto, Bjorke, Tiorlnsaari ve Piı- .............. -...nı ...................... .. 
~~I~ ~larının başından uzaklaştırıl- . Aynı ~apurl~ Amer~anı~ papa nez ! diğer emin mahallere ta.şınma başla.- saari adalarını kuvvetli beton istih- Arnavutlukta Sofyaya gelen Yugoslav 

_ .•. ..._. 

~· ~·y ır. Hem Avusturya.da hem dıne tayın etmış oldugu mümessil de rru.ştır. Köylerin vaziyetinden, bilhas- klmlarile beraber işgal etmişlerdir. 
1
. 

1 
heyeti 

ı:ıl',~ L,t~l'a.da nazı' aleyhdarı p~paga.n- gelmiştir. sa Ylireği.r ovı:ı.smdan henüz sıhhatli Adalarda, 12 si 10 ve 6 pusluü ağır ş·ıddet 1 ze zeleler 
1-.. ~. gıtt ... Almanyaaia Haıırlıl{ b' h be 1 ad Ce h h . . Sofya, 25 (A.A.) - Yugoslavya 

ı&:ı;i' t~k!k~e şiddetlenmektedir. Bir Amsterdam 25 (A.A.) _ 'l'elegraf d: 5 ~e:re\ı:und Lyu~:ksel Y. an ~e rıt sahil topu olmak üzere.2~ to~, ~hil T' 
25 

(AA) B t A Ticaret Nazırı tvan Andres, Yugos , 
e~ , ) l:ı.at yapılmaktadır. . ' . . . ,. . a ar mış vazıye - , va hava dili topları, kiillıyetlı mık • ıran, · · - era ve v- lav ekonomisi mümessillerinden mü-
ıı•'''.~, ~~"' giazetest.ı Byazıl~odr. Sunınıb erl klWelbleskın 1 tedır. tarda mitralyöz mühimm:ıt ve techi- lonya mmtakalarında f;liddetli bir zel- rekkeb 40 kişilik bir heyetle dün ak. 
ııtu ~htebd •k ı zl yare ı .er ıçn·~enk~ Almırsız 1 a he Uz- · Yusuf Ayhan zat depoları elimize gecmi~tir. . zele olmuştur. Zelzele bazı hasaratı ~l > ~ e SUI ast ar enmektedır. u u anya en . -~ . 1 .. . . . şam Sofyaya gelmiştir. Heyet, Bul -

~~~l!b . . , tavassutta bulunulmasından Umidini Suriyede Feyezan Ceb?enıı~ dı~~r. n:mtakalarında e- mucıo olmuş ıse de ınsanca zayıat gar - Yugoslav iktısad odasının mi-

t t~ ~<ı.~;5 (A.A.} - Şehrın 6. te- kesmemiştir. Söylendiğine göre Wel- Şam, 25 (Hwıus.l) _ Resmi tah- =he=m::::m==ıy=e=t=h==de=g=ı=şL=k=lı=k=y=o=k=t=u=r.==H=a=v=a=-=y=o=k=tur==.========================saf==ir=i=o=l=ac=a=k=t=ır=.====:::::========= 
~ \~lt-... _ l'a.sında b~mbalar infilft.k l les Almanyada iyi karşılanacaktır. minlere göre, son günlerde Şamda 1 . 

llılll "t b .uısanca zayıat yoktur. Ta- Hitl ·ı hi k bul tm k u ...,-. ... ~,~ ':t · · ,.. ~· -ı :il.t!:. ... 
. l. :ı .. ı . . .. . er muınaı ey a e e ıe- vukua gelen feyezanlar iki milyon P ._.!-- .ı.. ' ~J ~. •·~Y~fr 
·~l' -ı anmış ve şilphelı gorü- B ı· d" kt' ~~,1 ~' ~- ~ m ~ 1~· v 
~Ok k' re er ıne onece ır. frank kadar za.rara sebebiyet vermiş- ~.;-.,>ı... '·~ r • .;..,. .. ,,,. "°" · ~ • 

· ıınseler tevkif edilmiştir. ttr. '•:l,~ "~1~ !l;;?l ? ?:··. . fı~ ... ;... · "'' u>-ııııı...,._ 
~~ -·-- İtalyan - Alman ticaret ~"?\ ~,. ~· ·'~A ~'::. :-ı.1\} [~~-::., ~~·--~ 

1 tt)e11 heyeti Sofyadan mukavelasi -··· ~~-, cttJ ~ ?;!· ' 

1
1111 ·\r döndu Roma, 25 <A.A.) -Alman -ttaı • İzmir Belediye Re.ısı· ft, öf ~~ tıı~~~~~~~ 

~~ ~~· 25 (A.A.) _Maliye Nazı~ yan iktısadi anlaşmasının imzasını ~- ... ~'~~ 
~~ ~l~ uu Banka direktörü Kone - mUteakib bir tebliğ neşredilmiştir. Ankaraya gı·tıı· Mareş. -:ı.I Göringin altı mih-o-
ılr t1 4~ ~~o dH... ı,.., t 20 d -8 t İtalya ile Almanya arasında yapıla -ı .1 
&'" ı.,·· 131, '4.U. a""9am saa e o . . . • . ? 
'Jı~ 1,~ ı.tltreşe g l 'şti cak milbadelelenn tanzımı içın teşek İzmir, .25 (A.A.} - Belediye Reisi nunu nasıl dolandırdılar 

ıı. ~ l-'cıtı.da e ~ı r. • kül eden bir komisyon sene içinde ya Dr. Behçet Uz bu sabahki trenle An- .. • .. .. . 
.~f ~tı.l&'at- Haricıye Nazırı Gıı.fen pılacak mübadeleleri tesbit etmek ü- karaya hareket etmiştir. Belediye Mareşal Gonngin kuçuk kardeşi Vıyanada, otu-S lli~t' nıaslalıa.tgUzarı Peçeft a- zere Romada toplanmıştır İki memle Re" . Milli ş f tz . h . . ta ruyordu. Tabii o da. a.ğ"abeyisi gibi nazi idi. 
ı."'~ \!~l \re lUbay Nedef , matbuat keti alakadar eden bazı ~ali mesele- . ıslı ·nı ede km1

1

9~0§!_:::ıın t - Fakat Berlin, onun gamalı baça. karşı beslediği sa.da-
.fi 'il'\ :Sutg 1 il'ğinl diw zım erı arze ece '1: .ız.ruır en er- . 

1\11' ~ ı e, ar e ç ı n ger ler de tedkik edilmi§tir. Müzakere- A ka.tt.cıı pek emin değildi. Esrarengız, karışık bir a. • 
,;ı~' I~ Yııı_ maliye nezareti ve milli leri takib etmiş olan Mussolini bizzat nasyona.l fuarı. hakkında ala:kadar dam .... Tabii bn zat sadakatin! isbat etmek istiyor. 
ııııt: \~~~lt :memurları, birçok eah milde.hale ederek baz direktifler ver • ~~amat nezdmde l~zımgelen teşeb - Bir müddet hayli kıvrandıktan sonra. Viyana.da güzel 

11ıc l,
1 

Ve gazeteciler tarafı~dan rniştir. İki memleket arasında ayni busl~rde bulunarak ıeahat verecek - zarif bir kadınla tanışıyor. Bu kadıı meşhur Baron 
• / 0 ~ ~tır. zamanda hudud mUnakal!tına.. dair lerdir. Elnem'in dul zevcesidir. 
~ı·t" 1-f'tlk _.,_ bir mukavelename imza edilmiştir. . Doktor Uz bilhassa belediye oto - Aıunuı. hangi Baron Einem. Hakikisi Alman, i-
11Ji1' ~lit- O Romaya gidecek -·- bUsleri ve yedeJ_t parçaları hakkında simsiz ve ehemmiyetsiz olam Avusturyalı, bu kadın 
ıt· ,e i~ ~.25 (A.A.) _Tim.es aze- Nafia Vekili An karaya Ticaret Vekfiletıle temas ederek bun da onun kansı .... İsim nıüşabelıetinden istifade etmek 
ııJıı-", \~~ tlltr~ Dıulıablrine na:ara.n döndü ların Triesteden getirilmesi iısini gö- lazım. Küçük Göring bn kadını muhterem a.ğabeyisi-

~~ MacarI.stanın Balkan üç gündenberi şehrim.izde bulunan rüecek, bir hafta kadar Ankarada. ne Ahnan Baron Einem'in kansı olarak tanıtıyor. 
tı:ı~ t hakkın.da.ki ha.ttı hare- Na.fi& Vekili All Fuad Cebesoy bu kaldıktan sonra da lstanbula geçe - Diğer taraftan Göringlıı de gönlünde bir aslan 
~cl.~e etmek üzere mart ~anı.ki ekspresle Ankara.ya dön - cek sanayicilerle fuara itJtirakleri i- yatıyor. Kendisini Fransada sempatik göstermek. •. 

trıaya. gidecektir. mtl§tUr. ılni müzakere edecektir. Fransız matbua.tında kendisini methettirmelt, Küçük 

Göring bu kadının bu işi becerebileceğini ağa.beyisi. 
ne l>iidiriyor. Ufak bir pazarlık. .. 6 milyon. Kadıo 

Fransaya gkliyor, Orada Temp.s gazetesinin ehemmi· 
yetsiz bir ada.mile tanışıyor, vatl)Teti ona açıyor 
Aubir ismindeki bu ınulıa.trir Almanya.ya gidi.yor, 
Mükemmel ma.k.:ıle müsveddeleri kaleme alıyor. Gö -
ring okuyor. Görlng memnun, paraları sökülüyor, 
Öyle ya Temps ga'Zetesi... Fra.nsawn en resmi en 
meşhur gazetesi, Yalmz kafi değil ... Bk de gen!§ sa
tışı olan başka bir gazete da.ha bulmak 13.zım. O da 
bulunuyor. Bu da Poirler isminde bir gen~tir . 

Tabii Ya.zıla.r ~ıkınıyor. 6 milyonun üs; milyonunu 

Bayan Einer alıyor, diğer yansını da dlğer serseriler 
paylaşıyor. Hidise meydana ~ıluyor. Ve geçe.nl.erde 

ga.zet.elere aksettiği gibi bu iki muhanir tevkif ~
liyor. Göring ha.klrında tek bir satır ye.zı çıkmıyor. 

Poirler ölüyor_. Aubir de ışlnıdi hapishanede encamı

nı bekliyor. Fakat ne oldu ise Göringtn milyonlarına 
olu_vor. 



..,..: ' YBNI IAB.&B 

Balkan!ara taarruz ~~ 
hangı şartların .,.,19!0 p&r..,. 

tehakkukuna bağlıdır?~.:::::: .. 
berlerl. 

• - 1 - lf. ~ 12.50 TUrk mtlsifi ''PL,, • f/J 
Balkanlar tekin yar daQildir - Osman- 13.3011'-00 ııblk. X.-

11 1 sik "PL,. • ~ lllar aleyhinde Avusturya • Rus l•bir G • ıs.oo Procram ve ._...-rı 
Hl\lerln "'arka doOru,, siyaseti ile Bis- ayan. 

Adliyede gör6lmemiı bir kalabalılı - Meraklı bir markın ,ark siyaseti arasındaki farklar. !:::~:~~~:Smn1 
aalılambaç oyunu - Muhakemeden intıbalar Yazan : CEMAL BARDAKÇI •Eski Konya Vallal. vel~en Seu:.:P.Sl~t. 

Wr 
• 

Afrodit davasında 

yazan : Faruk KÜÇÜK Bu prtlann nevi ve m.ablyetlerinifçurumuna yuvarlanıyor, Viyana kon 19.10 Memleket saat .pıt. 
- tesbite ve tahakkuklan lbtbnali bu· gresi tarafından teBis olunan ve u- ve meteoroloji haberleri. 

:Amma da kadınmıg ha! .. Hayatın- Ustü mtlhtlrlU birer kırmızı kart uza. Liciverd elbiseli tıknaz bir adam lunup bulunmadığım tetlrlke girie - fak tefek hldiaeler, mevzU mulıare- 19.30 Tllrk mllziği - 20 ~ 
da lskenderiye er- tıyor. Atrodit müdafi • meden evvel tarihi bir hakikati te- beler bir tarafa bırakılırsa yüz sene yo saz heyeti konaeri. 
teklerini biribirle. Sordum: ine yaklap.rak ~ -» bartlz ettirmenin muvafık olaea.tmJ devam eden Avrupa siyasi lhenk ve 19.55 Türk mtlziği. Yeal 
rile kanlı bıçaklı - Mahkeme hangi salonda ola • kulağına fıslı • ~ anıyorum. Harbin Balkanlara Bira· nizamı da bozuluyor ve dilnya hi.ll o Çalanlar: Vecibe, Ruaen Kaqlt 
ettiği yeti1111iyor - cak?.. for: ~ yetinden ne çıkar? harbin atefile yanıp tut1J1Uyor. Kozan. Okuyan: Sadi H~ 
mut gibi öldükten - Ağır cezada. - Bir apğı bir Yirmi altı aenedenberi ardı arası Balkanlarda G6zll Olular 20.15 Konuema "Fen ve 
10nra da muhar • - Saat kaçta? yukarı dolqır gibi c kesllmJyen çeşit çefit ıztırablar altın BUslaler ki gilerl.,. 
rirlerimizi biribiri. - Onbir - on bir buçukta. yaparak qağı in • da kıvranan zavallı be§eriyetin ba • Balkanlarla oynamak istiyenlerin 20.30 Türk müziği. ~ 
ne ~irdi. Ağır cem llalonunun bulunduğu dim. Muhakeme as 11na yeniden bir değil bin beli çıkar, kendilerinin ve beşeriyetin aellmeti mat N. Seyhun, Fahri Kopult 

Kimi Afrodit, dedi, biraz oy - kat maJıter.. hani iğne ataan yere liye 4 üncü cezada olacak. Ahali an- dünya baştan bap. ateşe yanar. Bir- namına bu tariht hakikatleri hatırla- Fersan. 
nalı olmakla beraber namusu mücee- dütmiyecek .. kimler yok, kimler .. Her lamasın. den çok fazla mütefekkirlerin, filo· nndan çıkarmamaJan icab eder. · Okuyanlar: Azize Tözem, 
sem bir tazedir. Bu oynaklığını da yaşta, her seviyede talebler, kadın- Bfribirimize birer göz ipreti yapa- zof müverrihlerin senelerdenberi kork Bununla beraber ferdler gibi mil- ÖZdenses. 
gençlifine bağışlamalı. Ne olacak lar, erkekler, çocuklar... rak kalabalığın arasında herkesi ite tukJannı haber verdikleri büyük feli Jetler de geçmişi çabuk unuturlar. 21.00 ~~müziği -
henUz 1200 yaşında. Y~ biraz kema- ~uavin Sabri önde k~miaer kalca bir aşağı bir yukan iki Uç defa Mazide uğradıklan ~&ket ve muai- valan. Rizel~ Hasan. 
Je gelince akıllanır .. &g11rlaşır. Fahnnm kınıanda ettiği iO polıs, ar- dolaştıktan sonra dört nala aşağı betlerden ibret dersı almazlar. Ken- 21.15 ~Uzik • KüçWt 

Kimi bu flcirenin aramızda do- kadar halk• iterek, kakarak koşar a- iniyoruz. dilerini o felaketlere düşüren hata- ı "Şef: Necıb Aekm,, 
lapnası bile doğnı değildir, diye dım koridordan Ark ~..:ı 1 .. k 1. . lan yanlış hareketleri tekrar ederler 22.U5 Memleket saat a 

\. .1 A 1. amı;r.uan ses er yu se ıyor. . "h d b .. n .. d d 1 te- h be 
1 

• . Esh feryad etti, kanlanmıza, kızlanmıza ı ~ geçti er. s ıye ye- ...... .;r.. • • 
11 

ve ışte tarı e u .7._...eıı ama a ren; zıraat, am -
kötü misal oluyor. Kocalanmızı, ço- · dinci ceza ile ağır - Avukat G9Gfi• ın~, ~~ er kerrtlr eder. Almanyanm bugünkü kambiyo • Nukut borsası " 
cuklanmızı bqtan çıkarıyor. Bu ceza salonunun ka de kayboldu. Dava aşagıda, bızı al • hareket tarzı bu iddianın isabetini 22.30 Müzik • Cazband •·---·· 
fettan kadını, yakalamalı bir yere pısını kordon altı - dattılar... teyid eden en parlak ve yeni bir de- 23.25/ 23.30 Yarınki p--..,.."'"'' 
llapaetmeli. na aldılar. Ve hurya .. ahali merdivenlere hü- lll ve hadisedir: ''İkinci Giyom,. un kapanıe. 

latanbul müddeiumumisi de bu fa- Koridorda her ka cum ediyor. cihan siyaseti ve Avnıpaya tabak • ••••••-----~('. 
clrenin yalr•sına yapıştığı gibi kendi- fadan bir ses çı • Nihayet muha- küm sevdası yüzünden 1918 mağlQ • 
abıi huzuru adalete getirdi .. Bu ka • kıyor. blyetlne duçar olan ve hlll o mağ-
darla kalmadı. Belki genç muavinleri Kırk kırk beş yqlannda halinden keme bathyor lübiyetin çok ağır ve acı neticeleri aJ. 
ifvebu kad1nın göz lllzmelerine da- bir han odabaşısı olduğu anlaşılan Asliye dördüncü cezanın kUçtlcUk tında kıvranan Almanya, bugün de 
yanamaz da müamaha ederler diye birisi yalvanyor: odasını adliye daktiloJan ile ~ Bay Bitlerin bayrağı altında yine 
iddia makamını kimseye emniyet ede- Kocasmı öldüren teciler doldurmuş ..• Semih Lötfi ye- ayni siyasetin, ayni hUJyanın cazi~ 
mlyerek gendi geçti. rinde, biz.den evvel gelmiş, fakat Ke- sine kendini kaptırmış bulunuyor. 

Afroditin ifl)a Semih Liıtfi baktı karı : A f r O d İ t nan I>Uıçman yok. Hakim emir ve- !ete bu hakikat ve bu vakıa se~ 
ki aevgilisi tehlikede hemen Mah • - Ciğerini yiyem... Mlisa.ade et riyor: biledir ki Balkanlann bu defa da bir 
mud Esad Karakurda kogtu: de, gocasını öldüren ıu garıyı bir - Kenan Dlnçmanı çağınn. lstlllya maruz kalması ihtimali dtın-

- Aman, dedi, ne olursa senden kere görem... Mübaşir baykınyor: yanın her tarafında zihinleri karıfb· olunur. 
olur. Şu Afroditi kurtar, yoksa ha • Herkeste bir hayret. Kl"ı ... u1nı öl • - Kenan Dinçman, Kenan Dinç- Bugünkü ~lma.rı~yı ida~ edett nyor, kalbleri, mtlfekkireleri korku 
lim harab olur. Zira aevıw Afrodlt dtlrm kadın da kim? .. Demek hıgt1n maaann... lider: Hıtler ve endişe ile dolduruyor. w ..l!t'-~ 
mahldun olacak oluna ben omuz ya- alır cesada bir de katı davaaı var.. Kimkime, merdiven batında galiba ket plir, çatar. Yani yirminci uır Acaba bu ihtimal tahakkuk ede • ============! 
~~· . . . Alıyor mu gueteclleri bir tellf... . harb ~.' kıyamet kopuyor. medeniyeti de kendinden evvelki eek mi? • " 

Kuçük bır ihtimalle arkadagınm _ Müsaade, mUaaade.. Le-..;eocegız. - Bızı aldattılar. h . leri . ik beti . - Bir Japon darbımeseline göre in • ne Blsmarkın agzından ~ 71» 
dah büytlk b. ihtimali Afroditin .. B' . . d •. 1 .. , eJllllr8 nm ı enne ugrar ve al n yah bi _ . ~-

a ır e Ağır ceza.da kocasını oldU -en kadının - ız 8&Dlıın egı mıyız . beteri t im t h 1 t falet 1_ ll&lllar gelecekten haber vermeğe kal- comeran r ııım.erJD ""'1'-" , 
banm gözlerinin habn için Malı- davası varmış.. - Afrodt~i isteriz. çinde ~~~b~~r ı:İk~ ~ e ~l::ca atı . kıpnca sıçanlar gtllmefe bqlarlar • rine bile değmez,, ctlmleail• 
ınud Fad Karakurd hukuku bitirdi _ Bereket meraklının barin\? soru- Nihayet o da geldi. Dava başladı. k b. k dal Balk 1 mıı. Bet aydanberi Avrupa barblııin ilin eylemiftl. ~ 
bitireli ilk defa avukatlık cübbesini yor: Mahkemenin tafBillbnı yazacak de dorecke •r_ uy elmuya çuar.kU an";:. inkişaf istikametleri ve muclb ola • Fransanın 1870 mağlUbi~...ı 

. k •-k d ri .. . ,;.rn- O b'zim unmaga g ez. n orası Uk .. ı ..... &.. ka,'-_ ..... ır. 
ıuw.\~uırı gıyere .us en e - - Kocaaını oldUren ka tın kım • •uuu. nu ı k. d • · ıdı ' cağl ihtilatlar balckında bir yuvarla.- anımı liU&&&Go6• UUJUV~-~ 

yeli işvebazın mil- mit?.. adliye muhabinn - ın egı r · . . ğın hemen her köeesinde 
0 

kadar çok Bismark, tnr devlet ile AJınuır 
daf aasını deruhte - Ula kim olduğunu bi1ıniyor mu- den tatlı tatlı oku- ORmaalı lrdkômeti Aleyhinde ve mütenevvi kehanetler aavnıldu ki smda bir harb vukuunda bi 
3tti. sun?. Ahu Afrodlt.. sen onun için yacaksınız. Her ta- Ru" • Avusturya Birllli biçare sıçanlar gülmekten katıldılar. masını temin için Rusya 1;18 
Rüya içinde rüya gelmedin mi? Bizim Balkapan hanın rafa rahat rahat Rusya Çan Aleksandr yanında Herhalde kımıldayamaz, gtllemea bir bir antaıma yapmak u.ıedi- O 

,~~ff).iı?l gibi, dava davayı dakl bUttln hammallar geldi. bakı~oı:um. . Başvekıli (Gorçakof) old~ğu halde hale geldiler. Onlann bu hallerinden Rusya ~ekili bulunan • 
doğurdu. Muhar - Semih Lfıtfi, Esad Mahmud Kara- Hakım lsmaıl 8 Temmuz 1876 da (Reıchstadt - cesaret alan •iyaset meydanının ,eh Şovalof,. Ruayanın 1atanbul 
rirler biribirlerile kurd, Kenan Dinçman gözttktUler. Hakkı ıskeptlesıne ı Rayştad) da Avusturya Macaristan sUvarları da bu meydanda daha per- ğazlara sahih olmuı prtile 

kavgada devam ettiler. Hatti bu ae- Güç bell yanlarına aokuluyorum. Her dayanmış, Müddeiumumi Hikmet imparatoru Frasuva Jozef ile Hari - vasız at oynatmağa başldılr. Her Pariae Pruayah Yervall ---~ 
beble bazılannın iplikleri bUe pazara kes Kenaua: Onat her vak itki gibi mtitebeaaim. ciye Nazırı Andraşlye mülaki olu - memleketin gzetelerinde hemen her lir,. diyordu. Bu eaaa dahtliDdf-
ÇJktı. . - Geçmiş olsun, geçmış olsun.. Asliye yedincı cezanın ak saçlı yor. Aralannda cereyan eden konut- &'ÖD harbin ne surette inkişaf edece- tılar. 1887 de tecdid olunan .,. 

Müthiş kalabahk diyor. genç da_ktilosunun solunda . bir ba - malar, müzakerele.r. sonunda, Rus - tfne ve ne tekilde neticelenecegtne ma ile Şuvalof, Alınan~' 
_ Eyvallah, teşekkür edt-rım. yan, sagında ıkı bayanla bır bay o- ya, Osmanlı devletı ıle harbe tul\lfur dair bin tUrlil ihtimaller kanaatler sa ile yapacatı barbde bi~ 

Davalar derseniz .adliye tarihimiz- Ben de aonıyonım . t~rmuşlar:·· Pencerenm onünde bir aa Avu~turyanın bayırhahane bir bi- faraziyeler ileri .urtllm~ktedir. ' maaına mukabil Ruayamn 
de h ldiee oldu. Binlerce talebe bu _ Beyim, geçmiş olswı hasta mı surU daktilo.. taraflık muhafaza eylt"Dteei ve buna Bugün H 

1 
da .

1 
Bel lk Al- ve Bulgariatan O.zerinden 

muhakemeyi dinlemek için adliye ko idiniz" Kapının önünde bırkaç avukat, mukabil Bosna - Henıeği işgal etme- rdul 0 an rafıı eda ç anını Boğazlara inmesine B 
riclonm do a ... -a • man o an ta n n işgal o una- . . 
illede u-•-~~ubtbn~;,. ~~keti~ Evet geçen mahkemede çok ter Uçğdade k~~yet ş~k bayan ... Bunla,rdan sı kararl~~nhyor ve 1878 Türk • cağı, yann Rus ve Alman ordulan vakatını temm ve ıstlbal 

ya.,..__.... . ıfi: çın m. lemiıtim. Dışan çıkınca UştlmUıtUm. sa n galıba Eead Mahmud Ka Rus harbını tasfiye eden Berlin kon- tarafından İskandinav memleketleri- yordu. 
delumuml başmuavlnı Sabnnın peşm Küçük dilime kan oturm114, az kal • rakurda bır zitı var. Gözlerini ondan gresi bu kuan tatbik aahUUla ko· nin zapt ve fethedileceği, 6bUr gUn '"Dnac Naclat A~ 
den kQlbı, d~u.. sın öb~ dünyayı boyluyordum. Ya- ayıramıyor. . . yuyordu. Alman ordulannm Balkanlan çtpe- Fakat btıtiln ..a ve 

DOn de Afrodit davası vardı. Kam- kayı güç bell kurtardım. Maznun mevkunde Kenan Dinç • (Andraşi) Viyanaya dönlllünde . rek E d i . hill rine ribirine zıd ittifaklar ft 
bmdz dtllUn 1 ' Ben d · .ı kt b tal bel · 'b · yıp geçe ge en zı u. e • - AA 
k- .a- b=-'-

0 
ur m'!,:.:_. . aldıe :.r- Nacı Sadullah : ~~ uk u me e Seme _en il ~ kol- Alman sefareti memurlarından (BU- Selinlfe ineceği, ayni zamanda Rua larJa orta ve garbi Avruı--: 

.,._. W&ll re111m ~•Y• 5•m Desene, diyor, az k:ıldı Afrodit .. nuı &~Uft.umuıı, ıh LQtfı kıra lov) a bu anlqmadan gururla, u • ordulannın da Kafkaslardan Basra ve emniyetin muhafua # 

gibi adliyeye ~tım. aenm de kanına girecekti. vatını .düzeltıyor, ~d Mahmud mU· vinçle babaediyor: (Bosna • Hene. körfezine teveccüh ederek Musul ve utnıDda aarfeden ve bir 
Evet yarabbi, ne kalabaJık, ne ka- MUbaşlrlerle zabıt kltiblerı mah- tebeesım, mekteb kitablannın yanlıg- ğin kazanılmuı alyaat lktJsadl ba- •-- trol ka..--ı.ı el . bine •-·bbüa etmemesi i91J1 

lablhk K ·c1o l rdi · k ı h.ıh... bil f k da l i ' ' uan pe ı ...... anm e geçır. ......,... ... on r ar, me v@n ıs ar- kemeden öbür koridordaki le.deme git a~un e ar m .o ~uyan mili kımdan olduğu kadar sevkulcenf et cefi, oradan Hlndiltanı tehdld ede- yı Avrupa haricinde bir 111 
ça... mek için dahiyane bir usul bulmUf· tali~ ve terbiye b~yetının raporunu betten de çok mUbim ve meaud bir ceğt, oradan Hindistanı tehdid eyli- lmparatorluju kwmaP _. 

Gueteciler, müddeiumumi başmu- tar. Pencettden dama, damdan kale- dinlıyor:·· ~por b~t~. Hikmet Onat hldiae teşkil eder. HUSWIİle Bomıa, yeceği tahmin ve ıddtalan ortaya atı- vik eyliyen Biamark, a...ı-
aYini SabriDin etrafını alnutlar: me• geçiyorlar... Yalnız her vakit ayakta ıdduuı.ameaını okuyor. gm.eı ve i•tikbali parlak bir memle- lıyor. lannda aiWılı bir lbtJJAI ::;:t 

- Aman, diyorlar, bize yazı yaza- ma~ ayında kızanlar dama çıkacak .. Afrodidte afroditl.. kettir. İdare merkezi olan (Saray . Biz bu yuaJanmu.da bu kabil ke- veaile olur korkuaile m~ 
~ t.elnln edtıı ••• Geoen eefer bi· :!!uy~~ böyle kalabalık da Fakat d1f&l"da da gtlrUJtU artb. A- boana) da çok rtlıel manzaralı bir ıtf ve kehanetlerle megul olmıyaca- Avuaturya • Macarl8taDJD.nıllllll~ 
kart =::- yudı.k.. Sonra 8 t 11 ; ld artır ıİiıa d hali hep bir ağızdan ve bir makam- mevkidedir. Bu vakıa ile (Prena 0-1 jız. Yalnız BalkanJanıı eimalden ve ~ ~ ~ -" 

verece ne oldu? aa · 0 u. avo.ıun ne- dan . jen) Din, bu astı tovalyenln anane- lima1l p.rldden bir tecavtll ve tat il& 1 .Andrqi,, mn yakanda 

~ bu'BMytm, diye cevab veriyor .. me- ==~~~~~~eğil~r Kulaktan °Afrodit! Afrodıt! Afrodit! di· lertne dönmllt oluyonız.) diyor. Ya- tehlikelliıı• uframası ihtimalinin ne !"~ .. anla1111amnd"'an ....... .-"!': 

de ~yın aize masa, aandalye Tal ~~&.. 8: · . 
1 

ye bağınyorlar. üstelik de bir de zil nt Tlirkleri Balkanlardan çıkararak dereceye kadar varid olabilecetinl rar takibe ko)'Uldutu .-: .. dll~ır:t;-
ederiz. ---:- e. a.r;•r ceza onunu ıtıa .. , başladı Herkes birtbirine· orada onlann yerine geçmek eiyue· ve bu ihtimalin hangi §artlar dahilin- awlten ·Şarka dojru., 

- Kart \'erecekmf48iniz. Bbe li\t- etmıt. polıı çıka~nııyormug. _ Bu ·1· ed b ztl ~ tinin tekrar ele alındığını anlatmak de tahakkuku kabil bulund .. .ı. ...... ve detle muhalefet ediyordU-
feblenlz - Dava iklncı afır cezada olacak- zı ner e, u nc-ı-.;ye. . Yti'"- "188:5 de-~ Rumeli vtlll~ 

Şlm •• di ,___ diye eoruyor. tetiyor. bu oartıann mevcud olup olmadığını " .-- ...... lıılt 
- Oıuuu; herkese dağılırken mış.. M vali (And .. . .. t.edkik ve tahlil a.ı........ıc.,;. Bulgaristan ~dan ıu---" 

Bize de veririz. - Hayır aeliye y~dinci cezada gö- esele anlqıldı. Kahverengı man- Za ı raşl) bu sozlen soy • ""~"'· tury hWdlllı tinin Sırb~ 
_ Orılann ara8lna naaıl ıirer de rillecek.. tolu bir bayan du~rdaki zile da • lerken (Ra)'ltad) da ımzaladığı kA- Bia~ AlmanyUUUD .~wU 11 ffl:ru.e mu:Ua1ea1 ve bU 

kart a1ınz. _ Asliye yedmcı ceza kaç kişi yanmış .. mahcub yennden kalkıyor. ğldın Habeburg hanedanının ve A - BugUnU anlamak dUnll ıyı bihneJc. tıaadt ti altına aımat- -.:.:iıi#. 
_ Onu bilm alır. iddianameyi duymanın imkanı yok. vustury4 Macaristan İmparatorluğu. le, yannı öğrellJllek de geçmiei ha • lltl eea;e R il A~' 

;·dd i T- Dama çıkanlar ~şarda timdi de onuncu yıl mal'll nun idamlan k~ olduğunu habr tırlamakla kabil olabilir. Bu eebeble ~ zuC:ur :Z: v: bit Mı! 
U 8 umum 11<>ylenmeğe başladı. ve bayallnden bile geçirmiyordu. evvelemirde Balkanlarla dafnıduı beb' , • bl ~ 

nln n e z a k e f 1 Kolunda ha~imli~ ~bbeei yedinci Esad Mahmud: Filhakika hep bildiğimiz gıbi bu doğruya alAkadar bulunan üç devle- fın ı~~e; ~ 
Mttddeiumumi Hikmet Onattan Al- cezanın müba§iri gö~. Ar~asına - . Efendim, diyor, duyulmuyor. anlatmanın imzasından on gUn nok- tin, Almanya ıle Sovyet Rusya ve vusturya müttefikı ~~ 

._,._ ,_ 0 h takılmah .. nereye gıderse takıb e~ Müdediumumt ayakta . sanile tam otuz sekiz sene sonra A- İtalyanın bu sahaya aıd son altmıg -"'-_.... .. ı-e 111 ..-& razı oıaun. er valdtki nazik rnelL Da da görill k . Mahk b -.ucu-.,., ve muavenewu ~ telebl tavrile derdimbl . .va ora ~ tir - emenin u. v~yette de - wsturya Velfahdi (Ferdlnand), An- aenelik aıyasetlerini hep birllkt.e kı- ti. Blmıark "AvusturY8DJO ~.Jı 
bqm vini dinledikten Buna imkan yok. Çil.nkü o da dama vamına memuriyetimiz ınıkln gö~ draşinln o güzel manzaralı (Saray- saca gömen geçirelim: h d dl uhafUdl ...... ~ 

90lll'&ri • ua çajırtarak emir çıkıyor. Ben de çıkmak istiyorum. memekte olduğundan dunıgmanın bosna) aında katlediliyor ve bu hl- Mukadderatı prens Bismarı..·- ..1- u uJabannmllir Hm ..._111 --=1·~ ... ,, 
ve yor. p lis -.t.-: 1 u---=b bi ... u ..... talikin ' IUll ....,.. m o • er"""· ~~ ..... 

o .uuuu o uyor. ml.Ll.WBI r &- i aelimeti disenin zuhuruna sebeb olduğu Cl- mir ellerinde bulundugu müddetçe bOaleri tıtterık bel' at dli"., 
- Arkad ... ara rahat Y&a yaza • - Buıtın yalnız adliyeciler dama muh•keme DJPDına ... · han Harbinin sonunda Habeburgla. Almanya, Avrupanın doğu cenubu Jtlk teh~eler dolunbilit· """" 

oek fer tema edin .. Ve her birtmlle çıkabilir. lBotuı 7 incide] ruı ihtiyar lmparatorluğu inkıraz u- ile iJgilenmemif ve bu siya.aetini Ji- ,..._. 
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Diinkii lig maçları 
Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe 
Un rakiplerine sıfıra kartı 28 gol attılar 

iki nutuk 
(ftepeehledg devam) 

lOd etmesln1 iatemtlth'. ÇUnJdl bu BU• 

ali sormak bugtbıJd1 nzly.tin bl1ttın 
mesullyetini Almanyuım yani Al • 
manyada saltanat atlren nazi eetıerl· 
Din omuzlanna yükletmek için klft· 
dir. 

Mr. Chamberelabı Almanyadan 
top'ak ı.temiyor, tazminat i8temi • 
yor, rejim dettftlrmeeini tatemiyor, 
Yalnız hUsnthıtyet eseri tstiyor ve. .. 
bir de ktlgllk kavimlerin hak ve 18-
tildlllne hürmet ve riayet istiyor. 
Bu da Çekoalovakyamn ve Lehlsta • 
nm ist.Ddillerini iade etmekle tabak· 
kuk edecektir. 

Almanlar bu talebi kabul edecek
ler midir? diye dtlştinmeğe hacet yok 
tur. Onlar kabul etmiyecekler ve bu 
gtıııJd1 beşeriyet ile müstakbel tarih 
nazannda küçük milletleri sırf Jnıv· 
vetleriııe gtlvenerek boğmak istiyen 
birer müstevli sıfatile lekeli kalacak· 
lardır. 

FWırer, Almanya için hürriyet is
tiyor, Almanya için Avnıpada hayat 
eahast istiyor ve A vnıpa dıgında. 

mUstemleke istiyor. Allah bu dttnya
yı yalnız lngilterenin malı olmak i
çin yan.tmamıttır diyor. 

Herr ffit.lerin nutkile, Mr. Cham
berlain'm açık ve samimi sözlerinden 
u:ı.akl•§Jyor, el çabukluğu ve hokka • 
bazlık sahasma girmiş oluyoruz. 

Fllhakika, Almanyanm hürriyetine 
kimin dokunduğu vardır ki Almanya 
bu uğurda harbe girişmek zaruretini 
duymuş olsun? Beşeriyet her htırri -
yetin diğerlerinin hürriyeti ile tah • 
did ve takyid edildiği esasuıı koymak 
suret:nedtr ki anarşiye ve daimi kita· 

l•n'bulrpor kakctmıffl gilzel bir kurlanfl le nihayet verebilmiştir. Fakat Bit-
~ . . 1stan lerin, Almanyanın hürriyet dediği 

~~~idd. edilen lig macJanna d1ln Uç FeMl'büçe 1' - Topbpl O ile lstanbulaJ>?r arasında idi. • şey kendi milU hududlan dahilinde 
birden devam edilmJftfr. ~opkapı oyunun ı.... .. 1 .. -01,.ında he- bulspor pmpıyonluk yolunda yUrll- -·"· ...ııl-A •• d : .... -.ıı··· .bi • ....-U•-- Beşiktap. bir engel olabillr . ., ınu.u ve ı:suaun l~m e, uıu:ıuıgı gı ça 

Fenerbahçe atadı men hemen Fened>ahçe derecesinde Y~ . . . . mı· 1ı§mak manasım ifade etmez. 
bir oyun tutturdu. Fakat on dördttn- istifhamı bınncı devrenin 42 nci da-1 Onun hürriyeti komşu kavimlerin 

Galatuany 8 - llllAI O ctt dakikada Flkretin ceza ç;•""•i dı· ki.kasına kadar zihinlerde saplandı ı .... n .. ıau- t vUz ed k la 
lh. w.e- kaldı a-.ıı.+.. • ... -.:... bA.lrimiyeti .un.ılU&UUe eca ere on n u -
41& Jnaçı Galatasaray ile Hlll1 oy- pndan çektiği güzel bir ıtıt kalenin · ~-. 03uuwıo~ ı şak gibi kuJlanmak hUrrlyetidir. Al-

""-°'•-. Zayıf H1Win mağlQb olaca- sol Ust zaviyesinden içeri girdiyee tesis etmekte güçlük çekmediyse de manya başka milletlerin de hür ya-
evvelden keatirmek bir kehanet de bunun &milini &an llciverd takı- bugt1nlerde ili~ . beyazlıla.ra ~ ıamağa haklan olduğunu kabul etse 
lesi olmamakla beraber Galata- mm oyummda değil, Flkretin k1a • lan kısırlık ~:r dev:~ Niha- idi Çekoelovakyayı mahveder miydi? 

kaç gol atacağl merak edil- 11nda aramahyız. Ancak bundan eon na ~~ ~u da.:ada · pi • Lehlstanı kan ve ateş içinde bırakır 
idi. Filvaki Hllll, dün blrincl radır ki Fenerbabçe daha dtızglln ay.,Yet net ~k yon mıydı? 

kalmak için epey zayıf ol - .namağa başlıyarak 19 uncu dakika- ~~m~ttn~~ ve ferah ve-1 Hele İngiltere. Başvekilinin ağzın
blr kere daha gösterdi. Çok da sağ açığın bir ortasından istifade ~ ~ ~ .._ dk- dan, htc;blr milletin top~ ıQ 

bir kltlp ....... ratmen ~ eden B'lkret YUıtul1e Udncl golUntl gttn daha teknik ördük ~· h znm vok diye bağinrkeiı Httierliı tn-
:&"'l•n.a.::takundan daha kunetU ekip- Çlkardı •. 26 ncı dakikada Topkapı k&· be ~ bu de ed ghakild · k ' , ıyat- g'I eyi bUtUn dünyayı zaptetmek 

~~ ldlmede mevcuddur. Maa - lesi önünde ima paalarla bir kombi- ıelı ek vr e lkmedU 
1~ m~ emelile itham ebnek istemesi kadar 

~ hnklnsızhklara rağmen bttyUk nezon yapan Fener forvetleri sata-- g&rt.erm te ~. . er. gWllnç ve hazin bir gayret tasavvur 
tabnle kltlplerini idame et.tiren çık Fikretin ayağile llçllnctl rollerinl inci dakikada Rifat ıkıncı, Rıdvan edilemez. llttMtyln Cahid y ALÇIN 

~~ı... bu huusta daha çok mu- kazanınca bUsbtlt.Un tuyik1 arttırdı· da tlçUnctı goltl çıkarınca Beşiktaf '!!-!!!!!!llll!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!l!l!!!ll!!!'!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!' 
olmalanm temenni ettikten lar. Bunun neticesinde Fikret ayni rahat ~r oyun tutturdu. ve ~unun mamile Vefuın hlklmiyeti albnda 

Galatasarayın kazandığı golle- birinci gol gibi dördUnctl goltt de neticesı olarak 33 tıncü dakikada geçmiştir. Nedense Stlleymaniye ken 
~ yapıldJiını yazalım. yaptı. Bundan eonra san llclvertll • Şeref dördtınctt golU yapb. Ara~ dinden beklenen oyunu dttn göstere-

Ota ikinci dakikada mtltemadtyen Jeri oldukça IA.kayd ve kale önlerinde ttç dakika geçmeden Hakkı. beşinci medi; yalnız ilk anlarda Vefa son 
~nde koean ~ bir ara pası fanteziye kaçar görüyoruz. Maama • defa topu ~bulapor kaleaine eok· mödafaasma kadar dayanan bir kaç 
ilk goltt çıkardıktan sonra 25 in· fth san llclverd takım yalnız bu ma- ı tuktan sonra anbulspor biraz ken- akm yaptıktan sonra oyunun cere • 
~ Sallhaddtn ikinci golü çı delil. averaja da dtletınerek mUm- dini t.opladı. Bu aralık biraz ~V!P • yanım tamamile yeşil beyazlılara bı

Bu devrede Galatuaray hep kUn olduğu kadar aayı yapmak lUzu- yen siyah beyazlılar bu vaziyeti. dev· raktı. Bundan istifade eden Hakkı 
1._. .. .. ı.uk ·~-'- re sonlarına kadar muhfaza ettiler. v f 'lk 1n u bktan ~ oynamamna rağmen epey munu ......, IUfl&& etti ve Melih eta· . e anın ı go n yap sonra, 
~. pe ile beeinci ıoUl çıkardı. 40 mcı da- Rıdvan da oyunun bitm~ıne pek az ikinci golU devre ortalanna doğru 

devrede Gala ldkada phsl bir pyretle 6 ncı goltl kala albncı goltl kaydedince Betik - Sulhi çıkardı ve devrenin bıtmesine 
tasa.ray gol çı- KUçilk Fikret yapıverdi tae normal bir galibiyet ile sahadaı:ı doğru blr gol daha atan Sulhi Vefa-

hakımuıdg çok daha mttes- · 1 ynldı 
Sekizinci dakikada tıdnct devre baelar batlamaz Melih 1 a · . . yı 3 • O gallb vazıyete soktu. 

l;toct . penaltı· arka arkaya iki gol daha yapınca BetlJdal:. Mehmed Ali, Tacı, ~ İkinci devre daha az gol çıkarma-
uri topu kılecinı~ bacaktan Fenerbahçe averaj vaziyetini adama- hlm, HUseYJD, Rıfat, Cihad, Hayati~ hftrına rağmen Yeeil beyazlılar daha 

kaleye aoktu. Yirminci da· kı1h dtır.eltmit oldu. Rıdvan, Hakkı, Şeref, F.fre~. hlkim ve daha düzgün bir oyun tut-
blr kaneakhktan iattfade e • 17 nel dakikada bir etape ile 11~ htubalapor: Saim, !'kyn, Ha.san, tutdular. Buna mukabil mağıiıbtyeti 

C'4ının d&dUncQ, hemen arka • llh kaleciye çarpt.ırdılı t.opu yine ya- Bekir, Enve~, Faruk, S~yman, Fah- kabul etmiş görilnen SUJeymaniye 
da beelncl Gal&tuaray goltt - kahyarak uzaktan bir "1tle 9 uncu ri, Orhan, Cihad, Bahn. mümkün olduğu kadar az gol y~mek 

82 ncl deJdkada topu Sa- golU, 28 inci dakikada onuncu goltl Beykoz 2 - Kaann~ t tablyesile oynamağa başladı. Maama 
8 Del defa HtW kaleabıe yapb. iki dakika llODI'& 11 inci. pek Beşiktaf, lsta.nbulspordan evvel fih Sulhi Vefanın dördtlncü golünü 
lld daJdka IODl'I. Salim Y9" u ara ile de on iki ve on tlçOnctı gol- Beykoz ile Kaaımpaııa karşılaştılar. rahat bir tekilde çıkardıktan biraz 

IQlı attı. Bundan llODI'& Gala • leri yine Kellh yaptıktan aonra. on En iyi takımlara karşı tehlikeli 0 • sonra Hakkı da bctinci Vefa golünü 
&ol adedini t.Myld için epey d6rdtlnctl golle Rebli devreyi kapa· yunlar çıkarmıe olan Beykoz, Ka • çıkardı. Hakem Şazi Tescan iyi idi. 
ile de S.MluıddJnln yaptJlı eh. Bu auretıe Fenerbahçe lig maç . Bllllpatadan 3 ttncfi dakikada bıaa- Vefa: Safa, Vahid, Süleyman, Ab-

IOJclen bqka •11 Qlbnma.· larmın gol r6korunu kırmıt oldu. nm ayağtle bil' gol ytyince bennutad dttt, Lfıtfi, Ştlkrtl. Necib, Hakkı, Sul 
da bu mret1e HillUn bir ~:Cihad, Faruk. Orhan, enerjik takat az tuurlu oyununu tut- hi, Htıseyiıı, Mebmed. 

1 ·O mat!Ob olmulle netice • Omer, BUlend, Repd. K. ll'Drret. Ya· turdu ve ancak 16 ncı dakikade Şe- 8WfJyJnaal:ye: Hadi, Ruhi, Bürhan, 
far, Mellh. Fikret, Rebli. hab vasıtasile beraberlik goltlnü çı • Mebmed, Orhan, Hikmet, Süleyman, 

~--1'11.Y: Omwı, Fanık, Ad • Toplmpl: Stueyman, Fuad, Hıri8 • kardı. Naim, İbrahim, Daniş, Süreyya. 
~ Bnver, Cell1, Salim, Sa- t.o, Vecihi, Botlrf, Seyfi, Osman, Kl- Bundan sonra tamamile müt.eva • ikinci kUme maçları : 

Cemil, Bodurl, 8araftm. mil, Hakkı, Sezal, Emin. ~ bir ~ alan ~yun ancak 43 tin- Bu maçtan evvel yapılan ikinci 
1rurad, Aktf, Koço, ll'eysi, Şeref atadı : cü dakikada vazıyetini değiftirdl. ktlme maçlannda şu netice alınmış • 
• NlJUI, inayet, Bekir, Or- lleliktal 8 _ ............... 0 Şebab bir firildkten Beykozun ikinel tır: 
~ Kmıal GttnUn en mühim maçı BeşOrtq KOlünü yapb. Beylerbeyı - Kurtuluş, 2 - 1 Bey-

İkinci devrede Kasımpqa daha a- Ierbeyi gallb. 
~ ~ zimklr bir oyun tutturdu. Fakat Beyoğlu Spor - Galata Gençler, 

takımlarının puvan vazıyetı Beykoz mtldafaası dağlam olduiun • 1- O Beyoğlu Spor galib. 
dan Kasımpqanın netice alması im· B ·kı I 
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kinsız görünüyordu. Bununla ben: · iSi e yarışı 
ber. Kasımpaşa kğzandıaı penaltı ıle Dün sabah Mecıdiycköyilnden baş 
birlikte beraberliği de kaçırdı. layıp Hacıosman bayınna iki defa 

Beykoz: Safa, Halid, Bahadır, gidip gelme şeklinde ve 42 kilometre 
Klmran, Kemal, Galib, Turan, lh · üzerinde ajanlığın tertib ettiği bisik
san, Şebab, Sadi, Klzım. let yanşı yapılmıştır. Koşuya 18 ko
Kasunpaşa: Alieddin, Rüşdü, Se- şucu girmiştir. Mıptaka asbaşkanı -

lim, Cafer, Hüseyin, Sabri, Said, İh· nın da adım adım takib etmiş oldu-
aan, Cemal, Bilf.I, Ali. ğu bu koşu oldukça zevkli ve heye -

Taksim atadı: canlı olmUftur. Neticede birinciliği 

Vefa 5 - Sttleymudye O 
Kalespordan Baret almış, arkasından 
sıra ile Ohannes, Halid, Niyazi ve 

. Mütevazin denilecek bir eekilde ge- Jan Pol w.eJmişlerdir. 
çen ilk on bey dakika hariç, oyuıı tar <80111& 7 incide) 

..,,. : 1 

• !nal ı ıJ9 .,..._ : BOlil:ttıt C.&lllD YALÇIK. 

Bir kavm aadece nazariye/erle 
tatmin olunamaz 
-140 -

Yahudiler kavimlerin ve ırklann 
'Weuüh mayalan,, oluyorlar ve, 
daha genil mlnada., insan medeni· 
yetini inhDAJe uğrabyorlar. Marka
çılığa gelince, bu, Yahudinin haliB 
medeniyet sahasında btltUn insan 
faaliyeti tekilleri içinden phsiy& 
tinin Usttinltıtuntı hariç bırakarak 
yerine adedin UstUnltlğilnU ikame 
etmek için aarfettlği gayreti temsil 
eder. Siyaset bakımından, parl
manter tekil bu mezhebe tekabül 
eyler. Komttnün gayet küçük htıc
reainden medeniyetin zirvesine ka
dar her tarafta bu parlament.o tek· 
linin menhus tesirlerini görüyoruz. 

İktisadi sahada sendikalist 
tahriki.ta yol açıyor. Bu t.ahrikit 
ise amelelerin menfaatlerine hiç 
hizmet etmezler. Yalnız beynelmi
lel Yahudiliğin yıkıcı emelleri bun
dan müstefid olur. İktisadiyat §ah· 
siyet prensipinden ne derecede u
zaklaebnlır ve kUtlenin nüfuz ve 
tesirine ve icraatına teslim edilmiş 
bulunursa o kıymetli yarabcıhk 

kudretini de o nisbette kaybeder ve 
içtinabı imkansız bir tedenni ar -
zeyler. Muhtelif mesleklerdeki isti
§ari te§kilitlann hepsi milstah -
demleri menfaatlerini gerçekten ta 
kib edecek yerde bizzat istihsal ü
zerinde bir nüfuz ve tesir iktisab 
etmeğe c;:alU)lrlarsa ayni yıkıcı ga
yeye hizmet etmif olurlar. UmumJ 
istihsale ve bu· suretle ferde zarar 
verirler. 

Çünkü bir kavmin mensublannm 
ihtiyaçları cümlelerle, nazariyelerle 
tatmin olunamaz. Her gün herke
sin hJssesine dllşen ve ona cema· 
at.in umumun mesaisi sayesinde 
ferdin menfaatlerine hizmet ettiği
ni isbat eyliyen kollektif nimetlerin 
.ullıdarile bt.t .. tt, .... ı tMmht o
lunur. 

Mesele Marksçılığın kütleler hak
kındaki nazariyesine istinad ede • 
rek şimdiki iktısadiyatın vazifesi
ni ele alıp ona devama kabiliyet 
gösterip gösteremiyeceği değildir. 

Bu prensipin doğruluğu yahud yan 
lışlığı hakkındaki münakaşa bu -
giln mevcud vaziyeti istikbalde i -
dareye ehil olduğunu isbat etmesile 
halledilemez. Şayed bir medeniyet 
yaratmağa ehil olduğunu isbat ~ 
derse ancak o zaman mesele hal
lolunur. Marksçılık şimdiki lktısa
diyatı isterse bin kere ele alsın ve 
onun işlemesini idarede devam et
tirsin. Bu f aallyetin mu\'aff akiyetle 
ne olursa olsun. bu muvaff akiyet 
Marksçıhğın, tevarüs etmiş olduğu 
şeyi hiçbir zaman kendi prensipro· 
rini tatbik eurctile yaratamıyacağı 
yolundaki mUabet vakıa karşımnda 
zerre kadar bir ehemmiyeti haiz o
lamaz. 

Fiiliyatta Marksçılık bunun de
lilini bizzat arzetmiştir. Hk;bir za
man ufacık bir medeniyet, ufacık 
bir iktlaadf siltem yaratamadığı 
gibi kendisine te\•di edilmiş olan 
uzviyetlerden de kendi prensiple
rile istifadeye imkln ve kabiliyet 
bulam&DU1tır. Kısa bir müddet son 
ra, boyun eiJneğe ve şahsiyet 
prenıipine mUsald davranmağa 

mecbur oldu. Bu da kendi tet
kllltının bile bu kanundan azade 
kalamıyacnğının bir delilidir. 

Bilim .,qı telilddlerlmble 
Marksçdann t.eWddlerlni fJ9allh 1111-

rette aymt edecek eey ,.......,. 
yalnız u1ua kıymetini kallal ve 
teslbn ile kalnuyarak phtllyetta de 
ehemmiyetini kabul etmeleri ve ba
aa btitiba müsbet başa ltbda teme
U yapmalandır. Bunlar ırkçılık 
felsefesfnin esaslı lm.iDeridtr. 

Eğer, tesadüfen, nasyonal • 
Sosyalist hareketi bu esaslı mefhu
mun temelli ehemmiyetini anlama
mış olsa idı, mevcud vaziyeti az. 
çok yamıyarak ekseriyetler haki
miyetini kabul etse idi h:ı.kikatte 
Marksçılıkla rnkib bir partiden 
başka bir şey olmıyacakb. Bina
enaliyh kendisini bir menfi mezheb 
tellkki etmeğe hakkı bulunınıya
cakt.ır . 

Hareketin sosyal programı, eah· 

afyet.t bertaraf etmeğe ve yerine 
ekseriyeti koymağa tnhisv ~
dl, o saman naayonal • sosyalim 
de eimdlkt burjuva partileri gDıi 
Markaçılık ı.ebtri ile kemirilmiş bir 
halde görilııecekti. 

Irkçı devlet, her hal ve şartta 
phsiyet.tn ehemmiyet.ini teslim e
derek vat.andaelarının refahını te
mine dikkat etmelidir. Bu suretle 
herkesin istihsal kabiliyetini ve bl· 
naenaleyh herkesin refahım arttı
racakbr. 

işte, ırkçı devlet bUttin bu mu
hitleri ve bilhaaaa siyasi muhitler( 
parlmanteı ekseriJet prensipin • 
den yani kütlenin vereceği karar
dan tamamen halis etmelidir. Bu· 
nun yerine kayıdsız ve prtsız şah
siyet.in hukukunu ikame eylemeli· 
dir. 

Bundan çıkan netice şudur: 
En iyi tetkllltı eaasiye ve en 1J1 

de\iet t.etekkWll cemaatbı en iJ1 
wısurlaruıa rehberin ehemmlyetllll, 
Amir ve bakimin ıaüfuzuna iabll 
surette t.ernln edecek olan «-ee'kMt 
\ 'e devlet rıekDdlr. 

İktisadi hayatta, en kabiliyetli· 
ler yukarıdan tayin edilemezler. 
Bunlar kendi kendilerini g67.e çaıı 
brmalıdırlar. Tahsil, en lıaldr dlik· 
kbdan en muazzam teeebbUse va
rıncaya kadar, her kademede elde 
edilir ve yalnız hayat imtihanlan 
geçirtmekte devam eder. Buun 
gibi, siyasi şeflerin de bir gftn i· 
c;:inde bulunamıyacaldarı AŞkirdır. 
Harikulide kabiliyette dehllar a
lelAde beşeriyet gibi ayni kaidele
re Ubi değildirler. 

Devletin bütün teşkilib, komü
nU teşkil eden en küçük hücreden 
memleketin heyeti umumiyeslnin 
en yüksek hükfunetine varıncaya 

• \rwe· .,....,_, .. ı •ipirdm hll'm. 
as etmek lizımdır. 

Ekseriyet tarafından karar ver
me yoktur. Yalnız mesul eefler 
vardır. "İstişare,, kelimesi iptidai 
manasına avdet etmek li"'Nfa•. 
Her adamın yanında müşavtrler 

bulunabilir, fakat karar bir kişinin 
işidir. 

Vaktile Prusya ordusunu Almu 
kavminin en hayran kalınacü a
leti haline eokan prenaıp( alarak 
bir siyasi sistemin temel'J!:ıe onu 
getinnelidır : Ht'r şefm maiyetin
dekiler iberinde tam bir otoritesi 
ve maf evklerine karşı da tam bir 
mesuliyeti vardır. 

Bu dakikada bile biz parlamen
tolar denilen esnaf loncalanndan 
vazgeçemeyiz. Yalnız, onlann bft. 
tlin müzakereleri hakikaten birer 
istişare olacaklardır. Yalnız bir a
dam otorite ve emir ve kumanda.
hakkı ile birlikte mesuliyett yükle
nebilecektir ve öyle olmahdn': 

Parlamentolar haddi zatlerinde 
lüzumludurlar. Çünkü, her eeyden 
evvel, öyle bir muhit vücude ge
tirirler ki bir gün kendilerine me
ıuliyetler tevdi edilebilecek tefler. 
burada yavq yavq terbiye gö • 
rUrler. 

O zaman ıu tabloyu tersim ede
biliriz: 

Irkçı devlet, komünden Reich'm 
hükftmetine varmcaya kadar, ek
seriyet yollle bir şeye karar vere
bilecek hiçbir temslU heyete ma
lik olmıyacaktır. Yalnız istl§arf 
heyetler bulunacaktır. Bunlar dai
mi surette tefin yanında olacak· 
lal ve vazifelerini ondan alacak· 
lardır. Hatta hazan, icab ederse, 
bazı sahalarda tam mesuliyet de
ruhde edebileceklerdir. NuıJ ki 
esnaf loncalanmn "Corporation,, 
bütün gefierl yahud reisleri için 
daima böyle olmuıtur. 

Irkçı devlet hususi meseleler 
hakkında ·mesel& iktısadf mesele
lere dair- yetilmeleri ve faaliyet
leri itibarile tamamen saWıiyetsh 
olan kimselerden mUtalea sorul .. 
masına yahud bir karar istenme
sine cevaz göstermiyecektir. Bi
naenaleyh, temsili heyetlerini .a.. 
yasi kamaralar ve korporatif ka
maralar di~ e ayıracakbr. 

'Dewamı Uflt' l 
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Fransızcadan tercüme eden: SUAD DERVİŞ 
Buraya. her muhtaç hasta gelir - Buraya geldikten sonra; blrııam.t§tı. Çopur, meyus oıma:la ab:, 

k k 
aralık seni takdim edeceğim. Ellnl r~be~ ~çonun babası olduguo 

ve iyileşerc ÇJ ar (Jp emi ?.. vınmıati. bUll 
Şu esmer iri delikanlının da gallbaı - Tam gece yansı ayak kapla - _ Peki anne.. Zaten; bUtün çingeneler ve Ati 

pek hoşuna gitti. Yalnız kendisini rından bir tanesini kaybetme. Onu _.. Demişti. GUlUl her 09yi hazırla • larda.n gayri olanlar Çopurun, 
dansa kaldırıyor. İsmi Michei Letour bulup evine getirecek şehzadeler arı- ) mışt:ı. Hem Aliçoyu eğlendirecek, çonun piçi olduğunu biliyorlardı. 'lcıı 
neur imiş... tık dünya. yU.zUnde kalmamıştııı. hem de oğlunu uıl babasına tanıtıp Çopuru, yalnız kendi oğlu .. bıJ;o· 

Mtchel ismi güzel bir isim, yüzü de Halbuki on sek.hs yaşında olan hm el öptilrecekti. tek bir kişi vardı. o da, Gülltinilil r· 
çok se,imll ... Jenny onu pek beğen· genç kız bir parça da masal aehzad&. ... cası idi. Fakat; bu sefer her şey 0 di 
di. Zaten bu gece her eey rUyaya lerlnin masallann dışında. da buluna- Allço; Gilllünün ardın& d{Şü. ~ taya. çıkacak, 0 da, Çopurun ~.~~ii. 
benziyor. Bu musiki.. bu gt1ller, bu bileceğine inanır. centn karaıılıklarmA dalarak iki çift oğlu olmadığını anlıyacak ve GU 
çiçekler ve bu renk ve kolmlar, sonra Fakat biçare Sondriyon artık bir çingene çadırlarma doğru yürUıneğe den ebediyen aynlıp gidecekti.. et· 
belini hafifçe sıkan ve elblsesin.fn tek şey istiyor. Bir peri kızınm yar- başlıı.dılar. Nitekim, GUllünün kocası, hıd~ ıı 
kumaşı Usti.inden hararetini hlssettl· dımlle bir tek gece görebilmiş oldu- Aliço soruyordu: lenip çadırdan uzaklaşıp gittik e 
ğiniz bu kol... Nefesi, nafesile ka. - ğu bu gUzel Memden sıyrılarak ken- - üten GUllU, .bu oğlan benim sonra, kendi akrabalanndan bulu. 
rışan bu ağız!.. dl hayatına dönmek... mı ?. nanların çadınna gitmişti. 

Beraber büfeye gidiyorlar. Şam • Güzel elbiseleri bir ta.rafa atıp, es- - Vallahi senin. Herif, hiddetliydi. lhtyar hnla.51111 

panya da nefis! Bir kadeh daha içli· ki esvnblannı giymek sır ocağının - İyi bir pehlivan olmuş be?. söyleniyordu: . 
mez mi? .. Niçin içilmesin!. Mesud ol· başına geçip, şehzadeleri değil, ha • Elbett .. 11. 

- e.. Ani d b . . G'"llii p.» rnak içln ne lhıın? Ne lbıın olacak yatı ve talihi kendi hayat ve talilne _ N e ·· ıkmadan söyle • - ama ım u ışı... u ' dir • 
mesud olmak i"'in. Genç olmak yeni benzeyen kendi A.leminin bir insanına. . ? ey gureşc ç çoyu tutuyor ... Zorla oğlanı yen 

~ medin. d' 
bir kalbe malik bulunmak, kendisine rastgelmek ... Kendi gibi fakir ... Fa- _ Vaktt olmadı. ı.... t. 

k k k · · k bili de İhtiyar her şeyi biliyordu. Fakı.tı • yakışan bir elbiseyi giymek kA.fl!. at aş ını verme ıçın mu a n D "'"" • 
1 

h .,..,,.
0 

.... "mi _ Çocuğu ezdik be!.. ç 
Genç bir kadın Michel'l çağınyor. para beklemiyen bir insana rastgel- Adana 0~·ımevın n a.n~ . ...., gonınu,. _ Ezdin ya.... ev bozgunluğu olmasın diye ses 

Delikanlı genç kızı terkedc.'l'ek onun mek. Adana, (Hususi) - İlimde, fendo, Bu sıhhat yurdunun baş ve tek _ Eğer, daha söylememi§ olsay. karmıyordu. 
yanına gidiyor ve onun yanında biraz Bu zenginlerin, parlak. süslü haya· sanatta. değerli elemanlar yetiştiren, doktoru kadın hastalıktan müteha&- dın gece yansına kadar ezerek leşini Çingene, durmadan küfür ediyol"• 
kalıyor. Jenny bir müddet butede tından bir gecede iğreniyor. ÇilnkU her sahada adım adım yükselen, mu sısı ŞUkrU Konuralp henüz ya.kınlar bırakacaktım meydanda be?.. karısını yerin dibine batınyonıu: ı· 
duruyor. Sonra demindenberi kaval· görüyor ki onlar da her §OY pınlt.Jlı kn.ddes gayelere matuf her ihtilal ::e d: vu~ua gelmiş bir do~ acibesini _ Allah acıdı... . _ Rezil karı, bir de üste _h.~S~ıı 
yesinin kendisine anlattığı şeyleri ra· bir satıhtan !~~ettir. . . . tnkılabta geniş bayraklar açan ~~- ?~stenyor. Bu çocuk ıkı kafalı ve _ Ziyanı yok. Yarın Kel MellUI· mızı çadırımıza davet etti. BUtun ·~ 
hat rahat dUşUnebUmek için kendini Ve bu muhıtın gençlerı aşk ıçın yük ziraat mel'kezi Adana, bu gun ıkı buçuk kolludur. Ya.rım kolu ar · ten çıkarırım onun acısını ben! ıarı topladı. Onu eğlendirip şenli 
tenha bir köşedeki geni§ bir koltuğun yalnız para için kur yapabilecek ka- "modern şehir,, kaydını hüviyet ka - kasında olduğu için fotoğrafta görl11- _ lnşa llah ! .. yapıyor... Bu herifi nereden tnnı)'°! 
içine atıyor ... Şampanya onun ba§ını dar ahlAk ve gönlll ihtiyarıdırlar. ğıdınn tescil ettirmıştir. Kilometre· memektedir. 1926 danberi yurdumuz. _ Çopuru pehlivan yapacağım 0 ki be?.. . 
döndUrdU. Bura.da ışıklar da daha KUçUk Sondriyon, balodan, musi - terce asfalt ve parke yolları, elektri: da ra~tlanme.mış bi.r .hadise. ?0 ktor, bundan sonra.... İhtiyar hala, sükut ediyordu. ~1 

hafif.. sesler kulağına adetA stlr· kiden renk, sil& ve şarkıdan kendi ğ'i, bütün Türkiyede yegane en yenı gebeyı kurtarmak ıçın çocugun bir _ Elbette... bayet, iş uzadı. Herif ileriye vurd1• 

dlnal gibi geliyor. Kimse onun far- evine doğru kaçarken gönlünde bir su tesisaU, en büyük barajı, yüzlerce başını kopartmak suretne almış ve _ Daha onun çok noksanları var. Be . bi .. k •
1 

i.Yfal e · 
· t be · ··ıti d k rta tı - nım, ncı og umu o kında değil ... Burada durmak ve dli- hapishane·duvarlan arasından kurtul kilometrelik geniş su kanalları, pe - ge yı o m en u rrnış r. _ Al götilr beraber istersen?. diy B 

1 
'ft'h ederinl·" 

.. .. ' ' or.. en, onun a ı ı ar 
§llnmek ne tatlı. ..M'lchel ona neler muş olanlann sevinçli ferahlığını du- rol faaliyeti, ı:;ayısı yuzu aşan fab • Doğum kısmına geçerek Adanad& _ GöttirUrUtn bel.. N d k •

1 
hr çekilirinl ?. 

d . . .. 1 . k 1 Ak -~.J • e eme , og umu a 
1 söyledi. Aşkı adeta bir yıldırım ar - yuyor.. rikalan, lıseleı ı, enstıtu erı, urs arı dlinyaya golcn zelzele fcla et~esı· _ GötUr ... Güreşten güreşe gez - .. ç· ğltJ i e 

besi gibl tuttu galiba.! Kulağına söy- - SON - ve hamiyeti ile eşsiz Adanada, bu - ni ziyaret ediyoruz. Erzincan zelze- dir. . :ıaıa, ~uyordu. ın~ene 0 dııyıı· 
!ediği sözlerln hepsi derin m!nalar == =-=--====2-~ güu, müteaddid içtimai mücsseselel' lesinde kardeşini, kardeşinin iki ço- _ Peki.. dedi. ıftıhar ediyordu. İhtiyar ka.rı 
taşımıyor muydu! Jenny'nln kalbi Ayva ıkla feci de yükselmiş ve yükıselınekte<lir. lş- cuğunu, eniştesini, hemşiresini, hem- İki çift, eski demleri de yld et. namadı, ı:ıordu: 
hızlı hızlı vuruyor. Bu akşam öyle te bunlardan b~ tanesi: Doğumevi: §iresinin iki çocuğunu sosyaJist ec&- tikten sonra; çingene çadırlarına ge! - Çopur nerede? rl 
bUyük bir muva!faldyet kazandı ki.. Bir • yet Sıhhat ve İçtimai Muavenet Veka.- lin elinden kurtnramıye.n.. ancak mi§lerdf. Çingeneler büyük çatı ateşı [Deuam• txı • .-
Hem <le bu olmıyacak bir şey mt ?.. CJDa !etinin vMdiği 8 bin ve Milli Mensu· karnında sakladığı oğlu ile Adana. yakmışlardı. Her taraf aydınlıktı ................................ - .... ••' 
Uzaktaki bir aynadan mavi aksini gö- Ayvalık, (Hususl) - Geçen pa. - cat Fabrika.sının teberril ettiği 500 Doğumevinin yumuıınk ve sıcak yıv Yüzlerce çingene kızı ellerinde def, Ayvalıkta 
rüyor... zartesl günü sabahleyin Girld mU • lira ile bu müessese Adananın ka - tağında gözlerini haynta yeniden a- darbuka, ztlli maşa, keman, ud vur-

"Nicole de ne iyi giyiniyor!,, badillerinden Kel Hasan arkadaaı dın ve çocuk ha::,talıklarına ferah fer gan Şefika Hattat: patlasın çalıp çırpıyorlardı. 
Tam böyle dUşünUrken birdenbire Mustafa Şalvan tabanca ne öldür - rah cevab veren, bir tek hastayı dı- _ BUttin felaketlerııı mesuliyetsiz Aliço; sevinmişti. Pehlivanın gel· Şiddetli fırtına 

~ulnğına bir muhaverenin aksi gel· mUştür. Katil kaçarken yere düşerek prda bırakmıyan, fazla doğum kar • 'fannsı bari oğlumu korusun, diye 1 dlğini görünce, hep birden bir oarkı A ba gU 
di. İki kişi konuşuyorlal'dı. Bu lo~ tabanca ateş alını§ ve beyninden vu- eısında eli b_öğründe ne_ yapacağını Tannya yalvarıyor. \'e : tutturdular: .. Ayvalık, (Husus~) - Çarşaill 1tnl' 
köşede kendisini gö~~yorlnrd~. rularak o da ölınUştUr. eaeııını~an.~ır -~1ale gelnuştir. Bu n1U. _ Yarm, iyi olduğum gün, has • _ Pehllvanım geliyor, pehlivanını n_u. s~bahı fırtına ıle başlıy~ti- z2 

- Canını. Bu 1ıakıkfsı değflmış! • •· essesenııı ~unku zava.lll ".~ acık:11. maıı tahaneden çıksam ve caddede bir geliyor, aslan pehlivarum hey!.. tipısı akşama kadar ~evam arısW 
- Ne demek?. Z 1 l f l "k t d 1 • zarasını bılenler bugünku yenılık ve aö-aca yaslansam, Belediye memuru 1 Çopurun babası bu vaziyete fena şubat perşembe gec.csı s:e~e y urtı • 
Bwıu eöyllyen s Micbel'in sesi C ze .. e •• e .~ C ze e crınc mUkemmellyet ,kar§lsında hayret ve ;encd~r. Ağaç taze diye. lşte ben, halde kızmıştı. Ortadan kaybolma - dan ~nra fırtına şıddetını ~r~t ver-

idi. Jenny kulak kesildi. Gurunun yardımı hayranlık duyroa~tadırl8:1": . hayatta bir ağnca yaslanamıyacak ka dan evvel oğlu Çopurun ya.runa gi. ra~ ?ırta~ım kazalara sebebıy bir ftJ 
- Ne demek olacak, iki Dombrey· Kazamızda teessUs eden Mllıt Yar -1 Duvarları zemın~en ıtibaren b~r dar desteksiz ve kimscı;iz kaldım. derek: mı!}tir. ~.ı~anım~zda bulunan aıl'llıYtı 

Jer varmış .. iki kardeşler. Bir tanesi. dım komitesi dellletile halk kudreti metre :ayanslı tefrış ve teshin cdıl- Bütün kun•elim, yegane desteğim _ Oğlum, bu ananın yaptığı ne- nan mo:oı·.u de~ır. tarıyarak Ç rınas.· 
o bizim bildiğimiz Dombreyler zengin nisbetinde, memur maaşının yüzde 1 mie koguşları, m~ayene.haneleri, lil • şu kucağımda uyuyan, f elil.ket ve lZ.. dir ? k~dar su~klemıştır. Arpa P~aı 9ı. 
ve yüksek cihazlı kızlan olan diğer· 2~ ini vermek euretile herkesten ev- boratuvarlan, ~ogum höcrelerl, ba.ıı - tırablardan habersiz gözleri kapalı Diye çıkı!)mıştı. Oğlundan meded kı seb~e ~ükk.anlan yıkıld~ .. E Her )'e-
leri ise on parasızlar... İkinci nevt vel ilk yardım olan "leM,, lira Kı.IYO odaları, genış ve uzun koridorları, adsız yavrumdur. umuyordu. Fakat; ondan aldığı ce _ ~nda ıkı kişı kaldı. İtfa1,ec pi. 
Dombroylar! ılay anbesfne yatırıldı 1bekleme ve kabul salonları.. hatta o·l d h .. k l vab şu oldu· tışerek zaval!ılan kurtarmıştır. ,,ltııJ 

·· z ~~ · k d' h lal .1 g unun a mı en uz ·ovmamış o - · - b d b· eci ve bll" 
- Deme Allah aşkına .. demek be· İkinci defa .,306 ltra daha temi _ pencere, e.pı, mer ıven ve a arı e duğu anlaşılıyor · _ E! .. Sen karışma!. ger s.:.ze p~.a~ın a se z. . lıırı:ı• 

nim akşamdanberi peşinde dolaştı - " . bir lsviçre hastahanesinden farksız . ·~ . . . . Tevfıgın dukkanının lamarınn . J.tı 
• k 1 nile pare yardımı "1941,, !ıraya. oı· blr leviçre hastahanesi kadar temiz _ Hcmşırc, oglıınun adını ne ko - Çingene he.nft sıvış.tı. ~pm. Alı· kopararak dereye atmıştır. Terıı ı1 
gı:. ;~kiri imlış!. karılmıetır. . havadar, moderndir. Bu büyük eserl yacaksın? dedim. çoya karşı çıktı. Ona, fhtırnmla bu- medln terzi dlikk8.nının lamarınnl~l"· 

_ Yandık!!.. "321,, parça muhtelif eşya teben11- meydana getiren ba.§hekim ŞUkrU - Doktor ne korsa.!.. yur. etti. nı kopararak onları da yere atn11ş \-e 
Tnm bu sırada saat on ikiyi caldı. atı yapıldı. Konuralp, titiz itina ve dikkati, baa- Doktorla gözgöze geldik. ~n "Ye- Çıngene kızları daha hA.lA.: . Birçok evlerin kiremidleri uçnıtJdŞ tlt 

' · · ğ •-~~ '--~~-· da ~ ... t.tı- . . ~ . • - Pehllvanım geliyor pehlıvnnım 1 F id c - !ster yan .. ister yanma hA.dise Di er w.nu.'tan ~z ~ &- eas ve mlidek1dk nıhu ile h&italan nt Sabah,, namına çocuga bır ısim . . ' 
1 

bacaları yıkı mışbr. ırtna § 

böyle. dilen Erzincan felü:et?..edelerinden I il.zerinde de ayni ehliyet ve ijefk:Qtla dUşünUrken, doktor müşfik sesile gelıyor, aslan pehhvanım hey·· devam etmektedir. 
_ o halde ben kaçıyorum. Bana beş nüfusun bUtün ihtiyacla.rı temin kanad açar. hastasına: Diye. darbuka, zilli maşa vuruyor ------

haber verdiğin için teşekkürler ede- edilmektedir. Bu hastahaneye girmek it»tiyen - Peki, öyleyse paJJ81Dızın adını ve ~ıntıyorlardı: Ege denizinde fırtına 
rim. j tik yardım "1635,. lirayı Giirün hastalar için hiçbir muamel~ yoktur. koy~lım ... temiz bir ine~ adı ... Ne Nıhayct, pehh\•anı. ateş ba§ında İzmir, 25 (A.A.) _ Mersindell .~~ 

Balonun neşesi birdenbire gözlerin Kızılay §Ubesi merkezi umumiyeye Cınsi hastalığı bulunan bır kaclın, derem- dıye soruyor. Şefıka: bir ~ere ~turttular. . mesi beklenildiği halde flrtına yıııi1. 
den silindi. Demek Michel kendieine 1 çıkaracak yerde Sivas Kızılay şubesi- doğum günü ya kl~9:1 bir gebe, ş~f~ - Nasıl de~~ D~k~or. İki tellı, darb~a scslcrı, kızların den gelememf~ olan Çanakkale ,11P~ 
değil amcazadesinin cihazına hay - ne çıkarmış ; Sivas Kızılayı da Gü- ve ihtimam arıyan bır ~avru .e~lennı Yanımızdnk_ı dıger ikı ga~teci ar- nuınaralan __ ortalıgı çınlatıyordu: H~- ru dUn limanımıza gelmiş ve ge . 
randı. Ona kur ediyordu. rtinlln bu yardımını aynen merkezi sallıya sallıya buraya gırer, ıyı olur kadaşı da şahıd tutarak çocugun adır ldkaten, güzel çalıyorlar \'e eglenı· !stanbula doğru yoluna devam et 

Sarho~luğwıdan ve neşesinden ay-,urnumiye yazmadığından mı_, .. h~r ve ~lüp oynıyarak çıka.~ ~d~ .. Giriş nı koyuyoruz: yorl~rdı. .. ml~tir. 
rılmış olan genç kız tıpkı masaldaki nedense radyo ve gazetede Giınıntin şeklı bu dereee kolay, uzüntusüz ve - İsmet. AJıço; sabaha gııreş yaprıcaktı. _._ 
kUçUk Sondriyon gibi yerinden fırlı· ı yalnız ikinci irealAtı "306,, lira zik- bedavadır. Hatta ~ıasta a~ını da?l _ Bu ~ün ~el~et_ ve ıztı:ab çocu- E!. Ne de olsa _Çopur, . onu epeyce I . d h dUzeldİ 
yarak kaçmak istedi. Bol iskarpin - rediliyor. ötedenberl yardım ve şef- söyle~:1< isteme:t.8e ısrar edılmez, dm gu tame~ı~, ~rmı mıl~on Türke y~n· yo~uşi~. La_lun, pchlıvanın neşesi z~ır e ava t.ıJ1111' 
Jerdcn bir ta.nesi bu telii.e içinde a- kate alışkan halkımız teberrülarının ve mıllıyet a:aştırılm~z, .ona ~dece n~n ~a.k~kt t~n:ıet,, ı olmıyacagını yennde ıdi. Çıngene kızları~a para lzmı.~, 25 (A.A.) - Fırtınıı. ıflll' • 
yağından fırlıyarnk iki adım öte3''e "1941 lira,, Kızılay merkezi umumi· lft.zım olan alaka ve cıddıyet goste - kım ıddıa ~c~~hr? , yapıştırıyor, onlara habre gobck et- men sukut bul~uş~ur. ~ava. ıcıı.I' • 
kadnr gitti ve onu ayağına geçirme- si listesinde görmediklerinden mt1· rllerek iyi oluncıya kadar bakılır ve Doktor Şukru Konul'alp a teşekkür tınyordu. mıı ve etra.ftakı do.glan orten Gll' 
ğe çabalarken Nioole'ln sözUnU ha . teesslrdir. Btitlin irsalatımız banka bbbi bir mani olmadıkça istediği ederek aynldım, GUllU. Alicoyu eğlendirmek için lar sürntle erimeğe baalamıştırdif· 
brladı: ve redml müessese makbuzile sabittir. yemekler, tatlılar vermr. \'u.,.uf Ayhan bütün çingene kızlarını başına top- gUn bava açık gUne&ıli ve gUZC~ 

Soğukkanlı olmak lbım. Bitaraf rane isticvab tarzla.n onun tocrtibeli 
olmak lAzım. Falan falan.. sabıkalılığı önilndo iflas ediyor. 

Ha nerede kalmıştık? Boyuna sakız çiğniyor. Kimse ile 
- lUıopt, Robertsonun isticvabına temasa g~iyor ve kendi Aleminde 

lüzum gÖitermiyor. yarı meczub gibi yaşıyor. 
Bunun üzerine tahkikat heyetl Tahkikatın bu sa!hasından sonra, 

de oradan ayrılıyor. Şipman ile serso meaelenin aydınlatılması polis mU · 
rl hırsızı müvacehe ediyorlar, o da dUrlyetinin en maruf ve zeki taharri 
böyle bir kimse ömründe görmemie memurlanndnn Howarda havale edi
olduğunu gayet sarih ve vazıh olarak lfyor. Birçok kör dUğümleri çözen bu 
beyan ediyor. Bu sefer ta.bit suçlu o· adam vaka karfjısında dttşUnUyor, el
larak yakalanan serseri sorguya ç&- !erini şakaklanna dayıyor. Uykusu 
kiliyor. kaçıyor. Fo.ka.t bir ipucu bulamadığı 

İsmini, adresini veriyor. Tahkikat igin de fena halde UzillUyor. 
yapıyorlar. İsminin de adresinin de Fillmor a.karetlerlnde biribirine 
yanlış olduğu anlaşılıyor. Onun Uze- mtilaeık evlerin biltün arabacllan hiz 
rine kendisine ne sorsalar, cevab ala- metçlleri sorgudan geçiriliyor. Hiç
mıyorlar. Suratını asıyor. Anüd bir blri sadraeifa verecek bir cevab v&
sUkO.tn. vanyor. Nuh diyor, peygam- reıniyorlar. 
ber demiyor .. ve susuyor. Howard, Knopf'a yazılan mektubu 

Mevkufiyet hali onun hlc canını esna tutamk tahkikntım tevsi etmek 
sıkmıyor. Bu hale alı~ık b!r eda ile istiyor. Br:ightona gidiyor. !{Ağıdın 
salına salına dola~ıyor. Biıu dayak satıldığı dükkanı buluyor. Fakat bir 
yiyor. Yine sil.küt ediyor, en mabi· tek mektub kU1dını kimin aldığıru 

s -w - ~ 

ladamlar koyuyor. Bunlar onu takib Bir iki kadeh içki yuvarlıyor, Ylt'ı, 
edecekler, hırsız dolaşacak arkadaş· hic kimse ile görUşmüyor, yine çı,6f'(l 
laıını bulacak. Mücevherleri elden yor. Bu takib i5ini bilahare JJO';ııtJ' 
çıkarmıya çalışacak ve bu açık göz- arkado.şla.nndan birine §öyle nJl 
belki de hırsızı suç üstü yakalıya - yor.. 0'ı 

Tefrika No : 22 caklar. Serseri hapishaneden çıkın· - Birader, diyor. ömrürnd~ çıııı 
dlikk~.ncı .. l' ' . . . Knopf'ın evinden çalınan mUcev- ca doğruca basit bir aşçı dükkanına takibler yaptım. Fakat hiçbirı uııy 

" soy ı;> emıJ oı. . . . . k h ve ıP ·i 
b. 1 k" . herlcrin bır kısmı daha do"'r usu kıy-ı gırıyor, kımsc ıle konuşmuyor. Kar· kadar ye nasak eyecansız . ..ntlı: 

Bir hafta zarfında ın erce ı~ı 0 b · ·· 1 d B 1 b l im d DU ·· bi k hertf D"' ııı 
benden zarf kağıd alır, diyor·. Ben metsiz taklid Fransız taşlan oı·ada ! nınıb . ~r guzcH .of~Hruyor.d bo. ot şata. ot k"ab ıed. 'ld'şğiun' blrı· ere a Ve uılttİ' 

. . ld .ı::... • • Demek hırsız bunları götUrernemiQ ra ıçıyor. erı ı owar ızza - a ı ı ı nı ıyormu~- -" 16 ne bıleyım ... Adam haklı o Ut;u ıçın ~· · . . .. . ed k" · t kti"....,.,w-
. • ve saklamış. Tabii Knopf bunları lkib cdıyor. Öyle ya ... Boyle muhım en ımseye ezıye çe ,... tı \" 

Uzerıne fazla vara.mı,orlar. . .. b k t "b' "te d" aoJa.Ş . 1• 
. uf mal bulmuş muğribi gibi derhal po· bır meselede ışı aş asına emane et- yormuş gı ı mu ma ıyen J>Ô) 

. M~ktubun yazısıle, mevk ser~ · lise götürüyor. menin manası yok .. ve görüyor ki, l!içbir ipucu vermedi. Lond.radıı 1
11

1i' 
rınin ~a~~~. kal'§lla.ştı~yorlar. 1 a· _ Belki sizin için bir ıpucu olur, sefil herif hiç kimse ile aliı.kadar ol· le soğuk günler pek nadir oıur .. ~ç 
zılar bınbırını tutmuyoı. .. .. diyor. muyor. hime böyle bir günde işe çıI<UJll dol· 

Tahkikat bir. taraftan yuruye dur· Bunun üzerine müfetti§ Howard Saat dörde doğru a.açı dükkanın • fes aldıkçs. ciğerlerine, sanki bVı nsıı 
sun o sırada hır baş~a vaka oluyor. dahiyane bir fikir buluyor. Zaten bu dan çıkıyor. lşte bundan sonra, Ho- duruyordu. Evde güzel gUzcl !.fllııı· 
22 :ıuma.raıı _evin yapı Knopfuu otur- polislerin cümlesi alelade ve beylik ward için Londrnnın dar, karışık ve bir sobanın karşısında çoıuır i il~ 
dugu hancrun bahçe tarafında ufak oyunlara dahiyane slis verirler, ve girift sokaklarında can sıkıcı bir ta- çocuğumla ohı.rmanın haez:ctın ,ıılı' 
bir atelye vardır. O ııtelycnin sağ ta- zannederler kj, kurnaz hınoğlu hin, kib başlıyor. Hava buz gibi soğuk defa o akşam duydum. EJletJrtı ~ı.ı, 
rafında kocaman bir Uta bulunuyor. şerirled bu dahiyane fikirlerile tu- olduğu için bu takib keyfiyeti Ho- lanm donmuştu. Boğazı~. 0~ı<ietıl 
Robcrtson o gUn tesadüfen o t~ı zağ!l. düşürebilirler. Biliyor musunuz wardın hayli de canını sıkıyor. !sim başladı . .Kaç defa takib l§lP yu 
yerinden oynatıyor. ne yapıyor? Mevkuf olan serseriyi siz kerata bir yerde yedeşmiyor. Her bırakarak kaçmak istedim. ııorl 

- Hayret!- •lerhai tahliye ediyor. Ve arkasına önünden geçtiği meyhaneye giriyor [Devauıt 
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MAZON MEYVA Tuzu· INKIBAZ~ HAZIMSIZLIK, MiDE BULANTI ve BOZUKLUGUNOA, BARSAK 
TEMBELLiGiNOE, MiDE EKŞILiK ve YANMALARINOA emniyetle knl1anılabillr. 

kabildir. 

[Baş ta.rafı 1 incide] 
141 halkodasının açılışını yapmıştır. 
Cümhurreisitniz ve Bayan İnönü ile 
Vekiller, mebuslar, Vekaletler erkaru 
Matbuat mümessilleri ve kalabalık 

bir davetli kUtlesi merasimde hazır 
~ ~~~~~ 

rat'ıh H lk . . lkar.tlıktan sonra maçı Galatasaray F b h klübüm "i- Halkevlerimizin ~çılış ~~-rasiminde a ev n n 5. O kazandı Galatasaray forvetinin ener a çe . saat tam 15 de Rıyo.seticwnhur or-Sok en az birincı. takım hiicum hatb ka- zün senelik kongresı kestrasının çalıdığı istik~al marşile a { QŞ SU ldar müessir olması bilhassa nazarı Fener.bahçe klübü dün sabah se • başlanmış ve. bunun akabinde B~ -
~-·· d"kl · lb tt• · · kl "" b" d ak vekil Dr. Refık Saydam nutkunu ırad ... ~~evıerı k" . . ld"" ·· u ı · mti ce e ı. nelik kongresını · up ınasın a • . . 

"'111 nın se ızıncı yı onum k L• 1 .b. .d eylemıştır 
& .. asebetile Fatih Halkevi tarafın- 11 ara ıg maç arı detıniştir. Ruzname mucı ınc~ ı ar: B ' k·İ· . . k k .. ekr al . 
"il le . h f 1939 yılı hesablarını umumı aş\ e ı ımızm sı sı sur ı 
'qt rtıb edilen sokak koşusu dün eye 1 

• • kışlarla karşılanan bu nutkundaı.ı 
~onda Yapılmıştlr. 31 atletin iş-ı Ankara, 25 (A. A.) - On dokuz heyete arzetm~ş: bu h~~m?Ia_r tasclık sonra Nureddin Sevinin Kervan adlı 
~a ettiği bu koşuyu, birkaçı müs- ~ayı~ stad.yo~unda 50_00 .. i .müteca • ve idare heyetı ıbra edı~~ışti_r.. eseri gerek dekor itibarile, gerek va-

a 

' hepsi muvaffnkiyetle bit.ırmi~ vız bır seyırcı kalabalıgı onlinde ya- Bundan sonra 1940 butçesının tas- ·r lan gençlerin gösterdikleri mu· 
it ı, · 1 ·· 1 h 1 · · bahs ı · h zı e a ~ · ~OŞuya Fatih Halkevi önün • pılan lig maç an guze ve eyecan ı dıki mevzuu 0 muş, umumı e • f faldyetle çok güzel bir surette ··~~~,.dl 

ta~. b~lıYan atletler Horhor, Aksa- oldu. . . .. yet kısa bi: mün~~şadan sonra bu- ;:msil edilmiş ve törene nihayet ve- • 
'Capa, Topkapı,sur harici, Edir- Harbıye ıle Guneş. tak~mları ar~.: nu da tasdık etmıştır. rilmiştir. Emin6na Hal1revınde açılan resim ~ergısı 
~k Pı'. aaragUmrük yolile 7 kilomet sında yapılan ve Gilneşın sarfct~gı En nihayet, 1910 spor programının Halkevi gençleri ve halkevi önün- .. . . . 
'bır Yarış yapmışlardır. Bu koşu b~tün ~a~re:e ra~en 4 · 2 Harbıye- tesbiti konuşulmuş, bu a~a?a idare de toplanmış olan binlerce halk Mil- l:f:~lkevlerimizi~ um~i ~urette ~u · kur ve takdinmı ~uzu~uzda tek 
~ 1.iYa.de parke taş üzerinde ya •

1 

nın galıbıyctıle ~etıcele.nen. bu m~ç • heyeti teknik izalıat vermıştır. li Şef lnönil'yü gelişlerinde olduğu' gune kadar gosterdıklerı ~ıes.aı ve rarl~mada:1 geçemıy~cegım. 
~ğılldan 'l'ürkiye birinciliğıne iş • ~-n son_ra, şnmpıyona ~~~~nde bil • Bu konuşmalara göre klüp futbole gibi evden ayrılışlarında da en can- aldıkları_ neticenin ~~unı~e~ mu· Türk mı:nevverlen, . . 
Ilı te edecek olan Uç İstanbul takımı- yuk rolil olan Gcnçkrbırlıgı • Muha- biraz daha ehemmiyet verecek, İs • dan sevgi tezahüratı göstermişlerdir. cib oldugunu bu vesıle ıle butun va- ~~lundugunuz ye.rlerde~ı Halk.~v • 
tııe ~kU eden on iki koşucu iştirak et fız Gücü ekipleri arasındaki maç tanbul şampiyonlu<Yunu kazanmış 0 • B , 1 ·u N tk tandaşlara işttinnekten en büyük lerını ve halkodnl_arının sızleı·e guv~ 
~ittir. Gençler Birliğinin 1 • O galebcsile bit lan atle~izm ı:ıub~ faaliyetine ayni A k 2aş5 \l(eAuAo) ~ıH ulk 1 rinin hazzı duymaktayım. Bununla bera • nerek açmış ve sızlere ?.°1ane~ e~ış 
"l!r · t' "" n ara, · · a eve h ·· ·ı · k. af t · bulunuuoruz Mesud mutesamd bu · tı. ece alanı d b" · · bi ku mış ır. şekilde devam edecek ve tenis ile de- k 1 8 · · ld"" ·· il üna- ber, enuz tamamı e ın ış e memış .7 • , 

....., ilr ar an ırıncıye r • k bl"I uru uşunun mm yı onum m H k 1 . d d b h t . yük Türkiyeyi münevver halk ve halli ~, •
1
nci \re UçUncliye birer madal- Ankara me te ı er maçı nizcilik ihya edilecektir. sebetile bu..,.ün Ankara Hnlkevindeibazı al ~v enn en e a :e ~eyı, .. b" 

1
. -· ta ak . ·ı 

dord·· B ·· k · 0 bu umumı muhasebe hasbıhalınde çı munevver ır ıgı ynşa c \ e 1 eI 'll1ıt f llncU ve beşinciye de birer Ankara, 25 (A.A.) - u~ me Bu cilnıleden olmak üzere tenıs yapılan merasimde Başvekil doktor . d f dal ö .. .. B .. letecektir Bu uğurda hepimizden fe. 
~ anuaaı verilmiştir tebliler arasında, Askeri Fabnkalar kortlarında bu sene azami faaliyet Refik Saydam yeni altı Halkevini yenn e ve ay ı g n.ırum. ugune t ·h. t f"ki k bek 

L erdi •ft- · - d d b l li 1 kadar açılmıs olan 373 Halkevinden ragn ve ızme • ı r ve eıne ~ "<U)nif şöyledir: Takfor "Ka- Gücu sta ın a aş ıyan g maç an gösterilmesi temin edileceği gibi de- ve 141 halk odasını aşağıdaki nut • .. .. :. . . d lenmektedir MuasıF m""'eniyeti ya-
~llı:ı r,, 26.1,4, Lefter "BUyükadnlda büyilk bir intizam içinde cereyan . Tk ·ç·n de Modada bir lokal bu- kuyle açmışbr: en buy~k kısmı, bızı memnun e e - tan "hni. tl. b ~~l·ek ti tab'-
~ " · f b ı ··ı · b nızcı 1 1 1 cek ~ekılde çalı6mıslnr ve gelecek se- ra zı ye e u mem e n ı 
~!lor,'' 26256,38, Yaşar "Büyilkada etmış vlebgalcnkç b~t o c~ e_nnktitlu mi ataç· lunacaktır. Kongreye yeni müessis "- Aziz Reisicümhurumuz, nele~e daha ~üyi~k inl<i'•:nflar gös- atını, bu milletin kültürünü işlemek 

' ' 7 Barkef "Kalespor Ste- lan ka a ı ır seyırcı es • ~-- ·1 k "h t e "lmiı::tir . ~ .. - d . "tt-ı ' " f d ı::ı. ·1 t kib 1 t ~a seçı ere nı aye v rı .,. . Sayın dileyicilerım, terecek yolu tutmuşlardır. Henüz ve bu suretle Türk varlıgııı a yenı ·~ espor ra ın an a CU\a ı e a o unmuş ur. r ek 
1 

Tü k ün 
h ,,. N T Bugün karşılaşan takımlar arasın • BeşiktaŞID Bugün, Halkevlerinin sekizinci yıl- kendilerinden beklediğimiz faydalan kıy?1~tlcr be ırtm ·. ıer r m e-.: 
Q(! "' • • • • da : dönümünü kutluyoruz. Yeniden ~ • verici hali alamamış olan Hnlkevle - vermın. kafasında, vıcdan_ında yer al-

Yog]u Halkevı seneı.. Sanat Okulu Türk Maarif Cemi • K koşusu çılan altı Halkevi, 141 halk odasıle rimiz de vardır. Ondn biri bile tut- ması _ lazımgclen 'e bu cıhetle. Halk-
devr • • yetini 3 • 0 mağlôb etmiş, ) r şu anda memlekette 520 tanış~a, mıyan bu geri kalmL~ evlerin adla· cvlc:ınde, Halkodalar~ndt't ~ellı. başlı 

~~t ıyesı progra~ı Ticaret Vsesi, Polis Kollejile O - O Başiktaş Atletizm kaptanlığının öğrenme ve ilerleme merkezi 1'ürk nnı milletin huzurunda söylememek tatb~k 6?°11a~~ ~ulan ~ır \:azı~Cllır. 
, a15 

de. lst~~l~l m~rşı 11.e _baş· berabere kalmış ve lnşaa.t Usta Oku-' tertib ettiği kır koşularının beşincisi vatandaşlarının emrine amade bulu· için bu senelik müsaade isterim. ı Mılletın ~uşuncele:mden _vt: d~y~ı· 
b alkcvı reısının hıtabcsını mU- 1 d 1 d" . d h fa"k oynıy"n S b nuyor Fakat huzurunuzda bilhassa teba- larmdaıı, lııç şaşmı)nn sclım hıssın· ~ p· u a cen ısıne :ı a ı .. dün sabah yapılmıştır aat on u • · d · ·· ı k · · tıı"" ~ k ıyano, keman ve viyolonsel- Erkek Lisesine 3 • ı mnğlfıb olmuş - kta ki"" .. .. d b şlıyan koşu _ Halkevlerinin ilk nçılıs günü olan rilz ettirmek isterim ki, bu halkev- e:ı ılh~ ~e cn~rJı a ma · ıçm onUL 

""'~ onserden sonra spor müsa - 1 çu up onun en a 19 şubatı takib eden tatil günü, her !erimizin de yarın ba~lıyacak olan yıgınları ıçme gırmek, onlarla kay . 
Va~ l>rogramına başlanmıştır. tu~. k il ı da ve 60 genç nun mesafesi 4200 metre idi. Akaret yıl bu saatte Ankara Halkevindcn, yeni çalışm~ senesi za;fında, diğer naşmak, onlarla beraber yüksc-lmek 
~ l.utfı Kırdarın da şeref ver- ıne 0 

u. a~r:-~ n 1. ik" k"I ler, tramvay caddesi, Yıldız yokuşu, bu evlerin milli hayatta gordükleri arkadaşlarına yetişmelerini elimdeki Hizımdır. Böyle mütemadi, samimi te· 
~ lıı>o:r müsameresinde bilhassa koşuc~nun ışti ı e ya~ı an ı ı o- Harp Akademisi, Ihlamur caddesi, hizmetlerin vatandaşlara hesabını bütün vasıtalarla takib edece2im. Bu maslar neticesindedir ki, sanatkar, 
k tın j. metreltk kır koşusundn. . k k v· "' ed"b ~ ı· "d · ı 1:- ı · izin ~h.. ~ ıtnnastik hareketleri çok al- G . 1 . . d Ah d 7 6 215 ·ıe Haseki tarlası geçılere oşu ışne • veren bir hasbihal yapmak ve bu a- yalnız bir parti iş olduğu için değil, ı , a ım, ı arccı.. ıu asa ıcpım 
lt~ıı. ıştır. b'ri az_ı .,ısesın en me · ' 

1 
zade tarlasında nihayet bulmuştur. rada yenileri açmak bir anane ol · hiçbir ıtinnyı esirgemediı?'imiz bu ev- bu millete dalın faydalı olacağımıza 

' ~e · ı ncı ~ · · zd b t·· r 1 ~~in ~_üyelerinden Bayan Sani • Erk~k Lisesinden Cevad ikinci ve Remzi 14,47 ile birinci olmuş, bu at· muştur. Bugiln de, bu kutsal vazife- lerin muhitlerine faydalı olmalnrının, manıyonız _ve sı, e.n . u uru ça ış-
L..~l' llılizıkli dansı ve erkeklerin bi- İnşaat Usta Okulundan lsmail llçiln· !etten sonra Seyfi, Todori, Necib ve yi yaparken, bütün memleket mil • hiç yormadan metodlu bir çalışma malar ~c.klıyoruz~ Bmaeııal_e~h he~ 
:<ti ~o:aPtıklan jimnastik hareket- cü olmu tur Hüseyin gelmiştir. nevverlerinc bu sahada yapmakla ile daima mümkün olduğuna kani bu- H~kevı~ın, Halkodasını? ı~ıe~e:_n 
~ takdir edilmiştir. Sonra Ga- ş · mükellef oldukları yüksek milli va • ıunduğum iGindir. ıg~~ış~esı yolt~nda 0 muhıttekı bütun 
~ lel'~y - Mühendis arasındaki d zifolcrini hatırlatır \"e bu evlerin sı- Arkadaşlar, munc\ ver aıl~ad~l~ımızın, başta 
~~ ınaçı çok heyecanlı cereyan Af d. t D Si a cak sinesinde toplanarak milletçe Bu mUesscsclerin muvaffakiyeti • ?.evlet ve_ Part~ \: ~ed~ları o~ak 
,,Q. 1-0 Ve neticede Galatasaray: r o ı ava yükselmt>k ide:ı.li için öğrenmcğe ve 1 nin haz ve şerefine de muhitlerdeki uzere, druma. dikkath, m uteşebbıs .01· 
"l'. ' 16

·14, 12 -15 galib gelmiş· öğretmeğe koşmuş olan yurd<.la.şlara her mUnewerin hissesi bulWlduğu m~arını harnrct ve ısrarla tavsıy' 
'tı\l{ f Baş tarafı 4 ütıcilde] Dinleyiciler yavaş yavaş dışarı çı- sevgi ve teşekkürlerimi suıı:ınm. gibi, inkişaflarının geciktiğini haber cdıyonız. d 
Qaı_ ll\tLAR: kıyorlar. Sayın vatandnşlanm, verdiğim evlerin başında bulunan ar-1 s.~yı~ yur d~l~r,. • . • """'las Karakurd bu işe razı değil. . h h" 1 da c·· d b . kal ta 1 ı ırmı senelık ıstiklal ve ınkılab , t arn.y: Vahdet, İhsan, Ne - _ Tnlik sebebleri malllındur ta- Tekrar içeri giriyorum. İddıaname Bu yıl, alka ızmet yo un um- kııdaşlarımızın a u gen ış n , h b zd h h d diln 

'lınb "' ' h · t H 11 P ti · · · b" t b" · 'b' ··t · ld kl · sa\nşı aya mı a er sa n a liiJ ro, Ancuz Feyyaz. 1 be · heyecanı için muhakeme talik • bitmiş müdafaa için dokuz avukat urıye a t ar sının yem ır e- ızım gı ı mu eessır o u a.nna emı- ta . . h 
1 ~~Q:ı ıenıııs. Kadri Edib Fethi tb- ed"I nıne Gürültü bitinciye kadar ile hakim münakaşa ediyorlar. şebbüsile huzurunuza geldiğimden nim. Bu vesile ile, Halkevlerinde hiz Y~rıı ~P .. et~rır nı~r a eleredvarı;; 

•' 4bidin, Necdet. ' ' de ı c~maz .. §. imdilik tatil edilse Ve muhakeme ayın 29 una kalıyor. dolayı, ayrı bir zevk duymaktayım. met görebilecek her vatandaş için, mbcıkletdı~~zıhn ul mfue~zls:seıertienl «: 
ıJt k urub' · .. . . k d Uf ed bil k i · b" 'k 1 -11- e ıgı ayır ı, eyı ı ne ce erı •ıo tepl~r arasmda Hfıkim de ayni fikirde ... Mahkeme Avukatm müddei- Bu, k?ylerımıze a ar n ~z e e- en ~çı. _ve snm mı ır ı az o :1° ~ı ı behemehal alacağına kanaatimiz var· 

1 bayr~k koşnsu 10 dakika tatil oluyor. Dışnn çıkı • umumiyi tebri~,i cek hır blinye taşıyan yenı ışık kay- Şefımızm geçen yıllarda bu ~ilrsuden d ş· a· 
375 

h Ik . ·r ten 
6 ~k~bl co -- ııakları, halk odalarıdır. irad buyurdukları nutktın bır parça- ır. ım ı a evıne 1 ave 

~ ~rıt er ~ıı.da, her .mekteb - yorum. Herkes dışan çıkıyor. Ben içerde Rejimimiz, blitün vatandaşları du- sını tekrarlıyorum: Hnlkevi?i v_e ~4~ ~nlkodasını açıyo · 
~ 11 Y O.tletın ıştirnkıle bır bayrak ~fro~it majinosu kalıyorum. Esad Mahmud, Hikmet yuşta, düşünüşte, inkılabı anlayışta Milli Şef diyor ki: rum. _Mılle~ı~~.z ıçm kutlu olsun. 
tı.. ~at'! 1~Pılucagını yazmışbk. Kır Aman Allah merdivenler hevenk... Onatı: elele yiirür bir cemiyet halinde gör- "Halkevleri bUtün vatandaşların Aziz Reısıcwn~u~umuz, . . . 
"'qllq ~ ıg heyeti bu ınektebleri Uç Merclıven başını polisten maada bir - İddia fevkalade idi, diye tebrik meyi en esaslı gaye bilir. Bu itilıar- müşterek malıdır. Hnlkevlerimizin, H.uzu~~I~ bm şercflendırdınız 
v l) li ~rrnıştır: yüzbaşının kumandasında 20 tano ediyor. la, birer kültür kaynağı ve halk ü- temiz, feyizli vo ilerler bir halde ol- Ta?..ım~e .e~ılı.~ım. • 

fa, 'l' a,:darpaşa, İstanbul, İstiklal, müsellah jandarma muhafaza edi - Müdediumumi hakikaten çalışmış, niversitesi namzedi olan Halkevleri- ması bütün devlet memurlarının, va- Hcpını_zı ~urmctle selamları~. 
~) 13~:ar~t: YUceülkU. yorlar. Sizin anlıyacağmız burası da cildlerce kitab okumuş ... Bunda sa • le şehir ve kasabalarımızı manen ay- tandaki bütün entellektücl sımfın, Şehrım~de Ynpı~ M~ı~ 
l'a~, Jazi?ı, Darüşşafakn, Galata- Afroditin majinosu.. . miin de müttefik. dınlatır ve oldururken, va~ıtalarının büti.in ilerlemek istiye11 unsurun mtiş- .. ~~lk.~vl~rı kunıluı;ı:.ı~un 8 ıncı yıl · 
aJ ~l ayl'iye, Ir;ık. Tekrar içeri giriyorum. Müddeıu- Mahmud Esad odadan Gıkıyor. Ben azlığı ve muhitlerinin darlığı yüziln- terek malı, müşterek \•asıtası olmuş- donumu ~dun _memlek_eti.n her ~f~ • 

~' ~~tek Muallim Mektebi, Kaba- mumi hem terini siliyor, hem iddia- de arkasından .. Semih Liıtfinin dük- den Halkevi açmağa mUsaid bulun tur. Hnlkevlerinin herhangi bir mu- da ol~ugu gıbı şehrmuzde de buyilk 
t l:tıek .. ~Vniyal, Şışli Terakki, Sa · namesini okuyor. Gazeteciler ~c E- kanına giriyor. Ben de arkasından. mıyan köy ve mahalleleri bu güzel vaffnkiyetsizlif;rinden doğacak her meras~le kutlanmıştı:. . . . ... 

ı lt r U "'!bl, sad Mahmud harıl harıl, daktılolar Tekmil adliye muhabirleri burada... teşebbüsten mahrum bırakmamak, hangi bir mesuliyet hepsinin, hepsi- Bu mun.asebetle §C~nıızdekı but•1t 
~ biç gruptan da seçme nihaye- da çatır çatır yazıyorlar... Semih Lutii kesenin ağzını açmış ve yüksek idealini anıi zamanda o- nin boynundadır.,, Hrukevle_nnde ~cx:_asım ya~ılmıştır. 
1'tnaı rın.~ı \re ikinci alınacaktır. Yarım saat, bir saat, bir buçuk çocukların ağzına bir parmak bal ye- ralara da ulaştırmak için, Halkev- Aziz dinleyicilerim, 1Icra:>ıme 1stıklfil marşı ı~e başlan 
1le s llıUsabakası F nerbahçe stn-

1 
saat iddianame devam ediyor. Dak - rine birer bardak çay çalmış ... Bana !erinin küçük birer nüvesi olnn halk Halkevlerine mUzaharet ve hizmet lmı~. radyoda Başvekıl Refik Sayda 

~ iil.!hıtuad Ye arasında yapılacaktır. tilodan çıkan sayfalara bakıyorum. da soruyor: odalarile buralara da girmeyi mu • etmek mevkiinde bulunan bütUn mü- mın nutku dinlendikten sonra ~v baş. 
~.1~ il 4~lacnıt alb .~ektebin h~rbi- 27 oldu. 28 oldu .. 29 oldu. Çay safası vafık gördU~. ~çen Büyük Kurul . essesclerimize, bütün vazife ve me- l kı:"la1:. tan;-tı~da.n nutuk~ar s~ylcn · 
tı:' btı ko ucu musabakaya gıre • Naci Sadullah kulağıma fıslayor: _ Çay mı içersin, kahve mi?. taydan tasvıbinı alan bu karnr, bu suliyet arkadaşlarımıza buradan bir mış, gosterit • olla~ te~il, orkestra-
IQ 1 de nıa.rdnn yirmisi gidecek, ylr- - Zavallı daktilonun parmaklan - Eyvallah, hiçbir şey içmem.. gün ilk olarak 141 halk odasUe tat· daha tekrar etmek isterim: lar ~-a k_ons~r VC.:'llll§lerdır. 

"e ile ~ônecf'ktir. Mesafeler 200 bitti. . . İşim var. Müsaadenizle ben §Öyle ba- bik sahası~a girmiş bul~nktadır. Sizlerin, muhitinizdeki Halkevi ve . Dun~ii m~'llerelcrd~n en şay~ 
Ooo ınetıe arasındadır. Bunu ha.kını de anladı. 32 ncı say- kayım, dedim. Sonra Esad Mahmu- Bizce, hızmet ve nıahıyetleri iti - halkodası faaliyetinden şeref ve dur dikkati ~eyoglu Halkcvı Spor ~.ıbesı· 

~ Sabah maçlar fada daktiloyu değiştirdi. . -· da dönerek: barile Halkevlerile halk odaları ara- gunluğundan mesuliyct hisseniz var- nln terttb ettiği milli ve bedii rnkıs • 
~ ~balı tu:rn . . 

1 
Fakat yorulan yalnız daktılo degıl. - Hocam, diyorum, müdafaan sında hiçbir fark yoktur. İkisi de dır ve bü;>ilktür. Halkevine ve halkı lani~ 

~ cra. k U\ra.sı ıçın Galatasaray Karnkurd da habire elini silkiyor, ni- nasıl olacak?. memleketin terakkisi, inkılft.bın be - odasına maddf ve mnnevi mUmkiln Diln Sarıyer Halkevinin kti§ad res-
ta~ l:tııııda ~~;~tılnr.. Galatasara: hay?t da~anamn~. T~n?ffüs. için 10 - Gör~c~ksin, bir şaheser olaca~. nim~enmesi, irfan sevgisinin bcs_len. olan mUzaharet, sadece ~-ir ~nmiyet mi yapılınıştır. 

~Uıcnd, ~· Sül~~a:1r .~§ • dakika m~let ısted~~ ıstedı amma - Ban bırkaç suret çıkarın da bı- me~ı, halkımızın kıymı>t vo kabiliyet- icabı ve himmet eseri değil, bır mem Vali ve Belediye Reisi Lutfi fürdar, 
~, ltad 'Bedii, Lütfi .gıbı bınncı ha.kim bu ışe razı dcgıl. rini bana llıtfedin. lermin yUkselmesi hususunda, ayni leket ve rejim borcudur. Bir yerdeki Parti Reisi Konya mebusu Fikret Sı-
~ b · l>erarosunn dahil oyuncular - Biz nasıl tahammlll ediyorsak Semih Lfıtii müdafaa ediyor: Umidlerle ayni hlzınetleri bcltleyip irfan, heyecan, tesanüd varhğının lny, Sinob mebusu Cevdet Kerim 1nce-
J k.li.nd~a he.men hemen en kuv- siz ~e ed~~ d.edi. Görüyorsunuz ki - Yoo olmaz ... Müdafaayı ki~a- umd~ğumuz müesseselerdir. en bUyUk delili oradaki Halkevinin dayı, !stanbul mebusu ŞükrU Ali, Sa· 
~ l\ilıaYete idı. Galatasaray baş • daktilo degıştı. ye veremez, onu ben tabedecegıın. Aziz yurddaşlnrım, ve hnlkodnsımn manzarasıdır. Çalış- nycr Halkevınin açılış toreninde:n son 
C~l'lııt tut kadar ~~ze~ ve hakinı .... - D_aktilo değişti amma ben de- Afrod!~ yakayı sıyırırsa. ki~_ba ilave Çalışma esasları, dil, tarlh, edebi- ınnsıdır, verimid~. B~ ~Ulıiın nokta- ra Şi§li Halkevlne gelmişler, orad~: 
~ taaaray 1 rdu. Bınncı devre 2-0 gıştnedım. cdecegım. Madam Buvarı gıbı olacak. yat, ar, temsil, spor, so.syn.l yardım, yı böylece tebarüz ettınrken, bugüne da Beyoğlu Halkevine giderek bccl 
ltıa ~ deVre e~e bittikten sonra HU.kimin kararı .•. Ne denir? İddia Allah aşkına senin bana garazın mı halk dershaneleri ve kursları, kitab kadar aldıkları neticelerle bizi mem dansları seyretmişlerdir. 

tara v~1 GündUz, Süleyman ve name hfilıi okunuyor. Bir saat, iki, var. Böyle mUdafaa gazetelere veri- sarayı ve yayın, köyclllUk, mt17.e, nun eden Halkevleri muhitindeki ft.- Ayrıca her Halkevinde sergiler a. 
tasne Uç gol daha çı • iki buçuk, üı;:... lir mi? ... - QCrgi gibi başlıklar altında toplaııaıı mirlere, münevverlere bir daha te§ek cılm1' gece müsamereler veril~· 
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Baş, Diş Nezle, Grip 
Romatizma, Nevralji, Kırıklık 

va bütün ağrlları derhal keserı lüzumunda günde 3 kaşe almabilir. 
~. 

. ~ ... ..,,. ' . . .. - . . . ' . . . . . .:: ~ 

istanbul levazım Amırllği Ö ..,, 
Satınalma Komisyonu nanıarı Sabah, glc ve Akşam 

OLA 

535 Modeli 

G L ·şyıR. 
531 - L. Modeli 

.!~. aı:.b.ı:::.k~:.ı;:=· Her yemekten sonra mutlaka günde 3 
lıkla eksiltmesi 27/2/940 salı günil 1 1 • 1 1 " 

=~:ı~~·k~:::.-:a;·; .. ::~- defa dışlen mçm temızlemek lazım ----------------------------
tır. Tv.lımin bedeli 1600 lira ilk temi-

natı 120 liradır. Nümunesi komisyon çu·· nku·· Unut-
da görülilr. "666,, "1349,, 

• • • 
Bın beş yiiz aded nöbetçi m~şam- mayın iZ ki : 

bası a~nacnktır. P~z~lıkla eksıltme- Bakımsızlıktan çürüyen dişlerin, 
si 27 2 940 salı gunu saat 14.30 da had 'k kı amık enfloenza ve 

ı ~ . . . . 
1 

emcı , z , , 
Tophanı:c1c st. l.v. amırlıgı .satına· hatta zatilrrieye yol açlıkları, iltihab 
ma komısy~nunda .ya!>ıla~~k~r .. Hep- yapan diş etlerile köklerin de mide 
sl?uı truımm bedclı yır.mı ıkı bın be.~ humması, apandisit, nevrasteni, sıt
yuz lır? •. ılk tem~atı bın altı yil.z s~ ma ve romatizma yaptığı formen an
sen yedı buçu~ -~ı:adır. Şartnamcsı laşılmışt.ır. Temiz ağız ve saglam diş-
komısyoI?dı:ı gorulilr. lcr umumi vUcud sa.gwtıgı• nın en birin-

"667,, "1350,, ci şartı olmuştur. Binaenaleyh diş-

lerinizi her gün -llakal 3 defa- "Rad-••• 
Tevhit semerleri için HO santim yolin,, diş macunilc fırçalıyarak sıh

enindc 5500 metre şiltelik bez alına- hatinizİ garanti edebilirsiniz. Bu su
caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 27 / 2/ retle mikroblan imha ederek dişleri-
940 salı günü saat .15 de Tophanede nizi korumuş olursunuz. 
Lv. amirliği Sa. Al. Ko. da yapılacak
tır. Tahmin bedeli 6875 lira, ilk temi
natı 515 lira 62 kuruştur. Nümunesi 
Kn. da görülür. "668,, "1351,, 

••• 

Dr . IH.,"IAN S MI 
GONOKOK AŞISI 

Be~~oğukluğu ve ihtilatlarına 

kııışı pek tesirli ve t.a.ze aşıdır. 

Divanyolu Sultanmahmud ttir-
bcsı No.'113 

KiTalık kat ~ 
Fındıklıda cadde üstünde 

Tramvay durağı civarında ikisi 
büyük, biri küçük Uç oda bir sa
londan mürekkeb havagazı, ter
kos ve elektrik tesisatını muhte
vi bir daire kiralıktır. Taliblerin 
tramvay caddesinde berber Bay 
Emrullaha müracaatları. 

DEVLET 
UMUM 

T 
DENİZ YOLLA I ŞLETfdE 
MÜDÜRLÜGÜ iLANLARI 

26 Ştlbattan 4 marlJ kadar muhtalii hatlara kalkacak vapuıı~rı 
isim·eri, kı/kış gü1 ve saatleri Ye kalkacakları rıhtımlar 

C:~ ..... tıo· 
Karadeniz haltına - Salı 12 de (İznur), perşembe l2 de ( ""fııı· 

riyet) ve pazar 16 dn (Ankara). Galata 

Barlın hattana 

h.mit hattına 

tımınaan. ı.eJ· 
- Salı 18 de (Ülgen), cmnartesi 18 de (All 

ya) . Sirkeci rıhtımından. 
- Salı, perşembe ve pazar 9.30 da ( Uğud · 

Tophane rıhtımından. , bB• 

170 ton arpa veyo. yulaf alınacak
tır. Pazarlıkla eksiltmesi 29/2/940 
perşembe giinli s.ut 14 de Tophan~ 
de Lv. Amirliği satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
10.625 lira ilk teminatı 796 lira 87 

BUtUn tehlikelere karşı sıhhatmızı 

!Mudanya hattına - Pazartesi, salı ve pazar 9.50 de, çaı-şaıtl ,r· 
perşembe ve cuma 15 de (Marakaz). cuıtıd 

tesi ayrıca 13.30 da (Sus). Galata nhtıJJll0 ) 

B~ındınna tıııttuıa - Pazartesi, çarşamba ve cuma 8.15 de ~soııd~ 
Galata rıhtımından. Aynca çarşamba 2 

1 (Antalya), cumartesi 20 de (Ülgen). Sabah, öOle ve akşam her yemekten sonra 
günde 3 defa dişlerinizi fırçalayımz. Or. Feyzi Ahmed Onaran • Tophane rıhtımından. b• 

Karabi~a ha.ttlna - Salı ve cuma 19 da (Seyyar). Tophane rı 
• • J'. ·~·· -·.-~~:. • Clld ve ziihrevi hastalıklar tınundan. ,o 

kuruştur. Şartname ve nUmwıe\erl ko be. günü saat 15 de Tophanede Lv. 
ınisyonda görülür. "673,, "1477,, A. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Ntl-

• • • munesi komisyonda görillOr. f.stekli-
3 adet sancak yaptırılacaktır. Pa- lerin belli saatte komisyona gelm&-

zarhkln eksiltmesi 28/ 2 /940 çaı'§&m- leri. "679,. "1778,, 

Şehir Tiyatrosu 
btikW Cadde inde KomNl.I 

Kıamuıda 

Bu ge<!e saat 20,30 da 
HERKi<~· YERLi YERİNDE 

MütehM!'WIU 

Pazardan maada hergün sabah
tan akşama kadar. Ankara cad. 
Cağaloğlu yokuşu köşesi ·13 No 

Telefon: 23899 

iruro:ı hattına 
A.yvaltk hattına. 

- Pazar 9 da (Seyyar). Tophane nhtınıınd ~ 
- Çarşamba 115 de (Kemll), cumartesi 15 

(Saadet). Sirkeci nhbmından. 
İzmir sürat hattına - Pazar 11 de (Kadeş). Galata nhtımındall· ) 

Y •• Mendn ha.tt.ına - Salı 10 da (Çanakkale), cuma 10 da (K011 

Sirkeci rıhtımından . 

NOT: ıı· 
Vapur seferleri hakkında her türlü mallımnt aşağıda telefon ıı 

maraları yn.r.llı Acentelerimizdmı öğrenilebilir: 
G. lata naı; Ac{'nt<\llği - Galata rıhtımı, Limnıılar Umum 4z~ Müdürlüğü binası altında. 
Galata Şul.x• A««nteliği - Galata rıhtımı, Mıntaku Liman 

Reisliği binası altında. 
Sirkoci ~nhe Ac•c•ııteli~ - Sirkeci, Yolcu salonu. 

Komisyonu ilanla~ı 
i.leil!!l!mm:i!~lllZ!!~~·ımz~rz::o~~~~:!iE2ilmmllill.lrJllJ~~ 

. · 1 - De~ıiz teşekküllcrı ıhtıyacı ıcın mevcud evsaf ve şartnnıııe5;11,, 
· eıhıııcc tahmın Pdılcn bedeli "H980., lıra olan iki aded torna tczgıı ı,.ıt: 

'l.7 2 910 t nhıne rastlı) aıı sah gtini.ı saat 15 de Kasımpa..5Uda buıuııııfl 
nız L •vazını sntrnalma komisyonuııdn açık dcsıltme~i yapıl:ıcakt.Jr. p 

• • 
LM STIR. HER YERD AR 

2 - llk temıııatı "748.50,, hm olup evsaf ve şartnamesi bel' 
mezkur komısyondan ı~ saati dahilinde alınabilir. dl~ 

3 - lsteklılerin 2490 sayılı kanunun tarifatına uyarak }1aıtı"1' 
ları veHaikle birlikte adı gt>Çe~ komisyona mUracaa~~ 

.. 
lstanbul Belediyesi llinlan 

İstanbul belediyesine müsabaka imtihanı ile 
. dört Müfettiş muavini alınacakhr. 

hntiluuıa girehihnek icin : 
1 - Türkiye Cümhuriyetl tebaasından olmak, 
2 - Sinnen 35 den yukan olmamak, 
3 - Her t.ütlü sıhhi ve bedeni Arızalardan salim bulunmak, 
(Belediye tarafından tayin edilecek olan Slhhf heyetten rapor alına-

caktır.) 
4 - HUsnilhal eshabmdaı:ı olup fena bir töhreti haiz bulıınmadığını 

polis tahkJkatile tevsl.k etmek, 
es - Askerlik vazifesini fillen ifa etmi.g olmak. 
6 - Askerlik vesikası ile nüfus tezkeresinin ve hUsnUhal varaka

lllllll asıllanm vcyahud Belediyece tasdikli suretlerini ve 6/9 eb'adında 
tıç aded fotoğraf vermek, 

7 - YUksek bir mekteb mezunu olmak, 
Yukarıda zikredilen vasıflan haiz olup imtihana girmek arzusuıada 

bulunanlar 2/3/940 tarihine kadar istida ile İstanbul Belediye reisliğine 
müracaat etmelidirler. 

Imtihan 6 ve 7 /3/940 çarşamba ve perşembe gilnleri saat 14 de 
lsta.nbul Umumt Meclisi salonunda yapılacaktır. 

İmtihan proğrnmı: 
1 - Hukuki ve iktısadt malftmat, 
2 - Devlete ve Belediyelere dair mall mevzuat, 
8 - Belcdiyelerlır tıahsiyeti hUkm.lyelerl ve hakkı kazalan, 
.4 - Şehircilikten maksad ve gaye, Belediyeci gözilo eehlr !şlerl 

hakkındaki dtisUncelcr, 
(3 sual tahriri, dördUnctisü sözlildUr.) 
lmtih nd 'Tlnv ffal> olanlar arasında mtisavat vukua geldiği tak-

dirde r,arb 1 
• 1f'•1 nlnn tercih cdile<!ektlr. 

ı.~ · ." t lılxek olanların ikisine maaş ve diğer 
ikisine iu.:n .. t ..... n ' t ı ·· u .ret miktarları Devlet memurlan ay-
lıklarının tevhid ve t ..... Ju • .....,o ~.ı, olan 3656 numaralı kanun hUktlml~ 
rine göre tesbit edilecektir "1442. 

ADEMİ iKTİD 
ve Bl!:L<ilEVŞEKLiGiNI!: 

HORMO 
Tabletleri her eczanede bulunur 

!Posta kutusu 1255) Galata, lstanbul 

-

Askeri Fabrikalar Satın Alma lomisylnu ilaJiarı 1 
150 ton mazot almacak. 

- - •'t' 
İstanbul Sıhhi müesseseler arttırma ve ek51 

me komisyonundan: ıc eJ 
IIcybcliada ~nnatoryonıu rııe<'nuııııın on tanıta :ılınması ışı 8141 ~• 

sıltmeyc konulmuştur. • -ııı~-
1 - Eksiltme 28/2 940 çarşamba gtinli saat 15 de Ca.gal~g .~ 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdüılüğü binasında kurulu ko11115
) 

yapılncrıktır. 
2 - l~cşif bcdclı 1715 !ıra 95 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminat l 29 liradır. ı-oıı1jl 
4 - lstekliler şartname ve buna bağlı diğer evrakı her gUn .• t 

yondıı görebilirler. • g. 'ı 
5 - lııteklilcrin en az 1000 lirahk bu i~ benzer iş yaptJ!'1~ ~ 

dairelerinden almış oldukları vesikalara iRtinaden eksiltme tarı~ f~ 
gün evvel vilayetten almış oldukl:ın ehliyet vesikaları v~ bu ışt'tfic".fuı 
muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ve 1940 yıll JJI 5r 
Odası vesikası ve 2490 savılı kanunda yazıll vesikaları hamilen 

3
t>e 

ve saatle komisyona gelmeleri. "108 '' Tahmin edilen bedeli "23.670,, lira olan 150 ton mazot Askeri Fab
rikalar Umum MüdürlüğU merkez satınalma komisyonunca 4/3/ 940 pa
zartesi günü saat 14,30 da pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname parasız 
olarak komisyondan verilir. Taliblerin muvakkat teminat olan "1775,, ı•••••••••-----------------...,... 
lira "25,, kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesa- lnh• ) LJ M d ı d 
ilde komisyoncu olmadıklarına ve bu ~şle alakadar tüccardan olduklan- ısar ar • Ü Ür Ü nün en 1 
na dair Ticaret Odası vcsikasile mezkur gün ve saatte komisyona mürn- ~ 
en.atlan. "1416,, · - :ırııJcl' 

I - İdaremiz için muhtelif eb'ntta "323,653., M3 kereste pııt .• IC> 

P. T. T. Umum Müdür üğünden: satın alınacaktır. atil ır· 
l - İdare ihtiyacı için 100 ton gazoyil pazarlıkla mübayaa oluna- il - Pazarlık 29/ll/940 perşembe gUnü saat 16 da J{ub 

caktır. Levazım ve Mübayaat şubesi alım komisyonunda yapılacaktır. 
2 - Muhammen bedel 13320 llr::ı., muvakkat teminat 999 lira olup III - Eb'at listesi hergiln adı geçen şubeden alınabilir. 0 u ~' 

pazarlık 4 Mart 940 pazartesi saat 16 da An.karada P. T. T. Umumi Mü- iV -:- İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve sanw;,;'10"'485··· ~ 
dürlilk binasındaki satınalına komisyonunda )'npılacaktır. çcn komısyona gelmeleıi. ~ 

3 - İstekliler muvakkat teminat makbuz veya banka tem.inat mek- !!'ll~~!'!!!!!!!!!!!!!!!l!!'!!~'!!"!!l!l!!!!!'l~~~--~~----ll!!-111!"!"~~~~~ 
tubile kanuru vesikalarını hAmilen mezkür gün ve saatta o komisyona, 
eartnamesini görmek Uzere de her gün mezk(lr binada P . T. T. Levazım 
müdUrlUğUne müracaat edeceklerdir. "l310,, 

Sahibi : Ahmet Cemale~din SARAÇOGLU . ~)'' 
Neşriyat mUdürüı Macit CETlN Basıldığı yer: Matbaa.ı Jj}b 


