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ALKANLARDAN MI? MESAiSiNi BiTIRiYOR 
b Alrnanyanın Balkanlara taarruzu Dünkü müzakerelerin esasları Ugünkü istifadeyi de elden kaçırabile
cek b" 
Ç

. ır manasız hareket olur. lranı •ö . n ıyerek, yahud Türkiyeye tecavüz 
:der ek Musul petrollerine karşı bir 
" Us h"' 

Gece Yugoslav askeri mahfelinde verilen ziyafette 
Rumen Hariciye Nazırları çok mllhim nutuklar 

( 

Yugoslav ve 
aöylediler 

ucumunun vukua gelmesini biz 
ancak bir hayal mahsulü addedebili r iz. 

~~:~:: ~seyin Cahid Yal!tın 
Bulgaristan, Macaristan ve Italyanın takib 

ettikleri politika takdirle kaydedildi 
., Yet Ruslara bUytik faali- ı 
~bbesınde. r~nları atfediliyor. Garb 

hnca, h . ordu mıhlanmış gibi 
rlirınek ı ... arbı bir an evvel neticel~-1 
ett ~ıu başk 

'l'tnekten b a sa.halara intikal 
:a hiiknıed 

1
• B.Şka bir çdre olmadığı

~tlıkte au~~or. ~manlar ve, eğer 
ltı ~· llUeta ernege muvaffak olur
ltr l:iliıJ~ r tnUttefiklere \'e bilhassa 

ler? nerede bir darbe in<iirebi-

d edilince, ha· 
yeleler Al

~1'0lllrlmk i yol dü
~~"~ttfPıılk. üzerine 

l\(tatl rek bir ta-
~ır etrollerini ele 
le a d • nra da Hindistan hu-

~detin •tio~ru YÜrtiycrek büyük ls-1 
& -wte bu ık nı lakib etmek! 

0 
lira, Alrn 1 ihtimal tesbit edildikten 

tı~tı. haııgia~~larıa. Ruslann bunle.r
~·oı lıyot. :8:ı k tercıh e,decekleri araş- 1 

,.... u Oldum. ısa ve en yakını' Balkan 
.,ıı li c. "ııda · h b arbde .. şup e yoktur. Umu-
a~ Ull'} E':tUk~Ullefikler Çanakkaleye 
buıa'~l ~ ~.zaman, Ruslar bır 
il~ t 1 ~abuk tutup !stan-

-·-----
Resmi tebliğ bugün 
neşredilecek 

Belgrad, 3 (Konfer.ın ı taldb eden arkn.da.ş.ımız telefonla bildiriyor ) -
Balkan Antantı Konseyi buı,rün biri saat 11 den 15 e ,.e diğeri saat 17 den 
20 ye kadar de\'am eden iki miisakerede buJuıınrn::-hır. Birinci mUJake
rede dünJcü görüşmeler esnasında mutabık kalınan noktalar kat't jijekllde 
teshit cdllmlştlr. Hu arada Antantıo 1948 senesine kadar temdid edllıne
ı-;I de ,·ardır. ikinci müzakerenin me\.-zuunu l)i haber~ mehafllde• öğ
renlldlp;iııe göre umumi enternasyonal \'aziyet \'e haı.ı ~kan moseleleri 
teşkil t'fnıiştir. ' 

Muhakkak olan nokta, bütün bu 
1 koııuşm:ıların azami bir görilş bir

liği çerçevesi dahilınde ve fevkalade 
dostane bir hnva içinde cereyan 
ettiğidir. Dôrt Balkan Hariciye Na-
zın Dünyamn bulunduğu kriz için
de muhtelıf Balkan devletlerinin 
vaziyetlerini nazarı itibare almak 
ve her milletin almağn mecbur kal-

dığı tedbirleri anlamak "ırnsusunda 
büyük anlayış göstermektedirler. 

Uesmi Tebli~ Mahiyeti 
Resmi tebliğ ancak yann Kon

şeyin son toplantısını mUteakib 
neşrolunacaktır. Fakat iyi habe 
alan mahfiller şurasını tebarUz e • 
tinnektedir kı, daha şimdiden, kon 

[Smıu S ilncü del 
G ı;-

Türk -Italyan ticaret 
anlaşmasına hazırlık 

l<ıtfi- .t . sme.yi kd1üşüd~ı?-n er ı n_·· .n Antantınuı unutulmaz iki binisif ATA1'ÜRK \ e Y ugoslav Kralı ALEl<SANDU b J [ • k 
lılb ur.g .. c tün A: Aradaki mü aue enıri i i misli 

· ~· Çi)rdul.r. ğ· P.f~~~~ AJ t l • • 1 

1
1 artacağı tahmin ediliyor 

. n~~~I~ r~ı~ıp ~ra: man ayyare erının Millt Şef ufak bir 
ijllir "' -ı.~.ı"' y .. ~n-emedl- İtalyanlarla Romada devam etmek,bliyUk firmalarından daha şimdiden 

ttı • ' ..,,. 'ta~ın,§par\te Ruman- k• k ı h •• ameliyat geçirdiler te olan ticari müzakerelerin bu haf- mUsafd tekliflerle buradan fiyat so-

ll
cag1 ··ıı. ' ~t;,k1tf.~.~~\'d:onlaş1olmağııyina-- a ım a an ucum u ta içinde neticeleneceği hakkında aIA.- ruşturmaları yapılmaktndır. Diğer 

.~.- ~ Ankara, 3 (A.A.) - Reisiclim- ! kadarlar~ mal_fi.mat. gelmiştir. ~iuk~- t~r~i'tan_ bu. hafta içinde İtalya.dan 
\>et~Ulahaza:~aarı~·~ ·n için de ay- hur lsmet İnönü bugün saat 12. 

1 
vele hükilmlerıne göre esas emtıa mil ktillıycth mikdarda kağıd gelmeğe 

h e \'atid n şuphesiz daha kuv- 1 ·ı h ·ıı • J dü b h Ü 45 de Ankara Nümune hastaha- b d 1 · devrelerde nU:ayet başlamı tı T hta b l ·1 :~an''a Olduğu aşika·...J·r. Ruslar ıngı tere SQ f erfnae n SQ Q C. a eesı muayyen • ş r. a am a aJ ar içinda 
.""b"e J Yolunda B n.u nesini teşrif ederek sağ kürek bulacak ve borçlu kalan taraf bu zim olan bu kfığıdlar gazeteler içindir. f. 
da >.ı ÇaJıştıkı n alkanlara gir-• LJ • k l f • d" .. "/dJS (Sonu S üncü sayfada ) meti dolarla ödiyecektir. İtalyanın [Smıu S füıcil sayfad.a 
tılye acariatana~ sı:ada, Almanlann . C"Jf?ln e ayyareSI UŞUrU U 
ta reıt ısuıa , e \ ugoslavyayı çiğ- - ·---

te[~~~~~ai~:~l~~~bi~~amlama- Fransa Amerikadan 400 
ı. leıni Şebbus bır m ~ ~r k. • h b • 1 
l'lalllat il edebilir . ? ' UV..u a l• yen 1 ar tayya res 1 a 1 yor bıını da Balka l mı. Bır kere Bal-
~ar ~!dırım~ 1 d~vl<~~er vardır ki -----
<tar hıtıkıaııerin arbı .~egil ya, ne ya- Londra, 3 (A. A.) - Royal Air atlerini dün izhar eylemişlerdir. 
eac~ için bUt" ı ve hurriyetlerini mü Foroe tayyarecileri tarafından çekil- Söylendiğine göre, bu fotoğraflar 
t-a el laıı rnuh u: kuvvctıerile çarpı- miş Siegfried hattına aid fotoğrafla- sayesinde İngiltere hükümeti, Alman 
v ·t~~ ~l bol ı~ ~~ktır. Ondan son- rın hava nezaretinde neşri mUnase- hatları gerisindeki vaziyete, en kU • 
Sııl'i 'lllrı Yard g"ıliz ve Fransız kuv- betile Londranın salahiyetli malı . çUk teferriiatına varıncaya kadar vl-
"" Yedeı.... 1mını b l kl : · k f .ı..ak1 l\I tnUbiın u aca ardır. fellen, Almanlann baskın şeklınde ı tır. 

tııud~~kta he . F.ransız ordusu bir askeri harekete güçlUkle teşeb- Başlıca askeri hedefler ürerinde u-
l'et et ıçı r ıstikamete az bir bıı- - .1-] 
~it hde Yelişeb'l k b' w:ı edebilecekleri hakkındaki kana- [Soırn 3 ilncil aayftwM 
n . 1 ece ır vazi- ~~~-----~"!'!!"'!~~!!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!~!'!!""!!!!!!!!!!!!~~~'!9"~"""'!!!~ 

'"' aııcarı -= - --- - --
,..n as•- seıen Al ,..----------------------"-.., ~ı l\etlik b manya ve Rusya 

lılt a akım d !lan d tzettıği . ın an bu kadar 
l'ılall:ı a l>ek VA.d~bi, iktısad bakımın
kan1 aı. :augu ve kA.rlı bir iş sa
l:ıar:r . Alın n sakin duran Bal-
tacat 1Çindekı anyayı besliyorlar. , 
~ip beıtıenern Balkanlardan ih
hl iç~ Zlraı rn ez. Balkanları zap
~ lst.ısnı.ar enı.balannı Alman -
°l'I\ o~~a için le} etmek, madenlerini 
ttı t~ bUe etmek luu:n bir hW
,, r. Bin Çok zamana ihtiyaç 
~aç hu~~aleyh Balkanlara ta
cııuı-il'abııecek "' istlf adeyi de elden 

. ~r mJI ll8.Ut tına.sız hareket 

Esrar kumkuması 
Bugün biten (Benli Kadın) dan daha heyecanlı 

ve daha güzel bir zabıta r~manı 

Esrar kumkuması 

~ ~ 
hçırudiği f'kısınen. veya tamamen 1 1 

arzoıunaacıaböylebir Yarın başlıyoruz 
lltı.e (Sena 5 incide) 1 _ 

Yht~YALçıN ._----------------------------------~ 

Okurken heyecandan nefesinizi kese
cek, rüyalarınıza girecek senenin 
en mükemmel m a cera s e ri s idir. 

sovvET-FiN HARBİ 
Sovyetler8n çok muntazam kuvvetlerle 
yaptıkları taarruzlar da püskürtüldü 

..... 1 .. ~ 

'j 

• 

Re imde, gön'Uen So\1·et muhabeN nıefwrl ebn1 hududunda vazife gllrflrken bir lmr&unla vunıhıms ft 
&0ppn tıeslrlle ı:örttldU~ seklide d<:'rhal ılorunuştur. (Yansı 7 nol sayfada) 
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1 D'RIKA NO. 18 

Fikri efendi ltalıilıaten ~olı 
mil ltO.l dalıilıalar yaııyordu 

rzxı •.&•A• 

iş Bankasının 
ikramiyeleri loKUYUCU 

DiYOR Ki 

Belediyenin ihale 
Edemediği Yollar 
Yeniden münakasaya 
çıkanlmak üzere 
hazırlık y.p.byor 

latanbul BeledlyeBl USllll etDd • 
lerden aoara ı m11yoıı no bin liralık 
bir JOl ........ bulrlalallb. Ba 
programın heyeti umumiyeai hata o
hmmek a.n mftnakılQ& cabnlml 
fakat Avrupada harbin bqlamaı.11 I· 
F.erine talib çıkmama.sa yOdnclea i· 
hale edilememieti. Belediye bmlao 8-
ıııeriııe bu programa dahil bulunan 
Emin&ıü meydamnm bıpemcJalri mla 
tacel arureti nazan itibara aJarak 
yol programmdan çıkararak aynca 
ilıa&e ebnlftl BUytlk yol progl'amJDa 

t&Jı1J çıkmamasının bir aebebi A vru
padan, iDea itinde kuJlanılaeü olan 
Bitüm maddelliniD yokluju idi. Son 
.......... mmdde Raman,adaa ... 
Dit mikyuda gelmeje hlt1•mlfbr • 
• itibarla Wldl,e JGI ........ 
yeniden münakasaya ~karacakbr. 

Bu programda mevcud ea.tdeler eua
lardır: ~ Sult'loa!ımel\ 
Şehinpb Pelllıl9I, Onımlibak. Reea -
diye. 8lraaelvll.s, Çamlıca asfaltı. 
"""""~~.-......-.~~~~-

VILAYBT1B ı 

Pasif korunma 
kurumu 

riyaseti ah.l8da tepıa• 4ır. Komt. 
yonun b\I toplentıema Palm MUdüdl 

Muzaffer A)rahn da iltirat eblıiftlr. 
Komia,.mda bucbe kadir Japıla 

iller li9dea pçirilmjt Wl8 • ........ 
yenidea bul bnrlar .............. 

S.0Ukhava depelann1n 
v•iyetl 

t.g • ...,..,.... • ..,.._vact. 
pr .. nr ~ ..... yeyi aa. 
bıdar etmektedir. Ballnn 81hbati ile 
oalr ,.. ........ allbdar olan im q1* 
................ Ultfteal-...... -·-w ....... P'meJde .... -.ıa , ••• ıliıJ ... ~ ,_ 
-.,.. _....,.. baJtar w itbmd mil· 
......... teeektm edea bir kom• 
yon Tahtalrale, Tütün iümrii1ii. Sil"
tecl ve J'uıdıthclatf depolan geze • 
nılr ....... ,..,. 1 - ......... 
yapılmw IAmn plen aıhbl telfeeb 
-* elmlftir .......... bt1 b.
nrlar ayni tCJIÜllGll1m ..ıı ..._ 
yapacaiı bir topllmbda vedecettlr. 

lılrbJJ .... 
... n • at ı' .--..-



feransın[a~ tarafı 1 inci 3ayfada) J "-Size diyebilirim ki, Balkan an· 
t&.ntı d b~dayetinde Balkan An- tantı, hiç bir zaman bugünkü Bel -
1
- alını konae'""'1n b'·t·· d l tı da ld ğu kad k "ltı aras JUL>. u un az.a- gra. top a.n sm o u ar uv-
kh d lllda tam fikir birligı· • mU vetli ve sağlam olmaını11tır.,, a e edil-:_,. . - "' 
!le.tkan d ... mvur. Şımdi,Ye ka.dar Rumanya Hariciye Nazın Gafencu, 
olunan Y ~letıeri tarafından tesbit dört hariciye na.zınnın içtimaı mtına 
lıllıı et .... :~ • bu devletlere sulhü te- sebetile, dört devlet siyasetinin tam 
\'tın eı;;: Olduğundan, bu yola de- tesanüdü müşahede edildiğini söyle! 

telikki edilmektedir. miştlr. 
1'.'ug011~ Verilen Ziyafet TUrkiye Hariciye Vekili B. ŞUkril 

lto\'iç ak avya Hariciye Nazırı Mar- Saracoğlu, ipa edilen asılsız haber
~kerı nı~: ~aat 20.SO da Belgrad lere rağmen konferansın görüş birli
"ıeJye ~ a elinde dört Balkan Ha _ ğiııi ve mükemmel olan asudeliğini te
fet \'ettn~rı ~refi~ parlak bir ziya- barü.z ettirmiştir. 
"e baı0 ~s, zıyafetl bir kabul ~ml Yugoslavya Hariciye Nazını Cin
&ost1vy kib etrni~tir. Ziyafette Yu- car Markoviç, konferansın dostane 
ll~lkan ~ Ba.:elti\i Svetkoviç'le dört bir hava içinde cereyan ettiğini be -
clött :Baııevıetuıin gazeteclleri hazır lirterek ilk iki celsenin dört hariciye 
Yuıosıa tan. devıetı sefaret erkanı, naıın arasındaki tam ittifakı isbat 
nalkarı ~ hlıkfınıet erkanı ve dört ettiğini söylemiştir. 
huıllıı.ınu ~letınin gazetecileri hazır Balkan Ajaıı8 Müdürlerine 

llU .. ş tırdır. Ziyafet 
~~~ . 
g~n ıf nc~e ve samimiyet için- . Bel~.~.d, 3 (A.~.) -. Avala aJansı 

)a liar; . Yafetın BOnunda Yugo~la\• direktöru B. JorJ Pet~ıs saat 13 de 
lall:ara~ıy? Nuırı Mvkoviç ayağa Belgrad Tayyare klUbUnde, Balkan 

J.~k_~.: nutuk irad etmiştir. memleketleri ajansı direktörleri şe-
~alka.n 1\l~ko,içtn Nutku ı:fine hususi biı· ziyafet ver~i~~i~. 

dı.tgu za l{on!K!yınin topl3.nmakta ol- Zıyafettc merkez matbuat mudurü 
~n ve lllanın fevkalade nezaketin _, Prediay Mlloyeviç, Atina ajansı di
'eden n tnevcud tehlikelerden hah • l'ektörü Vekiarelli, Rador ajansı di-

,,_ ;zır demiştir ki: rektörU Teodor Salocaln, Rador a-
4ntanb u Vaziyet karşısında Balkan jansınuı Paris muhabiri Aleksandr 
1 ~· ~ler;~n l'Qlü, sulh yolunda faa _ Durtig, Rwnanya matbuat müşaviri 
'1 ııe ve 

1 rttırınak, bliyUk bir teen- Mikira, Anadolu ajansı Umum Mü -
'1aıc 0~Usbet bir zihniyetle çalıt _ dUrü Muvaffak Menemencioğlu hazır 
llitıdcıı dır. Esasen bu prenai -1 bulunmU1lardır. 
lttıt §.rıa::ı~ "Yl'ıhnanuş bulunan An_ Avala ajansı muharrirlerinden ba
'l<.le et ·Clı~~ kadar çok i . t.i 1 zılan ve merkez matbuat btirosu şu-

lluı nıı~tıı .,, yı ne ce er be şefleri de bu ziyafete iştirak et -

4.ııtan~llristanıa Macaristan Balk mielerdir. 
~ille 1 ~11.kkında ıu~ı:k lduıkl ~ Yunan ~telerinin. Neşriyatı 

rı bu Q.U o u an ıyı Atin 8 (A A ) At" . de Yllk bir . a, • . - ma aJan• 
b. n ı:ı.. . . mcınnunıyetle kay- b"ldi · . 
Qf! .. rıcıye N ı rıyor. 

'l'i.nJııar azırı İtalyanın da G~teler Bclgradda toplanan Bal-
ıı-ı·:-. arasınde.ki t üd" ' 
• 

161tıi iyi bir 
00 

~n u.-.v~ kan Antantı Konseyine geniş sütunlar 
ti . l'nıış v .. e.Özle takıb ettıgını tahsis ediyorlar. 

r. e sozlerin. .. l b" . . 
,, 

1 fJOY e ıtirII111 • Katimerini gazetesi, konferans me-

lh naıkanlıt· saislnin cereyan ettiği havanın bütün 
eıP Yolunda ar bundan sonra da dünya gazeteleri tarafından büyük 

l'i tı~ Ça~ıf?acaklar ve bu p- bir allka ile karşılandığını ve Balkan 
t d~a aı~~akı faaliyetlerini bir milletlerinin, Belgraddan bütün dün-

ı 1 bırJi •1• aştıracaklardır. Ancak yaya yeni bir sulh ve saf sog~ukkıın-
e ~ saye · · 
· r l!~al·ı sınde ufuktaki tehli- lılık mesajı dalaılacağma kuvvetle 

i· ı · aşah:lir · · · · ~ · \' • to,,eı 'ııs G . ., ıtimad ettiklerını yazmaktadır. 

tb \lgoısıa\' h:~·.r~nku'nun Nutka Bu gar.ete "bu itimad, daimi konsey 
koııııeYin b ıcıye nazınnı mUtea.- ua.larının mUteaddid beyanatile teey 

nya hal'id u devre reisi olan Ru- yild etmektedir,, diyor. 
r? ~ö-: al Ye naıırı ekselans Ga - Bu münaeebetle Nea Hellaı, Bal -
<ılkantııa~ıı:ıtır. kan Antantı devletlerinin &kı bir bi -

• 

YENi 8.ABAB . --- - ---- -1 
~H-E R_s __ A a_A H--...;J Alman ta yy"arelerinin 

akim kalan hücumu Memurlar ve hayat 
pahalılığı 

•ı spa.ııyada hayatın yüzde .ıo ,...--
n.isbetlnde artıp pahalılaştığı (Ba,t:nrafı 1 inci sş.yfa.mızds · sından Ha.ns Arnheim casusluktan 

için mcmurfann nıaaşl1Lrlll& bir çualar yapılmlf ve bunların fotoğraf dolayı, Paris askeri mahkemesince 
zam ya.ıuldığını ajans ha.vadim ola- lan alınmııtır. Müttefik ordulan ıiat idama mahktlın edilmiştir. 
rak biz de gazetelerde ' okuduk. kumandanlığı, Alman limanlarında Fnuısazlann Aldığl Yeni 

Hayat seviyesi fırladığı, üçe ah- ve hava istasyoııla.nnda vukU& gelen Amerikan Tayyareleri 
nan bir malın dördf', beşe tOOa.riki değişikliklerden her hafta haberdar Nevyork, 3 (A.A.) - Salahiyettar 
bir mecburiyet ~klini aldığı zaman edilmekte, Almanlar tarafında.il inşa mehafilde beyan olunduğuna göre 
hu tereffüden en ~k m\itoossir «>- edilen yeni barb gemilerinin adedin- Nevyorkta bulunmakta olan Fransız 
lan sınıf muhakkak ki memurlar den ve yeoi istihklm.lardan malfunat heyeti mühim miktarda bir kişilik av
smıfıdır. Çünkü bu sanıfıa geliri almaktadır. cı tayyaresi satın almağı müzakere 
muayyendir; ne artar ne de eksilir. İngili.1 tayyareleri bötiin Siegfried eylemektedir. 
Bu değişmiyen gelire mukabil sa.r- hattı üzerinde, bul noktalarda bir Bu tayyarelerin sUrati saatte 400 
fiyat tahavvüller, alçalışlar ve kaç ytlz k&dem yttkeekllktea. olmak mildir. İçinde 4 mitralyöz ve namlusu 
yükseli:>ler kaydedince 0 muayyea üzere uçmu.ştur. Tayyareler, hattın pervanenin takılı bulunduğu m.ihver
\-aridatla ~.oluğunu, çocuğunu ida- sadece istibklmlannıo fotoğraflannı den geçen kalibrede bir topa mU-

almakla kalm&mJJJ, barakalar, cebha- cehhezdir. re etmek mecburiyetinde bulUll&ll 
memurun bUdcesi de bu init ve çı- nelikler, fabrikalar, istasyonlar, gibi Nevyork Herald Tribün gazetesi 
kı§tan tablaUle müte<-..sslr olur. çok mühim teferrUatı da tesbit et - mezkur tipin yeniliğine rağmen Fran-

Dil<kat edin, ticaret aleminin 81_ mişlerdir. Biitün bu teferrüatın çok sızların istedikleri miktarda tayyare 
kıntılar geçirdiği, alını ve sa tun büyük olan ehemmiyeti düşman mti- almağa muvaffak ol.ı.caklarını yaz • 

bim bir askeri taarruza geçtiği zaman makladır. it11erinin kosad gittiği zamanlar tl-
Batan Gemiler belli olacaktır. caret erbaba memurlara gıpta eder-

ler, onlann muayyen gellrleJini bü- Alnıan Tan·areJeriu.in Yeni Akınları Londra, 3 (A.A.) - 29 Sonkanun-
yük bir nimet sayarlar. l.Akin pi- Londra, 3 (A.A.) - Hava Neza- tia biten hafta içinde bir tek İngiliz 
yasada biraz canhhk başls.yıp da reti bildiriyor: ,·apuru batmıştır. Bu vapur 1523 ton
htt dökün 'biraz iş yapmıya baş- •·Bu sabah birçok düşman tayyare- luk "Battanglia,, dır. "Orcgon,, ismin 

1 d f il ini ğu ,... _1 • leri İngiltcreniu şimali şarki sahili a- de bir İngiliz vapurunun battığına a ı mı esna e er o ~ ... ,ırar-: . 
_ Dükkô.ıı tezgiı.hı Allah k& 

1
_ çıklarmda vapurlara taarruz etmış- dair bir Alman membaından verilen 

. dı o·· 1 ki 1 '·--ı 1 P4-_ lerdir. tngiliz tayyareleri bu tayyare- haber, salahiyettar İngiliz mahfelle-

k le • . 4--•·-· :1 " fi•" lerın onune çı ·arak yollarını kesmış- rinde kath'eUe tckzıb edilmektedir. 
sı r. un o ur yı ı .uc;, er . M7"' • •• •• k . 

1 

. 
er mC8Ulı &ll"'au-ı.r ı e e!llla ~·m,, . t . . . . . . · 

" 1 w .. 1 .ıı __ 1_ı lerdır. ngılız tayyarelerı ıkı Heınkeis Diğer cihetten geçen ay Heligoland memur uga,, ru<' ıanınuo.wa ... ı.e- . h.. . . . · 
d 1 tayyaresıne ucum etmış!erdır. Bun-ı cıvarıııda batan "Starfiah,, ve "Un-
er er. lardan birinci Yorkhshiı-a sahili açı-ı dine,, i8inılerindeki İngiliz talıtelba -

Bizim kanaatimir.<~ bu mernleke-
ğında denize düşürülmüştür. hirlerii mürettebatının Almanyada 

tin lıas el·1'dı olu memu.ra.a da Diğeri Northumberland sahili açı- harb esiri olarak alık.onulduklan zan-
ticaret erbabıma da kendilerine 

ğında ciddi ha~ara uğratıknıştır. ne<lilmektcdil'. 
göre ze\'kli \"fi ıztarahh dakikalan w 'h w Diger cı etten ögrenildiğine göre So\·yetler Almanlara Tahtfllhahlr 
vardır. Zaten hayat aeı ile tathnlA başka bir Heinkelı ale\•ler içinde bir Vermis ı 
biribirlne h:tlef \'e selef olmasmdaıa 1 

evin üstüne düşmüştür.. çinde bulu- Oslo. 3 (A.A.) - Sovyet Rusya.nın 
b~a nedir ki? Buhrnnh dakika- nanlardan dördü ölmüş, biri yaralan- Almanyaya 14 denizaltı gemisi ariyet' 
larda memurun nıuayyen gelirini mıştır. verdiği ve uunların Alman mürett&
ta.hassürJe ~·ıı.d eden J>enıkendeci, Üçüncü bir Alman bombardıman batla şimal denizinde harekatta bu
dlikkAnında her ttirlU .ka~·ıddaa a-- tayyareainin Tyne mıntakasmda talı- lundukları söylenmektedir. Sovyet 
zade, minlınlni muhitinde serazad rib edildiği haber verilmektedir. bahriye zabitleri, bu denizaltı gemi-
~·aşadığı i~i11, nıuttarid bir ha~·at Parlste Bir Alman Ca~m~m lerinde, stajyer sıfatile bulunmakta-
gf'('iren ve de,·anı ~dvf'lini günde Paris, 3 ( A.A.) _ Alman tebaa • dır. 
iki defa imu.lamak meehurtyetlnde 
bulun&ll memurun rnuhan·elesinde 
ideal bir şahsiyet olarnk ya.5!lr. 

Yalnız hManların dalma kendi 
yaşayış tarzlanodan şlkA~·et €'dip 
ahann tanı hayat.na imr,•nm€'1eri 
gibi gayet ta!Jii ve cihilli bir tenıa
yü.lünü göstel"f'n hu karşılıklı dü~ti
alşler etrafında hir hakikat \'arsa 
o da ytikMlen hayat ~\i~·esi kar
&ısında ytrinde ~yan bir gelirin 
sahibini sefalete değil!'te bile mııh
nmıiye~ sürtlldiye<'f'ğidir. 

Avrupa. harbinin zuhurundan 
80Dra, her t.arafta oldup gibi, 
JIW'mleketimizde de lıavayicl zaru
riye başta bulunmak şa.rtile her 
elns ve nevi emtiada bir tereffti 

±==s :ZZULL!L " $ j p 7 F!!~ ... - ı;;;ıı 

Türk - italyan ticareti Milli Şef ufak bir 
Anlaşmasına hazırhk ameliyat geçirdiler 

< Has tarafı 1 .ncide ı 
talya hükumeti' evvelce yalnız kendi 
ihtiyacı için ayırdığı ki.ğıdlardan Tür
kiyeye de göndermeğe muvafakat et
miştir. Bu sebeble fabrikalar da faa
liyetlerini arttırmışlardır. 

Buna mukabil biz de İtalyaya muh
tac olduğu ham maddeleri vereceğiz. 
Son gelen haberlere gôre İtalyanlar 
Türkiyeden kömür ve Karabük de ~ 

mir cevherinden almak istediklerini 
bildirmişlerdir. İtalya evval.ce Al -

(na. t.nr,,rı 1 incide) 
cildi altında.ki bir ufak yağ kese
sinin "Kıste sebace,, çıkarılması 
arzusunu izhar buyurmuşlardır. 

Ameliye operatör Dr. Nureddin 
Aruman taımmdan yapılmış \'e 

sekiz dakika sHrrnil~tUr. 
Rcisiciimhurumuz biraz istira- ı 

hatlen sonra saat 13/30 da hasta
haneden ayrılarak köşkledne av
det buyurmuşlardır. 

Uııu ve b arasındaki teaaııüd lil- taraflık muhafuaaına devam etmek 
t u te vardır. \'ikıa ltamdol9Ull yurdda 

manyadan tedarik ettiği maden kö- Mu·. h 
1
• m 

mUrUnün bir kısmım Türkiyeden sa-

Sayfa: S 

Nesil Meselesi 
B irka-9 edebiyat htweslisi deU. 

kanlının bir kara liste ha.zı.r-
. lıy&rak taammış birkaç kalem sab.i

biuin yerJerinJ kendilerine terket
melcrlnl istemeleri. ortaya bir nesil 
da,·asa rakardı. Her gUriiJfü glbt bu 
da etrafa yanlı~ şekild1ı aksetü. Ve 
hakikatte bu r-0k menJi ,.~ masu
mane ~ennf, Hıınld memlekette u
mum gençliğin daha yaşlı nesl~ karıı 
bir hareketi §eklinde tefsir edildl 
Daha doğn15u hu !}f!Jdld.- tefsir ed~n
ler oldn. 

Şüphe yok ki, hu yanlı~ bir iddia 
ve tefsirdir. BugUıı mUnen·er olaa 
genç Cümhurlyet nesil. cemiyet için
de Hlyik olduğu mevkii r-<>ktan al -
nu~hr. Blr ackadaşn da i~t et

nıiıt olduğu gibi gen~ dokfor, gene 
memur, gen9 mühendis, genç mual
Um çoktan iı, başına geçmi3 bultut• 
maktadır. 

lfatta bu delikanhla:rın ınev-Lua 

bahsettikleri kalem sahasını bile ua
zarı it.ibare al!tak, bura.da da gen~le
rin bü~iik blr nisbet dahilinde me\'· 
ki almış olduldarı göriiliir. 

Mesela tstanbulda çıkan gazete
lerden Yeni Sabah, Cumhuriyet, 
Vakıt, İkda.rn, Tan, Haber, 
Son Dakilca, Sun Telgrf\f gare
telerinin Tahrir .!lüdürlerinln 
yaşları 28 ile "3~ arasındadır. 

Fıkra, hlkftye, roman, mlisaha!M 
gibi ~yler yazanların da bii~;ik ekse 
rlyetl gen<:ttr. Vakıa bunlann ara
sında büyük ~hrete eritcnler belkJ 
yaşlı denilen kimselere nisbetle az
dır. Fakat uantmamak liu.undı!' ki 

şöhret ne de olsa biraz uma.na nıü
t4'\01tkkıftır. Yazı kudretleri müsavl 
olduğu faned.ilen iki ldşiden biri be!} 
di~eri oa lıe§ sene yazı yazsa. şlip· 
he yok ki ildacisi 18111inf birin<'iden 
mutfalua çok daha futa tan•tnıış 
olur. 

İşte mesele budur. Şöhret ve yük· 
sek mevki ne rica, ne de tehdidi& 
elde edllf'_.meg. Bunu ~in edecek o-
lan ~y kiilfür yüksekH~I, delıımlı 

sai ve ahırdır. 
Btr de ıuılıyamadığım bir nokta, 

bu delikanlıların Abldin Dino gibi 
cidden bazı yüksek kıyınetleri de 
kendi aralannda, hemdi iddialarına 
miizahir göıdennek istemeleridir. 
Abld.iıı Diao ve diğer bir iki hunin 
benoo yerlerini kendilerine ltırakma· 
la.rını ric:ı edecekleri hiçbir rueYki 
yoktur. BlWds böyle bir iddiMfa 
buhmmak Olllartn kıyn"'ttnl dii· 
fÖl'ÜI'. llUBAD SERTOOl.11 

. Ulhc ''aptı-'!sanu. diin bugüne ka- hususundaki azimlerinden bahseden 
C " " h ekıneğia kilo811 "11,. kuruşa var-

h ıfencu B l')ı ızmetleri kayde- Markoviçfn beyanatını hatıı !atarak mit değildir, ilkin huna mukabil 
,-.r..-111.~11 'ntantın ulgar~11ıaı:ııa Macari• I bu devletlerin sulhü taraine ve hal'b kalaycı bir tencereyi kalayla
• .-~-'b ~illi~ Oldukl faahyetı hakkında harici kalmıya karar vermiş olduk - mail i;hl be§ ay evvel WWiği pa.

·. :ı.s a tevakk arı anlayış il7.erinde lannı illve etmektedir. 

tın almak istemektedir. Bu mevzu et- Bı•r keşı•t l•mı•t hey•la"'nı 
rafında İtalyan iktısadiyatçılan tM- _.,. ç 

klkata başlamışlardır. İmzalanacak Bertin, 3 (A. A.) _ Darmstadt lmıir, 3 (A.A.) - Sinekli mınta 

Uf d ranın üç ml<lUne kanaat t>tınenıek-
" e erek demiştir i Runlea O...eWıleriaha Müt.aleehn tedir. Hangi dükkana gire~k ol-
! 1 B llu kiya"etı· . Bükreş, 3 (A.A.) - Bu sabahki sum: 
y· l:

1gar na" , 1 ~~yasetinden do - Rumanya gazeteleri, Belgrad konf&-
11 \ı~ır vuzireş~~~ı~ıne te1>ekki.lr et- nı.nıı mesaisinin ilk gününe bir çok - Mal gelmlyor, her şey atet 
' tlrtıiye,.,..k h~lll'lm. Sulh yolile sütunlar tahsis ve sureti mahsuaada pahasına! Bunu da bulduğumuza 

('1 ..... ıç b' ·ı şUkredelim.. t.eraneı;Ue ka..,.l~ır, da. ~~İYol'\ını. y ır ı ı_t~~ tasav- gönderdikleri muhabirlerinin mek • 
ay ~Usnüniyet eter kı ıkı taraf - tublarını neşretmektedirler. dllkk&aa girdiğiaiu hin kere piş-
<.1· nı 'iekilde h olsun. Macaristanın Timpul gazetesi, müttefik mcmle- ma.u. olursunuz. 

1 '.l'Q !ia~·andır a~eketi t~kküre ve ketler mümessillerinin ilk temasların- Bn vaziyet karşııoımda ~eliri de
tı 1~ n •t de · ta.lyanın takib et- da tezahilr eden tesanUdti belirtmek- ğişntiyen memura karşı yapllacak 

J\:ı,~~ Çok verimli ve mils - , te ve elbirliğinin mıntakavi mahiyeti J1d ~y vardır: '\•a l-.panyada. oldu-
~ad anlılar tarın· . ile iktısadi me.eai ortaklığının ehem- ~gibi o geHrt muayyf'n bir nl~bet-

a ar :YCkdiğerl ın_ sey~nde bugü.1 miyetini mevzuu bahsetmektedir. te (Oğa1tmak, yahud o gelirin i~tl-
l ı-tı>ıınnışıat'd erıle bır çok defa- Universul gazetesi, dört memleket ra kuvvetiai arttırmak içia İtalya-

net· ır. Bu nıan h 
lı 'la 1ceainde be asız ~~&- a~~ında, gcr~k kendi beyinlerindeki da olduğu gibi iıa\·ayicl zaruriye 
" g r kan dökuı~hu~ yere dun- munaaebetlerı, gerek yeni beynelmilel fiyatlannı muayyen bir nisbette 
i.l eçlllişt;r b· ~tur. Fakat bu vaziyetteki durumları bakımından lodlrmek 
'nren· · QIÇ hır devleti h' • 

ll ant ın aleyh· d n, ıç mevcud milkemmel ittihadı tebarüz A OBllALEDDIN 8ARAOOOW 
}. .. ' arıtın1n f ı~ e olmayan Bal- ettirmektedir. Sulh emeli ve bitaraf- · 

~tılh aal·yet' d"'" ............................ .......................... .. 
b Ve a ' ı unyaya an- lı~ını blitün komşularla iyi mtina 

l'l'ı. ll 6ııye aadet getirir Baikanlı 0betİ . haf 1_ k · kat'i ehemmiyeti haiz olduğunu ya.ı: -
nıtta Uğrund · - , se erı mu aza etmek ıv.ı.rarı, on ktadı 

l'rti devam a elbirliği ile ça-
1 
feransın ilk müzakerelerine hB.kim o- ma .r. 

, y gene Yu edeceklerdir. Kade- lan fikirlerdir. Argune gazetesi de, ham maddeler 

olan yeni anlaşmada İtalyanlara ma- yük k f kteb' d ır·-- .. _ .. kasındaki heyell.n niabeten hafifle 
. .1 -· 1 1 k.ta ae en me m e ı-...,.-Yl wıon 

denıyat da verı ecegı an aşı ma · - .. .. _ . k ~-
1 
mlştir. Vezir ve Osmanağa sula.rınıL 

dır. p~ofeaoru Dr. Schof ıl uma olarak ana borulannın geçtlfi sahada 
Alakadarlar yeni anlaemadan son- bır llboratuarda aeba'tl hüeeyre ol- heyelb tamamen denecek dereced~ 

ra İtalya - Tllrkiye ticaretinin yüzde maksızın sentetik teamüller elde et- dunnuetur. Su borularının tamirine 
200 artacağını temin etmektedirler. meğe muvaffak olmuştur. devam edilmektedir. Heyelan yalnız 
mak arzusu üzerinde müttefiklerle Nebati hayattaki ayni fi&iyolojik Kadife kalenin doğu a.thı mailinde 
İtalyanlar arasında mutabakat var- eartlar altında alkolid sentez 'tecrll - fazlaca olarak devam etmektedir. 
dır. beleı·i yapmış ve tamamile muvaffak Rumanyanın bir tekzibi 

Bununla beraber bilhasaa Balkanla olmuştur. Bu keşfin ilmi olduğu ka- Berne, 3 (A.A.) - Bemedeki Ru-
ra taallük eden Alman siyasetim~ dar tatbikatta da fevkaldde ehem ·- manya elçiliği, BUkresden maliye na.
lesinde İtalyanın vaziyeti, karanlık t• d Ç" k" . d' mı zınndan aldığı talimata tevfikan, hU-

w 'b' d" .. 1 . . d k ye ı \'ar ır. un u, şım ıye kadar A • Le kı . . oldugu gı ı uşunce ermı e a\·ra - kumetin y ymetını düşllreceğine 

mak müşküldür. ancak neb~Uar~an alınarak yapı- spekillaeyon maksadile bazı ecnebi 
Roma ile müttefik hükumet mer - labilen bir silrU ılaç liboratuar mesa- gazeteleri tarafından çıkarılan haber. 

kezleri araaındaki diplomatik temas- isile bu nebatlar olmaksızın elde edi- Jeri en kat'i bir şekilde tekzib et 
lar vaziyeti tenvir edememiştir. Jebilecektir. mektedir. 

i~ell&osıav ~~~:a~ kralı ikinci Pet- Curentul gazetesi, yalnız Balkan mübadelesi için bir teşekkül vUcude 
lluzır1 §c:er~~ ve Yugoslav ha- Antantı içinde değil, ayni zamanda getirilm:Si makeadile tedkikatta. bu- f 

e kaldırıyorum.,, diğer devletlerle de iktısadi ve siya- lunuldugunu h~ber vermekte ve ıktı- Garip bir tesadü 
. 

('ındanberi on yedi Rus mitralyöz kıt:ısını rualı,·;<!cn 
Elmer Hilde isminde bir yUzba.:;ıya verildi. Fakat 
bu vaka ga)•et garlb bir şekildo noticelendl. Zim uu 
r.esur süba.yın, Aminoff'un Finl:ındiy:ıda kalmış ha· 
fül!erinden h!risl olduğu anlaşılınış1.ı. 

.. :le D. T. • st. elbirliği yaplllak ~ere, zemini te- sa<il me_seıe~enn, Belgrad ko_nf~ran- Finlandiyayı Rua h&kimiycti #Jtına __ sokan 1808-
hoı;. it . =c mızlemenin, Belgrad toplantusımn e- s~d~, sı~ası m~leler w de~c~esınde 1809 harbinde, genç bir FUı subayı Adolf-

~ ~cıye Nazırıma sas fikıinl teşkn ettiği kanaatindedir. mühım b~r mevkıı oldugunu ılave ey- soDD Anılnoff fe,·kalide OOS4ttffiC tf'mu.yüz etıni~ 
Qıtittad, 3 (.A.~ll.lıatı •. Rumania gazetesi, Balkanlarda sttl- lemektedır. ve memleketin.la mukadderatını iayin eden Orawa~ 
'&ti~r: .) - Avala ajan8l h~n ~uhafazasıAt ve bu mıntakada- Balkan Antantı Ve İtalya muba.rebeı;i ak!}&-mında bir alhn madalya ile taltif 
feıe.-· . ~llg081 ki mılli hakların ve mil~terek men • Londra, 3 •(A.A.) - Havas: edllmi11ti. Rus boyunduğu ~ltında yaşamayı kabul ct-::1 l'lalka a~ gazeteleri, ilk sa- fa~tlerin çerçevesi içinde her türlü Siyasi mahf ellerden verilen malıl - miyea genç Aminoff lne~·e hicret etmiş ,.e orada 
i ta "e ~uı: onferansına tahsis elbırli~ini kabul ederek hali hazırda mata göre, İtalyan büyük el~isi Bas- albaylığa kadar yükselerek bir a.tle kurmu}itu. Orada 
cı;ar11ıdan d~n~~nın Belgrad el- ki bagların inkişafını arzu eden Bal- tianini ile Lord Halifalrs arasında dün altın ma.daJyasım eriterek bundan üç ~uilk yaptır· 

)\~~ llazırtarı.n: Bal~an _antantı kan Antantının 111csai birliğindeki vulrnbulan millakatta mükaleme mev nuş \'e her birisini kr.ı kardeşlerine \'ermişti. 
· tıulukıa.n d verılen zıyafe~te mıntak~vi mahiyetini tebarüz ettir - zuunu Balkan meselesi teşkil et:mi§ - Yeni Fin - Rus bubi bida)~ethlde, M~şu.1 1\lan-
Q~ tQ erceyleınektedır- mektcdır. tir. Bastinnini'nin ziyareti İtalyan bil nerhelm'e, Anıiııoffua hafidlennd~ ~~r Y~~. tu-
licı~ ~da. Yunan . . Moment gazetesi, Belgrad konte- kiimetinin bu konferan.sa kaJ'31. gös- rafından bu yüzükJenlea bir tanesı goııck~rılm~tı ... 
ltt: ~atırı B. Me Batvekılı ~e ransının bütün dünyada uyandırdığı terdiği alakaya delildir. Balkanlarda YUzilk, cesaroUle tcmenii;ı; edec~lt bır Fın ~u-

taıc.a. dem!§- alakayı belirtmekte ve konferansın, siya.et noktai nazardan bitaraflığı mu bayma hediye edllecc•l,ti. Bu <la, 17 ka.nunuc\ ,·el ta
""' .. 11rıullar sulbü ve atisi bakımından ha.faza ve bir Rus iatillaına ıuini ol- rlbiade bir kayakçı kıt!lsile, muhasamatm ba.5l:wgı-

• 

x " :11 
Holivuddaki İngiliz artistleri 
ve garp cephesindeki harb 

B irk·~ik Amcrilm<la oymyan yetmiş beş 1n~ilh. • 
liCJJın ve orkek artisU Ii'r:ınsız cchhe fnclt-ki 

İngiliz ns!\erlerlru eğ?endlrnıek f~in artı tik bir ııe,·eU 
seferiye göndermeğe l:arar vemıişlerdir. • 

Bu lnglllı. nrtistlerio ilk toplantı ı, Nevyokta, 
l.ond.ralı meşhur alrtris Gcrlrudo l..awrı,.ıce'iu rei3li
~inde vukubulmu~t.ur. 

• 



Sayta: 4 • YENi SABAH -
Al rızası iç. ' ha a bir hizme~çi 

bulun ... 
Bayramdanberi İstanbul kazan ben 

kepçe Ankaraya gidecek helfil süd 
emmiş bir hizmetçi kadını arıyorum. 

On verdim, on beı:,ıe çıktım, yimi 
yaptım .. olmadı, gelmediler bir türlll .• 

Evvel! dostlara milrncaat ettim. 
- Ankaraya bizim eve bir hizmet· 

~i lazım dedim. Kaç senedir !stan • 
bulcfo. yoktum. Tanıdık kimseler kal· 
nıamış. Ne yapacağım, nasıl bulaca· 
ğım bilmiyorum. Bildiğiniz bir biz • 
metçi idarehanesi varsa bana sağlık 
verin. 

evgili okuyucularım 

A 

4/ 2/ 194.0 PAZAR 
12.30 Program ve memleket saat 

ayarı. 

12.35 Ajans ve meteoroloji haber· 
leri. 

12.50 Türk müziği: Fasıl heyeti • 
Kan~ program. 

13.30/14.30 M:tlm: KtiçUk orkes
tra 0Şef: Necib Aşkın,, 

18.00 Program ve memleket saat 
ayan. 

18.05 Müzik: Radyo caz orkestrasl. 
18.SO Çocuk saati. 
18.5~ Serbest sa.at. 
19.10 Memleket saat ayarı, ajans 

- Sakın diye cevab verdiler. Sa .. ve meteoroloji haberleri. 
kın hizmetçi idarehanesine gideyim 19.30 Türk müziği. 
deme, oradan hizmetçi bulmak zor • 

Çalanlar: Ruşen Kam, ~ad Erer, 
dur. Hem pahalıdır .. hem onlarla b:ı- Vecihe, Cevdet Kozan, İzzedr\in Ökte. 
şa çıkamazsın. Okuyanlar: Muzaffer llkar, Melek 

- Peki ne yapayı.m ?.. 1 - Şaeınnıu kalmıştım. Acaba be-1 - Evet.. Tokgöz. 
- Mahallelerde tanıdığın, ahbab- lediye müstahdemin idaresi Beyoğ • - Ankara için bir hizmetçi lüı.m. 20.15 Konuşma (Tarihten sahif~ 

farın varsıı sor, soruştur biz de sorar lundak.i hizmetçi idarehanesinin rek- - Kaç lira aylık veriyorsunuz?. ler). 
soruştururuz. lamını mı yapıyordu. IDç ses çıkar • - Ne bileyim ben Ankaraya hiz .. 20.30 Türk müziği: Fasıl heyeti -

Dediklerini yaptım sordum aoru§ • madan oradan ayrıldım. metçi kaç paraya gider? Karışık· program. 
lurdum .. yok, yok. Belediye dairesinde rastladığım - 25, 30, 85.. 21.00 Türk müziği: Halk türküleri. 
Şaşırdım kaldım. Peder habre te- Vali Lfıtfi Kırdara: - Ne?.. " İnebolulu San Receb. 

•• •• •• u 
' 4 ŞUBAT~ 

::C 

ti>' 
Onivenilte Rektörü Cemil Bllsel sömestr tatllinln gelmesi mü~bt .ıc • ·eli" 
mutacı çay ziyaf etlerinJ vermeğe başlamıştır. Dün ilk defa. Tıbbi~ 

son sınıf talebelerini kabul etmiştir. 

tefon ediy~r. Valide hastahaneden - Beyefendi dedim. Bugün sizin - Neye öyle ağzınız açık kaldı.. 21.15 Müzik: Schubert. "Genç kız 
çıkacak. Bılmem ne yapmalı. milstahdemin idarehanenize müra • Bu esnada içeri ihtiyar, şişmanca ölüm kuart ti ,_ 
~ir kere de, tanı~ık dair~ ~ademe- caat ettim... Beyoğlunda ..... gidin bir madam gelerek: ve Çalanİ~r: Lic:o· Amar, Enver Ka _ 

Bugün S O M E R sinemasında 
• Tİ' · r· 'k ' · k mevzııtıl ler:ıne sorayım dedım. Belkı ış ara - dediler.. -· Ne var, dedi. ı •-- t Alb yrak M d c ·ı 

k · · k '' d 1 · b' k dı pe man .ızze a , esu emı . 
ma ıçın oy en ge mış ır a n • - l!..vet orası maalesef öyle, ben -- Bey Ankaraya bir hizmetçi is· 2150 M" 'k• Se f 'k u ·k "Pl - d · . uzı . n onı m zı .,, / 
cagız v~r. ır. _ . de ev için hizmetçiyi söyledikleri ida- tiyor. 22.15 Memleket saat ayan, ajans 
Dcrdımı anlattıgun beledıye bade- rehane vasıtasile buldum. Bizim müs İhtiyar kadın bana döndü. habe ı ,.·. z· t Esh • Tah ·1A t ' 1 · d b · · r e_ ı, ıraa , am vı a 

me erın .. en ı.r::. . tahdemin idarehanesi daha ziyade ha - Peki, dedi. Bugiln cumartesi ka- Kambiyo. Nukut Borsası "Fiyat.,, 
- DuşUndUğün_şeye bak, dedi. Bi- mal işile meclguldUr. Maahaza gele - palı .. pazartesi günü sabahleyin saat 22 30 A · · · 

· ·· tahd · 'd . . ıans spor servısı. 
zım mus.. onun ı arehanesı var. cek seneye bir iş bürosu tesis etmek 10.5 ta geliniz. 22.40 Müzik: Cazband "Pl.,, 
Oraya muraeaat et.. niyetindeyiz... • • • • · 

B 1 d. U t hd · . .. ed k d 23.25/ 23.30 Yannkı program ve e e ıye m s a emm Ne derur teşekkur ere ora an Ne ·sti-" kap • 
d ktım ı !fna ne pa- anı~. 

idaresinden hava aldım a çı · ı k ······-···-·········--.. ·-••••• .. Ne yapacaktım. zarı yarabbi 1.. Yangm 
- Bu idarehane nerede? Artık başka çare kalmamıştı. Bir Pazartesi günü dedikleri saatte i- GENÇLİK ... AŞK. .. ve ŞEFKAT filmi olan bu şaheser ... 
- Nah, bizim belediyenin yanın • kere de hizmetçi idarehanesine baş darehaneye düştüm Beyoğl,unda tstiklll caddesinde Ru İHTİRASLI BİR MEVZU ve BİR AŞK MANZUMEStntR .. 

daki kapı ... ü st kata çık, sağdan bi - vuracaktım. Ne yapayım?.. ön oda galabahk,.genç, ihtiyar, gil- meli ~anının altındaki Abdullahı~ naveten : KAFE BOHEME: Danslı ve musikili bir Skeç .. 

Meşhur viyolonist FRANCESCA mn ne ıs musı ısı, aş 

Ve violon nağmeleri ile bUtiln seyircileri gaşyeden 

SON BESTE 
Filmini mutlaka görünüz. Baş rollerde: 

KATE de NAGY G~g~~;;E R~:~v 

rinci oda... Ertesi sabah matbaaya gelmeden zel, çirkin, esmer, sarışın bir sürü dUk~aıuntf . m tabacafsı dtutuşdmuşh ve .yetı- EKLEft JURNAL en son dünya ve harb haberleri .. 
Dediği yere gittim. Zayıf uzunca önce tarif ettikleri idarehaneyi bula- kadın 1 t 1 M şen ı aıye ra ın an er al eöndll· I BugUn saat 11ve1 de ten.zllatlı matineler. 

b l b
. k d k k . . . .. . sıra. ara o urm.uş ar... asanın rU~~~~~~·~~~ii~~~~~~~55~~~~~!i55~!!!~~5~5~ti~~~~~ oyu ır n ın çı tı arşıma: bıldım. onilnde bır defter ıdarehane sahibi ~ 

- Bayan, dedim. Belediye müs • ldarehanenin içi madam [ .... ] ~ 
tahdemirt dairesi burası mı? 

- '[;'.·et. t · ·k· d b B.ri l Beni görUr görmez: 
.c.\ ç ıçe geçen ı ı o a urası. ı ne ded' An . . 

- Bizim ev için bir hizmetçi lazun. odanın dört bir etrafı uzun pencere- lst-:- l:şt::ıa ı. k' karaya hızmetçı 
Kadın beni tepeden tırnağa kadar lerle çevrelenmiş yalnız kapının ya. ;ren taraf~ b~m gitm~k l~yor? 

süz<lükten sonra ne eevab verse be - nında Ustilnde telefon bulunan bir 
1 

dı er r ses ge rfıege bae-
ğenirsiniz.. kUçUcUk masa var. a • 

...,.... Efendim, bizim hizmetçiler size İkinci odaya iki ayak merdivenle 

yaramaz.. . Siz Beyoğlunda ....... da çıkılıyor. Kapının tam k&l'Şlsında es- "·---·•• .. •• .. ••1111 
-·····-··-

........... müstahdemin idarehanesine kilerin erkin minderi yenilerin divan 
gidin. [Ben belediye memuru defi - dedikleri bir şey var .. 
lim. Kimsenin rekllmını hubeten • ötede beride bir sUrtl iskemle. Genç 
lillı\h ynpmam, onun için isim ve ad- esmer, çok boyalı bir kadıncağı.ı: 
res yerini boş bırakıyorum] Orada - Buyurun pa~am, diyor evinis .. 
istediğiniroen lll hitmetçi bulU11U • - [ ...... ] in müstahdemin idaresi 
nuı.. .... burası mı? 

-.ııı:ı.. 

- Kalotllen1z evde oturamam f 

M'i L L i 
Bir Haftada.nberi 

3 Dahi San' atkar 
GUldUrUp ağlatarak bütün 

tstanbulu çalkalıyor. 

1 
Fransarun dahi jön prörnie'si 

CHARLES BOYER 
Cezayir sevdahları 

• lıninde yaşattığı hakikt aşkla 

2 
Dünyanın iki dlhi komikleri 

Lorel - Hardy. 
HOVARDALIKTA 

''Türk9e sözlü 
DİKKAT: Bu müstesna program-
dan yalnız 4 gün daha istifade 
edebilirsin.is. 

ALEMDAR 

BUGÜN 

·MELEK 
Sinema dünyasının en parlak 2 yıldızı 

FREDERIC .MARCH 

Sinemasında j OA N BENETT 
Sizi 2 saat etlendincekler, ııefis Ye göriUmemlş bir mevmun zevkini yarataca.kla.rdır • 

BAHAR VAGMURU 
(Fransızca Sözlü) • 

F11me llf.'•e olarak: H. O. M. DVNYA ve en son MuJıarebe havadisleri 
Bugün saat 11 ve 1 de tenzilatlı halk matineleri 

-------· .... 
DiKKAT 1... DiKKAT !. .. 

SA.RAY • SINEMASINDA 
Gösterilmekte olan ~evsimin en bü~ iik mu\':tffalil~ eli 'e en mtiliemmel sahrseri 

CEBELÜTTARIK CASU 
ORUİNAL I<'RAN JZCA ~USHASI Fİl.~ltN1N 

SON iKi GÜNÜNDEN iSTiFADE EDiNiZ 
YARIN AKŞAMDAN it.ibaren : l\IUS1'E8N'A OLARAK Fran ız 

• sinemıwılı~nın :rcui bir ~heM:rine başlanacnkbr: 

IJ 

GÜN 
VICTOR 

BATARKEN 
MADELEINE OZERAY ve LOUIS JOUVtf FRANCEN 

Tarafından harlkuJiJe blr tanda yarablan ,.e VEOnedlk .strgi!dnde ikinci büyük mükifah kazaıunıt oJJ.J' 
höyük, eali~i dU..1'at ve emsa.lsb bir ftlmdlr. 

r 
·pl - 55 - Sordum: vaffak olmu~tum. Haticenin kendısi- huylanndan, anlaşılmaz tabiatlerin- Derhal alakadar oldu; tem ediyordu. lmnail Bey befl1 

• • 1 - Siz İRmail Beyin refikası mısı- rıe gösterdiğim yakınlıktan dolayı den bahsettim. Meaell bir metre.l - Kim imi~ bu genç kız? letJmi tuttu : ~ 
- Yalvaı·ırım sana, bunu bır daha 

1 
nız? • bana minnettar olduğunu hissettim. dalına. meşru bir kanya tercih ettik- - Vallahi bltmiyorum. İsmini aöy- - Radyo enfes bir tango çı {ı 

telm1r etme 1 Bunları sBylerken bana ı - Hayır .. daha evlenmedik. Taraçada hasır koltukların ti%erine 1 lerini söyledim. O da fikrime ~ lemedi. başladı. Bu dansı beraber oY11,.ııı 
ne kadar bUyük az.ah ver~lğini tarif - · Ni~anlısısınız demek. İsmail kar§ılıklı ktUillduk. Hemen sordum: etti. Artık açılmıştı. Daha serbest İçeriden vuran ışık Ha ticenin yü~ zı rica edebilir miyim ? 
c?cm~. Şermin ~anım, sıze çok mU Beyi, sizin kadar genç, gUzcl ve kibar - İsmail Beyi çok seviyorsunuz konuşabilirdik : sUnU iyice aydınlattığı için yUzUndekl - Hay hay! ~ 
hm~ sö~!iyec.ekl~ var. ~izinle kin~: bir nişaulıya mallk olduğundan dola- galiba? - Siz, galiba ayni zamanda fahri- ifadeyi çok güzel görüyordum. Za- Ahmed Bey dans bilmiyordll·g..tl, 
r:ıenın gorcm~yecegı ve bılemiyecegı y:ı tebıik etmek lf\zım. TeredclU<lle cevab verdi : kada da çalışıyorsunuz? vallı kızın Sedada karşı bir sempatisi için biz içeride İsmail Beyle .0 ıı1 
bir yerde mühim ~eyler konuşmak - Te.~ckkilr ederim. - E vet! - Evet. olduğu muhakkakb. Fakat ümidsiz meğe başlayınca onlar da içle1 

mecburiyetindeyim. O kadar şa3ınnış 1 Çok mütereddi<l konuşuyordu. İç- - Onun da sizi çok sevdiği anla - - Benim bir arkadasım var. Onun bir sempati.. Her ııeyi anlıyordum. sının başına çöktüler. 
bir halde bulunuyorum ki, hissiyatı • tiği içki ile biraz sarhoş olduğunu §ılıyor. Niçin hemen evlcnmiyor su • , çok samimi bir ahbabı dn sizin fab- Hatice de Sednch seviyordu. Fakat İsmail Bey adamakıllı sarb0~ 
mı eimdi anlatabilmeme iml.an yok. dilinin pclteldeşmiş olmasından anlıı· nuz? rika<la muhasebe kısmında çalışıyo~ evvelce İsmail Beyi t ercih ettiği ve muştu. Dudaklarını kulaklfll'ltt· 

Hiç cevab vermiyor, sadece tebes- mıştım . - Siz evli misiniz? muş. Acaba onu tanır mısınız ? onun metresi olduğu için Sedadı ka.y- zerinde hissettim. 
1 

ô' 
EJilrn ediyordum. Bu sırada tango bit- _Hiç içmiyoı sunuz! diyerek ona - Hayır .. ben Ahmed Beyin met - - Nedir ismi? .. betmiş bulunuyordu. Şimdi bu hare- - Fethiye, pardon Şcrıni~ · 0 :i. Biz de yerlE'.rimize oturarak içme- bir kadeh daha içki içlrdiın. Sonra rcsiyim. - Sedad galiba .. genç bir çocuk • kelinden dolnyı pişmandı. F akat b.i.r ISen~ buradan kaçırmak istl~_(f 
ge devıtma başladık. . 1 kendisini apartmanı gezn:ıcğe davet Bu açık itirafım onu şaşırttı- De - muş. defa. olan olmtı.ştu. Artık geriye do- 1 Be~ıml~ ~er şeyi bırakarak 1J 

Bu esnada Ahmed Beyle 1smaıl 

1 

ettim. Kolkola girerek odadnn çık· \.'am ettim : - E vet tanıdım. nemıyordu. gelır mısın ? 
Bey bır ia ell'afmda mUzakereye ba.s· tık. Yatak odamızı, Ahmed Beyin ça- - Zannedersem siz de İsmail Bey- - Nasıl bir çocuk bu ? Daha fazla konuşamadık. Çünkü - ~er~ye? . ~{ı 
ladılar. B:?~ do. bu fırsatta~ istifade hşma odasını üstünkörii gezdikten le beraber yaşıyorsunuz. _ Çok iyi bir çocuk. Fabrikanın Ahmed Beyle İsmail Bey de balkona -:-- Bun:ıyorum. Bunu hıç d Ji , 
ederek Hntıce ıle konuıımaga başla- sonra bUyUk taraçaya çıktık. Maksa- Zayıf bir sesle tasdik etti : biltiln işini aşağı yukarı 0 çeviriyor. çıktılar. yelırn . B:,r .. ~efa kaçalım, ta1ı dım. Ha.ticenin gözler] üzerimden ay- dını Hatlceden İsmail Bey hakkında - Evet! - İşte bu delikanlı o fabrika.da bir Ahmed Boy: nereye got urUrse oraya gider 
nlmıyordu. Evveli tanıyaçak • diya matfımat almak ve onları aliphelen •

1 
Bunun üzerine erkeklerden uzun ,gen<; kızı seviyormu§. Arkadaşıma - Yahu neredesiniz? Bizi böyle - Ya Hatice? / 

ödilın koptu. Fakııt tanıyamadı. ldirmemekti. Bu maksadımda mu • uzadıya şikayet ettim. ErkP.klerin uzun uzadıya bahsetmiş. bırakıp nereye gizlendtn1z7 diye si· f Deı~trıt 

• 



YENİ SABAH 

Kafkasyadan mı, 
Balkanlardan mı? 

(Başmakaleden devam) 
muvaffakiyet harbin neticelenmesine, 

Sayfa: 1 ,. 

Liseler arasındaki mekteb 
rnaçlarına dün devam edildi 

tngm~ ~e .~ansız mukavemet. veya Kar l 
tecavuzunun kırılmasına ne tesır ya- Marksın yaratmak istediği 

• 

latanbul lisesi Şişli Terakkiyi, Boğaziçi San'atlar 
mektebini, Taksim liseai 

• 
Vefa li•eairii mağlub 

berabere kaldılar __:ttiler, lfık ile Pertevniyal 

Futbo_I ~janı niçin 1 · 

ruı ~stlfa etti . 
iki gün bo~ aJanı Abdullahın istifası bır 
haklı dür BP<>r muhitini bir hayli ve 
beri olarak meşgul etti. Senelerden-
oıan ~~r i~arecisi olarak tanınmış 
tiğ· . eterli avukatın neden istifa et
diJ<ırı~ kendi ağzından dinlemek fste
tösi .ay Abdullah evvela, bu işin 
aöyı:len ehemmiyete değmediğini 

kten sonra şunları anlatmıştır. ttq: Beıı söylendiği ve birkaç gue
ğellihn Y&ıı~dığı gibi fikrlmJn be - • 
~ edlfi için istifa etmiş değilim. 
'8.ln.a. esas teşkil eden bir noktai 
aip Ilı nıeaeıes1 değil sadece bir pren-
a tseleaidlr. 

caı!:'~ bölge merkezinde çalı3ırken 'tl aray nıurahhaslan bana mil
lekıeri 6 başkanlığa arıettlkleri di • 
iunu rıtn bana havale edilmiş oldu
lica :~ kendilerini dinlemekliğimi 
İlk tu tıler. Beşiktaşla lig maçlarının 
'.l'aksi ru?da Yapılacak maçın sahası 
bu rn rrı ıken bir anlaşma neticesinde 
löl~uaç Şeref stadında oynanmış. 
otan i~e göre sahası Şeref stadında 
aalatas ncı maçı Taksimde oynamayı 
Berı 

0 
ar~y klübU taahhüd etmiş. 

Caıa\ta.kıt ajan değildim. 

• 

Bopadçi - Pertevnlyal U.elerl ta.kımlan bir arada.. 

.. 

par? Onun için, hangi bakımdan mu-
hakeme edilse, Balkanlara hücumdan 
Almanyanın bir fayda elde edebilme-
sine ihtimal görülemez. Bu yilıden 
İtalya ile bir ihtilaf çıkması da mu
hakkak addedilebilir. Herhalde, Bal
kanlara hilcum Almanya için fayda
dan ziyade zarar ihtimallerile dolu bir 
çılgınlıktır. 

Musul ve İran petrollerine, Hindis
tan fethine gelince, Rus ordusunun, 
Alman kuvvetlerile birleşse bile, bu 
kadar azim nisbette bir tecavilzi ha
rekete girişmek kabiliyetinde olacağı
na inanmak biraz zordur. Rus ordu· 
sunun kıymetini istihfaf etmek kim· 
senin aklından geçmez. Fakat vatan 
topraklarını müdafaada pek yararlık 
gösterecek bu ordunun Hindistan fü
tuhatı yolunda soluğu kesiJeceğinde 

de şüphe edilemez. Mesafenin ba.zan 
en korkunç düşmanlardan daha kuv
vetli bir düşman olduğu birçok acı 
fellketlerle tecrübe edilmiştir. Arazi 
müşkülatının bir ordunun başına ne 
işler açabileceği Finlandiya harbi ile 
bir kere daha sabit olmuştur. Bütün 
bu hakikatler meydanda iken Kaf
kasya üzerinden, tranı çiğniyerek 
yahud Tilrkiyeye tecavüz ederek 
Musul petrollerine karşı bir Rus hü
cumunuıt vukua gelU:esini biz ancak 
bir hayal mahsulü addedebiliriz. Ya
hud, kasden fikirleri kaı:ıştırmak, 

emniyetsizlik uyandırmak için icad 
edilmiş bir propaganda eseridir. 

Pek fazla nikbin görünmekten 
korkmasaydık, makaleye başlarken 

sorduğumuz Kafkasyadan mı, Bal
kanlardan mı? sualine ne Kafkasya
dan ne Balkanlardan! cevabını ve-
lirdik. 

Hüseyin Cahid YALÇIN 
.......................................... 
Muhafızgücü - Galata. 

sarayı yendi 

lalı rn laaaray bir malt meseleden do
~o"dı açı Taksimde oynamak lstemi
ll'l~~l Ben böyle hususi meselelerle 
tiistfll'di ~~arnıyacağımı ve fikstUrUn 
~l'ledt gı Yerde maçın oynanacafını Ankara, 3 (A.A.) - MuhafızgUcü 

'Bö rrı. sahasında devam olunan ikinci dev-
h .. .• Yle dil U · · · b d l' k ı.... bu .. d G '.>QYJ ıı nrneme ıkı sebe var ı. rak8lm ve Vefa laelerf takuDlan maçtan t'vnl re ıg areı"'"'1ması gun sa ece a-
~iti11:.<l~ıuneme iki aebeb vardı.B. . . . . . . . . !atasa.ray ile MuhatızgUcU ekipleri a-
;igı d ısı fıkatUre riayet etmek, ikin- cErkek beelerı arasındakı futbolldı. 8 ıncı da~ık~da ~ı~e aynı oyuncu l rasında idi. Fakat, bu m~çın Galata
ıhllı e huauat anlaşmalarla ttkstürU maçlarına dün Takslin ve Şeref stad· takımının ıkıneı golunii atıyor/.u. Üç sarayın gayrinizami vazıyette oluşu 
liğırrı et~enin tevali edebUeceği. lştt~ larında devam edilmiotir. dakika sonra sıkı bir şiltle Rahmi ü- oyunu resmiyetten uzaklaştırmış bu-
tatıh e tore bundan sonra GUneş mu- Taksim stadı çilncü golU c:ıkardı. 15 inci dakikada 1 lunuyordu. 
"'k :::~ da bölgeye müracaat ede- lstanbul lisesi 6 _ Ş'911 Terakki o hafif bir kaf~ v~r~~il~. b~ynel~ilel ! Havanın çok müsaid bulunuşu sa-
~kltt ~ 11 Taksimde oynanmasını İlk •-t b 1 ş· ı· T akk' oyuncumuz Nıyazı dorduncı\ goln çı- ' haya bir hayli meraklı celbetmişti. 

etrrı. maçı il! an u ve ış ı er ı k dı 2l'i . . d kik d . . 1 
edllrnış, tşle~ ~e bu teklifleri kabul liseleri yaptılar. Oyuna saat 13.30 da _ar. : ."' .'.0 ?.1 a_. a a beşıncı Bo • Hususi mahiyette yapılmasına ka-
l~ Oldu~~n f~krımin doğru veya yan- aarı alyahlılann akını ile başlandı. gı\Zl~J goluııu .s:ıgıç . ~us:ara ynptt. rar verilen bu mac:a. bir iki gün ev
l'rıe Beı;b nu ıddia etmedi~. Çe~tlme- tık dakikalarda üstüste tehlikeli a)Sanat m:ktebı kalecıs: ~zel ~yunu vel vefat eden Demirsporun genç ve 
•"- 1• bana havale edılen bır taa 1 . . d ile sayı )apılmasına m.mı olmaga çn-j .1 1. bol .. .. '"' th ' .1 •-ta 
'Gl 1' fik · 7" kınlar yapan stanbullular beşıncı a- . . · scvı en ut cut·u "e ı ı e ~ n· 
l'ilrrıt, 07rn sorulmadan bir karar ve- kikada Mükerrem vasıtasile ilk sayı- lışılr~cn. devre 5 - O bıttı. . bulda vefat eden, gazeteci ve futbol 

"'• rrıasıdır . . . . kıncı dcvrl'de F;anat meklebı canlı l .. .. . . d 
•ewaı ~ · larını yaptılar. Yedıncı dakıkada bır . . . ,. . . sporuna buyuk hızmctlerı olan e -

Jarıırıırı a:hah. - ~~stafi futbol a.- korner atlşından istifade eden Osman G)~~mak ıstcdı. F~kat Tes !~ bc.~ın~ı ğerli hakem İzzet Muhiddin Apak'a 
del'~ttik Yl:<1ıklerını aynen yukarıya sol zaviyeden ikinci İstanbul golünü dak.ıkada 6 ncı go~u ~a.rtı. F..ıraz ge\ · yapılanihtiraın merasiminden sonra 
hı>Jel'i · Bız kendisinin uzun tecrU- t On d kik d y t 1 şedıkten sonra Bogazı~ı tukınu tekrar b 1 1 

h 
>.U rıe istinad ~ .. · •• yap ı. uncu a a a unus an tazyika başladı. On beşinci dakikada aş aı l · 

rıcıerı 1 ederek böyle hı~ yu- MUkerreme ve ondan da Osmana ge- •. . .. . . . . lki takım da cok sert bir surette 
l'rıah ~:ı. n!rn:ısınd T" k . . . . ı Nıya.zı o-ur.el hır \'ole ıle yedıncı ve · 

l'lırıı an ur sporunu çen top Osmanın kuvvellı bır şütıle · . n . . harekete o-ecti. tik intibalar daha zi· 
••ıı etn1emesin · · d iz . . . . . 28 tncı dakıkada da sekiıincı go· ı o::. ~ _ • • 
'YI it k 1 rıca c er · üçilncil defa Şışlı Terakkı kalesıne .. . . yade Galatasarayın ka7.anacagı hıs-

Urne • t ili""" . . . . . . lu çıkarrlılar. Ovun da bu netıcc ılc .. ~illi k" . nan mu eme yl cırdı. 12 ncı dakıkada ŞJşlı Terakkı b'tt' · sini vermekte ıdı. Hele Galatasaray 
4Q\'ite Urnenın deplisman işlerini muhakkak bir gol k&çırdı. 15 inci da-

1 ı. jdaha ilk <l~kikalarda çıkardığı golle 
~rıbu1 ~e rnuhasebesini tutmağa İs- kikada Oemanın bir kafa şütlinü kale TAKIMLAR: bu ihlimall~ri büsbütün kuvvetlendir-
tıl.iırnu '~anının tn\'ıif edilmesi dUş\l· ci Ali iyi kurtardı. ~ B~uiçi - Halil, l!;lllet, Osman, miş gıbi idi. Fakat, Muhafız yapılan 
~ t!~· Bu karar umum müdürlü- Bundan sonra İstanbul l~e6i nis- Eais, Mahir, Nf'Cdet. Sabri, gol üzerinden henüz beş dakika bile 
~ t~~ıbfne iktiran etmek üzere i- betcn ıevtek oynadı \'e birinci dev- .. Mastara, Tesid, Niyad, Rahml geçmeden beraberliği temin etmek-
~iCeai nbuı ajanının i1'tifa etmesi re bu şekilde bitti. Suat Mektebi - Oelil, İsmail, le oyunu yine normal ~kle sokmuş-
dt hıbııt~la.rak rnutemedlik vuif• İkinci haftaymda ba§lıyan Şi§li Te- Şe\·ket, fsmail. N~ti, İ'mlet, tu. tık devre 1/ 1 beraberlikle bitti. 

Q•I etın!.,Ur. rakki akını ~olayca ~eaildi ve ~ Uneü ~ma11, Fahri, Sabri, N~ib. ikinci devre, tike a~si. ola~ak ta -
O) •t•aaray Taksimde '1akikada Mükerrerrun ayağı ıle ts- Ömt'r. m:ımen Muhafıtın hikımıyetı altında 

lıttt 'lamayı kabul etti tanbul lisesi dördüncü glü kazan • Şeref stadı : geçmişti. Takım bir çok yerlerini ye-
CaJa~~UI bölgesi asbaşkanlığının dı. :rop ~~te_:'lladiyen Şi!i!li T~ : Taksim Lİ§eHi 8 _ \'efa l~esi 0 jni gene; ~y.~ınculnrla takviye eden 
Qltı-ıd~ 

0 
ray - Beşiktaş maçının Tak- r&kki kalesı önünde oynıyor ve Şışli Daha oyunun bidayetinde Jıfıkimi- l Muhafızgucu, maçı, Gala tasa rayı ta-

~Urı hlld~a~rnasına karar verdiğini Terakki müdafaası s~~ıların ~oğal - yeti ele alan Taksim lisesi her za • m~~en yorduktan sonra ~e . tek kale 
~Yot· rınu:ıtik Galatasaray idare ma~nna mini olmak ıcın çok calıeı - . . 1 tti·-· . \r halıne ~okluktan sonra hırı penaltı-11ld ~ · · . man ıyı oyun arını seyre gımız e- .. . h k 
~ !!on en bir ıat bir muharriri.mi· yordu. Bir akında topu elile tutan !aya tazyik fırsatı \'ermedi. Vefalıla- dan olmak uzere üç gol da a yapara 
~tlikıe d~faki toplantıda bunu kabul Şiııt Terakki mildafii penaltıya se · rın birinci devrede birkaç tehlikeli 411 kazandı. 
~'f!alcı:1~1 

ve. Taksim stadında oynı- ~b oldu. 1.~ükerremi~ ayağile1 be~in· hiicum yapmalarına rağmen Taksim -- · . _ . _ 
'l'-.ıclll?Q rıı söyternteUr. cı gol de böy~e o~du. 25 inci c.akıka· lisesi fırsatlardan daha güzel istüa- bulunması bu maçın dıgerlcrıne nıs· 

~k alı stadı, Galata.sarayın en da İstanbul liseeı altıncı eayıyı da 1 de etmesini de bildi ve birinci dev - bet en daha zevkli \'e heyecanlı olma-
~aıı aa~ık olduğu bir saha olduğun· yapınca oyun hır.ını kaybetti ve bu I revi 1 . 0 kazandı. sııu temin etti. Pertcvuiyal birinci 
~a 1 kırını u n b'tti .ı J h ·· -llnıaıc t kn zılılar için orada ma~ ne ce e 1 

• • _, 
1 

İkinci devr~le daha düzgün ve da· devre daha düzgün ve da a muessır 
ti ~fatıın ce Ik bi_r avantajdır. TA.KL\ILAR: • · ha teknik oynamağa başlıyan Tak • biı· oyuı.ı oynacl~. Nitekim. l.m~1~ se-
l !ara 8 bç kilmesıne kado.r varan ih- İstanbul lise i - Tank Siiren·a., ı . 1. . 'k' . lti d tı Ve meres1nı dcvreyı 1 . O gnlib bıtırerek 
•u~- e eb 1 

1 
• • sım ısesı ı ıncı go e a nca, - . .. t-. • • • d 

~ "<4l!aray .d 0 an mali meseleyi Ga- Nuri, Ziihtti, lUuha.rrem, ıı.ıu. ı falıların moralleri bozuldu Bu yilz _ a~ gördu. F'aknt .ı.'5ıklılar ıkıncı ev-
~u bahis ı a~e heyeti şimdilik mev· nir, Yunus, Osman, Mlikf'rN'm 1 den Taksimin biı gol dah~ atarnk re canlandılar. Rakibleriııc nisbctcn 
~ır bu~lhı ctrnıy~ck ve sarı kırmızılı- Cezmi, Semih. 3 _ 0 maçı kazanmasına mani olama- birinci devrede daha Böni.ik oynama· 

1
\t\·eui k Bcaıktaşın karşısına en Şişli Ternkld - AJI, İlısruı, l\luaın- d 1 larma mukabil bu devre Pcrtevnıyal-

A.tıet• adrolarile çıkacaklardır. mer, Fethi, Ömer, Ahmed, Şn.- ı ar.ı . . . . •A •

1 
den daha müessir ve scmcı eli bir O· 

l~tn t k I . . Ta ~sım Lısesı - Ali, Samı, l\aım, k ı. 1 .•. t . t 
e n k komıtesı haıı, Cemil, Yı•ysrl, Rasim, K ti 8 . Y 1 b B" 1 yun çı nrarak beraucr ıgı emın e · 

~ to I d os , a.ıru, n m , ur ıan, t'l 
'l' llrh n ,.,.. p an ı Nilınd. z· o ı "d l" 1 ddi T'J i ı er. 

\lrı. l' elcl Ad'I G S 'h B - · · ,ı3 a, a 11 ' u ırc n, '"' ' ' I k s· Ad N . A ·t ~ ~d01-;8 t, ı ıray, • emı ogazı~>i 8 - Sanat l\Jeldeb: O \' f L' . ,... 1. Al d l\I şı - ınan, onn, l ecmı, ~ c-
"'~·ı ., n Na·ıı 'l . 11 . . . ı e a ıscsı - .ı:-,a< ır, ını<> ' o- 1 . S f Ah -A T h' N' ~ •I drın '. ı " ornn ve Fıruzan rıncı maç da bır gol panayırı ha- d 11 1.1 N ,_._~ . F'l· un, ~ere , ınou, a ır, ı-
"'llr ınut(lııckkil . li d . . ra , a ı , azım, ı-,ecnıı, · ı ~· d 11 Ar bu ıt i d" · Atletizm tcknık n c gectı. Sanat mcktcbı oyuncu· t Z 1 . S 1 1 d r ~ 1 b 1.nm, A nau, ıs:m, ı. ı 
la tıd_~ bir ~n akııam Galatasaray klü· !arının cezalı olmasından adetli bir ;~ ' de u, a >:ı ıa c ın, -:. a L'l ' Pcrtcvniyal - &>dn<l, Adil, Ruh'a~, l 

tıtı Yap uçuk saat süren bir top- B takımı halinde idi. Oyun başlar baş- ora · Adnan, ~alahaddln, Ha~ rı, 1 
nııştır. lamaz Boğaz.içi hakimiyeti ele aldı ve Işık 1 - Perte,niyal l T:ıcl, Hayd:u, Orhan, l~t·thi, 

r. 'ouu 1 in('i .,alıifed~] hemen Teı:ı'idin ayağil,, ilk ~olü çıkar Her iki takımın da avni kuvı:ette Omer. 

hayali 
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Bugün cari olan felsefi telakki, 

siya.set bakımından, umumiyetle, 
bilhassa devlete yaratıcı ve medeni 
yet verici bir kuvvet atfetmekten 
ibarettir. Fakat bunda miltekad
dim ırk şartlarına hiç bir lüzum 
kalmaz. Devlet, daha ziyade, iktı
sadi lüzum ve zaruretlerden yahud, 
en iyi takdirde, siyasi kuvvetlerin 
faaliyetinden inbias eder. Bu e
saslı telA.kki, manbkan, ırka mer
but iptidai kuvvetlerin takdir e
dilmemesine ve ferdin kıymetinin 
istihfaf edilmesine saik olur. Me
deniyet doğurmağa kabiliyetleri 
bakımından ırklar arasındaki fark
ları inkar eden kimse ferdler hak
kında hUkUm verdiği zaman da ya
nılmağa mahkflmdur; ırkların mU
savatını kabul etmek kavimler ve 
insanlar hakkında da ayni suretle 
hüküm vermeyi icab eder. Beynel
milel marksçılık da zaten mevcud 
umumi bir felsefi telakkinin Ya -
hudi Kari Marks taraf ında.n sarih 
bir siyasi mezhebe kalbedilmesin
den başka bir şey değildir. Evvelce 
bu zehirlenme keyfiyeti olmasa idi 
bu mezhebin harikulade siyasi mu
vaffakiyeti imkan dairesine gir
mezdi. Kari Marks, sadece, çüril
milş bir dünyanın bataklığı içinde, 
bir peygamber gözünün isabeti ile, 
bilhassa zehirli olan maddeleri ta-
nıyan yegane adam olmuştur. O 
bu maddeleri yakaladı ve, bir si
hirbaz gibi, onları bu dünyanın 

hür milletlerinin müstakil hayatla
nnı mahv için azim miktarda kul· 
landı. Ve bütün bunları da kendi 
ırkının lehine yaptı. 
ı lşte, Marksçı mezheb, hulasa, 
bugün umumi surette kabul edil
miş felsefi sistemin tam öt:üdür. 
y a1nız bu sebeb bile burjuva ale
mi denilen şeyin kendisine karşı 
mücadelesini imkansız ve 'gülünç 
bir hale sokmaya kafidir. Çilnkü 
bu burjuva dünyası esas itibarile 
bu zehirlerle meşbudur ve, umumi 
surette marksçı telakkiden yalnız 
ince bir fikirle yahud şahsiyet me
selelerile ayrılan bir felsefi telak
kiye merbuttur. Burjuva alemi 
Marksçıdır. Fakat muayyen insan 
gruplarının "burjuvazi,, tahakkü
mü mümkün olduğuna inanır. Hal
huki Marksçılık ise bu Alemi Yahu
dilerin eline teslim etmek emeleni 
kasden takib eder. 

Bilakis. "ırkçı,. telakki ( ı) beşe
riyetin muhtelif iptidai kavimleri
nin kıymetine yer verir. Prensip 
olarak. ırkçı telAkki devleti ancak 
bir gaye addeder. Bu gaye de in
ı;ıan ırklannın varlıklarının muha· 
fazasıpdan ibarettir. Onlann mil
uvahna katiyen inanmaz. Bilakis 
hem onların frenkliklerini hem az 
~ok yiiksek kıymetli olduğunu tas. 
dik eder. Bu bilgi ona, bu dünyayı 
idare eden eb<>df iradeye tevfikan, 
en iyinin ve en kuvvetlinin zaferi
ni teshil etmek, f enaların ve za
yıfların inkiya.dını islemek mecbu
riyetini tahmil edet. Bu suretle ta
biatın aristokratik prensipine hür
met gösterir \'C zcvilhayatın mer
diveninin sol basamağına kadar bu 
kanunun kıymetine inanır. Yalnız 
ırklann kıymetlerinin f arklannı 
görmekle kalmaz, f erdlerin kıy

metlerinin farklarını da görür. 
KUtlenin içinden onun nazarında 

şahsın kıymeti ayan olur ve bu
nunla yıkıcı marksçılık karşısında 
teşkilatçı kudreti gibi hareket e
der. Beşeriyete bir ideal vermek 
lazım olduğuna iman etmiştir. Çün· 
kü bu ona beşeriyetin· varlığı için 
birinci bir şart gibi görUnUr. Fa
kat herhangi bir ahlak daha yUk
sck bir ahlakı müdafaa eden bir 
ırJ,ın payidar kalması için bir teh· 
like teşkil ediyorsa o ahlfikın ha
yat hakkı olacağını teslim ed(lmez. 
Çünkü melezleşmiş ve zencilerin 

(1) Burac.ln \'Ölkic:ch kelimesini 
ırhçı diye t('ı·ciimc ediyoruz ve 
prcn"iip ol: ral<. lnmdan sonra ela 
c;:ı l<· ft>n·timl' Pıie>ı·ı·~iz (Franc:ızca 
miitPnımın notu). 

cemiyet 
• zUrriyeti ile istila edilmiş bir dün

yada güzellik ve asalet hakkında
ki btitiln insan telakkileri, kezalik 
beşeriyethni2in ideal bir istikbali 
hakkındaki bUtün Umidler llelebcd 
kaybolacaklardır. 

İnsan killtilril ve medeniyeti bu 
kıta üzerinde Arlnin varlığına ay
rılmak kabul etmez surette bağlı
dır. Onun ortadan kaybolması ya
hud küçülmesi bu dilnya üzerine 
bir barbarlık devrinin karanlık ör
tülerini indirecektir. 

Fakat insan medeniyetini o mede
niyeti ellerinde tutanların kökilnU 
kazımak surctile yıkmak cinayet
lerin en menfuru gibi görllnilr. Ce
nabı Hakkın en yUksek şekli altın
daki hayaline el kaldırmaya cesa
ret eden kimse Halika küfür eder 
ve Cennetin elden kaçırılmasına 

yardımda bulunur. 
Irkçı telakki, ıstıfa tarikile te

rakkiyi temin edecek kuvvetlere 
hilr faaliyetini iade ve tesis ettiği 
zaman, tabiatının en derin iradesi
ne tekabül etmiş olur. İ.şte bu su
retle, bir gUn, daha iyi bir ~
rfyet bu dünyayı teshir ederek bü
tün faaliyet sahalarının kendisine 
serbest surette açıldığını görecek
tir. 

Uzak bir istikbalde, insanların 

birtakım meselelere tesadUf ede
ceklerini ve bunları yalnız büti.in 
dünyanın bUtUn vasıtalarına ve 
bütün menabiine sahib, gayet yUk· 
sek ırktan hakim bir kavmin ha11e
debileceğini hep hissediyoruz. 

••• 
Gayet bedihidir ki ırkçı bir fcl~

n tellkklnin mUcerred muhtevMı
nın bu kadar umumi bir tedktki 
bin tUrlU tefsirlere müntehi ola
bilir. Fiiliyatta, yeni siyui teşek
küllerlmlzden hiçbiri yoktur ki bazı 
noktalarda bu nazariyeye bağlı ol
duğunu iddia etmesin. Maamafih, 
bunlann ayni zamanda mevcudi
yetlerl telAkkilerinin birfoirlerin 
den farklı olduğunu isbat eder. Me
adi, temerküz etmiş bir tc§kilit 
tarafından idare edilen Marksc;ı 

felsefeye düşmanın sık ve sağlam 
cebhesi karşısında pek az miies;sır 
olacaklanna şimdiden hükmedebi
lecek birtakım telAkkller muhalif 
bir vaziyet almışlardır. Bu kadar 
:ıayıf silahlarla muzafferiyet elde 
edilem~. Siyı.tset bakımından, teş

Jii15 tlı Marksçılık tarafından sevk 
ve idare edilen enternasyonalci 
!t.lsefe telakkisine ırkçı bir !el~fi 
t~likkinin tek cebhesi kareı koy-

. c:ıığu zamandır ki kavga huRusun
da mUsavi bir enerji muvaffaki
yeti ebedi hakikat lehine temin e
decektir. 

l,afıat, bir felsefi t.elikki•i• tat
bik mevldlne kollJllUI ve &etkDitı-

•• ya,.WbMk ı• • evnl, bullH 
•rih hlr tariftm yapmak ..._dir. 

Mealaebler lmaa lcla ae ~r par
tim e9Ulı pl'Nliplert • tfıtell"1 
hallnde baloau llyul bir parti i
çin odurlar. 

Bbaaeaaleyh ırkçı tıelikk1ye Wr 
kavga &Jeti temin etmeUdJr. Tlpkı 

Marlmça parti tepHltmm e11t. -
naayoaalbm için aahayı M!rbest 
blraldıiJ gibi. 

Alman Nuyonal - Soeyaliet par
tisi işte bu gayeyi taldb ediyor. 

İşte bu suretle parti için ırkçı 
mezhebi tesbit etmek ırkçı tellk
kilerin muvaffakiyetini temin et
menin rnütekaddim ~dır. Bunun 
en iyi delili bu parti grupmanmın 
bizzat muarızları tarafından bil -
vasıta arzedilmektedir. Irkçı telfık· 
kilerin yalnız bir partiye münha-
sır olmadığını, bilakis Allah bilir 
kıın bilir kaç milyon kişinin kal
binde uyukladığını iddia etmekten 
usanmıyanlar görmelidirler ki bu 
telakkilerin hakiki mevcudiye -
tı şimdiye kadar klAsik bir siya.si 
parti tarafından müdafaa edilen 
muarız· telkinlerin zaferine hiçbır 
suretle mani olamamı~tır. 

(Devamı n.r) 
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ı ah niası için,--bana bir -hlzmetç~
l'BL hı 

okuyuculanm ... bulun ... Sevglll 
(Ba)hırsfı l iincü sayfada) I niçin başka bir hizmetçi i:;;tiyorsu - No: 80 YAZAN : M. Sami KARA. 

- Evde kaq kişi var? nuz? Padişah, bir ilrt saat uykuya dal- i şinde vUcud çapı itibarile a,·a.nt&j 

- Haftada kaç gün izin veriliyor? - Annem hasta da.. dı. A.k~am serinliğini bekliyordu. Hem ,daha ziyade padişahdıı_idi. di. 
V azan : Necla MARAŞ 

evvare çok kapalı tanıdığım \asabiyetle gerilerek bana hayatırflan I - Evde kalfüifer v8:'1" mı?.. - Ha.stalığı ne?.. de lı!tirahat ediyordu. Aliço, soyuumu~ yag!ann.ıış ~~q1'. 
basit bir ailenin ikinci kızı i- şikayet etti. j - Çarşıdan alış verışi kim yapı • - Amma da. ahret snali ha 1•• İkindi oldu. Uykudan kalktı. Ab • l şahı bekliyordu. Sultan Ar.ız. 1~0"idİ· 

eli. Bütün ömrii taşrada geçmişti. Ha - Ah beni ne ailem, ne de hi9 kim yor? Ne yaparsın yine cevab verdim.. dest alıp ikindi namazını kıldı. Ser- den çıktı. I\:afası dibdeıı tırrt§• 1 ttll!ıl 
yatının en güzel ve en acı anlarını se anlıyamadı. Bu uğurda öleceğim, Madam [ ..... ] bağırdı: - Ameliyat olmuş.. yaverini çağırarak: Boynunda küçt.ik P<'hlivnn ınu~·· 
havası kekik kokan bu Anadolu top- diye söylendi. Susun. fSonra gözlükltl orta yaşlı - Neresinden T - Halil, gtireşe başlıyalun mı?. vardı. , . ·:ı. 
raklarında yaşadı. Ciğerleri~n son - ~uk olma Nevvare, dedim. birisine dönerek] - Boğazından. _ irade efendimizindir. . Padişahın tıraşlı kafıısı zcy .. ııı) at· 
bo§alışını dağlardan vahşi sa.ldın3lar- Daha kUçüksün eeni e.nhyac1.k birini Fotika, dedi, sen Ankaraya gide • - Peki kaç para veri;crsunuz T - Ortalık seruuedi değil mi! ğını yedikten sonra.; p:ırıl, parıl 11 

r . 
la gelerek ovada çamurlu bir sel ha- bulmak için bu kadar acele etme rim diyordun. konuş.. - 1~ lira... - Evet padişahım!. lıyordu. iri ve kalın bazulapnı ge 
Iinde akan sulara duyurdu. Aramızda. hayat da.hl\ uzun.. Fotika denilen kadın sorularına - Bız burada ~ lira ~ıyorua. An· - Aliço geldi mi? miş meydana doğru yilrüyordu. . 
olan yaş farkını bilmiyordum amma Dudaklarını acı acı büktü ve sonra başladı. • karaya 15 liraya gıder mı~z hiv... - Evet padişahım!. Aliço; elpençe divan durınuŞ ııns'I? 
büyilklerl benden hep• abla diye hah- başım daha yakla.ştırarak: - Kaç kişiye hizmet edeceğim 7 - Peki ben de 20 verr,yun. _ Hasta mı?. mını bekliyordu. Parlişah siyatı ' 
sederlerdi. GörgU.sUz bir muhit, zıd 1 - Benim için ha.yat bu kadar u- - Üç. - Olmaz.. . • _ Hayır padişahım.. kısa sakallı idi. Ali~o isi! matnıştıı eı 
bir dtişünllş uyanık bir muhayyeleye 'zun değil. dedi. Ben ömrUınttn sonu- - Ev mi, apartman mı! - 25 ~creyım. . _ Herif hııuu bize hazırladı de- Sultan Aziz meydana gclır gelı:ti 
ne acı neticeler verdirir blltr misiniz? 1 nu şu t.nrafta görüyorum. - Ev... - Pekı izin kaQ gfüı.fe bl!'.. ı Ali,.onun önünde durarak: sene... • , 
Onunla ilk karşılamam on sene evvel i Elile bulunduğumuz ba.h~~min ar- - Kötü, Ankaı·anın neresinde?. - 1~ de... - Pehlivan, merhaba!. 
oldu. Ben de onun kadar belki ondan ka.-;ından şimdi pek sakin fakat b&- - Yenlşehirde. -lşıme gelmez .. yannm .. ha.f'rada _ Haydi söyleyin de soyunsun?. - Merho.ba padişahım! . 
pek az farklı bir çocukluk devresi ge- ' zan vahşi çağıltılarla geçen ~ehri - Güzel, kalörifer var r.aı 7 bir 24 ~~t izin.: öğ~~en ~vnraları - . . . . . • - Hasta falan değilsm ya'· . ıı& 
çiriyordum. Onu cevval ve biraz da 
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gösteriyordu. Başımı aksi tarafa çe- - Yok.. uyku. t~ınıze gelır mı · - Ben de soyunayım.. dedi. - Hayır padişahım !. Afi::ell " 

mütecaviz bulmuştum. Kendi halinde •virdim. . . - Sobayı kim yakacak?. Aşk ve muhabbet fash Sultan Aziz fevkalade soğukkanlı hanelerine duacıyım!. . 
"~ uyuşuk çocuklardan hiç hoşlan - 'ı - En büyük acılar zaman gehr ki ~ş~rıp kalmış1bİn doğrusu . .Amma Tabii böyle ~Y işime gel :nez<U. idi. Hilkaten vicdanlı ve merd yara- - Gür~e ~a.5l~ya.ıı:n ~eğil mı?. 
mam. Nevvarenin bu girgin halleri adı bir çılgınlık anının buhranı sa· daBıstı~vat~dhı hda ... b'l b 

1
_ d ık Bu defa sarışın genççe başka bir tılrnış bir adamdı. Haksızlığı sevmez- - İrade efendımızındır .. 

bende ona karşı daha fazla bir sem- yıhr, dedim. Seni böyle bir şey dU - en ım 1 an a ı e u ı:a ar s ış- 1 kadın k ıma. dl. Daima her şeyin yUksek ve, eşsiz - Haydi b:ıkahm .. 

!>ati hasıl etti. Seneler biribirini sil- ~ünmiyecek kadar yilksek görürüm. tırılmamıştım. Ne yaparsın <:evab çıktı arş· b · - · • olına.sıru isterdi . ' 
ğe ba l d 

- Ankaradakı u ev senın nu. · · · · · · · . "'lliYe-
rükliyerek .baş döndüren bir ııwa Hem yalnız kendini dli~ünme arkan- verme ş a ım. Be . d V•l b b Sultan Aziz donanma yaptı ve dün - Fakat, dur sana hır şey so. 

y ah d d 1 ba"ı..a - nım egı a amın. • 
geçti. o zeki ve şen blr genç kız ol- da senin için yanacak bir küme in - . - a sen, Y u a ev e ~ _ Sen de orada mı otııruvorsuu ! yada ona eş yalnız lngnı_z donanması iyim .. 
mucıtu. Fakat ailesi arasında ualuız san, aileni bırakıyorsun. Yine omu- bır besleme kız var. O yakar. H · "di • - • . . • . • Jı 

-; J 1 - ayır.. 1 · • . ŞiıtW' 
bir tek vasfı vardı. "Aptal,,. Hangi zunu silkti: - B~eme kıg mı 1. Ben ge emem.. E d k'l k d ? Sultan Aziz· saraylar yaptı Onlara - Gtireş kıran kır:ınarlır. .. - ··' 

ı •lıldl kl h~ i - v e ı er açar YMtn a .. • • · . . . k 5t" 
görtiş ve sezişle ona bu sıfatı vermiş- - Onlar, ah onlar, diye söylendi ... e\ ı a ·~ geç nemem. . _Annem babam ihtiyar, kardeşim eş ondan evvel yoktu. Sultan Azız, bu , me~danda padı~h .. r~ı:n ~o · # 
lcrdi bilmem. Arada bir lilcırdıya ka- ' Eğer bir gün bir delilik yaptığımı du Madam( .... ] Ne kadar ısrar ettıyse ordu vücude getirdi. Ona, eş komşu- tan Am: de yok ... Abdulaı:ız \ar.. • 
rıcıııcak olsa, söz söylem"'"- insanlık , Yanan mee'ulti ailemdir. Onlar beni para etmedi Fotika: _ . gonç. 1 .. rında yoktu. ne isen, ben de oyum .. Sıkı tut!. et' 

Y- ~- - Kaç yaşında.?.. ... 
namına kendinde bir hak bulsa. h~ ı hiçbir zaman anlamak is.t.emediler. - B~leme olan eve gıdemeın diye 32 d Padişah; hakikaten iyiyi ve iyiliği kekçe güreş .. 

b t l tutt d • yaşın a. B · li ı · h 1 
men etraftan hücuma. uğrar: 1 Nuarlarında her zaman ır ~p a o- ur u. _İyi, ben giderim. (;ü-rf'l mi bari! 1 sever saf ve merd bir adamdı .• Onu ; - aş t~~t ı:e .Pa( ı~~ ~n~ •· ~ ıtcd' 

- Ablası sen ona aldırma. biziın ı larak yaşadım. Buna tahmmUI ede · Artık sinirlen- _Ne yapacaksın?.. ızlat eden, onu fena yola sevkeden, - Sen, otekmın berıkmın st>} 

Nevvare aptaldır, diye benden özür medim işte:.. miştim do~rusu _Nasıl ne yapaca~im· Ankaraya onu M~skofların kucağına. atı.p mahv ğine bakma!. 
dilerlerdi. Omuzlan sert hıçkırıklarla sarsılıyor- .d. k ' . ta Ah ve perışan eden Mahmud Nedım Paşa - · · · · · · · 

o z::ıman ben garib bir şaşkınlık du. Hiç kimsenin yarasını deşmek iste Bu defa kısaca boylu şişman genç gı ıyorun:ı·. ımseyı nkımadam. b ' 
1
- idi - Burası enneydnuıdtr .. 

d 
. . . bab sevgıh buluncaya ar ıç o - · . . 

arasında. bocalar dururdum. Onun mem .. sonra onun yanında ken imi bırısı atıldı.. . kil uı b ., j .. ır ü Bu kör namıle maruf paşa; yalnız.. - · · · · · · · f 
hruıgi hali aptallıkla münasebette i- mahkliın hi~sederim. Fakat belki her - Ben giderim amma. ev kaç oda 11 mğalzsadievı? 5 .t ~;1 e 

8 ~on ;m Sul~ Azizi değil btitün Türk milleti - Ben, gilvenınesJm kendime JllC 
e en rmıyeyım mı . ' . 

di? İnsanlar ba.uuı zorla da. olsa ve- şey mahvolmamışb.r, diye son bir - 8 oda.. . _ ni bile Moskof gavuruna teslım eyle- dana ~ıkmazdım .. 
rilen iı:-imlcrini benimsiyorlar, o ümidle: - 8 odaya da ben ıui be.ka.cağun. Bu mantıga. akan sular dururdu. i mişti. - . . . . . . . . . 
hassas ve ince genç kız da yavaş ya- - Nevvare, dedim. Bu kadar bed- Artık sinirlenmiştim doğrusu. jöyle ya, konudan komşudan, kasab- Her ne hal ise; Sultan Aziz, soyun- • - Haydi seni göreyim .. dedı. •il. 
vaş bu aptal lakabına 13ınmıştı. Her 
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binliğe yalrıız bu mu? - Canım dedim. siz mı bana hiı: - dan, bakke.l~an :ost dbulunc:y; ~~~ du, kisbetini kiydi. MUkemmel bir Ve, peşrev yaparak mey<l nn } ı::tt· 

hangi bir şey için kendi mütaleasını Islak gözleri isyanla parladı. Sonra metçi geleceksiniz ben mi siıre? 1 dar kadıncagız oş u~aca egı surette yağlandı. Padişahı iki pehli- rtidil. Aliço da pe~ı\!ve başlantı.. .~ 
yürütecek olsa birdenbire dudakların- kuvvetsiz bir sesle: Yine madam söze atıldı· ya... vanı birden yac7Iıyordu. İki ta.raf ta ortalığa nkis1ı-,r verı:~c;ı• 
da t1midsiz mina belirir: _ Kuzum bana bir şey sorma ar- - Zara.n yok, dedi. Soduklarına T-.ıbii bu da işime gelmedi. Sizin tbo ve Makaı;nacı, padişahın eira- 1derecede çırpınıyortı:u·dı. Ziocidt .ı 

- Vallahi kardeş ben aptalım iJJ· tık her şey bitti. Ben büyüklerin lh- cevab ver. a~lıya~~ğınll er~es~ glin, dah~ ertesi zelerini, pe§ kabzelerini sımsıkı bağ- yunun yilkseklerindeu ~cndl!rC bo;;, 
te, diye glilmeğe başlardı. Bir giln: 1maline kurbanım. ömründe kendine H.~ ~eyi evvelde söyle.. gün mustahdomı~ ı~areha~esınl boy lamışlardı. Her şey mükemmeldi. zına doğru akseden sactalar ~:il~ se' 

- Nevvnre. dedim. Sen ne kadar hiç hayat hakkı verilmiyen bir insan, ÇunkU yer uzak, yol mq,~rflft ya • ladım. ~~at hala lıızme~ı bulam~ · Sultan Azizi, paçal~rm<lan alıp bas- yayılarak telmı.r nı~ydnn yerı.ıe 
:ok bu kelimeden bahsediyorsun. Hal benim gibi aptal bir insan, ufak bir ' pacaksm.. dım .. kı~ı ~vde radyo . var_ mı. diye tırmak kolay değildi. Çünkii: belden veriyordu. . t.ı· 
buki aptallıkla değil bilakis akılhlıkla serbestiyi i~te böyle suiistimal e - - Peki mademki evd• ü1 kiı;'i var s~.rd~ .. kı~. haftad~ ~ır .~~~1 ıznı az aşağısı çok lnsa. belden yukarısı u -J Peşrev bitt.ı. Hel.ftlln5mah1.t• ~·'ib''' 
ıı.nılmağa layik birçok meziyetlerin der, dedi.. yine sarsıla sarsıla ağlama- - - - - - gordu .. kırnı elektrıkh supurge ara- zun bir adamdı. pna.mlandı. llu pehlıvan artık bır ,, 
ı·ar ... o z:ıman hayatından müşteki ğa başladı. den boğazıma sıkı bir yumruk tıkan- dı, kimi kalörifer sordu... Hatta; Sultan. Aziz, ata bindiği !erine temkinli surettt- yıuıaşıyorlıı 
bir hal aldı. Of yarabbi hiç bir zaman böyle a- dı. Gö7Jerimin öııüne o serin sonba- Bugün 15 ınci gün hala hizmetçi zaman ve at Uzcrinde boylu, boslu bir dı. :l' 

- Bilmezsin, ah bilmezsin .. dedi. zab altında kaldığımı bilnıiyorum. har gtinü bah~enin arkasından süm- yÔk .. Ben de . ne y~p~~ğımı şaşır - adam gibi görUnilrdii. Aliço; dahg, ilk bıığdaRl~> t~ıtu~~~,. 
Oclarn aptal olmadığımı gösterece- Ne yapacağımı• şaşırmıştım. o gün l~n .sulara dogru uzana~ Nevvare - dım .. Evden hıznıetçı ıstıyorlar.:. Hlz- Çtinkü; belden yukarısı haddinden da, açılıp kapa~~arl.ı , 
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.cıen. c ıe?ttı' 

ğim. Bakışları öyle kinle dolu idi ki, ve onu takib eden zamanlar en büyük nın ınce parmakları geldı ve kulakla- metçıler genç bay arıyorlar .. Bızde o fazla iri ve yüksekli. Zaten, Ali Os - mada Sultan Aziı.:m ha.ok.ıten I· 
kararının tatbiki hususunda bu te- vicdan yükü içinde yaşadım. Ne yap· ! r~da "ömr~iln sonunu bur~da g~- yok. _ . _ ı ma.nm biltüo ge.lip ?eçen pauişahları van ol~uğtmu anhrn~ıştı. \(ı("' 
miz \'e içli kızın acı tedbirlerden çe- man llzımdı? Ailesine haber veı·sem ruyorum,. dıyen onun kuvvetsız sesı- Sevgılı okuyucular sız benim der- tıpkı Sultan Azız gıbi yukarları ge - Padışah , kıvrak bır adamdı. '~ 11ıı 
kinmiycceğini sezdim. o anki kor- zaten basit \'~ her ı;eyi tek cebhed~n ni işittim. dime bir çare bulun. ,. .. .. niş, uzun ve kalın aşağıları .kısa idi. r ilk el.de. hasmının tehlike:i oıuugı.ı 
kumun pek kıs::ı bir z.aman sonra ha- gören bu insanlar belki de kıza tlirlU Dönüşümüzde kederli ailesini zi.yıı.- ' Fanık Kuçuk Altları kısa, yukarısı genış ve u · sezmıştı. . .. _ • 
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ıııf 

k1kate döneceğini de hissetseydim, eziyetler yapacaklar ve yine onun bü- rete gittiğim zaman acayib bir ma - ...................... - ............. - .... zun bir pehlivanın paça.larmı kapmak t Sultan ~z.lzın gm-c1 _ ~abı)CS İ"ı-
belki o gün onu ağır sözlerle hırpa- yUk acısına. bir çare bulmuş olmıya- kamla sayıp döküp ağlıyorlıı.r arada Çorluda fırıncİlar kolay olamazdı. lan ~~vel bıhrmek ~e hUrn~ndu .lıl-flı' 
tar, t.e.c;irsiz de ol~:ı. az çok nasihat caklardı. Vermesem ben üzüntüden 1bir de: halkın ekmeğini Bu scbeble; Aliçonun, Sultan Azi- gaı,bı, Aliço da aynı ta!<ttkı kul 
ederdim. j bitiyordum. Her geı:en günle bu me- - Ah zaten aptaldır o demez miy- zin paçalarına pençe ge~irmesi miltn- yordu. . . . . 1 ıııt' 

Aradan iki fo;ene daha geçti. Ben bu sele 'unutulmak ~dadını gösterdik· dik.. Kimbilir nasıl dlkkatsiı yürüyor- çahyorlarmış kün değildi. Yani, her ıkı taraf da guro;!~ı 1 <:ı' 
zamanlar Istanbulda idim. Oraya dö- çe yavaş yavaş rahatladım. Nevvare , du, diye biri birlerine derd yanıyor . Çorlu, (Hususi) - Çorlunun ekse- Çapraza gelince: padiı,aha çap . madan bir An evvel bitirntcğe ÇJ)l~;tıl 
n!lşümde Nevvareyi daha serpilmiş, de yine eski vazıyetine dönmüştü... lardı. • ri halkı ekmeğini mahallattaki fı- raz girmek te güçtU. I<ısa \'e kalın yordu. Bu Hebebl~ ml\saba.ka şıd~ 
güzelleşmiş, fakat yaşından evvel o- Günler aylar yine iistüste yığıldı. Bir Onu hayatında da ölümünde de rınlarda pişirir ... Halkın ter dökerek yapılı vücudlece mun yapıh insanlar başladı. . 1~ı· 
muzları ağır yükler altında biraz da- sene geçti. Yaz idi. Tekrar lstanbula kimJo;e anlamadı. Koyu bir istifham ömür tüketerek elde ettiği bu nime . çapraz giremezdi. Girse de kısa ya • İki pehlivan da bıribirlel'inc stt ,-e 
ha çökmüş buldum. YW:ünde derin gelmiştik. Oradan aldığım bir mek· 
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bulutu arasmda yavaş yavaş unu - tin bazı fırıncılar tarafından çalındığı pıh insanlar kendilerini çabuk kur - rıyol'lardı. Önden bir iki elense 

bir ıztıra.bın izleri vardı. Bakışları da- tubda Nevvarenin ırmağa düşüp bo- tuldu. öğrenildiğinden beledıye zabıtasınca tarırlardı. tırpan denemeleri oldu. 
ha bUyUk bir hüziinle dolu idi. Yine ğulduğunu haber veriyorlardı. Bir . M. Maraş takibata başlanmıştır. Yani, Sultan Azitle, Aliçonun güre (Dev:unı '~ 

·-. 1 - •dl~ 
"Benli kadın .. ölmüş .. evet kahka- Demek Fransız istihbaratı unutul- ' terdama gelmiş ve bi?. deevlenmiştik. Vatana ve yurdu hizmd dcı1ll ..,., 

halarla gülUyorduk. Gazetede vaka maklığım için, her şeyi yapıyordu. Meşru olarak edind,iğim ilk ve son znman .. her şey durur. Yalnız... .:ı 
baştan aşağıya kadar tadil ediliyor. Ben de çok samimi olarak bu mes- koca da b(ı oldu. Şimdi hala onun ni- tan hissi ve ınilli menin.at ı~nYS'

1 

\·e hain bir Alman casusunun beni lekten çekilmek istiyordum. Hele bu kahı altındayım ... Ve ondan da ko · iştir. • . ,~ 
odamda yakaladığını ve o yaralann sefer yanılandıkt.an sonra .. gözüm a- cnman çocuklarım oldu. Şu kitabda düşmanın mrıdclı r 
tesirile öldüğüm ya:r.ıhyordu. dama kıllı korkmuştu... Zavallı Ericb Umumi Harbde Af. manevi bütün knbiliyctleıfa i nası:!! ııı 

Gülüştük.. Şimdilik iyi olmaldığımı beklemek- manya aleyhine çalışığun için, ara- fe::-ber ettiğini gi5rd.ünüz ... ~u t.i;~. 
- Artık ismimi unutturacnğım .. ten başka çare yoklu. dan 20 sene geçtikten sonra Alman . okuyan ve vat~nı~ı se\'en. ı~sarı nll\f 

dedim. Çok yoruldum. Holandaya gi- Ertesi gündü ... Odamın kapısı vu- yada bulunduğu bir sırada Naziler Unutmaymız kı, dün Benh harlı ·ıtl' 
deceğim. ruldu. BtJ'Yt)'K CASUS ROMA.ıa Tefrika No. 7 5 tarafından yakalandı v~ temerküz Madma.zel ve doktorlara taharr~ıı 

- Liotar da artık sana hak veri- - Girin!. kamplarına sevkedildl... beş on ta.neden ibaret idise buo·i · 
yor. Holandada rahat etmen için, öl- lçcriye biraz kamburca ihtiyar bir - S!Le bUyUk Merite nişanını tev- Holandaya avdetim.. bütün aileyi mekteb görerek bu uğurda yeti?t9~ 
dtiğünU işae ediyor. Zaten Almanlar adam girdi.. tanıdım .. tanıdım ... Moş cih ediyoruz. sevindirdi. Artık refaha da kavuş · Şimdi yaşlı bir kadın oldum. Geç- rilmiş, casusların mikd,trı binJerı 
da Marne önUnde rezil olmuşlar ... İn- hur Kaplan. Fraıısa.nın başvekili, dün- - Teşekkür ederim. muşluk... mia bir harb hakkında o harbin iç yü- mıştır. 11.~ 
pllah arkası çorap söküğü gibi gi - yanm en çetin adamlarından biri ~lan - ~ir ~ata.ndaş~n .mem~e~cetine Be~im ~çin yapılacak yegane şey züoti aıılat::ın maceraları tazelemek- .E~inizdc bir tek ~l~ü bulur.5~1111' 
der. . . . . I Klemansu... • . .. _ y.aP.abıleceği en btiytik hızmetı ıfa et- j evlenıp bır aile yuva.~ı ~urmaktan liğim elbet bir maksada makrundur. 11.fıllı m~nfaa~ .. : Bu fı~~ ~ıygu~ ~ııı· 

ü? giln sonra ~uallım Erıch yıne , He: zaman a~us çelı:esıle gormegc tınıE. ! ibaretti. Bu fı~sat da gecıkmedi. Maksadımı, eserimi yazarken izah ~an .<H~er .but~n ffüırl~rı ko\ tı•e<tı • 
geldı. Bu sefer elınde almanca gaze- 1 alıştıgım bu azım ve ırade adamı.. - • · · · • • Bir gün Muallim. Erich'ten bir mek etmiştim. o mevzua tekrar avdet et- Bu fıkırlerın sızt nasıl ıçerden ~ 61~ 
teler vardı. Onlar benim öliimümü .. 1 şımarık bir çocuğun babası gibi se- Yanağımı bRbaca okşadı. lyi olduk 1 tub aldım .. "Sevgili Lote, diyordu. miyeceğim. Simdi .. riya kötülük ve ğiui, nasıl maskelere bürüncrclt 11ı1 
bir ~u~ize oıı:ıuş gi~l baş sayfalarına. vimli idi. . tan sonra kendisini görmekliğimi is- Sana ben elimi uzatıyorum. Sen de ihtirasdan y~ğurulan in~an hUviye • k~lblnzden, fi~rinlzden \'urduğtıtlıı 
geçırmışler. Ve benı hayatı pahasına - Geçmış olsun Madam. tedi. Ve 1'.,rnnsanın da bana ölilncüye bana uzat ... İkimiz de biribirimizi en tinin ne olduğunu da anlatmak isti- kıtabda gördunür.. /J' 

öldürmeğe mm·affak olan "genç ile - Çok teşekkür ederim ekselans. kadar bağlı kalmak üzere güzel bir mahrem taraflarımıza kadar biliyo • yorum. Ben vazlf emi yaptım.. Aldan_~#' 
doktoru,, ö~U~lerdl. Almanlar, dev- Nutuklarında titriyen sesi, benim maaş tahsis edeceğini de bildirdi ruz Vazife başka aşk b<>aka idi Bu- Dli .. u"nd 1 1 d mak .. sizin borcunuz ... Vatanıoıı . • . · · ~ · nya yuz e nsan ar mevcu .. .. 
let kadar muazzam olan btr beladan karşımda da aynı tannan ihtizazla ... gUrı seni sevdi°'imi hissediyorum. Ho- ld k çarpısma • il d 1 1 viniz .. Saadetle ve gule gule... c 
k tul 1 B 1. K d .. ldU .. 1d.. d ~ o u ça.. " ve m ca e e o.a· o'f P 
~r c u, en ı a ın o ru u .. oynuyor u. ? Hastahanede on beş gün kaldı~:an landada yaşıy:.ı bil~rim. Benim de hay- caktır. MUcadele payidar olduk~a en L 

dı~orlar. Ve beni~ Almanyad~ yap. - Nasıl.sı~ıız .. sonra .. çıkmış .. başvekili görmuş ... 11 param var ... Bır yuva kuralını vo necib his de \'alan hissi olarak kala- - SON -
tıgım ve yapmadıgım, hatta hıç ha- - Çok ıyıylnı. YUz bin frank almış ve Holandaya oturalım.... caktır. 

ber~m olmıyan birçok şeylerden hah- - Fransız milleti ona yaptığınız dönmüştüm. Gerçi daha gençtim. Fakat dünya- Şimdi bütün levsiyat ve fazahat 
c;edıyorlardı. · büyUk hizmetlerden do)ayı müftehir- Ağabeyimin yüzünclen annemle ba- nın dört bir tij.rafında öyle maceralı macer:ılurı içinde yuvarlandıktan son 

Bu neşriyat beni da.ha çok memnun dir. Marne zaferini kazandık haberi- bamın arası açılmı§tı. Ağabeyim işi- hayat silrmUştilm ki ... Bir tek koca- ra, tekrar kendimi size temiz bir in-
etti. Muallim Erich cebinden bir ga- niz var mı? ni hayli yUrütmilş zengince bir insan yı.. bir tek yımıyı üthassUrle an - san olarak tanıtmak, ve aranızda e-
zete d~lıa çıkardı. Bundaki bİr resim - Duydwu ekselans. . olmu!}tu. Annem de onunla beraber yordum. Annemle, kardeşimle konuş· oorimle ya§amak arz~unu duyuyor . 
de benım oeruut~ alayım gösteriliyor - Bunda sizin de hisse ye iştira- oturuyordu. tum. Ve kendic:in" mlisbct bir cevab sam bunu, Frans.:'\ uğruna yaptığım 
v~ .hakkımda sitayişkô.r sözler sarie- kiniz olduğunu biliyor musunuz? Babam yine ic;mesinde, eğlenme . verdim. . fcdakarlığm temizliğine atfetmenizt 
dılıyordu. - Teveccüh gösteriyorsunuz. sinde idi.. lakayd dolaşıyordu. Bir ay sonra, ::\lualllm Bz'ich Ams- rica edeceğim. 
. . \ 
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Avrupa kavimlerinin HelBiııki, s (A.A.) - Finlandi~a f Fransa ve 1.n~ltereye şiddetle hücum 

k ı • t •h• tebliği, dün öğleden sonra ve bUtun \ederek çok cıddi olaı"'\k şunu yazı • 
mu ayese 1 a~ı. 1 gece, Sovyetler.in, Kareli cebhesinde :ror: 

[Be§ tarafı 5 inci sayfam.•Ula] Şöhretli Fransız müverrihı C~a:- Summada taamn: ettiklerini haber ".İngili7., FransJZ emperyalistleri ta-
Yirmi dört martta Heybelia.da.da les Seignobosun bu 'kıymetli eserının l vermektedir. Bu ta.arruzla.r, büylik ırafında.n tutu§turulan ikinci emper -

yapılacak olan Balkanlararası kros birinci cildi, aslının yirmi . ikinci ta- zayiatla püskürtillmtiştür. )'alist harb yango.ru vatammızm ei • 
kantrisi mevzuu bah~edilmiş ve hından :'- -'f Hü~eyin ?1~ıd Yalçın Ln.doganm §imali şarkıaind~, Fin- 1 maı hududunda bütün r;iddetiledev:~m 
namzcdlcrle yakından alakadar olun· tarafından ter<:wne edıtmış ve K.a • ı la.ndiyahlar, dUşma.nı müteaddıd mev ,ediyor. Harb kundakçıları beyaz Fin· 
ması VP. bunla:r:ın !büyük şampiyona .. naat Kitabevi tarafmdaıı neşredil • ·ı r.ilerden tardet.mlşlerdir ve düşman j ıandiy3 çetelerini üzerimize saldırdt
dan evvel yapılacak her kO§uya işti • ıni§tir. Kanaat kitabevinin neşretmek 200 ölü 10 esir ve fa7la olarak W par. Fakat, mazlumların yeg!ı.ne ha -ha; Vilayete d~m a. orası poliseı - Ne borcu?. Ben Klmil değilim. raklerinin temini kararlaş~ı~ı~_tır. te olduğu :anh seriainin 16. ncı ki:{

1
tank, 4

1

top bırakmıştır. Vandagn gölrnisi olıı.n memleketimiz tehdidlerden 
ale ~er. Komhıerle ne konuştuğunu ben duy• Balkan krosuna kadar onuınuzde tabıru teşkıl eden bu kıymetlı . esen fü a.dalanna yapılan taarruzlar da korkmaıı.,. 
~ Allah ömürler versin efendim. ıdum. beş kros kantri daha. ~~rdır ki l>u~- okuyııcularınu?.A hassaten tavsıye &- pUskürtülmll§ ve Sovyetler 15 öl.Ü Rusların Yeni Teşebbüsleri 

ed~tntı stzi rab&tmz ett.fm. - Komh~erle ne konu~muşum. lar kış programına gore muhtelıf deri& vermişlerdir. Finlandiyalılar on bır Stokholm, 3 (A.A.) - "Stokholm 
'LS.~ir Bey "-efil... Şimdi hayret etmek sırası KB.ın.il~ ııemtlerde yapılacaktı. . Tanzimat maliye nazırl~n tank, üç top ve bir nakliye kolu tah- Hid~g~,, gazetesinin Karelie mu-

Şonta ıvc~d e!bisell bu konu3m:ı.dan c;elmişti. Ses çıkarmadan put gıbı Toplantıda bu ko§ular~ da ş~pı· Meluned Zeki Pakalın wafmdan tib etmieleroir. . ha~ın, dun 8'.?''Y~t lotalarının Manner 
't'ak· tekt-ar Rft:rnilln yanına SJ>'kultı.· bizi seyrediyordu. yona sahası olan Heybelıadada ıcra- en mevsuk tarihi kaynaklara dayanı- Salla mıntakas.ı taarruzundakı beım hattı uzennden uçan 100 den 

..:_ . - Baydi, dedim, yürü bakalım be- sı karar altına alınmıştır. tarak yazılmış olan bu tarihi ve 'kıy- mağlubiyette, Sovyetlerden 200 ölü faila tayyarenin yardımile tekrar ta-
~ını!,Ctınııc.i~ın, dedi. Konuştum. nimle karakola, · orada .kozumuzu Bu sabah yapıl~cak metli eserin ikinci cildi de. "K~aat,, vardır. Şa.rk. cebbes~~in diğer ~nınta- arruza geçtiklerini bildirmektedir. 
ee!:. bu ıaı Y1mti lira ile hallede- payln.şınz. kros _ kontrı kütUbbanesinin hepsi birlbirinden Jcalannda, brr çok duşman keşıf kolu General Stern, tekrar tankların ar-
J~k Adam direldi; c ı d' ektörlük kupası narüile istifadeli eserleri fötiva eden "tarih imha edilmiştir. kasına kızaklar bağlamak usulünü 

liôyı1• ~~hın fikrim durJ!!"JŞtu. Ne - Sen ldm oluyor.mm ki benl ka- b enbe-ı.. ıTr pkapıda iki kros kantri serisi,, inde intişar etmiştir. Osmanlı Diln Soryetler.in tayyareleri, sivil tatbik etmiş ve ilk defa olarak por-
Yecegun· d. ' u sn <Ul 

0 'f"d b" h ah ı · "t ddid ki cij , ı ~ırmıştım.. Herifte- rakola davet e ıyorsun · · 1 kt tarihinin maliye tarihinin mti ı ır ahaliyi ve ast ane en mu en tetif mitralyözlerle mücehhez para -
ğjldi r:: ~Ytan olmamak kabil de- - Haydi çok söylenme yürü. Gel ya~ ~c~ .. ır3=-oo metrelik bir mesafe tarihs;esini te§kil edem. bu iki cildlik defalar bombardıman etmiştir. Şim- şütçUlcri harekata iştirak ettirmiştir. 
llıile. nuserıe ne konu.jltlW}tu, IW.- konıisere izah et, bakalım. ZavaHl a- .. ı.ıı~cısı " b~edilerin yan.51LC3ğı kros eseri ciddi ve tarihi eserler meraklı- diye kadar yirmi ölü, otuz yaralı ha- 1 Fin <lrdusunun Uniformasım giymiş 

131· n:ıer söylüyoı·du.. damın namına para istemek nasıl O· uzt en.Bnae mdaun sonra 7000 metre tize· .sı karilerimize tavsiye ederiz. ber verilmektedir. Finlandiya hava i olan bu parnşütçiller, istihkamları ve 
r an i . ur. un -vvvvvvv ı .. ta dü .. üş la~da çın §U dolandırıcının gırt - luyormıış... . . rinde yapılacak olan büyükler arasın vvvv "'"~ ıdafi toplan, on uç yyar~ şu~ . - fahıiknları tahribe teşebbüs etmiş-

ezınek n Yakalayıp ayağımın altında Hiddetten adeta kendımı kaybet - dalc" k yedi hafta sonra yapıla· /KTISAD iŞLERi: tür. Aynca altı ta.yyaren1:11 de diişU- lerse de muvaffak olamamı!:ilardır. 
p k akhrndan geçmedi değil.. miş bir halde idim. Yüksek sesle ko- 1 

1
B '::'1' . ı a girecekler .. • ' rülmliş olıruısı muhtemeldır. ~ ._ • • • • • .__ .. - • • • 

t~ şu i.şin sonu ne olacak sab - , nu!}mamızı duyan gelip gcçicile.r et.: :~kı~daa~i!a~~:;00:~ek itibarile Turk - Yunan ticaret ne in~l th:eriru1e 1'ay~·a.reler y dd • 
laıt k dedun. Tekrardan dört ku - r:-afımızı almışlardı .. Fakat herıf gu- -h:-~:- n·. haftadanberi Heybeli anlaşmac;ı Helsinkı. 3 (A.A.) - Ogleden son Ur Q yen1 

esild' k d mu 1Juuu. ıı , . . . . eril · t' lrıeğe b ıın. Konuşmalarını dinle • rültüye papuç bırakan ta ımın an dad hususi kampa çekilmiş olan Tü .. kiye - Yunanistan ticaret an • ra hava tehlıkesı ışaretı v ~lt2 ır. / l / 
du.. aşladıtrı. Kamil itiraz ediyor· değildi. w y ~-it~eıı kursu .mezunlarından ve sa- laşması şubat nihayetine kadar tem- Yirmi ktı.dar Sovyet tay~aresı. ~i.r Zt! %€! e er 

- Yirmi . -· . O da ~gırmad~ ~enden aşagı kal- bı~ 5000 rekortmeni Hüseyin ile mil- did edilmiş ve dün lstanbuldnki ala- c!vann?~ ~ç~u~l.ardır. Şıddetb ınfı- Zarn, 3 (A.A.) - Şchrimi~de birl 
- ı.;e wlıta ÇOk. degıl mı?- mıyor, yüksek sesle. . li aa.mpiyonumuz Rıza Maksudun ya- kadarlnra tebligat yapılmı!ltır. Bu la.klar ı~ıtılmıştı~. · . . dün gece orta şiddette amudı olarak 

l'lııtsarn t!0~ az bıle. Ara.da ben ol- - Duydunuz a, bu adam tx:'11 
t.ah- nşı bilhassa enteresandır. Yeni fa- müddet zarfında Ankarada cereyan Fınlandıyaya Gondenlcn T~yyarelı r dört saniye süren, zelzele ile diğer 

nıet.di. l!olk~ 50 liraya bile bu i bi~ kir etti... Şahid olun, benim kıra.~ım: k~t çok istidadlı bir koşucu olan kü- etınekte olan Türk - Yunan yeni ti - Londra, 3 (A.A.) - J?~ıly Teleg: ı ikisi de dün gUndUz hafü olarak ge
tırırn i l nııser bunu sırf benim ha- dır. Kaç aydır aylık alamadım. Şıındi ilk O 1'le Artan ve lzak ara.sın- caret anlasma.sının neticeleneceği Ü· rnph'ın Stokholm muhabırı yazıyor. "~n üç zelzele olmuştur. Hasar yok-

ıı..... ç n ''20 11 D" tı dı . tecr beni döv ç sınan 1 o:ı c:: · I 'kli . l . l' tipde Ame r-e~ bir k " raya yapıyor... ~- ras a m, para ıs ım, - daki mücadele de epey sıkı olacaktır. mid edilmektedir. • . ~ıma ı mın.e c verıı; ı . . · ıtur. Şerefiyedcn dönen yarbay ope • 
l~Iar ayıf!t'e_ ~kadarcık az ~ara içın meğe kalktı. . Artan şimdiye 'kadar diğerlerinden On parahklar ballandı rıka ta~yarele~ıle ~her lngıli~ ta,y ratör Ekrem Sadi Kavur Ye dahiliye 
kt'lne.. alltiineceksin. Hapıs, nıah- Artık ~m :atını§, edeb, terbıye, daha jyi yarışlar çıkarmışsa da Os- Evvelce piyasada azalmıs olan 10 yarelen de .Fı~l~ndıyayn gelmış 'e mütehassısı Raşid Urek feliketze-
- ı soğukkanhhgı bırakarak; . al ·ı son onbeş gün ıçınc1e Ruslara karşı . . . :...:ı ıl Yi arnın • . li .. ka 8_ man ve lzak metodık çalı§m an ı e paralıklar son 7..amanlarda bollanmış- · b delere yardım 1çm şehrımı.ı;ue aç an 

t.cr.. a bende 20 lıra ne ge - - Haydı meşşc odunu y ru ~ b' . .· saftaki mukaveınetçilerimiz Ge k t l rda ve gerekse kullanılmıştır. Bunların sayısı, er hastahanede çalışmalarına başlamı§-
- kola orada seninle hesabla.5alım dıye ırıncı . . . j ur. re ramvay a . . f gün Finlandiyada harekatta bulunan 
20 ~alahı onu ben bilmem. herifin koluna yapışmıştun.. mey.~~.na gi_~ışlerdır. fınn vesaire gibi satış yerl~rınde hıs· Rus tnyya.rclerinin ı,;ayısını henüz lardır. . -
~ lı~an varsa bu i hallolur. iksa Mesele bu şekli alınca etrafımız- Buyuk .?1usabaka saat o~d.a. ~- 1 sedilmekte olan ~uhran zaıl olmuş • bulmamıı:lır. Fakat tayyare ve pilot Z~ra mekteb bı?~ları yık~ldıgındnn 

- biU~~n... § y aaki kalabalık ta ziyadeleşmişti. Her lı~a.cak, bolge ~başk~nı ~endun ile tur. Bunun seb_ebı 10 paralıklar:n da önderilınesine kafi derecede devam tedrısa~ devam ıçın beledıye tara -
aarrı l>ekı ben 20 lira ı verecek olur- kafadan bir i\CS ç.ıluyordu. butiln Siletimı adarecilen bu koşuda yakı~da. tedavul~en kaldınlacagtdır. !ımrse Finlandiya hava harbinin en fı.ndan ı~şasın~ ba.şlan!1n ba.ı:_aka.lar 
Sllt ~Uradan elirni korumu sallı arak Adam da amma kuvvetli imiş ha. hazır bulunacaklardır. Ellerınde bu nevı ~fak parası bulu - tin ve sıkıntılı devr~ini atlatmıya bıtmek ~zeredtr .. K1zılayın felakct:ze-

&cak nuyırnt. Y Blltiln ga--'ime -ümen yerinden Liseler arasmdaki voleybollnanlar derhal cllermüen çıkarmakta- çe aff k 1 aktır. delerin ıskanı içm yaptırmnkta oldu-
- '!'abu ~...... ~LOt:>-· muv a 0 ac .ıı:.. elli b k · natı da bir kaç 
'r 1 senı bir ikametgaha rap· bile kımıldatamıyordum. maçları dırlar. 'lrenı &vyet Mıme,Tua 6~ ara anın ınş 

Vay ~1~nnz. {Deııamı 'OOr] Liseler a~ındaki voleybol mü~ • Dünkü ihracahmız Nasıl Kar~ılandı! . gune kadar ta~~anacaktır. 
l.i~le hın °~lu hin vay açıkgöz vay .... - ......... --..... c .................. hakala.rına dün de.Beyoğlu balkevın- ı Rumanya ile son im~anan k~e • Londra, 3 (A.A.) - Sovyetlc~ın . SJ\asta .. . in' as.itti. Rristof Kolombun yu- • POLISTZ: de devam edilmiştır. ring anlaşması esasları üzerine tıca- tanklar arkasında mmn kızaklara bın- Slvas, 3 (A.A.) -:-- Dun Sıvasta ~-
~ l'~ kadar besit._ Zanet komi - •• •• ı _ Juallim Mektebi - lstildıil ri mübadelat artmağa başlamıştır. dirilmiş askerle taarruz etmeleri bu at 13/35 de orta şıddette ve ~ ~ı-
.ı\,~cağı ~~aşağı yukarı b~ idi, Kom ur çarpmış _ 15 .. 9 Bu memlekete ihracı memnu olmayan kı?.alc1arın duman sav~ırarak _bir per- ye süren bir zelzele kaydedılmışilr. 
b:ıetgaıı ifadesinı almak sonra. ika • Erenköyünde Bostancı sokagında 15 ,. 3 İstiklal galib. muhtelif maddelerden göndenlmek- de yapması cebhcdekı ecncbı gazete Hasar yoktur. 
ku orta~ raptederek salıvermek, çUn 38 numaralı evd oturan ve o civarda n _ Ha)darpaşa • Ti<'arct tedir. Dün yeniden külliyetli miktard~ muhabirlerince dahiyane bir şey ola· Şarki Karam ar<la 

l\iırrın a kasıd ·ve cUrüm yoktu Jci.. aşçılık eden Geredeli Ahmed yaş ça- l.5 _ 3 hnh, sazan havyan, tuzlu balık, den rak tavsif edilmektedir. Şarki Karo.hisar, 3 (A.A.) - Cuma 
: - %-n~kraı: sordu: mqırlarını kurutmak llzere yaktığı 15 _ 2 Haydarı1aşa galib. vesaire satışı yapılmıştır. Bundan baş Deyli Telgraf mubabiri d~yor _k~: akşamı saat 17/20 ve dün 6/15 de 

'' 
1~rrı ını, ı 20 lıranın hepsini vermek m.angaiı iyice yanmadan odasına al- JJI _ Jlayriy.e. ıDariişşafaka ka muhtelif memleketlere !00.000 "Ancak Sovyetlcrin bu hıç gorUI: ve 7/ 15 de Uç defa sarsıntı olmuştur. 

~· - 'l'a.hÜ· d ~ . mı§ v~ ısınınak için kapıyı ~~~.ş- Dariişşafaka hükmen galib. li~alı.k ihra~at muamelesi kayd~.il : ~edik tfı.biy~i b~~ s~ere v.erecc~ rnı 7..elzelenin araSl hafif ?la~ .?evnm 
Iİ' il - Amma ~11?1 !.. . .. _ tır. Bı~~ sonra yanmamış komurun Mooitti)·eköyü IU _ Miihendi Jll .ın~ştır. Bu ıhracat:a fıstık, . bırıncı dır? ~u bellı degıl~ır. Aksı takdırdc etmekte o~ması ?olayısıl~ buyuk zcl-

t'a var.. §llndi benım usturodc 15 nC§reUığl gazla fenalaşan .Ahmed ye- Final M~ lplanda yer tutmaga ba§lamı~tır. En Karclı bcrzahındakı muharebeler çar zeleden müteessır olan buıalann va-
- Sen . . ~enler tarafından kurlarJlmış ve be- 15 • 12 ziyade Macaristan V€ Çc'kye.ya satı§ çabuk biteceğe benzemiyor.,, ziyetleri gün geçtikçe daha ziyade 

1tl l'ıtı V(!lirsf~Illdı l~ i ver, "'5,, i ~e ~a· ~ ra)'i tedavi Nümune hastahanesine 15 • 7 föhendis IH ga.Jib. yapılmaktadır. 1\lurnffak Olanuyan ımcum . vahamet kesbetmektedir. 
"a.t.. · Benım sana emnıyetim gönderilmiştir. .. d. kt bi .k. .de ld ~ Arpa fiyatları düşUyor Helsinki, 3 IA.A.) - Finlandıya-

ltarn· t 'Mühen ıs me e ı ıncı o ugu S t1 • Summa mmtakasm- e· ı· h d t-~(;t ı:ı elini cUzdana götürdü. Be - :srayağlar tu ~~-muş .. gibi \lçüncü kategorinin de şampiyo- Arpa ihracatının me?edilm~~i üze- ~la~. ~vyeşe~~~~de yap~kları taarru- ır ımar ane e 
1, _ "ll esnada komı N . d· Diln gece ast 23 de tütun gümru- nu olmu~tur. rine fiyatlar mütemadiyen duşmek- ' 8 ~ ın dah tard 

1 
. ~era·ır 

~l ba ıser e3a · M• .. d K.. ·· .. k - da Hıristo 5 k tıl zu bır kere a ey emışı · y 
'irad katırn Kamil .. tşU arkada§ ~~ e om1~n~m6aoral~evngı- ima· BugünkU spor hareketleri tedir.15 günkevvel 6d.~ı" ~rut~ sa.Anaa~ Her iki tarafın da vaziyetleri an g 1 n 

!)· ~i ala k .upıronun ~ .1- • Jki kat . .. mallar 4.5 uruşa uıomu§ ur. . k d 1 · t• ıy, ~ğıraı ea · JAthanesinden duman çıktığı, etraf - TOP~"PJDA. . ego~ uze· doludan mevrudat muntazaman de - kuvvct:lıdir. Ruslar ~ mınta a an Stokholm, 3 (A.A.) - Stokholm 
kı~ !!es çık· . . tan görülerek vaziyet pofüıe haber rınden .. Ge~el Dırektöf!uk ku- vam etmekte ise de piyasa isteksiz - eski talim~iz ve tcchızatları .bo~uk kı: civarında kô.in Sundbybarg emrazı 

tll li ık ediyor;tınadan bRlfı. vauyetı verilmiştir. 1maJAtlı:uıenin kilidini Jo- -pcı31, kır ko;usu. dir. Fiyatların 4 kuruşa kadar düş - tan.tın yerme ~eslekten yeti§J11ıŞ ~u akliye müessesesi şiddetli bir yangın 
floli <lkikaten i uın. . . . . rarak içeriye giren polis imal olunan TAKSİM STADIND~ ; ltifll buJ- mesi muhtemeldir. allem ve tec~ı~tı mükemmel as er neticesinde harab olmuştur. 4: hasta 

ıı· ~ 8 lrıernuru ~~a~~ın~m gı~ı .çıktı. tereyağların o civarda yakın bırakı- &p<>r -.SiiJcumanıyc. _ vvvv,r.,vvvvv~ ikame eyl~ıştır .. Bu kuvvetler 7 • 8 dumandan boğularak ölmUştUr. 
,.e ra, kom· trıılın ıfadesını aldı. lan bir ateşli mangalın üzerine düş - /lcncrbahçe • Allıntttg. DENIZLl!RD8. : fırka tahmın edffiyor. Hararet derecesinin sıfırın altındn 

aa~ l~ades~~c ı:n-du: . mesi neticesinde duman ve nlev hasıl Gawtasaray - Be§ikfaş. D .. k .. • lloo,·n'ln Teklifi 12 ye düşmüş olması itfaiyenin işini 
_ ert_n gitsin a ın beyım. olduğunu görmliş ve ateşi derhal sön- ŞEREF STADINDA: ikinci küme Un U SiS Vaşington, 3 (A.A.) -. H~ver, gUclcştinniştir. 
- nır de ik~ . dürmüetür. Hadise hakkında tahki • lig rnar?.tın. rnin sabah limanı erkenden kalın bir nutuk imd eder?'k J1"inlandıyaya Diğer cihetten pencerelerin par • 

,~ı ~ul>eıtı.. nıetgi.Jı scnedı yapın .. kata başlanmıştır. FENER STADINDA: Beykoz -Hi- bir ~is tabakası kaplamış ve bu yüz- ve Polo~.yay~. 30 ~·~y~n a~la~ık yt. maklıklı olması yüzünden kurt.arma 
·ıı ~t'lt anıeıe bitt· 1:7A • Olomobil kazasi lci7. iden Adalar lCadıköy, ve Şirket va - yecelt gondenlmesını ıs:emıştir. Mu- i§leri müşküliıtla yapılabilmiştir. 

f\. aınnda • ı. nanıil dışan çıktı. V f ' kadar mailcyh ziraat mab.sulitı fazlasının • K 
IJ "llltıı n lacivcrd elbi r f ı dı Beyoğlunda §Oför Ahmedin idare- Xoplropı - e a purlan saat 9..30 a muntuam . • k ztarib 1 iki Lıtvanya malları ara· 

t•katk arkasından d he se ı K ır ~ . sindeki "3826 numaralı bir o - BEYoGLU HALKEVlNDEx l'o- sefer yapamamışlardır. Sis bilhassa halıha1.ırda c~ ~o .:u .. t ~ı~: et- • k 
......_ ~n ltorniser ba . n. apı an t mobil şoför ·~fahmudun idaresin • leeybô1 nuır1an. yine Boğa7.ın yukarı sahillerinde da- m~m.lekete gon erı e~ını e 1 denızden geçece 

lı Yaıı ereye nrkad~n~~· H . d~ki 2307 numaralı taksi otomobiline Bir tvazih ha kesif olduğundan Beykoz, Pa§a. nu!itir. h bin U - · . . Riga. 3 (A.A.) -Şarka gönderilen 
......_ ;.caktık. ı. anı zap çarparak taksinin ön kısmını hasara "'"" 'h' d :t ..... __ bul Er bahçe, Kavaklar, Büyükdere, Sa.nye- B~er, ~ uz:n s t:egını r'e Litvanya mallarının Odessadan tran-
l!· ır dak'k . _ . . 27 /1 / lV"OJ tarı ın e l.b4.alı - Amerıkanın vrupa a aç ı ve se a- . til esi için Sovyetler 

lan altıille ı· ı. a §lmdi geliyorum... ugratmıştır. Lazım gelen takıbat ya- kek lisesile Bölge Sanat mektebi an-' JICTEFERRIK r letten doğacak birtakım meselelerle sı.t ~:Cil Le ·gteçm d b' itil11f 
!b~ acıverd elbi r · v ~,,_- ım ktadır . . birJı6• e ı vanya arasın a ır cı d~~i '"""<lYlıu.n se ıyı ~·erı.:.ıu- pı a · sındn yapılan rna.çta lıak.eme dayak kar§ılaşmak mecbun;yetinde kalaca- . . _. . .. 
k;.~ karşı tarafındaki ileri- . . . atıldığı bazı ga.ıeteler tarafından Y~ Çuval ve teneke ğını ilave eylemi§tir. imza ~dı~ı ~ Moskovadan ~ıldırıl : 
-~il: Yakaladım... Çor~u beledıyesmm yar- zılmış olduğundan tahkikat yapılmış b h Netice olarak Hoover Amerikanın mektedır. İtilaf, derhal merıyete gı-

bb' Şltndi di . • dım faaliyeti . ve d3yak hadisesinin vaki olmadığı 1 U ranı ... açlık ve tahribata kar§ı 'açılacak mU- rooektir. . . 
~U de Yordu. 10 lıra vereyım Çorlu, (Hususi) - Çorlu belediye- ancak, maçın, bilhassa Sanat mckte- 1 Teneke ve ÇU\ı:al buh~nı ~ı~ gun cadelede Av.rupaya yardıma bazır ol- Fransanm Mosk~va alçısı 

Sen u~ Y~rın sabah veririm. si fakirlikleri mahalle ınümessilled- , bi futbolcülerinin oyunları sert bir lerde had bir safhaya gırmı tir. İh· duğunu ve bu suretle sulh sahasında Parise gidıyor 
~(!'ha Oıı ~etimde l~ ''ar dedin a. ... nin ilmübaberlerile anlıU,ıılan "120,, cereyan atması yüzünden hakem tanı r_aç emtialanmızın :iç pazar~ ~ak- ve selamet ve imarın sesini yUkselte- Paris, 3 (A.A.) - Fransanın .Mos· 
~Orabtı~ lfizı:r dedıro run~a ... Be§ı muhtacine her ay .muntu.aman nak- fından tatil. edildiği anla.eılml§ .~e b ba~.mın~aı~ ~uval yoksuzlu.gu ıç v~ bileceğini kaydeylemi§t~r: kova büyük elçisi B. Naggiar hasta· 
4ır·~;;... l.ııteı- ba~ her §eyım yandı. di yardımda bulunmaktadır... keyfiucti alakadarların mporlnrı u - dl§ ıticaretımızı aksatacak hır mahı Sovyet 1'ebliğı lığından dolayı mezunen Fransaya 
"tl.~ ' eşya ıster · .J t ·· t.erm kted' 
-..... • yenı .oda tn- Türkmenlidir köyUnde zerine teilo~ eden ~ul ~ekteb· ye gos e. ır. .. Moskova, 3 (A.A.) - Tass bfldi • gelmek üzere pek yakınöa ~oskoYa· 
~~ 4tnına d . .. · d f li t leri futbol lıg heyetı, hakemın maçı Keza, peynır ve konsen'e anayu rlyor: dan aynlncaktır. Gaybubetınde ken· 'el ~~~ eınnı oyle demiyordun. ıktısa ! aa ya taUl etmesine setr oyaınile imi1 ile. yaklaşmakta ohm yo~rurt mevsimi Leningrad askeri mıntakası erkanı disine maslahatgüzar B. Payart ve -
~.;;:: ~i~o~. Za~ kabahat Çorl~, (Hususı) -- H~l~ı tama - olan Sanat mektebi talebesinden iki- kar§ISında teneke btihranı alakadar harbiyesinin tebliği: kllet edecektir. 
~u <le .Vd.i ne ı!ın komı~re yalvar- men göçmen o1n vo.1wycul?k ~~la- sine iki sene mliddetle boykot cezacı tücearlan haklı 6Urette endi§Cye 2 Şubatta kaydedilecek mühim hiç General Veygand Kahireyer 
~\' l'atllı te . . ver 10 lırayı üstü- n nazar~ . alınarak lilŞ{ ~ılen ],o.y. - verilmiştir. düşürmü§tür. Bu tüccarlarıfan bazı· bir hMisc olmamıştır_ Sovyet hava idi or 

liral'ı allı~· Uri.rsin. lerden bırı de Çorlunun Türkmenlıdır Kevfiyeti memınmiyeüe tavzih e - ları aliı.k dar makamlara müracaat k ·etleri düşmanın asked mevkile- g y 
~~ il elllliw~ine attı. 10 köyüdür. Halin ziraatten başka et ve CleriZ:- . ' ederek ·~ti li - i ile mamul teneke r::U"""muvaffakiyctlc bombardıman et- Kahire, 3 (A.A.)-:- G<:"C::al Wey-

' e ettit..' \'et'eceğı sırada ben mü süt ·veren hayvanat besleme ve ye - _ ~ et·~:ilınJ . ~r· g "tlıalAt muamelcle _ . ti Hava muharebelerinde 11 düş· gand'ın yakında Kahıreyı zıya.ret e-
) lO ...... tiştir · · de bil ıinsanlardı Çor g ın esı J~m 1 mış r. ·· ·· kal - edilin k 

(j ~ lira,Yı bu • .mesııu en w r ... • Çorlu isk~n Memuru rinin tesrii temennilerinde bulunmuş man tayyaresi dUşUrUlmU~r. Bır der~ uç gun acagı zann e -
' ı . adama ne~ ven • ~. ~ıraat Bankası açtığı • kred_ı ıl.e 1 (H . ) ! k"lib iskA lardır. Evvelce çuval ithali için ve • So,'Yet tayyaresi UssUne dönmemiş - tedır. 
llu ... oyiln zimat ve hayvancılığının mki- Çoru, ususı - s ı ~n me . ı.~..'3:tir~~ istifad et - ti halyanm bir kararı 

<lef afma bilyük hb:metlcrdc bulun uru Kamber Candan Çorlu iskfuı n1nıiş olan azulÇ\U u;:-.u e r . 
~ a da lacıv . ş muş. m mek il7.ere takas limited §irketine Pnı\·da'nın Bir ı-nzı ı Roma, 3 (A.A.) - İtalya bankası, ~il? lt 10 lir erdlıye sordum. tur. İç ve dış giyeceklerini evlerhıde- memurluğuna, Saray t apu memuru - Mookov~ 3 (A.A.) - Havas bil· hlara mahsus olmak üzere Ji • 
~ ayı ne demeye alıyor- ki küçük rezgahlannda dokuyan .köy Ferid Gönül de Çorlu tapusuna gel· mumcaatlar ~~~·Ancak bu mal d' . . se~a f" tını normal kurstan ·Jflzde 

lttt h.. ~ :krıdınlan da marifetlidir. mi§ ve yeni vaı.if elerine başlamış bu- Jar mem.leketımıze bır ay sonra gele- ırıyor· d t . b 
1 1 

. d 
1
re ğııya te bit eyi mi"tir 

.. <111a h,,___ da. k rl 1 b' l kt · "Prav a,, gaze esı. nşmrum eı:;ın e 18 aşa ya s e ., . ""'~var . Azmi 8eJU.t \uruna ta ır ar. l P.CP ır. 



.-... : .. 

Soldan Sağa: 

1 - Bir Avrupa devleti. 
2 - Siyasi bır hadise doğuran .Ta

pon vapuru. 
3 - Hind denizinde bir yartmada -

Verme. 
'Y,, ilavesıle bir devlet ismi. 

Bir nehir - Yalvarma. 
6 - Basılmamaktan enıır. 

7 - Bır nota - Bayramlarda yapılır 

Artı TESiR 
8 A Ş, O 1 $, N E Z L E, G R 1 P 
·n O M A T 1 Z M A, S O G U K 
A L G 1 N L 1 G I, K 1 R 1 K L 1 K 

ve bütün ağrılarını derhal keser 
Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir. 

~ 
ammllillll ("'ı ;--: "!'1~ . . ,, . 
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TÜRKiYE 
Şeker Fabrikaları 

Anonim Şirketinden : 

Şirketimlıı merkez ve fabrikalannda münhal bulunan 75 ilfı ıOO 
Ura aylıklı yerlere müsabaka ile memur alınacaktır. 

1 - Müsabaka imtihanına dahil olablhnek icin taliblel'in aşağıda" 
ki vasıfları haiz bulunmaları lazımdır: 

a) Asgari lise veya lise derecesinde mekteb mezunu olmak, "Yük· 
sek tahsil görenler ve bunlar mcyar,ıııd:ı e ·nebi lisanı bilenler 
tercih edilir,, . 

b) Yaşı 18 den aşağı 30 dan yukarı olmamak; 
c) Askerliğini yapmış olmak veya bu hizmr tle usulen alakası kal 

mamış bulunmak; 

2 - Talihlerin, en geç 8 Şubat 1940 tarihine kadar şirketiınizİJI 
Ankarada, Yenişehirde, Karanfil sokağında ki.in merkezine gönder· 
meleri 19.zımgelen vesikalar şunlardır: 

a) El yazısı ile yazılmış mufassal hal tercümesi, 
b) Bir adet vesika fotoğrafı, 
c) Mekteb vesikası veya musaddak sw·eti, 
d) Nüfus hüviyPt cüzdanı mll8f1ddak sureti, • 
e) Evvelki hizmetlere aid bonservisler veya musaddak suretlerı. 

3 - Müsabaka imtihanı 10 Şubat 1940 tarihli cumartesi günO 
saat 10 da Ankarada Şirket merkezinde icra edilecektir. 

4 - Müsabaka imtihanında muvaffak olaıılar evvela berayı teC" 
rübe iki ay müddetle muvakkat memur olarak çalıştırılacaklardıt· 
Bu müddetin hitamında mesaileri itibarile de iyi not alanların kadfO"l 

8 - Güzel sanatlar - Kadınlar kul- " 
lanır - O değil . 

a idhalile ta inleri kat'i ·ekilde a ılacaktır. 

9 - Bir kadın hikayeci. 
10 - Kısa zaman - Allahın kelA.mı. 

Yukarıdan AMı: 

1 - Kanın dor,,tığı yer • ineğin 

kücüğn. 

2 - Asillik - Avrupada bir nehir. 

3 - Feryad eden. 

4 - Namaz klldıra.a - Bir 
5 - Bobın - Demiryolu. 
6 - lstimım. 

7 - Terı:ı okununca güzel sanatlar 

mi.nasını verir - Tatlı değil -
DonuW. 

8 - Bir kaşıfın ilk Uç harfi - Us
ta değıl. 

9 - Futbolde bır tabir - AteŞ tu-
tar. 

.O - Hayali bir kuş. 

(Dünkü bulmacamn halli) 

T epebaşı dram kısmında 
Bugün l:>.30 da 

Bu gece saat 20.30 da 

O KADIN 

••• 
latikW Caddesinde Komedi 

Kısmında 

Gündüz saat 15.30 da ve 

Gece saat 20.30 da 

OCLUMUZ 

Ankara Borsası 

S ŞUBAT lMO 
Fiy&tları 

Loıulra 

.ftow-Yorll 
ft•rle ....... . ., ... 
8rlkeol 
Atlu .. ,,. ...... 
Mmıılrld 

t lterlln 

, ... , ..... 
1• Liret 
Hl lwlfN Fr. 
111 l'lorte 
,. --., .... ,k ,., .. ... 
,. Dreluel 

MI Lw• 
tot Çek K .. . , ... .... 

Atllll •• 
KaPMUt 

5.24 
lS0.19 

2.96875 
6.6975 

29.855 
69.185 

22.Ui'1'5 
0.97 
1.5875 

18.435 

ODEON 
çıkan plaklar Yeni 

AYŞE Ki Z . 

270334 No. Yar eliodea birkaç kadeh Beste: Kadri Şençalar 
Öldüm bittim §U esmerler .. •• ,, 

Gazi Antebli Hasan Hüseyin 

270338 Nftl Davran kır atim davran Gaziantep havası 
" Bahçelerde 88& olur Halk şarkısı 

Zarah Halil DoOan 

istanbul 
Satına ima 

Lıyazım lmirllli 
Komisyonu lllnları 

-------ı 2000 aded tevhit semeri milteah • 
hid nam ve hesabına 5/ 2/940 pazar
teei gUnll saat 14.30 da Tophanede 

1 Levazlm amirliği satınalma komie -
yonunda pazarlıkla satın alınacak -

I tır. Tahmin bedeli 5500 lira ilk temi
natı 412 lira 50 kuruştur. Şartname 
ve nhmunesi komisyonda görülUr. is
teklilerin kanuni vesikalarile belli sa
atte komisyona gelmeleri. 

lstanbul Defterdarlığ~ndan : 
Topkcı.pıda Beyazıtağa mahallesinin Aksaray caddesinde sağ ta 

Nikolinin dükkanı sol tarafı Kirkorun hanesi arkası Kirkorun bahçesi 
cebhesi umumi yol ile mahdud ve tamamı mübadil Boğazköylü ba 
Yanko veledi Anestiden metruken hazineye müntekil eskiden maa 
dükkan ve elyevim 97 / 67 metre murabbaında eski 2 yeni 201 nunı 
arsa 300 Ura bedel üzerinden satılmak üzere açık arttırmaya konu 
tur. Satış bedeli peşin olup nakden veya ikinci tertib mübadil tasfıye 
sikasile ödenebilir. lhale 22 2 940 perşembe gUnU saat U de Milli e 
müdilriyetinde müte.,cıekkil komisyonda yapılacaktır. Muvakkat te 
23 liradır. "849,, 

Harb Okulu komutanlığından : 
1 - Bu yıl aşağıda yazılı şartlan haiz okurlar Harb Okuluna 

nacaktır. 

270339 No. Aru &eni be• bitirim 
Endülüs düzüne 

Zara prkısı 
Sivas §arkısı 

Erzincanh Esad Ertürk 

A - Ankarada bulunanlar doğrudan doğruya Harb Okuluna, 
kara haricinde bulunanlar bulunduklan yerin askerlik şubelerine 1'11 

Beyoğlu .'1 üncü sulh huk-ıık hd - caat edeceklerdir. 

"626 .. "800,. 

kimliğinden: B - Kayıd ve kabul muamelesi 1 Şubat 940 dan 1 Hazıran 
Beyoğlu Vakıflar idaresi tarafın - rihine kadar devam edecektir. 

2 - Giriş şartları berveçhiatidir: 270340 No. FAmerim gidelim Rumeline Erziucan şarkısı 
Akşamdan doğuyor Halk garkısı 1 dan Gala tada Kemankeş mahallesin- A - Türk ırkından olmak. 

~--•••••••••••••••••••••••·~~m~~~~i~~~~b- 1 B-Si~li~~m~~~~~~~pn~k~~~ww~~ 
===============~===========~==~ ~ndaUNo.~a~rtmanmUst~irl l~a~ktı~ 
·~-------~,~---•••••••••••••ı~upG~a.~da N~ati~ ~dd~mde C ·- Tam ~~kkWlü ~kcrl heyeti mhh~cl&den ·~ub 

1 Deniz Leyazım Satınalma Komisyonu nanıa~ı . Bükreş otclmde mukim Emin aley - girer,. kararlı sıhhat raporu almış olacaktır. 
i•••••••••ı••••••••••••••••••hioo~2lira18kuruş~~h~li~m- 1 D - A~~~~~o~~ktı~ E - Diğer şartlar askerlik şubelerinde mevcuttur. 

nında. açılan alacak davasının mu- F - Ankarada olanlar "E,, maddesindeki şartları 
81.600 kilo ekmek. . . _ . hakemesinde: Dava edilene gönderi- müracaatla öğrenebilirler. 

V• 1 - Kapalı zar: ~ksıltmeeıne talih ç~_kmadıgından 87.600 kılo ekme- len davetiyeye mübaşiri tarafından ==============================:=:::.;:;:;; 
gın 6 şubat 1940 tarıhıne rasthyan salı gunU saat H .30 da pazarlıkla ek- verilen meşrubatta yazılı mahalli 

siltmesi yapılac~ktır. . . . . .. . .. terk ile semti meçhule gittiği bildiri)- 11/#J---- Veni SOMA Eczanesi ___ .... 
2 - Tahının edilen bedeb 8979 hra ve ılk temmatı 673,, hra 43,, miş olmakla davacı vekilinin talebile 

kuruş olub şarl:na~esi her giln komisyondan parası~ ola~k. alınaca~~: ve 20 gün müddetle ıllnen tebligat SAYIN MÜŞTERiLERİME MÜJDE : 
3 - tsteklılerın 2490 sayılı kanunda yazılı vesaıkle bırlıkte bellı gun icrasına karar veril~ ve mahkeme Bu larihden itibaren eczahanemizde 

ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyona müracaatları. "723,, günü olan 17 ıo 939 da saat 9.30 da Derman kaşa Sefalin Fenaspin Nevrozin . . . ı dava olunan mahkemeye gelmediği 5 Kuruş 5 Kr. 5 Kr. 5 Kr. 
968.600 kilo ekmek. gibi bir vekil de göndermemiş bu ke-

. ed·1 bed 1. "93 951 l. ı "963 600 k ı km v . Devea kaşe Oripin Naokalmin 1 - Tahmın ı en e ı · .. ıra o an · " ı o e egm re davacı vekili resmi ve musaddak 
kapalı zarfla yapılan eksiltmeemde teklif olunan fiyatlar yüksek görül- bir konturat ibraz ederek 20 gün 5 Kr. 6,5 6,5 
milş olmasından 6 §ubat 940 tarihine rasthyan salı günü saat 11 de pa- müddetle gıyab kararı tebliğini ia - Bu senenin en taze ve en iyi marka bahk ya 
zarhkla eksiltmesi yapılacaktır. temesi üzerine mahkemece dava edi- geldi, litresi 120 kuruştur. 

2 - tık teminatı "5947,, lira "M,, kuruş olup §artnamesi her gün ko- lene müddei vekilinin resmi ve mu- Eczahanemizde her türlü kadın tuvalet malzemesi, kolonya 
misyondan "470,, kuruş bedel mukabilinde alınacaktır. saddak bir konturat ibraz ettiğinden şidleri, saç boyalan vesaire tuvalet eşyası bulunur ve ucuz bir sure 

· 3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesaikle birlikte belli gün bahs ile 20 gün müddetle gıyab ka - satılır. Reçeteler en taze ve temiz ilaçlarla hazırlanır ve son bir uc 
ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyona müracaatlan. "724,, ran tebliğine karar verilmiş olduğun- luk gösterilir. Müstahzarat, üzerindeki yazılı İstanbul fiyatına sa 

• • • dan yevmi muhakeme olan 6/ 3/ 940 Sayın müşterilerime bildiririm. Hariçten gelen reçeteler yapılıp 
ı - Taahhüdünü ifa edemiyen bir müteahhid oam ve hesablna ol- tarihmde mahkemeye gelmediğiniz bir surette gönderilir. 

mak üzere 26070 aded ampulün, 6 şubat 940 tarihine rastlıyan salı gilnil takdirde gıyabınızda karar verilece-••••••••••••••••••••-----~ 
saat 15.30 da pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. ği gıyab karan makamına kaim ol- ==========================::::::;;~ 

Okulu sabnalma 2 - Tahmm edilen bedeli"8773,, lira "11,, kuruş olup ilk teminau mak üzere 20 gün müddetle ilin o -
"657,, lira "99,, kurujtur. lunur. 

3 - Şartnamesmi görmek ve almak ist.iyenlerin her gtln ve pazarlık ----------
eksiltmesine iştirak edeceklerin de belli gtln ve saatte Kasımpaşada bu- ,. Dr. IHSAN SAMI 
lunan komisyona müracaatları. "787,, BAKTERIYOLO jl 

•••••••••••••••••••••••••••• 
İ Paşabahçe 1 
ı Tuoıa Fabrikası ı • • 

LABORATUARI 
Umumi kan uhlilltı, frengi 

noktai nazanndan Vassennan ve 
Kahn teamülleri, kan kUreyva -
tı sayılması. Tifo ve sıtma has~
lıklan teşhisi, idrar, balgam, ce
rahat, kazurat ve su tahlllatı, 
Wtra mikroskopi, hususi aşılar 
istihsan. Kanda Ure, eeker, Klo
rür, Kollestertn miktarlannın ta
yini, Divanyolu No. 113, Tel: 
2tMn. 

Teknik 

ClNSl 

Çorap 
Mendil 
Havlu küçük 
Havlu büyük 
Fanlle 
Bornoz 
Pijama 
Don 

komisyonu 
başkanlığından 

Aded Kurut Ura Kr. 

1200 Çift 37,5 450 ()(\ 
1200 12 144 
400 30 120 
~()() 83 340 
400 M 220 
60 400 240 

309 '500 1545 
800 50 

S469 00 

• • va,...va tto zı... • F.slddenberl btlytik bir töbnU olu ba mDH möeMeee lld ._. • Fatih Sulh 3 iıncU Hukuk Hdkım-
••14••,..._ 1• tt••ı• 23.425 • denberl yeni ellerde f8hrlmll:la • MllNa ve • ,..._. pıw n • liğmden: 

Yıldızda bulunan Teknik Okulu talebe ihtiyacı olan yukarda 
miktarı, tahmin bedelile tutarlan yazılı 8 kalem çaın&fır ihalesi 
malt üzere GUmüşsuyunda Yüksek Mühendis mektebinde to 
olan komisyonumuzda ~/2/940 tarihine rastlayan pazartesi ~U 
14 de açık eksiltmeye konacaktır. tık teminat 259 lira 43 kuruetut'· 
teldilertn prtname ve ntlmuneleri görmek ve ilk teminatı ya 
üzere eksiltmeden bir gün evveline kadar okulumuza ve eksilt.ille 
prtnamede yazılı belgelerile ve ilk temhıatlannı yatırmıt ola~. -A 
.sek Mühendis mektebinde toplanacak olan komisyonumuza gel.JJlelf"'!!; 

Hk,... •• L• o.m • kerpiç fiullalanm imal etmelrt.ecllr. a. .m llllut .. iM...,.... • Vefat tarihi Adı ve memleketi 
•••ırmııl t• oı ... , S.0825 
Y•k•tı••• '" v.. S0.81 • r'811 ve lonba Mil8m tuilaJI awk: • 10/ 9/ 1939 Mahmud Yalçın lsmail 
ltoktı•I• 1• lev .. Kr. Sl.0976 • • Bursa 

M;~·;,::~·~.~VILAT ·~~ i Pa~~!'~~~~ i ::;:: ~~1~:ehm:ı !·~~·~°'ı!'.!~ Or. Hafız CemJı 
.__ _________ _J • bir karar venaedm enel bir kere de Psı .. bUoe tatla fabrllmll • 4/ 10/1939 AbdWkadir Ahmed Urfa. ı Mtit.ehusl&1 Oahlllye ~Taha•~~ 

• mamdtma prmelerl meafaa&lerl 1k1z=erndea4V'. Tatwan • 16/ 10/ 939 Bayram K&§lkçı Httse- :ı,r 
Adakır Sulh Hukuk mahk~8'n • • yerinde görmep nldtlerl olmıJ1UI lılWsMlere, ......-.... ...... • yin Kargı. Pazardan maada hergün sabah- Divanyol~ 

Mtı: • attmane de gladertleblllr. • 13/ 10/939 Cafer Tayyar 1ren HU - 1 tan akşama kadar. Ankara cad. Muayene saatleri puar ~ 
939/ 39 ti&. Telefon: (SO) dan (68) 1 .....,_. A; seyin Öde-ı... her gün 2·ft - ı ll&lı "c~ 

Y,A """""-"""" ""'"tl Cağaloğlu yokuşu köşesi 43 No. sabahlan 9 11 hakiki ~ 
Heybeliada sanatoryomunda ölen ............................. Berveçlıi bal& Gureba hastahane· Telefon: 28899 - ~ 

Jteybeliada bahriye aralığı 14 No. da sinde vefat edenlerin illn tarihinden•••••••••••• .. ••k•a•bul-•o•lun•ur•.••-•T•.•ıı: 
)Eayıdlı Ömer kızı Rana ve mezkur . , . . itibaren alacak va borolularuwı bir 
1'1natoryomda ölen Üsküdar GUlfem Ayşe kadının terekesıne vaz ıyed edil- salı gtlntl saat onda •bl yen olan ay ve iddiayı veraset edenlerinin UQ !B!!!!!lll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!~!!!!l.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1111~~---!!!!~~-~....-
;.ıahallesi Mahkeme sokak 26 No. da miş olduğundan veraset iddiasında mahkeme koridorunda huır buluna- ay içinde mahkememize müracaatla- Sahibi: Ahmet Cemaleddfo SARAÇOOLU . _...,,, 
kayıcllı Halil oğlu Receb Özkoç ve bulunanların üç ay zarfında vesaikJle cak allkadar memurlara müracaatla n aksi halde terekelerhıhı bulıı.eye Nepiyat mödtlri.\: Macit ÇETlN Basıldıtı yer: Matbaai E_:::;I 
Büytlkada 1*1diye kullbeainde ölen ve Pşyava talih olanlann da 6/ 1/MO n ilin olunur. "24092.. devrolunacaiı ilAn olunur. __ 

"556,, 

lllH 


