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Finler 
ara ziyi 

kaybettikleri.· 
geri aldılar 

diyor . 
••ğa :ıev- l • 

enler arasında J 
l'arlar da varmış~ 

Karelide bü ıük bir 
'1ıerini ana yurdda yapan 

:ılı Türlderin ::oo den 
~tıklanna bu yıl memleke
telınek için Bulgar hüku. 
tarafından izin verilmemesi 

allkalılar teşebbUslerde 

llt!ardır. 

harp · başladı 

elçiliğim.Wn müdahale ve 
.,.~,- nctlcealnde Bulgar hü -

Fin ordusu mevzilerini 32· kilo
metre derinliğinde takviye etti 

bu talebeden bir kısmının 
eline devam etmelerine mil· 
etınq ve Türkiye için kcndi
llaaaport vermiştir. 

arasında olan lise tale • 
~ l.ie!ih ve Rukiye bugün. 
~~nsiyonel trenile şeliriml
"--...UŞlerd·-. 

g\lnlcrJe Bulgaristandan 
'-~·· Yine Bulgarların Turkle
·:"'tt YaptJklan fena muamele 

k!erden bahsederek acı acı 
'l'de bulunmuşlardır. 

(Dev~ 4 iineüde) 

· icaret Vekaletinin . . . 
aldığı tedbirler 

Fransa bizden 22 bin 
ton kuru meyva a lacak 

Ankara, 9 (A.A) - Pamuklu 
menıucat fiatlarm:ia görülen 
yükseklik üzerine, hayat pahalı
lıfına müessir otan bU mevzu U· 
zerinde Ticaret Veklleti büyük 
bir ebemmiyctJe durmaktapır. 

T-icarct Vekiletlnin bu sahada 
sür'atle yaptığı tetkikler ve al· 
dıiı bratlar neticealndei bu fiat 
yiibekli&ini bertaraf edecek e· 
Ulh tedbirlere teve•ül olun
ma,t&ır. 

iman · elçiliği müna
sebatın kesı eeegt ... ... ..... ,. ~~ '1ll11211ye&-

Ji bir tnabmdan aldıpnız malQ· 
mata. DUJran, bu. tedbirler 1u 
noktalarda hülba olunmaktadır: 

aberlerl·nı· yalanlıyor p!uldu.s::::::,~:!:ı~:: 
.. .. . :~~!:"::e~~!!:~~:~~!~:t:~: 

apen ~D:lı . ·velja Çarşam.~·a Manita.;;-~;~, 
ilnü Ank'a.'raga dönecekm,iş . boliaşacak 
~aıya ve ·e • r·o l:n <dl e· ·:~E:~gfi;; 

lkanlar 'BiR MATBUAT ATEŞEUGi ::~m:~n~=ra~::n,:;~ 
Ciano ayın 16 ıın· 

.... ~ nutuk aöyliyecek I..' ıo - ltalyada büyük 
~tıaeyinin tebliğinde haber 
tont Ciyanonun harici si -
!tlllteallik nutku pllp bir 

lôre, 16 ltlnunuevvelde 
Yonıar odumda irat edi-

. ltaıyan gazeteleri İtalyan 
açık ve tam bir izahını 

~e'c. olan bu nutkun bil -
~ ile beklenildtfini 

~eriyorlar. 
le d'ltalia'' gazetesinde 

t<lyle y&%tyor: 
fqi11t meclisinin rezmi 

1t&.Yanın gayri muharip ol
İllıı etmiştir. Bunu ıöyle 

'~ek iitnndır: Gayri mu. 
t ile bitaraflık aynı g~y de

• ~!ya tam bir karar ve ha. 

~l'bestJiğini muhafaza et -

lara gelince. muhakkalı 
~·, Balkan yarımadasında 
dt\>lct olmuştur. Öyle ki, 

dokunu her şey ltal -
~nfaatlerine ve si:raaetine 
~·Ur. Bunun için ltal)a Bal· 

IJıeierini hususi bir dik _ 
,,laıtip ctmektodir. ltal) a har

!tlUhariplerin zaruretlerini 

~· F'akat ne kendi hayali 
"°' tine ne de bUyUk devlet 

. <o..- ... üncüde). 

l'MDAS. · E.DI .. YORUZ. · · ;:ra~:~~ ::~~~~:e~!~~~am~~ 
caret müdürü, ticaret odası umu· • 

Evwlki·gün A.nkaradan ıeprimL 
ze gelliiğiıii haber veırdiiimh Al • 
man bU~11~ elçil!li .P'on PatJenln ya. 
pacağt seyahat hakkında dtl.n 
Lbndra radyosu 4u mealde bir na
ber vermi§tir: 

"İsviçre gazetelerinden Basler 
Nahrlbien'in Bcrlin muhabirinin 
bildirdiği~e göre, Fon Pape~. geri 
9lğınldığından yakında Berline 
dönmesi bekleniyor. Bilyük elçinin 
Ankara tema.slan etrafmda Mitler_ 
le görüşeceği ve TU~lyeye avdet 
etmiyeceği söyleniyor. 
Aynı gazete Fon P,:ıpenin yeni -

~en Türkiyeyi müttefik devl•tler _ 
qen ayırmak tPı;cbhil!ünlin suya 
dlişmeeinin Berlillde büyük bir in
fial uyandırdığmı, bu yn.den Al • 

: .. ' J 

mıuıyaaın ·Türkiye ile 'Jtlünasebet • 
l&rini kesmeğe kadar gldeceği hak.. 
kmda' rivayetler 'çıtbğmı da ilA.ve 
·ediyor." ' 1 ' 

~ Bı,ı netriyat üzerine Alman aefa
reflnin nÜı.IUnı~tına müracaat ettik. 

Sefaret, bu rad~o haberlerini 
1 , • ... -_ .. 
ltatl ıurette te~"1J> eoerek l"'on Pa. 
Penin Alman koloni.l~Ie temaa et-
1 •• ' b .. . J fıd0;:,{". k ı mek u;1·ere uca.ya ge ı6"!ı, o o. 

niye mensup tacirlerle yaruı da 
koıuıoıoehanede görUtmelerine de -
vam edeceğini, ulı veya Ç&l'f&m _ 

ba günü Ankaraya' döneceğini, 

Türk _ Alman ticaret anlq.muı 
mliF.akereleri Ankarada yapılmak

' ta olduğur:u, illi memleke~ ml\H • 
sebetlerinin ketıilmesi hiç m"1l\l -

(Dnaınr 4 ünciidt) 

B ugCnkü maçlar 
tehir edi.ldi 

Bugün Taksim stadında stat 
kupa~ı için oynanacı~ G:ıht:n:ı· 

ray • Fenerbahçe ve Be;ikta~ · 
Pera m:ıçları ile cli~~r oyunlar ha· 
vanın rnuhalelıti d.>layıilc tt:ıir 

edilmijtir • 

Bu müsabakaların Kurban 

bayramının 4 üncü günü yapıl. 

:nası kararlapnııtır. 

(Diler stwr JunıtıJiı1'1rimie ~1 
""" #Yf,,,..,...), ... . 

mi katibi ve bazı banka müdürle· 
, \ I 

ri İ§tirak etmişlerdir. 
Toplantı sonunda vanlan ka. 

rarlar ~yledir : 
1 • • 

1 - Bazı tücc.arlarm piyasada 
manifatura eşyası me\·cudumi a· 
ıaltıp fiyatların bu suretle yüksel· 
mesini temin m'lksaiile m11lannı 
bankalara terhin ettikleri ve bu·. . 
nun karşılığt·olarak. mühim a· 

< Deu•ı 4 bri41e) 

rnıawı. . ...... . 

IFöNlLER 
Bütün taarruzların 

tardedildiOin i bildiriyorlar 
H•lıinki, 10 (A.A.) - Siyasi 1 doaa &ölü fillWindeki mıntak.a4 

ma~fil. Sovyet donanmasın1n b-i da yapımı oldukları teıeJ>büıün 

t'raf "aemilerin Finlandiya liman· akamete uğramıı olduğunu bil
larına &itmeleri ihtimalini selbct· dirmektedir. Diğer taraitan Coro
meainden tevdlüd edecek neta· liedeki Finlindiya orchnunwı 

yic ile metcul olnaaktadır. Fiıı· Mannerheim hattındaki bütUn 
llndiya, bveçle olan hava ve de- mevzilerini .12 kilometre derin • 
niz mUnakalitmı Betni körfe.ıinin likte takviye etmit oldufu iıtih· 
ılmal mıntakaıı yolu ile takviye bar edilmiıtir. 
etmel~ blı.ll*Dıttır. FlnllDilfyablarm Kuc:hmaııic-

T~il' _l'ükıek lnu;Qlı!idl 'it VV.:-i~- ,...,.,,~~ 
~ RmJatıa llanaertfehn meFJte •ı;aii ı 1 8Uretiyl 
hattım arb:ian vurmak için La- (Oevunı 4 tllldde) 

Cenevrede nasıl bir 
karar verilecek? 

• • • 1 • - • 

Londra, 10 (A.A.) - Londranın reami mahafili, Milletler Ce
miyetinden: 

1 - Sovyetlerin taarruzunu takbih eden, 
2 - Cemiy"ette mümessilleri bulunan bütün devJetlere müta

a.:rıza yardım etmemeleri için müracaat edilmesini natık olan, 
3 - Gene bu devletlerden taarruz kurbanına y~dımda bulun· 

ınalarını isteyen, · • 
' 4 ~ Mütıİarrİza mürac~atla Finlin8iyaya •kartı giritnüf ol
duğu taarruzdan vazgeçmesini talcb eden bir karar s{ıreri 'kabul 
etmeaininisten ikceğini muht-emel görmektedir. 

maya 

Romada Macar askeri heyeti 
Roma, 10 (A.A.) - Gazeteler, bir Macar aıkert heyetinin Ro
gelmiı olduğunu haber vermektedir. 

Alman gemileriyle mücadele 
Londra, 10 (A.A.) - Şimdiye kadar yalnız cenubi Afrika M· 

hillerini tarassut ctmeğe memur olan cenubi Afrika meTktz kuv· 
v~lerine fuliyet sahalarını tevsi ederek Atlaa Okyanusunun ce
nub kısmını da tarassut etmeleri ıcmri veril~tir. Sebebi de bu 
havalide müsellih Alman ticaret ıcmilerinin bulunmasıdır. 
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1leşci,yat atemınde 
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TANZiMAT ~AliYE AZIRLARI 
- Mnllye Vekilıntl.:Gdcn bir rıcıı. -

Bay l\lehmet Zeki l'aluılın, fikri hıı.yahnı tarihi t(!.tebhillere ,-~rmiş 
sayw laymetlerimbcleu biridir. Mulıtelif gazete ,.e mocmualamı 
sayfalan, Jdtab haline gclmljj birkaç eseri bu s~"'iz me uinln r.nıe· 

reJe.rlDden bfu .SC)TCk <le olsa. haldki bir okwna. taııuna. oğrennıo \ "6 

muhakeme ctmo zcvld \'Crlr. Ilu c erlerin ıııı.sıt hir snbır mahsuti\ 
olduj;'tlna bUcnler de verilen büyiik cmekir.ri hayret , .c hUnncUe lmr. 
şıl:ırlar. (Tımzlımıt maliye nazırlan) cırerlnltı • ki henüz birinci dl
dl basılmıştır • bizde tazelediği his de bu olru~tur: Onu zc\kle <ıku
dult. l\IUli:emmel bir Türk tnrllıi ynznbjlmemlz lı;in son nsr.ı. ait en 
ssğt:ı.m , ·cslknlar hazırhyıı.n bu nyfalıır ilzPıinde lı:.innctl e. füırtlnlc. 

Sonıı erdiğimiz zanuın hürmetimiz hnyranlığ& müuli!ıllb oldu: nun 
baııkalıı.nla. bugün mnli l>omlsyonfarda r:ı.ksml:ı.r 'c hul..'Uki ihtl!if
lar hal ,.e fa lctmcğe vermek mttburlyetindc lm.k!ığı maddi h:ı.yntı. 
nm il.stUnde bu bilar ,·erimli bir m:ınc\i hav:ıt inki~:ıf edchUi~·or! 
Bunun lrf n bir ndnmm l~Inde ıw;ıl blr IUm n~kmm lmynarnalrta olma
sı JAzımgeldlf:rinl nnhyoruz ve bir eser, Ulm eseri. sa.nat eseri 'ücu
da geUrebllmrk lctn it"' boc; zı>~11uı, teŞ\ik, :r- rn b~!:Uycnlcrin asd mr
nı. ercmediJderlne hillmıcclfyoraz. 

Ffüald Day Mehmet Zeki Piil:alın eser \"Crmcnb ilk şa.rt \C cev. 
heri olan o.t;kı l~nde tlU),Dll~ ulr tnrlhçlmlzdir. (T:ın::iınat r~ıll: ..! na
xırlan) yalnız bunu ispata lılınıtıt ebnl ols.ı.yclı yine üstlln bir de
ğeri olurdu. Halbuki biz borada yanm n.<ıırbk bl: de\Thı en çc~n 
idare i5lerine elkoyınu5 in.saıılarm J:ıayat.mı fakip cdiyornı: . mhl.m 
adı, z!ılılrdo W:d sadece maliye nazularlylc tanı~tmyor zelınbmı vc
rir glbidlr; fakat bu şahsJyctlerln o cfo\irde z:ı.m:uı zamnn :ımcli bn.. 
y:ıtm hemen her Mfhasma. kansmflj simalar olm:ısı \"C eserin bu şah. 
ıl.) etleri adeta bugün hayata indo ediyorrnul) gibi tcfcrrfuı.fa kıymet 
,·ermesi kltabdnn edllecelı istifnclenin hoduduııo geni lcti) or. Ill!lıtın 
1~ müellifi tebrik ederken bu gibi dc~crll eserlerin Turl< ~iitüııha· 
nesine mal olouuıı I~ rnnlltnç olcloi:'Umnz :ıli'cı; ı b!r hnsusf mlles
sescc:lcn amabwyacak bir ltU\"Vetl~ göeter<'n K!\.mıat Jdt bn'1n te. 
~cklıür etme~i yerinde ba1unız \"e l<ibhm ildnd el!dinin geclloncıııc-
5inl temenni ederiz. 

Tomc.o.n1Ierimlz bundnu ela ibaret def;i:wr: l I:ıı.::dm:.t re.-:J:yc n:ı 
nrln.n) mllelllfinln 2'1-28 cilde ,.aran 'e henüz IJa.sılmıyaıı tellflcri 
ltlncle (Tan"Jıl tabirler ''c ıshlalıinr ancıU:!opcd:sl) gilJi ıt cHd, (Lfa!L 
ye t:ırihl) gibi 6 cilıl, (Slellli Osınnni Zl'yli} bf!JI 2 cUd tutan ooer
lerl Yal'tlır ki banlar bir an Ovfcl basılı görmelc l'l~~iz ldtab
lard:uıdır ve boru:ınlan mallye tarihi ~hl mu:ı:muu blr telifin basıJr 
hale gelmesi zannederiz ki Mıı.llye Veli:iilctt gibJ bir de,·lct mUt-sscsc
slnln benlmsemcslne bağlıd1r. Milyonla mnsra! kaydclcn bu müesse
senin kUçUk bir himmeti bQ ihtiyacı ı;icl!n'mcye ldfayet eder. Bu him
met Tilrlı irfanına Jıhmf't oli!o!fu kRdnr. Ttirk rnıtUyeslnln hal ,.e ı~
tlkbaline de hizmet olacağı Ye bh~k mali hakllmtıcr bu ı.-:Lyfal·ırda 
1centl!nl gö!rt~reccla lç!n bil' ''!lZ!re olcJo[:"U J.i::- ~ -.t:nc1,.. ·..,,. 

Sayın Bay Fuztt A~ıdan ha himmet! bcklivcblfü ,.e fstl:vcbl-
lfrt7. • • 

V:akıt 
" il ,e ,. • 

AAml Ua ~yanın 1.'ıiitulUi 
Umidlııi bütllıı dll.ııyayı ateae ver. 
mekte aradığını ileri sürerek, Al
man propaganda.sının geni.s faali
yetini, bu teşkllAtm Rus • Türk 
münasebetini kundaklıı.mak istedi
ğini, Holanda ve saire gibi bita
raf momlekeUerl İngiliz - Fransız 
ablokaıuna .karşı mukavemete sev. 
kelmeğe çalıştığını nnlatarak söz
lerini eöyle bitiriyor: 

"Fakat Almanlara ihtar edelim 
k1, Türklerle Rusla.rı çarpı~k, 
dolayıslle Rusyayı İngiltere ve 
1''ranaayla muharib hale getirerek 
İngiliz ve Fransız kuvvetlerinin bir 
kmmmı garb cephesinden Rusya ü
zerine çevirmek planı beyhude
dir; her fırsatta "Rusya başkala. 
rmın hesabına hamallık edemez!,, 
diyen Rus devlet adamlarmın bu 
tarzda kaba Alman plAnlarma al· 
danmıyacaklarmı bllaıck için bil. 
yük blr siyasi olmağa hacet yok
tur: Almanyayı içerisine dllştilğil 
aıum berzahından kurtarmek için 
Sovyetlerl bir cihan harbine sü. 
riiklemek ilmftlerl de çok silrme
den s6nUp gtdecelrtfr.,, 

Cumhuriyet 

Tan 
M. Zekeriya Sertel "Alma.nJar 

Sovyctleri neı"(lyc sevkcdiyorlar,, 
bıışhkh ynzrıımda. A lm11nlıınn ve 
Alman matbu tuıın Kızıl orduya 
Til.rklve il:r."rl•vien Basr'\ ltörf'..,rl
ne, su · rtnr!zl~ r ir 1'! ~...i tı..."Ei 

ye ettiğinden bahsederek diyor ki: 
"- Al"'l"n ::ı:.t!l:ı~t:n:n l:r.ı son 

nr.şriyatr Tilrkiye ile Sl\"" "tl"r \'e 
!ng;ı•er<> ;ıo Sovyctlcr a.rasmı aç:. 
mafı- ~ .. <rn. (!phıı zi''f!fl" J 1-ıur'l.l 

ile 'l'tl'irive tnÜD""""""n ... ,...,i """'· 
ına(;n lıi-r.r.ıot ""on JUıummJL ve 
zararlı tP.~kTnhkla,. ... fon i'"ri geı:e-
mez ... 

KP.rtt"lda açıln.c:tk 
ortamelc:tep 

Maarif müdürü 'revfik Kut han 
tetkikler- ynpmnk ilıerc dün KDrta· 
1ıı gitmiştir. Knrl:ılda ııçıl:ıcak or
lamektcp iciu ka)'tilakıımhk bir bi· 
nn bulml1şhılt. 

---0-

T 1 b l . . ., • 1 •• k a .. c e er ıt,;tn ~.:1 .'< .m. 
Maarif müdürlüRü mektep inle· 

helerinin gôz, kulak 'e di;lerlnl sı
kı bir mua:rcncyc lııhi tutıuağa !.;a
nır "<'rnıi5tir. Uiri Fatihte ,.e c'liğcri 
o~knd:ırdn olmak fr•cre ikl klinik 
atılmıştır. llcridc iki klinik dnll:1 
.,.. ;,_ edilecektir. 

H 1f. B E R - :Aqam Postu! 

Milli Şef 
Çocuk Esirgeme Kuru-

mu balosunu 
1 şereflendirdi 
1 Anknra, 10 - Cumburreisiıniı 

l 
İsmet lnüııfi ile rcfikulorı diin ok· 
şam Çocuk Esirgeme kurumunun 
.Ankarnpal:ıst:ı ,·erdikleri baloyu 
teşrif ctın!şlcrdir. 

--o-

üniversitede kitap 
n1eselesi 

Rektör alınan tedbirleri 
anlatıyor 

Oni-rersitcnin kituıı meselesi hak· 
!;:ında Rektör Ccmıl Ullscl dün ga
zetecilere lıcynnatln btthın:ırıık cı.· 

cümle demiş-Ur ki: 
"- KiLnlıı hcnür. çıkmamı<;; ,·eya 

tamaml:ınnı:ımış dersler ,·ardır. Va· 
ziycti tetkik eden profesör ve do
çcııllcr her rııenılekclte oldulu slbl 
h:ızırl:uı:ın nollnr fizcrinde de bazı 
yanlışlıklar sörmi.i,terdir. Fnkat bu 
yaoh~lar tashih edilcmlyece.lı: uııılıi· 
yelle deı;Udir. Kitabı henüz hazır· 
lamamış olnn profesör ve doçr.uller 
de ya hu nollnrını bnzırJ:ı.nuılnrını 
-.cyahııt d.ı talebenin tuttukları not
lr rı tel.:slr edilmek üzere tashih et· 
nıclcrlnl rica ettik. 

Dcrsincle üç ~·ıh geçirmiş olan
ları huna mecbur tutnyoruı . ., 

-o---

İzmirde şiddetli 
yağmurlar 

Bazı l:inalann bodrum 
katlarını ıu baıh 

/::mir, 9 ( A.A.) - En-elki gün 
b:-5Iıyan yağmur dnum etmekte
dir. Dünkü şiddetli ve &lirekli )'tl#ış 
csn:ıııınd:ı yukarı ıunluıllelerdc ba· J 
zı evlerin kireınillerini sular sü· 
rüklemiş ve bıızı blnnların hodrum 
katlanttı da seJJer basmı,tır. 

Belediye tıknnan 1Q8ım delikleri· 
nf süralle nçtırnrak blrlk~n sula
rın cereynnını temin eyJemlştlr. 
S: i1nnnklar esnuında baz:ı yıldı· 
rımlar da düşmüştür. Yaıtmur knza-

la nl:ı da fiddetlc devnm etnıişUr. 
Hızı kauılarla olan telefon muha· 
bere i inkıta:ı uArnmışs:ı da üralle 
lt mır rd ilııı rklcdir. 

--o-
l\1ahkum olan 
kumarb:lzlar 

l"nknp:ıaında Tc\fikin knlıvesin· 
de kumar oynarken yakalanan S:ı· 
lih, Mehmet ve kah\·ecl Tevfik Sut· 
tannbmcl üçüncü sulh ceza rn:ıhke
ınesinc \"crilm!şler, mahkeme oynı· 
ynnları lkl~er- Hu parn ceıasıoa, 

kl hveclyi de bir gün hııpse \'e elli 
lira para cezasına mıılık6m etmişUr. 

Tavla ile ort.adıı bulunan altı li· 
ra için mfi:o1adcre karan vcrllmlşlfr. 

--o---

Ege mmtakuında 
satılan tütünler 

Avukatların dünkü 
toplantısı 

Adliye binasının kifa· 
yetsizliğinden şikayet 

edildi 
lst:ınbul b:ırosu avukotlan ı;eae· 

lik içtiruııl:ırıııı dün adliyede tica· 
ret mahkemelerinin i.lnündeki ko· 
ridorda yapmıştır. 

Encik! l.:oncre raporu ile iclure 
heyeti rn1>0ru okundııktnn sonra 
bazı nvuknll::ır sör. olarak muhtelif 
meselelere temas ctmi~lerdir. 

llk söz alan avukat Vedat idare 
heyeti seçim i~inln umuml heyete 
ail olduAunu, bundan sonra böyle 
yapılmasını bnıı resmt mil 
esscselerden J..ıaronıın mütaleası &er 

rulunca umumi hc;>·etln de ril<ri n· 
hnmasını ileri sürnıüştür. Uundnn 
sonra söz nlnn avukat Asım Sorgıın 
da tapu dairesine sıkışnn hukuk 
mahkemelerinin &\·uknllnr üıerin· 
de doğurduğu güçlüklerden, m:ıh

zurlardan bahsetmiş ve idare heye
li raporunda eski ş6rayı Devlet bl· 
n:ısına taşınılması ümidine de işti· 
rnk etmedllini söylemiştir. 

Son söz: alan CelM Sofu da ayni 
meseleye temas ederek adliyenin 
tam randımanla çahşmaliının an• 
cak modern bir bina ile kabil olll"' 
cağını anlamış, )Jaro reis vekilı 

:\Iekki Hikmet idare heyetinin 
buna çalışacağını söylemiştir. 

Dundan sonra altı idare meclisi 
aı:ısının seçimine haşlonılmış ve 
..\bclullab Gür 76 re)·le knıanmıştır. 

Di~er beş azanrn seçilmesi için 
toplantı on beş gün sonraya bıra
k1lmı,tır. 

--o-

Türk vak ıtları 
Ankarada bir galeri 

vücuda getirildi 
,ınkura. 9 (.4.l1.) - Türk , ·ulu!· 

luranın tarihini ve vakıflarımıza a· 
it abi<.lelcrle içtimai mQe~sese \'C 

lılzınellcrin mahiyet ve chcmm!ye· 
Uui \'C bunların 1dııre \'c idaıneslni 
temine ınntuf bugünkü i~leri ,.e ha· 
rekclleri toplu blr tarzda iuıb sa· 
ycsile Vakınar Umum müdürlü!lü 
tnro.rından müuOriycU umumiye 
lı! ansınd:ı bir galeri tesis edilmiş· 
tir. Pazartclii sUnn açılacak ve ilk 
gfinii D.M.M. azalım l:ıııtlındnn ge
zilecek olan lıu gDleriyl, mütc:ıkJp 
ghnlerde de diğer vcktıletler ınensu
blni gezeceklerdir. 

Galeride 'fürk vakıflanıım tari· 
hin her dc\•rinde Türk dllnynsının 
her- yerinde milll \'lcdnndnn birer 
iyilll:. gflzellik ve şefk!ıt Abidesi 
hııli nde nasıl doldııAunu ve nasıl 
yükseldiğini teshil eden ,·c.o;lknlar, 
re~lru, gr:ıfilr: ve h:ırilnlarla; lıer çe
şit Tfirk mimarisine, Türk sanatına 
ait eserlerin dölöve \"C foloğralnrı 
teşhir edilnıcklcdir. 

---<>---

Kom§munu bıçaklayan 

kadın 

Sıhhat Vekili 
Erzurumclan E1azığa 

hareket etti 
Er;:urum, &< .ı.A.) - lki sündeıı· 

heri şehrimizde bulunmuktn olan 
Sıhhat , .c tçllmni Mıııwenet \•ekfli 
Dr. lluhhi Alala., dün öSleden e\"
,;cl lmr:ıd:ıki sıhhi meseleler ilze
rin<.lc tetkıklcrinc <le' nırı eylemiş, 

öğleden sonra da llıc:ıyıı giderek o
r:ıd.ı ~ :ıpılmı5 hulu nan ycnl lııın~·o
l:ırı \'C dığcr tcsisntı gözden geçir• 
ınlştır. 

Uol.lur Hulusi Al.ıt:ış Ilıcadan 

tehrimlze döndükten sonra ı;aat 

18.50 de Eliizığ ve Diyarbakıra sil· 
mek üzere Erzurumdan ayrılmıttır. 

Sıhhiye vekUlmlz istasyonda va· 
li ile kolordu ve müstahkem mevki 
kumandanları, daireler müdilrlerl 
tarafından uğurlanmışllr. 

Satye binası 
meselesi 

Eski Denizbank erk&· 
nmın muhakemesine 

devam edildi 
Eski elektrik §irkeünin Fındık· 

lıdaki Satye binUlnın Den!U>aolı. 
tarafından yolsuz alım sal.mıodaıı 
maznun olanların muhüeuıelerine 
diln birinci ağır ceza ınahkeme&ln· 
de devDm edılmlşUr. 

Dinlenilen şah.iUerden İstanbul 
defterdan Şevket, alım satım iti 
hakkında ıuaJılmatJ olmadljını, yal· 
oız Rea~ilrons hukuk mü~vlrı a
vukat Atıf Ödülün kendlıioe ple· 
rek para al:nadtlı ha.ide Uıual.adJ.la 
bir makbuz :yüzünden bu ite karı· 
pcalını ve her şeye rau oldutunu 
söylediğini anlatmış, Limanlar ~ 
mum müdürü Raufi Maoyns ile 
müdür muavini Hüınil Saraçoğlu 
da esas mcsı:le hakkındn bilgileri 
bulunmadıgını, sadece Satyc biuu· 
sınıı. \ ckıllcr lıc)clt kı.ı.ı.ırıle islim· 
lAk edilece~in: Yusuf Ziya Onişe 
bildirdiklerini ı6yleml şlerdlr. 

Elektrik şirkrli ınüdürlcrinılcn 

Dölakrua da satış işini anlattıktan 
sonı:u !Pu4akeme 28 klmunucvvele 
bırakılmıştır. 

Akademide tezyini sa
natlar ıubeai §efliği 

Coktaoberl boş hıılunan Gllzel 
snnaUar :ıkndemlsi tezyini Stınatlar 
şubesi şefli{!! ne f"ransıı dekoratör
ler cemiyeti reisi mimar Louis 
Sue tayin edilmiştir. 

Normandl vapurunun dahi'!i mi· 
marl \"e tezyinatını yapını~ olan 
bu mimar birçok !Jeynclmilel uıü
kdfaUar kazanmııttır. 

-0---

T aksiın gazinosu 
nasıl işletilecek? 
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Uykusuzluk gec~ı-
nin söylettiklerı 
ş A1RLER g~eyi ae•~ 

Ben de gençliğimde, kend1Jnlıııb,sıf 
llğe layık gördüğüm igl.ıı e'f'I' 
neydi? geceyi sever, hatta~ 
sin uyuduğu aaatlenlo so ~ 
dolaşmaktan, yahut Inınba ~ 
da okumaktan bilyük bir b8!.ıtııı: 
yardım. Şimdi peşiman ~.,
fakat itiraf edeyim ki o ~ 
tık anlıyamnz oldum. Gec~ 
severim; ama yorganına ~ 
uyumak, vtlcudumu untıp 
dlrmek için... ~ 

Nafile kendinizi yorma>~;. 
mak zevkini gençlere anla td!jtııl 
smız. Çocuklar, uykuları g~ 
itiraf etmek istemezler; ı-_ tJ' 
gözlerini uğa uğa uyumanıa bııl"i 
lışırlar. Genc;ler de onlar gi #_ 
uykudan kaçarlar. UykUDUllr ul1Jl'~ 
manm ne bUyük bir bu old d'er!J 
anlamak için, ibtiyartaıııak .-.~ 
yeceğim, fakat hayatm geıı~ 
aynlan noktAımu danmUf ııe-: 
lbmıdır. Rüyalı uykulat fJJ isM 
ş5ylc dellk:slz vücudu b~ 4lt 
kmııldntmryan. iniltinln ~-
tatlısıru da. bllmiyen u eti , 
Cençler belki onu ietedikl ~ 
maıı elde ettlklerl için ne f!' 
bir zevk olduğunu bllmeslefbtt 'f". 
onlar da bir parçacık sert ı.ı 
tağ.-.ı.1, en hafi! gtırllltODflSlı ,,o-
lokmn fazla yenmiş eıoneğtıı,.; 
tun bir geceye azab sal~ • 
girsinler... ~• ~-

İstediği zaman gözlen-~ 
tıp uyuyacak olan ad&Jll ~ 
ne bilir ki? ... Şair, gecete~..
sa.at olduğunu "müptela-)'! ~· 
sormak lbmı geldlğfnl .,ay~ 
Şnlr B3südllr, inanmayın... ~ 
kederli kimseler uyuyanı&~ 
zaman uykusuzluklannı. ~ 
knç saat olduğunu değil. t ~W' 
IU dflr"nllrlPr: biç olrtal9A ~· ~ 
u:'llyamadıklannı bilirler. _:.,ar f 
bJr «ebeb yokken uyu~ 11• 
gtizlerinden uvlnı akttf!ı b 
yuyamıyanlıır? ..• ~ 

Onlara gece bir d~ 111 I". ri•ıor. Kor1tunç hayallerle d~~ 
ce değil; hiç bir hayalete s-f -1' 
ol'lladıın korkunç gece!... I" 
kı\.S'1•7.1ukla birle.şen uf I~~ 

Taksimde inşa edilen yeni ga- tf' asıl onun l"" b:l"Hk bir d 
z:inoyu idare etmek iizerc blr şir· y ,. .,, i··.,,ınu b~ düı:ünUn. tJf 
kel J..-urulacaktır. Bu yoldıı karar Olnmıak mı" ~ .. "Yl". u•~I 
Yermek üzere dün ,·alinin relıliğf n· ıın mt'!'l&ade etmivor ... ~ 
de bir toplantı yapılmıştır. lınl•'alnr '!rnmıa.k mı? Ha..,.r. ,.,,, 

---<>- nı•z"n lolrbtr 11eye mU!tftP<'eırf j.1" 
1stinyede ı::ıyır sokatında olunın Kauçuk fabrikaları G'\zlerln;": kl!"'\.'ltvnr. ltııfıırı~· 

Kcm'11 komşmm H:ıllme ile bir biç ka d m~ nhı•·<>r' lımıa ra~en 
1 

"",,Jr 
lzmir, 9 ( A.A.) - Gaıctclcr lfitün yüzünden knv~a etmiş ,.e Holime pan 1 mtvn!'. vi'""""tunla mi1etı11~ ~~1• 

ekmek bıçnğı ile b:ışındnn yoralım- Şehrlmizıleki on kauçuk fabrika- ·--11....... t~Jı- , ....... " ,,.111 Jrı""'~.ıı,t satışının 10 milyon klloy;ı yakın,. ., .. 0 r--(1 
mıştır. ısı ham m::ıddc gelınedllUnden tati- K"".;ıı kcıı~lne kanır "" ne • ,. o 

tı~ını hober \•cnnek!cdirlcr. TiltOn '-' J K t t d · it ~ J n ı· r ı· t t i 1 d" B ü d ili"' 1 ara ı r.ma e avı a ın. o ı · ı an ıye em şer ır. u Y z en vrlmz V"' rı,.8re oldt•~u 

piyasası diin nl~beten d1111:ıın gec· ruış, Halime kanlı bıı:altı ile y::ıka· bir kauçuk buhranı da başhyacı~ı Zl'mım anl'"M". (ı Bug11n bitaraflann vaziyetini 
mUtalea eden Yunus Nadi, !ngl -
Uz - Frnnsız ablokasmıı ka~ı bf. 
tarafların pl'Oteatoennun tesinıiz 
kaldıfnu, fakat Almanya tarafın· 
dan mlltemadlyen tazyik edlldikle. 
rini anlatıyor. Netice olarak AJ. 
manlarm propaganda faaliyetleri
ne geçerek. do..<1hmnız Sovyctıerle 
aramm bozmağa çalıştıltlannı ile
ri eUrerek: "Bu daha bOytlk mllc
ynslı tetebbllelcrln Alman budu. 
dundaki HçnJı: b!tar:ıflan tazyik 
ve lstJtldan bin Jı:ere daha mUşkUl 
oldu~ f{lphe yoktur. Sovyetle -
rfn lXSyle ucu bucıtft bultmmaz bir 
serg{lzeıtfl tapıla.bDecrkierlne fhtf· 
mal vermek kolay dcğlldlr • ., 

mişlir. lanmıştır. ııanılmnktadır. N"nı1J&h ,t~ 

D ~~11ct~m::ı m• ~mr lill&m:•Ultli o•ııı•ımı• ••PRN@u~mcın :filio~m1111•rıem:m..,..: 
Ona artık yaı:~ıtı içim titreye titre- ( acıklıydı. ~unun günahların~ Y~~ü büsbütün geren zor bir çtik Zeynep için bir mevıd ~ 
ye yavrum dıycmem. Ama n~ de asla affetmıyerek Allahın mağfı· guluşle: O bir mücrim sayıtmaz. ~ı,. 
o!3a :kanımdan .. Yüreğim sızlam· retine emanet eden yUreği yanık - Endişe buyurmııyınız • de- yade zulüm görmüş bir t,ed • ...t· 
yor .. Ak sakalımla yalvarırım sa· baba gene için için onun genç ha· di - Hastanızı yonnamağa çalış- M~dd . A ~ sesne <Y 
na evladım. Eğer öldüyse ba~ yatı için titriyordu. tnn. u _ e~umumı ~ 
cunda okut onu temiz pAk topra· Doktor Şefkat derhal ihtiyar - Zavallı genç kız;! O her türlü ı torun sozunO kesti: aııll" 

Yuaa: Neaiht MUHiDDiN ğa koy. Allah takairatnu affeder babaya sük\ın ve teselli verecek ~ şc fkate ve hayat hakkına maliktir. - Af buyurursanIJ b~~.,,. 
_ 60 _ belki. Çünkil daha masum sayı· zun bir telgraf yazmağa ba<jladı . Teşekkür ederim.. de acele ettiğinizi saylı~ 

ba§mıa gelenler. Bizim hatun da 
sizlere ömür oldu. B~lli yare
ği.ıe indi. Yanunda bir teselli e-

yeni Sabah denim yok. Allahıma dayan:ırak 
Hllseytn CabJd Yalçın "Niçin tahammül etm~ savşyonun. O 

Almanya taratmda deffllz,. batlı- as'an yürekli Şek.ip çocuk beni 
ğryla )'Udıfı bqmaJcalede eliyor yalnız bırakmıyor. Ona tek sual 
Jd: so-aımyorum .. O •h b:- $'!Yt~ .. rii· 

.. _ Bla Almaııyaya bir teY yemiyor, biribirimize balafıp du.. 
yapmadık. Ahnan)'a bizi tebdld et. 
tJ, bb de JmuUmkJ mDdafaa et- ruyoruz.. Sokak kapısından~ 
mek mecbarlyetinde kalırsak da· cak IUr.ltım kalma:lı. Evi~ 
ha Jı:unetU vul19tte buhmmafı tekir kediden bile hlca? duyuy.o· 
cm.tında, _. ,.._ b1mll Leh- rum.. Yaradan Tanndan utanma· 
l!lerln w J'hıllnd!yalılann peri_ sam bu bra yanlı talim ba.,..-qt 
ean haftertnl g3ı11Joru~. Bfz de kendi elim1 ka akl _ 
b&.l'tt t~llkett Ye hamt yaln1:1 f e ra topr ara go_ 
ba3unı:za mı beklemeliydik." meceğim .. Benim can evladmı. 

hr. Tannnın rahmeti büyüktü.... Ona hasta çocuğunun hayatı tehlı· - Teşekkür etmekte acele et· ZP.ynep ıa~avvur bıivurd·sf• 6' 
Y!lzfuıün karalarile ben ahrett.. kede olınadı~ını ve onu himl}'e e· meyiniz aziz doktor. Ben hakkı ıibf zuHlm görmti§ bir taJı ~ 
de ondan irak olacağım, hasretim dcceğini bildirdi. Yazdığı telgrafı kanunla ölçen bir mesleğin ada. ~l billlis zulme alet olııı\11 ıııti' 
mlhşerde bile dinmiyecek.. O ld1- hademeye verirken, 7.eyneple ko- mıyun. Halbuki sizin mesl~iniz l:>ir mücrimdir. Aile ~~ 
çük gilnahkAr lmID bu haline aca. nuşmasını bitiren mad::ieiwnumi en gajdar mü:runlere bile hayat yar ebeveynini kaprisle~ tJ a~ 
ba ben mi sebeb oldum? Yav kapıda göründü. Bu kanun ada. mevzuubahs olunca derin bir ~f- terkerter~ birtalctm kirh rod ıc-1' 
rum bana merhamet et evellllah mımn yüzQnde sert bir gerginlik !catla doludur. Biz ölüm halinde lara attla-:ı bir kızın ceıa' 
onu kurtar 17 yapnda g&terini vardı. Doktor onu karşıhyarak hasta \'e alil bir mücrim için i· masını mı istiyorsunuı:? 1 

yummasın.. Yoksa topraklara gir- sordu: dam cezası taleb ederiz. Siz ise o Doktor sarararak titredi· oıi f 
di mi? Çok ufursuı rüyalar göril· - Konuşabildiniz mi beyefen· hasta mücrim üç adamın katili - Zeynebi mahkemele~,pi,t( 
yı rum... iJl.ıı._ di? bile olsa onu hayata iade etmeğr ~ırncaksım~? Bir de ..,.,u , 

Doktor Şefkat gözyaşlarmı sil· - Tabii konuştum ... Bizim en çalışırsınız. Sizin tekrar hayata i· re mi atmak istiyorstıf·~· ıtfle-
m"!k için göılCğilnü çıkardı. Gü· sıkı kilitli ağızlan bile açacak a· ade ettiğiniz mOcrimi de biz tek. - Hemen bugün d~1··~ 
m:hkAr kmnı affetmiyen ayni za· nahtanmız vardır. rar sehpaya göndeririz.. esince onu h!kimlerin 110 de...fı1' 
m-uıda yüreiindeki sevgisinin 6. - Demek epeyc.e yoruldunuz Doktor Ş~fkafrı i~inde quk ı;ağ::ın.ık \":t'.°i'"'m,..ir. Z~ tcı1~df" 
nene geçenıiyen bu nv-aUı ihtiyar ve yordunuz? bir Orpenne dola§arak sesf titre1i: ki iki Qç gQnUlk istirahat _, 
babanın tınık dökilk mektubu çok Müddehmr.:::l! ~crt 're gergin - Fakat bu 9)k ~ bahis kü· (DeıVrıOll 
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Kurt Larsen birdenbirEi 
vahşi bir kaolan gibi 

Consonun üzerine atıldı aha b atırıldı C::evıren 

ICP'DAL 

N O • A H 

~~ı imha edilen Alman 
tahtel bahirlerinin 
sayısı 40 ı bulclu 

Alman denizaltı mürettebatı arasında 
serkeşlikier başladığı bildiriliyor 

Londra, 10 - Dil nde ~ir çok, J sahilinde bir mayna çarparak 
vapur Alman maynlarına kurban batmııtır. Tayfadan yedi ki§i 
ıitmiıtir. aahile çıkabilmitlerdir. Süvari ve 

Buna mukabil hafta zarfında &ltı cemici kayıptır. 
dört Alman tahtelbahirinin ba- Sah aabahı 1akoçya sahilleri a· 
tmldığı haber verilmektedir. ~imdan imdad telsizleri gödde
l'arı resmi tahminlere göre, mu- ren 6645 tonluk Azuma adındaki 

ayaıl:ian ve eaki huematm bidayetindenberi fa- Japon vapurundan hiçbir haber 
• . nazın Chappedelain 

devletler meclisi ile 
13 klnunuevvel sa· 

----·- meclisi halinde 
hükf1metin yedi ua

.• devlet reisini intihap 
r. 

Mt..~spres gazetesi ağuı
.=-.yetinde Kanada da 

lu halde müttefılder 
Amerika hilkQmeti 

• nakid para olarak A· 
huıundurulan mebaliğin 
ir milyar 89 milyon do
oldufunu yumalrta • 
bu paralar Ametilra pi

aatın alman etya 
Pttin tcdiyatına tahsis 

aliyette bulunan 60 tahtelbahir - almamamı§tır. 

aeıı en az 40 tanai su altındadır. Şimal Denizinde batan bir va· 
Bahriye nezaretinin bir tebliği purun mürettebatından yedi kiti 

il~ Alman tahtelbahirinin daha- ,1ir kayık içinde görülerek kur· 
batırıldığını haber veriyor. tanlmıttır. Bu batan ıeminin adı 

Almanya, deniz altı filoawıuıu ,'Jıenüz öfrenilmemiıtir. 
vaziyeti bahsinde, endiıe duyma•f Kopenhagdan bildirildiğine 
ya baıtamııtır. Filhakika, deniz-~ ·~e geçen ıece Scotia aduidaki 
altı .zayiatının !'lmanyada ümit ı J.Danimarka kömür vapuru bir 
edildiğinden çok daha fazla ol- mayna çarparak batmııtır. Tay· 
dufu tahmin olunmaktadır. Tah- ;fadan 25 kiti ölmüıtür. 
telbahir mürettebatının aerkeı· Perıembe günü 6790 tonluk 
liic batladıkları haber veriliyor. Nova Scptoa vapurunun, 21 kiıi

Bir Alman motörü Langeland! ten mürelrbp tayf.an ile beraber 
civarında mayn tarluında bir .:A'tıa. denizhıde battığı ancak 
mayna çarparak hemen batmıı· Eimdi haber almmııtır. Danimar· 
tır. S, 6 kigilik motör mürettte ~ a kömürcüler birliği kumpanya-
batının öldüğü zannediliyor. ının malı olan vapur, bir infilak 

3648 tonluk Eldondorf Alman' eticesinde batım§tır. 
vapuru bir İngiliz harp gemisi Resmen bildirildiğine JÖre, 
tarafından yakalanmıı ıre bir İn 3 teırinisanide "Blançbe., <lut-
ğlll:ı Dmanına ıevkedilmittir. BIJ, eri bir mayna çaııtaNlr .... 
yakalanan Alman gemilerini tır • 
19 uncusudur. Diğer 17 vapu Garp cepbeıinde 
run bazısı kendi tayfası tarafın ). Pariı, 10 - Garp cepheaind~ 
klan, bazısı diğer suretlerle tah ~ün, umumiyet itibariyle sakin 

r~illetler 
konseyi 

Cemiyeti 
toplandı 

Sovyetlerin cemiyetten 

çıkanlacağı anlaıılıyor 
Cenevre, 10 - Milletler Ce· 

miyeti konseyi, dün öğleden ev
vel, yedi dakika süren kısa bir 
içtima yapımı ve ö~leden sonu 
toplanmağa karar vennittir. öğ
leden sonra saat dörtte yapılan 
bu ikinci içtimada, Milletler Ce
miyeti k:ı-nseyi, önce pzli, sonra 
hususi bir celse akl~derek Sov
yet • Finliri:liya ihtilifmı görüı
müı ve p;ıkt hükümlerine ':evfi
kan Finlandiya hükumetinin mü· 
racaatım Asambleye ibliğa ka
rar vermiıtir • 

Finlandiya mümessili Holsti, 
dün akp.m neıeredilen Finlindi
ya teblifini zikretmekle iktifa ey
lemittir. Pazartesi için toplan· 
tıya çağrılmıı olan Asamble, ih· 
tilifın mahiyetini ve ıeraitini 
tetkik edecek ve nihai müzakere
lere esas tefkil etmek üzere, kon· 
seye tavsiyede bulunacaktır. 

Kurt Larsen. asıl meseleye mu- J hayvan, bir kaplan gibi sıçramı~ 
kaddeme teşkil etmek üzere konu- ve aradaki mesafeyi tıp!u bir kap. 
şulanları sanki bir tarafa bırak. lan gibi katetmişti. Conson bu te
mak istiyormuş gibi: hevvür selini defetmek için boşu-

- Conson, dedi, duyduğuma na çabaladı. Bir elini midesini 
göre o muşambalardan pek mem- muhafaza etmek için aşağı, diğer 
nun değilmişsin, öyle mi? kolunu ise yüzünü kapatmak için 

- Hayır değilim. Cinsleri iyi yukarı kaldırdı; lakin Kurt Lar. 
değil efendim. senin yumruğu bu iki noktanın or· 

Tayfa bu cevabı büyük bir ce- tasına tevcih edilmişti ve patırdılı 
saretle verdi, lakin gemi nezaketi bir ~ilde Consonun göğsüne ni· 
icabatından olan "efendim.. keli. di. Conson darbenin şiddetile kes
mesini de cümlesinin sonuna ek· kin bir nefes aldı ve az kalsın sırt. 
lemeği unutmadı. üstü yuvarlanacaktı. Sağa sola 

Bu sırada gözüm Yuhansene i· sallanarak muvaz.enesini kazan
lişmişti. Koca yumruklarını asa· mağa çalıştı. 

biyetle sıkıp açıyordu. Yüzü şey. O müthiş manzaranın müteakip 
tantleşmişti. Consona tıpkı yiye- tafsilatını anlatamıyacağrm. Şim· 
eek gibi bakıyordu. Gözünün al- dl bile onu düşündükçe hasta gibi 
tındaki siyah çürük hala geçme· oluyorum. Conson c~retle dö· 
mişti. Bu, Consondan birkaç gece vüştü. fakat Kurt Larsenle boy 
evvel yediği dayağın iziydi. Bir. ölçüsebilecek vaziyette değildi. 
denbire müthiş bir şeyin vukua Hele Kurt Larsenle ikinci kapta. 
gelmek üzere olduğunu anladım. run ikisine karşı hiç koyamaı.ıdı .. 

Kurt Larsen soruyordu: lnsanın dayağa bu kadar fazla 
- Gemi dükkanındaki mallar tahammül edebileceğini ve müca

ve benim hakkımda söylediklerini dele edebileceğini hiç bilmezdim. 
söyliyenlere ne yapılır biliyor mu· Conson hem de nasıl mücadele e-
sun? diyordıl. Onunkisi ümitsiz bir mü· 

- Biliyorum efendim. cadeleydi. Bunu kendi de biliyor. 
-Ne yapılır? du; lakin içindeki o erkeklik his· 

Rus murahhası içtimalarda 
lunmamııtır. 

- Şimdi ikinci kaptanla bera- si onun kendinden ü!tün bir kuv· 
bu· ber yapacağınız şey yapılır. vete boyun eğmesine bir türlü mü-

Havas ajansına nazaran A
samble içtimamda mütecavizin 
manevi mahkCimiyete uğrayacafı 
muhakkak gibi törünmektedir. 

Bu yolda rerilecek olan karar 
mütecaviz tanınan !devletin, Mil
letler Cemiyetinden ihracını icap 
.ettirecektir. Bundan evvel mah
itmn 4'cıi1CA 'Mllle.tıcı- ÇeQnti a· 
z~rr, alenen ihraç edUmedeıt 
~1 cemiyetten kendi istekle • 
,-iyle çekildikleri için lbu tedbi,r 
ilk defa olarak bu aef er tatbik e
dilecektlr • 

Kurt Larsen bana döndü: saade etmiyordu. 
- Şuna b:ık Hamp, şu canlı Artık onlara bakamaz bir ha. 

toz parçasına, şu hareket eden, ne- le gelmiştim. Daha fazlasını içim 
fes alan, bana meydan okuyan, götürmiyecekti. Adeta .zihnimi oy· 
kendinin iyi bir şeyden yapıldığı.. natacak gibi olmuştum. Merdivın· 
nı zanneden şu maya zerresine lere fırlıyarak kendimi güverteye 
bak. Doğruluk ve napıus gibi in· atmak istedim. Kurt Larsen biran 
sanların uydurduktan masalların içjn şikarını bırakarak yanıma 
tesiri altında kalmış olan ve bil· ~u ve beni salonun bir k~sin<' .. 
tiin 1Bhst ve bedeni rahataızhkla~ fırlattı. 
ve tehditlere ra~en onlara baitlı - lşte sana bir hayat hadisesi 
kalacak olan şu hiçe bak! Sen bu Hamp, dedi, dur ve seyret, ruhun 
işe ne dersin Hamp? Söyle ne der layemutluğu hakkında mah1mat 
sin? toPJamış olursun. lyi biliyorsu., 

4~. VarfOVada hayat 
Cİtcide f enalaıtığı ha .. 
)or. taıe çok cUçle1mi1 
teaten maada bütün er· 
•e ateı bahuına atıl· 

rip edilmittir . tceçmiJtir. Her iki tarafta ketif 

Batan ıemiler /kolları faaliyeti olmuıtur. Al- Karaden·ızde fırtına 
1088 tonluk tnr.iliz Merci va.• hmnlar ufak bir taarruza teıeb-

Consonun başına patlayacak o. ki biz Consonun ruhuna zarar ''l"" 
lan o dehşetli tehevvürün hiç ol· remeyiz. Olsa olsa vücudunu im. 
maısa bir kısmını kendi üstüme ha etmiş olacağız. 

herhanci tekilde pa· 
imklm olmadığın • 

büsbütün vahimleı • 
r. Halk, ev Cfy&aı, mu~ 
elbise nevinden nesi 

)ok bahasına elden çı.ı 

nın Bulcaristanda
tik mUmeuili olan 

•dün krala itimatna • 
etn-ittir. 

rt)e yaptıft balayı SC" 

d&riifünde Amerikalr 
direktörü meıhur best~ 

Schelling 63 yqm~ 

··ıer geceleri Cle 
~lıp.cak 

puru cenup sahillerinde bir may.. 1bua etmifler, netice al&ınamııtar· 
na çarparak dört dakika içindJ fır. 
batmııtır. ~ Abluka karanna 

18 ki~ilik mürettebattan ancall : Amerikanın itirazı 
ikisi, onlar da yaralı olarak kur! Londra, 10 - Londradaki A
tarılmı1lardır. S l'lnerika maslahatgilnn İngiliz 

8795 tonluk tn~iliz MavaK'ta 9hariciye nezaretine bir nota vere· 
vapuru atJantik de:izi.-ıde bi: Al· frek Birlepk Amerika devletleri· 
man denizaltısı tarafından batı • •run İnciltere tarafından Alman 
rılmıttır. Gemi mürettebatından ihracatma konulan ablolr.aya kargı 
43 u kayıptır • her türlü haklarmı muhafaza et

fnıiliz Valton vapuru Norve • smekte oldufunu bildirmigtir. 
çin timalinde Vestfjordende bir !' Mezkar nota teltik olunmakta
infilik neticesinde batxrıl:nıJtır, ~r. 
'Mürettebattan bir kiti ölmüttür. ,,.... tnriliz sallhiyettar mahafilin
Diğerleri kur~arı,-:rrk Bol:Jdene de ıöylendiğine göre, notaya ıür
-ıetirilmiıtir. Eı·r.1-:.rc:·~ bir kaçı ıatle cevap verilecektir. Tahmin 

~ •14kadarJara yaptılı bill bir Alman vapuru tarafından kur" redildiğine göre bu cevap, Ame-
1lzirat amtlesinin ıece." tarılmı§tır. \ qika menafiine imkiıı niıbetinde 

tenhalaJıncaJa kadaı: Korea adındaki İngiliz varuru fÜyıun olacaktır. 
Ilı bildırmı,ıir. ~ t 

dün rece ngiltere prk sahilleri : Reı·sı·cumhur 
-' açığında bir mayna çarparak bat• 

1 mııtır. Mürett~battan yedisi kur 
tarılmıt. içlerinde kaptan da da· 
bil olduğu halde di~er ıekizi ka· 
yıptır. 

-o-- Brandon adındaki İnciliz va-

~~Purlan. iti.etme- puru tnplterenin garp sahilleri 
. ~ V&zıyeti açığında torplilendiıini 'i'#e türat-
"' la batmakta olduğunu bildirmi1· 
~ları işletmesinin va.1 tir • 
~ eden komisyon ra• İngiliz bandıralı 7 5 ı tonluk 

•rlıyarak Dahiliye Te- • + • ' 
16ttderıni,Ur. Umumi ka-. .,Cered vapuru, tn,ıl.erenın p.rk 

1' Yeni Brezilya elçisini 
kabul etti 

Ankara, 9 (.4..A.) - Yeni Brezil· 
ya elçisi, Carlos Celso de Ouro Pro
to bugün saat 18 da Canbya lı:öş• 
kfinde cumhurreisi lnönü tarıfı"°" 

,;an mutat merasimle kabul edile
trek fümatnamesinl takdim eylemiı· 
Jir. 

Kabul esnasında hariciye umumi 
ltcltfbf munini Cevat Açıltalın 'da 
• hazıp. bulunmuştur. 

Antalya vapuru hare
ketini tehir etti 

celbetmek amısile olacaktı ki: Bana asırlar kadar uzun gelen 
- O sizden daha iyi bir adam bu dayak faslı herhalde on dakika 

derim, dedim ve devam ettim: kadar sürdü. Kurt Larsenle Yu· 
Dün akşam Karadenizde olduk _ Sizin tabirinizce onun inan· hansen zavallının her tarafına sal-

ça şiddetli bir fırtına çıkmış, bu dıit ma!allar asalet ve erkekliği dınyorlardı. Onu yumrukluyorlar, 
sabah hafiflemiştir. Fırtına yü- yaratıyor. Sizin ise masallannız, kalın ayakkaplarile tekmeliyorlar, 
zünden dün akşam limanımızaan hayalleriniz, mefktlreleriniz yok. yere yıkıyorlar ve tekrar yere yı
Karadenize hareket eden vapur. o cihetten siz bir dilencisiniz. kabilmek için ayağa kaldırıyorlar. 
lar Kavaklarda kalmışlar Kara· :Vahşi bir ~anma ile başını dı. 
denize çıkamamışlardır. Bartına salladı: 
kalkan denizyollannın Antalya _ Doğru Hamp, benim asalet 
vapuru da Karadenize çıkmağa ve erkeklik yaratan masallarım 
cesaret edemiyerek geceyi Boğaz· yok. Ben de tıpk vlız gibi yaşıyao 
da demirli geçirmiş, ancak bu sa· bir köpek ölü bir aslandan daha 
bah yoluna devam edebilmiştir. iyidir diyorum. Benim yegane a· 

--o- k.idem başarmak akidesidir, o da 
Parti kaza koqreleri hayatta kalmağı, yaşamağı emre. 

Senelik kongrelerini akdelmelc diyor Conson dediğimiz bu maya 
ba§lı)·an Cumhuriyet Halk Partisi parçası, maya parçası olmadığı 
kazalarından Beyollu dün toplan-
mıştır. anda toz, toprak olacak. Toprak 

Bugün de Çataka ve Sarı:rer ka- oldulu andan itibaren i9e asale· 
z:ıları kongresi içtima edecektir. tinden eser kalmıyacak, hal'>-.ı1ü 

--o- ben gene hayatta otacalun, ve 
Çorba tenceresinin gürleyeoeği.m. Şimdi ne yapaca· 

üzerine düttü ğmı biliyor musun? 
Karaköyde avukat caddesinde Başımı salladım. 

95 numarada oturan Neaniyenin - Gürliyeceğim ve asaletin kaç 
'.J.7 aylık Gülten ismindeki çocuğu para ettiğini sana gösterecetim. 
~ün evde oynarken ateşte kayna· Şimdi dikkat et. 
makta olan çorba tenceresinin üs· Consondan tam Qç yarda uzak
tüne düşmüş ve yüzünden ve di. taydı ve oturuyordu. lskemleden, 

tier yerlerinden lıqlanarak hasta- hiç ayala ka1kmadan fırladı: O· 
neye kaldmlnıı,tır. f turdulu yerden tıpkı vahşi bir 

Otomobil bir adamı 
yaraladı 

Dün gece Eminönünde h ba!l· 
kası önünde feci bir kaza olmur 
tur. 

Caddenin bir tarafından diğer 
.tarafına geçmekte olan Abdullah 
ollu Halit isminde birisi toför 
'Abdülvehabm idaresinıieki 2431 
numaralı otomobilin altında kal. 
mıştır. Otomo~il a~hlt ve geni, 
yolda hızlı ,~tt:ğ:;ı..'.~:ı şoför kaza
nm önüne geçememiştir. .,. 

Halit vücudunu., mu"ıtelif yer 
terinden ağır surette yaarlanmıı. 
Cetrahpap hastanesine kaldınl· 
mıştır. Sıhhf vaziyeti tehlikelidir. 

-'-

Mekteplerde pasif 
müdafaa tecrübeleri 

bu idarenin kendi J>a,ı; 
llf devam eltirmele im.,. X9 u n MAC E RALARI : 41 

Dün İstanbul S6 ıncı ilkmekteple 
bir pHif müıtRfııa tcrrühe~i 3apıl· 
mı~tır. \'ü% taleht~i olan bu mrk• 
tepleki ıecrübc mu,·arrakiyelli bir 
netice vermiştir. 

-0-

Meıut bir nİf&ll 
Sahban paşanın torunu ve e3:d 

memurlardan Mahmut beyin kı· 
zı Betül Tümntürk'le, topçu tei
meni Niyazi Gürsesin nişan mera· 
simleri dün gece Şehza1?bapnda. 
ki evlerinde yapılmıştır. Toplantı 
çok neşeli ve samiinl bir hava i· 
cinde geçmiş, sabaha kadar etle
•nilmiştir. Gençlere ve ailelerine 
saadetler dileriz. 



Bu garis anda tazyik siyaseti Ticaret Vekaletinin 
(Bll!tarofı ı incide) ı kıır;ı \(;Siltalarıı ı•tinaden ;ru:dık - 1 d- v t d b • 1 (8aıtarnfr l incide) 

F lıbcnın ( n tanmmı• tUccar \ (' larımııı bugüne kader ce\'1!f)61Z bı. a 1 g 1 e 1 r e r yapmış oldukları kısmi bir taar-
i ri gelen muncncrlt:rin~eıı olan ınkan Eulgaı hıiküm"tı acaba bıı ruz hududuna kadar zayi edilmiş 
Mehmet Tah3i.n orta bıç bır sebep 1 :,·enı ııltcı.~etll'ıe r.c di;ecektiı" 1 (Sa§lartı!ı 1 incide) tarafından istenmektedir. Fransa • olan araziyi istirdıtt etmelerine 
olmadığı '1rıld,. ıkı n~ sürgunc gön. 1 Hıılbulrı Yugosl&\'~ adaıı bu~'lln 1 gi tedbirleri hükumet ;ılmı~ bu· da kuru meyvalar stokunun tıu • medar olmuştur. 
dPnlmiı!, bir buçuk ay kadar ı in-1 ce!en ı!f-kız mUlıncirda~ mürekk.e~ l lunmaktadır. lunmaınası. kuru meyvalarlJlllZJn Petsamo cephesinde harp mın
dPn, nıemlcketindcn ve aıl,...,in • bir kafı.c mecnlckctlerınde ~lt 

0

1)'1 2 - Memlekette mevcut diğer Fransaya ihracı hususunda mlisait takası, Salmijerviye doğru ye -
dm ayrı bulundurulmWjtur. 1 m~ameıe gordUkleruu, kcndilenno pamuklu sanayi mensucat ve fırsatlar hazırlnnmış bulunmgkta - ı rini ele değiştirmiştır. 

Ran Türk kö~1erinde çocuklar - dıı:,cr utısurlardan forklı murunele mamulatı fiatlarının tercffüüne dır. Allı.kadarlar ihracatçılarınmın Pdsamoya yenil:ien Sovyet 
dan ihtiyarlara varıncaya kadnr ynpılmadıb'Wl ifade etırW !erdir. meydan vcrmiyecek tedbirler ~h· bunlan gôzönündr. bulundurarak ı kıtaatr çıbrıhruştır. J)iğcr hir 
lıE"rk~ Kırcaali mıntakasında tnıı ı Yugoıılnv hük\lmeli, gençlerin nacaktır. İcabında, kaput bezi ve hnre~et~ geçm,..lerı i"in.' Ticaret 

1 

kısım Sovyet kıtaatı da bu şehrin 
ktrdırmıığıı sevkedilmi , mlltenıa • eye.Juıti hakkındaki ynsağı ltaldn- pamuk ipliğine mevzu gümrük Vekalctı tarafından aliıkadarlarıı ccnubuna doğru ilerlemcktepir. 
di terıebbüslere ı nh-men hiilıi bır ı dığmdan bugtin gelenler .arasında resimleri tenzil edilerek ıs teş • tavsiyede bulunulmuştur. /AJmira. 10 - He! inkiden gc· 
kısmı bu nngnrya i~lcrde bırakıl _ , askerlik çağında iki k151 de ... ::miır. riniaani ı 939 za kadar cari olan Aynca Fransnnm almıs olduğu len haberlere gore Karelide Sov-

mıştır •. ~u köylerde olenterin ce· J • fiatlar muhafaza edilecektır. k~r~rla.r . neticesinde, Frnns.anın 1 yetlerle Finlandiya kıtaatı ara ın-
nnzelennı kaldıracak Ül an kalma,. ! Manıfatura eşyası 3 - Gümrükktde bulunan butun ıhtiyaçlarmı karftlayabı)f• - da büyük hir harp başlamı tır. 
mt~tJr. Bunlann nüktarı 1500 den 1 · suni maddelerle karışık pamuk- cek bürük miktarda kunı scbzf'nin S<wyetlcr Karclıyc çok mi.ıhim 
fazladır. Bulgar hilkumetintn rcs - (8aıtarafı 1 incide) lular pamuklu tarife&iyle cıkarı-1 de memleketimizden mfih3yansı tzkviyc kıtaatı göndennişlerdir. 
mi tebligatı hakfüi \'aı:iyete uygun , anslar aldıkları öğrenilmiştir. Bu laca.ktır. • demiş edilmiııtir. Kış şiddetini arttırmadan evvel 

dcgildir. Bircok mıntnkalarda Bul. avansların derhal kapatılmasr 4 - Gümrükle~eki Alman Frıınsanı_n Türkiye ile ticari mü_ bir netice elde etmek istedikleri 
garlarm Türklere karşı kaba mu· husu. i bankalara tebliğ edilmiş- menşe'i mensucatın yakın za· ı badelcl.rlnı arttır:nağn resmi anla~ılrnakt.adır. 
ımelelcri PBki ı:.idactini kaybet • tı·r. Bu suretle merhun mallar su··r- nda k 1 . k~ 1 Türle ihracatını te§vike matuf olan ma çı arı maın ım an arı te- Fın teblı'aı' 
meklc berabt: ·, tazyik ni~ a eti . 

1 
k : bu esaslı kararları gerek resmi ,., 

devam ct.mektcdır. atle piyasaya çıkanla'>ile:=.,'ctir. mı5n o unAa~~ tır. . 1 dah' . ı mahnfildc ve gerek ticaret. muhf -
2 - ltalyadan külhyetli mik· - n ... §ma ıcap arı ılın-

SiJrg•~-c <"Öndcrı'len bı'r "Ok mil- tinde derin bir mcmnunivet U'l'an. 
""' 

0 
• tarda manifatura e~yası temin e- de. italyadan da geniş mikyasta drrmı«trr. ' " 

nevverler henüz yerlerine dön - " <iileceh"tir. pamuklu mensucat ithalatı yapı• 
metni lcrclir. Bu mezalimden bizar 
olarak anayurda gelmek isteyen· 
lerin mallarının satılmasına imk6.n 
bmıkılmama.ktadır. 

3 - Hükumet fabrikalarının lacaktır. Bu husuıtaki tedbirlere 
fiyatLmnı İndirmeleri temin olu· 
nacaktır. 

şimdiden tevcıssül edilmiş bulun· 
maktadır. 

Demir ve in~aat 
malzemesi 
An~nra, 9 (A.A.) - Ticaret 

V ckaletin-den tebliğ edilmiştir: 

Demir ve inşaat malzemesi fi-

Alman elçiliğinin 
tekzibi 

( Ba§tarafı 1 incide) 
bahıı olmadığını, iki gün evvel de 
böyle asılsız bir telgraf geldiğini 

bildirmektedir. 

lğrlderede hüviyeti meçhul bir_ 
takım Bcı garlar, hnlk camide iken 
baskın ynpnrak bütuu halkı bir 
gün hapsetmişler ve camii )'Akma -
ga. kı:ılltınışlardır. Nihayet bUtün 
Tilrklerin ayaklnnncağmdıın çeki • 
nrrck bu işten vazgeçmC'ğc mec -
bur olmuşlardır. 

4 - Gümrüklerde henuz çekil· 
memiş sellov~ olan manifatura es· 
yasının da çıkanlması için bir ka. 
rarname projesi haıırla'l<tw; ve 
Vekiller heyetine tak::lım e Jilmiş
tir. 

Bu kararname projesi, yüzde 50 
sello\"e pamuklu mensucatın bir 
defaya mahsus olmak üıere pa
muklu mensucat tarifesine tabi 
tutulması hususunu ihtiva etmek
tedir. 

yatlarında görülen yükseklik ü- Bugün gelen gazeteci 
zerine Ticaret V ckakti, bu mad· BugUnkU semplon ckspresilc ge_ 

Bulgar Harbiye Nezaretinin, bU. 
tün bu mezalim kaı'§ısrnda aJC:.ka -
lıların haklı ııikayetlerini örtb3s et
mek maksadile ~A nlerde yaptığı 
tck.zip tebliği Bulgaristanlı Tilrk • 
ler ilzerlnde çok fena bir tesir 
hırnkmt§tır. Bulgaristandan gelen 
Türk yolculıır şikayetleıindc ısrar 
<'diyorlar ve bitnrnf bir tahkik he_ 
yeti gönderilmek suretilo Tiirk 
halkına ynpılnn tnzyrklann kolay -
ca meydana çıkatılnbilcceğinl cıfSy • 

lUyor1ar ve yerlC!rinden knldrnlan 
başlıca mllnevverlerln nerelerde 
olduğunu Bulgar hUkfımetinden so· 
nıyorlar. 

ldclcrin m:mlekcte ithal imkanla- len Alm:ınyanın tanınmış siya.si 
nnı kola} laştrrmak üzere, icap e- muhnrrlrkdndım Dr. Fon hlüllcr 
den tedbirlere tevessUl etmittir. de Almanlarla Tilrklerin arası açıl-

5 -- Bunun haricinde ve ihti· 
karla mficadele işlerini icap ,.e 
ihtiyaçlara uygun bir şekilde yü
rütmek için hilklimet. M:clise bir 
salahiyet kanunu proje3i takdim 
edeoek1.ir. Bu kanun projesi, ma. 
il \0e iktisadi vaziyetin icap e~tir
diği bilQinum tedbirleri alma s:ı· l 
lfilıi)'etini \'erecektir. 

B.ı maksatla Tiirkiyc Cumhu- dığma ve iki memleket münase • 
riyct Merkez Bankasından dövizi betlerinin .kesileceğine dair neşri • 
mübayaa hakkı Takas Limited yat? hayretle kar§ılayarak böyle 
Şirketinden alınmak şartiyle, ma· bir vnziyete hiç ıhtirnal vennediğf. 
lın ithalinden evvel Türkiye nl eöylemiı:ı ve fjUnları ild\•e ctnıfı;
Cumhuriyet Merkez:: Bankası~a tir: 

itb,.latcılara lazım gelen alrredi- "- Türkler bizim eski dostla • 
tif açılacaktrr. Bu suretle Amc- rımızdır o., ... ., 1 ı d · d b . • . ....._n ı ar e\'nn c a ·-
ttl:a~n de:nir ·ıe ~~aat malzc- lı)·an bu do.s!.luğun kıymet "'e e -
mt!ı eı'but~c gctırılebilccek • hcr.ımi;'cttti tnkcli edi . · f . . r yo~_Jı~ ~-

lhtikftrla mücadele kombyonu 
hükQmete bir ırapor göndererek, 
her ne bahasına olursa olsun Is
tanbulda ilıjikfu'm önüne geçileoe
ğini bildirmiştir. 

ır · ki t.1!!mleket milnnsebctlcrinln dn-
lthalitçılar:mız Takas Limi· h!l ;:·,,·ad. kuvvr>Ucnmosini ü tiyo. 

tedc mürac.aa.t ederek hemen si- ruz. 

Bunlar arasmda malları zabt ve 
muBadero OOilcnlcr do vardır. Bil
hassa. köylerde Tilrklerc kar§ı fo. 
na muameleler da.ha ağır olduğu 

bildirlllyor. Yeı?iuıc sebebi bunla _ 
rrn Tllrk olmalandır. Tilrklcre l~ 

\ ennemek iUyat haline getiril • 
mlştir. 

Karabük için gelen 
mühendisler 

Karabük demir ve çelik fabrika. 
lan için Londradan gönderilen beş 
İngiliz mühendisi dünkü ekspresle 
şehrimize gelm~ir. 

parİ!flcrini verebilirler. 

Fransa ile tıcarct 

Ankara, 9 (A.A.) - Mühım ih -
raç maddelerimizin Fransaya ge. 
niş mikyasta .sn~Jannı temin ede· 
cek tedbirler neticeı1i olarak, Fran. 
sız rejisinin bu sene memleketi -
miz.den 100 milyon franklık tutan 
mübayauına karar verdiği ve ay_ 
rıca Fransız teşekküllerinin yağlı 

tohumlarla kuru sebzel~rden de 
btiyUk mikyasta milbayaa teşebbli· 
ııünde 'bulundukları evvelce bildi • 
rilmiştir. 

Geçenl~rde Bulgar Harbiye Ne-
7: •"tinin Türklere dair tebliğine 

F!• =m:r:Jf! •• _____ : 
,~--r..a ....... _ 
1 

•eşestni lrnybeclenlor ... •.rebessümo lınsrot c; enler ... ır 
Hnyntın zeddnl anlamıyanlnr ... K~mız 

· Dünyıınm ~n güxel çifti 

1 1 

Aldığımız son malfımata göre, 
Ticaret VekAletinin teşebbfisleri 

Altın sesli irenne Dunne, çok . :::~::i!ğe~emu:~İ6ibra~i:~ı: ..... 
~~g Pransız puarmda satışlarmı temin 

::ii sevimli Duğlas Fairbanks Cunyor ~=:ent:~:::rJO~:mt~~ır.k:ı 
;;g Hepinizin ııradığı ?m snadett ..• H retle beklediği nrn. yi urum. 5 bin ton incir ve 3 üin tonu 

ly AŞAMA K l EV K Ti R .t ~;:~~~;~~:;~::::,:;~ 
tarafmdnn it.bal permisi verilmesi 

Filminde size verecektir. Herkes bu hafta 11 takarTlir etmlştir. Kuru meyvalarr. 
mız için Frnnsada bu tedbirler alt· 

G 1 k . nırkPn, kuru meyva fiyatla.nnın 

Y
e ii ere gırip gülerek mUsalt olduğu ve Nıt.ı§larda da ko. 

1 
ç.1kacağına emin olımn cı;~ hıylık bulunduğu anlaşılmakta ve 

tlll.voten; l\ft U '\'O <'n on !llı."TRO .TURNAiı ffJ ihra.cnt.çıJıunnmn Mars.ilyada •bir 
Bugün saat 11 ve l de tenzil5tlı halk matinelerı. :fl mlktar koru!lnyaı!yC'm m:ı.l bulun -

• il durmalan da. Fransız ithalat.çılan 

EK 
Sinemasında 

Biri kahkaha, ne e, zevlt ve eğlence tulanı; ikin 
cisi heyecan • esrar - merak ve d ~et filmi 

2 BÜYÜK ŞAHESER BiRDEN 

.- re 
H OVARDAL IKDA 

(TÜRKÇE SôZLO) 

ardı 

BugQnc kadar yaptığımız LOREL • HARD! fillmlerinin en eğlencelisi ve en mükemmeli 

2.- Polis hafiyesi ŞARLI ŞAN Caniler Peşinde 
!.llw maeerayla dolu büyük lilm (8 KISIM) DiKKAT : Buıün, her iki filmi görmek 

şartı Uo oanslaı- sııut ıo,&O. - ı - 8.'6 - 6.15 ,.o geco 9 da. 
tZDfHAMIN öNUNE GEÇMEK ve YER BUT.1MAK fÇtN SEANS BASLARINA 

~ DİKKAT EDtLMESi RİCA OLUNUR. ~ .•... ~ 

Mümessili bulunduğum büyük 
Alman gaute&i namrna Balkanla -
rın siya.si ve iktısacli vaziyetini tet. 
kik etmekteyim. tik olarak Bulgn -
ristanın umumi vaziyet.ini gözden 
geçirdim. Hiç bir fevk:ıllldelik gör. 
mecliın. 

1stanbulda üç gün .kalarak icap 
oden temıı.<ı ve ctüdleri yaptıktan 
sonra Bclgrada gideceğim. 

Harbin Balkanlara sirayet ede
ceğıni hiç zannclrniyorum. Ortada. 
böyle bir emare ve aınmet yoktur. 
Vaktiın u olduğu için Ankaraya 
gidemediğimden müteessirim." 

Mahut broşür 
Türk go.zetelcri aleyhinde ma • 

hut broşiir ve Alman propagandası 
hakkındaki neşriyat liurine dilnkU 
Tlirklşepost gazet.eslnde Alınan 
reamJ maha!ilinln cevabı mahtye • 
tinde biT yazı çıkmıştır. 

Sefaret tarnfından verildiğine 
§Üphe olmıyan bu yazıda §unlar 
ileri slirillilyor: 

1 - Türkiyedc pıopaganda ile 

uğrıumn hiç bir Alman servisi yok. 
tur. 

Sefaret ma•ima!. s~rvisi tarafin-

dan Türk m:ı .. buııtnıa malumat ve. 
rilmek üzere zaman zaman açık bir 
yolla bnzr hava.di.31Cr gönderiliyor. 
Gazeteler bw.lan neşrcdip etme • 
mekte ~phes!z mııhtardrr. 

2 - Bu istihbar servisinin vazL 
fel!i Türkfyenin d!ğer devletlerle 
olan münasebetini ihlıile matuf de
ğildir. Bil!kis bu servis, diğer 
memleketler matbuatmda sık sık 
tcsa.dUf edıı.~n yM:•tı havadiıılerl 
düz.el tir. 

3 - Tan adındaJli Türk gazete. 
sinin, Alınanların Tlirk gazeteleri· 
ni satmalma& yolı.:r.eı saparak, ya. 
but, glSnderilon flanlan göndenne
meldc tehdit edtı. c:C nllfuz altınn 
almaya çnhştftlar: yolundaki neş _ 
riyatının yapılan sıkı bir tahkikten 
sonra iftiradan başka bir şey ol • 
madığı neUeeslne vanlmıştJr. 

4 - Bu guctc tarafmdan yapı _ 

Bu gece nec:rediicn tebHğde de. 
niliyor ki: "Ruslar Karelide tar· 
dedilmiştir. Garp mıntakasmda 
muharebe devam ediyor. Finlan· 
diyalılar burada birçok tank, mit
ralyöz, harp levazımı ele geçirdi
ler. 

Denizde faaliyet yoktur. Hava 
faaliyetine gelince Sovyetler, Pet
samo cephesmde sivillere mitral. 
yöz ateşi a;arak birçok kimselerin 
yaralanmasına sebeb olmuşlardır. 
Finlandiya taryareleri Sovyet a· 
razisi üzerinde müteaddit keşif 

uçu1,lan yapmı .. tır. Finlandiya 
tayyare dafi top:arınm at.eşile 3 
Sowet tayyarec:i düşürülmüştür. 

Petsamo ccphe<:inde So\1·et tay 
yareleri nikel madenlerine bom
balar atmışlardır. Bombalardan 
hiçbirisi isabet etrnemi~tir ... 

Dün sabah Leningrad fi.zcrin:le 
Fjnlfuıdiya tayyareleri uçt$ \'e 
beyanname atmakla iktifa ettikl,._ 
ri Helsinkiden bildiriliyor. 

Sovyet tayyareleri dün Hango 
limanını bombardıman etmişler

dir. Bombardıman kurbanlannm 
adedi henüz malfun değildir. Bom 
balardan çoğu hedeflerine İ'iabet 

etmemi:;tir. 

Helsinkide büyült bir infial hü· 
küm sürmekte ve tam Milletler 
cemiyetinin toplandığı sıra:fa ya• 
pılan bombardıman dünya efkarı 
urnumiyesine karşı bir hakaret 
telakki edilmektedir. 

Mannerhein hattını şark kıs

mında ve Kiviniemi civannda 
cereyan eden mühim bir mJhare
be Ruslar için bir hezimete inki
lap etmiştir. Ruslar 10 kilometre 

lan ve Alman mücsseselerile, res
mt Alman makamlanıu itham cdL 
ci mahiyette görülen neşriyat hak· 
kında bu gazete nezdinde ya bil
diklerini ne§rctmc.!li veya yauhkla
rmın bir iftira mahiyetinde bulun. 
duğunu Tilrk matbuat kanununa 
istin.ıdcn il6.ıı etmesi için avukat • 
lanmız vıı.sıtos::e teşebbüste bu _ 
lunu!muştur. 

5 - Tan gnzctc:rlnin yaptığı 
neşriyatı tashih edeceğini bekledi
ğimiz halde bugilııe kadar buna da. 
ir hiçbir 11ey yazılmamıştır. 

6 - Pravda g::.z11tcsinln 14·11 
tarihli nilshnsmda çıkan makale • 
ye ve buna dair i'ürk matbuatında 
yer bulan itirazlara ve yUkselen 
seslere gP.Jinee bu maka!enin hula
sası esasen A nadvlu Aje ru ı tara _ 
fmdan verilmiş bultmuyordu. Ve 
bizim bu makalf'den anladığımız, 

bu yaznım doğru•fan doğruya Tan 
gazetesine ait bulunuşudur. Bu 
yazıda ne bQ§ka bir Türk gazete· 
sine çatılmL,, ne de Türk _ Rus 
mUnascbPt:eri herhangi bir şe!;il
de ihlfil ed1Im15tfr." 

Bcrlinde Türk matbuat 
ata,esi 
Diğer taraftan haber aJdığunr. 

za g5re. hlikiunetimlz de Berlin 
Myük elçiliğimizde, Alman sefarc· 
tinde olduğu gibi bir matbuat ate_ 
şcliği ilıdas etmeğe karar vcrmlı -
tir. 

geri çekilmişlerdır. P~ts3~efl 
takasında Ruc: tayyare ~ı 
landiyalı zannedcrc!' :RtJ~ 
nı bombardım:rn etıni~IerırJI 

Dün sabah cephenin şı 
tehasmda. Ruslara çok :ı 
verdiren muharebeler ecre> 
miştir. Finl:lndiyahJar ~ç Ot 
metrelik bir cephe üıertli 
kın şeklinde taarnıza gı;f 
Rus kıt.atarım imha etn11

• 1 .. -ı; 
Fin ordula".'1 dün 1\ 11~ 

hattında Ruslara karşl 
taarruza g~re!\ hududa fi 
ilerlemişlerdir. Ruslar. 
bu taarruzu karşısında ı.ı:ı 
· · un!3~ yıat vererek gaynm 

halde ricat etmışlerdır. 

B. I" k 'rü S:J''l" ır · ı n ·ruvaw 
.. "b hr' · 1 K" oııe'ılt ussu a ı~ı o an r : terb" 
na taamız etmiştir. fııt • 
arnızun muvafaldyetle ıı 
diğini beyan ediyorlar .. 

Royter muhabirirı111 

aldığı malumat , 
Röyter ajansının Kartı~ 

sindeki muhabiri, cephe) 
bulunan \'iipuri JIU11\ ~ 
geniş miyasta bir SY•1e pıl 
ıu için hazırlıklar yııedı' 
olduğunu haber vermek Jb'~ 

Mmtaka kumandanı 3 ııli" 
lcksandr Uceblem, bU Jll50~ 
yaptığı bir mülfil{att.a. • 1o:J 
rin tank zayiatım asıafl ~~ 
rak tahm:n ettiğini s6Ylc; 
liıYc etmiştir: _ 1 

'' - Sovyet tankl<JJ e> tl 
~"11'"-e zırhları kMi derecede 03 

ğildi. Tanklardaki . ef~t~ 1 
rttiği kadar talimlı {i;' 
Bu sebehle, bizim ço!.: tl1 ttl ~ 
Q}an tank dafi top!~t 
bil taarruluna rnukavetPt 
mişlerdir... ıc 
• Albay :ı.ııeelblom, J{Jtl ı 
muhasamatın ilk haf~~~İ· 
lda fıO kilometre i1erled1_.iftl 
lkarşılarmda sadece 1' 1d 
ileri karakollamıı b~·p' 
'Söylemi§tir. Bugün. ~,~ 
~Ik müdafaa lıattınırı ıt ,·~ 
tile karşılaşmaktadırtar ;ı:efl 
'ne kadar tek bir So .. .yet ıtr 
mukavemeti lmamarnı;~ J. 
· Albay bu rnıntakad3 i~t~ 
ttiya zayiatının, harbe d !,ı~ 

rüı e ijen efradın ancak } eJll''ıır· 
betinde oldu&runu söYl bi! 
1 Diğer taraf tan yat3~jsııı' 
yet esiri, hastanede k ~1ıtl 
'rulan suallere cevabetl b0!11t>t 
ıpitotlanna, sivil hali~t t1 
man etmemeleri için ıcıı.ef(lV' 
~·erildiğini. fakat §Chirl J 
lkeri hedeflere taarf\lı I' 
tam , urette ni~an Gl~ 
$ıilığmdan dolayı bu .. şı;ııl 
'yen yerine getirmek ınıı 
~nu roylemiştir. ııi" 

İtalya ye İngHtert' 
yardımı oıfl• 
Lon~, 10 - italY~a $ 

lan-diyaya 30 tayyare .1 
lderilmiytir. İtalyan pl reler 
idaresindebulunan ta~elC 
manya üzerinden geçe /.1 

landiyaya gitmişler ,,e ış~ 
hava istasyonlarında aıife 
ederek benzin teınin et b~ 

,. • . ~ b0111 tııf 
' ı em tipte agır ~ -~eP . .ı 
'ltayyarelerinden mura ~!)'' 
fo Helsinkide uçu.Ş ;tıı.b~ 
'yapmıştır. Bunların . }{lsııı' 
gelen tayyarelerden .bır f 
~uğu sc1ylenilmektedı~ •

1
ere0e 

Diğer taraft~n ln~ılrf ~ 1 
landiyaya 60 bın. ~~e ıertııı' 
kesi gönderilmesı 1çın 
l:nmı~tır •• 

italya " 8 

Bal kani~~" 
urJı ı "iP"i 

(Bat ~s,bılİ ~ 
~ine dok~ı 1 ~ d/ 
meı:. Resmi teblig lts Yti ~ 
kendisine koyduğu 1' ~ 
aksettirmektedir. b&~ I': 

1talyanm bu hatU O 
zıı1 ' sebeplerini hari.clYe nıı rırııııcıı 

önilnıilzdeki salıya pıt 
izah edecektir." 



\ duzıuuştu. Gayyar ye
lrbdqtarma seslen-

bıin. 
~cinlerin bulund~ 
~ Vere indi. Sonra 

11lırıesine yarciım etti. 
ltfldetiyordu. Haym o-

n, dedL GilYercinle. 
, ben de geliyorum. 
~ kojaraku
ltaYnı koşarken bak· 
bir kibrit çaktı, bunu 
~ attı ve geriye srç-

Nalı; ..... : Fethi aA:=-:: 
mürekkep bir perdenin arkasın· 

dan dere göründü. 
Dere on beş metre kJdar ec 

o.işlikteydi. Ceıeyan §()yle böyle 
epey kuvvetliydi. Nehir kenarın· 
da yüıü;'il§e devam ettiler. Cere
yan şiddetleniyordu. Nehir bir
den sola ıarba kıvrıldı. 

Gayyar durdu: 
- Şininin bir buçuk kilometre 

prkuıdayız. Yüz metre ileride bir 
pçit var. Orada suya girer~:C lcar
pya i~biliriı. Buna muvaffak 
olabilirsek en mtwim mlişkülü at. 
latmJş olacağız. Çünkü kat'§ı ta
raf ıssız Şini ormanlarıdır. 

Fransuaz sordu: 
- Ondan sonra? 
- Ondan sonrası için bir pll-

nım var. O zaman konuşuruz. 

Haym, dereden geçerken Fra.'1su· 
azı taşır mısınız? 

Genç kız itiraz etti: 
- Lüzumu yok, ben geçebili. 

rim. 
- O halde benim meşin ceketi· 

me sıkı sıkı tutunun. Haym siı 
de onun peşinden gelin. Cereyan 
kuvvetli ise sürüldenmiyelim. 

Elleri ve diıleri \lstilnde yürü· 
yerek kayalık bir araziden n~ıns 
dolnı aşağı indiler. Ağaçlar oka· 
dar BJktı ki gökyilıünü, iki sahil. 
deki ağaçların hemen heaun biri· 
birine kanşmı§ olan yapraklan a· 
rasmdaq görmek mnmkün olabi· 
liyordu. 

Kaim ve kesif bir sis tabakası 
nehirin sathını örtmüştü. üç fira. 
rt Somua nehrinin kenarına ge
lince Gayyar kumanda etti: 
- Durun. Ayakkablanruzı ve ço
raplanruzı çıkarın ve omuzlan· 
ruza koyun. Birkaç dakika b~ gi. 
bi soğuk suda ayak banyosu, sa· 
atlerce bu berbat arazide ;rürüme
ğe müreccahtır. Obür sahilde a· 
yaklanmı.zı uğuştururuz. üşümek 
geçer. 

Dere ayaklan dibinde çakıllı 
yatalında k6p(lrerek akıyordu. 
Sisten, karşı sahil görünmüyordu. 

Gayyar: 
- Haydi, bakalım! dedi. 
Hayın. Fransuazı omuılann 

dan tuttu. Gen; Kız dereye girl:ıce 
şiddetle irkildi ve durdu. Haym 
onu yavaşça itti. Dişlerinin biri. 
birine çarptılını duyuyordu. 

Biraz sonra su dizlerine, kalça. 
!arma kadar yükseldi. Sis içinde, 
ancak su sathını görebiliyorlar:b. 
Başlan döner gibi oldu. Karşı sa· 
hile doğru mu yürüyorlardı? y0k· 
sa cereyana mı kapılmr~lardı?? 

tDenmı var) 

Eaki hariciye memuru 
Ruhinin mubakemeai 
Ankara, 10 - Ekrem KISnlt m .. 

selesinden evvelce ne aya mahkCbu 
edılmlş olan eski hariciye memu,.. 
larından Ruhinin muhakemesine 
düıı alır cer.ada devanı euilmittir. 
Ruhi mahkemeye sönderdlAi bir lı
Udada HUkalı HAmlt Şevketin Sat· 
ye dıva11 milnasebelile lstaııbuld• 
bulundutunu bildirmiş ve mubak~ 
menin başka bir gllne bırakılması· 
aı lıtemiftl. Bu teklif kaLul edile· 
rek muhakeme· ayın 2t na b!rakıl· 
mıştır. 

f! A. B g R - Aktam Postaa · 

Yani kadm kabilclerind~ cinst 
bayatın gayet serbest olmasına 
rağmen, gene bir nevi (mukad. 
des fuhuş) vardır! 

Bu kabilelerde evlenme de ga
yet priptir: Evvel!, pek tabii 
dir ki, erkekler kadını dqil, ka
dın erkeği intihap eder. Erkekle. 
rinden birisi herhangi bir sebe~lc 
ölen bir kadın delikanlılık riya· 
zetini geçirmiş olan kabile erkek· 
lerine görücü gider! lçlerin:ien be· 
ltndiftine talip olur. Bu bir nevi 
nişanlanmadır. Fakat bu nişan. 
Ianma, nişanlanmalann en tuha· 
fını teşkil eder. 

Zira delikanlı erkeklere görücü 
giden kadın bu erkeklerden ban· 
gisini belenmi,se onun yüzüne 
tOkürür! 

Bir kadın, hangi erke~in yüzü· 
ne tükürürse onu kabul etmiş de. 
mek olur. 
Vakıa ~'tize tükürme biılerde 

umumiyetle bir hakarettir. Fakat 
onlarda yalnu kadının erkele tat· 
bile ettiği bir lutufturt 

Dikkat edilirse bu hltufta ayni 
zamanda blr hakaret de ve bor 
gödiş do vardul Zahir, .-kelin 
beğenildili için pnarmamasr için 
kadınlar bu adeti koymuş olacak
lar! YüıQoe tükürmek suretile ni· 
§8Dlanan erkek bu intihaptan 
dolayı sevinmeye mecburdw-. Yal. 
ruz o erkek değil, bütün beldr 
erkekleri Filhakika kadın bu su
retle nipnlmm se;tikten sonra 
bütün beldr erkekler hemen şar 
kılar söyliyerek ve bağrışarak ga· 
yet şen ve sevinçle bir dansa ko. 
yulurlar ki bu bir nevi nipnlıyı 
tebrik dansıdır ! 

2-2 berabere net.U*endi, miaatlr 
takım galibiyet JolUDfl ikinci dev
renin ortaların• doğru pkardJ •• 
maç 3-2 Yugoalularm pliblyeti
le neticelendi. 

Misafir takım bugün ikinci ma
çını Gançlerbirlfii ile yapacak ve 
yarrrı latanbula hareket edecek • 
Ur. 

Mektep maçları dün 
de devam ettı 

Ticaret Lisesi: O 
Mektepliler arasmda yapılan 

futbol maçlarına dlln Taksim 
stadında devam edildi. Günün ilk 
müsabakası Ticaret lisesi ve Yü. 
ce Ülkil liseleri arasında idi. 

Yilce Ülkü lisesi müsabakayı 
güzel bir oyundan 90nra 2 - O 
kazandı. Maç güzel cereyan etti 
Galip takımın golleri ikinci dev. 
rede yapıldı. Bu devrede ilk YiL 
ce Ülkü golünü 5 inci dakikada 
Suad yaptı .. Devrenin 20 inci da. 
kikasında Murad takımının ikinci 
golGnü de kaydetti ve maç 2 - O 
Yüce Ülkünün lehine neticelendı. 

Hayriye 3 
Darüff&faka: 2 

Hayriye lisesi ile DarüHafaka a. 
rasında oynandı. 

ilk devre Hayriye li•i Sai. 
min attılı iki ııoıe. Darüaataka. 
dan Turan bir ıolle mukabele et. 
ti ve bu devre 2 - 1 bitti. 

ikinci devre Hayriye liseJin:ien 
Kadri üçündl golO da yaptı. Da. 
rllşşafakadan ŞWcrO ikinci golQ 
atarak mukabele etti. 

Ve oyun 3 - 2 Hayriye li&eli. 
run galibıyetiyle bitti. ·Maç çok 
gQzel ve seri oldu. 

Ks.batq: 3 
istiklal: o 

Haydarpqa takmnnm bugün 
yaptığı maç ~k mühimdi •. 

Bu maç, 6 - O Haydarpqamn 
galibiyeti1·3 bitti. 

Askeri liseler Basketbol 
şampıyonası 

Kuleli: 88 • Maltepe: 7. 
Kuleli, bugün başlayan askeri 

liseler basketbol pmpiyonasında 
Maltepeyi birinci devre 51 • S .. 
ikinci devre 32 - 2 olmak ü.-e 
88 ze kar§! 7 sayı ile yendi. 

Gollerden 35 ini Şeref, 26 imi 
Muzaffer, 16 smı Hüsameddin. 

9 unu Abdi, 2 sini Bahaeddla 
yaptı. 

ŞampiyonluAa namıet Kuleli 
oyunculan Şeref, Mehmet Ali. 
·Abdi, Muzaffer, Hüsameddin, Ba. 
haeddinden miltqekkildi. 

Maltepe takımı ise töyle çıktı: 
Kemal, Turan, Kazını, Tahaln, 
Mehmet Ali Taci • 

Deniz liaeai btikmen 
galip . 

Deniz 'isesi, gelmeyen Bunaya 
hlllrmtn g31 lp. 

Yann he.. ''>ol müaaba
kalan bqbyor 

Yann saat 8.30 da Şeref sta. 
dında askerf liseler hen:fbol ~ 
piyonasına ha§lanacaktır. 

,. ~ 
1 1940 Senesi 
1 

!10 GO 
/

1
Albümü 
Hu 1e11okladea daha llMll 
karlkatlrler ve IDIDla ,...._ 
rUe baarlamJor. y ...... 

3 • O 1 bekleybab. 

1 

Askerliğe davet 
Eminönü Askerlık şubesindaı 
1 - Şimdiye kadar askerlik yap

mamı• ceınh, cezasız ve bak119 e
r::ıllan 316 donumdan 333 dotumlu 
dahil gayri blAm olanlar. 

2 - 316 ılA 335 dolumla piyade 
ve havıı ııınıfına menııup olanlar. 

3 - 316 llA 334 dahil dolumla 
topçu ve tıınk sınıfına mensup o
lanlar. 

4 - Hariçte olanlar bulunduldan 
yerdeki şubelere müracaat etmele
ri. 

5 - Sevk olunmak üzere ıt·t2-
9:19 ıııııırteıl ıünll şubeye mflraca
atları. 

• tNWU UZ! 

NECA Ti PAKŞI 

Dit Doktora 
Pazardan maadıı herırftn aaıt 

9dın ıkfllm 18,30 u kadar ..... 
talarını kabul ve tedavi eder. 
Adres: Galatı TDnel me1dını 1 

rl'r~an• cacfdetıt b...... t/2 ' 
No. lı muayenrhıne. ı 
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ile SABAH -OGLE -AKŞAM HER YEMEKTEN SO RA günoe 3 defa muntazaman dışlerinizi tırça iaf 
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//!fi{ 

lll.'l.EK 
SAR Al' 
SCJIEU 
T.US(.~ 

Beyoğlu 
: T.orel • Ilaıtli Jio,·ar. 

ılnlıl.:l:ı flüı kçe) 
ve Ş:ırli Şan caniler 
pcşlnue 

: Jlononulu 
: Aşkın zaferi 
: Yarının k:ıdıııları 
: t'ç Ahlıalı Çanışlı:ır 

l'a~tırmacıyarı Ye ~iı. 

rek~~ı 

1.A l.f: : Y:ış:rnıak ıevl.:lid ir 
SAKARYA : Güzel esire 
AlK.".ZıHi : Fr:ınkr,taynın oğlu 
l'IUJ/l : Faııf:ııı ,.c Klocline ,.e 

Şii\ 

AS/l/ 

Ş • .WK 

T.~.\' 

1"I::llAll 

1'URAN 

11/f.M, 

.AZAK 

Batııkhane çocuğu 

: Bildirmemiştir. 
: l'ç Alıbah Çarnşlar o. 

per:ıda (liirkçe) l'r 
J\odın licarell 

: I.orel - II:ırdi iş arı. 
:ror (türlı:çe) Ye Rozı.ıli 

: Kodınlar lınpislıanesi 
,.c Ka ırE::ı 

İstanbul 
: ilk uyanış \'C Kur,un 

y:ığmuru 

: Giin~hkıirlık '\'e Ari • 
z:ona hplanı 

·: A~k ,.e ~öhret ,.e Dağ 
kahramanları 

: nnsm:ııı ma~kt'si nL 
tında ,.e Bckoz kralı 

: 7.eynebim ,.e • Görün. 
ıııiyen c:ı!>us 

A/,EMDA/f : Günahkar Melek \'e 
Arizon:ı kaplanı 

CENBEr./. : Kml dansöz ,.c llk 
T.t ş uyanış 

SUAT P. 

ŞI!.\' 

Beşiktaş 
: 3 alıbab ca,·uşlar lıey

dullar arasında {lürk. 
çe ''e Stad il~lıları 

: Dur~:ı ~enfoni~I (Türk 
rilmi), Çeteler karşı 
karşıya ,.e Günahkı\r 

11.lUi 
Üsküdar 
: Sii,·ry~ reu:ıileri 

(lıırkı;t') 

---o-
SUllH Ti' .\TRWW 

:.ı~iin ~iiıııliiz 1;;.:ıo, !H'. 
c 20.30 ela: Tt'prha~ı 

Dram kısmı: Şcyl:ııı 

* * * 
~· ı~ıı<'rli 1.-ı~mı: Kıın Karfle5leri 

-o-
na~it Timı E. Sacli 

Tek Tiyalrıı~ıı 

11 Ilirincikiınıın 
Pntarlesi ok~nnıt 
('~kiiclıır JIMrılc 
KAH:'.IAKARIŞIK 

llAJ.K OPERET! 
E~ki Ç:ığlıyonda 

Bugün matine 16 
da. Ak5am !> ıl:ı: 

7.ozo D:ılınnsl:ı 

(Pipi(':ı) . 

ALEMDAR sinemasında 
Arizona Kaplanı 
Günahkar Melek 

''nrıı1' ITıoldnı•- , 

~~:ımA~~~:h~~~~!~~~U •I 
Puarda n maada her gün 

~:ıaı J:> rlen <onra. Telefon ıııı-ı· 

~~~~~--~---..... 1 Dr. iRFAN KAVRA 
~öNTGEN MOTEHASSISI 

Türbe, Bozkurd Kıraatha-

rer sokak No. 8 · 10. Öğleden 

sonra 3 ten 7 ye kadar. 

kızlar. •••wm wmmıımu:ısa=ı:ı11:aug 
: Gaip ufuklar Te Silah 1 n GÖZ HEKtMl h 

kahramanı ' • •• ili Dr. Murat Rami ~,· 
Kdk ı· Ad ı a ı öy ı i Y ın :ı 

Hlı/.f; 

SC1lF.l'l'A 
E'ı d. . . • ı .. : : .. e ıyen senınır~ Beyoğlu • Pa--: _.tkaııı, İmam !I 

: Gulnaz sullan (turk- k v N 
2 

.... 1 
41553 

11 
çe), Ölüm dönemeci, so agı 0 • • e.. .! . , ........ ::--··-...................... ... 
YC Kol"boy kızlar. ı·- .. -··-.. ·-···· .. ·-· .. --

--~--------------~ 
·Galatasaray Lisesi Alım, Sa .. ım Komis

iY onu Başkanlığından: 
Mık tarı Fiy:ıtı ilk teıııinalı 

. \ det 1\. s . Lira 
10000 rı ) Port:ıkal IH liik 

22000 3 ) .. 80 lik 

8000 1 GOJ 
125 

,. 100 lfık 
10000 3 ij) M :uı d :ı li ırn 
Gal:ıtas:ıray li~e<;inin nı:ıyıs 1() 40 sonuna k:ıılar ihtiyacı olan nıikt:ır 

V~ J:ıh .. llİll rıyalİJc İlk leınin:ı l ı yukar d:ı yazılı port:ıJ,;aJ \'C llllllll)aliıı:ırıın 
2i·l'.?-939 çarş:ıınlıa ı:ünü s:ı:ıt Jj le Beyoğlu l<>tlklül caddesi 31!1 ııumn· 
rada l,isrler ııııılı:ıselıecili~i binasın da okul korııi"iyonuıuln açık eksiltme· 
~i lllPılııca:.ıır. 

hı ekliler ş:ırlıınme~ i ~örmek ii zere okul hlnresiııe ıııiir:ıc:ı:ıtları ,.e 
lkarel ortasının ~eni ~ ıl ''csika~ilc ilk teminat makhuzile birlikte hrlli 
ı:iııı ve .;naile koınisyun:ı ı:elınrlcri. ( 10:! 17) _ .... ___ .. ___ .,... __ _ 

VAKiT matbaası 
Kitap 
tanzim 

kısmını yeniden 
edip açmzştzı 

K.itap, mecmua, gazete basar. 
Tabiler namına dizği işleri alır. ............................... 

UHiODiN HACI 
'f icarethaneleri 

Pazar günleri açıktır 
t\1crkezi: Bahçe!·rnpı, şube!cri: B::!yoJlu. Karaköy, Kadıkoy ·--· .. = 

PAT I 

KULLA iNiZ 
Her türlü yanık1nrı, kan çıbanlarını, meme iltihablarım ve çatlak

ları, koltuknltı çıbanlarını, dolama. nknclcr, ergenlikler, traş ya

r.alan, çocukların ve büyüklerin her türlU deri iltihaplarını en erken 

ve en emin tedavi erler. \'İROZA mikrobun yaımnı:ısm~ mani oınr. 

·~a,a;.;; 
10 · 12 · 939 Pazar 

13.30/14.30: )Jüzik (J\ü~·ük orkcs· 
ırn - Şer: :-lecip A~kın). 1 - IIıınz 

~lalnıer: Yiyan:ı Polkası. 2 - Jfans 
I.ühr; Büyük \"als. 3 - Edu:ırd 
1-\iinneke: Teessür \':ıhı. 4-Sclınıitd 
Gcnlner: "ll:ına Jırr zıırnnn söyle,, 
( ~ır \'als). 5 - Fr:ınz I.elııır: Li
hellentanz oprrrlindeıı potpuri. 
fı - Cari H) tl:ılıl: Mrloıli. 7 -
Pınıl J.incke: Olur • olur - olur! 
(Şen pıırç:ı). 18.00: Program. 18.05 
:'ılemlekct s:ı:ıt ayıırı, .\j:ıns Ye nıc. 

troroloji lı:ıbulcri. ıt.2~ı: l\!iizlk 
(Radyo c:ız orkeslrası). Hl.00: Ço. 
cuk s:ıati. l!l.30: Tiirk :'\liiıiği: Halk 
Tlirkiileri. lncholıılıı S:ırı Tierrp tn· 
rafından: 10.4;;: Türk :'\!üz iği: Ça. 
lanlor: \"rcihe, Fahire Fcrsan, He· 
şat Errr, CeYdt'I Kozıııı. 1 - Oku· 

yan: ~hız:ıffcr ltknr. 1 - Ilnrati n. 
rolı:ın peşrevi. 2 - Haşim Bey -
B:ıyali nr:ılı:ın şarkı (Ximeli Y:ıslııı 

için) 3 - Hıılınıi Bey - Bay:ıti ıı
raban şarkı: (Bana noldu değişti 

şimdi halim). 4 - ncş:ıt Erer: Ke· 
ııınn taksimi. 5 - Su yoku - B:ı. 

yali araban şarkı: (:\cyleyiın nice· 
deyim). li - .... - Bayati or:ıbnn 
şnrkı: CDü~mc ıl:ığıln ~nen geyiğin 

ıırclın:ı). 7 - Bayııti Arab:ııı saz e· 
maisi. 2 - Okuynn: Melek Tok~üz. 
1 - Arif Bey - Stı7.iıı:ık ş:ırkı: (~ii. 

zümtlrn ~itmiyor lıir on lı:ıyali). 

2 - Ali ım:ıı Bey - Sıızinnk ş:ır

kı: (Kıir etıncıli zalim). 3 - S:ı<lel· 
tin l\ayn:ık - O:ıyati ~nrkı: (Kar. 
şıcla karn yonc:ı). 4 - ••• - l'şşak 
Tiirkii: ((~itti de grlmcyiYcrdi). 
:.ıo.30: Konll'inta (1'iirk l:ırihindt'n 

~:ılıirrlcr}. 20.45: Tiirk ıniizlği: Fa· 
sıJ lır~·cli. 21.30: :'\liizik (C:ızbancl • 
Pi.) 22.00: Memleket sat ay:ırı, .\. 
jnııs hnhrrleri. 22.15: ,\jano; spor 
~erYhi. 22.2;,: Müzik ( C:ızb:ıncl -
PJ.) 23.25/23.30: Yarınki program, 
ve kap:ıııı~. 

Almanca dersi 
Sen ve asri HABER Metodiyle 

"e mutedil ücretl.- ders almak is 

:eyenlerin "Almar.ca öğretmem, 

ısmine mektupla gazete~ize mil 
racaatı . . 
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Ankarap 


