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lr1ıan zırhlısı altı ger11i ile 
arbi göze alacak 1111? 

MANLARA lngilizler bir zırhlı daha gönderdiler 
kARş1... -~ . · Grcaılf~IP.~~ 
l~i~ıu ~:z::eu ~, .. TAMiR EOiLOi~ MÜHiMMAT VE 

ğlmıze göre Alman kon
, nıemlckctıml:den Al. 

ltbı \ize almak btlycn 
hıtediklerlni ancak hü-
nıerkezindcn sorub me

lldıktan sonra 'apabll
' ISu sebcble konsolo luk 

Yeti posfa ile yazıyor ki, 
"''ab itin on beş gUn mü. 

"•, iki ay mı. bir zaman ta. 
le mümkün olmu,or; yol
ltıt>nfi tıkacak bir netice 
ııonu gayrimuayyen bir 
hıtiddctlne razı olmak 

'retındcdlr. l'ahut kendlsin
.... b.... bir ücret alınmakt:ı
.._"f\clan telgraf çekip yine 
4- ee,·ap olmak için... Bu 

beş günlük bir müddet. 
Uyor.sa da bunun iki 

(Devamı 4 üncüdel Akıb"'tl yarma kadar belll olacağı anla~ılan " Graf ,~on ~pe-~.. t.<'b zırlıll!lr .•• 

MAHRUKAT ALDI 
Galip lngtl i2 gemilerinin 
danı ve zabitleri terfi 

kuman· 
ettiler 

~ 

• 1 
l 

1 

tik8ra karşı 
1 1 n a C a k t ·e d b •ı r 1 e r ~ront.e\ic1eo önllnde beldlyc.n gemilere iltihak edm İnglllzlerfn "Re. 

. pulse" zırhlısı. (Bu zırhlı 32 bin tonluktur ,.e gene Montevideo önftııde 
bulunan. "Benown" ZU'hbamm eşlcllr. 8 tane 38 llk ağır topu \'ardır,) 

J an darına tarzın da • A (Y...,UncOde) 

~hahki maçlarda d .., .1 . kt d.._. I kt . M ı 11 ı Ş e f 
Qilrav eevopı~- egı ,ı ·. ısa ı o aca ır 1 Sıvasta 
a 2-1 yenııu ı r · V k · ı· A k d ld. :ray B takımı ile Bey- ıcaret e 1 1 n ara an ge 1 1 • • • • o· • k d 

t tak~mı a:asm:la bu sa· n on u 1vr1 m a en-
.~~"ı-~·~;::be,:1~!:~!~ Nazmi 1 opçuoğlu 1 . d t tk'kl d 
~~z~~k!~i~~~:I~~ Bur~da i~tikar erın b~lu~d~la~r e 
~11 olmuştur. 6 ıncı daki- eselesı le ug raşacak ~~tagsu.~zrealyblıı·rScı.:ıu·!atAlhcaı·:lık:lign>ul· ~ rn Sıvaı, 17 (A.A. ) - Milli şefi- tifatta bulunmuşlardır. 

"' -s ... miz dün akşam 21 de şehrimize Sıvaslılar milli §efe candan sev 

~ dakikadrneyoğlu•por Yarın T ıcaret Odasında Vek i 1 in ~~;~~·;;~:: ;;::r~~:· ;:~:~1:~ ~!,::1 ı:,;1~~~:"·~"~~~:.~.a\~~ 
~i~~it~~ bi?~:~::::~:~ r i yasetinde bir toplantı yapılacak :,~:.b~~.,~~.d~~lk ":::~~~~1: :;::: ~:;·~~;:ı~~k~:r.,.~~:'. 
~~. beraberliği temin et- Naani Tol>(,:uoğlu Ticaret Vekili Nazmi Topçuoğlu Vekil Haydarpaşadan vapurla ltarşılanmıştır. la süsltnmiş bulunuyor. 
:"llCrnemiştir. --- vekalet teşkilatlandırma umum köprüye geçmiş ve oradan BoğazL Varol. yaşa. sağot milli ~fi· Cumhurreisimizin ikametleri • 

b· <ievre bu suretle 1·1 be- Tezvir dev:ım ediyor müdürü Servet ve dış ticaret dai - çinde bulunan bir akrabasının ika- miz avazelerite kendilerine karşı ne tahsis edilmiş olan vali kona-

ttrrıi~tir. Ankara it lif akında resi reis muavini Cemal Ziya ile metgahına gitmiştir. içten gelen sevgi ve saygılarını ğı önünde halkın sevgi tezahü-
blrlikte bu sabahki ekspresle An- Nazmi Topçuoğlu, kendisile gö. gösteren halka milli şefimiz: ratı gece geç vakte kadar devam 

~Url Conker 

.(l"uw 5 incide). 

mGai; ~ ie Hel~ Is in kiY•~a .. ı .. tv~dyy ~"~; 
yokturile ihraç teşebbüsü 
Alman ga'zeteler inin 
neşriyatı uydurmadır 
Moskova, 16 ( A.A.) - D.N.IJ. 

ıjmısı bildiriyor: 
Esscnde çıkan ~ational Zeitung 

gazetesinin Mosko\·adan öğrendi
ğine göre, Moskova:la n~şre:lilcn 
ve So\·yet Rusya radyosile de ve
rilen bir haberde. Türk - İngiliz • 
Fransız paktının, Turkiyede 

(Dev~ 4 üncüde), 

Finler bu ihtimale karşı seri 
hücum kolları ihdds etti 

Helsinki, 17 ( A.A.) - Finlan- ve tanklarla mücehhez hususi sert relerle Helsinki civarına asker ge· 

diya yüksek kumandanlığr, birçok hücum kollan ihdas etmi~tir.Bun. tirmelerine mani olmaktır. Fin· 

müstakil milfrezeleri ihtiva eden lann vazifesi, So\•yetlerin tana· l!ndiyanın diğer merkezlerinde de 

buna mümasil l<ollar tM,_ .. ~"· 
cektir. 

ı Suv_vtt • !'in luırbi,,,. doit ti> 
l,er. ı•llTP[loJ 3 üncü ~.~ 



., H A B E R - Aksam Poetuı 
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!'llo.~ ~-~------------
"Tasarruf usulünde de tasarruf! 1 ihtikarın men'i 

Yazan. H. JALKILIÇ 

1
. :rtBAF etmelidir ki bu yıl ':asarrur Hafta ı ~oh: ciddi tu. 

tuldu. Eıı ba§b s:ı.yın B~ cldilmiz olmak üzere n~killerl· 
mb ve mllnevverlerlmlz taaarrur meselcslne clcldi \'C uyanılıncı 

aJü.blv gösterdiler. Ciddlyctı uyandınlau bu ha\aıwı, yw rc
tl3SI geno nee1llerlmJz üzerinde derln t-061rler yarataeatma hiç 

tftpbe olmııunu, 
Gen~ nesllfori.m.lzln, dej;;"İl yalnız lwndi tarih 'e memleketimiz. 

ı ~ belki blitUn dünyada bıral•tığı IJir şöhret \ardır ki. hiıll yııja. 
maktadır. 1 Avrupalılarm sık ık, adeti. bir dsrbıme.el gibi, mUth11' lnaf 

1 yapan blr adamı tarif \'eya hicvetmek lstcdlldcri zaman: 

• - Türk pa5ası gibi pa.m sarfodiyor! • 
Decllklerlıı.l görüp dururuz. Dlln bUtun dünyada bu suretle dl· İ 

lo dli,uıU~ olan bir ljÖlırctlınizl, ya.rm, yeti c~k neslllcrlınlz eJ. 
bette aJnllıca ve müspet lılr şöhrete tn.hll edcccWcrdlr. Ancak bir 
hakikati ortaya toymnk liizınıgelirse diyebiliriz ki, ta.sarruf haft&-
111 gibi mcnshn bizde dııhn ziyade sembolik btr OlAhlyotte kal. 
lllloktedır. Bu haftanın yalnız fikri bir slrnset olarak dcğU, ftlli blr 
sirayet olarak da. canlı ''C t.erblye\i bir hııft:ı olması · itin de tOO.. 
blr.ler almmıuıı ı;crcktlr krınantfndcyU. 

Garibdir ki tasarrufa bu kadar eheınoıJyet ''erdJğimiz halde ço. ; 
culu ,.e ~ğı. lıattA belki de halin buna müspet ~eldldc ıı11'tıra- 1 
caJı amell kolaylıklar \'O sistemler tamamlJ le konulmu, değildir. 1 
MeseIA, en başta blr t.asamıf mlllotı olan Fransada fa.kir halka nlt i 
tasarnıf paraJarlylc milyonluk sanayi l!ilctJlmeJ.iedlr. i 

Fakat orsda herhangi bir adn.m tasarruf için bir frank dahi ya- İ 
tırablllr ve bu frangı kıq>tsına mnJrtub 'ermeye gelmJı posta mü. ! 

1 
vezztbıe vermek soretilc yap:ıblllr. Bizde bo katlar runcli kolaylık ı• 
tıhtcmJerl yapıhm3 uııdır? 

l'lıssrnıf nsoliinı1c de böyle tasarruf ister. ..==······ .. ·-··.,.... ... -........ -.. ---. ..... --.... ·-------

~akıt 1 tettıderin plebeeJ hlo kimae l~in 
· '.Asnn Uı "lht:iklrla mücadelede bir tehdld teMU ebnlyecektlr; hiç 
muvaftalayet,, b:ı§lığıyla yazdığı :ır mill~ haklarmdan mahrum 
~atede, ihtiklrl& mUcadele i- alılJ.ıyac tır.,, 
ihı1n güıı geçtikçe ehemmiyeti ar. C • 
Uuı bir mesele §e.klhrl aldıITTııı aöy- umhurıyet 
liyerek diyor ki: Yunus Nadi ''Yarıum ıulhUnde 
''-Şimdiden plya.sadatd stokla.. ltaıyanm rolU,, bNltğzyla yazdığı 

n tilkcnmcslne lmJdl.ıı ve ihtimal ba&makalede. ltaıyanm §imdiye 
bulunmıyan birtakım mallarm ha- tadar harbe fıt1rak etmınrek bir 
zı dilkklnlardan ve mağazalardan lnthar vaziyetini muhafaaa ettiği. 
tamaıniylo kalkm11 olduğu g6rUIU. nl ve pek gallb bir ihtimalle ltaJ-
yor. yanm yaknı veya uuk bir 1reıe. 

Birgok Ulccarlar da: cektekJ mUdahalesini harbin aulhU. 
''- Vakıl bu maim ldlosu ba- ne verilecek'. !atikamet l~mde kul. 

nıı va.ktlnde mesell tıir llnlya mal Janaca~ı söylUyor. 
oldu. Fakat ~imdi iki değil. üç U. Tan 
raya bile yenlslni tedarik edemem. 
Mademki ayni malı yerine tekrar 
ko~. klloouna nç lira vencm 
yine mUmklln olmıyacek; o halde 
bh- liraya aldığım mal için dört ll
ra L<ıtenıek hnkknn deıil midir?,, 

Diyebilir. 
Bu gebeblerden kanunun hükQ. 

mete vereceği .aıtıhlyct, [htik.Arla 
ınücadele vazifesile mtikellcf o1a
~aklarm §liphe ve tereddUdlerino 
ınalıal vermiyecek Dcldlde samba. 
U ihtiva otmelldir.., 

·Yeni Sabah 
• H~eytıı Cahid Yalçın °'fngilm
lcrle Franıızlu galib gelirlerse., 
bıışhb'lYla yazdığı bo.şmnknlede, 
başka bir milletin huducnarmıı. te
ba.vüz etmiyerok aulh ve eUktin da
·~de yaşamnğo. nw olan mil. 
?etlerin Fronaızlıı.rla lnglllzlerln 
Jalebe6kıl bt1yUk bir m~uni~t
'io itminanla bekliyebfleceklerlnf 
töyHlyor ve diyor ki: 

• "- Müttcfiklerfn galebeııl ~
riyct ve mcdCJl.l~ için k6bustan 
8onro. ro.hat bir nefes alma teşldl 
ede:dt ve istikbal için gcnb.s bir 
Umlt kapm &oae&ktır. Çl\nktl mUt-

Yazu: Nezihe MUHiDDiN 

-67 -
Vakat ona karıı 

içinde gizli gizli bir infia.. 
Je beru:iyen bir hi!sin kıptrdama!ı· 
na da mani olamıyordu. Hiç kaba.. 
bati olmadığı halde o kadar itina 
ile idare ettiği bu sakin ve müşfılc 
mıiessescslnin sakin havasmı bu
landırmıştı. 

ı\kşa.Ir..a do~ bir hastabWucı· 
ya soı:du: 

-· Z.Cynep ı>erede? 
-~tlfwdi&. 
- JID ttı. ı:ııı? 
-Sıtııııı ~ cRll Mr lııaU 

var. YQıtı ~ A.,. \tF. •• ttt~ 

ri10r 

M. 7..ekerlya Sertel, "Finlı\ndiya 
harbi mevzülikten çıkıyor,. başlığı 
ile yazdığı başmakalede diğer 
memleketler tarafmdan Fin1Andi
yaya Y'!Jlllnn yardımlar dolayudle 
Rus - Fin barbinin çok uıun stir
meal ihtimali olduğunu ve. böyle. 
lilde Sovyet Rusyanın Balkanlarla 
uğraşmamna vakit kalnuyacağını 
ve Sovyet Rw;yanm bu mqauli -
yetinden ietl!ade etlilere)[ AlınM
yanm daha kolay mağlüb edilebi
leceğini söylüyor ıre diyor k1: 

••- Onun için Finlandiy3 harbi 
gU.ndeıı gUno mahalli ve mevzii va. 
zlyetinl kaybederek beynelmilel bir 
ehemmiyet kezannıa.ktadır.,, 

Yeniden konulacak 
sokak lambaları 

DUn belediyede toplanan tenvL 
rat koınirlyonu Beyoğluna l, Nl
§&Iltqrna 1, BU)1lkdereye 2, Ka
dıköyUne 3, Etyemeae 5, Kı.ımka • 
~ 11, Kfdqma l, AtP4&11rma 3 
JAınbıı konulma:sma karar vennlş, 
yerlerini teebit etmj.§Ur. Bu 20 
l&mbanm derhal a!ılmamıa başla. 
nacakllr. 

Doktor Şeikat bu saate kadar 
onu aramadılt içip mateessbr ol. 
du. Yerinden kalkarak odıunna 

gi~ hamlarurken: 
- KBmil ala da biraz: altrcay

dı. Ne halde acaba? 
- Şimdi yanından geliyorum. 

Durmadan Zeyncbi sa11k-11yor. 
Daha aiırlastı. 

- Sakın Zeynebe söyleme}•iniz:. 
Hem Zeynep bu ihtiyarın Recebin 
babası old~nu duyma$ın .• 

- Zannederim ki bundan habe· 
ri yoktur. Zeynep bu ihtiyar ada· 
mı ne kadar çok sevityor. Ona bir 
çocuk gibi bakıyor. Hırçın ihti· 
yar da onu görünce acdannı bile 
unutuyor. AdetA bir kuzu oluyor. 
Onlan bir arada görenler baba ile 
km zannederler .• İhtiyara bir hal 
olursa Zeynep çok yanaaıktrr C

f«ıdim. 

- Siz deriıal ~ doktora 
habu Wfllniı. 

- V~im efendim: ~ Kt· 

kanunu 
Bu hafta içinde 

Meclisten 
çıkacak 

Men'i ihtlkar kanunu bu h&fta. J. 
çinde Meclisten çıkarak derhal 
tatbikına başlanacaktır. Şehrimiz. 
de §imdiden hazırlıklar yapılmak -
tadır. BUtiin villyetlerde geniş aa. 
llhiyetli birer konılsyon kurula • 
caktır. Bu komisyonlann husus! 
memurları olacak ve bunlar piya. 
sayı mütemadi eur~tte kontrol e· 
deceklerdir. 

Karadenizdski 
buyuk fırtına 

Bir kaptan, Romanya 
vapurunun batıtını 

anlatıyor · 
Karadeniz n Akdenlıde fırtına 

şiddetini kaybetmekle beraber de• 
vaın etmektedir. 

Dün Marmaradıın Hmanımııa ıe• 
len Denlzyollarının Seyyar \'apuru 
Tckirdal ve Miircrtcdcn yolcu • 
yuk alamamııtır. 

Roman:radaıı e\·,·elkl aece Jlmo· 
nımmı gelen Tilrk~n lslınll küçük 
bir vapur da büyük tehlikeler ıe· 
çirmi§tir. Kaptan Nazmi tunlıın an• 
lııtmaktadır: 

" - Kibrit fabrikllsı itin Tuna• 
dan ıhlamur killlllli yfikleml$11k, 
Bulıar sahilleri acıklarında 'iddet• 
li bir yıldıı 1>oyrıız fırtınıısını tu• 
hıhJuk. Kilcük teknemiz Ol\ Hlt 
dalgalarla yuvarlandı. Heran bal• 
mamııı bekledillmiıden ıhlamur 
kfitüklerinden sallar huırlamı,tık. 
Önümüzde bir de Romanya vapu• 
ru ''ardı. Geceyarısı Rıılgaristanın 
Ynsilica fenerini görıliiJ(iimüz zu
man birkaç mil açığımızda bulu• 
••n Romanya vapurunu birdenbire 
g~ıden knybetUJı;. Son::adnn bunun 
batan Romanya vapuru olduğunu 
ve yükleri iyi istif edilmediiti icln 
alıtbun olarn bathlıııı duyduk. 

Romanya vıpurunun 24 kltillk 
milrcttıb:ılından tahta parcılarına 
sarılarak 1\urlulan .( kişi bulundu· 
ituınııı: Bulgar liınanın:ı aı:tirilıniş· 
Jerdl. 

Bulgarlıır lılze .,.e bu kaıazedele· 
re büyük kolııyhklıır ve ml-ıııfırpcr
vcrllkler gijsterdilcr. Paramız ol· 
madıih halde bize lstcdi~iıniz mal· 
zeme) i temin etliler.,, 

........ --... .... 0-....... -

Broşür meselesi 
tahkikatı 

Müddeiumumilik iki 
noktadan c!a va açacak 

Broşilr hAdis~i tahkikatına e· 
btmmiyctlc devam edilmektedir. 
lffiddeiumumilik broşürde, basılan 
mathııanın i~ıni hulunmııması ve 
arnl zamanda .-oşürden iki nüsha· 
nm u~ulen kendisine irönderilmeıi 
lluıngellrlc.en 11~nderllmemt!!I hı'1c· 
kında lnkibııt yapmaktadır. lılildde• 

iumumlllt b1.1 iki noktanın ıneııulle· 
rlnl hıJ•Jn ettilc1trı ~onra dava acı· 
calttır. 

mil ağanın yanındadır. 
1.eynep yataltnda. sap&an ve 

mecalm yatıyordu. Doktor Şef· 

kat başucwıa yakla,tı: 

- İstirahat et Zeynep - dedi -
Bugün sak!n yatağından çıkma ... 

Zeynebin nemli gözlerine derin 
bir ıstırap çökmüştü. Titri yen du
daklan içinden ~n acıtan güç 
aptedi~rdu. Gözlerinden tatan 
iki damla ya,r zayıf parmaklari
le sildi. Doktor onun bu sakin 
Jlbrabından QOk mUteeMir olarak 
ilildi, tatlı ve te3Clli veren bir ses.. 
le: 

- Zeynep - dedi - Sabahtanbcri 
seni aramadığ"tm için darıldın mı? 

lçten gelen geniş bir sevgi ile 
yüzüne baktı doktorun: 

- Six mi darılaca~rm? Siı~ da· 
nlmak kabil mi? 

- Hayır buna darılmalt demek 
<loirn dtjtl hakkın var ~-n~~ 
Jl'alırat biraz kınlabilirsin. Benim 
~Uil«ime alı,ılmn da .. Yanın· 

Paşabahçe cam 
fabrikası genişletildi 

Fabrikaya tesisat ilave edildi, 
Macaristandan ustalar qetiri;di 

Paşabahçedeki şi.şe ve diğer cam 
mamulatı fabrikasının genişletll • 
mesi kararlqlınlm~tır. 

Bu maksatla 17 ton cam hamu. 
runu almağa müsait yeni bir ka. 
zan dairesi vUcda getirilmiştir. 

Böylece fabrikanın istihsalıitı 
yUzde ~inni nispetinde ıırttmlabl
leccğinden memleket ihtiyacının 
mlihim bir kısmını karşılamak im· 
kanı elde edilmie olacn.ktır. 

Fabrlkanm yeni kımnı yakmda 
fullyete geçirllecektlr. 

Bunun için Macaristandan çağı. 
nlnua olan cam lmalıU mutchassıs. 
!arından mllrekkcb dört kişilik bir 
usta heyeti alleloriyle birlikte bu 
eabahki konvansiyonel trcnilo şeh· 
rimlu gelmlatir. Bundan baıka da. 
ha Uç Macar ustasının getirilmesi 
muvafık görUlmU§tUr. 

Hayvan ihracatımız 
Suriyeye 200 bin, Rus· 

yaya 125 bin koyun 
verildi 

Cenub hudue,\umuzdan yapılan 
hayvan lhraeatındıı.Jd yolsuzlukla -
rın önüne geçmek için hUkfime• 
tarafından eııaıh tedbirler alın
ınııtı. Takas ıureUle Suriyeyc ko· 
YUJl gönderilmeaine lmkAn veril • 
meal Uzerlne vaziyet dUıelmtı ve 
ihracat normal bale gelmloUr. Su
riyeye 200.000 ko~nun ihracı te. 
mm edilnılf Ur. Elde edilen luw.nç 
geçen senelerden ~de 25 tazla. 
dır. 

Rusyaya ihracı taahhüd ve ka • 
bul edilmlı olan 125.000 koyun 
da gönderilmi§Ur. 

Bunlara rağmen memlekette ha
vaların mllsait gitmesi sebebiyle 
koyun me\·cudu geçen yıllardan 
fazla olduğundan fiatlara kış mııa
r&fından b&Şka bir zam yapılmıya. 
cağı söyleniyor. ı ' 

Bu sabahki Avrupa 
trenleri 

Bu sabahki konvansiyonel treni 
tanı vaktinde gelmiştir. 

• Halbuki semplon ekspresi beı 
saat gcdkerek ancak öğle vakU 
gelebilmiştir. 

Bu rötarın, ekspres treninin 
Yugoslavyada bekletilmesinden i -
!eri geldiği bildiriliyor. 

Tiftik ve yapağı 

ihracatçıları birliği 
tık teşekkül eden ''Türkiye ut. 

tik ve yapağı ihracatçıları birliği,~ 
idare heyeti dUn sabah ilk toplan. 
tıımu yapmıştır. ldaro heyeti, Ö
mer Mo.likt. Ziya Kınacı, Nuri Ko. 
zikoğlu, Haçik Alyanakynn. Serkis 
Tulumyan, Mehmet Alf Yasin ve 
Haller ılrkettnln bir mümessilin • 
den mUrekkepUr. Dtlnkü toplantı. 
da idare heyeti reiııUğine Zek6.i 
Aqehlrli. iklnc! reiallğc de Zckl 
leÇilmlşlerdJr. Bundan sonra Baa -
vekAlete ve ticaret vekı\letlne tel
rraflar ~ekilerek birliğin resmen 
tcfekkUl edip ile başladığı blldJ
rllmbıtir. 

Fabrika, yeni imalatla memle. 
ket ihtiyacının yilzde seksenini te. 
mtn edecek vaziyette bulunacak • 
tır. 

Küçü~ Şehir 
1 

Haberleri 
* Külah)·:ı Vakıfüır müdürO 

Hilmi 'fokadn, Kocaeli mOdürO 
Mustarn l\iltahyaya, Sıvas müdü· 
rü JJulOsl Kocaellne, Tokat mlldil• 
rü Hüseyin Sıvasa tayin edilmiş• 

lcrdir. 
* Sadık l\IUflünUn Hatııy mer-

kez belediye relsli{linc fntihabt tas~ 
dik edilmiştir. 

* Sıınat muallim mektebi hu se
ne ilk meı\lnlarını TCrccekllr. Buıı· 
lar 17 kişidir. Gcn('lere şimdiden 
fnbrikalıırda tetkikler yaptırılmak· 
tadır. 

* Ankara belediye reis muavin· 
ll!lne Sı,.aıı fdare heyeti ozımn· 

dan Rauf tayiı1 edilmiştir. 
* Yerli mah ve tasarruf hartası 

milnasebelllc snmrOk V<: lnblsarlar 
veklll Rnif Karadeniz dün ak,am 
radyoda bir nutuk sö)·lemiştlr. 

* DUn sııat ıo da Slnopta ta,.. 
yare hücumuna karşı korunma tec• 
rtlbeşl ·yapılınış ve muvaffaldyeUt 
neticelenmiştir. 

* Dahiliye vcklletl müstepr• 
Naıif Erkinin ba~ka bir roemurl• 
yet~ nakledilerek yerine Kastamonu 
valisi twni Doğanın seUrilccellne 
dair 11• dam) gaıet~lndc intişar 
etıııi-: uı..ın haberin asılsız oldu~u· 

mı Atı<ıdolu aianşı bildirmelı.tedir. 

«· SuJtnnnhmette f nşa edilecek 
olan belediye sarayının projesi ya· 
kında müs:ıbak.aya tonacakllr. 

* Yılb~JJ Jlctt;csl.~i~ hahçeshı 
deki gazlnoda <;ocuk esirgeme ku· 
rumu tırafındau bilyük bir balo 
verilecektir. 

* Belediye reis muavini L6tft 
Aksoy Aynsp:ışa, Fındıklı, Kabataş 
ve Karnköy tımıfl:ırını tefli' etmiş
tir. 
* Dahiliye vekAlctl yeni belediye 

teşklldtı hnkkını.la büliln vilayeUez. 
den bazı sualler sormuştur. Sualler 
geldikten sonta ,·ekfılet bclı:dlyele

rln S.'llılhiyctlne dair olan )'l'ni ka· 
nunn kııtl şekli verecektir. 

* Bazı İngiliz firmaları belediye
ye otobüs satmak istemişlerdir. 

* Evkaf idaresi, fstımlak edile• 
cek olan lstaıılıul B:ılıkhancslnin, 
yerine 500 hln lira sarfilc büyük 
bir bina yaptıracaktır. 

* Yilksok mühc11dis me~tebf ta• 
lebelcrl dün sııat ıs de Malcslmde 
bir çay vermltlerdlr. 

* Jıalurköyünde yapılacak nnrus 
sayım tecrübesi için mımarotaJ iş• 
lcrf önümQzdelı:t ayın 15 ine kadar 
bilirlh;ccklir. 

* Vi!Ayet maiyet meınurlulundan 
Nusa)•lıin l.:aymakamlıJına tayin 
edilmiş olan Remal Öılü Dahlli1e 
veklleti hukulı: milfnirlili muha· 
kemal müdür muavfnlljine nalı:t~ 
lunm11ştur. 

, HA B;E R.' İN 'E P ·E B 1 R O·M•A N 1 -da bulunduğumu elbet istersin de- \ Bah&e deyince Zeynep ürkek bir 
lil mi? bakışla etrafına bakındı. Doktor 

- Ah mümkün olc;a yanınızdan 
bir saniye bile aynlmıyacağım. 

Sizden uıak kaldıltm zaman içi· 
me bir takım meçhul korkular sap 
tanıyor. 

- Hakkm var yavrum. Hayat 
buım ~k güçleşir Fakat onun 
gı(ller yüıü de vardır. Hiç üz:ülme 
ben her §eYİ biliyorum .. 

Bt~gün dünyayı gene kapkara 
ıöttn ve bütiln ya~ak kudreti .. 
ni kaybeden Zeynep bu melek 
ruhlu insanın yavaş yavaş içine 
yaz güneşi gibi ısıtıcı bir kuvvetin 
yayıldığ1nr duyuyordu. Yüzüne 
bir penbelik gelmi~ti. Yatağında 
doğrularak: 

- Kalkacağım - dedi - Kendi· 
mi birdenbire o kadar iyi hisset. 
meğe ba~adnn ki, yatakta yat· 
mak t~bellik olur •• 

- Öyley~ kalk biraz bahçede 
dola;'}. 

anladı: 

- Korkma? Hiçbir şe>'<ien ç~ 
kinme serbest ve mağrur ya~ 

Ben önüne dikilen, ayaklanna 
dolaşan bütün engelleri kmp ata· 
cağını. 

Zeynep yatağından fırlıyarak 

bir madonnanm önünde taabbüt 
eden bir dindar lıuşuuyla doktor 
Şefkatin ayaklarının dibine diı 

ç.Qkerek ba~mı dizlerine koydu .• 
Doktor bu kimsesiz genç başın 

ftstlinde elini gezdfrirken içeri bir 
hademe girdi: 

- Efendim Sıhhiye müdürü 
~lmi~ odanızda sizi bekliyor. 

Doktor Şefkat garip bir endi~ 
ile sarsılarak Zeynebin oda{tlndan 
~ı. Tam koridora gelmişti ki 
nöbetçi doktorla ~arttla~tı. 

- Ne haber dolı;tor? 
- K!mil ağa sizlere ömür! 

~Devamı var). 

.::.~ ·.· ~--.... - -~ 
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3',a11ata 

Açık ce\#aP 
- HüsamettiB &o~' 

AZİZİM, 

Po.'5tacmm ge~,, 
ınuayı açıp da Uyaıuş oldU ttııı' 
renince doğru.su J:ıayrct e ıı 
mecmuayı "imdiye kadar ~t 
birkaç defa b!ı§ka ba§kıı. 
olmama rağmen • bana 1,rı 
mezlerdi. Belki içindeki yııP 
nim görmoınin mUnasib 0 

tını bildikten içindir... ğtJI 
Bu sefer de, bana yazlı eıı 

mektubu okumam için, e tııı• 
derml3 olacaksın. . ZahlXl8it 
oekkllr için okudum v~ ~ 
daha bayret ettim. Senill 
lerl anladığını. sezdiğini ııe.ıı ı.t 
yımrlmışım, y&hut ki sen ietll 
yanıldığım,a hUkmettırnıe~ 
eun. HIUa Yahya Kenıal ;~ 
fiı:ıden bahaetıne,k !... )f 1 
yapıyorsunuz, Allah a~kll11 ıııl 
lçin yenilik sadece şeldld~> 
Demek ki Hallc;l Fahri oı 
eenin mektubunun çıktığı (lt, 
verdiği, nnıııl söyllyey!In ! f ~ 
bcat nazımla olduğu içiıl 
de Maburdaıı gazel, ~ ..... eı 
&ruzla olduldarı v~ birer r:.. 
duklan için eskl... Jll' 
rin bu kadar baıılt olııl~ ııJ 
mıyorum; fakat gl'.lnlUill ~ 
ribt göfQ.1ek istoınez:. J. ~ 
Çelebi'nin ilk manzunı;!:1 ııt 
bulduğı,\m i~ eevmediı;~ •' 
lı,byonıun, Onlar için b81:ı; 
~. yeni kalıbmn bQrUnııı · 
eaki" gibi bir gey s6>'1~ı 
Haklı oldufumu hldiselet ~ 
ti: Asaf HAiet Çelebi'nin ° rll,ı 
ııi. ölmüş §ilrl sevenler~! 
qlayıver®er; hatta ~ı..i 
onları, Bedri Rahınt'nln ._r; 
b!Dde mUdafaaya kal••1

' 

Kem~'m eUrt de, baıtıJl •öit· 
kalıbına bürünen bir yent\lll T 

Daha ~eler eöylllyQrl 
hatırladım. Ben Foto " jt 
deki yumıda: 11Yahy& cJ& > 
tllrini sevmiyenler arıı.Srn ıı 
dülhak 8lnaai'yt. Ahmed ~ 
yi, Orhan Veli'yiJ Bedri ~.ı 
anhyan kimseye rasgelJJl6 • •' 
bi bir ~y söylem~tim. sen·~ 
ri Rahıni'yi, Orhan Veli'>~~ 
hana NWın liikmet'i, ~ r"3' a 
)\\al'in birer ınuaklbl ol~ O 
tamamen bir antltezl ol dlY 
sUmıck de mUmkUndUr'' ~ 
Elbette ınlimkUndUr; aııcf. · V 
cümlendeki "hilhaasa" 

0
1' ıısl' 

Nizım Hikmet'in değil, ! . 
li'nin, Bedri Rahmi'niıı U~al 
den önce getirmelidir: ç JteP"'• 
zmı'ın şanatlnde Yahya ·rl 
teslriJ öteki §alrlerin ~at ıı" 
kinden da.ha. barizdir. F\

8
1Jll 

nJın biltilıı söı:UmUn ~ ~ 
etmez kl. Orhan Veli',~ 
Hlkmet'in, Bedri Rahın1,. 
eevenler, Yahya Keınııl 1 çtlı 
ten anlıyan.!şr a.ra,şplda 
Anlamıyanlardan değil. 

eriPe. 
GeleUm bana iğne! 'de '"" 

yamnm Poto - M~ı'lJll 
nı kaydettikten sonra: ~ 
rim o mecmuaya rekı&ıı' \Jll• 
dersiniz?" diyş soru)'(>~ 
bir mecmuada beninı yaa~ ~ 
tıflnı söylemenin o ın~~ 
htç de reklbı ı!layılaıw•ısııı 
çllııkU kiııısenitı beniJn ıı ~ 
mayı merak etmiyeee ıeri 
mek iıtemıı ... Böyle oe>'. 1 

söyle, HUsamettin. Nab~~tfl' 
köhne metaız, revacmı.P" ~ •Jf 
Revaça da o kadar i)ıtiy& dl'- f''... 
tur" ~r; betıW de ~ e~ 
cım o1m...rn; :Qlu....ae ed.~ 
nfn rekllmma ve ııalld 
zanaoy'un 'hm bir kero4:: 
bir -ere 4-ha yeııil-pe~ fll 
mecmuumm rn:ı&nıma ~ 
crm yoktur. ~,, 

Yahya Kemal'e oıan .. _;;.,af w_ 
ğtını bllhwr. bu son; 4';,jl 
men her flnatta ya r tJ"'~ 
ret etmloeln .•• Ne Jıad• e" d~~ 
"Bilhaısn hu eon ~terd ıııııt'!f. 
pek houuma gitU. !nce ~e y ;.,
olm~un, Hü~ettfn.J(~'f T-

=~~~:~ ~~ 
(Devamı s 1!nett eayfs!' 

lltttlnunda> ~~ ,:J~O 



: ııolisiııın r<'nrlıi işle· 
1~nu c;ı;ıı:ı lıır ış altın· 
h:ınrlrr ' ııılı lı 'c gc~ 

~ıı ccnchill·rlc doludur. 

0~$ında 'nklılc Jlol:ındu 
dan lıir cok ı\lınnn ko-
ır, Son lıir iki ny için· 
faııa y:ılxıncı le\ kif c· 

c Suudi Arnlıisınn nra· 
ka, ele nkılolıııııııuşlur. 
tlı Ciddcılcn AraCaln 
Medincl c birer yÖl 

e ~lekkedc ılc lıir elek· 
1 kurnıall <lruhte e)le· 

tka hükumeti lıugün· 
Önümüzdeki k.inunu: 

011 lıeşinc knllnr cny '\ c 
l'ııı. esasına 1.ılıi tutul
hl~ernıiştir. Bu ınfüldel 

akine mımınılc cdile"n 
~ haşınn 600 gram kah~ 

ın çnyılır. 
tıın iinlimiizdt'ki pa· 

,,11~en itibaren saat 22 ,......... -
.. ısI aruında normal 

llıüriak:ll:ıtı m ust:rii\ 
lfolaıl'da, Helçika:'jük4.. 

111,!lıarka 'e h"içre hu· 
•tacağı haber 'eril· 

••rı:ı E~ıonyadakl Al
anya) a nakli lııl iril· 
r de Lelonradakilcrin 

tn 1 ·ı . . ıı ını$lır. 

~ \'ezüv :ronorıJağı 
tar lndifaa başlaınw 

it ~ın a~zından her biı:i 
111 1liAindı, Jı\vlar "-ık· 
ınauh ,imdllilir ci· 

~h:ıU(Jcln tehlike 
~ • MI 

' (• 

ukıu maç 
davası 

.... 

~laede şahitl!r 
~lenildi .. 

'Y • DC'mİr!llpnr m,a
hiulise.si.ıi.ı muha

UskUdıır ce:::ı mah: 
devam o'unmuştür. 
e Vahitler dinlenmiş
~eCdct Dalay, oyu. 

!it Dere)·an ettıı;;:.ıi, ha
ı.:~ficl Necdet aley
~ı&r .. verdiğini ve 

e on dakika kadar 
aray oyunculann ... 

tarp]ian Necdcti o ~ 
alt iatedJğini söyle~ 
~tir~ 
~u ıiarir üzerine ha. 

: ~rildü, Tarık Nec
~ itti, Necdet de hS:, 

lft tdu. Hakem muka-
CdeUn yüzU kanıyor. 

~ta. eahitlerden Ke· 
lıtl, ŞC'ref Ye Bur. 
r. Davacı vekilinin 
bir kere de bedefı 

'1ın mUdUrlüğünün 
raporunun aorul-

lıtıiyC'n şRhitlC're teb't 
l• lna k~rar verildi. 
~ 27 alne bırakıldı. 

1) 

cevap 

H A" B E R - AkJam Postan 3 

taa·rruzu 
zaqiat verdirilerek 

- 52 -

Gemide çok mü
him birşey olduğu 

muhakkaktı püskürtüldü - Btn de baştarafa ~ittim ama 1 Baş kamaraya inen merdivenin 
goruyorsun ki buraya ııttiğim ba5ına gelmiştik. Kurd Llrsen 
yoldan gelmedim. Bunun sebebi· eğilip inme~e hazırlanırken ba-

Finler bir Sovyet 
muhribini batırdılar 

Dokuz gemi 
daha batlı 

ni izah edebilir misin? na: 
- Denize düşmuş olmalısınız· - Sakın patırdı etme, diye ten 

efendim. bih etti. 
- Avcıların Kamarasına baka- Yüre~im ağzımda onu takip 

yım mı efendim? ettım. Ne oldu~runu nasıl bilmiyor 
1 

Diye sordum. sam ne olacağını da bilmiyor 
Kurt Lar~en ba~ını c:alladı: dum. Ortada muhim bır şey oldu 

Ungiltereden birkaç vapur dolusu harp malzeme- ,Garp cephesinde Alman-
si Finlandiyaya hareket etti 1 b' 

ar ır taarruzda 
Londra, 17 - Finlandiyalıla· ı zemesi bırakarak keza püskürtül 

- Boşuna aram:ı, bulam:ıısın ğu muhakkaktı. Her halde Kurd 
Hump. Lirsenin başında knca bir yara 

Ama zararı yok, sen gel. Bat- ile denize atlaması da kapris de· 
taniyeni falan bırakıver şuraya. ğildi ya. Sonra \'uhanscn de orta· 

~rm ~u~avemeti devam ediy~~· müştür.. . bulundular 
Helsınkı~n gelen haberlere go- TolvaJaervıde kıtaatımız iler. 
ı T. 
1
re, aıpalc ne!ırini geçerek Man , lemeğe ve düşman malzemesi iğ· 

flerhaim hattına hücuın etmek \ tinamına devam etmiş ve gece 
iistiyen mühim Sovyet kuvvetleri \elimize 15 adet orta tank geçmiş 

Paris l? - Dün akşam Grap 
cephesinde Almanlar ufak mik· 
yasta bir, taarruz hareketine giriş· 
mişlerdir. Fransız tebliği bu ha· 
diseyi şöyle anlatıyor: 

Pe~i sıra yürüme~e başladım. da yoktu. 

'son .günlerde 29 tank ve birçok J<tir. 

Geminin orta kısmında bir gayri Bas karamaya ilk defa iniyor 
tabiilik yoktu. Kurd Larsen SÖY," dum ve me:-<livenin alt başında 
leni)·ordu: durduğum sırada gözüme çarpan 

top kaybetmişlerdir. Suonoisahmide kıtaatımız dört 
-- Bu melun avcılar dört saat ilk intibaı hiç unutmıyacağım. 

Finlandiya topcusu birçok nak 
liye dubalarını batırmıştır. Rus· 
in'bu hücumla"':ia 1500 ölü ver
mişlerdir. Yaralı ve esirler de 
sayılırsa yalnız bu mıntakada ta 
arruz .Rm:lara en aşağı 10 bin ki· 
~iye mal olmuştur. 

Ladoga gölünün şimalinde Fin 
landiyahlar yaptıkları son r:~~ı~a
bil, taarruzlar~a Rusların 15 tan· 
~·tahrip etm:§lcr ve ikrlc:me· 
ferde bulunmu§larc!ır. 

Salmi rr.ınt~!casında Finb"di • 
yalıların mukabil taarruz ile iha
ta ettikleri Rus kuvvetl~rinin 
mevcudu belli değildir. 

Finlandiya ordusu mü:Cemmel 
tank ldafi toplarına malik bulun· 
ma.1<ta ve bunları fevkalade iyi 
kullanmaktadır. 

Finlandiya tayyare mühendis
leri,, Fiitla:ndtya hatlarına ~üıen 
!;pek az huara !ğr~yan üç Sov 
r.et tayyares.ini tamir etmiye 11!'1 
VfIIa.k olmuılardır. Bunları Fin· 
1 .. .wı;yalılar Ruslara karıı kulla-
,~-

nacal:tır. 

t gün süren şiddetli bir çarpışma
, dan sonra Suomiı::ahm kilisesin • 
iden hududa giden yolu kesmeğc 
muvaffak olmuşlardır. 

"Düşman saat 6.15 dP. Moze. lik bir nobette uyanık kalamıya- Burac:ı geminin tam bas altım 
lin şarkındaki postaları.nızdan cak kadar tcnbzl ve uruşu'dar. isabet ettiği için müselles ı:;e!dindz 
birine karşı taarruz etmi~tir. Bir Baş kotranın önünde uyuyan "idi. Bu müsellesin üç du'°\•armda 
bölük kıymetinde bir müfreze, üç tayfaya ra;)tladık. Kurd Lar-, da çepeçevre iki sıralı on iki ran:n 

Kıtaatımız, Suomisahmi :kasa· topçu ve torpil endahtlarile h::ızır· sen onları birer birer çevirerek'.1 vardr. Büyücek bir odad:ın d:ıh 1 

basını geri aldıkları gibi, düşman· !ık yapıldıktan sonra harekete geç· yüzlerine baktı. Bunlar güverte geniş olmryan bu yerde tamarn 
kuvvetlerinin bir kısmını Kian • miştir. Bu hareketi topçu \'C ağır nöbetçileri idi ve gemide taamül on iki kişi yatıyordu. E•·imdeki 
tajarvi gölünün garbine püskürt, mitralyözlerin himaye3inde yap· olduğu üzere iyi havalarda uyu· yatak odam pek büyük değilrli. 
müşlcrdir. mıştrr. Taarruza uğrıyan posta malarına müc;aade vardı. O za· Ona rabtmen böyle bir düzine 

.. 1şiddetle mukavemet etmiş ve göj manlar sade dümenci, ikinci kap başaltı kamarasını içine alabilir· 
iNGİLTEREDEN GoNDERt· ğüs göğüse bir çarpışmajan son· tan ,.e gozcü uyanık kalırdı. ai. 

LEN HARP MALZEMESİ ra dü~man ağır zayiatla tardolun· ' Kurd Larsen sordu: n. 
"' muştur. ' - Gözcü kim? 

lçerdc ekşı, küflü bir koku var 

Londra, 16 (A.A.) - 60 bin 
,ıaz maskesi ve bir miktar harp 
malzemesi Finlandiyaya sevkedil• 

1
mek üzere vapurlara yüklenmiı 

ve ~emill'r yola ~ıkmışlardır. 

biri dı. Asıldığı yerde sallanan deniz 
Elimı'zde bı'r rnı'ktar Açık deniz tayfalarından fenerinin kirli sarı ıc;ıltcn.:ıa, du-

silah ve olan Holyoak titrek bir sesle ce- - "' ~ 
mühimmat bırakmıştır. Yarlardan bahl:çı çizmelerinin, 

vap \ erdı: mu~mbaların, her cinc:i temiz 
Düşmanın esir almaya muvaf· - Benim efendim. Bir saniye ve kirli giyecek ve çam1;mn sark 

fak olduğu iki a kerimiz tevki( kadar içim geçmiş efendim. Affe· tığını görüyordum. Bunlar da, 
,ateşimizden istifade e::ierek hatla.• ~dersiniz, bir daha tekerrür etmez 

l FİN HARİCİYE NAZIRININ, rımıza iltihak etmiştir . ., efenöim. gemi her sallandıkça ileri, geri 
• ' - GÜ\·ertede bir patırtı işittik, ısallanıyorlar, bir sJ.;ağ:ı ~eya du· 

SULH TEKLİFİ ÇEMBERLA YN1N_ CEPHEDE• yahut kim~eyi gördün mü? ,vara sürtünen ağaç dallarının 
ZtYARETLERt - Hayır efendim, ben... hışrrtısı gibi daimi bir surtunme 

Helıinl.i, 16 (A.A.) - Harı'cı'- L':.,ırtısı rıkartı o la d ı ~ Kurd Ursen. onun sözünü bi- ıul>' >- ) r r ı. '-•. mara-
ıYe :-1az:.:ı Tan~er, d~n ak§&m rad Meı>bur şemsiyesini yanma tirmesini beklememiş ve tiksinme ~nı.n bi_r k~:inde asılı duran bir 
lyo ı e once Fınlan-dıya sonra İl· mıyarak garp cephesine giden tn· '-ı .. .. .. b t ak k kocaman çızme intizamsız fasıla· t: r · 

1 
d v d d v < • • • • 1 e.>'uzunu uruş urar ar ·asını • 

>veç ısanıy .c. ogru an og~u~a~ gılız başvekıh Ç-emberlayn d" öönüp yürümeğe ba'Şlamıştr~ Göz' llarla duvara çarpıyor, ku\'\'etli 
~:~lotofa hıtap ederek demı§tıl'ı ı,tayyare ile cephenin İngiliz mın.-.,_ kü de gözlerini oğuşturat.:ak bu ka jb~r, takırtı çıkartıyordu. Sakin 
' takasına \'ac;ıl olmuş. orada ziya. 'dar ucuz kurtulmuş olmasının ''er 'bır gece .olmasına rağ=nen kama-

Hel&inkiden gelen haberlere "- Kavgamızı muslihane bitil'/ 'retlerde buL.ı:unuştur. ~iği hayretle kaptanın arkasından rayı ihata eden tahtalardan her 
göre,• Finlandiyanın merkezinde , mek üzere. müzakerata girmeğ~ ,baka kalmıştı. 'per~~~ gıcırtılar çıkıyordu. 
harekatta bulunan Sovyet kıtaa· amal:Je'İnisiniz? Finlandiya buna BATAN GEMİLER 1 

Butun bu patırtılar UYU)'anları ·=ll' mevcudu 7 50 bin tahmin hazırdır, Sizin ide lütfen radyd,,. Lo d 17. 1 b d 1 Vapursuzluk Tahatsız etmiyordu. Sekiz kişi i· 
'. • , , .•. • •• ! n rtz, . - sveç an ıra ı .:ı·1 H . f ı · ı ~mektedir. L..ıle cevap vermenuı!.rıca ede *1499 t 1 k U 'Uı er. a\a ne es erıy e ısınmış 

- ' A. ,..B .:ı._ h""' .. "'t!''~-h.1-fta r onu \ rsus vapurunun, •• •• d :,,e ag .... ırlac:mrı:;tr 
-.... .... - ....... # un\JIMl cnuz uır~ç a ev <ı•• b' . rıaıc . . . yuzun en )/ ) . -;y- BATIRIİiAN·GEMl .. vel B:'Pdliki~'ile·benim' eiztn .. ~.:ıun .. 1 rdınbı · .... nehtıcesınd~ .ş~rnal ... (De\'8mı nr) 
~"}· \ t • ' ~ ~uenızın e attıgr aber verılıyor. •• " 

~ {le ve Stalınle konuıma.kta oldu· 9 k' · k t K t 1 1 1 d • ;Jliracatımızda son gün- .... 
Deniz kumandanlığı tebliğin: f ğumuzu hatırlayınız. Siz bizden ~· ~~1 • ·a!ıp ır. ttur a 

1 
alndar anı- N M 

'ae ezcümle !deniliyor ki: 'b' . k' . . . ~ 1 ışı agır sure e yara 1 ır. lerde ·üurgunluk uman enemen-r ır arazı ter mı ıstıyorsunuz. "O • ~ • • - "'f 
rbo adalarında ve Ago aırit 'Haklı bir talep olmamasına rağ • Norveç bandıralc 1674 tonluk görülüyor • v ı 

e.ıarmda cereyan eden bir mü· ,men, size geniş müsaadckarhklar :-Fenia vapuru, tskoçya açığında ~ :Vapursuzluk yüzünden ithallt cıog U 
sademe esnasında sahil 'bataryala JCa buluntpağa amade idik. Anlaj 'l>ir mayna çarparak batmlştrr. ve ihracatımız son günlerde bir' dur- L d d 
~ızın ateti Gorky tipi bit. So~ ~dan müzakerat talik edilch~ 'ı1ürettebatı 18 kişi idi. Bir flika ~luk geçirmrktedir. Bilhassa de. · on ra ra yosunda bir 
.yet.muhribini ehemmiyetli sure~ iiz birleşik Amerikanın tavasau~ hulunmuc:tur. Flikada ancak iki ıniz harbinin şiddetlenmesinden ve" hitabede bulundu 

_ L ~ :1 •Şimal denizinin mavnlarla dolu oı .. • 
telhasara nöratıruttır. Son daki" e1klı'fı'nı· ve tsverın· teklı'flen'nı: t d J Londrada bul h t:<;& •• • ,_ - ır var ı. • masmdan Danimarka, lsveç vd unan eye ımızın 
ka<ia .. alman haberlere güre b\tl rel:idettiniz. Muhasamatın durdü'o Norveçin 1260 tonluk Pagny {Norveç ticaret g~eri memleke • reisi hariciye umumi kati'b( NÜ· 
muhrip batmıştır.,, .,.rulması icin Milletler Cemiyeti ~apuru ile 1900 tonluk Flood va· timize gelmez olmu~lardrr. Anbar- ·man Rrfat Menemencioğlu dün 

'tarafında~ yapılan teklifi reddet r: 1 T h'll · d ba 'Jarda duran mlihlm ihracat stokla. '1akcım Londra rad'-'Osunda türk. 
BİRE ON 

:->İsveç g~~telerinin ~nlandiya1 
1'daki muhabirlerine nazaran F~ 
t.t_'"..!.:ı: k k"l d 4 
-.auıya ıtaatr sev u cerı ola a 

yjilite icap ettiii zaman ricatla· 
... ~ı mükemmel bir tarzda yapı. • yorlar. lşe yarayacak Uitün köp 
filleri ve digw er ıeyleri tahrip et" 
• 4 

Ltikten sonra müstahkem hatta 
çekilmi§le~:lir. 

~ir • Finlandiya askerine on 
c..Rı•s askeri isabet etmektedir. i 

FİN TEBLtu~ 

ı: Helainki, 16 ;CA.A.) - Ftnlan• 
diya resmi, tebliği: 

]{prada, dü1man, :Kareli ber· 
Ahının müteaddit noktalarında 
kesif bir topçu ateşi ve tank hi
mayesinde. taarruza geçmiştir. 

Punnusjoki cephcsin.:e, müha 
cimler her tarafta pils!türtüimüş· 
tür. Müteaddit düşman tanla im 
h:ı~ilmiştir. 

I 
~ru ngı ız sa ı erın e tmış· 'rnnız vapur beklemektedir, !/f"" J • -

tiniz. Tarafımızdan doğru~ \lardrr. çe olarak beyanatta bulunmuş ve 
•doğruya yapılan teklifleri dinle· İdaho vapurunun kaptanı gaze. M • f ıdhni~tir ki: 
:ıiemek için bütün kapıları kapr 'itecilere yaptığt beyanatta bu sa- ' otorın iyatına .. Aziz yurtdaşlarım, 
dmız. Fakat size radyo ile hitap bah kendi \'3puru ile Holfeaad ld Londra radyosu türkçe ne~riyat 

'etmek imkanı elimizdedir. Hidi· ~apuru on mil mesafe ile giderken zam yapı 1 ııervisi benden size birkaç söz söy· 
seler, Rusyanın çok geniş proje· ~ayni zamanda maynlara çarparak lemcklığimı istedi. Bu teklifi 

heri olduğu fikrini uyandırıyor.. battıklarını söylemiştir. Holfood Petrol ve benzin fiyat- memnuniyetle kabul ettim. Mak· 
•Çarlık hudutlarını tekrar tesia't~ ~aha evvel batmrştır. A~ağı katlar larında değişiklik yok 'sadım, memlckctımın havasile 
ıçi1t bütün Finlanldiyayı zaptet· •da kalan bir tayfa boğulmuştur. A11J,uru, 16 < ıt.A J - Tkı:ıret n· temas ederek 1-albımin içinde si· 
11ııo1c arzusunda görünüyorsunuz. ' İngiliz lnverlane vapuru bir kfılelinflrn ıclılıft cdılıniştır: zin se ınizı du)maktır. Size zevk 
~ğer maksadınız böyle ise emin ,mayna çarparak batmıştır. 40 ki· J>ctrol 'c 11111,ıııkları fiyatlarının ile soyliyclıileceğim soz, Turklü· 
'tolun uz ki, Finlandiya hayatta bir §İlik mürettebatın üçü ölmüştür. lırr lıırnfı:ı :> ukscJınckte olmasına "ğün l rigiltcrcdc 1crc!( yüksek dev· 

k F' l di da 1 ve Ronı:uı) a ııl.> a asında ise Ib:at· l . 
,te ın an 'yalı kalıncaya ka r ngiliz Athel Templar petrol J1r Azim bir nlsbct dahilinde Ye et. rıc:ıli \C gcrek.s~.lR:tili.z milleti 
kendini•mudafaa edeuktir. .,gemisi lngilterenin şark sahille- munıar.aman tezayüt etti~i hıitte arasında gurdu~li yu'GZk itibarı 

ifinde batırılmıştır. son motorin hamulelerinin ancak muhtelif \'Csilckrle bizzat müşa. 
Finla;diya milleti, ne isti~li 

ni, ne hü~rriyetifli kaybet~ğe as
la razı olmıyacaktır ve ecnebi 
boyunduruğunu kabul etmiye· 

• k. ce tır ... 

BORÇLARINI ÖDUYORLAR 

Rôyter ajansının salahiyettar mezkQr memleketten ıret1Anfl,11tıii, hede ctlı~imi anl~ılmak o}acak ve 
mahafilinden öğrendiğine göre bulunmuına binaen motorin iİf\t· siz dünyanın bu karanlık za:mn· 

lorının arllırılına~ı zarureti huıl l İngiliz Doptforrol ve Velton va. larınd:ı ngilteredc Türk d?5tlu· 
olmuş ,.e ıışaAıda yazılı azami fiyat· 

puru ile Yunan Paralas vapuru !ar 15 ilkkiınun 1939 tarihinden)· ğunun kı}·m~ti ne büyü'( bir iti· 
'geçen hafta içinde Non·'Ç suların tibaren tatbik mnkllne konmuştur. bara mazhar oluyo:- '.i h~r şeyi du· 
da mayna çarparak batmışlardır. 1 - hıanhul, fzmir n bitende· yan, e""'n \'e hi~--.1~, kı1 'J!";İ 1iz· 

Atlantikte bir mayna çarparak nında ılf'po fiyatları d<ıkm1>de kilo de <le :ıyni in:'dbt bulunduğ~n:'l 
hımna 9 kıırıı, Te çift büyük ten~ · · 

veya torpillenerek b:ıtan 3217 to· J.:ede 329,20 kunış. olarak tcshit e· emınım 
nilatoluk Germania Yunan vapu- d:lmiştir. Sizın :s:.c:ıt. nazarlannnıdan U-

runun bütün mürettebatı kurtarıl- nin:ıen:ılcrh. her yrrcleki cart n- zak bulun:! ısum zam3,larda in 

~rça·al&rak bitfı;.- Şark hududun:la düşman ge • 

~a ... h=·· ~· ~i§ mikyasta hazırlıkbrclan son· 

Londra, 17 - Finlantliya hU· 
kümeli, harp ve müşkülat içinde 
olmasına rağmen, Amerikaya o· 
lan borcunun ilkkanun taksitini 

1dtln Vaştngtonun Amerika mali
ye nazırına ödemiştir. Bu hare• 

'ket Amerikada çok iyi i>ir ~~ 

rnıştır. yatlara: t büyük ya1i:la;=n:rnı'l h:ı-::dyle bı'1· 
AmiraHik geçen gün batan Dü. Dökmedl' kilo bıışına: 2,46 Kr. tiyarım. l\fö a:ıd" c:J'niz de sözle-

Y'di 'A ı"'! : pra'\ Lcimala ile Ladoga gölü ara-
~arqN•ATAQ • sındaki mıntai\a'.la taarruza geç· 

ıK mi!le• de 5 tank ve sair harp mal bırakmıttır. 

~es destroyerinden kaybolan 6 çırı 1<'!lf'1'rıle 73.sn • rimi size kalb'rr.' 1 e:ı sıc·"= kö~-
ilıh·c r lılıni~tir. 

ıı.ubaY: ile,~ a!kerin Ü;imlerini 2 _Benzin \C gaz)a~ı fiyatların· sinden gel~n l.ıir h:ı~ret i:.:d::·i!c 
• da ueiişiklik yoktur. bitireyim .... 
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Balkanlarda sulh . Alınan zırhlısı 1 Vilno üniversitesi 
ltalgan ln menfaati Loııdro,17-~lonle\ideo !ima. Y.• y~~dm•i"'· 300 Alma.n hah· f bombalar bu 1 un 

nı ağzında Alman cep zırhlı mı nyelısı ve Urugvay bahnye mck 

k , d d bekliyen harp gemilerinin sayısı tebi talebesi alaya iştirak etmiş· füıunns, n (A. A.) _ ı~ttvanya memurları, Viln° ıi 
la tızası n an ır altıya çıkmı5tır. "Ajax .. ,·e "A· lerdir. tc>sellıim ederlerken Polonyalı talebe, Univcrsite salonlar 

· chille::ı., knffazörlerine ln~iltere· Ingilizlerin zayı atı br vilcuda gı>lircıek mukavemete· teşcbbil!ı elmiş oldu~l 
nin 32 bin tonluk "Henown,, zırh· Exeter kruvazörü harpte ha· tanın miidahalesinc mecburiyet hasıl olmuştur. Ünh·crSıt Kont Çiyano nutkunda Türk . İtalyan hsı \'(' ''Royal Oak .. tayyare RC" sara uğramışsa da, Achilles ve !erinde bombalar bulunduğundan birtakım tcvkifat yapı 
misi ile Fran~ızlann "Dunkerk,, Ajax zırhlılarının hasarı gayet F inlandi yaya yardım süratle ya ınünasebatından da bahsetti muharebe kruvazöründen 1'a~ka hafiftir. Ajax ve Achillesde ölen-
ln~ilizlerin "Repul.:;e,, dritnotu da ]erin sayısı azdır. Londrn. ı ; (A. A.) _Eski lngıliz elçilerinden ol~P İtalyan hariciye nazırı Kont 1 

Cianonun dünkü nutkundan, ga
zetemizi makineye verinceye ka· ı 
dar alınabilen kısmını dünkü sa
yımızma vermiştik. Bugün bu 
nutkun mütebaki kısmından şa • 
yanı dikkat parçalan v eriyoru:r:. 

''- İtalya ile Türkiye a~asın· iltıhak etmiştir. Yaralanan ve ölen Achilles :ıinde Finliındiyada lngiltC'renin milmessili sıfatile ln~U 
daki münasebetlere 1932 tarihin- Makineleri işlemeğe kruvazörü tayfalarının isimleri Vinlıindiyunın istikliılini tanımı olnıı B. Heni")' Beli, 

de tecdit ve te}•it edilmiş olan başladı dün akşam amirallık tarctfından den buraya gelmiş ve Finliındiyanın kurtanlması :ma~~ıı 
dostluk misakı hakimdir.,, .\iman gemı~i limandan çıktığı neşredilen bir tebliğde münde· olduğu ,kadar süratle bu mrml<'kC'tc silfıh ve lcvaznn 

İtalyan hariciye nazırı ilaveten takdirde vukuu muhakkak muha· riçtir. rclılc yardım cuilmcsi lazım olduğunu söylemiştir. 
demiştir ki: rehcye ı\lmanların diğer bir cep Listede 4 ölü ve 3 yaralı ismi 
"- Tuna havzasında ve Bal · krU\·azörünün iştirak edeceği yo· vardır. Tebliğ. ölenlerin en ya· 

kanlarda sulhu muhafaza etmek !unda Berliııde şayialar dolaştığı kın akrabalarına malumat veril· 
Kont Ciano, harbin nasıl baş

ladrğının. daha ziyade Berlin gö 
rüJiyle, bir tarihçesini yaptrktan 
sonra şöyle devam etmiı?tir: 
''- Sulhu kurtarmak matlUp 

olduğu takdirde Almanyaya hak· 
lanın teslim edilmekte olduğunu 
ziman altına alan ve müstakbel 
müıakereler için bir itimat ve 
hüsnüniyet havası yaratan bir 
hır.rc'lcd yapmak icap ederdi. Bu 
sebepten dolayı İtalya, Danzigin 
Almınyaya terkedilmesi davası • 
na sehabet etmiştir. Bu csna\ia 
diğer lbir hfidise vukua geldi: 
Rus - Alman mukareneti. 

Moskova ile Berlin hüklımct-
lerinin aralarında bir ademi te • 
cavüz misakı akdetmek hususun 
daki kararların fevkalade olan e-
hemmiyetini, hadisenin bütün 
dünya-da uyandırmış olduğu hay· 
ret ıgöstermiıtir . ., 

Balkanlar 
İtalyan hariciye nazırı mütea· 

kiben J(iylc demi§tir: 
''- Fqiıt hükUmctinin hiç.bir 

tqebb\nte bulunmamı§ olduğunu 

ve bu anda bitaraf devletlerle teı 
riki mesai ve dostluk münaıc-
betlcrimizi hususi bir surette ta· 
rif etmek i~in hiçbir teıebbüste 
bulunmak tasavvurunda olmadı • 
ğımm söylemek isterim. 

Madem ki, Balkan yarını ada
sutlan billıassa bahsedilmi§tir ve 
madem ki, hikmeti vücudunu ta· 
rihtcn v e coğrafyadan, an'ane· 
lerden ve bir Balkan devleti ha
line gelmiş olmak vakıasından a· 
lan bir alaka ile İtalyan siyaseti 
bu nuntakaya doğru teveccüh e· 
diyor, Tuna havzasında ve Bal· 
kanlarda nizam ve sulhu muha-
faza ctmcği kati surette a rzu et
mekte olduğunu beyan ve teyit 
etmekle beraber, İtalya, ne ge
ki1dc olursa olsun bir blo.kun bu 
bloka. dahil olacak memleketlere 
faydası ve sulhu t esise medarı 

olacağına kail değildir ... 
Kont Ciano, Balkan d evletleri· 

le mlinasebatın normal olduğun
dan bahsederken demiıtir ki: 

•TAKSIM 

bütün memleketlerin müşt~rek 
menfaatleri iktizasındanıdır. Bu 
sebepten dolayı İtalya, milletle · 
rin kendi aralarındaki muallak 

meseleleri dostane bir surette 
halletmek hususundaki ar:r:ularr 
nr izhar etmelerini derin bir senı 

pati ile karşılamaktadır ve onla
ra vesayada ve yardımda hulun· 
mağa amadedir ... 

Milli Şef 
( Baıtarllf ı 1 İncide) 

Divrik, 16 (A.A.) - Reisicum 
hur ismet İnönü, saat 13 ü çey-
rek geçe Divriğe muvasalat et· 
miıler ve büyük sevinç ve sami
mi tezahüratla karşılanmışlardır. 

Milli şefimiz, Divrik istasyo· 
nunda çıkan demir cevherinin 
istasyonda vagonlara yükletilme
sine dair etraflı mallımat aldrk • 
tan sonra trenlerine binerek yir
mi dakika ötede bulunan Ç.urek 
istasyonuna varmışlar ve oradan 
otomobilleriyle istasyondan 7 50 
metre yükseklikteki Dcmirtepe 
ocağına gitmi§lerdir. 

Demirtepede demir maı:leninin 
ne suretle topraktan çıkarıldrğı 

ve Curek istasyonuna nasrl taşın· 
dığr, madenin ve işletilmesinin 

yakın zamandaki seyrü inkişafı -
nr, yapılmakta olan 250 kişiltk 

lokantalı amele evi hakkında ken 
dilerine verilen izahatı dinlemiş· 
ler ve bir çok sualler sorarak 
memlek etimizin sınai inkişafında 
rol oynayacak olan bu kıymetli 
demir madeni ile yakından ala
kadar olmuşlardır. 

Reisicumhurumuz Demirtepe 
civarındaki işletme sahasııl:ia bir 
müddet yayan gezdikten sonra, 
Curek istaayonuna avdet etmiş· 

ler ve orada yapılmakta olan 100 
kiJilik lokantanın amele evi ve 
memurin evleri, mektep, hasta
ne hakkında malumat almr§lar· 
dır. 

Sineması Tel: 43191 • 
Bu hafta iki büyük film ayni programda 

1 - Görenleri kahkahalara boian taklidli ve eğlenceli fi lm 

OÇ 
PASTIRMACIYAN ve ŞK. 

AHBAB ÇAVUŞLAR artistler• tarafından oynanmrf 
emsalsiz filmin son haftasından iıtifade ediniz. 

2 - Aynca ilave olacak 

DENiZ Kili MOViTA 
Honolulu sahillerinde ıeçen latif ve r uhnevaz fac'lolı 

ve macera filmi (ilk defa olarak) 
• E kler Jurnal en son dünya hıwadiıleri . 

B,11 ,11111,1 
.• "PASTIRMACIYAN., 12.20 3.30 . 6 .30 - 9.30 

~ U U 1 • '·DENİZ KIZI MOVITA,, 11 .. 2 - 5 • 8.15 de . . . . ..... 
- ·-··· -- -. . ----- . ::.·.;·::-=.;· ~:!::ı----- --· ... ... -

bildirilmekte ise de bu henüz te- diğini ve muharebeye iştirak e
yit edilmiş değildir. den diğer gemilerdeki zayiatın, 

Almanların 
uydurması 

ı\lınan son bir habere göre. bu hususta malümat alınır alın· rna.~ tarafı ı incide> 
Gr;:ıf Spee·nin makineleri bu ak- maz bildirileceğini ilave etmek· Fransız kumandası altında. Sov· 

b 1 tedir. vctler itti:1a::hna karşı bir ordu şanı çalışrnağa aş amıştır. J 

Filo kumandanı terfi Urug\ ay Ye Arjantin hükCım~t· te~kiline dair gizli bır maddeyi 
!eri İngiliz ,.e Alman harp gemı· ihth•a ettiği bildirilmektedir. Bu 
lcrinin muharebeye \merikahlar ordu 400 bin Fran-,ız. 80 bin ln

etti 
l ııgiliz kralı lmk bir di.i~mana 

karşı kazandıkları muvaffakiyet· 
ten dola)'I üç gemiye kumanda e· 
drn komodor Har•ord ile üç gemi 
kumaııdamna muhtelif nişanlar 
,·cm1iştir. Komodor 1 larvord kont 
amiralligc terfi etmiştir. 

Mühlet bitiyor 
Londra, 17 -- i\lontevideo li· 

manına iltica etmiş olan Alman 
cep zırhlısı "Graf Yon Spee,.ye 
bu limanı terketmcsi için Urugvay 
hükumeti taraf mdan verilmi~ o· 
lan mühlet bu akşam bitmektedir. 

Galip bir ihtimale göre Alman 
zırhlısı · limandan çıkarak gece ka· 
ranlığmda'l veya sisten istifade 
edip kaçmak niyetindedir. Liman.. 
da kaldı~ı takdirde beynelmilel 
ahkam mucibince silahtan tecrit 
edilmesi Jazımgeliyor. 

Diğer bir rivayete göre. Alman 
zırhlısı Ruenos - Aircs limanına 
giderek tutacağı yol için kati bir 
karar hazırlamasına imkan ,·eren 
bir vaziveti idamcyc çalışacaktır. 
Alman ~ırhlısının l\fontevideo li· 
manına kılavuzsuz olarak sığındı· 
ğı zaman, mahrukatı tamamen 
tükenmiş olduğu s<»·leniyor. 

Graf von Spce·nin tamiratı ev
\•elki gece olduğu gibi dün de 
hummalr tarzda ldevam etmiıtir. 

Bu hususta birçok çelik ]ev· 
balar kullanılmıştır. Son mühle
tin inkizasmdan· Alman zırhlrıı

nın çıkmaya te§ebbüs edip etmi
yeceği merakla bekleniyor. AI· 
man zırhlısından çok daha kuv
vetli İngiliz zırhlıları Rio nehri· 
rjn mansabını çevirmiş olduğun 
dan böyle ibir çıkış hareketi bü -
yük bir cüret olacaktır. 

Fenciler, son verilen mühleti:ı 

bütün tamirlerin yapılması için 
ka{i geldiğini müşahede eylemi~

lerdir. 
Alman zırhlısı mayi mahrukat 

ve tonlarca yiyecek almaktadır. 

Ölen Almanlar 
Graf von Spce zı rhlısında ö· 

len 35 bahriyelinin cttedi dün 
karaya çıkarılmış ve cenaze ala-

. konferan mca bitara[ mmta'rn i· giliz ve 500 bin Türk a.,kerinden 
lan edilen sularda devam etmiş ol- mürekkep olar.aktır. 
malarım İngiltere ,.c :\!manya Anadolu aj<:nsınıu notu: 
nezdinde protesto etmi ;!erdir. ~a- Bu haber tamamen tasni edil· 
hildcn üç mil me:lafc da:ıilin1e bi· mi~tir. 
le harbe dc,·am etmiştir. _.::_----------,--

Salahiyettar Ingiliz mahafilin. Bu sabahki maç ar 
de kaydediliyor ki, son .Amerika 
konferansında Amerikanın etrafın· 

da tesis olunan bitaraf mınta~cayı 
İngiltere tanımamıştır. İngiltere 
ancak üç millik karasularını tanı· 
makta devam ediyor. 

Almanlara göre 
Berlin, 17 - Almanlar Graf 

fon Spee ile lngiliz kru,•azörlcri 
arasında yapılan muharebeye ln· 
~iliz tayyarelerinin ele iştirak et· 
tiklerini iddia ediyorlar. Almanla
ra göre mütracklit Jııgiliz ke~ if 

tan•areleri Graf von Speenin top· 
larile tahrip edilmiştir. ı\lmanlar 
lngilizlerin mühim zayiata u~ra
dığı iddiasmdadırlar. 

Muharebe nasıl oldu? 
Loudrrı 16 -- Alman cep zırh· 

lı r ile 1 ngiliz hafif kruvazörleri 
arasında vuku bulan muharebe 
hakkında yeni yeni taf ilftt gelmiş· 
tir. Von spce·nin hesap memuru 
olup Montevidco hastanejnde te· 
davi edilmekte olan bir .\iman şu 
malfunatı vcrmiı;tir: 

"- Şafak sökerken uzaktan ln. 
giliz kruvazörleri göriildü, on daki. 
ka sonra toplar gürlemcğl'! başladı. 
Von Spec'ye ilk isabet eden giille, 
elektrik tesisatımızı bozdu. ışıklar 
rıöndü. Ben yaralanmış. beş arka • 
daşmı da yanımda ölmüştü. Yl'.'rlc
re sürünerek geminin hastanesine 
gitmeğ cuğraşıyordum. O esnada 
gemimize iki isabet daha vukubul. 

( Baıtarafı 1 İncide) 

).laçın · ikinci de\'I'esi birinciden 
daha heyecanlı oldu. lki taraf da 
sert bir oyun oynadılar. Yirminci 
dakikadan sonra hiıkimi>•et Pcrn· 
lılara geçti. Galatasaray müdafa· 
sı dün yaptığı maçtan sonra yor
gun görünüyordu. 

35 inci dakikada Pera soliçi Ga. 
latasaray kale>:inc takımının ikin· 
d ,.e g;ılibiyct golünü altı \C maç 
da höylecc 2-1 Pernlrların muvaf · 
fakİ\·etilc bitti. Müsabakadan son· 
ra g~lip ıtJOOm 'kohmu~ olan kupa
yı aldı. Galatasaray takımı ck>:c· 
riycti dünkü maçta oymmuyan o. 
yunculardan teşekkül etmi~li. 

du. Ashil ve Ajax İngiliz kruva • 
zörleri, savurdukları k<.'.sif duman
lar arkasına saklanarak bize bir 
mil kadar sokuldular ve biltiln top
larını gemimize bo§alttılar. İngiliz 
kruvazörlcrinden birinin s:nurdu -
ğu torpili, kumandanunwn mahi -
rane bir manevrası sayesinde ye -
ıııekten kurtulduk. lngiliz knım -
:zörlcri, bizi sahil boyunda sık1şhr. 
mııılar, serbestçe manevra yapma
mu:a ve açık denize RÇ1~mnmıza 

mani oluyorlardı. l(umand:ı kule • 
sine vaki olan isabrtlcr yüzünden, 
orada vazife gören birçok zabitler 
yaralanmışlar veyahut maktul düıı-
müŞ!!rdir.,, 

PALAVRACI 

POliS HAFiYESi 

Sinemasında ve sinemanın birblrinckn 
güz~I iki yıldızı 

Tarafmdan şahane bir surette temsil edilen 

, 
1 

CEZAiR SEVDALAR! 
tlaveten: ma tine 

G~ıElENIE Q AINUiiTA ILl\JBSIE 

1 • 
Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 1 
• Nevralji, kırıklık ve b~ tiin n~rılarınızı .d.er· ::~: 1 
ıBI keıer. icabında a 11nde 3 kase alınabılır. lf:::::: 

RDCHARD 

SHIRLEY 

Kü~ük 
TEMPLE 

Prenses 
e- . • • 

Mukabele 
luzurn 

yapılma<lıf ··· ılıl 

görm<'yiz. .ıdcıtııd eef 
A iman yaya ;;irebllJJS .,ıt 
kiimet merkezinden 
a lma:ra ba.ğlıdır. O 
man~ da. Tü.rkl~·o 1 

dan Türk koruıolo51 tlt 
<'P~i \ ize ayni ın~ dl 
ınahtlır Ye onlarda" 
tarda, hattıi. muh•btre 
faıla vcrmC\'İ jcsb 
göre ücret aİınaııdJJ'· 

Jİ.Jl Mukabele biJınlsl 
radadır. 

ihtikara k 

rü§en bir 
demıııtir ki: . 
"- Uıtanbulda ~ 66 

ğım. Bu müddet i~ t 
ihtikar meselesi, ib~ 
iııleriylc meşgul ola 

• 1:1rlt 
rulan ihracat bırlV' 
maslarda. bulunacaıııı1''' 

Vekil, şimdilik bO) ııJı 
mak istememiş. ıııjllıl) 
hayat pahalılığı ~c J)tıl 
cadelc hususunda. bS t 
ten beklediği taaUre ut 
suallerine evvelU. ~ 
bir pehlivan JıiJtaYC 
la mukabele edcre~ıı? 
"Kabil olsa canını • 
hatJrlalmL'itır. Jfalk~s)I 
hassasiyetini gayet ıııO 
Nazmi TopçuoğJu, .,,pıl 
mücadelenin naıııl ) 

.__:..iir: suretle izah cuıuç· 

''-.Alaca~ t 
ma tarzında değil. gJı 
sadi olacaktır ,.c ııı fil·, 
kıirm önüne gcçoce 

Ticaret vakili )~• 
lSP'r • 

tetkik ve temd ıc 
ve tfoaret odaııın~ torıl 
rakiylc mühim bir 

lncaktır. 

ııı 
Te§kiliıtlandı.rtll~ tP-

vet, dış ticaret r _.4ıı•• 
mal Ziya. ve yarın t ~ 
Jecek <>lan -iç tıcare jç • 

rü Cahid Keıiın bU 

rnk edeceklerdir· 

En salahiyetli ~te 
rcndiğimizc göre t~ ~ 
sadan mat get.irt.ıtl t ).,, 
de buradan ihra~s. Jjl~ 

. ıı.il1 sunda tacirlcrıın . ıc 

lan güçlükler 1~01'etl 
lIUkümet, bu :ınelilıstb J! 
lan anla.~maıs.rın :dstı 
tiren engelleri ~~~ t~ 
için mU\·-ııffaknet 
vam ediyor. ,, 

Bu engeller k~c~ 
ve lngiltereyle t•Y ,. J 

-· ve 1'0 Pı genişliyecegı lce '] 
dirili. . EV"c ;JlflJ 

yor. --'ıc• 
....:ı:;;.;-11: bıw' .,.,. 

göndenü6..-- . ,•o r" t 
dcl,rlml%in :tngf~ıııslllf1 
salnrmda alıcı bU 

dilmi~tir. 
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dolqtığı mmtakada 
ıı.... Ve müttefikleri için fayda· 
;ı&nat mC'Y'ZUu mu yoktu? 

h...~ dolu .• 
· :::""iitığı Bazey civannda reJıç

işlerinde çalı§abileceği tar. 
!Mı.....~ değildi. Bu tarlalarda 
l~ bahanesile düşman mü· 

lıru uzaktan rahatça tet· 
'de bilirdi. 

allrası taras.5ut için en müsait 
Sarktan ve garptan gelen 
burada Möz hattına geçi· 

.u. Biraz alışkanl~a trenlerin 
ü bile tahmin etmek münı. 

il, 
labiatUe yinni dört saat zarfın
ıtten trenlerin hepsini bir ada-

letkik etmesi imkansızdL 
Baıeyde geceleri uyumıyan 

~Yı saymaSlnı bilen cesur a· 
~eksik değildi. Haym onlar. 
~3tifade edebilirdi. 
:"l!Yle düşünerek topallaya to:

!"a }'Ürüyordu. lşte Jivona 
ifa gece de bastmuştı. 

Ynl köyün etrafından dola· 
bir ~ftliğe geldi ve doRruca 
ığa gitti. Birkaç akşamdır 

'aınanııkta yatıyordu. lçi ra
~ildi. Sabahleyin çıktıb 
te akşamı ne bulacajı bilin. 
bir devirde yapyordu. Ma· 

11h ı;if tlikte ~Y sakin gl>-
'or, bir fevkaladelik f arkedil· 

u. 
~ıa it bir köşede samanlar ü. 
.:ıe Uzandı. Onbeş gündenberi 
~ korktuğu anlar i~te bu is· 
~t. faaliyetsizlik ve hülya an· 
·~. 

~lt muvakkat bir emniyete 
ca, ona asıl derdini unut

daimi bir tetikte bulunu~ 'ndm kurtulunca ıi.hnin. 
~'tansuazı silemiyordu. Gün· 
~ı her dakika tehlike baı;ırun 
'1).jeYdi. Bir §eY düşünmüyor, 
0L~zsa gündUzleri. ke:ıdi ken· 

lerini saklayacağından emin de· 
ğildi. . 

Haym, azami derecede mağrur
du, ıstırabını belli edemezdi. Hid
detini ortaya koyması ise hem 
gayrimakul, hem de kendi hesa. 
bına gururunu kıncı ve hem de 
ınsafsızca bir hareket olurdu. lki 
genç son derecede dürüst ve na· 
muslu davranmışlardı. Biribirleri· 
ni seviyorlardı, aksini yapmak el
lerinden gelmezdi. 

Haym mektepte felsefe dersinde 
duyduğq bir vecizeyi hiçbir za.. 
man aklından çıkaııamamıştı: 

"Yalruz neticeye değil niyet -ve 
maksada bakılır... Gayyar ile 
Fransuazın Hayın hakkındaki ni· 
yet ve maksatları daima temiz ve 
saf olmuştu. Onlar Hayın için 
dost olmuşlardı. Böyle kalmalı 

idiler. 
Hayın da onlar için dost kal~· 

caktı. Aksi onun hesabına bü~ 
bir kabalık olurdu. Bununla 'Qera· 
ber onların, Haymın kalbinde <>
lup bitenlerden şüphelenm~leri ta.· 
mndı. Onlarla beraber dönmek 
istememesinin diğer bir ebebi de 
buydu. 

(Denmı nr> 

Eyüp icra nummlulz:ndan: 
Bir borçtan dolayı mahcuz olup 

paraya çevrilmesine karar verilen 
bir açılır kapanır cevizi renkte 
masa, aynalı cevizi renkte gar
drop, bir kanape iki koltuk, dört 
sandalye meneviş bezli. ve ceviıt 
renkte oda takımı rüsumu teUa.li· 
ye müşteriye ait olmak üzere açık 
arttırma suretile 30·12.939 cu· 
martesi günü saat 9 dan 13 e ka· 
dar Taksim, Tak-sim çeşmesi so· 
kak 32 No. h evin önünde sa. 
tılacağından isteklilerin mahallin· 
de hazır bulunacak memuruna 
müracaattan ilan olunur. 

35 yılını vab~ıJer arasında srçırmış bır Alman seyyahı 

Cellat bir kadının misafiri ohnak 
herhalde pek hoş olmazdL 

Kadınların pervasııca Mkim mı yere inmışlermış~ :'\Lğ.·r dun}a 
oldukları bir orman kabilesinde 1 yüzündeki kajınlar a.;ıl (güneş) te 
erkeklere cellatJııc öğreten cellAt otururlaımış, güneşin kızları i. 
bir kadının misafiri olmak herhal· 
de pek hoş ve zannedildiği kadar 
da eğlenceli olamazdı. 

Bununla beraber Cuhi. yanı 

kadın kabilelerinin derebeyi ka· 
dınlan cellnt olmayı, yani öldür· 
meyi bildikleri gibi ya~tmayı da 
biliyorlar! Zira Cuhi benim cel. 
Ultlık i~a~lanGdan ürperdiğimı 
sezer sezmez, gene bir kadınlık 
duygusuna m~IQp olarak kor~uns 
görünmeyi istememiş ve tatlı bir 
gülü~le gülmeye çalışarak yanıma 
oturmu5tu. Bana gayet ı;en bir 
tavırla: 

- Ne korkuyorsun? Biz cel· 
lf\tlığı göklerden öğrendik! dedi. 

.,....... Göklerden mi? Siıin ustanız 
gökden mi inmedir? 

Diye istihza ile karı ık hayreti· 
mi görünce bana kadmlann kai· 
natı bile na5ıl heveslerine ve ken. 
dilerine uydurduklarını gösteren 
harikulade bir ananelerini anlat
tı. 

M~ğer bu kadınlar bildiğimiz 
gün~. ay ve yıldızlar hakkında, 
yani kainat hakkında da !;Qk ga· 
rip ve mahirane efsaneler uydur· 
mu_şlar! 

Cuhi birdenbire ciddil~ş o. 
lan gözlerle yüzüme ters ters ba· 
karak: 

- Biz. yani kadınlar gökten 
indik! dedi. 

Bu idc.ijaşını isbata da kalkı~tı. 
Cuhinin gayet büyük bir gurur 

ve heyecanla anlattığına göre gök
te kendileri yüzünden müthiş bir 
cinayet olduğu için onlar, yani 
n\Uhterem ve mukadrle kadın kıs· 

mışle
0

rl 
Güneşin iki tane karısı \'armış. 

lşte gö. teki ay o karılanndan 
son kalanı imış! 

Yani bildığimiz ay onların, 
kadınların asıl aııneleri}·miş! 

lki kadın, güneşi, yani bir er
keği aldı~cları ıçin aralarında kıs· 
kan;lık başlamış. O vakit aylar· 
dan biri güneşi öldürmeye karar 
vermiş! , 

Fakat güneşin öteki karısı olan 
diğer ay, iki ortakların dahs gen· 
cı ımış. Rakibesinin bu cinayet 
niyetinden kuşkulanmış, onu dai· 
ma gözetlemeye başlamış. 

Bir gün ayların genci sabaha 
kar§! dağların arkasına saklanıp 
beklemeğe başlar. O gece ortağı. 
nm güne~ bir fen alık yapaca· 
~nı hissettiği için uyumadan bek· 
ler. Filhaldka bu şüphesinde de 
yanılmamış old~:ınu anlar. 

Çünk4, kıskançlıktan deli gibi 
bir hale gelmi~ olan öteki büyük 
ay, eline göklerden geçirdiği bir 
ateşten ~imşegi saçtan arasma 
sakhyarak, sürüne sürüne. güne· 
şin uyumakta olduğu kamıcıların 
arasına yavaş yavaş sokulur. Ka. 
dm ay, tam zehirli şimşeği U}'U" 

makta olan güneşin kulağına so· 
kup beynini yakacağı sırada da
ğın arkasında saklanmakta olan 
genç ay kadının üzerine fırlar. A
ralarında müthiş bir dalaşma baş
lar. Saç saça, başbaşa gelirler. 

tşte tam bu sıra:ta bürük ay, 
küçük arın tam kalbine zehirli 
şirqşeği saplayıverirl 

(Dıwıımı \·ar) 

Sarı· Kırmızı müdafaasının tev· iade oyunu 
'letic0· ·in . P.himizde bit mrsine en büyük amil 

oldc·. 
Dün Taksim stadında yaz gü· 

nünü andıran güzel bir ha\ ada 5 
bin kadar tahmin edilen bir seyı.r
ci kütlesi önünde Milli küme şam. 
piyonumuz Galatasaray takımı 

Yugoslavlarla karşılaştı. Baştan 

sona kadar iki tarafın karşılıklı 

mücadelesi halinde çqk zevkli ce· 
reyan eden müsabaka Galatasa
rayın 1-0 galibiyetıle netıcelendı. 

MAÇIN KU/1'/GI: 
Çar§amba gunü Beyoğluspora 

kar31 çok Mkim bir oyun oynıya. 
rak bize tefevvuklerini ispat eden 
Y~oslavlar dün de bizden daha 
iyi oynamalarına rağmen enerjik 
Galatasaray takımı karşısında 

mağlObiyete boyun iğmek mecbu· 
riyetinde kaldılar. 

(W) sistemini bihakkın tatbik 
eden misafirlerimiz havadan oy
nadıkları zaman bizimkilere te
fevvuk ettiler. Buna mukabil yer. 
den O}'nanan oyunda ise bizimki· 
ler karşısında bir hayli sıkı5tılar. 

Birinci devreçle mütemadiyen 
havadan paslarla beslenen Galata· 
saray muhacimleri Yugoslav mü· 
dafaası karşısında netice alama
dılar. İkinci devrede Le yerden 
paslarla fevkalade enerjik oynı· 

yan Galatasaraylılar Yugo"lav 
müdafaasını çok mü~kül vazıyet· 
lere sokmağa muvaffak oldular 
ve bu arada Cemilin güzel bir ha· 
reketi ile bir de gol kazanarak o. 
yundan 1-0 galip çıktılar. 

~ICS4.DAK4.N/N TAFSiLAT/ 
Birinci devre ıki tarafın karaı· 

lıkh akınları ile ve ekseriyetle ha· 
•adan O) n ııı~ordu. Bu şekilde 

Parlak muvatfakiyetlerle dolu 
tarıhıne yem bır şeref daha ll!v. 
eden Sarı _ Kırmızılıları candan 
tebrık eden.ı. 

Dunkü müsabakaya talmnlaı 
şu şekilde çıktılar: 

YugosJavyar: Louris - Anctt
lwvıç, Stokir - Otanokoviç. /jlD" 
cıç. Crrrcoviç - Saı.riç, RakM, 
Pctrovıç, Dretıov~. PerU,. 

Galatasaray: Osman - Faruk, 
Admm - MU30. Enver, Ctl6l -
Salim, Eşfak, Cemil, Btıduri, Sa.. 
1afim • • 

Mektep takınılan 
arasınua 

Dün Seref sahasındn ;_w i 
1nüsabaka 'YlfPtı 

Işık lisesi: 4. Mua1'l:r1 
mektebi: O 

Mektepler arasındaki tut.bol 
maçlarına dün Şeref stadında: 
devam edildi. 

Günün ilk müsabakası I~ 
lise~i ile Muallim mektebi ar.ısm 
da idi. t 

Takımlar hakem Halit Galibltı 
idaresinde karşılaştılar. 

Ü}•un Işık lisesinin soldan yap. 
tığı bir hücumla ba~ladı, daha ilk 
dakikalarda geçen ~_nenin şampi
yon namzedi olaıı ışıklılar oyuna 
hfıkim oldular. 
Yavaş yavaş açılarak muallim 

mektebi kalesini sıkı~tmyorlardı. 
Muallim mektebi rnuhacimleri en 
sonra Jşık kalesine indiler. 

Yalnız kalaıg,ıyordu. 

~ tehlikeli maceraya atılma· 
bir sebebi, vatanına fa~ 
tndİjÇi!inden ~·· kalbi. 

11tırabından kurtuhook gay· 
~ Umidiydi. 

~\izleri ke00iınıi, aşk.ı dt1-
efe vakti mi vardı? Her a

dikkate değer bir nokta ile 
8erı~Yordu. Duzi istikam~tin.. 

Atatürk vazifede arkadaşlık 
uğruna f edakô.rlık gapmazdı 

cereyan eden oyunun 10 uncu, 15 
inci dakikaların1a Galatasaraylı. 
lar ve 22 inci dakikada da Yugos· 
lavlar mühim birer fırsat kaçırdı 
ve devrede iki tarafın bütün gay· 
retlerine .. ağ-nen 0-0 heraberelikle 
neticelendi. 

Az sonra muallim mektebi bir 
gol fırsatı kaçırdı. 10 uncu daki. 
kada Işık mu hacimleri muallim 
mektebi rnü:lafaasma kadar indi
ler. 
Sağdan yapılan bir hücurrida 

sola geçen topu Ali güzel bı r şut 
la takımının ilk sayısını yaptı. 

Devre o .. talarında Işık takımı 
güzel bir anlaşma ile muallim 
mektebi kale-:;ine kadar indi. Sol 
açıktan bir pas alan soliç lhsan, 
çok güzel bir şutla takımının i. 
kinci ı::o1ünü de yaptı. ıyen şu af ır top;ulann nu· 

1 neydi? anlamıştı, Flandr' 
gelen Bavyeraiılar; ayanı 

r t. .. 
a 1'.1eri ile Brevil arasında 
lll\i §U çayırdaki haıırhk? 

lar yeni bir tayyare sahası 
~:: ğa ve hangar i~ etme· 
""1a!'nt3lardı. Bu daha ziyade 
:ıı dikkat ve mühimdi. Birka~ 
&onra Atman tınarelerine bu 
~ada ve ~uvalarmda hU· 
ttrnek ne güzel olurdu? Bu 
l'ıtn }"erini süratle Fransaya 
tıne1· d" ıy ı. 

~den güne daha mühim ma. 
~~luyordu. Bir yandan 
iti isi :ntırablarını yenmeğe 

11de hap:ıetmeğe muvaffak 
f.lttlu. Zamanla eski soğukkan
tıı elde etmekteydi. Hayın, 
k ortaya çıkabilecek miydi? 
•adar mu\'affak olamasa, 

~ l,,ıi!.zın aşkının açtığı yarayı 
:-ece teH\fı edemese bile ar-
ı 

arının karşısına sakin ve 
t 1 bir çehre ile çıkmasr bir 

n sonra mümkün olabile-

Atatürk ikinci ordu kuman· 
dan vekili olmuştu. Kuman~ası
nı cliue alqığı ikinci orduyu der
hal Murat vadi,ino kıılamaya 
çekmişti. 

Kı§ bütün P.ddetiyle hükmünü 
ııUrüyordu. Ord\11\un geri hizme
tini tanzim ve iqe kabiliyet~ 

tez:yjd maksadiyle Sekratta bu· 
lunan kararglhımıı Diyarbaktra 
dönüyordu. 

Nuri Conkerin kuman~amd"
k.i sckirin<:i fırka ; Muş cephesi· 
ni Murat g.i-malinde tut\lyorıdu. 

Sayılı arkada§lan arasında ön
de bir bir sahibi olan N\lri 
Conkerin Atatürke sevgi ve bağ
lılığı çocukluktan ve mektep ıır 

ralanndan başlamıştı. Bu mu
habbeti bütün ömrünce daima 
artan bir muhabbetle devam et· 
tiren Co:ıkerin memuriyet haya· 
tı <ia ekseriya Atatürı .. de beraber 
ve bir muhitte g~mişti. 

Atatürk sevdiği arkadatr Nu· 
rl Coqkeri aerbcat konuıtunnak 
isin vesileler arardı. 

Açıfon münakaşalara cçsarctle 
i§tirak eden Con·kerin itiraz ve 
mütalealarından Atatürk pe.k 
ho~la.rurdr. 

Bu tafsilatı ver<li1'tcn aonra 
~:~~~z ve Gayyar ile beraber obu iki arkadaşın aralarında cc

~ıgı ne iyi oloı\l~tu. Ne ka. reyan ctrqiş P.ir vakanın hik~ye· 
~kkanlı olsa onların ikisi· sine geçiyorum. 

'l. ında, sevgililer adeta Yukarda bahsettiğim veçhile 
ıt kı,,.-~ . . 
~l ._,_ga bır vazırette ta)•ya- karargfil\ı Muıta bulunan seki-
CU!u~ ~ aprnağa tahammül zinci fırka kumandanı Conkcr, 

~ Yeceğine şinrli bir defa da· Ata türkün ikin<:i ordıı kuman-
llaa.t getirmişti. danlığı vekaletine geçer geçmez, 

, ~la. beraber geçen son gü. bulunan vaziyeti mütalea eden 
"'t a\Sa Jı:tıraplı olmustu. Mu· askeri ve siyasi b~zr şifreler gön· 

ata razı olmanın da bir dermiye başladı. 
~ ~ hududu vardı. HicL Muhabbet ve sabrun tüketmi 
· ~a ıstırabını ~m f!tın~ ye arkadatlık Ye kumandanhlc 
~· emin olmau l~ı. j mtını iW~l etmiye vesile olan 

.ô:are yolculuğunda i!e bıs.. baı brote ıif rcnin büyük bir kıs-

Yazan: Cavet Abbas 
mını Atatürk cev~ız bırak

makla Conkeri mevki ve vaziye
tinin icabına davet ediyordu. 

Haföuki, Conkcr o huauai ıoh
betlerindcki zamanın sekilmesi· 
ne dayanarak yazılarına d~vam 

etti. 
Kolordu kumandanlığını atla

yarak doğrudan dcğruya ordu 
kumandanrna gönderilen bu mli
talealar, iki suretle telakki olu· 
nuyordu. 

Biri, şiddetli kışın fırkanın 

iıuesinde yapmakta olduğu tah· 
ribattan doğan ihtiyaçların <laha 
acil ve ~ümuJlü olarak arkadaıı 

ordu kumar.dan1na yaptırmayı 

i~tihdaf etmesine göre su götü • 
rür yeri vardı. 

Diğeri ise, üzerine dört met· 
Tf. kar yağan, fırkayı çevrele
miş bulunan yüksek dağların 

karşısında mahsur bir hayata 
dijşülqüğünden \lQzu)fln bir ma· 
neviyatın akislerini veya ruhi 
bir isyanı gösteriyordu. 

Atatürk kendine has v~zife 

ciddiyetini zaafa düşürecek bir 
s~'blt' ve tahammül sahibi olma· 
makta beraber arkadatJık vefa· 
smın vicdanın yarattığı müsa· 
maha ile fırka kumandanrnın 

bazı şakalarına ~evap v~rmişti. 
Fakat maatteessüf arkadaşını 

tatr;nin edememişti. 
Harbin bıkkınlık yeren vcı he' 

günü pek uzun gelen senelerin 
içinde Conkcr, vatanın her cep· 
he ve bucağında kahramanca 
düşmanlı çarrıımı,. Conk mu
harebelerhıdc başınd~.n vurul 
muştu. Yarasının tedavisi için 
geriye gitmemek ve tedavisini 
vazifesi batında yaptırmak iate· 
ınesile yük!.ek metanet ve feda. 
kblıflnı miı•l Y•P.m!I ir nker· 
eli. 

İsmini bihakkin iftiharla taşı

mak hakkına malik olan bu zat, 
Conkbayın muharebesindeki ya
rarlığına mükafaten fırka ku
mandanı olmuştu. Doğrusu ce· 
sur bir asker ve kumandandı. 

Atatürk bu maziyetlerinden 
dolay, da arkadaşım seviyordu. 
Fakat bu mümtaz kumandanın 

Muştan yazdığı şifre mahlülle • 
rinin meali ise· askeri kıymetini 

sarsıyordu. 

Atatürk arkadaşının ruhi ıztI· 
raplarmı yakından görmek. dert
lerini dinlemek, muradım her 
hususta tatmin etmek için Sek
rat!an verdiği bir emirle Diyar· 
bakıra davet etti. 

Atatürkle Conkerin samimi 
münasebetlerini, kardeşçe yakın· 
hklann1 bilenler, bu iki zatın kar 
şt kar§ıya geldikleri zaman her 
şeyin düzeleceğini tahmin edi· 
yorlprdr. 

iki yakın arkadaş yüzyüze 
geldiler. Saatlerce konuştular. 

içinde bulunulan vaziyetleri mü· 
talca ettil~r. Nihayet fırka kıı

mandam ordu kumandanına yaz· 
dığı ve hesabını verdiği mütal~a 
larınd.a ısrar ettiği hayretle gö -
riildü. 

Diışman karşısında bulunan 
fırka kumandanınrn lJir tekli{i 

iKiNCi DEVRE: 
Bıı devre birinciye nazaran çok 

zevkli ve heyecanlı oldu. Yu· 
karda sörledıgımiz gıbı yerden 
oynıyan Sarı - Kırmızılılar karşı· 

sında çok çalışmak mecburiyetin· 
de kalan Yugoslavlar 19 uncu da. 
kikada Cemilin fevkalade bır şe
kilde yaptığı gole qıani olamıya· 
rak oyundan 1-0 m::ığ!Op olara~ 
çıktılar. 

GOL • .,., ASii. nı.nu 
19 uncu dakıkada Sarafımın 

sürerek Cemile verdiğı ara pıı;ını 
iki Yugo:ılav mü~lafii araı;ın"ian 

kapan Cemil mükeınmJ hir \•ucut 
harcketile iki müd:ıfii geçerek ya. 
kından sıkı bir şiltle Galatasara· 
ym galibiyet golünii Yu:;oslav ka· 
lesine hediyt• ettı 

NAS//. Ol'ı\'ADll.All: 

lçlcrinde bır çok beynelmıle! 
şöhretler taşı}'an mısahr tal'ım 

gerek fert, gere'<sc t::ıkım ıtıh:ı,.ile 

bizden üstündür 
Kaleci, sağ rniıdalı \ e -;ol a;ık 

ları iyi oynadılar En büyı.ik ha. 
taları oyunun muhim hır kıo::mın· 
d<ı solaçığı ihm:ıl ederek ağdan 

oynamaları oldu 
Galatasaraya gelince: o~mana 

fazla iı; di•ı;m"1•: müıi:ıfaa bac:ta 
Adnan olmak iiıere fevkalfirle 1di 

ce "Elsulh seydülahkam;, olduğu Muavın h:ı:tın1a \1"'1meı C:e!"ı' 
na göre askeri ka:ıuada cezası oyunun ~nlrırına d')~ru yo~uı iu 
ağır olaccığı tabii idi. Enver ve Musa vazıfelerini bihak 

Böyle bir akibetse Co:ıkerin kın başardılar Hücum hattında 
hııyat ve istikbalini felaketle ne· ı1 ı e Eşfak mü..,teı;na muvaffak ol· 
ticelendirebilirdi. mı\'an voktıı 

Bu vaziyet önünde Ebedi şef 

Atatürkiln vcrcctği kararı hep 
merakla bekliyor, Nuri Conkere 
hem acıyor, hem de ıararınldan 

dolayı ta.htiye ediyorduk. 
Çpk g~medi, o büyUk adam, 

vazife ile atbda§lığın kardeşli-

ğin, hatta en lderin muhabbetlerin 
telif edil:miyeceğine karar ver · 
miş, Conkcri ordud:.n uzaklaştır 
mıştı. Fakat bu er..ri blbl mzh· 
yarak vermişti. · 

Cevad Abbas 

25 inci dakikada bunu Alinin 
yaptdn üçiincil gol takip etti. 

Ye dene 3 - O Işık lehine bit
ti. 

lkıncı devrede iki taraf da çok 
canlı bir oyun çıkarrnağa başla. 
dılar. Bilhassa Işık takımında 
lho;anın güzel oyunu, nazarı dik
katı celbedivordu. Şeref çok güzel 
bir şutla takımının dördüncü sa. 
yısmı yaptı ve biraz sonra da 
maç 4 - O Işık lehine bitti. 

Bölge sanat: 

T al~sim lisesi: 

1 
o 

GUniin ron rnüı;abakasmr Böl.ı 
ge ~::ınat takımile Takı;im lisest 
tak•mları yaptılar. 

Birinci devre. mütevazin bir 
«ekilde cc"e)•an etti ve devre sıfır 
ı..ıfıra bitti. 

lkınci devrroe i9 uncu dakika 
da Lütfı gtizel bir şutle takı. 
mınııı ı'k ve son savısmı yapu 
\e nı:tç ıa 1 - O bölge sanatın 
ga1Pl c İ\ le bitti. 

Kadıköyündeki maçlar 

tehir edildi 
Mckt!'p takımları ara-;mda Ka. 

dikoyunde oynanacak mü abaka· 
!ar Fenc-r ~tadının bü;•ük ~nhası 
tamır e:flj'i!inden. küçük sal-ta da 
ıpyri nizami olduğ'undan hakem 
ler taraf mdan tehir edilmiştir. 

Volevhol 
n:iTI mr>ktf'>'\lf'r arasındaki VO· 

lcvbol müqa.bakalarma Beyoğlu 
tınlkevi alon ırın1::ı devam edil. 
di 

Bu nıı.i ah'?ka1 -ır da r.aıatasa· 
ray, Darii~~fakay&. Ha~. 
YürPü1Hiyr lc:tarı,..ul tic:t'g; r.e 
Boğaziçi lisesine, Pertevniyal 
de lstiklftle gn..lip ~eldiler. 



G H 'li.. B E R - Ak~m Poatur 
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~1,:,,§1 ,- , , 
Beyoğlu 

IPF.K ı Lorol • Hardl llovardalıkta 
(t\\rkc•l ve 8&rU Ş&o caoUer 
aruında 

: Cuaylr HVdalan 
ı Dusman çocuktan 

: Afk Rumlgecldl 

JID:f.F.K 
llAR ,\ 1' 

l")I C R 
'ZAK,,1:11 ı Uc ahbab cav uıılar l'utımıacı-

yan \'t tllrrklaı (TUrkc•) 
1.A t r: ı Cahnan Tac 
llAK ' R,.!l : I?.•~anın Ukl 
Al. K A7 .\R : 'K\\Cllk O:uıı:.tuler 
TTI.Dn: 1 BQyllA Caz 
en.: : Uykm::ı ı;ectltr ve NtV}'Ork 

haydu!lan 
: cıeı anne ve Harb ı1nnnın 
ı l!ll~•n F•d•ll•rt nnrkc•> ve 

IS•n Yumurcak 
1 onnahklr kızlar ... Roull. 

İstanbul 

F EK \B ı Poln Şampiyonu (tnrkce> •• 
Gaoı;sterler ceı:Adı 

(T.)fl'l l':&L f · : Bt)U OUI (tUrkçe • arapça) 
'J" A'j ve h;ıan;ror atrtnadı 
MtLLI ı llarp muhabiri \e ılmal ot•U 
'l l:R A:'\ : Beyaz GQI (t\\rkc• • arapea) 

\:e Eararenıt& Cete 
RlLAL ı l'c ahbab Ca,.ucla.r ha)dullar 

aru:nda (lQrkce) ve Koııtae 

\t ıtvıka 
ilA 'il 1 Cif> 6•mPl)'OtlU (tQrlı:c•> ... 

G.ı.rııerl01 edildi 
A Ll:.\lDA& : Harp .Muhabiri '• Sahra. bek• 

çllert 

Beşiktaş 
8 1'AT P. ı r.•rı hnh•r ve Sahra. kızı X..yU. 

(TQrkço) 
81:~ : DOiar Kralı, 8eret :rtımru&u 

Buraa .. nroııLll 
O t' R P:L : F.ndD.Uı Oectltrl n Dallar 

ICralı 

Kadıköy 
RAJ.P. ı Parb ıs klan 
&enr.n·A : Kıı.ı dansC• ,, 

Üsküdar 
Jl..\LP: : sut Kardcaıer 

Bakırköy 
M l l,TIYAD I : noıman mukerl altında ,-e 

Ko:lı:uııc ı:•<• 
JIAJ\lll ı BU'11rm•mlıllr ---o---
ŞEHIR TiYATROSU 
Dugün gündüz 15,30 
gece 20,30 da Tepe. 
baş ı D ram kısmı 
l'ELPAZE 

Komedi kısmı: IKIZT.ER 
---o-

HALK OPERETi C!!!:E~· 
)~~ 

Duı:ıün matine lG, 
suvare 9 da 

Zozo Dalmasla 
'E .V A Y I /, ı-: R • 

17-12- 939 Pazar 

P rogram. 18.05: l\lemleket şaat ay:ı. 
rı, Ajans Ye Meteoroloji haberleri. 
18.2j: Müzik: (Radyo caz orkestra

sı. 1!1.00; Çocuk saati. 19.30: Türk 
müzıği: Çalanlar: \'ccihe, Reşat 

Erer, Fahire Fersan, Refik Fcrs:ın. 

1 - Okuyan: Necaıi niza Ahıskan. 

l - Şehnaz peşrc\"i. 2 - Ali Bey -

Hicnz şarkı: (Derdimi arzctmeğc o 
§Uha). 3 - :Kedim - ili caz şarkı: 
1(Yücel<likçe yüceldi). 4 - ••.•••• -
Hicaz şarkı: (Gülşeni hü'inünc kim· 

ler varıyor). 5 - Dede - llic:ız 

tarkı: (Şu karşıki dağda bir yeşil 

İlk <loln 1...-umharayı Bnnknyn ~i)tiiriirk('n <lny<lu l?;unuv; ~e\'lnç ltk mnhsulii tn';'ırkcn 
dııyduj'.,"lınıız ~e,·lnçtcn çok <lahn tntlulır • 

Türkiye Cumhuriyeti Zirnnt Haııknsı pa ra lıtriktircnlcrc h er yıl knr'a. il e 28.800 lira 
'krnmlyc \'eriyor. 

PARA ntn.11\:TİRlRl{J~N ZEXGIX Of ,AB1J,tns tx tz. 
KeşWclcr 1 Ellili, 1 Ilir lncik linun, 1 Mıırt, 1 Hnzlran tnrihl erimlcdir. 

·· ~;ram iyelerin listesi: 

4 Tane 1000 Lira 
4 ,, 500 ,, 
~ ,, 250 

" ~o 
" 100 

" 100 
" 

50 
" 120 ,, 40 ,, 

160 " 20 20 

l\:nr'aya nn cak 50 lirn hiriktirmi ş olnnlnr ı;:irehilir. H Qsnplarnulakl paralnr lılr !'!Cn ı 
içinde 50 lirada n a,ağı dii';'m i y c nler ikr:ını iye l cıin i 3 !!O fnzlas iylc alırl ar. 

Türkiye 
• 

Cumhuriyeti 
B n a ı . ......................................................... . 

Bcetho\'t~n'dcn 1'ıı:ırlel op. 18, :'\o.2, 
Sol ~l njür. 22.UO: ~l cııı lekcl soıı ı 

ııları, Ajan"' lı:ılıcrlcri. 22.15: Ajans 
Spor scrvi-;i, 22.2j: l\llizik (Caz
b:ı1HI - Pi.) 2:l.:l5/23~10: Y:ırıııkı 

pı cır;ranı. ve kopanı•>-

ALEMDAR s ı nemasmda 

HACI BEKtR 
Şeker, Lokum, Reçel, ve Tahan Helvası 
Dünyanın her köşesine nam v· mis tir. 
• 
1 

Bahçekapı, Şubeleri : Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy 

Ticarethanemiz pazar günleri açıktr. 

1 

çadır) . (i - Hicaz saz .semaisi. 2 -

Okuyan: Semahat Ö7.denscs. 1 -
Reşat Erer - Keman taksimi. 2 -
Lemi - Hüseyni şarkı: (Zaman o. 
hır ki). 3 - Lemi - Hiiseynı şark ı : 

(0 güzel gözlerle lı:ıknı:ısını lıil) 

4 - ·-- - fü·iç Türku: ( 'ı"urüduk 

çe ser\"İ boyun). 20.15: Turk müzi. 
ği: llalk Turkulcri. l ncholııllı S:ı rı 
Heccp ıararııııhııı. :.!0.30: 1'oııu~ııııı: 
(Onuncu Tıısıırrur u• Ycrlı Mall.ır 
Hartası munascuctıle l,;lıısal ı:kono

mi ve Arllırma Kurumu ıııııııın:ı 

Ticaret \"ckıli N:ızmi Tupçuoj'.::lu ta· 
rafından). ~0.4:>: Turk Muziğı: Fa. 
aı.l hepeti.. Jl .30 : Müzik : Odıı miızi. 

ili - Yaylı s:ızl:ı r kıııırıeıi. llirinc·i 
kema n: l.lcco Anııır. ikinci Kemıın: 
ı:m·er Kapelm:ın. \"h ol.ı: izzet Al. 
b:ıyrak. ÇcJlo: Mesut Cemil. L. Vnn 

Harp Muhabiri 
Sahra Behçileri .. .................................... . 
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PATI 

k<lLLANINIZ 
ıV' 

Her tlirlU yanıkları, kan çıbanlarmı, meme iltihablarmı ve çıt ~· 
Iarı, koltuknllı çıbanlarını, dolama, nkneler, ergenlikler, trıa ) ~ 
ralan , çocukların ve büyüklerin her türlü deri iltihaplarını en e~.t. 

• 0Jıv 
ve en emin tedavi eder. VlROZA mikrobun yaşamasına manl tl///////I 

~ 

1 

" 

·. ' ' . . ~ . . ' .. 

a. -izm 
il 

TELEFON: (343~ 
ızmırın en modern, en temiz ve en munta.zaIIl ıı,• 

yuvasıdır. Konfor, temızlik, ucuzluk ooktasındııD ~ 
ra Palasın fevkınde otel yoktur. 

Banyolu, kalorüerli, müteaddit firışuli old:;ğU f~ 
bi nefis yemekler veren lokantayı, pastahaneyi. ve 
raathaneyi havidir . 

VAK 1 T matbaası 
Kitap kısmını genidefl 

1 fa :i~!':1me:m~:.pga:fe "::.!!. '' 
Tabiler namına dizği işleri alır. ------


