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Hükfimetin aldığı ted~irler üzerine 
uhtekirler telaşa düşerek elle 

indeki malları çıkarmağa başlad 
Bu vaziyette 
iyatların düşr11esi 

bekleniyor 
~ugün Ticaret Vekili otomobil levazımatı 
e. inşaat malzemesi ihtik§rile meşgul oldu 

.. ~ 
1 • 

J. Büyü~ dMiz t)şsu 
.t ı~nc, ~ • 

.,... 11-a üşJ,,.; 

.&6 5.!hı1 #fÜ<Waa 61/lır:lll , ... 
..J.Mı..'bl"l!f!rWdrnı>-•/Iİ 

tayya.relerlnln Şimal Denizinde H ellgoland ve ŞUt adalarma 
!hficmnJ.arı n Atman müdafaa terllbatı ile mayrı tarialamu 

g<i5terir harita .•• 

t>abio tonluk 
Blucher 

Alman kruvazörü . 

orpillendi 
olombus Alman transatlantiği de 
lllürettebatı tarafından batırlldı 

• 20 ( A.A.) - Bir İngiliz 1 takriben 400 mil şimalinde bir 
}'iyen Alman kruvazörünün İngiliz gemisi görerek kendi ken· 

1 tonıuk. "Blucher,, olduğu ôini batırmış. v~ mürettebatı .va· 
~ktedır. puru terketmıştır. 
'li~ Amiralhğının Henüz mütemmim hiçbir malll· 
liii mat alınamamıştır. 

t'· 20 ( A.A.) - Bahriye Mürettebat kurtarıldı 
·: 

1 aşağıdaki tebliği neşret· Vaşington, 20 ( A.A.) - Tusca· 
lo:,a adındaki Amerikan kruvazö· 

~ltıbus adındaki büyük AL rü, Col<;>mbusun 599 tayfasile 
ahı, .... • _ 

Piyasada ne 
eksikse derhal 

getirilecek 
'Ficaret odasında ve Ticaret müdürlüğünde bu

gün de muhtelif toplantılar yapıldı 
Ticaret Vekili Nazmi Topçuoğlu Nazmi Topçuoğlu saat 11 den 

bu sabah saat onda mmtaka tica- itibaren dokumacıları, iplikçileri, 
ret müdürlüğilne gelerek tetkikle- makaracılan kabul ederek kendi • 
rine devam etmiştir. ' !eriyle ayrı ayrı görilşmilştür. 

Beykoz kundura fabrikası mü- Bu temaslar sırasında bugün bir 
dürll ile Marmara film şirketi çok memleketlerden getirilemiyen 
mUdüril Vekili ziyaret ederek gö- maddelerin diğer başka memleket. 
ril§müşlerdir. (Devamı 4 üntüde) 

Fht sahiJ ba.tn.ryalan taral'mda.ıİ . b~tmldığ:ı btldlrllen ''Oktjabrskaja 
Revoluzja" zırbhsı (1914 de inşa edllinlş olan bu zrrhh 23256 bin ton· 
hılrtur. Çarlık Rusya devrindeki ismi "Ga.ngnt,. tu. Bilahare Sovyetler ' 
W~dan tadUen tamir edilmişti;, 10 tane 80,5 lok, 16 tane 12 llk, 
6 tane 7,5 hık topu ve '4 tOi-plto kOvanile 2 tayyaresi vardır. Sil:ratl 28 _______ .,,_, ______________ _ 

mu. mürettebatı · uşo kişidir, > 

ltalyan Terbiye Nazırı Finler düri :lQ Sovyet 
• • v Yunanlılara: • • tayyaresi · düşürdüler 
«Oostlugu.m~zu okuyab ıle.ceklen 23 bin tonluk bir -Sovyet zırhlısının da 

kalplenm ız açıkftr» dıyor. batırıldığı bildiriliyor 
. Yunan Başvekili 
bir nutuk söyledi 
Ati.na, 20 (A.A.) - Atina a _ 

jansı bildiriyor: 
Dün akşam İtalya milü terbiye 

(Devamı 4 üncüde) 

Pr. lsmail Hakkı 
vefat etti 

Urugvay Meclisinde 
Graf Spee meselesi 

Monteddeo, 20 ( A. A.) - Meclis, hariciye nazınru dinledikten 
sonra, Admiral Graf von Spee'nln ikametinin temdidine müsaade et
miyen hUkfimetin hattı hareketini tamamen tasvib etmiştir. 

Nazır Guanl Alman protestosuna cevabını hazırlamakta ve ayni 
zamanda muharibler tarafmdan bitaraflık mıntakasrnm ihlalinden mü. 
tevellit meseleyi tetkilc eylemektedir. 

Batırılan Danimarka vapurlara 
Londra, 20 (A. A.) - Ytte adındaki Danimarka vapuru şimal 

denizinde Almanlar tarafından torpillenmiştir. Mllrettebat kurtulmuş
tur. Btr tayfa hastaneye kaldırılmıştır. 

Danimarka bandıralı 1950 tonluk Boge ve 2750 tonluk Ytte va. 
purlarının da batmasından sonra, Danimarkanın harp ba3ladıktanbe. 
ri zayiatı 8 vapura ve 80 ölilye baliğ olmaktadır. 

ln " İliz hava nezaretinin tekzibi 
Londrıı, 20 (A. A.) - Hava nezaretinden tebliğ edilmiştir: 
İngiliz tayyarelerinin Rantum ve Hörnum §ehlrlerine bomba at

tıkları hakkında Alınan ajaw.ıt ta.rafından verilen haber tamamen asıl-

Belsinki, 20 (A. A.) - Asked 
mUtebassıslar dün gerek hava 

toptan ve gerek Finlandiya tay -

yareleri tarafmdan 10 Sovyet tay
yaresinin düşürUldilğünü kaydet -
mektedirler. 

(Sovyet - Fin harbine dair diğer 
telgraflar 3 üncü sayfamrzd:ıdrr.) 

~ ... ,' • • ,;(llı 1. •• \.' ... ı ...... , • ' i.' ... "~ ,. " ~ ..... 

Ankara 
Mektupları 

Arkadaşumz Kenan Akmanlar 
hükumet merkezinden gazetemize 
sık sık mektuplar yazacaktır. O 

kuyucularımızm alaka ilt takip 
edeceklerine emin olduğumuz bu 
mektuplardan ilkini bugün 5 in· 
ci sayfamızda bulaca~<smız. 

Filler Diyarında 
Yalnız resimleı c..len ibaret c • 

heyecanlı macera ~o· · 
tefrikasına yarın ba~lıyonız. Ta 
kip ediniz. 
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Vah şehir Keloğlanlarma ! .. 
Yazan : H. DALKILIÇ 

HALKIN __.. ........._. ..-. ...,... • mibiındir, ah. 
bat ......, af la ıuali fUnU'll için aoruyona ki iht.ikit

._. di,., raai....ı&ua W ........ kunmak wliade ..... lııir 
nni ihtina •• keyif bea koyuyorlar diye, ber taraf korkunç bir 
orkestra halinde inlenıcye batladı. 1 

Halbuki. btlcl bltün ............ "- fakat bilhassa p ilao 
deliiindea dewe ,...,.... .. ınethv l ...... lumuzun ıeslİI bil' 
inleyqi ..,. ld, onan ıikbetlerini dinle~k kmlc bir ney bilo 

ötmez. 1 Bu -.... koma tehrimizde bekir ı..tının hala "Keloğlan'" 
Mreftcaml hellncle alrümneainin mu11Uam .....Wlr. 

Hersin. aallllh ak..-, lcoca lıt...ıı.tumm• bi.._ ...... 
evli. 1-klr, tok .,.... it mecburiyetle 1olrutah·.ct.. 8ff1 diik-1 
klnlannc!a yemek yemeye mahlciımdur. 

Bir defa bütün medeni dünyada tebir hayatila ai)e hayab a .. 
namda eaHta hi~ bir fark yoktur. Çok fehirler biliyoruz ki, aile
I• ,......._, ...- wrt.9 .. mu. lerllettiii içia. p defa 
hlmntalarda ,....eti .... ........ 1 

Bizde İM lolrutaala ,emek ,enwk ancak b:C" iclam nNki. 
ID1lllUD katlanacaiı hir ltkencedir. Hem paraca, fakat hillıaısa i 
haıab heba etmek btkmundan... i 
--~=talanıacla üç aiia ,emek yeyip ele hutalan. lı 

H- ilatlldr, .._ ..wr kelmıu ....... lobatalarda iteledi. 
,.... ... lllOU. ................ faldrletiJOI', hwıGn lııi-
ru düa ........ ,.... 

Bil' sin. cart" •ı.nu W.. "-trolla. D..ı aiW ~ _ .... ,..... 1 

ıYenlSabah 
Bbe)'tn Cahicl YaJcm, ~ ml

bfm dertlertml!den bldllla berlD
.... ... lrldl ......... Ilı ... 
... ~-llularrlrı ... 
- f!atlarmm )'lbellptt tetkik .. 
4!erek doktorlarln bur e•ed•na 
tendllerlDt itimat ttlldD etllledlk· 

1ert lala -- --- Jna&. 
Jıamnatı teftih ettlkJed 10-,._.,k' lllleltJt• ı ı ıedann •• 
bbelllbd bJ'deJlemekte ft .. 
iıJınmtıfm )'abm bul 1e111edara 
m0nham delil, -.Mta Jd!Mlr. 
blm umumi oldulma11 lpret ecSe-

Semploa sene ·aecikti 
BUIGnldl Semploa ebpral iki 

bacuk .at geç gelebilmi~r. 
Ekspresle gelenler iki Almaıı 

bıdmmdan ibarettir •• 
Yalcalarm bu kadar alllmav 

na, eenebap tatillerinin yak}3f' 
.. w Avmpanm bir knmında· 
ld harp Wi dolaJJlil• sepbatla 
çok g(lçleftirilmesi sebeb olmu,
tar. 

Konvansi)'Ollelle gelen bir Nor
wıçli mtlhadiı de burada iı yap

mak ~r. 

RAB!! R- Amm PmtaJI 

Haber 

r ren seterlerindeki Birçok doktorların hocası 
:eehhUrlerin sebebi n

7 Sal!lµyc~ ~am tarafından r j • lsmail Hakkı 
biıc verilen maıamaı. nazaran, 
Ankara • Haydarpap ve Afyon 
yQkll btarlarilc bunlann deva. 
mı oJan diler tranlmle ıon gUn
lerde gariilme1rte olan teehhür • 
ter ittihazı zaruri bazı teknik 
tecftıılrltrle ElıkiıeJıir • Çukurbi. 
1ar araanda yapılmakta o1aft ray 
deliftiraıe ameliyesi yUzGDdeft t. 
itti gelmektedir. Yakın )ılr sa -
manda bu ameliyenin ilanalini 
müteakip bu trenler muayyen z-. 
manJar urfaıda eeyftllefer1ertni 
Uanal echceklerdir. 

Toroe ailnt btarlanna aelin
ce, bugünkü harp vaziyeti dola -
yaaile Semplon oryant ekspres 
katarlannın. mcmleketlmlıe dal. 
ma teehhUde pmekı. hulun • 
maları yüzünden bunların deva. 
mı olan Toroı ıürat katarlannm 
teyrOlefer1edne teehhlrle dnam 
ddecelderl ~r. 

Bu sabah gelen 
yolcular 

Sovyet Ruıyada son 
vazİJ'eti anla~orlar 
Moskova ıetaretfmls Utlblerin-

dıen MU81111Dll' Haıadl mwı bir 
yolCQJuktan ...... bu lal>Ukl Mlh 
~ti u.&1e ....... aeJ. 
mlltlr. Yamı Anlwaya gldecıUtlr. 

Gelen yolcular 'l'O.rk - Rua ıal
aaaebetlllfade 11Job1r deilltklilr ol
madığını, 8oY)'etlerin, ftnlere 
cloatane ınaameJe yapmakta de,,.. 
ettiklerini söylllyorlar. 
Diğer taraftill Polonya harbi 

enu111da h8)'90Uıll abler ._ 
ren a.ıuya ela. vulyetta sb,cltn 
illa• laktnleettlini ~-llnde tu
tarak Ruı hududundaki ukerleri
ıdn mWıbıı bir k:smmı geri çek • 
'IDlftir. Bu, 'Rualarm . BaUumlua 
doğnı bir ha•tt.,..at. ab'e~
de olduklan Wdla1anm ~rUttn 
bir deW olarak teWdd olunuyor. 

Fin lıarbiıı• ...... ıtal)'Ma 
yalnız kwıı! leferberllk uıahiyetln
de tedbirler almmlfbr. Şlmdlllk 
Ruaya, en u on mUyoıa aektri il. 
llh altında tutıııaiı icab ettirecek 
qmumf eeferberllk tedbirlerine ltl
nm görmemektedir. 

Sovyet lllll)'ada dk6net hllldbn 
atlPdilğQ de yoJoulal' tarafmclaQ ı.. 
yld edlllyor. 

Yuaoılavyadan 
muhacir seldi 

~\')'Üt TllrldeNea •"
rekkeb ı 7 Jdtllfk bir muhacir bft. 
1111 11asUakl1 Jııoavam!YoQ9lle pl. 
mltU.. Bular 4-Jta IOO kadar U. 
ae haJlanm yola çıkmak 1lzere ol-
dülarmr, Yugosluyada para seti• 
nmemekten bqb hiçbir ~llJı 
aGrmedlklerlnl, ancek aııa Talana 
b......-k anallJe ,.... .. 
lap pldllıd•rtnl 1ıir ıa~ 
18ylemfşlerdlr. 

İtalyan sefiri geldi 
ltaıya ..ad M. Pepo ba ...._ 

Jd ebpreale AJıbradan gelmlettr. 

• 

vefat etti 
Memleket bu ölümle kıymetli bir 

at: mini kaybetmiştir 
Onivenite Tıp fakülteü em ParuitoloJi 

profoaörli lamail Hakla Baltaoıoilu 61 J'&flllda 
olduğu halde dün gece Oıküdarda lhıaniyedeki 
evinde vefat etmittir. 

MUllüetim.lzln eJUl.11 pe' aa 
nnanat Allmleriaden olq bq de. 
ferli ordinarylla profes6r, tab!lU. 
ol baytar mektebinde yapmıt ve 
bundan oWı seııa evvel mGlp 
OarU.lftblu tedm heyetine hafft. 
ut hoeuı olarak glımlf ve o a
mandanberi yetifen bUtUn doktor
lanıım& ders Tenalltlr. 

!amaU Hüıu, Y&blm ~ bir 
Ulan ...., obaüla tabaım111 ted
risat huauaunda da bUyllt bir ka
biliyet glSstennJt, talebenin llınl 

..Uy• aı.naımda ve llandaa 
19Yk aJmıada da faydası doklm
mqtur. 

fnpnm ..ıma dair Darve,ıa na • 
ari;relll bıklrmdald ürelerblda, 
J&1nm llllllfmm talelMılerl dtlll. 
b1rgok doktorlaı' da Webeler gibi 
lltlfMe ederleıdi. 

K•clllin• •üne gü •tıeraruı: 
ve cazlb tedrla UIUllerl vardı. lle
olla iatlfade edllecü 1dr tllcla a
lllall memleket ip b'11Gk bir ka-
711» olan bu &nmbııWn en hlyü 
b.lmıetlerinden biri de ldtabmlık
tau fik&yet eclllen nııtverstteabe 
kllMll illa ,.,_.. .ıt on cUtllk 
eser bnlaml obMPbr. 
Şeker hastalılnıdan muztarlb 

büµımuma rajmen bayatmm- eo. 
nua bdal" fttlr!Ber meırtebtnde 

hocal4: etmiatlr. 
Talebelerine yalnız ilmi varlıiı 

Ilı dejU. y'1kMk alıWdl• de 111 
bir Brnü olm111tu. BUtUn hayatmı 
llm! çalıpnalara vaktetmıeti. 

hmaJ1 Bakkmm cenueel buıtm 
.. ı Oll d6rtte lbeaniyedekl mn.. 
elen Jraldmlarak Kaneamnet me
arhtnıa defnedlleeekt.IP. Keraal-
1118 llnlTerelte Tlb l'üfllteaı.,. ve
teriner mektebi talebeleri, profe
llSr artradqlari, titorlal', baytu. 
lar ve dlier birçok zevat llt:lrü 
edeeetttr. J'aktllte namına kabri. 
ae bir çel8'1k koııulacaktır . 

Maarif vekaletinin bir 
tamimi 

llaartr vekAleUnin bir tamimi· 
u g6re, yaz taUllırin4ı itlerial11 
Mt1adaa ııralan Ukmelltıp blfmL 
.Ulaalıriaı "'•ıs H dalD hnt 
verilecektir. l\laartf memurları da 
JU tatillerinde vaılfelerlnden ay
nlDnJ8CÜ)ar, diler memurlar gi· 
bl senelllı fıln alanldardır. 

Koçuk Sahir 
Haberleri 

• Erdek sabık Uman memurla· 
rından Sfileymao zimmethıe blr 
mil&..,.,.,. -..ıf'Mk lddlaltl411 feb
rlnWlde ,Uallnaı-Q SqltanÜIDtt 
birine! sullı eeza .._ahtemealnce 
mevkufen Erdele sevkine karar 
verilmiıtır • 

• llurif vwtıell, ..... olan ... 
reddltler ilzerlae eo•t ft ekaW• 
yet mekteplerinin de muhtelif aa
..ııarıq .tı•cı\11 \ılebenln 7a~ 
Mdlertıde r.....a melltepltrdeld •· 
11alanq talltlk edlleutlal •Udlr
mittir •• 

• VQbet "11'.,_ fhltlllJlıDI 
palflüa • ..,..~.Are. 
al 8 bektarclan 12 bekten oakarala• 
c:ak, talebe " mDtebaaaı ••droaa 
dasealfletUeoeltUr. 

• Maarif veklleU, mütelff ytıa. 
19Uercte mevcqt . tattlPltantJma 
buıil•kil .. ,,,.tlerl .......... 
qalr olabllmeıeft lfl• """° rapal· 
Qtası llJırapJdllhtl tetkJk MU,, 
ıaekltdlr. 

• Balto "'""lln .......... 
••kkı\ ldıre beıttl relallll•• ..-ı 
dmuru ~ukull!1.f a.ldOrO ıtahll1o 
uaıırıu ... Ulsl .. ıa ... ıaı .... 
ıaet Ali " fthlr meell" ........ 
,.,Ilnal btet taıl• .. U.lfhrdlr. 

• 111 bin lfnı •rftle flpıhalllta 
olan lmln&n8 "''""' ••-••• 
11lsaq a11aa dolr9 t....ıaaabU.-
c:eji aaJqılauttu'· 

• Cocaklan "hrtanu JQfdau 
KQıtbau klJlq aallllne bnr 
verilml.Ur. YIU'da ,. ÇailtJI•• 
ıahut imrahor •••n tahtlı NUe. 
aekllr. 

• lııhlurı... idaresi llw.tt ,.. 
al blr tQUlg atelnal ıtDtarmqtır. 
Burade flrk auntall"ı Ultftnlerln
den dola ıf111roıı yapılacaktır. 

• tllhlurl&r idaresi n1n•da 
9orM,. llN191arının = .aptldılt L 
dhnlerda 71liftlrdill ta1hsal ile 
pnl bir dp •ıırabı piyaaya ~ra. 
oaktar. 

• 0Pl•enlte edeblJat faktUteal 
lnıillıce tiloloJI profedrJllltlae ta
:rlo edil•• Rallclı ldllttft teılı ••r. 
fl)'ttl tucllk el.llmlt •• ,.., ..... 
fesör derslerine batlamıflır. 

"' 11118 ~ettedir: 
-.Syte MtOa ~ üJ•m.. 

da kusur bulmwı bir 80IJ9tede 
niçin thtMr ftl' diye hayret et
mek abeltir. lhtiklrdan nrtaı. 
mü iQID .. .. üWd teJIAıDQI 
devrealnı ihtiyaç bulmıclqp mu
le1ef her nelle Jle .._ çarpıyor.,, 

'. . H A1 B E R: 1.N E. O .E B 1 R .Q M A N 1 i. ; · * 

SahhiJ'e vekili Hataya 
sitti 

~tılılE,a, 19 - Sıhhat •e içti
mai Muavenet vem HalW A -
lmt. dUn Hataya ıelmit. tü:eıı
denında ftll AkmeD98tr, ,mi 
mUfettltf, hutdlmet ve parti er. 
kbilı bJabatık bir halle Htlaiıl 
tanlaMtan bl'flluınu1tu'. Dok • 
w HulW Alatq ille beri .S. 
.......... ıeJmlt .. •mimi tt • 
aılalratla iatikbal edllmittir· 

Belediyeyi, partiyi. WikGmet 
ı.ouıun alJUet •• vaJi Sökmen. 
siler tarafmdan lftlfıne verilen 
7 s 1dtlJlk a,.fette buhmdakta 
8Glll'a Sdıhat Ve1rill Jandarma u. 
111111111 kamlftdanr, Kor,.....ı 
Cemil c.tıtt ft ft1I De Ya,Jadalı 
am_. &lbıdftiy. Dobcw HulO. 
il Alatlıt bqUn ubhl milı•eae • 
ı ................ ~ 
tar. 

Y ... ı ..... lılUIUDDl1' 
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BBJbemlire luçkınkJ~la keke
U)'Ofdu: 

- lstifanw duyduk.. Baknm 
bütün hastalannu arkanızdan at
ıwor. Hepimbıe acıyınız doktor! 

- SiJ htplniı küçük bir çocuia 
acımasmr bilmettiniı. Ba~asm. 

dan flfkat ve muhabbet dilem* 
bakkmu 10k .. 
Kapıyı iterek içeri girdi .. 
ihtiyar müsilnü gusillhaneye bL. 

raktıktan aonra zaten kaç ıamazı. 
dır sarsılmış ve yorgun sinirlerile 
&deta vücudunu sU,Uldiyemiye::ek 
bir hale plen Zepep IK(iyil getl• 
ren hademeler çekildikt~n sonra 
başını kapıya dayıyarak: 

- Babacrtım. zavallı babacı. 
lım ! • diye bsik keııik hrçkrnyor· 
du. 

Babaumn aldQIGnil haber alıp 
arka kapıdan giren Recep gusül· 
hane kapısına ba§ını dayıy.uak 
JuP;ıran Zeynebl 16rtlace şatJan 
P§lan yanına lro§tu: 

- Babani kin mi ailıyonmı 
1Ayııtp? 

Zeynep g6z ya~arile bulammş 

bapru ~dımıadaıı: 
- Babaıua bemiyordu. Onu 

babam eibi seviyordum. Babam 
öldü zannediyorum §İmdi - diye 
inledi -

Recep onu derin ve mert bir tef· 
katle kolundan tuttu: 

- 7.eynep bacım! 8undan aon· 
ra kız kanleş!m ol. Sana kötü g61-

le bakarsam &6zllrim delinsin .. 
Mldemki babam için ajhyorsun. 

Zeynep bqım kaldırınca Recep
le karştlaıtı. Ve rengi daha sarar
dı, dü,memek için kapıya da· 
yandı. 

Recep onun korktuğunu a;ıla.. 
ıqtı. Göllerinden yaflar akarak 

- Bacım dedim sanı artık .. 
Benden ne çekintyomm? Dünya 
ve ahret benim kız kardetim1Jln 
un •• Dayan koluma seni buradan 
ıö«lrcyirn. 

7.eynep hakikaten bir yardıma 
muht8'tl. Recebin uıatbiı kola 
dayanarak hastaneye dolru yOrQ. 
diller. Henüz küme kUme. ioııba· 
tı kaybetmiş, bir hastane adamla
rile havasında yeryer fısıltılar iai
tflen &eni§ taıtıia Receple Zeyne
bin kolkola giıdilderini aören in
sanlar biıden birtbirini dürterek 
açıktan açıla taarrm ve hakarete 
~addar. 

- Artık dünyada haya )calma· 
eh. 

- Şa kepue1ere belam helel 
- h ne reıalet b&Jle?t 
- Doktor ıörmeliydl ba blll. 
- Utanmıllar, raillerl 
- Ne olacak IOkaJt fil fmt& 
- Ne olduYsa bl• oldu. 
Zeynep )'(lli1ne karp IÖylmllm 

bu .Were bayıet. eaıkmhk w 
korkuyla bPa blka l(lçlOkle, llllr 
dlvenleri çıkmala batladı. Merdi
venlerin yamında durarak dtrln 
bir mı. allrkeD yukarduı bir 
Jıllllllrenfn lndlltnl l&dG. Kll1I 
karpya ıettnee m't'ır.ın Ye btMa 
aordu: 

..a..: Ne nr, ne oluyoruz?! 
JlaPD\lire bü~ün intikam dur. 

susunun pddttill: 
- Ne olacak? • diye tiksinerS 

bağırdı • Hep senin yilzünd• hep 
tenin uğursu ayaldamıdan bG9 
tün hastanenin rahatı kaçtı. 

- Benim mi?! Benim yüzüm. 
den mi? 

- Elbet aeain.. uıunm laıt 
N"ıhayet doktor Şefqt de senin 
yüzünden istifa etti. Sen hlll r 
tanDJlldaa bmalmda dolapyor
sun! 

Yüs6ne pQskürtil1ln bu llliitldt 
hakaret kal'}ısmda Zeynebin dOr 
kiln bap birden dildldi. lri gözle
rinde I0119UI blr nefret .,. tibia
me parladı. Fakat dili tutullllUf 
cfbiydi. Bir eanlye evvol )'il• 
bitkin titriyerek çıJaulla çalqtllı 
men:Uvenlerden §İmdi bir ok hr 
nyla atıldı. 

Odasına girdili zaman bir sa· 
niye düşünmeğe Jilıum g8nnedl. 
Derhal küçük çantasına lkt Oç 
kat çamaşırını yerle,tlrdl. Ve st· 
,ah miteYUl tlbllellDI lf7di. E· 
llnde kiiçük çantalile merdiven· 
lerden bir i&i• cibi ıillfllerek 
doktor Şefkatin odasının kfpısma 
parmaklarının ucuyla dbkundu. 
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üyük bir Sovyet 
ı r h 1 ı S· ı b a t ı r ı 1 d ı 

........... ..,.~ Finlerin Şimalde nazik vaziyete Alm · n gemilerinde 
intihar salgını! 

32 bin tonluk bir "aı.ao,:gln ,:;:.nde. düştükleri anlaş ı l ı yor 
lnUdafnn kons<.'~ı. Al-

::oıni nazın Funk'a tnm M c . vapuru da 
'."crmrk surctilc, kredi ı l I c t 1 e r em iye: i aza s 1 n da n 
lakadar cd<.'n hususlar i- 1 tt t b t d 
·~~i~;ir~ıkı bir diktatör- yapacakları yardımı bildırmeleri müre eoa 1 a ır 1 
~ızlar Bl'lçika - Fransa Fran .. zlar ~ki A lman 

:n kontrolunu şiddC'tlcn- rica edildi ta~telbahiri daha ~ir. Hudut h:ılkı Fransa-

, Çcbılcccklcrdir. 
< husust hüviyet clizdan. Londra, 20 - Fil1lcrin muka,·c- ı yardımı bildirmelerini rica et - batırdılc..r 
a kral ve krnlir<.'si, önü- meti devam etmekle beraber miştir. Lo-ndra, 20 - Almanyanın en 
llerşcmbc glinü. ilk df'fn memleketin şimalınde Hus tazyi- İsveçtc Finlandiya İ!iin topla . büyük yolcu gemilerinden biri 
·ra tarafından kabul edi- kinin günden gune arttığı ve bu nan iane yekunu üç buçuk mil - olan Kolombos yolcu vapuru At. 

tr>t resmi tir mahiyeti 
~tır. 
. radyosu, c.rnebi radyo

;ı1Ycnlerc hilabl'n dün gc
,:1dctli bir ihtnrda bulun
Piker, yasağa rağmen, 

mıntakada Fınlerin vaziyetleri- yon kurona baliğ olmu~tur. }antikte batırılmıştır. Harbin 
nin nazikl~tiğı anlaşılıyor. Al- Helsi .. kiye on tonluk nocl he- başlangıcın~a~teri Meksikanın 

man ajansına göre Danimarka diyesi gönJerilmiştir. Bugün de Vera Kruz limanında bulunan 
matbuatı, .Finlandiya şımalindeki bir seyyar hastane gönderilecek • Alman gemisi, iki gün evvel elli 
Finlandiya kıtaatının \'aziyeti, tir. günlük erzak alarak Meksika l i-

!'!lan propagandnsı dlnli
ll.lar bulunduğunu söyle.'_ 
lıııdıye kadar ecnC'bi rad
tkcn görülenl<'r hapse 

gitgide nazikle:;-tığinı ha'x:r ver- Ar.1crikada Finlandiyaya yar • man nı terketmişti. 31.782 ton 

r. l3undan sonra yukaln
~.rıı:ır da ayni akıbf'tc ı.ığ-

mektedir. Büyük tankların refa- dım korritesi reisi Hoovre Fin - hacminde olan Alman gemisi bu. 
kat ettiği fazla mevcutlu Hus kı- Jandiya Rcis:cumhuruna yüz bin gün Verginie açıklarında bir İn
taatı Rimipan•iye kadar ilerle· dolar göndcrmi§tir. Bu para, ko. giliz harb gemisine tesadüf edin. 
mişlerdir. Gazeteler, ıleri ha:-e'.(eti mitenin te)kil cdil:.li~i ilk hafta ce kendi kendini batırmıştır. A -
a)·ni şeklinde devam ederse, Fin· içinde toplanmıştı r. mel'ikanın Taskaloşa adındaki 

'sız zabıtası. Tuluz de. landiya ~imalinin çember içine a- S ov vet tahtel'>a hirlerinin harb gemisi Kolombosun müret-
da komünist fırkasını hnması pek kısa bir zaınn zaıfın- A m 1 n gemıJ erıne tebatınclan bir kısmını kurtarmış-
~r kil elmc~i istihdaf e- da mümkün olaca~ı m.italeı;;ını t - ·· tır. 
ı;ir tcşekl:ill mrydana c;:ı- eca vuz J 
· l3ir cok kimse! r, tcv- dermeyan ediyorlar. Hu ·lar, ayni Stc:.ho!m, 19 (A.A.) - Stct-
lir. Birçok propaganda zamanda, Salla:ian dJJ:u gelerek, tin lim~nına mensub Pinnan a • 

· zaptcdilmişUr. Kimipaervi şimalind.-! Sav;,ıkavs- dınclaki Alman vapuru, Bothnie 
h ;ır İngiliz muhnrriri mü- kiye doğru ilerlemektedirler. Ki. 
lld · körfezinde bir Sovyet tah telba -' Yard Kipling·ın ze\ re- mijaervi civarında, Finlandiyalı-

:ıı.. lıudynrd füpling, dUn 
ı tir. !arın, çok kuvvetli mudafaa hat-
distnnd,ı Bcngnle meclisi, 1arı ,·ardır. 

hirinin tecavüzüne maruz kalmış
tır. Tahtelbahir, gemiye top ate. 
şi açmış ise de isabet vaki olma. 

\'Jetinin harbde lngılte- Norveç hududunu ı hlal 
b mıst r. 
ır <.'!birliği yapmak hu. Stokholm larikilc Fin - l:::ı\·eç Tnı1• 1· n, 19 (A .A.) - Estonya-

r lllinat vermesini 82 r<.'- .. -
l1n r<:'vlc kabul etmiştir. hududunçlan gelen haberlere gorc 
:• AIİnan b şvckiılet bi- ı S!:>\1·ci]ütaat1, Pet5:ım:> mı:ıb'rn
d~n. von Ribbentrop d:ı ınr müdafaa c:le:1 Finlandiya 
:ıgu halde yeni Japon el- kuvvetlerini çevirmek hu ,u.:;u:1Cla· 
•rn Kurusiyi ve )"C'ni Es- . . f r 1 l · ı Ruc'!olf Mof'llf'nnanu kı hareketlerınde muva a <. o a-
llıişur. mamışlardır. 

~hükumeti Yangtse neh- Bu hareketler esnı3ında Sovyet Alman kargosunun teknesini bul. 
tis.efaine nçılncağını İngil- kıtaatı, bazı kiiçü!• Finlandiya 

ya ait Nnıs?Ori adası yakınında 

bal:k~ılar, üç kadavra ile bir ta
kım balıkçı gemileri ankazı ve 
esrarengiz bir tahtelbahir tara • 
fın:ian bJtırılmış olan Sheinbeck 
adındaki ... e 2800 ton hacmindeki 

d muşlardır. 
;rnıiştir. . müfrezele:ini takip ederek Non'JÇ -------------

Londrado. memnunı. 1 .h
1
•
1 

. l a· 
~!lanmıştır. Çünkü lngi- hududunu ı a etmış er ır. 
•l için büyük chemmi:re- Huslar, l\luomasalmu mıntaka-

~ııı 21 künunucvvelde do
Ctı:ıo ıncı yıldönilmilnü kut
. ır-. Bu münasebetle bü -
k~ller Birliğinde mernslm 

ır. 

doğru ta~vim 
11 için şinıdhe k:ıdnr çı-

~ ' . , t:ıkvimlcrde ~ Jıtlıo;lıklıır 

1/
1a. dııir birknı: ı;11nclen-
1Yelli,znll:ır:ı :ıtfcn g:ızctc· 

~ııa • "k - ı . k n şı ·fıyct erı o urııu5su-

~1.Şlıklım düzeltmek icln 
alır lı:ışk:ı, fıık:ıt doğru lıir 
llı:ıktır. Bu doğnı t:ık\'i

%t - •--ı ıt nı:ı !D:ı ıı s ı,.Jıaz ı rl:ı mı ş 1 ır. 

1 ~kndaı:lb'Cklcyiniz. Pek U· 

ıeııcııc ccllnclıilcr<'ksiniı.. 

··-·············· ... --.. ........ ..........•. '' 
1~tır gangster filirnleri U 

knhramanı i i 

K~de LARUE'nin ~~ 
~tı ıon eseri olan :: 

Oadra.~ 
1~K1H·~ nf tf R il ... 

..,ı 

~J 

ı:-ında da tam bir mağlubiyete 

uğramışlar, takrib~n 17000 ki~i 
esir ve ölü bırakmışlardır. Fakat 
cenup cephesinde, vaziyet Finlan
diyalılar için ciddileşmi~tir. Fin
lfındiyahlar, bu cephede Koskamo 
yu kaybetmişlerdir. Ruslar saatte 
70 kilometre yapan çok süratli 

, tanklardan kullanmışlarsa da, 
Finlandiyalılar tank dafi topları 
'kullanarak muhtelif noktalarda 
mukabil taarruzlara geçmişlerdir. 

Zayiat 
Suomusalvi harekatı esnasında 

Finlandiyalılar bir Hus fırkasını 

ağır zayiata u&rratmışlardır. Bu 
fırkayı göl üzerine ricale m~cbur 

ettikten sonra Finlıindiyalılar gö
lün buzlarını kırmı~lardır. 

Rusların şimdiye kadar elli 
bin nefer, 250 tank zayiat verdik· 
leri söylenmektedir. 

Dün dört Sovyet tayyaresi dü

şürülmüştür. 

Bombardımanlar 
Sovyet tayyareleri dün Viborg 

§ehrini ve Helsinki tayyare mc}'" 
'danını üç defa bombardımana te
şebbüs etmişlerdir. 

Dün Helsinki üzerine yapılan 
Rus hava hüeumu esnasında mü
teaddit Sovyet tayyarecileri para· 
şiltlerle aşağı atlamıştır. Bunun 
ne maksatla olduğu henüz anlaşı
lamamıştır. 

Batırilan zırhlı 

G :ırp cephesinde 

Bir Alman 
taarruzu 
tardedıldi 

Yü!~sck harp şuı-ası 
0~1·i ~e toplandı 

Paris, 20 - Dün, =-.ıoz:!lin,şar

kında \'e c:!phenin garp m'.inteha
sındaki mıntakada., Alınanlar ta .. 
rafından, reni bir ufak taarruz 
teşebbüsü yapılmı~tır. Almanla .. 
rın, bu mıntakada evvelce yap
tıkları taarruz teşeb)ü.;leri gibi, 
bu da. otomatik silfıhların ateşile 
püskürtülmüştür. 

Bir Fransız kıtası . Vosgcs or
manının derinliklerinde, Alman 
hatlarının içine sokulmu5, bu hat
ları asını" ye Alman arazisinde, , . 
birkaç kilometre ilerlemiştir. Bu 
harekat esnasında, l''ransız kıtası 

bir Alman rnt.ifrezesile karşıla'itl

ğından, sarp arazide şid:letli bir 
müsademe olmuştur. Mü ademe 
Fran~ızlar lehine cereyan etmiş 
ve ikisi subay, ikisi yedek subaY, 
olmak üzere dört Alman esiri a· 
lınmıştır . .i\.mir~iz kalan 
müfrezesi çekilmiştir. 

Alman 

Hen güzergahında \"e nehir üs
t unde, her iki taraf ara5ında, şid
detli tüfek ateşi teati edi l miştir. 

Y(\KSt:K H .\RB ŞÜRASI 

BATAN ALMAN 
TAHTELBAHtRI 

Fransız bahriye nazırı, Fram;ız 
donanmasının dün iki Alman 
tahtelbahirini daha batırdığını 

resmen beyan etmiştir. Tahtel -
bahirlcrden biri, iki haf ta evvel 
diğer bir Alman tah telbahirini 
•batıran Siroko adındaki Fransız 

torpidc.su tarafından batırılmış • 
tır. 

ALTI GEMi BATTI 

4373 tonluk İngiliz City O f 

Kobe vapuru İngilterenin şark 
sahillerinde bir mayna çarparaıtl 

veya torpillenerek batmıştır. 

Danimarkanın Jytte vapuru da 
aynı mıntakada bir mayna çar • 
parak batmıştır. 

İngilizlerin 1950 tonluk BolJOC 
vapuru İskoçya sahillerinde bir 
mayna ç.ilrparak batmıştır. 17 ki
şilik mürettebattan ancak bir kaç 
kişi kurtulabilmiştir. 

Alitreyel Norveç vapuru bir 
Alman dcnizrıltısı tarafından tor
pillenmiştir. Mürettebatın dördü 
ölmüş ve diğerleri kurtarılmı§tır. 

BALIKÇ I G E MiLERiNE 
HOCL'ı'\1 

Alman tayyareleri silahsız ha • 
lıkçı gemilerine mitralyöz ve 
homba ile hücuma devam etmek ... 
tedirler. Dün de bu şekilde be§ 
gemiye taarruz edilmiş. bunlar • 
klan ikisi batmış ve beş denizci 

ölmü~tiir. 

Ucuz kömür 
Belediyenin depoları 

bugün açıldı 
Belcıliycııin h:ılk:ı ucuz Sömi-, 

kok ,·c K:ır:ıhük köıııiirii satın:ık ii
:ıcrc :ıçııı:ı~.ı knr:ır verdiği kömür 
depoları nrnht~lir kaynı:ıkamlıklar 
d.ılıilinıle lıııgiindcn itih:ırcn f:ı:ıli. 
Yl'lc ı;:cçıniştir. l>cpolıır şimdiki 
lıtılılc. Kııılıkiiy, ('.skfııtıır. Bcyo~lu, 
F:ı t ih, Fınirıüııii \'e fh'şiktoştıı lııı

hınıııaktııılır. Kiiıııiir ııııııııni rlrpo-
J:ırılııki ri):ılıı .)nlııız n:ıkli\'C iirrc_ 
ti iliı\'c .cı.lilı:.rck Siiınikokuıı lıınu 
aı:ımt 23. Ka~iikiin tonu isr. 2S 
lirıı)·:l s::ıtıl:ıcnl..tır. Perııkenrle Sö
mikok 1.ilo~u ı]o 1·~:ın~ Karalı~:,, 
k.• .. 1 kl r .,.. *" un yıız ııarn o :ırıı ı . 

~ ~!a heyecan, dehşet ''c.; ~ 
~ti2:e§t' dolu büyük s~ 

Gelen bazı haberlere göre, Fin. 
landiy~ sahil bataryaları bugün 
Rusların 23,256 tonluk "Oktpa • 
broskaja Revoluzio (Teşrinievvel 
ihtilali) zırhlısını batrrmıştu: 

}.lüttefikkrin yükjCk harp şu·~ .. ======================= 
rası düo Pariste ~mberlayn vef ·ıa<lı~ınrlanb:m g i:-ülen a;',:!r to;:>-

NcsTER FJLMI :: 

~ ~ l\::D N ~i ~il.l' •• t 1nelcrden itibaren iİ 

, KAZAR !! 
&ırıın şeref programı g 

ı.:... olacaktır. • ...... _ .. 
•-..:::;;ı::~x:ımr.ır.-.::ı:::•ır 

Yardımlar 
J~ondra, ~ - M.ilJ9,ı-~i-' 

yeti umumi katibi aza 'devlet hü. 
lcumetlerine birer nota göndere • 
rek asamblenin son kararı muci
bince Finlandiyaya yapacakları 

milli müdafaa nazırile t ngU~lf\ı- luluklarının en biiyüklerindcn biri 
mandanları, Fran.;ız baş\'ekili \'e bu olmu'itur. l n~iliz filo~una men· 
Fransız kumandanlarının i~tiraki· sup gemilerden mi.ıteşekkil muaz-
lc toplanara!( vazireti tetkik et- ıam bir filrd'la. i\:1;ı:d'\hl arı ge· 
miştir. tiren hüyü!-: tra1~1tl:nti'dere r~ra 

kat ediyor. t:ıyyare filotill;ı •arı. 
H.\ N.\ ll.\1.1 .\ r.;:u:r:u:l~ h:wadan y::ırııl;ı~ ı';: h 0 :- ti.irl•i hı~- ı 

Diiıı ! ngiltereye, binlere'<.' Ka· kın ihtimalin.! kar~ı. g i~dcrcl:! do· 

nada a.:ıkeri gelmi5tir. llarp baş- taşmakta idiler. 

3 

~Aı.A._ ••••• 

.., ....... 
.J •c:: .. 

1..ondor 
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Tayfalar Conson ile 
• Liyç'e artık ölmüş 

nazarile bakıyorlardı 
K ISL\1 X\' 

:Merdivenin alt başındakiler a
yağa kalkm:ı''a uğraşırlarken epey 
iniltılcr oldu. küfurlcr ::,3\'ruldu. 
Tay[adan bıri. PJrso:ı a:lındaki 

iri yarı. kem ... urat gemicı sJylenı· 

yordu: 
- Biriniz bir kibrit çak-;anıza. 

parmağım çıktı. 

Sonra karanlıkta araştırm:ılar 

oldu. bir kibrit çakıld ı \'e deniz 
[cnerinin sarı ı~ı~ı ortalı~ı aydın· 

!attı. Om"ı i. li. bul:.ınık. meşum 

ziya. ıncla çıplak baca!dı adamlar 
dolaşmağa. yaralarını berelerini 
tedavi etm:!ğe başl~dılar. · 

ba,brırmağa başladı:. 

- lçinizden hiçbiriniz de ko.up 
bana bir bıçak getirmediniz! Ya
zık ı;;ıze! 

!\laamaııh artık obur tayfalar 
onu dınlemıyorl:ırdı. Derın bir 
korku ılc yaptıkları i-;in Akıbeti· 
ni du~umiyorlardı. 

- Kımlcrın yaptı~'ını nereden 
bih.wk? Tabii ıçımiz<lcn biri mü· 
ZC\'irlcrsc başka. 

Bu sözlen Kclly siıylcını5 ve 
son cümleyi söylerken hain hain 
ctraf ına bakmı~tı. 

Ona Parsons cevap \'erdi: 
- Daha bizi gôrür görmez an-

layacak. Kaçın kur'ası o. Hele 
t:fti - Ufti Parsons:ın b:ı5panna senin yüzüne bır kere baksın ka

ğını tutarak hızla çe!ctı \'e takırdı fi. 
ile yerine oturttu. P~~ ~ ı~zy:ıhnın Luiz sırıtarak Kelly'ye tavsiye-
da elinin t.!r ; patlamı~. ta kemi· }erde bulunuyordu: 

nine kadar açılmıştı. Pırıl pırıl be· - Yüzüne ne oldu diye sorar
yaz dişlerini meydana çıkartan sa güverte birdenbire kabardı yü
bir sırıtm:ı ile onu arkad:ı5larma züme çarptr dersin! 
r,ö·teriyor, yaranın Kurt Lar·ene Ranzasından inmemiş yegane 
yapıştırdığı yumruklardan açıldı· adam oydu. Geceki pat ı rdıda par· 
~mı iftiharla anl~tıyordu. mağr olduğunu isbat c:le~k yü· 

Kerfootun kürekçisi olan ve da- zünde yara bere olmadığından pek 
ha ilk uzun deniz seferini yapan memnundu. l~ıkır kıkır gülerek 
Kclly adındaki Amerikalı hemen "devam ediyordu: 

vcrinden fırladı: - Hele durun, yarın sabah he
. - Ulan Habeş. demek o sendin pinizin suratına şöyle bir baksın 
ha! da o zaman görüşürüz. 

Bunu öylerken bir ağız dolu- İçlerinden biri bir fikir yürüttü: 
su kan ve kırrk diş tükürdü ,.e Po- - lkinci kaptan sandık. deriz. 
lenczyalıya yan yan so1mlmağa Bir diğeri de kendi ken:lini te-
başlaclı. Kavak? hemen ranzasına / selli ediyordu: 
sıçradı. uzun hır bıçakla ortaya - Ben ne diyeceğimi biliyo· 

çıktı. rum: Uyurken bir p:ıtırdı i,.ittim, 
Liyç müdaha le etti : h~emen yatağımdan atladım, o sı· 
- Ey. haydi zıbarın bakalım. 1

rada bir yumruk yedim \"e yere 
Fazla geldiniz artık. yuvarlandım, derim. Sonra ka· 

Çocuk denecek derecede gençı ranlıkta kim olduğunu b1l:ı1":li· 
ve tecrübesiz olmasına rağmen . ğim için ben de yumruk s:ıll:ı:n.ı· 
Liyçin başkasarada meydancı ğa başladım. 
vaziyetinde olduğu görülüyordu. - Ye her seferinde de yumruk-

- Hey, Kclly, Uftiye ilişme. !arın beni suratımı buldu. 
Karanlıkta ~e.,in olduğunu nere- Bunu Kelly söylcmi~ti. Yüzü 
den bilecekti? ilk defa olarak gülüyordu. 

Kelly homurdanarak çekildi. Liyç ye Conson bu münakaşa-

Kavako da bembeyaz dişlerini'. lara iştirak etmediler. Arkada~la· 
g!1stcren bir sırıtma ile bıçağını rının bu iki tayfadan artık ümit
yerinc koydu. Bu gülü~ünde Liyçe kestikleri, onlara daha şimdiden 
kar.:;r bir minnettarlık ifadesi var ölmüş nazarile baktıkları görülü
dr. Polcnezyalı güzel bir adamdı. yordu.Liyç onların korkularına \"e 
Yüzünün hatları hemen hemen söylenmelerine bir müddet ta-

• efemine idi. Onun, pek meşhur hammül etti, sonra dayanamadı: 
olan kavgacılığına tezat teşkil e· - Ey, yeter be! Ama gevezcy
den iri, yumu~ak, hülyalı gözleri mişsiniz! O kadar çeneniz işliye-
yardr. ceğine biraz eliniz işlemiş olsaydı 

- .:-.=asıl kaçtı? şimdi böyle olmazdı .. Neden içi-
Bu suali Conson sormu~tu. Ran nizden biriniz çıkıp da bana bir 

zasının k<.'narına ili~mi~ti. Halin- bıçak getirmedi? Ne korkak 
de derin bir ümit5izlik \'e yeis şeylersiniz be! ~izi yakalarsa as· 
vardı. Son didi~menin tesirile mıyacak ya! Siz de biliyorsunuz 
hala soluk soluğa idi. Göml~i pa- ki ona l:izımc;ınız. Burada ona tay 
ralanmış \"e bil bütün sırtından fa bulacak gemi acenteleri yok. 
dökülmüştü. Yanağındaki bir ya· Onun için sizi öldürmez. lşi için 
radan akan kan beyaz göğsündr. ona lazımsınız. Sizi öldürürse 
uzun, kırmızr bir yol bırakmıştı . yelkenleri kim ku\la;ıaca!,, küre~i 

Liyç ona cc\·ap verdi: kim çekecek. diiml'ni kim tutacak? 
- Çünkü herif insan değil Asıl topun ağzında Conson ile bc-

şeytan da ondan. nim. Haydi şimdi. girin ranzaları-
Liyçin sukutu hayali pek kuv- nıza ve uyuyun. Biiaz dinlenmek 

yettiydi. Adeta gözlrri yaşararak istiyorum. '"Avamı ,·21r) 

BAŞ 

DtŞ 

SOôUK 
ALGINLICI 

GRiPiN 

Nf~ZLE 

G~:~ 

ROi\11\ TiZf-.1A 

Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir 
,. .. /. ' .: ~ . . . - . . ... . . ' ... 



MilU Müdafaa ve 
Hariciye Vekilleri 

Parti Grupunda 
izahat ve suallere 
cevaplar verdiler 

Ankara, 19 (A.A.) - C. H. 
Partisi Meclis Grupu bugün 19· 
12-939 saat onbcşte reis vekili 
Seyhan mebusu Hilmi Uranın 
ba karılığında toplandı: 

llk defa söz alan harıciye veki· 
Ji Şükrü Saracoğlu son dünya ha· 
di lerini ve bilhassa bunlar me
yanında bizi uzaktan yakından 
alakadar eden M:ibeleri izah c· 
derek umumi heyeti tenvir etmiş· 
tir. 

Bunu müteakip Muş mebusu 
Hakkı Kılıçoğlunun bir takririn· 
den istifade ederek millt mildafaa 
işleri hakkında etraflı beyanatta 
bulunan ve müteaddit hatiplerin 
gene bu mevzu etrafındaki sual
lerine cevaplar veren milli müda· 
faa vekili general Naci Tınazın 
izahatı Grup heyetince alkışlarla 
·abul ve tasvip olunmuştur. 

Vaktin ilerlemiş olması dolayı· 
ile ruznamede mevcut diğer 

maddelerin müzakere i gelecek cel
seye talip edilerek riyasctçe cel· 
seye talik edilerek riyac;ctçe cel· 
tir. 

Maarif vekili Malatya
da tetkikler yaptı 

Malatya, 20 (A.A.) - Maarif 
:Vekili Hasan Ali YUcel refaka
tinde ilk tedrisat umum mildürü 
bulunduğu halde dün buraya gel
mi~tir. ~ali ile komutan, vilayet 
ierldm, parti ve belediye r eisleri, 
mektepler ve kalabalık bir halk 
ktitlcsi taraimdan karşılanan ve. 
kil, hUk!lmet konağında daire 
ı-elslcrlJe görUştükten sonra be • 
ledJycyl alay karakolunu ve ilk 
okunan ziyaret etmiştir. Vekil 
Gazi ilkokulunda verilen çay zi -
yafetlnde de mu.alllmlerle hasbi. 
halde bulunmuştur. 

Blucher torpillendi 
(Baştarafı 1 İncide) 

Ne\ yorka doğru ilerlem:!kte oldu· 
ğunu telsizle haber \'ermiştir. Mü
rettebattan kayıp yo~tur. 

Rei ·icumhur Huzvelt, mürette· 
batın Ncvyork limanında ktıçük 
bir ada olan Elli 1 landa çıkarıl· 
ması:u emretmi-;;tir. 

lngiliz tayyarelerıni:ı 
faalıyeti 

L<nıdra, 20 ( A.A.) - lngiliz dev 
riye tayyareleri bu gece F'riso Al· 
man adalarını müra1:cabe c·brek 
miknatıslr mayn döken Alman 
tayyarelerinin vazifelerini ifa et
melerine mani olmu~tur. 

Graf Von Spee battıktan 
sonra .. . 

Brüksel, 20 Almanya hü!{(ı· 
metinin, Urugvay hükum?tini 
proteto edeceği 'c tazmınat jc;ti. 
yeceği Berlinde bir bıtara[ gaz tc 
muhabirine ı:öylenilenlerden anla· 
şılmaktadır. 

Almanlar, lTrug\'ayı, İngiltere· 

nin tazyiki knrşı~nda h:!yn~l:ni
lel hukuk hükiimlcri mucibince 

umdra, 20 Amirallik, .'\JaX 

kruvazörü mürettebatından olup 
l\Iontcvideo harbi esnasında ölen 
yedi ve yaralanan iki bahriyelinin 
1 imlerini dün akşam neşretmiştir. 
Tebligde diğer 11 bahriyelinin 
hafif yaralı olduğu ve m:!mnuni· 
yet verici bir tarz:f a iyilPe do;;ru 
gittiklerini ilave etmektedir. 

Buenos - Aire- radyo u. Graf 
\'On Spec'yi be !emiş olan Tacoma 
\'apurunun Arjantin maka'lllan 
tarafından mevkuf tutulduğ:.ınu 

bildirmiştir. 
(Batan gc ızilerc t•c /zarp vazi· 

yctiııe dair diğr!'T tclgro/hr .1 iin. 
cü sayfamızdadır.) 

Çocuk hı rs~z 
çetesi 

Eminin iki arkadaşı da 
yakalandı 

Dı.inkü sayımızda. l 1 yaşında 
Mehmet Emin i ·minde bir hırsız 
çocuğun yakalandığını yazmıştık. 
Mehmet Eminin ayni yaşlardaki 
Yaşar \C .ı\li isimlerind:::d diğer 

hmız arkada~lan da ele geçiril
muktazi mühleti Hrın"mis ol· miştir. Bu üç küçük çocuğu Ya· 
makla ittiham t'Clı} urlar. kup i"m nde bir şahsın idare etti· 

Urug\ay, ile A
1
man>a ara m· gi \C ehrin muhtelif s!!mtlcrinde 

da, mezk(lr zırhlı mürettebatının e' \ c dltkkiln O} durduğu anla,ıl· 
flkibeti dola> ı ıle dr bir ihtilaf nu~tır. Yakup da yakalanmıştır. 
çıkması ihtimali b"lirm ktedir. Bu üç kuçük çocuk şımdiyc ka· 
Alman askeri mahafılı, l"rllg\a· dar birçok , \C dükkan soy· 
ym mürettebatı tevkifine hakkı muşlar ve bunlardan dolayı 7·8 
olmadığını söylemekte ve bu mil. defa yakalanarak adliyeye veril. 
rettebatm, kazazede telıikki edil· mişlerdir. 
mesi lüzumuna kani bulunmakta· .:p:..._ __________ _ 

dırlar. • Ak d b" t b"l 
D.ğ f G r 5 . . saray a ır o omo ı 

ı er tara tan ra pec nın 
batınlması münasebctile Alman : kazası 
mekteplerinde hitabeler irad edil· ı Dün akşam Beyazıttan Aksara· 
rniştir. Geminin, lngilizler tara· ya doğru gitmekte olan Fethi Ba· 
hndan esir alınmasından ise, ken· 1 şaranerin idare indeki 2225 nu· 1 
cH tayfası ile imha edilmesi mü· maralı otomobil Ethem Pertev 
reccah odluğu.Alman talebeye sö eczanesi önünde 50 yaşlarında bir 
lenmektedir.Geminin me,·kuf tu- kadına çarpmış, yüzünden \'c di
tulması,lngiliz tarafından tahrip ğcr bazı yerlerinden yaralanan 
edilmesine mani teşkil et.'l1iyecek kadın Cerrahpa5a hastanesine kal 
olduğu Almanyada iddia ediliyor. dınlmıştır. 

!:::::::::ı ::::=1n:r:i!!!ı=:::::::!:1Bii!!5:.'-!:i:m:::ı!Mlimlll ~ 
.......... U:net!ou_o_oı:4UOOOOH0000H-•-••04ooo4H H~ ~' 

BN~F~sk_Ş!~AN~ c~ KJ=ş!;ıc~~.!! 1111 
merak ve heyecan clolu müessir bir meV2U il f ... 

KÜÇÜK PRENSES 
FRANSIZCA SöZLO ve tabii renkli ŞAHESER 

1::: ... 
ilii 
::ı: 
:::: .... .... :::: .... .... . :::: Ba! rollerde : mi 

R"CHARD GREENE ANITA LOUISE ii=: 1 SHlRLEY TEMPLE §i~i 
DiKKAT: Bu akıam için loca kalmamııtır. Numaralı ~fü 

biletler i erkenden als:!ırıruz. Tel : 40868 füi 

Muhtekirler telaşa düş_~ 
(Baıtarefı 1 incide) Vali Lfıtfi Kırdarın riyasetinde giden ikinci bir ten~Ui fı>'' 

lcrden temini çareleri nrnnmış ve yapılan bu toplantının me\'ZUU bul etme!çle manifaturadJ 
1 

bu yolda nlınmnsı lılzımgelcn ted- son zamanlarda muhtelif ithal mal ve spekülatif bir. t~:, 
birler dü;iüııülmUştür. maddeleri üzerinde 'a!.;i anorm:ıl mevcudiyetinin kendile~ 

i\'azmf Topçuoğlu, bur adıı ynrıtı- tcrcffülcr duJarı ile htıdis olan itiraf edildiğine işaret etil· 
. e 

ğı tctkiltlcrdcn sonra ) akında it- ,·aziyet ctrfüın:la konu~ıtlmak, Müteakiben deri bahs111 

halutÇllara )apılnt'nk yardımlnr bu anormal fiyat tereffulerinin 1 ile muhtelif cins deri fi>'. 
hakkında yeni ve mühim kararlar 1 <.mlenm.e-;İ ıçin alınını~ \ e a!ınm1k daki fahiş farkı tebariiı etti 
verllcceğini söl lcmi!;tir. \'ek!lın ta olan te::lbirler h:ı!,kın::l:ı ala'rn· ı Kamhinin beyanatına ' 
bu akşam Anknr:ıyn dönmesi muh- d~rla~.a malümat 'erme~ \~C ihti· serdedilen esbabı. ~:~ 
temeldir. karı onlemek uzere hukumetçe 

1 

memlekette her şcyın bır 
ıttıhazı mutac:a,Tcr kararları bil- silmiş olduğunu i~;ia ede~' 

Tıcaret Odasındaki d" k · aıbuJrı ınne tı. istikamet aldığını, h rııb 
toplantı Toplantıda ewelfı muhtelil lıca sebebi speküUisyo~ "ıs' 
Diğer taraftan Ticnret Vekaleti ithalat e)ya .... ı tacirlerine c:,bz , e· duğunu makarada dahı ef"1 

iç ticaret umum müdürü Cnhidin rilmiş , C' bunlar piya a , azı yeti· aynı bulundugunu derrl'I 
reisliğinde ticaret odasında bu sa- ni izah derek tereHüleri kısmen ledi. 
balı bir toplantı yapılmıştır. nu normal oldu~runu söylcmi-;.ler. Ticaret Vekili, bu?,d~~ 
toplantıya çi\'i tüccarlnn İfltirak 1 1 . memlekeu'mı.zı'n buguıt ,..ı . .. . . ~ üksc me ere ı ı olmak ıçin mal . . '° ı• 
etmışlerdır. Tuccarlar çın flatln. 1 .. 1 • t . I k . şartları kinde arzetıı·g· ı ff'"' . . . . . . ge ırı me ını emın ey eme· ıcap ::ı >"' 
nndakı yUksekhğın sebcbını hnrıç- 1 tt•w• .. 1 . .. 1 b 1 iıah ederek bugünkU •

10 . e ıgını ı erı surmuş er \'C u yo · r• 
ten mal g.!lmc>mcslnc ntfetmışlcr- ı d 1 j ki .. 1 .• 1 . • 

1 
Cu hu · t' · iınPa 

di a ra t a ı · arı gu.; u • erı ıza 1 m rıye ının ııJ 

r. . ı evlemic;lc .. dir. Türkiyesi olmadığını. al'. ... rı 
Merkez llankası Amerıka ve · • muhtelif sahalardaki ini<~ 

lngiltercdcn dc~ir getirilmesi için Tıcaret Vekılinh vaziyeti esasından değitt j 
akreditif açaeagından bu yolla in- d w • d ı. bil 

mukab:lesı ugunu ı~aret e ere,. k•dJr 
cc tel gctiıilmesi de temin edile- . . uzun uzun anlatmış. bU 
cek ve bununla dahilde çivi imala- Man.faturacılarla derı ve ma- . 

1 1 
d bu!U11 

tJ tekrar eski Yaziyetine girf'Cek. karacılar pıyasada mal azaJdıgr - b' k f d·• kÜrtJCJ1ll 
. . 

1 

saıt şart ar a tın ;ı • jıı 

·1 · ·· 1 • .. . T. ırta ım ırsat uş d• tir. m ı erı surrne erı uzerıne ıcaret h b" 
1
. 

1
. ataP 

. . . . assa sa ıt ge ır ı v e~ı 
O t omobil levazımatı Vekılı Nazmı Topçuoğlu verılen . . . k d ele b•r · j geçımını tazyı e ec u 
Bundan b:ışkn 'l'icarct \'oknlcU ııahatın lıazı noktalarına temas ki b sli !11 

d k .. yaptı arını, una a ·rı ı 
ihrar.atı tcskilR.tlandtrmn mlidırl c ere ezcumle: d.l . • . . T .. kİ'/ell1 

c ı mıyecegını, ur . ·,.ı: 
Servetin reisliğinde yino bu llabah Manifatura fiyatlarındaki te . paratorluk devrindekı J ,ı 
ticaret odasında hariçten otomobil reffülerin yüzde yetmişi bulduğu hükumet olmadığını. di 
vo levazımatı getirenler de bir bir buçuk ay evvel 38 kuru a sa. tedbirlerin bilhassa iktısJill 
toplantı yapmışlardır. Bilhassa A- tılan satenin altmış kuruşa, otuz hiyette olacağını, dibagat'

1 
f 

merikadan ithalat ynpn'ıı bu tile - sekizlik divitinin 65, 45 lik divi· J k · h'n1"1>'e) 
carlar dÖ\iz müşkülatı yüzünden • e ette en genış 1 a.tı 

tinin 80 kuruşa satıldıgmı bir kı. düğü halde müşkül zatı\ 
· Anıerik:ılıl:ırın mal göndermedik - sım İstanbul tüccarlarJmn İzmire Jcert .. 
lerini bildirmişlerdir. Tadil edile- ce adeta silahını çe rı'~ 

giderek orada mal kapatmak gibi üzerin-e yürüyen bir 51; rt1ıı!ı 
cek yeni Amerikan - Türk anlaş- hareketlerini fiyat ,,..:;kselmesı·n. w l "' tcı1 

.1 w gunu söy emiştir. v e .. ,iti 
masınm esası buna göre tesbit c- de müessir olduğunu beyan e - . d 1 ·ıınesı J~ . 
dilecektir, ı ha eşyası getirt 

dcrek, memlekette 40 milyon li · lan akreditifleri ve diger _oıl 
Ziraat bankasının piyasaya u. 

cuz fiyatla kahve satmağa ba~la· 
ması cok hüyük tesir yapmıştır. 
Kahve stoklarını tQplayarak yük· 
sek fiyatla satmağn hazırlananla,r 
bu vaziyet karsısında ne-yaplcah-
larını şaşınnışlar \C yüksek kar 
beklerken bu defa topladıkları 

mallan zararına satma..~a ba~la· 

mışlardır. 

Ticaret vekilinin "muhtckirlc
re karşı iktisadi tedbirler alaca. 
ğız,, dediği malumdur. lştc bu 
prensip ilk olarak kah\'e üzerin· 
de tatbik edilmiş olmaktadır. 

Ticaret vekaleti piyasadan malı 
tophyarak gene eski fırsat diiş

künlüğüne devam edenlere karşı 

da kahve işinde yaptığı gibi ken· 
disi hariçten mal getirerek tedbir 
alacaktır. 

rahk manifatura bulunduğu ifade Jıkları anlattıktan sonra 
edilmiş olmasına ve yerli istihsa. 
Hitm da piyaı.ayı mütemadiyen 
beslemekte bulunmasına göre, 
memlekette bir senelik .atok bu -

~unduğu binnetice kabul edilir • 
ken tercffii sebeplerini normal 
addetmeğc imkan olmaıi:bğını spe
külasyonun mevcudiyetinden 
şüphe edilmiyeceğini ve manifa
turanın piyasadaki bilyilk ehem
miyeti dolayısile diğer eşyayı da 
tereffü hareketlerinde peşinden 

sürüklediğini izah eyledi. V c c • 
sasen manifaturacıların ilk te -
masta yüzde yirmi tı:nzilfıtı ka
bul ettiklerini ve Vekaletin son. 
radan vaki ısrarı üzerine muhte. 
lif madldelerde yüzde ona kadar 

italya terbiye nazırı 
(Baş tarafı 1 incide) 

şöyle bitirmiştir: 
• bit 

"-Hulasa, hcrhang~ ıJI 
lın noksanlığını çeıcet e.t ~ 
Hükumet lazımgetcrı lı ~l 
lığı gösterecektir. trı~t j 

mesi, demir için ve satl"edıfc 
maddeleri için dövizle ~ e&ı 
dilecek akreditifler terıl ~' 
ruz. Normal iktısadf ııc:itb' 
ğı göstereceğiz. imJc!l1 \., 

_.ı ıııı ' 
de ve makul her yaP-'1 ·# 
ğız. Bu bizim dost elirıl' t 

dl' 
Fakat fırsatçı maJcS3 11,tı 

eden, umum! harbirı ~ 
hareket eden, geçim fi dl 
tazyika kalkışanlara 1<1

' •• 

lahlı elimiz uzanacaktı'· 

Bir genç !!ı 
ApartımanıJ1 
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Vekilin dünkü toplantıda: 
"lthalatçılar kendi menfaatleri· 

le tımumurı menfaatini birle~tir· 
mezlcrsc ithalat i,.ini de mUraka· 
bemize alacat'lz,, şeklindeki ~öz
lerinin manası budur. 

nazırı Bottai şerefine verilen 
ziyafette Ba§vckil Metaksas bir 
nutuk söyliyerek nazırdan Yunan 
milletinin Musolininin kiyasetli 
idaresi altında refah bulan asil 
İtalyan milleti hakkınlda beslediği 
hissiyata tercüman olmasını rica 
etmiştir. 

katındarı I " 
Sokağa yuvar 8, 

Şchrlmlzae yeni kııhkaha tufanı dalgalanacak ••• 
Bütün dünyanın en meşhur 3 komiği 

3 PALAVRACILAR ve DEV AYMUNLARI 
VAR DN AKŞ~M A [R2 Ay Sinemasında 

Şimdiye kadar görülmemiş derce ede 
komik, eğlenceli ve kahkahalı 

PALAV RACi 
P LiS 

BAFiYISI 
Türkçe Söz lü 

' • 1 ,' ' ' 

1 ... ., ı . 1 
·"'·"' ~ ~ filminde arzı endam edeceklerdir.-· 

l~te bundan dolayı piyasada 
yakmda bir değişiklik beklenmek· 
tedir. lthalat tiiccarlarmın hare· 
kete geçerek hariçten mal getir· 
meğe çalışacakları ve b:ıgünkü gi· 
bi piyasada ı;csitleri depo ederek 
fırsat düşkünlüğü yapmaktan \az 
geçecekleri beklenmektedir. Şim· 

diden fiyatları yüksek olan birçok 
maddelerin ucuzlannn->ı b:!~den· 

mektedir-.. 

Dünkü toplanti 
Dün Ticaret odasında, Ticaret 

vekili Nazmi Topçuoğlunun da· 
reti üzerine, lstanbul valisi ve 
Parti reisi ile mıntaka ticaret mU· 
dürü, oda reisleri ve umumi kil· 
tiple gaz~te başmuharrirleri, ti· 
cari mahafil crkflm \'C manifatu· 
rfl, deri, makara ithalatçıları ve a
yakkabıcılardan mürekktp bir 
toplantı yapdmı .tır. 

Pencereden düşen çocuk 
Küı;ükpazarda Hacıkadın ma· 

hallc,)inde Şükrübaba sokağında 
lG numarada oturan Hü eyin kı· 
zı, 2 yaşmda Makhule evin ikin. 
ci kat penceresinden sokağa dü~
müş, vücudunun muhtelıf yerle· 
rinden yaralanarak Şişli çoc\ık 
haı:tan<'sine kaldırılmıştır. 

Bottai bu .nutka mukabele ede. 
rek gerek şahsi ve gerek arka • 
dastarı hakkında gösterilen güzel 
kabulden dolayı minnettarlığını 

bildirmiş ve şöyle demiştir: 
"- Kısa bir zamanda Yunan 

milletine yeniden niıam, otorite· 
ye derin hürmet ve devlete kuv
vetle bağlılık hissiyatmı aşıla • 
mağa muvaffak olmuş olan müm.. 
taz devlet adamına Duçenin sela
mın1 getirmekle milf tehJrim. \ 

Biz Musolini devrinin İtalyan. 
lnn bütün milletlere örnek ol • 
muş olan eski devlet mefhumu -
nun varisleriyiz. Aynı zamanda 
milletlerin kendilerini üzen mc -
selelere bir tarzı hal bulmalarını 
tem.in edecek olan yeni devlet 
mefhumunun hamili ve tercü -
manlarıyız. Bundan dolayı, mil. 
letinize eski ananelerini ve aynı 
zamanda modern vazifesini telki-

~akat alt kat ı;:~ı 
demiri eteğine rtııl 
rak ölümden J<lJ 01 

~ııı.rı 
Dün akşam BeY0 g ~' 

garip bir hadise 0~~15ı 
kız büyük bir tesadu 

kurtulmuştur. al" 
Beyoğlunda ·rurafl fil 

mnda oturan Doktor I~ 
Kemalin Ayıc isminde >ff 
kız hizmetçisi vardı'\,ııi' 
gUn!erde asabi bir }tat " ' 

tulmuştur. Diln ak~etl 
cercden sokağa b~ ııııif ~ 
birdenbire fenalık ıe 1' a 
vazenesini kaybeıdere ı• 
nın Ust katından soJc• 
lanmıştır. ı 

Civardan hacUıe)'~~c -1 
gözlerini kapamıtlat, ~ 
sonra gözlerini açtı ıJt )le 

kızcağızı apart~ıı deıssif 
cerelerindcn blrınııı J~ 
maklıklannda taJcılt ~rt11Uf 
!anmakta olduğunu go ,a 1 

. enler ~,,,. 
ne matuf olan asil eserinizi en iyi Etraftan yettŞ te" 1 ..,e 
anhyacak vaziyette bulunuyoruz. derhal kurtarmış ar 
Bu millete yalnız kitaplarımız tına almışlardır. l'f re<1t1 uhte ı J 
değil, içinde samimr, tam ve emin· Ayşe yalnız rn )<at:•~rt 
dostluğumuzu okuyabileceği kal- den hafif yaralarla 
bimiz de açıktır. " 1 mıştır. 



B ~ B l it-..,_ Pcı.ta• 
dan mektuolar 

rlimalı ve tasarruf lli•dl&laada dllllH&D ea •• •-Dten araaaada 
-ıı- r-.1..~ 

~~ kitap claYa· 
dün batl•adı 
amlllllOI _...,bel• 

llrlldDllHta &opla&tı-
lhlltercuui, tlbU ft buan 

aa aılıı~.,.,,. 8"ktclil
t ıdb .... M)duada .. 

Yayı dlln ..Uıe yedinci 
L"f!tl&ı91aMlia'de •lulmlfbr· 

ı.ı ,.l4bil Sühulet kiiliipbancal 
eehllb IAlfl ile mıtbuca 
1ıllh1te11Mde 1M1aa.msı'•nltr. 

Nısubi Bqdar Nalıtyı 
Dldll8u tçtg bakkuı4lı ••• 

k üzere ıynca müracHt ............. ,. 
E"'l&lbnuaılUk bu eseri ll>rı· 

b Konyalı ıdıada blriac 
~lt "' mQıttJ.ıçco oldu.. 

OGdaıa blr rapor 'llnııthr· 
SCJDlb IAtll obll•u. 

lf olaa ll>rıbluı Jlaklu 
tdobi)'ltla allJwı YC ba 

... PGr vtMDcio p1Abi7eU 
a. eserin beynelmilel ~h

lanat tabu&rl oldnluau. 
de b111lmıt bulundutunu 

._ria eaWalyettu edJp 
ssıslara tetkik etUrilme. 
Iıur. Malba•cı Kenan dı 

"'rlula H NAi en.ı l\o-
'larot teı cllnıe edilip basıl· 
"- dıfa Ulut sue&eaiade 
'dildılini, blçl>lr taklbıll 

aı. lbrahlm Hakka Kon. 
ehlivukuf olamıyacı· 

a.u ptın baylı blr eMri 
' ebll•ukuf MÇllıDtılııı 
~ni a6ylemlı " .. ria 
llllltehassıslara tetkik ettl-
htentifUr. 
e, UnlYenltıdı den meY. 

bu 111_..d• ısaJW,,.t• 
•e doçentlerin isimleri• 

rak yeniden tetkikakt 
taına klrar 'Nftlfl1Ur. 

lsif korunma 
tefleri için kuralar 

açıldı 
• pasif kot'Qllata itle.. 
ıll OAre 80-61 J•tlar 

'-otlen ı bla klflnln aıbbl 
ri yapılmıt. bunların e
",.u,urnmutne baflıa. 
.. , kaıada kunl1r açı• 

fllndl karalara dewam e-
kendi mınllltllanndakl 

'-lılln~. 
... dırnıa kursu dllnden 1. 
'l'ıJkılladı fen tatbikat 
•eıtmı,tır. Karsa ~ırmı 
D tefi deTam etmektedir. 

~-kursu dı badnlerde t .. 
~l)'lcaldır. 

ft ba,ka pı ı"'m• tar
IQda ıeılıcakhr. O.lata 
1naıeıart11e kom..-- 11ert 

........ Oll dlff1I ılm. 
1-- "rlerhl• koaal._. 

1L.!'~1'111llıd• 7811111 ... tec
~nttnde hlr alffnl tee.. 
"'"'P1lacaittf'. 

.... : 6Grt llrll ........ fllU· 
,........ tadl .... ....., l"IP falr 

a Jthnı vahtller arasında ırçırmıt bır Alman teJJalll 

rilllllı- Ullllar.. 1*Ga ba tea
aOrteriA arkanda .utetlerarua 
tlcart& _....... bosulmuf. tr 
dire illeri lclodela cat11.m11 bir 
bal ...... emniyet umumi IWWUI 
mlwltp olmut. 

Dnletllr ....... lror'mmlak 
MICbarinti brplatta hpdanm 
-la bpltıll•-

Burada bir kadın, kendisine teslim 
olmayan bir erkeği öldürllyorJu?L. 
Su bunun (tufan) olduğwıu iddia ediyorlar! Hayli tevazu. de-

bilıaiyor muanus? lll mi? 
Cuhi kalın dujlllarile şiş p:ır- 1'"akat Cuhi kendi dillerin:le tu· 

Yazan: Hüsniye Balkanh 
<UV• _,,.,. ,.,.,.., 1 O kadar müt"tliirdi ki... Fakal 

mm ·ot~ eeı.ap ftf• ya ben ? 
dim: Biran yalanımı itiraf etmeJi 

- Çok l:rt- dütüadüm. fakat cew'lt ........ 
Seıbııdeki ıoğukluğu anlamq· diln. Kimbiliı o ne için kejeder 

maklanm emerek: fu kelimlsi olan (Nogava) t&O-
- Oh! bu ne müthiı bir eeyt ai1 iıitince mühim blr teY hatırla· 

Biz.de tufan diye böyle bir teY DUf gibi elini almna vurdu. 

oı.:.Jcu U boı:uldu. Jıapa bir mııu. bunu Mndi betime at-

Cot ~ dmrilk dl,oj· 
lan ark.asında kalan milletler ise 
her sabah boy boy afişlerde artık 
... cOmJtlari ... Gl.,..Şaıdı: 

teY aöylemedL. Yanyana ıUver. mam belkı onu ıüldilrecekti. 

anlatılma! dedi. - Ah! dedi. Bilim IU m&beUtr 
teye sıJctık.. - Ba!ıtiyar olııunııa te:u..-nal 

Biru dQfündOkten tonra bey.. cs.ıı dedllim•i dalın 6bOr wr 
O lalı•._ .,., ederim,· diye fulldUı ve son de. 

caala: fmda (Nopva • Humi) diye bir 
- Yll'ID _.... • ftkit (T.) fa denn bakqlı taılerlni yüzüme 

YerU ıııalı kullanımı! Tıamıf 
ediııiL 

- l)'i ama.. dd. Demek ki bi. kabile vardsrt Sea (Nopva) clr 
sim IOYlldllimiJ ıökteki ., ana· ytnce •lchına 111& Bu kabileden 
ıım dlllJttlDdan balka da b&yle ıq bir Jm biıdl 7 aenedenberi 
bir fellklt olm\lfl& lnaamar ,.- yeryQdndeki 1°untann • bO,ok 
ya.anele bulGne kadar nud kr itklacealae mabkG111 edilmildrl 

dMau•, dedl.. kaldırmak istemlyerek ycqwa r 

••• 
-B•et Mdba. lfu.ds _..k· dunlarla vapurun dar k&prQIOnft 

Irak nlalm>da bulacatma. taJcra& geçti, nhtımda kayboldu. 

Tuarruf ve yerli malı: Fakat 
bu. yan aııüaıeınlekelikten kurtul· 
mak ve ikUsadt inıaımza vücut 
venudt için blıim tek çaremizdi. 
lstlld&Umfllrı muhafazag emrin. 
de tek çare.. Buna riayetsizlik bizi 
ellerinden lstlkllllmfzt ı:>rta aldr 
lımıı devletlere yeniden muhta~ 
bırakabilir, bu tak:llr:le m:wcail· 
)'Wtiıııiz yeniderı tetılikeye gjrebi· 
lirdi. 

ı•m .... O kadar .ma!PMD ki.. Bundan sonra kendimle bir GOk 
O tıtr tecMllllt .-du: mücadele ettim. Duan 7aptıltm 

labllmlfler? - ltbncellne mi? 
- NU. ...... alı •U. yalanı beğeniyor, oQUD &il>i bir 

GQldGnı. • - Evet! 
NUm. ıblamm ollu)'CN. Beni Don Juanı b•nden ualdaftınnaya 

- Bmo CubU dedim. Çok iyi - Bu kam bblhtdi ne? 
dllllameye blfladııı1 Fakat IU Cabl ı..-a tOklrCBdlr llP" 

çok eeverdi. Fakat o düika:ia muvaffak oJdulum için bndlllll 
aklıma bir kumullk geldi yalan tebrik ediyor, buan da pişnaıl 

-1n ........ lcadmlanıa &J m· larü ldlta 111'111 bir lda "Pn' 
klyealndı • kaiınlar yeryillllnt la buaıetltDdl: 

16Jiedim: olUJOT'dum.. 
- Nlblt Dil lııDclm didim. 

inip tekrar bayatı vOcuü ıetiri· - Bu im. bizim kabilenin re
yonunuı da tufaıı:Sa Dtaıı insan lll Dumlbalanm en llVllllli olan 
kalmıyiıc:almı dCltQnG)"onun? .. adama ... olmutl o adama. 

Birden çehnll brqtL Fakat bu
na inanmak istemiyordu. UqQn 
bir .. eordu: 

- Nasıl Ilı evli milim? 
Umumi barp galiplerinin em

lllsil kabramanhJdarla elde etti· 
lfmis zaferimilin muka:lder •n. 
relertnı b&yle bir netteeyt Wd1-
mek Qzere kabul etmiş olduklanm 
mmtabltlr mlytz? 

Cuhi hayretli bir g!llilşle sınta- Dumgbalaya sadık kaldılı ve ken O zaman kurdut-.., yalanlan 
9lla1amakta l pkiamecfün. Ev. 
lenell Oç sene olmuştu. Oh onunla 
ne kadar teVipyorduk. ne kadar 
mesuUuk. Evlenmemiı de ıaten 

bir ·~ neticesiydi. neni fark olu· 
nacak kadar ioıCUn çehıaiai va· 
purun denizde hasıl ettiJi kôpak
ın dalgalara d11mıi1 setslı din. 
liyordu. Söznmn bltintilim saman 
benden mQsaade fstedi: 

rak: disine teslim ohnadtlı için öldür-
- lyi ama. senin tufan dediğin dü! 

fellkette yery(l.ıilnde kadın kaL GOldQm. 
manupa iman nereden dolar? Zira biıim bildilbniı ancak 
ÇQnktı, biliyorsun ld. lman yal· bir erkek kendisine telllm olım-

••• 
Ham madde atmak. ınamul 

madde Atın almak bu alq verit 
tarzında aı yiyip çok sarfeden 
uıviyetln ıaafiyeti Yar. 

n11 kadmdan dolarl Eler tufaır yan bir kadını öldürebilir. Bura· 
.dı kadmlar da mahvolmuşlarsa da ile bir ka31. kendisine talim 
insanlamı tekrar naat tOrlyebile- olımyan bir erkeli öld&lrilyordu! 
celfnl auyorum. Cubl hiddetle clewam etti: 

Fert hayatında naaıl mub~ 
olmadan yapmak ..,.at bir snuhut,_. btt millet hayatında dl 
&yledlr. AQl halde $11, yakasım 
tefedye kaptıran mf rasye:flnln 
Wbttini ctu;ınmez misiniz? 

Cubiye 111 cwabl wrdlm: - Hem ba 1m it* oldut- bu 
- DCln)'llllft 6ttllndt berilhr abli bl"11le 6ldlrdll Saera 

de bir miktar ı-n Ulımt "ocr ertrell almlklllfl ,.. ....,.,. 
tar ıGraltl dedim. da c*anmll itte o 9*tt ,.. 

- Aff cderslnlı ftpur baJmıı 
fena ba!de dlmdürd8. M~32ladr 
nizle gidip yatacalmı. rmce ar.. 
kıtinlıdm gok leYinmlJtim. Fakat 
o lilD akpma kadar onu pemr 
rincıe pi11J181) oıım.ta blal•mqtım. 

Cub1 Jlurltl Adim. Havva ve .landıl Ve kendisine l&yledillm 
Nub ~ bllml,.,nlu. mfltbit cıaa verildi! (l)u&i) c:ıea· 

BD prtbl blllm awkı~del ki· al 
taplanmllda tulum ~il yer - Dusf cam an? 
ve hattl. ilk insanın ye~de - Eveti 

Akllaı Od wapur (Ç-) Yt ~ 
na1bll saman meydana çıktı. ~ "Halta adam.,ııı neden Oldü· 

j(lnQ biliyoruı: 
Dctkt.orlat ra1'tlletldlin )'Oiteta 

tene hannımlık çektllfnl s&yte
mekte ittifak ttmif1trdi. Toprar 
tan. sudan gelen bir hamnmlık• 
tan slyade ecnebi maddıl iltibll· 
kinden mütevellit bir humıuık ... 

peyda oldulu yer alarak Hiodla. - Bu DuP ceDm dedflia ne- ünde pal ~·ta• varda. bana dol· 
ru pldi: tam 16sterdili halde Hındli ka· 4tr? 

dınlar bu h~yelerden h:ı~rdar Cuhi kUçiilmüş ve kanlan~ - Allaha nmarladık bayan 
Nermin - dedi. ~ çıkıyorum. ın. 
ııo1 )'Olcutuk dilerim... Ufak bir 
hayret. ft feryattan kenttiml a1r 
madun: 

dllillerl g&lerini oynata oynata: 
Bilbaısa Culıinin ka:lınlann - Dugi ceıaunt bilmiyor Dı1'" 

meneei hakkmda anlattılı blkAye sun? dedi. 
bu kadınların hasreti Ademin ka* - Yookl .. Zavallı. halbuki U1Un dmrler 

ecnebi madde kultınmıla mecbur 
olmu,tu. 

bu.... lcemilinden ıeldlllnl aslı - Bu ceza. dünyadaki cezala· - Nnd ... tb hmlre gitmiyor 
ırauydunuı? kabul etmediklerini gö.:;termiyor nn en mQthifldirl 

• *. mu? - Maflllah siı kadmtarat de- O kırgın bfr tavırla batım 111· 
ladı: T.-m4 oı 111U .ıs hgibl 

ywA llit Htiill d4vt11atlm11t11 
mihrakıdır. 

Kadın kabilelerinin diktatör ka mek dilnyadakt cezatann en mQt· 
dnılan kenallerinin blr erkek kr hiffni de icat etmipinfı! - Niyetim 6yleydi. füat bir 

it beni burada kalmaya mecbur 

Kenan AKM ANLAR 
nıilinden delil. Wnatm en bUyük 1 - Bu kız hak etti ama! 
kuweti olan cOntıten ıel:ii~:rinl CDenm1 ..,, ediyor. · 

ltW'U fuulye hatladıiJnu lllJU dökme. 
ylnU. Bununla lekeli kumaflın te-.ıeye
bilininb. Fakat bu IUY\111 tuJJq oJmamau 
prttır.. .. 

LelseU ~ f'. tımamen. veya ya1nıı 
ltkcll binamı bu IU)'I ıe>kutJır. .. b\IMU.ı 
yılcaysnıı. Çok eaki olruınak pıdyJı. 
mGrolıkep lekeleriyle yal lekeleri. kmzusı 
prap lekeli bu tekilde ımwneledtıa •e>ma 
lalçbir b bırakmadan kaybolur. 

Paaulye ıuyıı ile yıbdılrtaıı tonra ka • 
matı temiz su ile yıbraak ta tabll lbııa
clır. 

YUnHl, pamuklu w,. ipekli kmnaflara 
)'CD! olduklın ıamankl parlak muu:arur 
nı vermek için bunlan ılık fuulye suyun
da aabunauı yıkamak klfi:lk. Bwıdaa tOB• 

ra kumap tekrar temb ıbk suda yıkar, ıu· 
yunu 1nımqr bükmeden akıtır ve kuruduk
tan sonra iltO yapanımz. 

F aaıılyenin taze:ıi 

Kuru faaulyeııln bir kas eenellll pbuk 
plpıu ve tatııı tunuı bir tef olur. Baıı 
blıkkallamı buııl&n tcııeUlc diye bayle bir 
kaç aeeelilc bayat fasulyeleri aatttklan olur. 
Halbuki ~yat faaulyeyt tanıınak çok ko
laydır. Çuftldaft ıaaı.ua,ta bir fasulyeyi 
alıp surınıı. 

Fuul,e eler akide tekeri slbl blrdenbi· 
re ksnlıra bayat d=ektir. Eler o tene

• mmhlulU in dit ona,_..,.... ~rer. 

Portakal akidai 

ÇoÇı.ıklann olduiu bdar bOytllrlerln de 
botun.ı &idecek bir tekerleme ,.,..._.. 
öireteUm: Portakal ,ekert .. 

Bir pc>rttkalı crtaaınan llmon pbi ı.. 
aip ııırunu aıtmu. ve elde edecet!nb ıuru 
ıü.ıllmlı. Bıır .. ~evklni%e ıöre az veya çok 
miktarda, pek lnce ren:lelenmiı portakal 
kabup Ulve edlnb .• 

Buna, 1rO)'U bir hamur balin1 abacıya M• 
dar tos teker btınu ve isin• ~tmmı. 
Sonra kepalnt toprü bir bfa lpndt hafif 
btr attt U.tUM lıOJUp 1raynatmakmım ıaıtı
nız.. 

Hamur mayi ka1ine ıU~ bun-Jan b1r 
kaplda ahp aotuk blr tabak tıst\ıne btı
yllkçe damlalar halinde ve ayn ~yn dııq. 

ıatuuı .. Soluduktın tonra bunlar tab:ıkta.1 
kolayca çıkar: itte abe mlike11Unel bir por
takal plrerl.. 

Sert tahtalara çivı ••• 

Buan çok ıert tahtaları civi mıhlamak • 
pek mil;küldUr. Çekiçle yayq vunanıı çivi 
ıitmeı. kuvvetle vunına.mz ifrllir. 

Bu -~ hleaıtk l;iıı çlvlyi enel· 
cim un bl!mumwıa •tınnu .,. lllrtbllı. 
Vtc1a1arı da. pbuk tütaya pmni için &Y· 
al tekilde un btl•amau batu'IDlk fay
dabdır. 

Com macununu yumafQfmai 

Çtrçnelindea bir cama çıkarmak illi
yonunu~.. Bir camc:ı bulmak o arada 
mütküJ. Si& yapm.lğa kalksanız camı kır• 

.rıanu lhtlınlli fibd• yüac yakın bir nie· 
bette. ~e. iti ylbbUM cCSrinüe bula .. 
tmQadın yapmak ueulUntı öğretelim : 

Bir tlte içine konulaıuf ve yan yarıya 
IU ile karıfbrllııııt bamuı kibrit (Aaid aill· 
ftlrlk) i ç:rgeve:.ıiıı IPK\:JUı O.erine dam
JatmP. Bir müddet IOftr& macun yumutar 
" 1* bıçakta kolayca çıkanlabilir. Ma
cıın pktıktan IOD{a camı çıkarmak ise it 
delildir. 

Asidi ıu ite karıştırırken asidin lllttlne 
nya llive etmeyiniz. ÇQnkU kan obbtur. 
Suyun Uatüae Midi dökünib. 

Kadife tüylerini düzeltmek .• 

Kullambr kullamlmu "' ya&ımtt ıetiri· 
le ka:!ife lnımatlann tüyleri yatar ve ku· 
mit ilk clzcUlğtci kıybeder. TtlJ!•rlıı 
tekrar dildeşmell için bir Utüyil iyice kıs

dndıktan aonra iki tulla arauna koyup 
Batilne nılak bir beı ısıttın. Kumaşı ten ta· 
raf ındarı beze dolnJ tutun. BU here lcdl· 
feyl J"ll>Ufi'k bir fuça ne hafifçe ·~ 
ums. 

Eler baftf buJıan 1-tka ti!r!Q temin et
mek bnklnııaı bulunama tabii.tiyle itil ile 
ulrqalanua iham..._ 

••• Bundan alt.ı ay IDm'BJdl. ar 
tesadüf klrpma Necatiyi ~ 
mqtı. Bu ıenç adam bana evler 
me teklifinde buhmdu. Necati ha
kikat.en yakıp1dı gOzet ve iyi '* 
~ Fakat bende lleream • 
yandmmıqtı. 

Maamaftaa teklifini klbdde .... 
reddüt etmedim. O ohmddftn 
aonra benim için hepsi bhdl. 

Bir sen Necati kütüpbanelial 
yede§ttrlyor. ateye bsiJe cllld
DJJI lillumlm mlktnplan ~. 
resfmleri balap IJDQord& Ben 
de ona yardım diyor ayır~ rr 
stmıert yeni aldtlmm btlyilk ... 
büme diliyordum. 

Bir kiıabaa içinaa bir lotoZraf 
dlha cıbrm'a!c bina uattı: 

- Bunu albOınGtl bqtaraflu 
koy Nermin, d~. Sdat 1D ll'r.I. 
liılı bir arkadaıundır. 

Bu ilim ilıerimde Ani bir telir 
raptı, bafifçıt titıeFD eUerlmlt 
Necatlnin mattıtı nsmt .ıdJ& 

Fotolraf ınaldnesinin abitlet • 
tirdili bu ıölie vapurda arbdq 
bk faptılmı Sedat Beye aitti. 
Smuldıllım hi•Wm. 

Necati arbdap hlJdrmcla _. 
ıamat veriyordu: 

- Ah. o ne le)'tan ne çaıma 
ae atqti. ()yJe ıanne&!iyordum M 
bu adam biç llllaamıyacak. Sek• 
een tane leVlilili ollllldu lllalt 
etmes. En p betmdili bdml 
on bet gQnden fala blhtmnıd 

edem'-Zdi. Dalma: 
.. _ Abt bu kadın bir balta 1-

i;İJS benbn olsa... Ah .. sW 
mı.. eler dunırda. 

&oma da: 
- "Oh! sadakat mi?- am. 

dflnyada ne:Se eb:diyet var ti. 
qkta da olauıı. llkbebann lıUl 
teihir den hWyatı, J1ık ıillelli· 
li bile dmun etmiyor. Si&>heliı 
Cenabıhak bile daimi teYlerdlD 
tio§lanmadılı için olacak ki ... 
c\e ilkbahar. yaı, sonbahar kıJ si· 
bl mevsim deiJ.oiklilf yapml!. 
Herıey delifiyor. dünya bile dD
nilyor. Bunlanıı karpsmda ima· 
nın bir noktada •bit n•m111 
mümldln mü?" diye telini mGda 
faaya kalkardı. <Son ,_, 
Baaın Birliğinin balotu 

Tilrk Dasın Birhli lstanbul mıa.. 
takasa tıınrındın iklnciklııunua on 
üçüncü cumartesi akşamı Taksim 
bcJedı19 paına.uuda bir balo TC-

rıleeeklir. Bu bıllonun fe•kallde 
eğlenceli ıcı;mesi için bir mild· 
dellenbert dHara 9dea baırbldar 
ha) li llerlenli,Ur • 

Basın birlltl balosuaan bu aen
nın en zengin Te ellencell baloeu 
o&aealı muhakkaktır. Basın birUll 
ıyni aece Ankarada •• bmirde dt 
bırer balo verecektir. 

Mısır veliahdinin 
Kızılaya teberruu 

Mmr ••llıhdl preu Mehmet A· 
Ji. Tilrklre cumhuriyeti Kahin 
clçll ğı T ıta ıle Türkiye 1\ııılo' 
cemiyeti m rktztne IOG lnstllı il 
nın tehernt haw~lard••· Ba • 
all wıe ln99nl t.herradla plll mite
has,• ~ olan Eıaılay cellll:•tl Kah 
re elçllili 'fUtlasile llmlml tfı' 
,..lan••· Alt• Pnn• anetın 
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ı~r:ISUJa 
BEYOGLU 

ll"F.K: Bltcum (Tllrkc•> 
>TELEK: KDçltk pron .. • 
'"!\RA\': DD=ıı çocuklan 
f.l'MF.R: Xoamartr ceeoleı1 
T '\KSt)I: t'c alıbab çavuıı:ar Paalırmacı7an 

.... ıttrtkAJıı CTUrkt•) 
t AJ.Jt: Çalınan Taç 
t'.'KAlll'A: Racanın at'lı:ı 
•.ı.KA1.AR:Londra bata'lı:h&Mln1 
l il.DiT.: Blldlnn•mlttlr 
"rıı:: Parti ı:ıklan 
A8Rtı Cici anne ve Rarb dllnü•n 
~it: 8anı;lıııy ateıler lclııdı ve Kadın 

oyun?.uı 

TA:": DlldlM'l'tm!ı•tr 

lSTAXBUL 
rr.R,R: Va.ta.n knt1anırı ulan 
c;E.'ll'l'P.RJ.tTAŞ: Gal putuklar ve Sokak (O· 

cııtu 
~ıu ı.ı: TD'mn 1>8S• <TUrk tllırıl> 
'l'URı'N: IIOdlnııeın~!:I' 
HU.Af,: Dllsmıtn muk8I altında, oı.u b: n

Raydutla.r arumda 
"7,.A 1t: V•tıı.n lı:onaran ulıın 
AT.r.MOAR: Tosun ""·~ fTDrk tılml) 

r::..- ı-c,.,..,.tptt!A ı: Ka•ırı:ıt. 

Aıtr.rs '""'h"""lntnd•ı • Lcrtl ltndl ~ a•• 
,..,. (TQrk•el '• rrftn dnnw nma 

BEŞiKTAŞ 
SUAT r.: Cici Dtrber Vt Sahra ınn Le1!A 

cnırıı:ce> 
SE.": l.farknJ>')lonun mUthle macen.lan 

ITl1rlı:c•l "'' D••l•r kralı 
Gt':'Rr.L: Eudn:ruı ı:•c•'•rl n fla.l!lar kralı 

KAOIKOY 
ıııı.r.r.: 1tadınlu hapl•h11n•sl 
l!CRt:\t'A: T•v•IY• rn•ktııbu T• ltıı:ı1 dan•ôz 

VSKÜDAR 
RAJ,J:ı Blly1llc vıl• 

BAKIRKÖY 
MtJ,'l'tVAOf: Illld!mıtm~!:I' 
nAKIR: lta.dınlar hapl•hannl Ye Illl)'lllı: ,...!• 

---0--

SEHtn TİYATROSU 
Komedi kısmı: Bugiin 
gündüz 14 le Çocuk Ti· l 
r:ıtrosu. Gece 20.30 cin 

lKlZLER 

*•* 
llram Kısmı: YELPAZE 

H X BE R-~m Posta91 

., 

m211 .. E ................................. ~, 
SIRT KAUÇÇUK ve TAMİR BEZLERi 
Dünya~a tanılmış Fayriston Marka ve bugüne kadar bekı.

diğiniz Sırt Knuççuk ve tamir bezlerimiz bugün gelımiştir. ~ 
nan lastiklerinize sırt ve patlnk Jastiklcc-inizi garantili yaptıtfl"""" 
ic;terseniz hemen atelyemize koşunuz. 

- __ __..,.,, 

aBa~ MOdiL YA MEAAKLILA ıiıNA 
vesair her nevi ve şık mobilyalar 

Fabrll•a fiatm:ı satılıyor HALK OPERETi 
Bu akşam Zozo ile 

E!\AYJLER 
~por eiitmen kununda dün iki imtihı.n ;u·a~·nda imtihanlnrc'!a hı\'Zlr bulunan zevatla 

aı·ada a:rnını§ resimleri 

'! !SAND.\L\'AL.\R, K • Y' ·oLALAR PORT'1A1''TOLAR \ 

ta:c:,e)eı-in bir ASRI MOBiLYA l\IAÔAZASI: AR~IED FE\'Zt 

22 Cuma Gala ~e
cesi: Git - Kal. 

Yeni Operet 

lfn4!!mil 
20 - 12 - 939 Çarşamba 

18.05: Memleket s:ı:ıt ayarı, 

.Aj.:ıns ve meteoroloji haberleri. 
18.25: Türk Müziği: Çalanlar: Ve. 
cilıc, Fu!ıire Fer ıın, Hefik Fcrs:ın, 

CcHl.:l ı..:u&l:ı. 1 - Okuyan: Hııdifc 
Erten. 1 - Sel. Pınar - Ilüaam 
şarkı: (Sedyonlunı onu). 2 - ls
lı:ık \'uran - llil?::ırn şarkı: (Kaı; 

yıl beni sen). 3 - .... - Hicazkar 
şarkı: (Hana heındem eyleyen) ' -
Hefık l'crsan - Uicaz şarJ.:ı: (Göğ· 
suındcn knc;ıp gittın). 2 - Okuyan: ' 
Mustafa Ç:ığl:ır. 1 - Udl Ahmet -
K:ırcı~.ır şarkı: (Beni Jılg:ine mi 
sandın). 2 - •.•.• - J\arcığar şnrkı: 

(Bilmem ki sefa, neşe bu ömrün 
neresinde). 3 - ..•. - llıılk Türkü
sü: (S:ıb:ıht:ın kalktım güneş parlı-

yor). 4 - ..... - Halk türküsü: 
(Demirciler demir döğer tunç olur) 
3 - Okuyan: Müzeyyen Senar. 1 -
Cenlet Çağla: Keman Taksimi. 2 -
Udi Mehmet - llicazkür şarkı: 
,(Seni candan severim) . 3 - Arif 

Bey - h ic:ızkCır şarkı: (Riyasız çeş. 
mi nhu). 4 - ...• - ili caz kar şar
kı: (Bir balıçevan). 5 - ... Hicaz 
şarkı: (Bir bakışta beni mestelti}. 
6 - •.•.• - Hicaz türkü: (Sürmeli· 
min gözlerine) . 19.25: Konuşma: 

;Cdış politika hlidiselcri). 19AO: 
Türk füziği: Fasıl heyeti. 20.20: 
Temsil: K:ıbkol1a düşmanı. Yazan: 
J~emnl 'l'özem. 20.50: Konuşma: 

İCHnflalık posta kutusu). 21.10: Mü. 
zik: Tiiyaseticuruhur bandosu (şef: 

lhsan Küncer). 1 - Er. Brun: 
l\Iarş. 2 - Aubrey Yinter: Valsler. 

den potpuri, 3 - r.uy Ropartz: 
Choral \'arie. 4 - Thoınas: Hamlet 
oper:ı!'iınclan: Choeıır des Come
diens; Prologue; )lorche D:ınoic;e. 
22.30: Müzik: Mendeh~olın keman 
konserlosıı (Pi.) 23.00: Müzik: C:ız.. 
b:ınd (Pi.) 23.25/23.30: Yarınki 

program, ,.e kapanış. 

ALEMDAR sinemasında 
TOSUN PAŞA 

Türk Filmi 

Altı aydan'[)cri devam eden be
den terbiyesi ve Sp'.lr eji tm~n k 1:-· 
sunun mezuniyet imtihanl;ı:-ı hcr
gün devam etmektedir. 

Büyük bir ciddiyetle yaprlan 
imtihanlar çok alfı.~a uyan:lırm11· 
tır.Kurs talecnJcri dün de sab:ıh· 
tan akşama geç va~'te kadar m:ı· 

saj ve güreş imtihanlarını vermiş· 
!erdir. 

Kısmen Vaniköründe~d kurs 
binasında, Jrn;men de Kuleli As· 

keri lise·i jimnastik salonunda ya
pılan bu imtihanların neticesi 
cidden büyük bir muvaffa!dyet 
olmuş ve kursun tahminlerin üs· 
tün rnüsbet netice \'ermiş oldu1".ı· 
nu isbat etmiştir. 

Beden terbiyesi umum müdür· 
lüğü umumi katibi Alb:ıy Cema· 
lin idaresindeki imtihan heyeti 
34 talebenin her birini ayrı ayrı 

ve uzun uzun imtihan etm!ş ve 
gençlerin hepsi de muvaffak ol· 
muşlardır. 

İmtihanlarda Cumhuriyet Halk 

Partisi umumi idare heyeti aza·· 
sından mebus Rahmi Apakla eski 

Kuleli lisesi müdürü Kurm:ı.y Al· 

bay Yusuf, Kuleli lisesinin yeni 
müdürü ve beden terbiyesi yüksek 
istişare heyeti azasından tanınmış 
spor muallimi Mazhar. güreş fe· 
derasyonu eski eski m:!nS'.lpların· 
dan Seyfi Cenap, eski milli güreş· 
çile:rden Saim ve Abbas, a5keıi li
selerimizin ,.e kursun kıymetli 

spor hocaları yüzbaşr Hüsamettin 
ile Yüzbaşı Zeki hazır bulunmuş· 
lardır. 

Gerek masaj, gerekse güreş im· 
tihanları evvela nazari sonra da 
ameli olarak yapılmıştır. 

Yukarda da söylediğimiz gibi, 
kurs imtihanları ilerledikçe, bu 
teşekkülün ne kadar faydalI oldu
ğu ve tahminlerin çok üstünde bir 
netice verdiği tam:ım'!n teb:ırüz 

etmektedir. 
Bilhassa kurstaki intiza:n ve 

disiplin biiyük bir ta!{dire lfı.yrk 

görülmektedir. 

KIZILAY CEMiYETi 
UMUMİ 

Elbis2lık ve 
MER,\EZINDEN 

Paltoluk Kumaş 
( 1650) metre c1bi:;e'i!c , .e (3:iG5) metre pnholuk kum;ı~ 

cksiitme ıuretilc müna'{a~ilya kon::lmuş oiduğundan tlllibfo. 
rin nümunclrı·i ı;örmelc ü:ı:cre here ün Y Cl"jposta:ıe civarında 
Mimnrvedad cadde!li (KIZIL:\ Y) h~nm<hl Km!ny Depo~ıı 

Direlctörliijlünc rnür.::caa~leri ve eksiltmeye i~tirak için de 

1
. 

21-12-939 Ç&rfamba günü saat 14 le bu Müdürlü:<te hazır b~. 
lr:n~lnrı ilan o!unur. 

• °r• 

r~:-

Kurs talebelerinden bir l(•~n•ı, ·ı·!<~<faşl?.n giirc§ imti?ı ıını veri:";~n 
onları seyrediyor ve keneli sıralarını bekliyorlar 

Kız mcktepl~ri arasında 

Voleybol 
müsabakaları 

İstanbul mektepleri spor böl • 

gesi tarafından tertip edilen kız • 

lar arasındaki voleybol müsaba

kalarına bugün saat üçte Çapada

ki Kız Muallim mektebinde de -

vam edilecektir. 

Yapılacak müsabakalar şun • 

!ardır: 

Kız Muallim - Şişli Terakki 

saat 14 de, 

Boğaziçi - İstiklal 14,30 da. 

Eren·köy - İstanbul Kız Lisesi 

15 .de, 

Bu müsabakanın en mühimi 

Kız Muallim ile Şişli Terakkinin 

yapacağı karşılaşmadır. 

En kuvvetli takıma malik olan 

bu iki mektebin bugün yapacağı 

müsabaka her iki mektep taraf. 

tarlarına bir hayli heyecan geçir -

tecektir. 
---<>-

Mektepler kır ko~usu 
24 kanunuevvelde Şişlide mek-

tepler koşusunun ikincisi yapıla· 

caktır. l\lektep~er b·.ı miisabıka· 

ya a3gari 10, azami 20 ko~ucu i· 
le i~tirak edeceklerdir. 

İngiltere - Fransa 
rnaçı 

14 kanunusanide 
yapılıyor 

Fransa ile ln .. iltere milli ta1;:ım. 

!arı arasın:la ya;>:la::a'< milli te· 
;na ın tarihi kati o:ar::ık te:..!:>it c· 
dilmiştir. Maç, 1 l kanunu ·3ni:ie 
Frafüada (Pa:c des Prince.s)dc 
oynanaca:{tır. 

Fran.;rz feJerasyomı, orduda 
bulunan oyuncularmın da milli 
takımda re:-lerini alabilmeleri için 
milli mü:bfaa ne? li.1 l.! y:ı.>tı'd:ırı 

m üsaade talcbi:ı:lc muvaffak ol· 

------
Bölge l<u~ası 

kuµası ha '<k111da 
kararlar 

İkinci lik haricinde kalan Yedi 

klüp araı:mda tertip edilen "Böl

ge kupası" komitesi dün ak§am 

top!anara1t bazı kararlar vermiş _ 
lerdir. 

Şiml:liye kadar yapılan maçlar. 

da klüplerin vaki olan itirazları 
bu komite tarafından tetkik e _ 

dilmiştir. 

1 - Evvelce bölge tarafınd . .m 
gerek gazetelerle ve gerek klüp -

lere yaprlan tebliğde 18 şer kişi

lik bir listenin bülgeye verilmesi 

icap ettiği halde Akınspor klübü 

istedilen evsafı haiz olmadığı gö. 
rülmüş ve ilk maçlarınC:a bu nok. 

sanlarını tamamlamaları söylen -

diği halde ikinci maçlarında bu 

noksanları tamamlanmış ve baş

ka klüpler de listesiz oyuncular. 

la sahaya çıkmı~lardır. 

2 - Halıcıoğlu takımının da 

gerek Bakırköye, gerek Feriköye 

ve gerekse Rumelihisara karşı 

asker veya başka bir kliipte 1-.a
yıtlı oyuncu oynattığı görülmüş 

ve iki klübün hükmen mağli'ıbi • 

yetlerine komitece karar veril • 
miştir. 

3 - Komite diğer taraftan ev. 

velki yapılması icap eden Doğu. 

spor - Rumelihisar maçlarının da 

tekrarına karar vermi§tİr. 

Ankarada yapılacak 
·11" . mı ... : temas 

4 martta Romanya milli ta!,ı· 

mile yapılacak heyne'milel maça 
hazırlı!~ olm:ı!• maksa·lilc Anka
ra Ye 1 tanbul mu~1t:-!litleri Bel· 

grat maht€liti karşı,,m:.la te::rübc 

edileceklerdir. 

mu~lardır. Fran:;a m·ıti ta\:ımı. 

maça en kuvvetli k.d;J.;i:e i~tir.1'• 

edecektir. 

IJ!'tnTlh••'. P.h'lT'l'lct~ ''n'kııı::ıı J\7n, '16 Trl· ~3ıf07 

ıır''' 
Mııh:ımrnen hcdeli (4!lGl00) lirn olan 87 kalem bakır lokorrı0 a 

r:ıklıırı Ye lderrO:ılı 2!l·12·939 cuma ı;:Unn s:ı:ıt ı:> de pazarlık u~1 

Ank:ır:ıcla irl:ıre lıiıı:ı<;ınıln salın nlm:ıc:ıktır. ıcı• 

Akleclilc•rek ınıık:ın~leye mevzu teşkil eden m:ılzemenin ırrı•11 ,,r 
iralıeıtiiii takdirde id:ır<' nıiilenhlıicle k<'nrli hıırd:ılıklarınrla me,·cııt~fl 
riben 120 tonu temi7. tnlaş \'C 1:i0 lonu p:ırç:ı h:ıliııdc lokoınotH ot• 
,·c~:ıire gilıi ılemirılen iıri hıırd:ı hnkır verecektir. 4'' 

n · · k • ı · ı · ı · · ıe ~· ·" ll 15e pırmc · ıs ıycn enn le~ ııl cılılen giinıle mıı::ıvyen sııa ,~ 

k:ınıııııın l:ıyi n eti iği ,·esik:ıları hnın ilen kom i~yon reisİi~i nıle ısb'11 

eni el rnrleri li'ızı md ır. 1'~ı.. 
Ş:ırtırnrnel<'r ı\ııknr:ııl:ı ~f:ı17C'nıe <l!ıirl'sincle ve IJ:ıyrlarpaşaıl:t • 

liim ve Sevk Şcrliğinde göriilehllir. (104!1:1) ./ 

-ı 1 inhisarlar U. Müdürlüğünderı 
~ 

1 - ~:ırtn:ımesi mucibince 22 adet 500 Kg. baskül derhal tc9 
jıll ,, 

dilmek şarlile nçık eksiltme usulilc salın alın:ıcnktır. dıt• 
il - Muhammen lıeılcli 3960 lira muvakkat teminat 297 li ... fi' 
111 - Eksillme 6·1·9~0 cumarlesi piinii sa:ıt 10 da Kabat•t1' 

ıım ve mtih:ıy:ıat şnlıesincleki nlıın kornisyonuncl:ı ynpılııcnktır. jJlt• 
t\• - Ş:ırtn:ımclcr hcrgün sözü geçen şubeden parasız alı"'bct• 1 
V - İ sleklilcrin ek~iltıne için tayin edilen gün ve saatte yil• 

giivcnme p:ırasile birlikte mezkur komisyona gelmeleri. cıosoo> 

l 
İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel işletd" 

Umum MüdürlUğünden: ,# 
1 - ldarenin Silahl:ır amb:ırınıla mc'feut sondaj Aletleri •C11 

moy:ı konmuştur. • ,ı.; 
2 - Arttırma 25-12·93!) poz:ırlesi günü snat 15 de Metroh•11 

nm 5 inci katınd:ı toplanacak olan komisyonda yapıl:ıcaktır. 1' et' 
3 - Arıtırm:ı,·ıı iştirak etmek istiyenlerin maktuan 50 li"'11 ..r 

nat vermeleri l:izıın ılır. il'' "'ıİt 
4 - Aletleri görmek i-;tiyenlerin Silahtarda idarenin •f11 ~ 

murluğıına miirne:ıaı etmeleri ve islekli olanların mezkOr gi1n 'ff 
kornisyoıııla hıılunmaları ilnn olunıır. (102Hi) 

• 
Galatasaray Lisesi Alım, Sa~ım KoısJr 

Y onu Başkanlığından: 
Miktarı Fiyatı İlk teminatı 

' ıt• Adet K s. Lira 
10000 5 ) Portat•I :o li' 
22000 3 .. 

ıoO.., 8000 1 60) 
125 .. 

10000 3 75) Mandalin• 11 ti 
Galııtn-:arııv lisrslnln ııı:ıvıs 19 40 !IOnıın:ı kacl:ır ihtiyacı 01~ 

Ye lolııniıı fiy;ıljle ilk lenıinntı. yııknr da y:ızılı porl:ıkal ,.e ııı•;,, ti 
27-12.!JJ!) ı;arşnmha giinii sa:ıt 15 ıe Bcyo~hı İstiklal caddesi 1' ,ı,J 
r:ııl:ı J.i.,cler ınııha<>ebel'ilij;i lıinnc;ın da okul kornisYonund• •ç• 
ı;i ynrı l :ıC'ııklır. - ct•tl'" 

l steklilrr şnrln:ıme~ i ı.tiirınck iizere okul idaresine mil~ ıı~t• 
lir:ırel odıısınııı yeni yıl YC'>ilrnsilc ilk lemin:ıt makbuzile b;~?) 
glln ve sıı:ılle koıııi~yon:ı grlnıclerı. (10 

lstanbul P. T· T. Müdürlüğüntl•11: 
·ıurıtf' 

Büyü!•çekınccc P. T. 'f. Merk"z binao;ı tamiralı açık ek"~. f'O 
1 nıılmu51ur. Eksiltme 27-12 9:rn çarşamba günü sa:ıt 15 de :1cıı• 

nr. lıin:ısı birinci kalla P. T. T. Mii ılürlüğii oıl:ısında topJıııt 
41

,. 
salım komisyonunda y:ıpılacoklır. . 02 ti ... 1 

Keşif bedeli (13:10) lira (27) kuruş ınunıkk:ıt ıeınınal 1 ""'"~ 
T:ıliplerin ollı:ı!Jt:ı~i keşif \'C ş:ırtnamcslni g:irınck ve ~artil• 

nıln:ıllorını yutırınak iizerc ç:ılışmn günlt•rindc nıezkOr rn I 11,1111 
kulem le\'azım kısmına eksillrne giin \'e s:ıııtinde de eo aı b r,ııoıf 111 
( ıuaoı liralık lıu i~e lıenzer iş yaplı{lınn ıl:ıir hlnrelerin~e~ırne ıır 1 
iitı ,·e-:i!,nl:ırıı i ... ıin:ıılt•ıı hınnhııl \'il.i~·etiıır. rııilrnrnalla ek~ ııı"ı .,e~ 
tkn 8 giin c\'\'l'i alınını~ c•lıliycl \'C !)3!.l yılımı :ıit Tic:ırel 1 ı.t3> 

,.e ın11v:ıkkat tr.min:ıt 111:ıklı111.ilc komisyona miir:ıC'n:ııtarı. (10 

t 


