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Kar fırtınaları yüz"ii.Tıden 
inlSndiyadaki Sov e 

~ıtalarının iaşe yolları kesil 
;-iLL-i -ŞE-F lN?rveç hududu°:dan çeki!en R.u~lar 
ALKEViNDE F ı n 1 er ta rafın· d.a. ı, takıp edılıyor 
Dün de Danışma 

koınitesi müzakere-
~ . • 1 l'ınde bulundu ar 
11karat 2S ( A.A.) - Cum
İsi İsmet İnönü bugün de 

· 11 de Ankara halkevinde 
tar toplanan halkevleri da· 

komitesini huz.urlarile 
~endirmişler ve müzakere. 
~;·asct buyurmu!ılardır. Mil· 
'1 halkcvlerinin daha verim· • · ~~rnullü surette çahşmala-
tetnin etmek için Parti U-

"-. (Devamı 4 üncüde) 

~uhtekirler 
larista.nda müesseseleri 

a~apatıldıkt.ıin başka 
1l' ay _ lilddetle taş 
~a~a sevkölunuyor 
, dc,tli karlar dolar;siyle Av· 

tren yollarının kısmen ka· 
'ııası yüzünden b-.ıgünkü kon 

~oneı treni beş saat geç 
'lJtir. Yollar açılıncaya ka -
tren Belgradda bekletilmiş · 

t 
Cttıl~ketimizden Almanya he-

350.Tayyare muh-
telif Fin . şehirleri

b om baladı • 
nı . . . 

Hava çarplşmO.larıJJ<f:af iiıler 
dün 16 Rus ttiggareSi dü~ürdü 

llelsinTGi, f4 ( A.A.) - Şid- ' ı •. - . • '~ i ' · , ' 
1 ~ ı I. · 

detli kar fırtmalal'tt Finlindi
ya.mn 11Imn1 steplerinden .karma 

(Denrm 4 Unt'Uclr) 

(Devarm 4 üncüde) Karen ckarmda bomb:ı.rdon.anhır neti~inde yanan btr J<'ln köyü ... 

'-.....----~~~----------------~----~~~.;_,~----------

Gen ev.redeki 
mümessilleri
miz döndüler 

.~-....-,.,. ~~-,:!'...,W: ..c---.:J 

4 l m an kulübünde "Graf Spee,, 
~ b f · ·d. · · ·: ~ 1 

1
:hala· yanıy·or 

~ez ıta tara ın an .. ~eminin cephaneliğin~n 
Murahhaaımız• 

Necmettin Sadak'ın 
beyanatı 

Fınlandiya meselesine dair 
Konsey kararlarında 

yoktur : 

Jl'later tanfmdan yere clüııUrülcn bir Sovyet tayyarcstnile 31en bdm 
pilotun eli ... 

Bir ·g.elkenli ve 
karaqa oturan- ita/.· ~,.aştırma yapıldı . 1 irifiıakı beIC!eniyor . 

1( Dı.wıw3 - :Aircs, f.~ (A.A~) -
Rio de la Pin.ta sularının üstü-

battı 
c • 

JIQ be gelenlerin ~ kaydına mah- ~e çıkan Graf von Spee zrrhlrnı· 
· nın :Ust kısmı yanmakta ve du. 

.qan gemısı 
Sus defter tetkik için alındı 

Polis müdürünün izahatı 
t:,.lcn. lüzum üzerine, evvelki 
~ eeyoğlunda Yilksekkaldı -

'I'ötonya Alman klilbilnde 
lı-, tarafından araştmna yapıl-

'ıta memurları dün de öğle 
kıubc giderek, klübo gelen
~aYdına mahsus defteri tet
~sa.dile almışlardır. 

i Norveç, 

Hadise hakkında bu sabah ma
lüma tınıı. milracaat ettiğimiz em
niyet müdilrU Muzaffer Akalın lu
saca demiştir kJ: 
"- Yapxlan araştırma, Cemi

yetler Kanununun vilayete verdiği 
mutad murakabe salahiyetini kul
Janmaktım ibarettir. AraJJtırmanm 
baJJka bir mahiyeti yoktur.,, 

bir lngiliz 
gemisi battı 

•lo, 2?, ( A.A.) - Kömiir yüklü olarak lngilteredcn tsve~c 
et etmiş olan Carı Henkel ve Mais adındaki İsveç vapurla
lığramış oldukları kaza neticesinde mtirettebatlarmdan 38 
1f!t olm~tur. Mais mürettebatından sağ kalmış olan ye
l gece bir limanda karaya çıkarılmışlardır. Bunlar Maisin 
a.~a çarpmış olduğunu, imdadına koşmuş ve kazazedeleri 
0Ian Carl Hcnkelin de lteza. bir mayna çarptığım söylemek-

(Devamı 4 üncüde) 

. . 
man r.eşretmeğe devam etmek· 
tcdir. 

ZırJ.ılmın provasında bulunan 
mühimmat deposunun infilakı 

beklendiği için Urugvay deniz 

makamları gemiye yaklaşılması· 
nı menctmişlerdir. N cemeddln Sad:ık 

Şile civarında batan motörün 
kurtulan tayfaları faciayı anlatıyorlar 

Karadenlı:den gelen haberlere taraftan fırtmanm eiddetll zaman

göre, ha!i! olmakla beraber fırtı- tarmda olan ka.zalara a.ft al!ke. -
na blll devam ebnektedlr. Diğer (Devamı 4 Uncilde) 

Türk .(
0

Y~~ü~üdİicaret a~İ~·ş~·;;
1

1 B~lgarista·nda~i Türk tebeası 
iki ay temdit edilecek buer bah.ane ıle memleketten 

Ticaret Vekili Yunan sanayi dışarı çıkarılıyor 
il 1 

Elinde muntazam pasa· 
kredi mümessi eri e görüştü portu olduğu halde Çl• 

Tilrk - Yunan ticaret anlaşma- memnuniyetle karşılamış ve An- karılan bir vatandaş 
sının müddeti bu ay sonunda bite- karaya dönünce ilk ilJ olarak, Bulgari.tanda §İkayeti· 
cektir. bununla meşgul olacağını, yeni nİ dinletecek merci 

Şehrimize gelen Yunan snnayi anlaşma yapılıncaya kadar işlerin bulamadı 
grupu mümessilleri, burada tica- durmaması için eimdiki anl~ma 

ret vekili Nazmi Topçuoğlunu zi- müddetinin iki ay utatılaeağmı 

yaret ederek iki memleket ticari bildirmiştir. Yeni anla.şma müza.ke
münıı.sebellerinin geni;:,ılctilmcsi i- releri için Ankaraya bir heyet gön
çin görü~ilşlerdir. dermesi hususunda bugUnlerde 

Vekil, Yunanlılnrın memleketi - Yunan hUkümetlne resmen mUra
mlzle ticaretlerini arttıımnk üzere caat edilecektir. O~rend.ii\tui&e 

. ptı.kları bu tcşebbilsü de çok"' (Devamı 4üncüde) 

Bulıaristandalci Türklere ve 
Türk tebealarma kar~ı tazyik 
ve fena muameleler son günler
de yemden artmııttr. 

l3inlcrce liralık zarara uğratıl
dıktan aonra hudut haricine çı· 

(Devamı 4 üncüde) . . Rl.ıa .Akm 
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1 ~ AKŞAM POST~~ Ticaret ahlakının fesi sine doğru .. ! · s.:,:s::n ~-:.::::" 
Yazan: H. DALKILIÇ ı i Yoksul çocuklara Ekmek fiyatlarına on !!~.;:.~..;:-;? 

Ekonomik hi.dlselerln iç mekaoi:ımasını gayet l3i lm.\TaDU,. i y •ın _ _ : "1335 . ar· dım d · ı d . idare .. - ı :24370 
Ekonomik hMlselerln iç mekanizm:ısmı gayet l3i kanamış ~ f para zam m e 1 1 = ,=-..:::.: ,::: 

De,letln hem ekonomik, hem terhlM liuwellertnl de fiefcrber i Bu maksatla kurulacak ,. .. ""' ..... -- • ·ı 
ctmı, bwanayor. i birlik hemen faaliyete Belediyeden karar geç çıldığı için bazı fınncılar r.AaöNE:• Ş1.RftAR• 

1 Şuurlu ,.e aist~ll blr mücadelenin, dc,ıet elinde, ne.kadar ya. i ı ki.fi miktarda ekmek çıkaramadılar ; s.-ı" 1~ ar. ~:,::"" ı 

1 ratıe1 olduf,"1llla en bedblnlerin da.lıf göreccl"lcrlne emlnb.. j geçecek d · k f b ı d · · 1 : =~~= ::!! : ::;: : J 
Geçen lmrbde hükümct, hemen ynlnı7. tcrhip \' C tcdh1s kU\"l'Cti· i Yoksul çocuklara bir müddetten· Bu şayanı. 1 kat tara a e e ıyenın =-~~--=----~:.~ 

1 
nl kullnnmı:;tı, muvaffak olamadı. 1 beri okull:ırda yapılan :-,·orllımın __./ 

Ba sefer. yüksek tıuorha comhurt.yet de\•Jct &damlan. de' letln 1 ı.Jalı lıİI" ~ekle t;etirilmesi düşQnül· U I bır tcşkilAta ballanarok daha luy· dı.kkatı•nı· celbe"erı·z -----------
ststem ,.e teknlklc otorit.caınl mutlak mu mir hale koydUh"llllll tok 

1
. mü~ ve bu maksatla "Yoksul co- ~ t dai"' 

1 gtlzcl billrJcr. De\'lclln hlmayekir ekonomik t~hlrlcrl. h\ç f.!Uphe. cuklanı yardım cemiyeti birliği,, Bir h:ıftadanberi fırıncdorın be- dıılmt encümenden karar seç cık· aıatja a ::• 
siz. ticaret mallanmın memlekette med \"c ceı:rinl ayarlıyacaJ;tır ki : ıı.mı altınd:ı bir birlik kunılması· e ıyeyc YSJl ı · arı .., " ~ ., 1 d • 1 ki <=lk.,yet nlha'-'el tır.ı için h:ızı semtlerdeki fırınlur -

r 1 k b '· '-'-'erine nelicclcnmiı ve dün :ık· küri miklarda ekmek iınal ctıııe-1 ..... ticart bayatmnzm normalliğini muhafaza cdeceı, <'n bllytik mu· na karnr verilmiştir. Birli er a:a· IC&U f • d p 
.,.., h ' 1 hl b u l . -rodan itibaren ekmek flyııtlıırınıı mişlerdl.Belcdlycye balkın zararına N t de arın e ·-·en• -·a·da. 1 n da ıl nde maye eye er nın ..-

1 
b 

1 
Q 

...... "' ....,..,.. l i ı on para ıammedilmlşllr. Bu itibal"' bir ıJeklldc )"&Jlı an u gar P pro· Şu h--·- -L•~k L----- mııııı-· .. -ı ~- dal lhtl la 1 yerine geçmek üzere ) rer Cf'm yet tesıo rok cayanl dlkkııttir. Demek • p "°"" u.ıuu ua:ııı..a.:u cau er ,uıc a.\·erc ras nna 1 tesis cıieccktir. la fırıncıların ekmek çıkarmamak .,, .. eJ• 
kendilerini knptrrabillrlcr. Onlar için de devletin ff'rhlb ot-011test czı.

1 
tehlikesi bert:ınıf edilml~ oluyor. ki fırıncılar balkı ac bırakmn~ı hl· B AZI kimseleri teklştiJ'll' of!' 

cldlr. . Bu cemi:reller ilk olarak Fatih, Bununla beraber bu son nokta ü· le göze ohrorlar; ve kenıU menfa• ten hoşlanırun; bat~ • ..fıt' 
Eminönü ve BeyoAlu kazalarında serinde durmak n işaret etm~k is· ollerlni bu kadar fnıla d0ştlnü~·ol'9 Jan hiç sevmediğimi. kerıdl'"'""dt 

Bbde, ticaret ahl1kJ teessüs etmedi. Bir lruıım tUooamnıa hi1A kurulduğu ~ibi hazırlanan nizam• teriı: Belediye ile herhanı;I klkiik lar. Du itibarla belediyenin bazı den nefret ettiğimi aöyled~.tt 
yalnız kendilerinin para kazanmak l~n doğdnklarmı zannederler. nameler ele hükiımr.te gönderilmiş bir ibti!Afa dü,en rırıncılar demek semtlerde nçmayn k3nır verdl~i olur. ~akat blliyorum kJ ~· 

Bu hidJscnln mtlli bir m:ıhlyell olduğunu düşünmeye alışmamıs- tir. Cemiyet iklndkanunun on be· ki kendilerinde ekmek çıkarmamak fırınları bütün şehre teşmil etmeıl karşı likayt değilim. On~rt. ,_, 
lardır. DC\·le~ llk lhtlklr sarsmtısmda ticarete mOdabalt.St, her- şinde htanbul Halk Partisi merke- sallhi}·etini bulabiliyorlar. Nilekfm beklenir. nmım aksine olarak eeviYO' ~ 
halde bu hakikati onlann kaf&Jannda efddeUe ayanıluacakhr. zinde her ecmfretten üç lzenın 

9 

nJ ..ı.ı-tirmf* .,.......~ 
l~lirak!lc bir toplantı yııuta· yum· o an ç- "'1 ' 

l'lcnretln, aynJ zamanda ve d:ılma memleket meselesi olduğuna cak ve cemiyet fiilen tahşmarıı B 11 b h 1 11 11 d 11 sadece şeklinl değiştlrmle ~ 
bllınc1\ demek o1an ticaret ahlikı bu 8tll'etle bizde do mut1ak tc~sUs • ba~lamıt olacaktır. Bu suretle yok· ıra u ranı a ıp yur u u lı&bbet mi? ... Hayır; fakat. ,_. 
~cld.Jr. 1 sul çocuklan daha bO:rilk mlkrasta anlatayım? tahakkuk edelll bot 

yardım edilecektir. bir muhabbet. Çeki§Urdi~ 

Yakıt 

:Asım Us '13ir intihar hAdisesi 
Ji!erlnde muhakemeler,. bıışlığıyla 
Jazdrğı b~alcde diyor ki= 
"- Mademki HiUen von Spec

llİD harb kablUyeU kalmadığmn g8-
:tc sadece ukerl bir cseref için 
harbetmesine Iilzwn görmemiatir:o 
halde gcmi;i Montevideoda muha
faza altmda bırakmıı.sı daha doğ
ru olmaa mıydı? lbtimal ki 80 
:m.Ilyon marka mal olan bu 
harb gemisi yine harb ııonunda 
Almanya.ıım eline geı;ecektı. Yok
sa H!Ucr, Alınanyanm bu harbde 
galib ~ıkmruıı llm.ldlni bugünden 
bybctU de harb 110nunda böyle 
lbtr ıeminln tngll1z1et eline geçme
lindcn ile eimdlden tabrib edil • 
mest daha doğru olacağına mı 
Jlilk.m e ttJ T 

' Fakat biz lSyle za.nnediyoru.ı iti, 
Bitleri Alman ceb kruvu6rü.nU 
bhrib için emir vermeğe aevkeden 
2nfillhaza daha bqka bir endi§e 
olsa gerektir. 

Denllebllir k1 Bitlerin endl§esl 
pnlb bir halde yabancı memleket. 
Jerin eline geçen böyle bir harp 
gemlsinin ihtiva ettiği fen ve sa
nat esrarını muhafaza edebilmek 
gayretidir. 
• ~te Grat YOD Spee'nin intiharr 
nı harb ahllkı bakrmmdnn mazur 
gösterebilmek için yUrUtnıccek en 
~tara.fana muhakeme bundan iba· 
:rettir. Akl'!t takdirde Alman cep 
Jı:ruvarorü.nUn intiharını bUtün 
llilnyaca kııbul edilmiş olan askeri 
§ere! prenslplerile mWlafaa etmek 

. mUmkUn değildir.,, 
' 
iYeni Sabah 

t Hllscyln Cahid Yalçm "Kareı
-mda bulunduğumuz harbin mahi· 
:yeti17 başlığıyla yazdığı başmako. -
lede diyor kJ: 

··- Dünyanın gidişf, medeniye • 
Un isUkbnJi. heplınlzln bayat ve ia
tıkballmls bu harhln alacağı 6()Jde 
btığlrdrr. 

}6uharebe aonunda görillecek 
besabm içine hepiml.z gireceğiz: 
bntUn ktıçU.k bitaraflar girecekler. 
Artık bu vaziyetten ne gibi netice
ler çıkarmak. ne gibi vazifelerle 
brşrlaşıldrğma bUkUm vermek her 
rııiltcUn l·cr.dis!nc kalmıştır ... 

Tan 
M. Zekeriya Sertel "İthalatçı· 

lan organize ederken tr3st yapmı
yalım,, başlığıyla yazd.rğı başma
kalede ithalMçılann birlikler kur
malanndan bahsediyor. Muharrir 
diyor ki: 

"Harlçtcn mal getirebilmek için 
hUkümetin açabileceği nkrcdltlften 
her tüccar ve fabrlka:tör fazla pay 
koparmağa çalıısır. Halbtikl bugün
kil vulyotin bunn talıammillü yok 
tur. Bu zaruret, ithal~tçrları llm -
tcd §irketler halinde birle§crek or-
grume olmalan lllzumunu meyda • 
na çıka~ttr. Fakat J,u birlikler 
tabfatlyle normnl vaziyet avdet et. 
tikten sonra da çah!!malanna de
vam edeceklerdlr. O \•akit kuvvet· 
ıenmt, ve yağlanmış da olncaklan 
için memleketin içinde birer tröst 
halinde kendllerini htııllettlrmeye 
bqbyacaklardır. Onun için ithalit 
ticaretini organlze ederken ilerde 
doğabilecek malmırla.n da g6zö.. 
nllnde buJundararak bugünden i · 
cab eden tedbirleri almakta ktıstır 
etmemeUytz. •• 

Cumhuriyet 

Nadir Nadi "Blr kahraman,. baş. 
Irklı m:ıkalesindo, meşhur Fin bes
tek!n Jean Sibelius'un emniyet 
a.ltma nlmmak maksadile davet 
edlld.Jğl Kopenbng'a. gitm.Jyerek 
son günlerini hududda geçirmek 
istediğinden bahsediyor ve diyor 
ki: 

" - Dfinyanm ca haJdk! kıymet· 
Jerinden biri olan Slbeliuı, bir ferd 
tarafmdan mensub olduğu cemi -
yete yapılabilecek hizmetlerin aıa. 
mtainl yap~tır. 

Etrafa ateş sa~an Bolşevik tay. 
yarelerlnden kurtulmak, emin bir 
yerde ihUynr vUcudunu dinlendir
mek onun hnkkıdrr. Fakat o bu· 
nu ~temlyor.,, 

1stanbul barosunda 
idare heyeti seçildi 
İstanbul baro:;u nukalları dün 

toplanmışlar, fdaı c heyeti azalarını 
lolihap etmişlerdir. Osman Nuri, 
Asım Sorsun, Celili Sıtkı, Ahmet 
Cevdet, idare nıecli'I azahldanna: 
Hilseyio A,•ni, ve Vedat Ardahan, 
müru kirtıklt' re secılmlılerdlr. 

~~~~~~~~~~~~~~...--
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Bayan Sem·iha 
Haftanın dört gününde bira :ı~ra: b::!ı~~.evnıeıe,:: 

k k ııŞtnn; hazan benlm ytııOıll ~ 
bulmagv a n~çin im an yo eberiya onlarm yQztlndeD ~ 

lmkln olmadı. Kendllerlnl .,e.Jj,dt' 
dan tanıdıkça. haklarmda ot'dr*' 
ğ1m iyi zanlarda yanılmıt ; 

Ankara radyosunda bu 
akpm tan resitali 

verecek 
Dört lıeş ~ene .kadar e-ncl Al· 

manyaya opera ı;tajı icin giden Se· 
bir tiyatrosu arlistlcrindcıı ba~·an 
Semiha harp münaschelilc bu me"· 
sim başında şchrimiıe döomüştD. 

Anlrnr:ı radyosu çok ~ecilı:rniş bile 
orsa ~·erinde hir hatırl&Yl 1a kıy-

metli s.anatkfın birkae kon'8r ver· 
mek üzere d:ıvct ctıni~tir. Radyo 
progr:ımırnızda da okuyacağınız gt 
bi U" kona.er bu gece snat 21,SO da 
verilecek, bunu per,embe gecesi 
sene ayni sıınıte ,·erece#i ikinci 
bir kon~er takip edeccktfr. 

Şehir tiyatrow sı~nesinde tomiı 
ve tannan seclııi dinledl~lmlı: sa· 
oalklm hu akşaııı uıun Lir HS sta• 
jı devre inden ıonra yeni dinle· 
meğc lıazırlınırken bu sesin ~ok 
daha usta bir ~ckildc •~ılmı, ola· 
cnğını ünıil ederiz. 

Bebek yolu 
Bazı binaların istimlaki 

için te§ebbüılere 
girişildi 

Hafta.Dm llo d&t sQnGnde bira 1 buhn.nmm eebebl derhal anlqıl • 
bn1amamak artık bir itiyat halJne llUI olur. 

lirdi. Hanp dQkk'na glrenen1a Bununla beraber bu vaziyet.hı 
ayni cevabı ahyor1W1us: bira yok. ne vakte kadar devam edecefinJ 

Bira fk1 ihtimal doJayıaile yok sormaya ceaarettmız yok. ÇOnkD 
olabillt'. Ya, saten lifi m!k~ bira bnall imtiyazı Ankara fa.brl· 
bira gelmed!li lçtn blralıaneler bama devredildiğlndenberl piya· 
ta.nbula aevlredlleıı blltnn fleeleri 8&da g&rWen bu buhran devam e
lrendllerlne alıyorlar; yahut da bl· 

f brlkuı zamıedlldlllnden de dip gfdfyor. Yalnıa buhranın halk 
ra • menfaa.tine olmak üzere niapeten 
tok da.ha u bira çıkanyor. aanne geç.ilmek fatenfyorea bOyUk 

Biz her ildainin de ayni tekilde birahanelerin tstllıllk mfkdan ev. 
'9'8.l'id olduğunu r.aıınedeHz. Bira· velce aldıkları llşeler llzerinden 
hanelerden btlytlk bir kısmı fıçı tesblt odilerek fazla miktarda çek
birast yerine §ite bira kullanma- meJerine ve lü.zumau yere dUk
)ıL bqladıklan için depolardan klnlarmda stok yapmala.nna mtl· 
bütün eişeJerl onlar kaJdmyorJar. aaade edilmesin. 
Bu takdirde kllçUk dlltklnlarda 
aat:Işa çıkarttacak biralar tablatile 
azaJdıfı fçfn ber gfdeıı bot dOnmek 
mecburiyetinde kalmaktadır. Buna 
bir de An.kara blra fabrlkumm l· 
mal ulığnn illve edersem bira 

Almanyaya mal 
gönderenlere ... 
İngiliz müeıaeıeleri 

boykot yapıyorlar 

Koçuk Sahir 
Haberleri 

• Belediye reli muavlnl Jllfat. 
Belediye umuru hukukiye mlldlıt 
Ferid, belediye fen teJert mOdirl 
Nureddinden mtlrelrkeb bir heyet 
bugtı.n Ankara.ya gidecektir. 

* Belediye makine ve sanayi şu• 
besi mUdirl Nureddin teknik oku
lu muallimliğine tayin edlldiftnden 
vazifesinden Jatlfa etml§Ur. 

Dolm&bahçe. Betiktq ve Bebek , Öğrendiğimize göre, İngiliz· * Kadıköy iskelesi önllndeki bot 
sahaya ağaç dikllecektlr. arasında uzayan yol bllha111a Kuru- ler. muhtelit memleketlerden 

çeemeden eon.ra pek bosuk •e aldıkl&rı mallan muvazaa. §ek· 
dardır. Bu yolu genif letmek huau- liııde Almanya.ya gönderen ta. 
eunda ötedenbcri vaki oJan dfltün- eirleri meydana çıkarmak için 

=~illlı:ıe:ı.:~f':n =~ dünyanın her ta.ra.fmda bUyük 
hangi binalarm iatlınWt edileeeği tertibat alınışlardır. 
tMhi.t edllmeılrtedlr. Yunanlstanda 27 mUe8SeSenin 

Y ılbaıı seceai 
hazırlıktan 

Yı?bap peeltndt abUa bdar 
açık kalmak .. oteJ. bar •e sul
no gahibleri belediyeye mUra<"..aat 
cünlşlerdir. Belediye bunlara mü· 
saa.de TuecekUr. Ya.buz geçen ae-
nelerdc olduğu gibi bu aıene halk· 
tan "ma.s:ı tutma para.at'' a.J.uımı. 
y&eaktır • .Aynca fiat ammma. da 
mAn1 olunacaktır. 

bn oekilde muamele yn.pt.Iklan 
tesbit edilmia ve bunlara. mal 
verilmemesi için İngiltere ile 
muamelesi bulunan şehrimizde· 
ki firmalara tebl!gat yapılmış· 
trr. 

İngilizler, Almanyaya muva· 
ıaa suretile muhtelif memleket
lerin mallarını eatıuı müessese
lerle iş yapmak istemiyorlar ve 
bunlann listelerini blitUn mem· 
leketlerdeki İngiliz müessesele
rine gönderiyorlar. 

* Tnrk ha~ kurumu bir model 
uçak mllsabakası tertibine hazır. 
lanmaktadır. Müsabaka. lkiııclk!nu. 
nun ilk pazar günü yapılacakt.Jr. 

* Ziraat vckdletf eğitmen Jnır&.. 
larmdald tatbikat tarlalarında kul· 
lanılmak '1.zere iyi dııs tohum ver
ml§tlr. 

* Tilrklşe Pott matbaası aalıfbt 
aleyhinde Alman propaganda neş
riyatın r basmak suı;uyla açılan da
vaya 12 klnunsani saat 16 da ba
kılacaktır. 

* Oku1Jarda tcdrl!\at ba§lrya.lı 
Oç ay geçtiği halda bllA kadrola· 
rm tamamlanmnmış olması ve
klletln de na.zarı dikkatini çek • 
miştlr, Gelecek ders yılmdan iti
baren muaJllın kadroları sene ba
şında mutlak surette luwrlanmJU 
olacaktır. 

.SIZ 8VR41>11" 
B~KLEYlN ••• • 
GlDiP Jcib"Vl>IAI 
YARDIM A~4-

YAYl/"lf 

mu anladrm. &llrmek llltlfd t" 
habbet nefrete değil. oııW114ı1 kiştirmek arzusuna kalbold~ 
ret ettiğim. iğrendiğim ~ 
vardır; bUtUn gayzmu söy~ 1Jf 
ilk gilnler geçtikten eonra 
ha onlardan bahsetmem. ~ 

Çeld§tirmek bazı ~ ~ 
bendekJ gıöf oluyor ama her~ 
öyle değfL Srrf kötülük .,. 
için çekiştirenler bulund~ il" 
mukayese tarildle kendiler...- fi'.• 
ğenmek için çekiştirenler de ~ 
Bunlardan birinciler tabii , a. 
mayaları k~tU olan insanıarc!Jt'.,dır 
tekiler Iae güJUnç; onlara~ 
tara da acmır. 

,, ,, ., ,,il._ 
D NSANLARIN, ancak ~, 

lerinde bulunmryaıı " 
tara malik lrimlleleri 11evdlld~ 
lardan boşlandıklan iddia J~ 
Yani dostlan blriblrlerinl t 111' 
ederJermlş ... Yanlrt bir lr__._ii 
ğil. Fakat tamamlle blze ~~ 
sözlcriml.zi gayet ta.bil oıars) ~ 
§ılıyan insanl3rla konugnıak~ 
bllytlk bir huzur var. Ne 98'{11 
ufraşsalr kendimizi tanıanı~e .... ı /. 
beğenemlyorm: buna, taha.P~ 
tlremedlğlmJz imklnlannıısJJl ,, 
ram mlni oluyor. Halbuki blS' .-" 
mamlle bcnziyen insanda Jr.ell 
•zı rahat rahat seviyorus. 

" .. .. 
V AZILARINI çok bef~ 

halde kendisini~,' 
dlğim genç bir pirle ~ 
çen gün tanıştım. Hayal "": 
na da uğramadıın. · ŞairletiJl~, 
barrirlerin çoğu uzaktan ,ti ff 
yalandan nahvetlert. lddisl.

1
, 4fi 

zaa.flaıı görillilr. Bu genç L~:.scsJr 
ğil: kendlnl beğendiğini ~-
mJyor. 

. ~ 
Fakat bir kabahati ..r· ~ 

methebneğe kalktı. Hiç bOfİ8 ~ dığmı şey. Bir adamı yUzUıı, 'I'! 
§1 methetmek ne oluyor!~-~ 
ondnn da çabuk vazgeçti,~ 
le ra.bnt rahat konu§mak 
du. 

" ,, .. ~ 

G 'UZEL söz slSyterııel' 11' 
kan adamlara şa.ı,arı!!l~ı" 

serlya kabalık ederler. onıa ~ 
mış §alrlerlmizden blr1Jl8 ç~ 
resgeldim: "Yeni bir kitaP • ~ 
yorum, size de göndereceğin1 ', 
• acda.smı duymak isterdlJO-;._ ~ 
Az knldı: "Ben kaya, ınaıl~ 1' 
ton bina değilim!., dlyecelt 
uına hürmet edlp sustUJll• () 

NuruDab ~'t~ 

-~ 
l .. estt OkuUaraa soııı 

tatili 
orl' 

Bir klınunmmniden itib•~ıP~. 
" •' '\"ili' _.AP tedrisat mfiessesc!erınue i· ill:"'j,t 

ıto:.uz günlük sömestr l•111~ı11'w ıeplcrc ver!lmeın!şUr. ~ acsse§' 1 hu talilin orta ledris:ıt nı tı'fll 
' dll rllc beraber ilk tcdrlı;ı " 

lfnl lsteme1'tcdirlrr. 
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·uslar -n muva1iia·kiyetsizliği 
:oskovaca nasıl izah ediliyor? 

'Fin 'stihk3mlan Zigfrid hattı kadar ımvvellidir,, 
'nler · bütün 

ilkbahara 
taarruzları püskürHüler, harekahn 

kadar durdurulaca ğ ı tevid ediyor 
d~a, 24 - Sovyetlcrin / c!ir. Sovyetler bu muvaffakıyet -
~Yada bu kış hare!<5~ ta· sizliği izah için şöyle bir müta 
~tekleri yolundaki şayialar le1 yü:-Ut:nel:tedirler: 

t eder gibi görünmekte· "Finlandiya toprakları, kıtaa-

~terdanidan gelen· haberle
• te, Sovyetler Finlandiya 
<..'ti için Almanyadan askeri 
~ istemişler, Finlandiya sa· 
'ilin ahlokasını temin mak· 
-t Alnıanyadan harp gemisi 
olllandiyadaki Rus kuvvetle
lda.rc için Alman zabitleri 
C'-..Jni§lerdir. Almanya bu 
kabul cdemiyecek vaziyet

~lığunu bildirm!§tir. 

~etlere göre 
'1-. ... , 
~Ki halde Kızıl odur.un 
~Yayı işgal te§ebbilsler: 
~ akim kalmış vaziyette 

ı\ll.DA: 
"Uteredeki bUtün Almnn 
•luıc memurl:ırı şimdi Al
a döndüklerinden. henüz 
ilda tululan lngiltercnin 
• Viyana, Brunn ve Prng 
luk memurları ile ıülclcri

~tC'rcvc dönmeleri için Al-
• tarar;ndan 1ertibat nlın
llunı:ır 12 kM<'lir. 

h'.tiYcnin Polonya sefiri, Po
Ukumetinin Franaada An
bulunan merkezine dün vfı
~tur. Halihazırda Polonya 
t merkezinde Fransa, ln -
l\l"lerikcı, Türkiye bU~·ilk 
a Çekoslovakya ortn elçisi 
~tadır. 

~~rlayn Noel tatilini sny
~tçirece!t, faltal Londrn ile 

daima muhafaza eyliye-

auonaı Tidende gazetesinin 
llıuhabiri Almanyanın dUn
~·cn Belçik:ıya :kömür ih
"'UI ettiğini bildiriyor. Bu 
~ l'.k~lçih tnrnfmdan Al
•l dcm!r ihrncmm durdurul. 
llıukabcle olarak ittihaz c-

..ı-. 

.,_,~eUcr Birliği bilgiler aka
~lallni ittifakla fahri iız!
t~Btir. 
~hur tayyare fabrikatörü 
'41~~Uştur. 49 :-·aşmdaydr. 
~ 1• R:ayser Hollandada ika
~ı Doorn şehrinin hnva 
~-tna yardnn olmak fi:ı:erc 
~ tcben1.ı etm~r. 
~ Uni önUmU::ı:deki yıl lt.'ll
~ ltıUr • icıtihsaliitını mahsus 
'rttırmaya karar • vermiş

~ ll.n.:,-ada iki yeni maden iş
!'-Wacaktır. 

\~Utıus:ı.nide meriyete gi
\ 'ti Fran&::ı: - Yug081nv an
l't lllucibince; Fransa Yugo

tu :.:tnUhim miktarda et, ke
~tun vo maden alacaktır. 
)) etl~de kaybolan sivil Jn
.,.!teaindo bulune.n yolcu
lt,,... kalanlar bir lngiliz gc-

l'afrndan kıırtanlmn~tır. 
~itaya ecvkedileceklerdir. 
~e bulunan diğer 5 yol
ıbeu hakkında bir haber 

tm ileri hareketine en dddi zor
luklar arz etmektedir : Yol yok
tur, arazi arızalıdır, nüfuz edil
mez ormanlar, sayılmaz göller, 
geçidler, müteaddit beton arrne 
müdafaa hatları, beton topçu ve 
m:tralyöz yuvalan mevcuttur. 

:fşte kıtaatm süratlc ilerleme· 
sine mani olan şeyler bunlardır. 
Finlandiya bütün dört sene, Le
ningrada ve scnra Moskovaya 
karşı bir taarruzun silah depotu 
ola:ı FinlanC:iyada tefevvukun tc
s:.si için birbirile rekabet eden ÜCj 

yabancı devletin yardımile bu 
müdafaa sistemini tesis etmiş

tir. Bu bilhas~ Kareli berzahı 

üzerinde Finlandiya:ıın tabii 
şartları ile kuvvet bulmakta olan 
bu tahkimat sistemi Almanyanm 
Siegfrid hattından hiç açağı de -
ğildir. Ve bu hattın karşısında 

ise dört aydır İngiliz ve Fransız 
kıtaatı en küçük ileri hareket 
dahi kaydedememişlerdir. 

Krzılordu, Finlandiya.daki bu 
zorlukları biliyordu ve onun i· 
çin Finlandiya kıtaatını bir yıl -
dırım darbesiyle ortadan kaldı

rabileceğini hiçbir zaman zannet· 
memiş•ir. 

Kareli berzanr, 'Ladoga gôlün
den Finlandiya körfezinde Vi
borg civarına kadar uzanan tah· 
kimat şebekesiyle ört ülü olduğu 
için en çetin bölgedir.,. 

Sovyet kumandanı 
azledilmiş 
Diğer taraftan Havas ajansı 

Moskovadan şu haberi veriyor: 
"F inland:.ya askeri harckatuu 

idareye memur Leningrad mın
takasr başkumandanı general Me
redzof un azledildiğine dair ha
berler, Moskova tarafından he· 
nüz doğrudan doğruya teyid e
dilmemektedir. 

Bu haberin Moskova salahi· 
yettar mahfillerinden çıktığı söy 
lenmekte ve Stalin tarafınklan 

verilen karara sebep olarak ie· 
neral Meredzofwı, kafi derecede 
hazırlık yapmaksızın bir yıldı

rım harbine teş:bbUs etmiş ol· 
rr.asr gösteril:nektedir.,, 

Daily Telegraf gazetesinin 
Mos!<ova muhabiri ise generalin 
bundan iki ~ün evvel izahat ver
mek üzere Kremline çağınldığc
nı söylcmektcc!ir. 

Rus zayiatı 

mektcdir. 
lloyen J:ı.e:-vi c~p."ıe:!~ce yol

lar R:ı&!nr t:ır;ıfmdan terkcdil
miş tanl:larla doludur. 

f,:ı.ll:ı bölgcs:nde Sovyet kıta
at.mm zayiatı müt~ıiştir. Bir Fia 
tebliğine gere nuslar 30000 öl~ 
ve yaralı bırakmışlardır.,, 

Sovyet filosunun kU'\rvetine 
ra~'lnen, Finler yakın bir iı::tik

balde ~a:ıilleri iç:n ciddi bir teh
:ikc gt:.n ncmektedirler. 

Hava c:hetine gelince, Rusla
rın birçok tayyareleri mevcut 
olmr.!OI:ıa rağmen çok ehemmi. 
yetli asl;eri neticeler alabildik· 
le~·i zannedilcmez. S::m üç gün 
zarfın1a Finlandiyalılar 36 Gov
yct tayy::.resi düşürmüşlerdir. 

İs\·eç, NcrYeç ;e?.ete muhabir
leri S::>vy~t kıtaltmm şimalde 

e!ıe:n:-n:~·etli surette ricat ettik. 
le:::-xi tc:,·it cyle:n~ktcdirlcr. 

l::m~:; b:ı.zcte!eri Fi!llandiy:ı.lı
lar:::ı ~a~l~d:ı.. elde ettikle:-i rnu
v:ı..f!"a!dyctin ehemmiyetini bil
haasa kaydetmekte ve bu rnu. 
v!.!"fakiyet:n Finlandiyayı ikiye 
bölmek gibi korkunç bir te{eb· 
bPsü feke u~rattığmı bildir
mcktdir. 

Zt' tmJ i aaz 
Ge.ı~ral Valcnius ];)anim:ırka

da çı:ta.n, Politika g~ze~sinin 
h:ır:;tı:ıi muhabirine verdii;i bir. 
mü!akatta, Sovyetf erin zehirli 
gar. kullandıklımm söylemiştir. 
General, Fini:ın~iya mütehassıs
ları tara!md.an muayene edilen 
bir obüsün bunu kati surette is· 
bat ettiğini bildirmiı;tir. 

T3yyere faaliyeti 
Fi~ tayyareleri dün, Ruslar 

tara.fmdan h udt:.dda bir kasaba
da "Finlindiya demol:rat ve 
halk devleti,, adıyla. tcı:l:il edil· 
miş olan h.il.kU:net:n r.ıcrltezini 

bomba:rd.mıan et.mitlerdir. 
Diğer taraftan ~-ıü.z teeyytit 

et:mt,uı.
1

bir şay:i:ıya. göre Sov
yetıar b\'t lıi:kl:ı.mot erk8.nmt ~v
kif ctır~;ılfrdil'. Hatta 'bu devle. 
tin rCU.i u:u:::inen idam edilmiş
tir. 

Dün ::Jov}·cl tayyareleri Han
goyu iki· ~a."'boınbudr.nan el
rniflerdir: ı:ar:i~· Sovyct tay. 
yueleri trer.lcri m~t.r:ı.ly<Jz :ı!eşi

ne tutan .k yolculr.n yaralam;:ş
lardrr. 

Ecnebi mem.leketlet"~e 
FinlanC:iyaya hayranlık 
Paris, !4 - Fransız kabinesi 

düııkü topıa.ntısım:a biıhassa 

Fin:anJiya nıesel~ilc alakad:ır

olm.HJtur. 

500 
ticaret 

Alman 
• • 

gem~s! 

Kendi kendaerini 
batırmak zorunda mı 

kalacak? 

Romada barış teh
lifleri }'apılmamış 

I.ondr3, 24 - Al:nan tayya
rel:rinin İngiliz balılc~ı gemileri
ne yaptıkları hücumlar devam e· 
diyor. Geçen hafta içinde bu ~e
kilde 30 balıkçı gemisi taarruza 
uğramı~. bunlardan altısı batmış 
tır. 

Londrada bu taarruzlara "Graf 
von Spee,. hadisesinin intikamı -

' nı alma:c arzusunun başlıca amil 
ol::iuğu kanaati mevcuttur. 

İngiltere hilkumeti, balıkçı ~e
milerini koruma!c üzere bazı t:d 
birler hazırlamaktadır. Fakat 
bunlar şimdilik ifşa edilmiyor. 

18 İsveç gemisi battı 

Stokholmde ;neşredilen bir is
tatistiğe göre, !deniz harbi şim
diye 'kadar İsveç ticaret filosuna 
34 bin t6nluk 18 vapura mal ol
muştur. 

~ vapur mayna çarpmış, 8 i 
batmı~ ve bit vapur da füf k:a(ile 
üzerfue yapılan b~skında tahrip 
edilmiştir. Batan gemilerin mü
rettebatc olan 400 kişiden 3 7 si 
ölmüştür. 

' 500 Alman rremisi 

'.Paristc iyi haber alan cir 
membadan bildirildiğine göre 
Alman amiral!ık makamı İngiliz -
Fransız a!::!;ka:::ı dolayısiyle ha· 
len bitaraf lim<ınlarda bulunan 
ticaret gemilerine bu limanları 
tcrkcd::rek her ne pahasına olur
sa olsan Almanyaya dönmeleri 
için tali:nat ver:miltir. 

Dirçok bitaraf limanlardan ge
len h:ıberlere göre Alman vapur
lan Almanyanın muhtaç olduğu 
malları hamilen hareket etmeğ: 
hazırlanrr.akta. veyahut da hare
kd etmit bulunmakt~:lırlar. 

Deni-r, makamları bu huı;usta 
l:l::ım gelen tecbirl:ri al:-r.akta 
ve bütün Alman vapurlarının 

müttefik harp gemileri tarafın

dan zaptedilcmiyeceğini veya bu 
vapurlzrın teslim olmaktanra 
keneli kendilerini batıracaklarını 

ümit etmektedirler. 
Harp ba~Jı:ıdığt zaman cem2n 

bir milyon 100.000 ton hacmin· 
de 500 den fa7.1a Al"lan vapur·ı, 
Alıra"l li:T'a-ıl:ırı haricinde bu -
lunmakta idi. f 

Kahraman denizllltı 

·~ 
!.U ± 
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Gbost, tayfa için hiı 
cehennen1 gemisiyui. 

Zavallllar bir dakrka bile 
rahat nefes alamıyorlaruı ~········, 

Avcılarla be vaziyet büsbütün 
başkaydı. Deniz hakkında muh -
telif ~recelerde bilgileri olan bu 
adamlar benim i~inci kaptanlığı

mı bir alay mahiyetinde telakk. 
ediyorlardı. I~in doğrusu:ıa bakı. 
l:ıc:.ık olursa bu bana da şaka gibi 
geliyordu. Benim gibi ömrü ka
rada g<!ç..-niş bir adam na::ııl olur
du da bir yelkenlide ikinci kap -
t::ın olabilirdi?. La!dn baş!·rnları 

tarafından ciddiye alınmJmak ay
rı bir me.;eJeydi. Şi'.<lyct etm:?dim 
15.kin Kurd L:ı.rsen benim için 
deniı etiketinin en sıkısınm tat -
bik edilmesinde ısrar ediyordu. 
Zavallı Yuhamene yapılan birçok 
şeylerin bana yapılm3~mı istiyor. 
du. B"rkaç ka\'~a. tehait ve ho -
murdanma netice·inde a\·cılar da 
kısa bir zaman zarfında yola gel
di. Artık geminin her tarafında 

Mister Van Veyden diye hitap e
diiiyordur.1. 

Kurd Larsen bile bana ancak 
gayrire:-mi mahiyette konu~tu~u 
zaman Ilump diyordu. 

Bu işin tuhaf taranan da \'ar
dr. Mesela biz ö~~c yem~~inde 

iken rüzgar htikametini bir iki 
derece deği~tiriyor, ben sofradan 
kalkrp giderken Kurt Larsen: 

- Mister Van Veyden, diyor
du, yukarı çıktığınız zaman lut
fen iskele tramola eder misiniı? 

O zaman ben güvertede Luizi 
yanıma çağırıyor, ne yapılacağını 
soruyor, onun söylediklerini iyice 
anlayıp haınıettikten sonra tay
f aya icap eden kumandayı veri
yordum. Bu acemilik de\Temin 
ilk safhalarında bir gün tayfaya 
kumanda ver:.ken güverteye 
Kurt Larscn çıkmıştı. Emir ifa 
edilinceye kadar büyük bir süku
netle yaprak sigarasını içerek bizi 
seyretti. Sonra yammma kıç gü
verteye kadar yürüdü .• 

- Hump, dedi, şer, p:ırdon, 
mister Van Vcyden, tebrik ede
rim. Artık babanın bacaklarını 

mezara iade edebilirsin. ~ihayet 
kendi bacaklarını buldun ve onla
rın üzerinde durmasını ÖJrendin . 
İplerle 'e yelkenlerle biraz daha 
mümarese peyda et, birkaç fırtına 
geçir. Bu yolculuğun sonunda is· 
tediğin yelkenlide iş bulabilir:;in. 

Gbosttaki en iyi zamanımı Yu
hansenin ölümile fok balığı s~ha

c::ına girdiğimiz zaman arasında 

geçen günlerde ya~adım. Kurt 
Larsen bana kar§ı pek iyi davra 
nıyordu; tayfa canla başla yar ~ 
dım ediyordu. Artık Tomas Neg· 
riç ile hiç temasım kalmamıştı. 

İtiraf ederim ki günler geçtikçe 
kendi kendimle gizlice iCtihar et
meğc ba~lryordum. Bu hayal gi. 
bi görünen, inanılmı}'acak bir va
ziyetti. Buna rağmen, benim gibi 
denizle alakası olmıyan bir kara 
adamı ikinci kaptanlık vazifosini 
pekala ba~anyordu. O kısa zaman 
zarfında kendi kendimle iftihar 

dalgaları yararak ilerlerken o,'Jn 
bu Hare denizinde arağımm al
tındaki inip çıkışı bana deri.1 bir 
zevk ,·ermeğe başlamı~tı. 

Lakin bu saadetim su katılma
mış, t::ımam bir saadet değı!di. 

Geride bırakılmış büyük sefalet 
"Ünlerine ve önüm1e bekliyen re
ni sefaletlere nisbeten rahat etti
ğim bir fasılaydı. Çünkü Gbost 
tayfa için hfila bir cehennem ge· 
misiydi. Zavallılar bir dakika bi. 
le rahat nefes alamıyorlar, başla
rını dinliyemiyorlardı. Kurt Lar
scn hayatına yapılan kasdı ve bal3 
kasarada yediği dayağı bir türlü 
unutmuyordu. Sabah.öğle akşam 

ye bütün gece hayatı onlara 
zehir edecek vesileler icat ediyor .. 
du. Artık onlar jçin rahat, huzur 
kalmamıştı.. 

Küçük şeylerin psikolojisini 
pek iyi biilyordu ve böyle kü~ük 
şeylerle tayfayı bitiriyor, mahve· 
diyor, onlan adeta cinnet derec~ 
sine getiriyordu. Mesela geceya· 
nsı Harrisonu uykusundan uyan. 
dırarak ters konmuş bir boya fır· 
çasını düzelttiriyor, henüz nöbet 
teslim etmiş ve bitap bir halde uy
kuya dalmış iki tayfayı da güver
teye çağırarak Harrisonun fırça

yı doğru k.oymağa nezaret etme
lerini emrediyordu. l3unlar ufak 
şeylerdi ama Kurt Larseninki 
gibi işle~\: bir dim::ı~ın do::urduğu 
bu kabil binlerce ufak şey bır ara
ya gelince başkasaradaki zavallı
ları deli cdjyordu. 

Tabii birçok homurdanmalar, 
söylenmeler oluyor, biriken kinler 
baıan ufak ·patlaklar vererek yü. 
ze de çrkırordu. O zaman yum
ruklar savruluyor, dövüşler olu
yor, hfilcün mutlakları olan bu in
san kılığındaki canavarın elinde, 
daima yaraları tedavi edilen iki 
üç kişi bulunuyordu. Tayfa, av
cıların kamarasında ve kaptanda 
mevcut silahları düşünerek el bir
liğile harekete geçmeğe cesaret e
demiyordu. Kurt LarsenİI\ şeytant 
aksiliğinin bilhassa iki kurbanı 

Liyç ile Consondu .. Consonun yü
züne ve ~özlerine öyle derin bir 
Melankoli yerleşmişti ki ona her 
bakışımda yüre~imin sızladığını 

duyuyordum. 
(Denmı nr)' 

Bir Japon fırkası 

imha edildi 
Bir geçit elden eJe 

geçtikten sonra 
Çinlilerde kaldı Sovyet hükumeti tarafın<lan 

neşredilen ve Ruıı zayiatının yal
nız 1832 kişiye baliğ olduğunu 
bildiren tebliğ Finlandiya askeri 
rnahafilin'.le inanılmaz birşey o
larak karşılanmrştrr. Bu mahfil
ler Rusların yalnız Tolvajervi 
de bir tek muharebel:le iki gün 
zarfında 2000 kişi kaybettikleri
ni tasrih etmektedirler. 

Dala.iye, Finlf.ndiya ordurn
nun ı.mstevliye k.ırşı ne kad:ı.r 

hayranl.ga lıiyık bır r .. üdafaadn. 
buiuıK.uğunu harita üzerinde 
i7..ah et.mı~ti.-: Kus ordusu idr;ız 
gülürme;, surette c~doi bir aka. 
mele uğrcUT1.şt.r. 

l>ala.dye, Finliındivalıların 

mülarrır.lara ka.-şı ko) a...,ılmC'si 
ne y:ırdım eu"'>cek mii1.aheret U
zcrind..: tüh.ıssa durını:.~tur. 

Köl:ı ti~>inden bir Alman krı"- etmiş. Gbost, su fıçılarımızı dol
vazörünü bat:ran Ursula den·~ durduğumuz küçük adaya doğru 
altı:::ı üssüne dönmüştür. 

Çımking, 29 ( A.A.) - Halen 
Nannig civarında cereyan et
mekte olan muharebe hakkında 
resmen bildirildiğine göre, bü
yük bir şöhreti haiz olan beşin
ci Japon fırkası bu muharebıxic 
imha edilmiştir. Muharebelerin 
büyük bir kısmı .Nanigin 12 mil 
şimalinde statejik bir şehir olan 
ve Çin ile l< .. ransız Hindiçinisi Harp vaziyeti 

Röyter ajansı harp vaziyeti 
hakkında şu malumatı vermek
tedir: 
"Şimal ve doğu §imnl cephele

rinde muzaffer Fin kıtaatı tara
fından takip edilmekte olan 
Rus kuvvetleri ric.atlerine de. 
vam etmektedirler. 

Norveç hududundan gelen ha
~rlere göre, Pctsamo korida· 
rundaki Sovy\!t ordusu da Fin 
liı.ndivalılar tarafından püskiir. 
tülmti~tür. Ruslar takip edil-

Şimciye kaJar sel.iz muhtelif 
memlexet Fin1füıdiyaya. n:.üza-
her"t n.eı5e:esi hal(kındaki tı. 

savvurla.tııH Millc~ler cemiyeti 
umumi katibine bildirmiştir. 

Arj...n:Jn , bkuvator, Haili, Per -
cenup Afrik sı b'rli,i. wli l 
ya., Voc..e~uel'a; Vekıika, " 

, .... ~)t. • ."- • 

Bu mcz:z;:~':c~mı hep· ı asa 
blenin t ::.~bl:.lsi:.nu iz.:;vip < 
miel,.ro:lir. """ • ıı.:. 

Büyük bir Danimarka ticaret 

" Doyçland,, Almanya::!a 

Daily Express, Doyçland cc > 
zırhhsmı.1 Almany.ıya avdet etf.-

ğini yazmakta:hr. Bu 7ırhlıda e
sir bulunan Rnval Pindi gemisi 
mürctteb:ttından İngilt!reye ge
len mektuplar Doyçlandm bir 

===============- A1m•1 limanı1da derr.ir atını: 
evi mC'murlarrna yap1 ığı tehi'. 
gatta F.:...ılindiya orJ.ısuna kaJ 
d :::.ne.le iatiyenlere orada kal
d.klarr müôdct~c maaşla.rmı 

tnm clara.k verece-tini ve sakat . .. . 
vnııi~-etlcrlnin nazan itibr.ra n-
olarAk <lilnniikleri bkdirdc de 
lmacağını bildirmiştir, 

bl·lunduğunu l"ö-tc:rmektedir. 

Romada barı7 
t eklifleri mi ? 
Bertin, 23 (.\.A.) - Alma.n 

roFs 1:fi Himlerin. Romada ba • 
n~ teklilleri yaptığı hakkınclaki 
hı1berler resmen yalanlanmakta
dır. 

arasındaki yol münakalıitını 

kon~rol eden Santungda cereyan 
etmiştir. Bu şehir ge~enlerde 

J;.ı ponlar tarafından zaptcdil
mişti. 

Şiddetli muharebeler esnasın. 
da Kuntungun geçidi Çinliler 
tarafından zabt, terk ve tekrar 
zaptedilmi§tir. Şimdi Çinlilerin 
elinde bulunmak~dtr. 

Harekata bir çok Japon fay
vareleri istirak ctmistir. 



Fırtınanın zararları 
(Baş tarafı ı incide> 

darlara. yeni haberler gelmektedir. 
Bu arnda bu sabah gelen bir tel
grafta Kefkcn adasına dört saat 
mesafede Aynstafanos burnu de -
nilen mevkide 25 tonluk bir yel
kenlinin battığı bildirilmiştır. H:ı • 
san Birinci isminde blnne alt olan 
bu yelkenlinin ismi "Orhangazi" 
dir. Yelkenli kayalara çnrlJmak 
suretilc parçalanmıştır. lçindeki • 
Jer tamamen kurtanlmı~lardır. 

Bir balıkçı gemisi batb 
Limanımızdan balık alarak ltal -

yaya hnreket eden ve Marmara a
dasının .Mcrmerclk mevkilnde ka -
raya dllşen kaptan Pisini idaresin
deki Sencrallkidnn balıkçı gemisi
nin de hücum eden dalgalara da -
ha fazlıı dayanamıyarak taınnınen 
parçalanmak suretllc battığı bu 
sabah aliı.kadarlnrn bildirilmiştır. 

Gemide bulunan 45 ton bnhk da 
:mahvolmuştur. Mürettebat gUçlilk
le canlarmı kurtarmışlardır. 

Kurtulanlar anlatıyorlar 
Zonguldnkta.n kömür yüklfyerek 

hareket eden ve Kilara adacıktan 
dcullen mevkide Con dere burnu 
kaynlıklaruın çarparak batan 29 
tonluk Sulukaya motörünün kur -
tutan iki tayf ası şehrimize gelerek 
alakadarlara ifndelerlnl 'Vcrmlşlcr
dlr. Evre.nyeli Mustafa ve Cemal 
l!Imlerinde olan bu iki knzazcde 
fcc. · hidiseyi §Öylo anlatmışlardır: 
"- Fırtınayn Şileye yaklaşır

ken yakalandık. Dalgalar küçilk 
motörUmüzU oradan oraya atıyor
du. Deniz gittikçe azdı. Şile nçık
l&rlilda artık bjr şey yapamaz ol
duk. Mukadderatımızı denize bırak-

mışUk. Motör gittikçe su doluyor
q_u. ÇilnkU dalgalar mütemadiyen 
üzerimizden aşıyordu. Birçok de -
falnr üstümüzden a§an dalgalann 
:ıltından bir daha çıkamıyacağımızı 
sandık. Bu sıralarda azgın deniz 
'lizi adacıklar denilen sahile doğ
ru attı. Biz kurtulacağımızı ümit 
etmiştik. Ne çare ki biraz sonra U· 

mıdim!z tamamen kırıldı. Tekne
miz biıyük gürUltüyle kayalara o
turdu. Dalgalar her aldırışındn 

motörü kayalara çarpıyor ve her 
an parçalanmak tehlikesi geç!ri • 
yorduk. Soj'.;'Uktnn donacak bir hnlE' 
gelmiştik. Bu sırada sahilden tahli
siye efradı yetiştiler ve roket nt
tılnr. Son Umillc bunlara sarıl -
dık. Fnkat roketin yarı yolunda 
dalgalar, sırasilc kuvvetleri kesi
len kaptanımız Recebi, oğlu 1bra
hlmi, ve tayfa Snlih oğlu Musta -
fayln Mehmet oğlu lbrahlmi ala
rnk götürdü. Biz bitkin bir halde 
sahili bulnblldik ... 

Akdeniz !e şiddetlı poyraz 

1zmlr. 28 (A. A.) _ Akd nizdc 
şiddetli bir poyraz fırtınası htiküm 
sUrmcktedir. Fırtına vnpurlnnn ve 
trt'nlcrln teahhurun:ı s .. bcb olmuş
tur. Denizde bazı kazaların vuku
bulduğu hnbcr vı-riliyor. 

Sinop-Boya ~ad 
şosesi kapan:i1 
Slnob, 23 (A. A.) - Dün gece

denberi devam eden fırtm:ı dur
muş, vapurlar seferlerine başla

mışlardır. 

Sinob - Boyabad şosesi Dirnnaz 
clbetlertnden kapanmıştır. Yolun 
açılması için kar kilrllmc amelesi 
yol:ı çıkarılmıştır. 

Şerlok Holmes~ 
BASKER ViLLER'in KöPEGi 1 

~;....._,.uı·~r.ı .. ll.li"-~tultm .......... 1ıııım..... 'f Ürk ç e söz l Ü ~ : .. ,. ,, 
'

Büyük Edip REŞAT NURnı 
GCJJNTIEKDn'Dnı maruf eseri 

Filim Sanayiimizin şaheseri • 
W Pek yakında. • • • • • sinemasında .. ı 

, BU~CINI 
MELEK 

Sinemasında 

Ze•klno - GU..elllğino - il~ 
hom müessir mcvzuuna, ıo;:ıhane 

bJr surette zengin sahnelerine 
lloynmlyıtcağnuz, bütün renkli 

KÜÇÜK PRENSES 
llocr muharebeleri c nnsındıı. geçen müessir bir a,.k romanı. 

l<'ı·nnsızca özlü. Uıış RolJerdc: 

RICHARD GREENE-ANITA LOUISE 
SHIRLEY TEMPLE 

J.11ınc ilfl~·e olarak: En son FOJ{ı:; flilnyn ha\'n.dlslcri. 
lluglin saat 11 ''e 1 de tenzilatlı matineler 

Cenevredeki müme s:lterimiz 
şehrimize dönüyor 

i ~<i orveç bir ingi'iz gemisi ~ 
( Ba~ta~ı l ' 11

• 

tedirler. Mürettebat, tahlisiye s:ı.n.:iallannı denize indırJl'I 
1 1 

kit bulamamışlardır. Geminin enkazına yapışıp kalını§ 0 

yedi kişiyi bir Norveç vapuru kurtarmıştır. . 
1 

Milletler Cemiyetinin Sovyet 
Rusya • Finlandiya ihtilafı hak
kındaki Asamble toplantısına 

Türkiye murahhası olarak iştirak 
eden Sıvas mebusu Necmettin 
Sadak ve Hariciye Vekaletinden 
müşavir Nedim Veysel, bugün· 
kü Semplon ekspresiyle Cencv
reden gelmişlerdir. 

Necmettin Sadak, kendisiyle 
görüşen bir muharririmize şu ı 
izahatı vermiştir: 

- Milletler Cemiyeti asam· 
blesi, Sovyct Rusya • Finlandi
ya meselesini. cemiyetin paktı 

muciblııce bu hususta bir karar 
vermek üzere konsere havale 
etmişti. 

Konseyin kararları şunlaııdır: 

1 - Tecavüzün takbihi 
2 - Devletlerin Finlandiyaya 

ihtiyari olarak yardıma davet o
lunması. 

3 - Sovyet Rusya. bu kadar 
yakından nlakadar olduğu bir iş 

hnl:kındaki içtimaa iştirak etme
diğinden kendisini Milletler Ce • 
miyeti harıcinde bırakmış sayıl • 
ması. 

Türkiye, iki senedenheri ko:ı
seyc dahil bulunmuyordu. Bunun 
için yalıuz asamble müzakerele· 
rine iştirak ettik. Konsey müza
kerelerinde hazır bulunmadık. 

Bu itibarla kararlarında rcyimiz 
yoktur. 

Konsey kararlarının ilk tesiri 
bazı devletlerin Finlandiyaya yar 
dım etmek için faaliyete geçmiş 
olmalarıdır. Kanaatimce diğer 

karı:rların müessir olması Rus· 
yanın vaziyetine bağlıdır. Maa -
mafih, bu kararlann maddi bir 

Sovyet- Fin 
~ 1iaröl 

(Baıtcrah 1 incide) 
karışık bir halde ricat etmekte 
olan Sovyct ıut.aatırun hezimeti
ni büsbütiln vahimleştlrmekte~ 
dir. Fırtınalar, her türlü vesait 
ve iaşe maddelerinden mahi'um 
olan bu kıtaatm şark hududu ta· 
rikiyle kendilerine lfızım me· 
vaddı alma.lan imkanını orta· 
dan kaldırmaktadır. Finlandiya. 
lılar, Finlandiya - Norveç budu· 
dundan çekilerek şimal buz Ok· 
yanusuna yüz kilometre mesafe 
de kain Kojcnjervi knsabasma 

tesiri olacağını zannetmıyorum. 
Avrupadaki harbin uzun sürece -
ği muhakkak görülüyor. Fakat 
hangi tarafın kaz.ınaca~ını şim 

di~cn kat'i olarak kcstirmeği im· 
k:lnsız görüyorum. 

Harbin zararları yalnız muha -
riplcre değil, bütün Avrupaya 
dokunmaktadır. İsviçro:le bile 
bazı gıda maddcl:rinin vesika 
usulü:ıe tabi tutulduguna şahit 

oldunı. P:ılk: .1 memleketlerinde 
de il:tısadi gi.içlükler vardır. 

Memleketimiz bu noktadan çok 
müstesna bir vazi) ettedir. 

Diğer memleketlere nis:betle 
vaziyetimiz daha iyidir ve muci· 
bi memnuniyettir. Avrupanın 

her tarafı:-J:la Türkiyenin kuvve • 
ti ve azameti tak<lir ediliyor ve 
mi1l~timizden hayranlıkla bahso -
lunuyor. 

ller yerde "Türküm!,, deır.ek 

en ziyade iftihar edilecek bir hal 
ol-nuştur.,, 

Graf Spee ha:a 
yanıyor 

(Ba.ı: fara.rı l inclde) 

Lonclra, 24 ( A.A.) - 1500 tonluk Longshıp ismindeki); 
vapuru lngilterenin garp ~ahillerinde kayalıklara çarpo.r:ı 
mıştır. Vapurun mürettebatı kurtarılmıştır. 

Belçika balıkçı gemilerine top kondu. 
Rriil:scl, 24 ( ,ı.A.) - Belçika balıkçı gemilerinden bt~:ı 

na hafif toplar ve tayyare dafi mitralyözler konulmuştur. 
lihat. serseri maynları tahrip etmeğe, bu gemilerin baiıl<c;ı ,

11 !arına r~fakat etmesine, ve kara sulannda Belçikanın hUJ; 

riayet edilmesine medar olacaktır. 

Bulgar maliye nazırı Morıkovaya gitti ,ıı 
'ofyn, 2 ı (A. A.) - Sovyctler Birli ·uo bir tlcnrct :ı:ıııı ~ 

ve bir seyrisefnin mukavelesi akdi için mUuıkercye gir!Sece)l 
Bulgar heyeti dün nkş:ım maliye nazın Bojilof'un riynsetındC 
mya hnrekct etmiştir. 

Amerikada ordu mevcudu arttırılmıYıL ıııe 
Va.~ington, 24 (A. A.) - Amerika hnrb!ye neznraU, ordıl si 

dunu arttırmaktan \-a:ı:geçmeğe ve mesaislnl he.llhazırda sll)llbl>' 
bulunmakta olan dört yUz altmış iki bin kl§inin talbn ve l~~ 
ha.sretmeğe karar vermiştir. Ordu mevcudunun tezyidine bıl bnt 
zum görüldüğü takdirde knrnr vcrılecektir. Binnetice şlındud ·ıro 
ordu iç,n talcb edilmiş olan krediler, bir milyar yedi yii1l Jlll 
hlr JT1Jlyar yüz milyona indirilecektir. 

Numan Menemencioğluna bir cemile 'f 
l'ııri!4 , 21 (A. A.) - Birkaç gündenberl Parlste buluPllP eıı1 

ye Hariciye Vekitleti Umumi KCı.tibi, BUyUk Elçi Numan ıJell cıe 
oğlu riyasetindeki Türk heyeti, dlln nkşam Paris operasrn~~ 
reisi tarafınd:.ın bir cemile olmak üzere emrine tahsi.s olunan 111 
cumhur locasında, Samson \'O Daliln teD\silinde hazır bulıJlllll 

1 ürk-Yunan tica
ret anlaşması 

( Battarafı 1 incide) 

göre, Yunan sanayi grupu milmes
sillcri, iki memleket ticari mUna
sebeUerinln istikbali hakkında çok 
nikbindirler. 

Mümessiller dün kendilerile gö-

Mühtekirıeı 
ı jsı~ 

{ Ba~taraf• ~ 
'k etfl" sabına pamuk te:lari ·r ~~ 

tcyen bir Bulgar ve b1 eıeıı 
lav taciri ile Paristeı1 g r 
İranlı zabit ve dört Jda:a.t1 
ti bugünkü trenin yolc 

Bucııos - Aires, 24 ( A.A.) -
Alman se.fareti rnilsteşarı, btış. 

vekil Cantiloya Graf \'on Spee' 
nin zr",itan ve mlirettcbatmın 

serbest bırakılmasını talep ve 
bu talebin esbabını izah eden bir 
nota tevdi etmi§tir. Cantilo, nota
yı tetkik edecek yakında cevabı- rü.sen bir muharririmize, Yunan 
nı verecektir. kimyc\i ve diğer sana)i maddele-

sın dadır. 

İranlı zabitler buradatlgid 
gc~erek memleketıeriııeuıı' 
krdir. Yolcuların izah• li' 

Başvekiilet daires:nde ketum rinin Türkiyeye ithalatı çok gcniş
davranılmalüa olmasına. rağmen letilebileceğini, buna mukabil h~-
} UkOnı t ak t Al t 

bubat ve diğer iptidai maddcJ.enn 
1 e m amıı. ı, man no a· . -· 

1 . rr;;,.kiv,,dcn .. ımabıle-cel!ln, ı.u SU· 
smm şıdcletlı bir pr-otcstoname ol r+ "'°" "~ .~ ı;>c ~ 

~ . . retle iki memlekeUn ticad .mUba-
madıgınr, yalnız ArJantinin ka· ı . . k rtnbll -· • . . . . delelennm ço a ecegını, ''El· 
rarnamesıne muha1ıf bıı· noktaı kili - .. 1 • d d c . . c goruııme enn en son erec 
nazarı ızah ve teşrıh etmekte 1 - · 

d ğun . :memnun pldµklannı soylem.ışler -
ol u u beyan cylemektedıı- d' 
lcr. Bu makamat, hükumetin ır. · 
La Haye mukaveleleri ahkiimı· -------------

na tevfikan 'ittihaz etmiş oldu- Kanh bir nişan 
ğu tc·'3iri muhafaza edeceği mü 
taleasındadır. 

Bulyaristandaki 
Türkler 

merasımı 

Hürriyet Tepesi civarın
de üç kişi yaralandı 

· de Balkan memleketl:rırl ·pe 
tucn ihtikar harekettetl 
çok şiddetli tedbirler • 1 

a>'" 
Bulgarlar, fiyatları ~ "e 

surette yükselten esna t 

lerin dükkanlannı ]ta~ii~ 
ve kendilerini bir ~y rlr.!· 
taş kırmağa sevkedıyo 

Milli şef 
;.ı" 

( Ba.~tarafı l ~ 
·ce~ 

mumi idare heyetın sd 

vasıl olmuş olan Sovyet kıtaatı· (Baş tarafı ı inci sııyfııd:ı) 

Dün Hlin'iyet tepesinde İz· 
zetpaşa çütliğindo oturan Ah· 
dullah isminde b:rinin ni~an 
m~asiminde iki kişinin ağır su· 
rette yarala.nmasile neticelenen 

olan bu komitenin 3 ıı.:ı e 
hazırladığı yeni çalı~ e M 
rı üzerindeki tetkiklerill f o~11 

nı takip etmektedirler. karılan Türk tacirlerinden Rıza 
Hava a!onlan Akın, dü:ıkü konvansiyon~l tre-
Ilcl.sinki. 24 ( A.A.) - Birçok niyl: şehrimize gelmiştir. 

Fin şehirlerine k8.llr tertip edi· Dikknte şayan nokta da, bu 
len hava alanlarına. 350 Sovyet yurdtlaşunızın elinde Bulgaris
tayya.resi iştirAk etmişse de tanda bir sene kalır.ak i~in pasa
Fin hava müdafaa. bat.aryaları port mevcut olduğu halde itiraz 
nın isabetli atu;ları bu tayyare· larını dinletecek, kanuni muame
len pek yUksekten uçmağa mec. le yapacak bir merci bulamama -
bur etmesine, Linaenaleyh ya· sıdır. 

pılan bombardımanlar mUcssir lşipi gücünü bırakmağa mec -
olmamıştır. Bu bombardımanlar bur edilen Rıza Akın, günlerce 
neticesinde 16 kVi ~l~üş'. 46 uğraştığı halde bunun sebebi 
kişi yaralanmıştır. Fınlandıya hakkında Bulgar hükiımetinden 
hava kuvvetleri Sovyet Y.ürllyUş 1 izahat alama:nış ve Sofya elçili· 
kolları ile malzeme depolarını 1 ğimiz nczdindeki tesebbüsleri de 
bombardıman etmişler ve hava n~ticesiz kalmıştır. 
muharebeleri esnasında 16 Sov· 

kanlı bir vaka olmuştur. 
Nişana da·:etli bulunanlar a. 

rasında Arnavut Rıza. isminde 
b!rinin oğulları S:ılih ve Mit· 
hatla bahçıvan Karanfil oğlu 
Nıyazi adında üç kişi vardır. 
lki kaı·deşle Niyazinin arası u· 
zun müddetenberi açıktır. Dün 

buyurarak, ne~ril'3t' ı-utO 
temsil, müzik, sin.eJJlS.. {ll~ıe 
ne ve bilhassa koYC rııe~ 
halk terbiyesi esasıatl,<e ııe~ 
direktifler vermi§Jer rt1J 
ruf halkın ve nıemurlll oc-:-' 

-;c ı 
kevlerile daha sıkı ~dJ 
Hgilendirilmeleri bu ·~sre~ 

•t J,. nacak tedbirlere a.ı 
gece kafalar çekildikten ve vakit bulunmuşlardır. 
gece y:ınsım geçtikten sonra 
Niyazi ile Salibin eski kirJeri 
kalblerinde ateşlenmiş ve bunlar 
bir bah:ıne il~ k::ıvgaya tı:tuş· 

muşlardır. 

Müdahaleye vakit kalmadan 

. . 
...... ' • "T.. ' - • 

yet tayyaresi düşürmüşlerdir. 
•llllıııııı.. "Anlaşılacak iş değil,, 

l>crdc \~edn .... Aşka Tö\·bc .... l."cnl eneye ' Hel8 inJ.."i> ~ (A.A.) - Ilavcı.cı 

Salih tabancasına. el atmış fakat 
Diğer bir çak Türk tebcalarma Niyazi daha çabuk davranarak 

da memleketi kısa bir müddet bıçağını ~ekmiş ve Salibin kaL 
sonra terketmcleri bildirilmiştir. , bine doğru saplamış.tır. Fakat 

1 

G. Saray. f. sae 
l takımları b 

bere kaldı > 

. "~~ Deniz lisesı A:'Jdt'c;ıl 
11 • 'e ile girme!~ l tlyenler ..... Dünynnm ajansı bildiriyor: 
dört hncnı,"lndan size nheserler tt>plnynn 1 

Dün, ezciimle Viborg.?a.. K~-
L A L E sin em as l 1 riste ve Barosonda muteaddıt 

hava tehlikesi işaretleri veril-
Senenin bu dönUm haftasını Pnranıunt Şirkctlnln her

kesi saadetten me t edecek bir fllmile sOslUyor: 

Gece Yarısı Kontesi 
CLAUDETTE COLBERT. DON AMECHE'
in kudretinden yaratılan bir inci... • 
John Barrimor-Mary Aslor- Franciz ~~ 
Ledarır'iı San ·ati le yUkse'.en hır ~~ 

$aheserdır .... 

miştir. Hiçbir askeri ehemmiyet 
arzetmiyen ve içind asker bu
lunmıyan bu mıntakaların tny· 
yare hücumuna maruz tutul· 
ması anlaşılacak iş değildir. 

1 

Sovyet tnyyarecileri, FinlindL 
ya kıtaatına ve bataryalarına 

ta.arruz cesaretini göstermedik· 
!erinden ehemmiyetsiz kasaba· 
la.n bombardıman ve mitralyöz 
ateşine. tutmaktadırlar. 

DlKK \T: Ynnn mntinelerden 1tibar<.>n h, .. ~ .. • .... 
dünyıumn. iz de kOŞU•U2·••••••••1 

( 8ooyet • Fin 1uırbine da:r 
diğeı' telgraflar 3 ibtcü Myfa. 
m.ızdadır.) 

liseler hentbol ı Bulgarlar, memleketlerinde bereket bıçak hedefı bulamamış 
bulunan Türklerin iyi bir vazi - ve Salibin sol kolunun altına 

1 

oldu ~ 
yette bulunmalarına, ticaretle girmiştir. Bu sabah şeref stııdJ') 
para . kazanmalarına taha.-nmül Salihin kanh~r içinde YC:e ~- liseler hendbol pıxıP {ııet' 
edcmıyorlar ve bunları kısım ln· varlandığlnı gere kardeşı Mıl· kincislnl tayin etın_ek~ııııi 
sım tazyik ve feın muamelelere hat da derhal Niyaz.inin üzerine llsesile Maltepe t~ aJ 
maruz bırakarak memleketinden saldırmış ve eline ge;irdiği bir lnşmışlardır. Deniz usesl cıb01 
çıkarmak ittiyoı:lar. Bilhassa Deli odunla Niyaziyi başından n:;ır narak a.skerl liseler ııaıı ~ 
orman mıntakauındaki Bulgar surette yaralamı~tır. Ev he lkı dsi olmu§bır. ~' 
tabiiyetinde Türklerin adeta iş· anca.lt bundan sonra hadiseye . dında. G~,,.. A 
kcnce altında bulunduruldukları. müdahale edebilmişler ve bir tn· Taksim sta . ·-'"-rı )1.1' A 
ll · d akl aıı Fenerb:ıhçe B ~ı.u-- ~ ·~ e crındcn ay • a m arının a- raftan da feryada ba.5lamışlar. ıar ve o-O 

lındığı, evlerinden atıldığı bilC:i- dır. Bir müddet s~nra. va.kn. ye- ::;mşi=~ ~ 
riliyw. rinc polisler gelmış ve yaralrla· uxı t.J 

Bu mmtakada Türk halla ek- n hastaneye kaldırdıktan sonra Bu sabah yine. 'l'aı: nı?ı~( 
seriyeti teşkil ettiği h'lll-'e. adeta tahkikata başalmışlardır. Hadi- ikinci kümed(''n }..na 

0

111r, llı; 
kerfülerl için hayat hakkı tanın- senin bir kıskanfilık meselesin- Galataspor karşılııŞltllşf(iit'· 
nuyor. den çıkbğr. anlaşılmıştır. lnr 4-0 gnlı'b ge:ıınlşle, 
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35 yılını vulışıler araı.ındıı Sı>cırını• bıı ı\lınan ııeo)•yahı ısn ~ide, hakiki hUvfyetiılf mU,kUI!ta uğrama.ksızm gitti. 

iaetzneksizin, memleketin en Oradan gUzel bir şubat gecesi Hınt ormanların;n yabani kızı 
filo ur hudut rehberlerinden bL .;ıktı. Vnals yolundan garba doğ 
k İknaa muvaffak oldu. Fakat ru ilerledi. ;\Iiycti Uç hudut mın.. hala kendısine ihanet eden 

'ıtııı için epey talAkat göster- takasının yegane ormanlık olan 

,,, llıungeıdi. Belçikalı: bu kısmından mümkün mertebe sev rıı· ı ı· sı·n ,· sayıklıyoı· ~u 
ço~ ~vaııı dostum, diyordu slln.Ue geçmel:U. ~ 
11 ~ hana altı ay evvel mUra· Böyle hareket etmenin bir ha· intikamın günah olduğWla inanı· ve sakin, bol kirpiklerini blrib!ri

J>J)_ı.,, etseydiniz mesele yoktu. t:ı olduğu söylenebilir. Lakin o yordu. Onun için kurtulmak da peşine fışkıran gözyaşlan doldu· 
11~11 o zaman Hola.nda hudu r.aman karar vermek için elde hakikaten ölümden ba~a ne olabı ruyordu. 
~ gizlice geçirdiğimiz kMi malClmat yoktu. Ne kadar lir? Ey aşk, sen ölilm:.ien kuvvetli· 
~ıı veya Belçikalılar yüz bı. te!errUaUı · ·l. p .. ı tasarlanıl· Fi:hakika clizzamın en m:!lQnu ·in!.. 

ııed ~lınuştu. (1) Fakat şimdi e- .ıuş olsa bile hazan l:endisini ola:ı bu hastalıktan onu. beyaı a· Mukaddes kitaplarda an~k 
~itik cereyanı verilmiş teller .nuka.dderata terketmektcn baş. dam olmama \"{! d Unyanm en bü· Ha.zreti EyUp bu derece bilyUk 
oi'i kuvvcUendirllm!ş hudut kı· ca çare yoktu. yük medeniyetini tcm3i\ etmeme bir rstmıba tahnmmlll eden ye-
~ YÜzilndcn huduttan pek az Almanlar yavaş yavaş kur· rağmen, kurtarmaya ını1<in olma· sano insan olarak gösterilir. 
tarda adam geçirebiliyoruz. ıaz olmıığa başlamışlardı. Dev· dığını ben de bili)'Ordwn~ Halbuki bu yarı vahş\ Hintli kız 
~blliı için evvelden uzun iyeler es'ddcn olduğu gibi, §O- Onun için bu aciz karşısında vücudu hcrgiln parça p:ırc;a dö· 
et hazırlık yapmak liznn .;elerde dola.§n.caklnn yerde, bir hayatımın en derin acısını duy. külilrken ayni uma in kalbi de 

0r. · ·ere oturu"" saatlerce bekledikte dum. Kimbilir ne kadar seneler gene insan oğlunun en bUyük 
t tdresini vereceğim bir evde ri ve ani olarak ortaya çıktıkları d.!nben ö!ilmü en bü}•ük şerbet azabı olan aşkla çırpınıyordu. 
t~~n.ı.z. tık fırsa.tta s!7.e ha ;ok oluyordu. lezzetile bcklem~<te olan kızcağı· Bu bedbaht kw görilp de onu 

•eririm. Ayni zamanda size Hayın Moresnet'do demiryo· zın te!< g5zü, hala öyle hic kıpır bu cehennem azaplarının en 
'\'iet evrakı bulmağa da çalı. UDıU geçti. Fakat öte tarafa. ıı- dama:ian yüzüme yapı~mt' gib oUyUğünde: kurtarmak lstentl· 
~ hm atar atmaz yerden biUver- 1 takılmı, ka'm1ştı. Bu gözde. tek yecek ve bunun için her şeyi 
~. bu ümit verici mUlakat n!ş gibi meydana. çrkıveren gözd:?, birdenbire iri, Hint elm:ıs. lÖZilne almıyaea.k hassas bir in.. 

L sokağa çıktığı :zaman lört Alman askerile ka.r§ılaştı. lan ka:lar iri ve p:ıdak bir yac; la.il tasavvur edemem. 
"llldı Almanların eline dU.şe- - Evrakın 7 damlasının titreştiğini gördüm. Nitekim benim de mı.ihayyi· 

ltalaba.lıkça olan kaldı Evrakı yoktu. Karakola sev· - Ağlıyor musun Pelinu? Ni· :em bir kızın ~ektiği bu ıstıra· 
kolonel fon Nideıııtofla tedildl. Zabit ayni suali tekrar- çin? Niçin a~hyor3un? Ya}a:nık · hın bir insan tarafından ta§ma· 

~.}·hemen burun buruna kar. "adı: mı istiyo:-sun? diye gayrilhtiyaii cağını almıyordu. Bu kadar ta.. 
~q, - . Evrakm ! titriyen bir se3le sordum. hammül edilmez bir azabın ta· 
'1tekct kolonıel dalgın ve dU· (Deni"" var) Pelinu ba5mı oynattı. bayyülU beni mUthiş bir buhra· 
i\ i yUrU:yordu. Haymın e- (1) Belçil:cıdan umıcmi harp i- - Hayır .• demek istiyordu. na sürilklemi§ti. Bedbaht kızı bu 
~ ~ yarı kaUanmı6 blr Ber. :inde miıttefikler ordıdaruı.a il· S:mra, gözünden fışkıran tek i· ıstıra.btan kurtarmak istiyor-
~ 'l'agebla.tt guctesi vnrdı. !ilıak için, filhakika binlt-"TC6 va. ri yaş damlası· çu.'<ur ve solgun Jum.. 

) t ~ kaldırarak ~-uztlne siper tanperoer giilicc 1. :uludu geç- yanağı üzerinden yansı yenmi~ Benim ~kmlığn:na müstehzi 
~ ~ lıtı adam biriblrlerinc sUrU· mi§tir. Fakat yU.z btn rakam• dudaklarına do~ru süzüldü. blr ytlzle bakmakta olan Cuhiye 
t« t geçtiler. mübalağalı telakki edileme::. Ma.· - Pe'.inu? O halde niçin allı şaşkm bir ıstırab içinde dön.. 
·-~·i·n i r 1 er Uzer inde tarckeden sonra kıırulan bir ko. yorsun, bir dile~in mi var? JUm: 

"'<lar sert ve kuvvetli tesir- misyon 1&udutta.n bu suretle giz- Diye ısrar ettim. - Cuhi! diye bağırdım. Bu 
~ bflnye llı:erlnde iz bırakma· li gcçi~Zerln miktarını otuz be~ Pelinu, son hayat rşıltnın kal· zavallı km kurtarmak isterim!. 

,- imk!nsu.dır. tnsa.nm bin ol.arak tahmtn etmiştir. Fa- dığı tek gözünü gô.zlerim:len a· Cuhl gözlerini bilzerek alaylı 
ı't~~a vakti olır.nz; dişçide kat bu koml8yon binlerce ferdi yırmaksızrn ağır ağır, beni Om· bir bakışla yüzüme baktı. 
~!n siniri alınırken fnsa.. te§Cbbüaa hesaplamak imT.:anla. rüm:ie hiç Urp:!rm:diğim kadar - Ne dedin? ne dedin! kur-

'Ct duymağa vakit bulama· hım bulamam~tır. Aynca hu- derin de:in ü~~n şu sözleri anna.k mı istiyorsun? Buradan 
t;hf. •. bir dakika. sonra in· duttan· gizlice ııdam 1:açırmak ı- mırıldandı: mJ f 

hu :·tıraplardan gUlUnısiye. pJ.e ~gıcl birç-ôk t&JCkT~illler - Beyaz adam, sen Covan • - Yalnıı bura.dan değil, bu a-
t-._hah!edcr. Fakat hakikatte o ~man dağılm~ bulımdıığu i. Guriye ~nziyo~un" za.bmdanl ·:et epey sarsdmrştır. Öyle '(in onların kaçırdıkl.an adam· Cuhiye merakla: Cuhi aCI aCI gUldU: 
~l'ide tekrar bir di§ rahat· l.ar da bu Msab<J dahil cWğUdir. - Co\·an - Gurl kimdir? diyt - Bu hastalıktan mı kurtara· 

e'\ '\}duğu zaman di~iyc git· Muhakkak olan cihet, umumi sordum. 
~le tereddflt fazlal!.§rr. harpte Alman işgali altında olan Cuhi: 
hMıse de ~ym üzerinde -ıra.ziden kaçanlann müttefikle- - Oht öldürdüğü. sevdiği a· 

b bir tesir yaptı. Brilksel. re bir kolordu mevcudu kadar dam! dedi. 
ı.~duttan geçiş sırasını sa.hır rıa'kM temin ettiğidir. Bu firari. O vakit tepeden trrnal3 ka:lar 
."'-0.8Jnmfille beklemek kudre- !er her türla tehlikeyi gl5ze ala- titredim. 
~ tendinde göremedi. rak kar.an gönilUlllcr olduğu i· Pelinunun tek gözü Meta gör 
~ l-"erde, işsiz ve hareketsiz :in teker teker çok kıymetli bi. terime yapışmış gibiydi ve alır a. 
ltalınnk iı;ine gelmiyordu. rer asker olmU§lardır. Ayrıca ğır tekrar iri ya~ar parlıyor, birer 

di lcet ve macera ile Fransua· bu firarilerin mUttefikler lehin~ iri elmas parçası gibi biribiri pe
~emcğe muvaffak oL bir fayd.Mı da.ha olmU§tur: AZ· şine yanın dudaklarına d:>lru 
lce!l tekrar dil§Uncelerile bu.§ manlar Holanda hududunu mu· yuvarlanıp duruyorlardı. O~\ i~tt 

:\ ltaımaktan korkuyordu. 'ıa.faza için birçok askerlerini ask! lşte hakiki a,_1<1 işte fönez. 
~ltağa çıkmak, ş~hrln gürlll· ~rpten uzak bulundurmak mec. işte ebedi aş!d 

e karışmak da işine gelml· '>unyetinde kalmışlardır. Dünyanın en korkunç fş'<enc.e-
~ ·~akalanmak tehlikesi teri içinde vilcudu liyme liyme 
\l. lialbuki o Fransaya dön.. ve d:ım!a damla senele:cc d3!tUI· 
TI H3k'1 Pir ei'c4vf't 
~arzu etmekteydi. düğü halde. o, Hint onn1nlannın 
~ha.ı ve tek başma taıiiıı! Bu mualhm;n meslcen yabani km Mı~ ken:ıisin! i:1:r1et 
~ eğe karar verJi. b d I d :ı eden sevgilisini sayıklıyordu! 

r lltı vazt,·eUnde rehbersiz ve 8 9 1 08 80 V8rı mı yor Aşkın bu en lahuti mucizesi 
~llncısız hududu geçmeğe Tanıdıklarımızdan bir zat bize önünde scde hissi duy:Ju-.n. O:ıun 
ObUs bir çılgınlıktı. Hnym şu mektubu yollamı1': tek gözü, kentlisine her sıcak ba. 
~ığı a.ıam1 derecede Ih· "Benim hastalanarn.k mual· kan ~·ürli öldilrdüğü sevgilisine 

1 davranarak yaptı. :ımlikten istifa etmiş, sicili ter. benzeten o tek dilb~r g5z, ha·a 

caksın? 

Başımı önüme lğdim: 
- Ah! evet, ona imk!n yak! 

Mulesef .. Maalesef lmkln yok! 
Yazık insanlığa! yazık iline! ya. 
%Ik-

Di ye :ne dediğimi bilmez bir 
halde söylen.meye başladım. 

Cuhi benim kendi kendime 
hiddetle ve son derece derin bir 
yelsle bir geyler söylenerek ye
rimde azaptan, acizden tepin· 
diğimi görUnce yanıma yakta.ttı. 

Eliyle çenemi tutup yUzümU 
yukarıyıı. kaldınp gözlerimlıı 1-
çino baktı: . 

- Beyaz adam! dedi. Tutalım 
ki buna çare buldun da bu kızı 
kurtardın! ötesi berisi dökUl
mUş olan bu kız yaşayıp ne ola· 
cak Bunu düşilnmüyor musun? 

Evet. Cuhl haklıydı. Söylediği 
doğruydu. Fakat bu doğru ka· 
dar ha.yatımda canıma aaplanıp 
bittlin ruhumu yakan btr şey 
·):lmtyorum. lstka • Hola.nda hududunda ~miz, bir kız kardeşim var. 932 ka~ısmda mabudunu görmü' gibi 

arın yaptıkları elcktriklı .:;enesinden alacağı (mesken be· bir helecanla titre)ere!( ba!uyor 
~niasmdan atlamak için ev. deli) kaldı. Uzun zanıarıdıuıbe· -·-····-········· 1 ... ···-- --b _ ············ı····ı- ... ................... • •. 
~lçikad:ı.n Al.manyaya ge- rl bu bakkmı alamıyordu. Fakat ••::::::::::.:::::n ::: ıu:ı::u:::::::·- :::: f:i··-·· ... ····........ .... .... ...... $$! . ... x:···::.::ili .... 1H:1ii:-·· .::::...:::·- :::ı ·: 

_, 

[(uleli Lisesi bir şam
piyonluk da' a kazandı 
Dün oynanan bas ~<etbo] maçında Deniz 

Harp o <u)u kaylıetti 
3 haftadanberi devam etmekte 

olan askeri liseler basketbol şam· 
plyonası dün sona ermıc:;ti r. Bu 
müsabakaların sonı•nruqu ol"n 
Kuleli • Deniz Harp okulu kar 
Rtla.şmnsınr I\u1eli takımı 5~.34 
kazanarak bn.skctbol şamniyom• 
olır:uştur. 

Bu sene ya;>ıtan atletiım. vo-
leybol, futbol. hentbol ve ba•'.et 
bol mQsabakalarını kazanarak 

Kuleli 1939 askeri liseler §3Jnpi. 
~onu olmuştur. 

Buton hu müsabakalarda rakip 
ı erıne astan bı r m::ınzara. arze:len 
~e sıstemh bır ça .ışmanm müka· 
ıatını çok guzcl bir şampı}·ona ile 
~oren Ku'elı lıses1 sp:>rculannı ve 
·~ıyrre li id rec"lerle oğretmenleri· 
.i tebrik ederiz. 

Dün o nanan açları da 
heyeca lı ol u 

Müsabakalar fa sim ve Şeref 

yapıldı stadlar ında 
Haydarpaşa: 3 

Yüce Oll:ü: 

btanbnl mekteblerl arasında ter. 
Ub edilen futbol llk mllsabakalan· 
na dlln Taksim ve Şeref atadla.. 
nnda devam edildi. 

Şeref stadında Uk mUsabaka 
hakem Tarık Özerenglnln ldare
ıinde Haydarpqa Ue Yuca OlkU 
llaeleri arasında yapıldı. 

Oyuna Haydarpaşa takımı eoı. 

dan yaptığı gü.zel bir hOcumla baş· 
·ıadı. Fakat bu hilcum daha Yuca 

OlkO kaleaine gitmeden ortalarda 
tınJdı. Ve hemen mUtekabtl bQcu. 

ma g~erek Haydarpaşa iraleaine 
indiler, gerilerden gelen topu ut 
açık gtlzel blr vuruşla ortaladry11a 

da top kalentrı UstUnden dıpn çıJı. 

ti. Daldka.,lar ilerledikçe geçen .e· 
nenin finalllt takımı olan Haydar. 

paııLhlar, hemen bbetıma ~Uler. 
Top sağdan sola geçU. Ve Ömer 

gtızel blr vunışl:ı Haydarpaşanm 

ilk sayısmı yaptı. 18 inci dakikada 
yapılan bu gol Yuca UlkU takmu· 

nm maneviyatına adeti bir eoğulr 
su tesiri yaptı. Zamıııı zaman 

aağdan bir saman alevi gibi par. 
lıyaıı Yuca OlkU tnkmn beraber· 
Uği temin etmek lçin bUtUn ener 
jistnl sarfedlyordu. Fakat bu bil • 

cumlarm hiçbiri bir eamere vermi· 

yordu. Haydarpaşalılar daha can. 
b ve daha mUessfr bUcumlarla ra
kip kaleyi tehdld ediyorlardı. Dev 
renJn sonfamıa doğru lbrahlm va 

aıtasiylo lklncl gollerlnl de yaptı· 

lar ve devre 2.0 Haydarpa:a lehi· 
118 bittJ. 

lldncl devre oyun ıert blr ıeklJ · 

de başladı. Yuca ÜlkO takımı mU 

temadiyen ıııE;dan hilcum yapıyor. 

fakat ncUce lamıyorlar. Nihayeı 

28 inci dakikada Orhan şahs\ bir 
hlicumla takıınınm Uı;Uncü aayısmı 
yaptl. 

Son dakikalarda Yuca OlkD mu 

Kabataf: 

Pertevniyal: 

2 

ı 

Gtınnn 80n mfiMbakumt hakem 
Samı Açıköney ldareslndo Kabatq 
ih Pertevnlyal takınılan yaptılar. 

Oyuna KabataşlJlann sağdan 

yaptığı bir bilcumla başlandı ve 
hemen Pertcvnlya] kaleslrıe lrıdJ • 
ıer. Fakat Perte nılyal mUdafa&8 
bn bOcumu iade etmekte secDc
m~. aoldan hOcuma pçtJJu ve 
1<abatq kalesine kadar usandılar. 
Fakat bir netfce atamadılar. Oyun 
bn oekllde c~reyan ederken Kaba
tq 801 aı:tf1 Fuat, 801 lc;ten aldıls 
blr pasla talnmmm Uk ·~ 
yaptı. Devrenin aonlanna dofna 
Pertevnlyalden Sallhaddln takam
ftl'D beraberlik sayısını attı ft dM' 
re 1.1 berabere blttl 

tktrıcl devre daha canh btr ... 
kilde başladı. Oyun karşılıklı bl
cumlnr içinde .. eoınet• lıqladl,, 
Fakat Pertevnlyal mQdafauı Ka. 
batq forlannı 18 Dıtllnde batall 
h'~ şeklide durdurdu. Kabataşlılar 

sol içleri vasrtasile tklnef galibi • 
yet golleıinJ yaptrlar. Oyun . ı. 
golden sonra daha beyecanb bir 
sekil aldı. PertevnJyaJ hiç olmalla 
beraberliği temin etmek için ~ 
ÇP'ıştı. Son daklJı:alarda Pertnnl.. 
vallller Kııbata, b1estnt bir bar 
il mktştmlılaru da blr netice ata
madılar ve oyun da b6ylece 2-1 
Kabataşın Jehlne blttl. 

...... ı· T akki ?ıs ı er : 

Taksim: 

ı 

ı 

Taksim stadında oynanaıı 
mektepler maçındJ günün ilk mir 
sahaka:;ım Taksim lisesile Si.U 
Terakki takımları yapular. 

Hakem Ahmet A:lemın idare. 
~inde oynanan müsab:ıkanın ılk 

~arretle:-ine rağınen golsilz ota· 
rak 0-0 beraberlikle neticelen:Ji. 

lıoıa.ndaya Almanya yolun· nihayet son günlerde karar ve· 
~itnıek plt.nını ilk düşü. rilmiş, hnklan olan muallimler 
\den, biri oldu. ÇünkU Ho· :ıncak dörder aylık aldılar. Bu 
~ • Belçika hududu çok meyanda kardc;µm de parasını 
~tli bir muhafaza altında almak için müracaat etti. ''İsti.. 
'4 <llUııtmasma mukabil Al. fa edenlere verilmiyor., dediler. 
>l • Holanda hududunda Ha~ctler içinde kaıdrk. 

aza tertibatı o derecede Sorarım. kardeşimin hastata- B D • N ı G • R t • dafaasmın sert bir bareketlnl ha-a Ş, iŞ, ez B, rı,, O:lla.IZ]l kem penaıtıyıa tecziye ettiyst de 

Ikınci devrede iki taral ta da
ha canlı bir '>yun oynadı. Şl~ll 
rerakkiden Veyç.el ile Taksim:fen 
liyanın yapt1klan birer g'>lle m!L 
~abaka 1 · l beraberlikle netıcclen· 
ji •• ll' değildi. Sulh zamanmda bu narak istifa etmesi, çalıştığı es· 

~ latbiki kolay gibi görUnilr- nada istihkak kesbettiği parası
o zamaıııar böyle değildi. nın verilmemesi için bir sebeb 

\ lyi tatbik etmek laznndı. midir Yoksa bilakis meslekten 
l1nı teşebbUsUndc muvaf. elini çekmiş bir kimsenin besa.. 
0hııak için eliDde p.h& i~ . bmı temizlemek daha makul sa· 
"trdı. Yolda bir Alman ro • yılmaz mı? 
~billrdi. Fakat bu. iki ta· Beraberce çalıştığı arkadaş· ı 
~eser bir sillhtı. Tevkif e. !arına hakları veriliı·ken ka.rde· J 

~ ~ idamdan kurtul· şimin ba~kmr. ~la,?1aması hak .. jl 
~ Cllıcak biran bile Fransız· sızlık dc;;il mıdır . ., 
~ı..~ '5ilphe ~d.ilmcmealle Bu mektup cidde.n haklıdır. 
·.~dil. Diğer tara!t m mem Maarif idaresinin vaziyetle he-

P.• ı·· kı 1 1 k L:~·~· .. 1 ~ r" • Haydarpaşalılar bu fıraattan llU • 
A.... .... c..vra JI, n c ı ve 1ıt1-:.U.all ~ annızı ne -~ { 

:::::::ı , le"''"- . ..1- •• , ., k. •1 _1.,•y• ı::::::: fade edemediler ve maç da a·o 
u:::;:a ~~- .uı;_~.;;ua r:J.,D< .. e v ;".,!~n 1"~"'3· ı::::::: Haydarpaşanm lehine bitt1. 

' 

·l tok iyi bfliyordu. tllUT'af. men &lAka.dar olacağrnn. emin.iz. 

4~labiUrdi. l Mektup sahibinin ismi ve ~d· l 
ıı • l.a ::-. ChaJııill~~·-~ )).il' r~ ~e mahfuzdur. t,...-

G.alatasnrny: 

Işık: 

1 

o 
Gilniln lklnd Jı:arşıhı.şmast Ca

latac;aray ile ~eçen senenin şampi. 
yonu ı~ık ı:sesi arasında oldu. 

Hal·em Şazi Tezca:ıın tdaresin
'1e oynanan bu mnsab:ıka ta:na· 
men Galatasaraym h!kimiyeti at· 
tında geçti. tık devrede müte3~ 
iit gol fırsattan yakalayan Gala• 
tasaray muhaclmleri lstifaıte ede-
,. Mtrea laJf&11 ~ 
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BAŞ, DtŞ, NEZLE, GRİP, ROMA TtZMA PATI 

KULLANINIZ 
ve bütün ağrılarını derhal keser 

Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir 

Her tUrlil yanıkları, kan çıbanlarmı, meme iltihablarmı ve çatlak

ları, koltukaltı çıbanlarını, dolama, akneler, ergenlikler, traş ya

ralan, çocukların ve büyüklerin her tilrlü deri iltihaplarını en erken 

ve en emin tedavi eder. VlROZA mikrobun yaşamasına mani olur. 

VAKiT matbaası 
Kitap 
tanzim 

kısmını 
edip 

yeniden 
açmıştır 

KIZILAY CEMiYETi 
UMUMi 

Elbiselik ve 
MERKEZiNDEN 

Paltoluk Kumaş Kitap, mecmua, gazete basar. 
Tabiler namına dizği i~leri alır. ............................... ( 4650) metre elbiselik ve (3565) metre paltoluk kumaş 

eksiltme ıuretile münakuaya konulmuş olduğundan talihle • 
rin nümunelet"i görmek üzere hergün Yenipostane civarında 
Mimarvedad caddesi (KIZILAY) hanında Kızılay Depo~u 

Direktörlüğüne müracaatleri ve eksiltmeye iştirak için de 
27-12-939 çarıamba &Ünü ıaat 14 te bu Müdürlükte hazır bu. 
lunmaları ilan olunur. 

~&4JC:ı::s 
BEl:'OGLU 

!rEll: aııemn (Tl1rkce> 
ııo:ı.r:ıı: ı ırııçnk rrrnıu 
N&AY: cc palavrac.ı poUs h&tlreeı (TUrktt), 
tıMY.R: Konmartr ı:tteıut 

T.&IC~I rı :Malek Zoraki haydat (TUrltce) , 
JALE~ Çalınan Taç (TUrkce). 
IAKAR\A: Cauıbat!ııuıe Krnllçuı vı Cıl;ıo 

mekteplller 
Al..KA.f.AR:Loııdra bataklıaııeleı1 
1·1LDl7.: Bltdtrmemıatır 

11': Parta ı:ı ıtl&n 
.ASJUı l'Jamuslekul n Kaptaıı Bkorplyeıs 

CRıımra), 
SARK: ~D;h&J' ate:'er içinde ,.. Kadın 

OJUnbn 
:rA ~: Sllv•H r•.ıaııerı •• t'can donanma • 
.6.JUN: Çili ıcııı Ctmllt ('1Urktt) " U;yltU• 

aua ıeceltr. 

lSTANBUL 
rr.RAR: Vatan Kurtaran ulan 
ICl:XBF.Rl.ITA~ : G:ı. :;ı UfUAl&r u Bolt&k t')-

cıt:ıı 
A~K : Vataıı ıı:uru.ran ul n 
ıuı.ı.ı: Ta.ıııı paea <Tnrı. tılml) 
2'UllA:>.": Blldlrmemırtır 
nıı.ıu.: Dlhman maskesi altında. Olzll ıs ve 

ll•)'dırtlar arasında 
Al.l:lfll.\R: Tmuo l'lllll (Tllrll filmi) 
5P:N ı<ıarnl\lnut:ıı: Kuırı:a. 
..&KGC!\'ı (~httmlnlnMl: Blldlrmemlftlr. 

BEŞİKTAŞ 
llU.AT P.: BlldlrmtııılaUr. 
8Zl': Mukell aydutlar ... Ucunmı. 
OC&U: DaC akra~tıl\n ve GIUnu lultaıı 

<TUrkce>. 
KADIKÖY 

ıu.ı,r,: ıı:admlu haııı..an.,ı ve mnm ıeçldl. 
151)Jı"P;l l'A: Bar kadını n Tav,11• mektubu. 

tlSKÜDAR 
JULE: l!QyUlı: nlı 

BAKIRKÖY 
llfl.TITAOI: Dolı:uz~ncu ••nfoııL 
JIAJURt Dll<llrmemlttlr. 

ŞEHiR TİYATROSU 
Bugün gündüz H.30 d:ı, 

Gece 20.30 da Tepeb:ışı 

Drnm kısmı: Yelpaze 

* • * 
lfomedl kısmı: İKİZi.ER 

HALK OPERETİ 
llugün matine 16 
da.. Akşam 9 da. 

Zozo Dalmasla 
(GlT - KAL) 

ALEMDAR sinemasında 
TOSUN PAŞA 

Türk Filmi 

miye,rek devreyi 0-0 beraberlikle 

bitirdiler. 
lkinci devrede daha güzel oy 

nıyan Sarı _ Kırmızılılar Işık mü· 

öafaasınm bütün gayretlerine 

rağmen 25 inci dakikada Bülentin 

uzaktan attığı fevkalade bir vole 

ile güzel bir gol kazanarak mü

~bakayı 1-0 galip bitirdiler. Ha

kem O}'Unu iyi idare etti. 

Voleybol 
Beyoğlu halkevinde 

müsabakalara devam 
edildi 

Beyoğlu halkevindcki voleybol 

müsabakalarına bugün devam e
dilmiştir. 

Günün ilk karşılaşması Hayri-
ye ile Muallim mektebi arasın· 

daydı. Hayriye takımı gelmedi· 

linden muallim mektebi hükmen 

galip gelmi5tir. 

Diğer karşılaşmalar: 

Istiklftl lisesi ile Darüşµfaka 
&f'?Sındaki maçı Darü};afaka ka· 

zanmıatlf. Setler şu 5ekılde netice.. 

lenmistf!'. 
Birinci ~t: 15· 1:! Darli'lşafaka. 

lir.inci set: l 1·15 istiklal galip, 

Son set: 18-16 Darü~5'lfaka 

24 - 12 - 939 Pazar 

Bıı al;~arıı rad
yoda ilk ıltfa 

olnıakü :ere din-
liytceğini: Ra

uan Semilıa 

12.30 Program 
"e memleket ~a
at ayarı. 12.3j: 
Ajııno; ve meteo· 
roloji halıerleri-

12.50: Türk mü· 
zıgi: Seçilmiş e
serler. 13.30/14. 
30: Müzik: Kü
çük orkestra. 18 
Program. 18.05: 
Memleket sant a· 
) arı, Ajans Ye 
meteoroloji ha· 
lıcrleri. 18.25: 
;\tüzik: Hadyo 
Caz orkestrası. 

19.00: Çocuk sa
ati. l:l.30: 'J'iirk 

muziiU: Halk türküleri. İnebolulu 
Sarı Recep tara!ındıın. 19.4 5: Türk 

Müziği: Çalanlar: Ruşen K:ım, He. 
şat Erer, Refik Fcrsan, Cevdet Ko-

ıan. 20.30: Konuşma: (Türk tari· 
hinden sahifeler). 20.45: Türk mü
ziği: Fasıl heyeti. 21.30: Semiha 
Cenap Berksoy tarafından Şan Re
sitali. Prcıgram: l - Richard 
Sırauss: ''Arindne aur Maxos., ope· 

rasından. Ariadne'ııin niiyük Ar· 
~·a'sı. 2 - Jolıannes Brnlım~: a) 
"Xinni,, h) "Demirci.,. 3 - Jhıso 
WolC: a) "Eski bir resim üzerine., 

b) "Gi11ilik,, "Penn:ı'cla bir sevgi
lim ·yar,,. 4 - Franı Schubert: a) 

"~largarete çıkrık baqm~n .. b) Se
renad,, 5 - Cemal Reşit: a) "Çeş
me., b) "Ak koyun meler gelir,,. 
Piyano ile refakat eden: Cemal Re· 
şit. 

1 Dr. iRFAN KAYRA 
RöNTGEN MOTEHASSISI 

Türbe, Bozkurd Kıraatha-

1 
nesi karşısında eski Klod Fa· 
rer sokak No. 8 • 10. Öğleden 
sonra 3 ten 7 ye kadar. 

galip, 

1 ıstanbul Belediyesi ilanları 
J\aılıköy - lterenköy hattının şimdiye katlar traın\'ny caddesini 

takip etlen güzergahı Kadıköy i skele meydaıiı, Söğiillüçeşıne, Kurh:ığa
lı (M :ıhmuthaba önii) ZiYerbcy köprü sü ve Kayışdnğı yolııyla Göztepc, 
Sanatoryoın, ve lçcrcnköy ol:ırnk tedbil edilerek görülen lüzum üzerine 
halen işliyen üc otobüse d:ıha üç otolıü-ı ilıive edilecektir. 

Bıır:ııla otobüs işlctmcğc tnlip olanların tnsarruf Yesikas1 ve ücret 
tarifesi raptederek islid:ı ile nihayet 29-12-939 tarihine miisadif cııınn 

günü akşnınına k:ıdar belediye riyasetine müracaat etmeleri ilan olunur. 
(10543) 

l lnhiSarlar U. Müdürlüğünden 1 
1 - Ş:ırtıınınc ''e keşifnaınesi mucibince itlarcıniıin Likör fabrika· 

sının dam tamiri işi 21-11-939 tarihinde talip zuhur etmedi!linden şera· 
iti sabıka dairesinde 10 gün lcmdıt edilmişti. 

J[ - Eksiltmesi 2-HHO salı siinii saat 10 da Kabataşta levazım ve 
mübaraal şubesinde alım komisyonunda 'yapılııcağı iliin olunur. (1066j) 

:ı: * * 1 - Şartnamesi mucibince 22 arlet 500 Kg. baskül derhal teslim e. 
dilmek ş:ırtile aı;ık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedeli 3960 lira muvakkat tcınin:ıt 297 liradır. 
III - Eksiltme 6-1-940 cumartesi günü saat 10 da Kabataşta leva. 

zım Ye mübaya:ıt şubesindeki :ılım komisyonunda yapılacaktır. 
1 V - Şartnameler hergün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme Jçin tayin edilen gün ve saatle yüzde 7,5 

gü\'enme pnrnsile birlikte mezkur komisyona gelmeleri. (1050G) 

Adalar Malmüdürlüğünden: 

Emliık satış bedelinden horçlıı hacı Alinin mezki'tr borcundan 'dolayı 
tnhtı hacze alınan Büyiikadada Pancar sokağında 18-20 kapı numaralı 
ahşııp hanenin tamam1 5-1-940 cuma günü saat 14 le birinci ihalesi ya
pılacaktır. İsteklilerin kaza idare heyetine müracaatları ilan olunur. 

(10GG2) 

Satılık Kagir Ev, Apartıman, Mağaza 

Satın almak istiyenlerin !l38·25 No. ile Kadıköy ikinci sulh hukuk 
hakimliğine ınüracaatl:ırı. (1053i), 

Yukanki setlerden de anlaşıl-
dığı gibi oyun pek zevkli ve çeki~- ,r Çocuk Hekimı , 1 Adapa:arr O$liye ikinci hııkıık 

1 
hıikimlijjinden: 

meli olmuştur. O Ah t Akk 1 l\lüddeialeyh -: Adapnzarı ibra-
Üçüncü karşılaşma Boğaziçi - r. me OJUn U himbey mahallesinden Abdullah oğ-

~icaret liseleri arasındaydı • Taksim • Talimhane Palas No. 4 ıu Hüseyin. 
Boğaziçi şu kadro ile sahaya Pa_zardao maada her gün • ~ Dnvacı -: Adapazarının lbra· 

k~ S" Sab · N' · ~aaı l0> den ~onra. Telt>ron: 4 nıı. himbey mahallesinde mukim J\ley· 
çı .~ı: ureyya, rı, ,, ıyazı, -••• 
İsmet. Halil, Muzaffer. llıt kızı Hayriye tararından nley-

Ticaret: Cezmi. İzzettin, Muzaf , .. •••••••••-- hinize açtığı boşanma dnv:ısından 
O N t. At dolayı iianen vaki lebligat üzerine 

fer, Kazım, Vahdet, r · eca 1 asagun muhnkeıneye gelmemiş oldu~unuz-
B<>ğaziçi müsabakayı 15·12; Sah:ıhl:ın 8.30 a kadar; akşaı»- dan hakkınızda gıyap kararı Yerile· 

15-3 kaz.anmı§tır. lan 17 den !'IOnra 1.Alell Tayyarı rek muhakeme 2G·l·!HO cuma gü-
4 üncü müsabaka Vefa lisesi ile Ap. Uaire 2; No. 17 de hastalannı nü saat H de bırakılmıştır. Muay-

lı:ahul trll'l'. (T Ntfon: 2:!!>53) '·en ol n" it hk d Sanat mektebi arasındaydr. • " " an ,..un Ye san e ma ·eme e 
mevcut bulıınmndı~ınız veya kanu· 

\'efa: Ahmet, Hamdi, Zihni, ni hir ''ekil ·göndermediğiniz tnk· 
Ya~ar, Necmi, Orhan. dir<le nıuklazi muamele yapılaca-

Sanat okulu: Haydar, Adnan, 

1 
d · ğı ilanen tch1iğ olunur. (lOGGO) 

Zeki, ı~mail. Fehmi, Rıza, A manca e·rsı 
Sanat mektebi müsabakayı 15· 

13, 15·6 kazanmr5tır. 

Ankarada şilt maçları 

Ankara. 23 (A. A.) - Askeri 
fabrikalar güeU ile Harbiye idman 
yurdu arasında döml final §ild ma
çr Harbiyenln galiblyetne netice • 
l~nmi§tir. 

Seri ve asri HABER Metodiyle 
ve mutedil ücretle ders almak is 
teyenlcrin .. Almar,ca öğretmeni., 

ısmine mektupla gazetemize mü 
racaatı. 

/slatılwl icra lulkinılifjinden: 
lstanhulda Ylorn hanında 15 Xo. 

da icrayı ticaret eden Mehmet U· 
zuıılıılu hakkında icra ve iflas ka
nununun 287 inci m:ıddcsi muri
lıincc iki aylık lıir konkord:ılo müh 
leli Yerilerek Sirkeciıle Sirkecipa· 
lnsd:ı mukim İslnnlıııl baro-ıu :ını
kallarından 1224 sicil No. 1ı llay
ıl:ır Tiirrgüniin komiser t:ıyin olun· 
duğu ilan olunur. 

.. 

dııı· 
Şu gUzel çehreyi aY ı.ıı 
latan gUneş, şUpM5 

0 
inci dişlerdir. LUd~e, 
o dişlere can vereil 

şüphesiz, 

"RADYOLt:N,, dtr;gı 
Siz de ayni guıell ,.. 
elde edebillrslntz. f , 

ıı:ıı.r• 
kat bunun itin ilk "' ı:ı 
sabah, öğle ve akŞ' 

her yemekten sonrs. 
gUnde 3 defa 

RADYOLIN 
ile dişlerinizi fırçalamaktır-

1 ••• ' • ,. ··-.. ..,. 

• • ,. ...: ~ 1 " • • 

Ankarapalas- izmir 
TELEFON : (3438) 

lzmirin en modern, en temiz ve en muntazam aıle 
yuvasıdır. !{onfor, temizlik, uciızluk noktasından Anka· 
ra Palasın f evkiıide otel yoktur. 

Banyolu, kaloriferli, müteaddit finşali old~ği.! gi
bi nefis yemekler veren lokantayı, pastahaneyi, ve .kJ.. t11;; h•Tida. I 

ı . ' . . · ... ,,, . . .. .. 

' Kaşeler1 

DERHAL KESER 
, 

D EVA .. Kaşelerİf1 1 

?fer eczanede ora;;.ını~: 

Vekaletten 
azil 

Artist arenlcliği eden Ye 'l'epr· 
lıaşıncla Şeker Apartımanında :.! 
nelerinde vermiş olduğum \'C Be} 
dan Elek Gcrsele'yc 1937-1938 se· ı 
numarada mukim M:ıc:ır tebca~ın

oğlu birinci noterli(;inden musıı.d· 

dak mcmaliki ccnebiyedcn gelecek 
:ırlisllerin gelirtilnıc~ine ve ye,·ıni· 
yelcrinin lcshitine o:ıir ''ckiiletn:ı· 
meıni bu kere Cesh ve mumaileyhi ve 
kiilctten ozletti~lmi iliın eylerim. 

Ileyo~lıı Lonılra fçkill ve y:ırye
lcli lokanta sahibi Mchıııel Uygunca 


