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~........................ Roma 6 (A.A.) - Popolo di Roma'nın Hel- cepheaiıide çok tiddetli bir taarruza geçmit ol-

illi Şef 
hatta sonunda bir 
lllleket seyahati ne 

çıkacaklar 
Dün Çankaya· 
Köşkünde bir 
~iyafet verdiler 

, , 6 - Cumhurreisi. 

~ 1-ıet lnöntl dUn ak§a.ın 
~ n kötkUnde lıleclia ve 
~ ı.. Gru:plan riyaset ve ida.
"ı ~etleri ııerefine bir ziya-
ı. "eı-:_ , l( -~terdir. Ziyafette B. 
~et:liai Reial Abdülhalik 
~~ • Bqvekil Dr. Refik 
~· Meclis reis vekilleri, 

\Jer.tt divanı izbr, idare L 
- ,. • lfeclis Parti gnıpu re
~~~ller;, Meclis miistakil 
~ teia vekili Ali Rana 'l'l ve Parti Genel Sek. 2 
' rikri Tüzcr ha.zır bu- ~ 
~ "tlardır. : 

Salt Şefimizin bu hafta so- ! 
~~bir memleket seyahati_ • 

\>eu ~~ bilhassa cenub vi- : 
Ilı..· e!'inı ııereflcndirecckle • • 
L~~ b 4 

ahııolunmaktadrr. • . 
----------

ikarıa şiddet-

ıinkideki hususi muhabiri, muazzam Rus IWv- duklanm bildirmektedir. 
vetterinin l.adoga giSlii mıntakaunda Carelie 

FünDer SovyetDercdlen 
15.000 ESi"R 

DAHA ALDILAR 
· Kaunaa, 6 (A.A'.) - Helıinkiden bildirildi

ğine göre Finlandiyalılar, Ruslardan 15.000 eıir 
almışlardır. . 

· Sovyet kitaab, İaşe buıuıunda mühim müt· 

killi.ta maruz kalmaktadırlar. Zira Finlandiya
lılar çekilmeden evvel bütün zahireleri ya götür
müşler veya imha etmişlerdir. 

lsveç gardım mı edecek? 
Kısmi seferberlikten sonra 

150 bin asker 
silah altında 

Büyük şehirlerin tahliyesi 
tedbirleri ahndı 

Sulh teşebbüsünün reddinden sonra 

Rusya MiUetler cemi~ 
yetine harp· etmediğini 

bildirdi 
Fin hDkOmeti, Helsinki hak ile yeksan 
oluncaya kadar merkezde kalacak 

(Yazısı 4 üncüde) , le mücadele 
il~e ·< lazım- Almanların 55 denizaltı gemi-
J~ı_Qine kaniiz • d 30 b t ld ~la mücadele sın en u a ırı 1 
'-'~~Yonu halkın 
~~~ !'em ihtiyaçı a r. 
~1;1nde durmalıclır 
~l .\l'URA FiYATLARI 
\l't:l>t YAPILAN YOZDE 

'b ~ll.1.T KAFi DECIL, 
•lJ\'fT.1. HiÇTiR 

(Yazmı 5 lnelde) 

. 
Halbuki 914 harbinde 150 Alman denizaltısından ancak 14 tanesi tdhrip edıle~ılm şti 

Abluka yüzünden Alman ekonomisine vurulan darbe büyük otuyor 

ingiliz krah Fransız cephesindeki askeri teftiş etti 
,(Yum 3 Uncüde) . . 

Bir Sovy tayyare,! 
hasara uğradı 

Oılo, 6 (A.A.) - Salmijaervc
den alman bir haberde KolosuoL 
kinin boalbardJl'Dlnma iftirak et
mit ·olan Sovyet tayyarelerinden 
birisinin Finlandiyalılann tayya
re dafü toplarımn endahtr neti "' 
cesinde hasara uğftmış olduğu 

bildirilmektedir. Sovjet t ayyare. 
teri, Norveç hududuna pek fazla 
yaklaflDJ! olduklanndan J ird 
Jord halkı, Finlandiya gataryala
nnın açtıktan ateıi görebilmiş -
terdir. 

Helsinkide bankalar 
açıldı 

H tlsinki, 6 ( A.A.) - Diln Hel. 
sinkide bankalar yeniden açıl· 

mıştır. 

( Dii er ıon dakika . hawıdiıleri . 
4 üncü sayfada) . 

İran konsoıos~ 
hanesinde 

Bu sabah bir katiul 
resmi yapıldı 

B. Kazimi'nin şehrimizde bu -
lunması münasebetile bu aabah 
saat onda İran konsoloshanainde 
bir kabul resmi tertip eclilmittir. 

Bü)ıük e lçi, İran kolo;i'sine 
mensup birçok tacirleri kabul e
derek Türk - İran dostluğu etra
fında krsa bir nutuk söylemi~ ve 
yaptığı hasbühalde kendilerine 
vaziyetlerinin nasrl olduğunu s•r
muştur. 

Bütün İranlılar vaziyetlerin • 
den çok memnun olduklarını, 

Türkiyede kendi memleketlerin · 
de olduğu gibi daima kolaylı}! 

ve hüsnükabul gördüklerini söy. 
lemişler ve memleketimiz hakkın
da hararetli dostluk tezahürleri 
yapmışlardır. 

B. Kazimi, İran kolonisinden 
aldığı cevaplardan çok memnun 
olduğunu ifade ctmiı ve !randa 
ya~ıyan Türklerin vaziyetlerin -
den de dostane bir lisanla bah • 
setmiıfu. 
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Vakit 
Asını Us, "Tunadan gelen bir 

ses,, başlıklı makalesinde, Yugo
slav hUkilınetinin organı olan Po. 
litika gazetesinin ajanslar tara.. 
fmdan kısmen ve..-ilen bir makale· 
sinde: ''Kilçlik Balkan devletlerin. 
den teşekkUI edecek bir bitaraf 
blokun herhangi bir bliyUk devlet 
tar:ıfrndan göreceği yardımı mem· 
nwıiyetle kabul edecC'ği, faknt hic 
bir devletin vesayeti altına gire -

miyeceği,, yolund:ıki fıkra~'l kay
dederek, bu yazının dost ve mUtte_ 
fik memleket efk n umumlvesin
de dikkate değ r bir de<! c: klik 
vukuuna bariz bir nbm t gibi te. 
lakkl olunabilcce"inl vazmalttaı'lır. 
Muharrir, Lehistnn v Arnavutluk 
buhranı glinlerindc Yuı;osla\')'Onm 
aldığı ihtiY3-tkar vaziyetten bu 
devletin Bal can Antnntmdan a • 
krunru kestiğine bilC' hUk~cd 
bulunduğunu, fakat aradan ge C!tl 
zaman zarfında.ki ink ~ .. flarl:ı Yu. 
goslavyanm Balkanları tchd"d c -
den tehlikeyi ·daha iyi görerek ih.. 
tlyatkar vaziyetin! ynva!; yavru; 
le ket "ğini ve Yugo l v zete1e
rlnde Ba!kan bitaraflığını muh.,ç:ı. 
za için mili t rek tedbirler almak 
zaruretini takdir eden yazıl r g-...
rünm - e başl:ıdığmı kaydederek 
Yu<roS vyannı 'Mncaıistanla llıti • 
lJl.flıırmı hal ve Romen - Mncar 
ihtillflarınm halline de ta1:assut: 
edişini anlatmakta ve ynzısım şöy. 
le bitirmektedir: 

"Balkanlard ı• .1f bir blo-
kun A\TUp:ı. sulhnna hlt.met ede. 
bilmesi için ilk ve son art bliyük 
devletlerin ves~ ti nl"nn girm.ı -
yen bir müstakil varide olmasıdır; 
fakat bilyük devl tlerdm hiçbiri • 
nin vesayeti altına gırm ek on
hırdan bitnr2fhklnrının muhafaza • 
sı yolunda hiçbir yardımı kabul 
etmemek demektir. Yugoslavya sa 
mimi dostu olan Butgnıistann bu 
hakikati ve bu zarureti a.nlatabi • 
litse bu devletin de dahli olacağı 
bllyiik ve geniş bir Btı.lknn Birliği 
ta.hakktık Sahasına inillml edebi -
lir.,, 

Yeni Sabah 
Hilseyin Cahid Yalçın, "Alınan 

ve Rus nnlaşrnnsı hnkkmdn ifşa. 
at" başlık'lt mnkalesindc, İiıgiliz • 
Frons~ - Sovyet müzakereleriıilii 
neticC3iz kalmasr hakkında Tayın.is 
gazetesinin ifşaatını mevzubabs 
E'tmekte ve Sovyetıerln Baltık 

devletleri ve Finmndfyn ttzerindc 
bau talcbler ileri snrerelc bôn1a. 
rm t.emitrlne tavaaaut edilmesini 
teklif ettikleri için denıokra.ciiler1P 
mQı;ı.kerelerin kesilmi'7 olduğu yo. 
lundakt btı lf'~tm hakikat olup 
olmadığım nta.Ştrnn.akt:adtr. 

Muharrir, bu U tm, tefeml -
atta ufaktefek yanlrşlar bulu.ruıbi
lcceği mümkün ols3 bile heyeti 
mecmua ve esas itibaıi.tcı uydut
nıa olaıhlya.cağı kail atind bul n. 
dnğunu kaydederek "Pravda" ga;. 
zetesinin, mli7.akerelerin devamı sr
rasuıdn, kendi kuvvetlcrile kendi
lerini mlldafaa edemiyecclt dev -
!etlere Bnltrk sahillerinde yer ol _ 
madığı yolundaki netifiYaU Uzerinc 
Sovyet • Demokrasiler milzakere -
lerlnin· neticesiz- kalaeafunı yazmış 
olduib.ınu hatırlatm:ılttıı ve yazısı· 
ru §(>yle bitlrmektedir: 

"İngilt.ereyle Fransa birer de
mokrasi olduklarından dolayıdır 
ki hak ve adalete ooyun eğmek 
JStnıumI duydulıır ve Rusyayı: 
kendi taraflarma celbetmek gibi 
çok bQyfik bir menfaat uğrunda. 
bile Baltık dev1etleıin1 feda ebnek 
rezaletini göze alamadılar. Bunu 
yapanlar ve Ba.Itık devletlerinin 
naaştan ilzerlnde anlaşanlar iki 

totaliter rejimdir. Bu ha.klkatin 
meydana gıkınasile demoknuiller 
cihan efkarı umumiycsi nazannda. 
zaferlerin zaferini kazanmış mev. 
kldedfrler ... 

Cumhuriyet 
Yunus Nndi, ".Milletler ara.sr ah· 

liı.kı" başlıklı yazısında. son harbe 
kndar. bilyük küçlik hor devletin 
şimdi g5riildüğti kadar açık b1r 
~Uba1tre·~ıkl:ı onun çerçevesi ha.. 
rlcin<' çıkmaktan sakındığı bir mil
leUerarnsı hukuku bulunduğunu 
kavdcdPrck lngiliz müstemlekeler 
nazırı r:'..d<!nin nutkunda da Is:ı.ret 
ettii:i gibi. bu haı-bin knz:ınılmııs.1· 
le l:urta!"!lncak en kıymetli mad • 
denin milletler arası a.hlıikı oldu
ıhınu ve böylelikle inı;an.lığa en 
bU :ilk hizm tin yapılıtıış ol::!.cağmı 
f - ettirmektedir. 

Baş ekil 
Dün sabah Ankaraya 

döndü 
Ankara. 5 (A.A.) - Rcfaka. 

tinde iktısat Vekili Hüsnü Çatur 
ve istanbul Mebusu Ali Rana 
Tarhan oldusu halde Karabük ve 
Zonguld:ıkta yaptığı seyahatten 
dönmekte olan Başvekil Doktor 
Refik Sayda:n bugün saat 11,5 
de Ankaraya dönmüştür. 

Başvekilimiz Büyük Millet 
1:cclisi Reisi Abdülhalik Renda 

ile Vekiller, Riyaseticumhur U. 
mumi Katibi Kemal Gedeleç. 
Başyaver Celal, Mebuslar, An
kara Valisi Nevzat Tan!doğan, 
Emniyet Direktörü tarafından 
selamlanmıştır. Garda bulunan 
kalabalık bir ha1k kitlesi Başve. 
kile karşı içten sevgi te.:z:ahüratı 
göstemıi§lerdir. 
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Bir icra ınenıuru 
sorguya çekilerek 

tevkif edildi 
İstanbul ikinci icra m mum 

Hüseyin dün ınfüfdclumumtlık ta
rofındnn Sultan:ıhmet birinci sulh 
ce:r.n mahkeme ine ı;onderilmiş ve 
ıorguyn ı:ckilerck tevkif edilmlş

tır. llir bor("lunun ödediği 12,5 li· 
rayı icrn veıne~lne yatırmndığı 

lddıa edilmektedir. Memur bu pa
rayı y:ıtırma"k ü%cre yanınd:ı bu
lundurd nu s6ylemi ır. Tnhkf
kn t yaı>ılm:ı.ktııdır. 

-o-
Belediye kırk otobüs 

alacak 
Ilclediye şimdilik 40 otobils :uı

tın a r. k ve derhal şc1ır1n muhte
lit scmllcri orasında e \'İsler ih· 
d:ıs edecektir. 

Otobüslerin mubayaası iı:ln b ... 
:nrlanan ~:ırtnomenin hiikümctçc 
tsadiki beklenmektedir. 

---0-

flariciye memurları 
arasında 

.'ınkaro, 6 - Hariciyede haı:ı ta
yinler y:ıpılmış, Varşova büyük el
çliiği müst~nrı Basri Rı:ta Bı rot 
bOylllc elçiliği müsteşarlığına, Var
şova hü1 file elt"iliği ilı;ilncil kAtlbi 
Fehim Tahran üçüncü kAtiplijJfne, 
merkC'Zde Deşlr Ba cıoAlu, Parts 
bnyQk elcili!}i kll.Upliğine tayin e
dllmtşJcrdir. lı hey eJcfliJH Oçl'\ncl\ 
Mtlbl Sina i ile Stokholm fkiocf 
kfttlbi Rıza Rıfat dn becayiş olun
muşlnrdır. 

~ B EiR' İ N ı., .. : E'D.ElB:I ,R:O.M A.N·I' ·, ' .•. .: 

Yanın: Nezihe MUHiDDiN 
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Bu otomobilden atlayan genç 
adam demin haydutlarla boğuşan 
mert şofördü. Jandarmalara: 

- Yaka yeri burası _ dedi - Fa· 
kat bir saatten ziyade oldu. Ka
dını belki gizlemişlerdir. 

Buraları pek iyi bilen jandar. 
malar bir plan yaptılar. Biri yol· 
dan ilerliyerek, diğeri tarlaları 
yokbyarak araştırma yapacaklar
dı. Genç §Oför de eski otomobile 
göz .kulak olacaktı. ümidi yoktu .. 
Bir saat böyle haydutlar için kfl -
fiydi! Başını yeisle salhyarak o. 
• nnohili ne tarafa sürecerini şa· 

dı r biran atılan iki tabanca 
l .ı a ile titredı. Gürültünün ne-

reden geldiğini anlamak için yere 
atladı ve kulak verdi.. Bir taban· 
ca daha patladı. Bu sefer hiç te. 
reddüt etmeden ~ tarlalara d~ 
ru çalkana çalkana eski arabyaı 

sürmeğc basladı. Boş ckimsiz tar
lanın kenanndaki yan yıkılDU§" 

bahçıvan kulübesinin önünde jan· 
damıanm bir adamı yakasından 

tutup sarstığım uzaktan gördü. 
Birkaç sıçrayısta yanlarına varan 
g~ şoför Zeynebin toprak zemin 
üstünde hfılft baygın ' hareket. 
siz yattığım gördü! 

Jandarma yakasından tutarak 
sarstığı hayduda soruyordu: 

- Arkada!;m nerede? çabuk 
söyle! 

- Arkada ım at getirmek için 
Kızıltaş körüne gitti. 

- Ya'an! 
- Vallahi doğru .. 
Suçlu herifi yakasından çekerek 

yolun kenarına sUrükliyen jandar 
ma şoforc: 

JIXB••-~ ıtıı.t• 

JfHN.Mı __ ~ ____ mmmalmZlBm~ 
Hariciye Vekilimiz son haftanın 

iran elçisi dun 
şehrimize geldi 

Rus • İran hududunun 
tahkimini Almanlar 

Üzerlerine aldılar mı? 
lranın Ankaro bilyfik elçisi Bıı· 

gir K&ı:lrnl diln Ankaradnn ~chrlmi
ze ı;eltnişUr. 

Bir muddcltenbcrl Romada bn-
lunnn elcinin ııllesi crkAlıı bugün. 
kü Kon\ ansl:ronel trcnlle gelmiş ve 
Sirkeci istasyonunda B. Kazimi ile 
komrolosluk crkftnı t:ırafınd:ın kor
şılıınmıştır. 

B. Kftzimi is1a51onda kendlslle 
söıii.şen bir muhıırrirlmizc: 

- lstanbul:ı. gelişim t:ı.ınamllc 
husus\ m:ıhb·eıtedir. Burada kısa 
bir müddet k:ıldıktnn sonrn .~1ıka· 
ra:ra döneceğim. ileride tekrnr ts
t nbalıı sclecc~iın.,, demi~lr • 

Dost ,.c kıırdc.ş f ranın bilyük cl
çJ!i, lran - Rus hududunun tahki-
mi işlerini Almanlnrın üıcrlı:rlııe 
:ılmaf;ı tcklir ettiklerine ve ctiğcr 
hmrusatn dnir su:ıllerc ce\":rp e1"' 

nıck istem iyerek sadece hazırlıklı 
olmadığı için şimdilik beyanatta 
bulunnn11y:ı.cnaıoı söylemekle ikti
fa etmiştir. 

n. 1\üzlmi yarın ak.ş:ım nllcsile 
birlikte Ank:ı.ı<ayıı hareket edecek· 
tir. 

Almany11dan kaçan bir Çek fab• 
rikatöril de memleketimizde çalış
mak mnksadlle gelmiştir. Bn ak· 
şam Anknrayıı. gidecektir. 

1 siyasi 
vaziy9tini 
izah etti 

Ank:ır.ı, 5 (A. A.) .....,., C. H. P. 
B. U. M. grupu bugil.n "5.l2.930'' 
sa.at 15 de .reis vekili Trabzon mc
bugu Hasan Saka'nın rlyıı.sctinde 

toplandı. 

Ruznamcde MatM:l mebusu Re. 
fik tncc'nin B. M: ~l dahili 
nizamnamesinin 35 inci maddesi 

hakkında evvelce baıılanıırı muza • 
kerenin devammn dnir olan takri
ri vardı. 

Bundan evvel ilk defa sö:z: ala.. 
rak ıtursnre gelen Hariciye Vcld
ll Şükrü S&racoğlu, son hnftantn 
Bil·a.sf ahval ve füid.Jscleri hakkm. 
da uzun izahatta bulundu. Ayni 
mevzu U;z;erfndc aö:z alan birçok 
hatfpferin mUtalealan dbılendik -

ten sonra verilen ü:aliat um.umt 
hcye~e alkl§larla tasvib olunarak 

ruznameye geçildi. 

Belısi geçen maddenin parti 
grupu idare heyatince teşkil olu • 
nacak bir komisyonda tetkikinden 
sonra. umumi hey~e müza.kereal 
hakkında. takrir sahibi t.arafmdan 
dermeyan edilen teklif reye konu. 
tarak kabul olundu ve ruzname • 
d~ b&fka madde kalmadtğmdan 

-_ _.. ________ ı aa.a.t 18.10 da toplantıya. nihayet KOÇOK HABERLER verildi. 

·nk tedri5at maallimluin.111 d6rt Bal ki ımı 
~~:ı~ m:ı~;a:!:.r~:ı~~d~~:~~~i 1 1 ar z 
Hazırlanan istihkak liıteleri ıııs Ain "k l8000 kilo 
dik IC!A t'ttli1e anedilmi,tır. erı aya • 

• Dt\n nB rlmitıdeo ..- hık ilk parti &ÖDclerildi 
lif memle~tlere !00 bin Urıhk ib- Amerikalılar, tababette 'fi n 
racat yapılmıştır. Bu arada Alman- denilen hayatı cnherlnlıı çok kuv
}'ala da mlihim miktar'tfı tütiltt sa- Tetli oJmıwndan dolayı balıklan· 
tilmışttr. mwıı ef rlt'rlne irtekli ~ıkmı~lar· 

• Schlr sokaklarına yeniden 1750 
elcklrik J:'ımbası asılmıştır. Bir bo
çn1i: ay itinde 250 JAmba daha tıı
kılecalttır. Hunlara yer tayin edil
nıcktcdir. 

• Şoförler ceınlyetl Beyollunda 
HüseyinaRn m3b ilesinde 4000 li
raya biı· birta satın almıştır. ~emi
yct ).)ugünlcrde puraya tqmıcak· 
hr. 

• Ankara, 6 - fı;el Po!ta ınildü
ri\ Ya,ıu· J\nyscri:re, Kayseri miid6· 
ıü Şeiik f çele ta;rin •dilmişlcrıtit. 

• Mewnen memleketinde buh:ı.· 
nan lukın Ankara ~enri KAmll 
Gc1•llini bir iki gtıne kadar Ankara. 
ya donecektlr. 

• Dahiliye veklletl nftfns umum 
müdilrl!iğii şubat a}'l icfnde buı 
yerlerde n{ifu'I tahriri teerilbeleri 
yapacaktır. 

• Beyoğhındı otel -ve eltıence Yft· 
Jcrinin sıhht koııtroınne devanı e· 
dilmektcdir. Dl er taranan Adalu
da yapılan kontrollerde 83 e!nllf 
teczi:re edilmiştir. 

dır. Yapılan anlll~ma Gıerlne 18,000 
kiloluk ilk parti hususi tertibatla 
bazırlanmı, ve Amerikaya gönde· 
rUıui~tir. 

&ylece hem memlekete pıra ge
flun yeni bir ihraç maddesi bu· 
!unmuş oluyor, hem de ,imdiye ka· 
dar denize ahlan balık ciğerlcd 

mühim bir işe yaramış dluyor. 
AmH1lta kimyevi miınahıarat 

fabrikalan bn ciilerlerden bir ta· 
kıın cevh rler ı;ıkarırak vitamiaU 
illolar yapmaktadırlar. 
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Ekrem Köniğ işi 
Ruhinin davasına Cu

martesi gijnü bakılacak 
Ankara, 6 - }~krem König itin· 

den dolayı üc aya mahkQm edilen 
Ruhi hakkındaki karann ternylı:ce 
bo:ruldo#u mal<ımdur. Cumarte~i 

f!Ünü bu dnııya yeniden bakılacak 
ve 'rem)idn nakz Jcnrarına uytılup 
uyulmaması hakkındR karar veri
lecektir. 

Mesleki tedrisat 
konferansları 

Konferansların veril-. 
mesine bugün 
bas.Ianıyor 

İlk tedrisat muallimleri için mes· 
Ieki tedrts:ıt konferansları veril· 
ınc ine bugün bıışlanacnktır. Kon· 
feranslıı.rı:ı her b t:ı çnrşnmtın gün· 
fol'i dcv:ım cd'Jeccktir. Şchl.r için· 
deki mekteplcı de '\"'Cnlecck konfe
ran lar pasif korunma, alfabe tek· 
JJ!Ai, d~koraUf yazı. rasat işleri. 

mcı'"tcp cıllzcsl, mektep kütüphane
leri mevzuları üzerinde olacaktır. 
Konfcransf:ır J\ııdtköy 12 inef llk 
mektepte, 13 üncü Hkmektepte~ ls
tunbul erkek "e kız liselerinde ve· 
rlleccl-tir. 
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Dahili e Vekili 
Kastamonuda 

İnhisarlar Vekili Ada· 
nadan Mersine gitti 
Kastamonu, 5 (A.:A.) - Da. 

hUlye Vekili J.1.,alk Oztrnk refa.· 
katında Kastamonu mebusu 
Rauf Orbay, Bingöl mebusu 
Necmeddin Sahir ve kendileri. 
ni Çankırıda. kal'Şlla.mış olan 
vallmfz olduğu halde bugün 
sa.at 16.45 te Kasta.monuya. 
gelm.iştir. 

Veldlimizl şehrin medhalin· 
de başta mu.zlka olduğu halde 
bir kıta asker ile Sanat okulu, 
Kız orta ve ilk okullanndan 
birer grup talebo selAmlamış. 
lardır. 

Faik Öztra.k halkın alkışları 
aruında doğruca. ikametleri· 
ne tahsis olunan vali konağına 
gttmt~. 

Mcrslıı, 5 (A.A.) - GUmrUk 
tnbtearli\r 'Veldllmb Ralt Ka. 
r d nb yaımıda gUmrUlt mu· 
hafaza komutanı General LQt. 
fl Karapınar olduğu halde dUn 
akşam Mersine gelmiştir. VllA· 
yet hududu Yenicede vallmil 
ne gtt:ı;nrtik ve inhisarlar mtl• 
dUrleri ve deniz muhafaza ko
mutanr tarafından karşılan. 
mışttr. Raif Kar&denl:& Mersin 
istasyonunda da hUk.Q:met er
kA.nı mUessesat mUdUrleri ve 
kalabalık bir halk kUtlesl ta
rafından selA.mlanmıştır. 

Erzinoan. 6 (.4..A.) - Sıhhiye 
Vekili zel?.ele mmtakasmda. tet.. 
kikatta. bulunmak üzere Erzin
can valisi B. Osman Nuri Teke.. 
li ile birlikte bug\hı saat 19,10 
da Tercan& hareket etmi6tfr. 

-0-

Birçocuk tramvay 
altında can verdi 

Dlln ak~am saat 16,15 de Yedi
tulede bir tramny kazası olmuş 
Ramazan oğlu önıerin idaresinde· 
ki 416 numaralı tramvay Yedikule 
camii önünden geçerken ani olarak 
önilne çıkan SaIAhaddln isminde 
bir çocu~a çarpmış ve altına al
mıştır. Saliıhaddin tekerlekler al
tındı parçalanarak can vermiş, vat
man yakalanarak müddciumumnrk 
ınrnfından tahkikııta haşlanmışhr. 

* llll1fil E·R' l ıN EiD'E181 1R10 ,M'A,N 1 ·_ ":1 
; • •• - Sen bizi bırak! - dedi - Ben 

nac:ıl olsa bunun hakkından geli· 
rim. Sen kadını hemen arabaya 
yerl~tir. Doğru hastaneye götür! 

Birkaç dakika sonra eski oto. 
mobil hareket ederken koca jan· 
darma, haydudun cömleğinden 

yaptığt iplerle kollarını sımsıkı 

bağla}·arak sila.hını almıs ve kös
kfü önüne katmı~tı. Ara sıra dip
çikliyerck sanki aıgm bir sığırı 

ahıra götürüyonnu~ gibi bu ıssız 
da~ların arasında tel!şsız ve kor
kusuzdu. 

*** 
Baygın kadmt ta~ıyan eski oto· 

mobil hastanenin bahçe kapısında 
durdu. Bu. arkada görünen büyük 
bir şehrin kırı ında yeni yapclmış 
beyaz bir binaydı. Yükselmeğe 

ba~ayan gün in altında pırılda· 
yan geniş bahçenin içinde bembe
yaz keten üniformalı genç hasta. 
bakıcı hast lann odal&ı için yap
tıktan küçtik çiçek demetlerini se-

pete k-oyarak tcl!şlı tel!şlI kapı· 
cınm odasına koşan şoföre me. 
rakla baktılar. Genç şoför telefon 
lh.izesine uzatmak istediği sağ ko
lunda §İddetli bir acı duyarak çek
ti. Boğuşma esnasında yaralan· 
mı~ olduğunu hattrltyarak sol e. 
liyle da\Tanctr .. 

Heyecan<lan kısılmı~ sesi biraz 
sonra konuşmağa basladı: 

- Ba,cdoktoru arı)·orum .. Evet 
doktor Şefkati. 

- .. ,. 
- Siz misiniz küçük hanım? 

Ben ,:>för Ştkip. Evet efendim be
nim .. Olüm halinde bir hasta ge
tirdim. Ba}•gın otomobilde... Se
dire mi gönderiyorsunuz? peki e. 
ftndin1 .. 

Ahizeyi yerine a~arak kapıcı i· 
le beraber otomobilin yanına ke>T 
tutar. Baygın ha<stayr itina ile he
nüı: çıkannı~lardr ki iki hastaba. 
ktcı ile beraber yyar sediye ka· 
pmm önüne geldö 

!ki dakika sonra ameliyat oda-
sında bekliyen başdoktor Şefkat 

hanımın karşısındaydılar. Doktor 
Şefkat iri yuvarlak gözlüklerinin 
camından ışıkları ta~n zeki ve 
müşfik bakr~larını önce getirilen 
hastanın balmumu gibi sararmış 
yüzünde gezdirdikten sonra telft.ş
sız bir hayretle şoför Şekibe çe. 
virdi. Bir şey söylemeden bir sa· 
niye hayretle bakıştılar. Doktor 
tekrar baygın ve hareketsiz vüctr 
da iğilcrek kalbini ve nabzını de-
rin derin yokladı. Başını kaldırıp 
bembeyaz kesilmiş Şekiple bakı. 
şınca: 

- Yaşıyor! • dedi - ve ya~ıya· 
cak .. 

Fakat Şekibin kolundan smp 
mermer taşlara damlayan kanı 

görünce biraz asabilcscrck: 
- Yaralı mısın?! _diye sordu -

Evet biraz kolum yaralan· 
mı.,! 

(Devnm1 ''ar) 

6 B!RtNCtKANUN ~ 

ir şebeke 
yakalandı 

Emniyet Müdürliiğü tn~ 
n diin Gala tada zehirli ın' yi f 
kaçakçılığı yap;m bir ıebekC rdJf: 
kalamağa muvaffak olınuıl' ; 

Şebekenin adamların~ J 
ve bir müddettenberi ~~pııııı' 
len Hikmet isminde bırl" ~ · 
yet diln ercin satarken.~~ 
meşhut halinde ele geÇl Jtiif" 
Hikmetle beraber çalışa' ~ 
yin ve bunlann delilc:~!c: ~~ 
Hasan. Galip ve Cafer 1'~~ıa1-' 
dört arkadaştan daha r-· ıd' 
rnrıJa.r1drr. Ka~çıların uz~r t{J; 
de mlihim miktarda zehirli JJ 
de bulunmuş, ve adliyc)'t t 

edilmişlerdir. 'JllıJ'I 
Diğer taraftan yine G ~ • 

Mustafa oğlu Bekir işlılile şıt 1' 

dini tanıtan ve asıl adı ~~ ' 
lan bir kaçakçı da cebinÖ ~f' 
in paketlerini yere ataraİ' 
ken yakalanmıştır. 

--o-- ti 

Anvers kons0 

losumuı . ., 
Bu sabah §ehriJ1JI 

geldi ~ 
Uç saate yalan rotar . e /1. 

bugünkü eemplon eksPf~ p'J 
vera konsolosumuz; FcthS 
fChdmiı;e gelmi§tir. • J 

Buradan Ankaraya ~ ~ 
hilk<ttnetle temasta ~.~ ı' 
Bel~kanm vuiyeti ~ 
hat veıeccktir. ~ 

Anvere kon30106W:OUS:• ~ ~: 
harriı:imiu 1maca d~ ,pŞ 

,,_ Belçilc:ada kalaı1 70 , 

mirin tahaillcriM ~ ' 
min eıdilıni§tir. E~e ~ 
kete d<fncıı talebeler de yeıi~ 
gı"'deccldcrdir. Bcl~.-tf .;', 
çılanı!11 üıeıine her ~~ 

tedbir alnqtır. ~· 
meınleket saldn bir ~ ,, 
Buraya memıım ~ ~ 

Geçenlerde ~ ,,.._ 
. rak gelen çeklerin ~ 
bat p~u, bugQn ~ v-, 
gclmeld beklenen ~ ...... 1 
mliltcci kafilesini ~J 
çin Sirkeci gann.9 geı--#. 
kafileıün yamı vcuııl ol 
anlqılmıştrr. , 

Çek baş papur gele~l 't.. 
mültecilerin yüksek rtı~ e~ 
ı:abitleri olduğunu, ~ti' 
baftadanbcri bulunan ~ ~ 
Çek generali ile birlikte t " ' 
gün-c kadar Parise ba~e~ ' 
cekler~ mcmlekctlerf.1ıi ~~ 
faaya ~h§acnıannı, J. i)tl~ 
gizli polis ajanlanmıı d ıs ~ 
her tarafında buıunduğtıf1 rıııi ~ 
nünde tutarak hüviyetle~ 
etmek istemcdiklerlrti t>fr 
ririmize söylemi§tir. 'deli~ e' 

Fabrikatör olduğurtU 1 b~ 
den bir Çek dipobnlltı .da ıe ~v' 
gelmi§tir. Diğer mülted~r 
lilttc Fransaya gidecekt11'· 

~o---- ı·rof 
Mimar Valter ge e~uee'~ 
Mecidiycköyünde in~n pl~ıı.1-1,t 1000 yalaklı hastnncnin ,.,ı ıı· 

nı ynpmaktn olan mfnıtır ~e J.ı e' 
hazırlıklnrı tnmnmlndığı~~t ,dtc 
sünlcrdc şehrimize 11arc 
~ini bildirmiştir. , 

--<>--. dtl~ 
Dün 35 talebernı:ı • • s 

gıttı uır.ı~~ 
Tilh5ıllerlni ~·arıd:ı 1 belt ~ 

ınemlekeUmize dönrn t~ e ıı.1't~ t 
85 kişilik bir kafile dun frııtl'~ · 
ekspresle tekrar :Pransn .. ıni•ıcr 
'\'c Almanynyn hareket el 
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Sovyetler ağır 
~ayiat veriyorlar 

Yazan 

.Jack 
London 

• 
Çevıren 

.:OFDAL 

NOCilA 'lıl 

42 

ihtilafları hal ıçın 

boğuşulacak, ~ağ kalanlar 
ölenleri denize atacaklardı J 

Lagada cephesinde 
50 tank kaybettiler ~· 

l n • l\lal·ar ticaret gürüş· 
an L:ı~ıamışlır. 
en nıılJi terbi) c ıııü.slcş:ır
r,ardo del Giulicc tnyin Carelie mıntakas!nda da 
\J 

hrk7~ıı layynrcsiniıı Münib ı 
ıı sınde 13:1\•ycrn dağları• 

~. ~rı;ala ntlığı hnhcr veril·ı 1 
az:ıııııı sebebi ıııcdıfıl·J ı 

1700 esir verdiler 
•n . 
~ Cskt cumhurrelsi Alcs-
~"Yorktan Ynlırnrczoya 

Fin fedaileri 

tayyaresini de 

60 Sovyet 

fd'ırip ettiler ı. nıor:ısastnki tenıkkuru 
'

101cu lez:ılıürnlçıl:ır t:ır:ı
a .1utulınuştur. Alcss:ınd· 

l
1 tıc k:ır:ıheniyc zabiti biı:j 

Qen· · l 
1 

1l c, atılan tnşlarlıı yn~ 
r, 

~lld' 
~0

1l·aıuıı hveçlcki yeni 
tt • hlrook hk:ındinavya. t lıaınil olan lıir lsvcç 

1 
10kholme gelmiştir. 

Lo11dra, 6 - Finlandiya umu- hına hücum ederek yangın bom
mi karargahından gelen haberler, balarilc birçok Rus tayyarelerini 
Sovyetlerin a!:rır zayiat \'erdikleri tahrip etmişlerdir. Tahrip edilen 
ve ağır hezimete uğradıkları ma- tayyare adedniin 60 olduğu söyle
hiyetindedir. Salrui mıntaka ında niyor. 

:rrl c l apılac:ık çelik il· 
ıt 1ı-l1t'• ~ ~k .. 

ijıı un guınru · rusuınu• 
"tlc.n itibaren ilga cdilecc
eı·ı1ıneklcdir. 
Ilı" ı 1• tııl:ıraa nazırı, diin ak• 

cereyan eden muharebeler hu ne- Fın hükumeti Aland adalarının 

ticeyi doğurmuşh Kareli körfc. tahkimine başlamıştır. İsveç bu 
zindeki Finlfındiy::ı kıtaatı sahile adaların tahkimine muarız olma
doğru ilerlemişler ve Finlar şiıml dıj:tım rc~men bildirmiştir. Bu a
cephesine on bin ki5ilik bir tak- daların etrafına mayn dökülmüş. 

•p~•ııcntoda, :ıotanclnnın 
~ı~Urlarını tcslih ııl~ etinde 

viye kıtası göndermişlerdir. tür. 
Buna karşı Sovyetlcr de Pet- Di~er taraftan şimalde .Norveçe 

•nı bildirmiştir. 
rI:ıyn, siliıh iınali'ılı mc• 

urtişrııek iizcrc A rnnı ka-
1 lıir günlük lıari ccl c nk: 

~. 'h:ıın k:ım:ırasına bil• 

samo mıntakasına kı.illiyetli mik· iltica etmekte olan Fin mültecileri 
ıtarda aı:;ker ihraç etmişlerdir. Bu üzerine SO\·yetlerin mitralyöz ate
mıktarla birlikte :-.ıurman k mınta şi açtıkları söylenmektedir . 
kasından giren Hus kuvvetlerinin Lagado cephe·inde Sovyetler 
miktarı 20 bini bulmu5tur. Bu Kareli mıntaka:-ında 50 tank kay 

ııı • An ·ı.: · ı· · kuvvetlerden bir kı mmın sima!- betmişlerdir ve Finlerin kurdukla-
{ • 1erı ·n n cem ıyc ln\ll ~ 

•b~Uhn ) edi buçuk sene deki Fin kU\'\'Ctlerini Norveçe il- rı tuzaklarda 17000 esir vermiş· 
~ Cını ohnuşttır. ticaya mecbur edecekleri sanı!.- lerdir. 
• a •nükiıfotı Ln Hosc de la maktadır. Bu mıntakada mebrul miktarda 
ıı~•nın ııııılıarriri P:ıul Via· Sovyetlerin çevirme hareketleri kar yağmı-ş olduğundan harp Fin-
. l!!r:ıJi~ e miikiırntı d:ı Lcs 
k de la .'.\!er romanı mu• akim kalmıştır. Finlerin eline ge- , !erin lehine inkişaf etmektedir. 
~Kcr 'J'nrorrsıa ,·crilıniştir. çen Hus e~irleri üç gündenberi aç Kayaklı Fin kıtaları, Sovyetle.. 
~r~icumıı ur snrn) ınclnn alt- olduklarım söylemişlerdir. rin müsait vaziyette olmadık lan 

ere sGra, Amerika Mos- Fin kuvvetlerinden bir kısmı mmtakalarda süratle tahaşşüt et-
tlc:isini seri çağırmıya- Murmanskdaki tayyare kararga· mektcdir. 

'----~--------~~-------------
Almanların 55 

~nızaltı gemisinden 
30 zu batırıldı 

8 
ltı ._ Alman propagnndasL 

ltı dcnizlc&-dc bUyUk ve 
t' faaliyet gösterdiğini 

~ 0l'ııa da Almanların son 
-:ayn dökmeye başlamıa ı 

'tatlc. elinde lUzumu kadar 
lınadığmı ispat etmek. 

'aııh<l§ında 55 denizaltı gc
l;ı. ıh olan Almanlar bu • 
~ tın 30 tanesini kavbct -

et • 
'et tetıirler. Geçen harbde 
ı titler Almanyanın 150 
t~·. 

'ıq, tsındt?n ancak 14 ünü 
tlcrdi la . 

,
11
rartan bu üç ay zarfın-

Batırılan gemiler 
Lontlra, 6 - Bir Alman harh. 

gemisi Atlas Okyanusunda İngiliz 
Dorlcston vapurunu batırmıştır. 

Vapurda yolcu bulunmam:ıktayciı. 
70 ki(iilik mlirettebatıntlan henüz 
haber yoktur. 

Şimal denizinde torpillenerek 
batan İngiliz Horsted vapurunun 
mürettebatından 25 kayıb ve 3 ö
lü vardır. 

:Mayna çarparak batmış olan 
Rudolf lsveç vapurunun beş tay
fası 3 gün bir sandal içinde kal _ 
dıktan sonra kurları la bilmişlerdir. 
Bu vapurun mlirettcbatından 9 ki-
3inin öldüğü tahmin edilmektedir. 'lı t tarafından batırılan 

ıt o1onajı ancak 500 bin to. Yine bir mayna çarparak batan 
abilnrnktedir Halbuki 

~
~• · Arclionus isimli Norveç vapurun _ 
"'1112: bir ay zarfında ba-"ti dan da 26 kişiyi bir Danimarka 

:ıı!io~u tonajı bu rakama gemisi kurtarmıştır. 
~ . 

\ıı~ 1940 yılı nihayetinden 
1~ltı Ga rp cephesinde 

~le. kaybını )'erine ko. 
\ \'e yetiştirilmesi Uç l 'aris, ;; - Garb ccpheıinde ge-

tıı ~lİlevakkıf bulunan de- ce keşif kolları, ve topçu, ccphe
\o~rettcbalını i'3e telafi c- nin birkaç noktasında faaliyette 
"'ttiL~·ette olmıyacaktır. bulunmuştur. Düşman bazı baskın 
• , "lCr t tc§ebbüslcrindo bulunmuşsa da bu 
'll]oı. _ arafındnn tatbik c. 
~;aYa gelince, harbin ilk teşebbüsler akim kalmı§t ı r. . "i ~rfında yalnız l<'rans:ı. l•'ransız başvekili Dnlndiye, öğ. 
~ h~lnıanyaya gitmekte 0 " leden sonra Yeygand ve arkasın· 

tııu ton Yani beheri 50 va.. dan Gamelini kabul etmiştir. 

'~ı lC§ekkil 446 tren yükil İngiliz kralı F r an sada 
te arrııştır. Pnri , 6 - Garb cephesindeki 
lr bahriyesi ise 100 biıı İngiliz kuvvetlerini ve I<'ransız k?. 

~ Ol ll'IU ~ h· ştakkatt olmak u~ ',lalarmı ziyaret etmek lizerc bir 
~. ın ton cu•a müsadere muhrible Fransayn geçmiş olım 
•ıı h Xrnl Corc, sabahleyin ma'3kclen _ 
\llıı~tılara bir ele 500 Al~ .mis bir olomobillc İngiliz kuvvC't-
~ ndan 350 sinin bitnraf lerinin bulunduğu cepheye harC' • 

, ~U llıahpus kaldığı ilô.ve ket etmiştir. 
~b· llefikler tarafından a. Fransız matbuatı. bu ziyareti, 'v itlerin Alman ekonomi- lngiliz · Fransız ittihadını kuv\·cL 
t~l'il~inı. bir vaziyete dliııür. lendirrn bir sembol olarak knlıul 

r, etmektedirler. 

Ccnubta Rusların zaptettiklerini 
söyledikleri adaların müstahkem 
bulunmadıkları için Finlerin tah
kaleri haber verilmektedir. lsmi 

Finler tuzak, mayn, hendek, ba
taklık vesaire gibi pusu tertibatın• 
da ü. tattırlar. He)e şimdi onların 
bÜyük bir mültefiklerı vardır: 
Kış. Sovyetler, Finlerin h<iyle bir 
muka\'emetile karşıla~acaklarım 

ummıyorlardı. Kış harbi Sovyct· 
lcr için beklenmedik bir ~ydir. 
Finlfı.ndiyalıların kullandıkları 

yer maynlarının İ ngiliz malı ol
duğuna dair çıkan haberler tekzip 
edilmektedir. 

Kareli mıntakasındaki harp çok 
şiddetlidir. Burada 38 bin kişilik 
b~ Fin kun·eti kendisinden iki 
mı 1i fazla olan bir Rus kuweti· 
ne karşı koymaktadır. 

Ru lar. Finlandiyada, ilerlc:iik
lerini bildirdikleri halde Finler 
bütün çarp15maların hudut nmıta
ka.ında olduğunu kati surette te
yit ediyorlar. 

Birç-0k cesaret \'e maharet ya
kalar ha her Yerilmektedir. l. mi 
henüz ifşa edilmiyen bir Finlan
diya tayyarecisi, makineli tüf eğL 
le ~·aptığı 45·50 mermilik' atımda, 
41 Hus öldürmüştür. Diğer bir 
Finlandira ta)•yareci i, yalnızba

şma olarak, bir Rus filo-ile müca
dele etmi~tir. Finlfındiya tayya
recisi kaçar gibi giizükerek, Rus 
tayayrclerini kendisini takib~ 
mecbur etmiş, Sovyet tayyarelc
rindcn bir tane ... i filodan ayrıla· 

rak daha ziyade yaklaşmak hata. 
sım gö ·teri r ,gri ·termez. Finlfındi · 
ya taryarecbi derhal geri dönerek 
bu Hus tayyare-ine hücum etmiş 
\e tayyareyi düşürmüştür. 

S<l\'yetlerin, ~almijaervi nikel 
madenlerini bombardıman ederek 
bcrha\'a eyledikleri söylenmiştir. 
Bunun üzerine bazı Finlandiya 
subayları, mf bunu müşahede i· 
çin Salmijaerviye gitmişlerdir. Bu 
subaylar. madenlerin oldu~u gibi 
dnrduğu~ıu giirmüşlerdir. ~faama

fih bütiin bu mıntaka, dinamitle 
dolu<lur ve So\')'el kıtaları bura-· 

/Halifaks 
Dünkü nutkunda 

Müttefiklerin sulh 
şartlarını bildirdi 

l ,ondra, :> (A . A .) - Lord Ha
lifaks bugün öğleden ı;onra lordlnr 
kamarasında, hükumetin Rusya -
Finl3.ndiya ih tilô.fı ka rşısındnki 
hattı hareketinin konsey toplantı. 
smda sarih bir surette bildirile -
eeğini kaydeylcmiştir. 

Müteakiben harb hedeflerinin 
tarifine geçen lord Halifaks de _ 
miştir ki: 
"Uğrunda silaha sarıldığımız u

mumi hedefler tamamen sarihtir 
ve bunların etrafında iktidar mcv
kiindc hangi hükumet bulunursa 
bulunsun değişeceğini zannelmiyo_ 
rum. 

Avrupa milletlerini mütemadi 
taarruz korkusundan kurtarmak 
ve istiklallerini kaybedenlerin 
hUrriyetlerine tekrar kavuşturmak 
istiyoruz. Bizzat kendi hUrriyeli -
rnizi de korumak istiyoruz. lmpa. 
ratorluğunıuzu genişletmek ve ha
ritayı kendi menfaatimize olarak 
kkrar çizmek emelinde değiliz. 

İntikam has.sile de hareket etmi
yoruz. Bilakis Almanya tahrib et. 
tiği itimadı tekrar. tesise muvaf
fak olduğu takdirde, kendisine 
Avrupada mlislahak olduğu mmr. 
rar tekrar kazanmak ümidini vere
cek tekliflerde bulunmaya amade 
bulunuyoruz. 

Öyle bir beynelmilel nizam ihda. 
smı arzu ediyoruz ki, bu nizamın 
himayesi altında bütün Avrupa 
milletleri daha kuvvetli komşuları· 
rın mlidalıalesinden masun bulu _ 
narnk istedikleri siyasi \'O iktısn

di hayat tarzını seçebileceklerdir. 
Almnnya da dahil olduğu halde di
ğer milletlerle, iklıcıadi dilzclmc i . 
fi için teşriki mesaiye azami su -
rette memnuniyetle çalışacağız. Zi. 
ra tnmnmen intizamlı bir beynel
milel hnyatın ancak bu suretle idıı· 
me edilr>bileceğine kani bulunuyo. 
ruz. 

Halifaks, Almanya verilen sözü 
inkar ettiği müddetçe beynelmilel 
bir konferansın fayda.ı;ız olduğunu 
ilave etmiştir. 
Ewelemlrd~ ı-u iki ~art muhnk. 

kak tahakkuk etmelidir: 
1 - Alman hükiımeli uğrunda 

silaha sarıldığımız ı;ayelere uygun 
eartlım kabule amade olmalıdır. 

2 - Aktedilen blilün anlaşma
lara riayet edileceği zaman altı

na alınmalıdır. 

Lord Halifaks, Almanyanın ısl. 

kiıyet ettiği çembcrlemeye bizzat 
kendisinin sebcb olduğunu bildir· 
mi5tir. 

Dün İngiliz maliye nazırı Sir 
Con Simon da bir nutuk söylemiş 
ve Fransayla harbi berab~r kaza_ 
naeakl:ırını ve yeni 
sulh ün temellerini 
söylemiştir. 

clavamlı bir 
atacaklarını 

ya gelir gelmez bu dinamitler pat
lıyarak bütün mıntakayı berhava 
edecektir. 

Finler, biri Petsam'..1 diğeri ni
kel maden merkezi olan Salmija. 
ervide olmak üzere iki müdafaa 

, ......... , 
Hu cehennem gemisımle baş ta. , tiyor gibiyim. Okuduğu yer lnci-

raf \ e mutfakta \•aziyct nasılsa lin şurasıydı: 
kıç kamarada da öyle. Herkes, "Kendime altın ve gümüş top· 
anki biribirlerinin kanına su·a- !adım. Krallara has hazine1cr aL 
mış gibi \'ahşicesine dö~üşüp du· dım. Etrafıma muganni ve mu· 
ruyor. ı\\'cılar "Duman,. ile ilen- ganniyeler, insan oğullarının zevk 
dersonun biribirlerini vuracağın· aldığı musiki aletleri topladım. 
dan korkuyorlar. Bu ikisinin ara· Böylece büyüdüm ve Kudüste her 
sıncla çıkan münazaa h:\lfı kapan. kese tefewük ettim. 
marnış. Pir tt\raftan da Kurt L:lr· Sonra durdum \'C ellerimin 
sen Myle bir şey yaptıkları tak· meydana getirdiği, başardığım i~e 
dircle sağ kalanı ~eberteceğini ka. baktım; onları başarmak için sar
tiyetle söylüyor. Onlara karşı ta· fettiğim s!l.yi düşündüm. Bütüm 
kındığı bu vaziyetin ahlaki müla· bunlar boş \'e beyhudeydi ve ru. 
hazalardan ileri gelmedi~ini. av hun ıstırabından başka bir şey de. 
mevsimi için onla! a canlı olarak ğildi; o zaman anladım ki gune· 
ihtiyacı olmac;a onlar biribirlerini şin altında in an oğluna hiçbir 
yeseler kılını bile kıpırdatmıyaca- kar yok. 
ğını açık aç: söylüyor. Balık mev Her şeyin sonu herkes için bir; 
simi geçinceye kadar sabrettikleri do&"I'u \e fasidin, temiz ve kirlinin 
takdirde onlara aralarındaki ihti· fcdakralık edenle etmiyenin, bi
lfıOarı \'e kinleri halletmek için günah ile günahkftnn, küfürbaz i
gemicle umumi bir hoğu.,ma eğlen· le küfürden kor'rnnın karşılaşa.ca. 
cesi tertip ctmeği \'aadediyor. ğı bir tek Yaka var: ütüm. 
Neticede ımğ kalanlar ölenleri de- lnsan oıruııarının yürekleri ya
nizc atarlar, onların denizde nasıl şadıkları müddetçe kötülük ve de
kayh<>lup he~ ·'duldarı hakkı:lCia lilikle dolu. Onları harcadıktan 

clbirliğile bir hikaye uydururuz o sonra da ölülere karı51yorlar. Ya
lur hiter, diyor. Onun bu soğuk· şıyanlar arasınöa olanlar için ise 
kanhlı~ı ve gaddarlığı hatta av- daimi ümit \'ar; çünkü yaşıyan 
cıları bile şa~ırtıyor sanıyorum. bir köpek ölü bir aslandan daha İ
Garet kötii in,anlar olmalarına yidir. Yaşıyanlar öleceklerini bi
rağmen m·ıhakkak ki Kurt Lar- lirler, ölüler i e bir şey bilmezler. 
senden ço!: korkuyorlar. Artık onlar için mükafat da kal-

Tomas ~"ğriçin bana itaati a· rnamıştır, çünkü hatıraları da u· 
deta kclbi bir mahi\'et aldr. Diğer nutulmuştur. 
tarartan da hen o~dan için için Onların aşkları, nefretleri. kin. 
korkmakta bercle\'amım. Onunki leri, kıskançlıkları da ken'lilerile 
korku cc areti • bunun ne demek beraber mah\!>lmu5tur: artık gü
olduğunu zatf tecrübemle bi\iyo- neşin altında olup bitenden en u· 
nım - ve heran o cesaret in korku· fak bir his eleri bile yoktur \'e ol· 
ya galebe çalması ve herifi haya. mıyacaktır . ., 
tıma kasda sevk ve icbar etmesi Kitabı kapıyarak başını kaldır. 

muhtemel. dı: 
Bazan ağrımasına rağmen di- - lşte Hamp, dedi. Kudüste 

zim çok iyileşti. Kurt Larsenin Beni l "raile krallık eden bu vaiz 
sıktığı kolumdaki uyuşukluk da de tıpkı benim gibi düşünmüş. 
ya,·aş ya\•aş geçiyor. Bunların Bana bedbin diyorsun. Bu okudu
haricinde sıhhatim mükemmel. ı\- ğum bedbinliğin en koyusu değil 

dalelerim ~crtleŞ°iyor ve büyüyor. mi? Bak nccliyor: 
Yalnız elkrimin m~nzara. ı içler "füıtün bunlar boş \'e beyhu
acısı. Yarı haşlanmı~ bir görü. deydi \C ruhun ıı:;tırabından baş· 
nüşlcri ,·ar. Parmaklarımdan şey- ka bir şey de~ildi.,. 
tan tırnakla sarkıyor, tırnakla- "Güneşin altında inc,an oğluna 
rım kırık ,·e pis renkli. cllerim:ie hiçbir kar yok.;, 
bir ı:iirü naı;ırlar ,·e kabarcıklar Her şeyin sonu herkes için bir: 
var. Çıban da çıkarıyorum. Yedi- 'aptal \'C akıllının; temiz ve kirli. 
ğim muarren yemeklerin te5iri o. nin, günahkar ile bigünahın kar-
lacak. çünkü e-:kidrn hiç çıban şılaşacağı bir tek vaka var: O va-
çıkarmamıştım. ka da ölüm! Y:1ız hayatı seviyor-

lki ak5am evvel Kurt Lar·enin du ve ölmek i-tcmiyordu. Onun j_ 

elinde hir İncil gii~ünce t•ılıafıma çin de !'yaı:.ıyan bir kö~ ölü bir 
gitti. Yolculuj!un ha-:lant!ıcında o aslandan daha iyidir,, demiş. Bey
kadar aranıp da bir türlü b:.ıluna- hudeli~i. sahte gururu, ruhun sı· 
mıyan bu kitap nihayet öh•n ikin- kıntıı:;ını mezarın hareketsiz sµktı
ci kaptanın o;;anciı~ınctan çrkmı5. nuna tercih ediyordu. Ben de ay. 
Kurt l.arsenin ondan ne çıkara· nen onun fikrindeyim. Kımılda· 
bileceğini merak ettim. Kitapta mak, hareket etmek belki domuz· 
'\·aııın seferi., cliye geçen kı.:;mı lukla kötülükle memh1dur, lakiı~ 
bana yiiko;e!( se:Sle o!rndu. Onu ba.. hiç kımıldamamak. kaya dbi ha· 
na okurken a:leta kc:ı::li dü~ünce- rckct iz ''e camit olmak herhalde 
lerini söylliyormuş his.:;ine kapıl· çok daha müc:;tekrehdir. Huhi ha. 
dım. Kamaranın dar dl\'arları a· reket olan. hareket kudreti, \'e o 
ra qıda maif::num aki ler uraniı. hareket kudretini bilmek olan i-• 
ran derin -:e~i be:ıi te,hir etti; du· çimdeki hayat ic;van ediyor. hare-
rarak dinledim. O. tahsil görme- ket izliği. camitliği duşünmek bil<' 
miş olabilir, fakat muhakkak ki onu tik indiriyor. Hm·at zaten 
yazıların mana;ını da ifade et- gayri memnuniyettir. Hele ileriye. 
mesini pek iyi biliyor. Sesinde ih- ölüme bakmak bii bütün geyri
tizaz eden o a 1ı m~lankoli ile onu memnuniyettir . 
bugi.in de tıpkı o günkü gibi i~i· ( Orvamı var ) 

tr•ımmmııımımmmıııımmıu _ _ _ =\\ 
MEVSlMiN BÜYÜK MUVAFFAKiYETi m 

HONOLULU !! 
B:ı§ c-ollerde me§hur dans yıldın 

E L E AN O R PO W E LL 
M e 1 e k Sinemasında kazandı~ı c~siz 

hattı ,·ücuda ~etirmi5lerdir. rağbet üzerine 
Sovyetlerin bu mıntakaya yeni· 

den a 5ker çıkarmalarına bakarak ı Bir hafta temdit edilmiştir 
burada çarpı~malar hcklenebilir. ~ Filme ilave olarak yeni FOKS .dünya haberleri Evvelce 

Salmi mm~aka .. ıncla 200 Hu'S ~ ilnn edi11enARCIHAf' lR~ES1 BOkYER'nin CE~~IR. 1SEYt:>A . 
~ • ı mı ge ece prollram.., gosterı ece.dır. ....,,..... 

paraş~itçlı ünün mahsur <~lduğu· ·--·•lllH~lfi~l~ılHl-llı• 
na daır haberler gelmektedır. l 



t 
Atla! Okynnusund:.ı bir kor gemisi lı linde doln an ,.e geçen gün btr tn~liı: gemisini \ 

d ha batıran Aloıan ccb :ıı.rhlısı DoHlantl 

Diınyanın en giizcl ın·tf..,fi 

lRENNE DUNNE1un 
) ıld11lardıu1 giinüllcrn akan ate:;li 

s~lni, kudreti horkr.sl kL-.kandırıın 
DUGl..A J' tımA 'K CU •1'0R'un 
nıok ,.o ihUmc;mr dinlemek 'c 

iinnck istiyorsanız! 

YARIN AKŞAM 

ı::.inema,..uıa 

kosunuT. 

Bu ideal ~Ut en n l arattıktan 

Y .AŞAMAK ZEVKTiR 
fllmindo hayata ~iisenlere, sı., bulnnı•l nlarn, andf'f<' ha-.rcf c;ekl"ruem yapmanm rrmıı 

• ~ iiğrrte<-cl.lcrdir. ~ mı 1 n• 

YARIN MATiNELERDEN 
tTJBAREN 

Hayatım<tda gühnediğini:ı ka~ 
gülmiye - Eğlenmiye haı:ır 

olun! 

~ 

LOREL - HARDI 
HOVARDALIKTA 

Bucüne ı,aclar iPEK FJLM ıtüd· 
yosunda yapılan TORKÇE kome

di filmlerinin en güzeli ve en 
mükemmeli 

' fu!KKAT: Jltt h:ırıa ıııfıştcrilcriı;;ı:· 
zi i tcdiğimlz sihl mcınnıın cdelıil· 
ınck iı;in lın7.ırladığınm: hııriknlıide 

program ) nrrnki gazetelerde ilAn e-

j~ccktir. _J 
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~.ıımıııu1:111ıııın~ Bu akşam S CM ER sinemasında~· 

• 

HER YAŞTA GENÇ KIZLAR ... DUNUN BUTON KADINLARI.. öNONOZE AÇILAN HA
YATI GöREN KADINLAR ... HEPiNiZ SiZiN iÇiN VOCUDE GETiRiLEN 

YARININ KADINLARI 
Fransızca sözlü ŞEFKAT, AŞK ve iSTiKBAL filmi batlıyor. 

Başrollerde: JOSSELtNE GAEL - PtERRE LARQUEY 
ve genç, cazip ve güzel kızlar gnıpu. Bütün kalpleri titretecek §clkat, rikkat dolu hiui ve 

bir film. ilaveten: EKLER JURNAL son dünya ve harp haberleri. Yerlerinizi 

mıJllBl~~Jlll• 

111U1wdnmııı111mn1J1ııımııı.ıı1uıttnıııııın111uıınuuııın1mıııtıınıın111ııııınıı mıı1Kıı111ıııııııı11ıı11111ıııınmıı111nıııtffl'""""11.-ııı1ıı11ıııırıı~ 
Son 10 sencde.nbcti htanbulda gösterilen bütün filmlerin ğ 

muvaffakıyet, izdiham, hasılat ve rağbet rökorlarmı gölgede ~ 
bıraknn, Korkunç filmlerin en kol"kuncu ••• Heyecanlı filmlerin ,== 
en heyecanlısı ... Meraklı filmlerin en meraklısı .... "iScyreden· 
lcri heyecandan titreten, meraktan çıldırtan, kccrkuda.n ba~J- ' 

eAslr1i[irii8eoNE. :e'eoRisa"l<U!f(LôFf ~yeii:A6 
LUGOSi Gibi film diinyaıınd~ 3 büyü~ yıldızın 1 

san'at kudretmden dogan 

Ef.ı~.~~r~! ~,Şğ! !ri o~~~2 ••i~t~~~•i• 
ölçüsüz muvaffakıyet ve hergün vuku bulan mütemadi ve 
müteaddit müracaatlar karıısındn sayın lstanbul halkının ar. 

zulr.l!"ını yerine "'etinnek emelile 

ALKAZAR 8;~~~~enH~·;T~n ALKAZAR 
Sinemasında Sinemasında 

Boğaziçi, Adalar, Kartal vesair İstanbul civarınnan bu film i~in teşrif cdcn sayııı 
mil tenlerimize hir kolaylık olmak üzere seans saatlerini vapur ve tren tarifelerine uygun\ 

~mınımnnumnıııııııttttnınırıtıllll ıtııu olarnk tertib olunumuştıır. 111111mnıı111NııUtlllllll11ııııııı111ıuııııı111111 ıııı11111ıl\t •. 

itiraf ediyorlar 

Mosıw,a, 6 (A. ,\,) - U-.nin· 
&ra.d !;U!ltcrt kumandanlığı, Sovyct. 
lcrin ~imdiye kadar 11 Finlandiya 
tayy(lresini tahrib etmL3 oldukla· 
nm beyan etme\> edir. 

Kumandan\: f, harekfı.ta iştirak 

etmiş olnn Sovyet tanklarına 

bir fiCY olma•.11~ ı.MQğunu ilave e. 
diyor. 

Dlğer taraftan Baltık donan· 
mıuu .kumandam. Kıt-ov ::ı.dındaki 

Sovyet kruvazöriinün hasara ıığ
ramıı; ve bir Sovyct muhribinin 
Ham:-oo aç~lnnnda batmış olduğu 
haberini tckı.ib etmektedir.· 

Donanma kumandam, Kirov 
kr\mız:örünün 30 ldl(>mctrc men -
zilli toplara roalik. olduğunu, hal. 
buki HımgQO ac}asındaki Finllı.ndi· 
yn bataPyaJarmm menzillerinin a
zami 25 kilometreden ibaret bu -
lunduğunu ililvo çtmektedir. 

Tayyare k~:ıası. 
Roma~ 6 ( A.A.) Ycncdik • 

Bcrlin hattında vukua gelen tay
yare kazasına fırtınanın ve ta}'ya· 
reyi ağırlaştırarak Heisenstcin 
yakınında arızalı Qir topraıa za· 
ruri olarak inmc::.ini mecburi kı. 

lan kc if buz tabakasının sebebi· 
) et vermiş olduğu tasrih edilmek· 
tedır. 

4 kişiden mürekkep olan kıl· 
yan mürettebat ile 7 yolcu yara· 
!anmışlardır. 4 yolcu telef olmu5, 
2 yolcu da sağ ve salim kurtul
mu5tur. 

Bir kundura fabrikası 
yandı 

Tuloz 6 (ı1.A.) - Burada çı· 

kan bir yangın. bir kundura fab. 
rıkasrnı tamamilc tahrip etmiştir. 
l lasarat, mühimdir. 

·iki milyon kişi silah 
altında 

Lo11dra, 6 (A.A.J - Sir Samu· 
el Ilor. dlin ı\vam kamarasında 

beyanatta bulunarak lngiltercnin 
halihazırda iki milyon kişiyi silah 
altında bulundurmakta oldu
ğ\ı.nu ,.e bjr buçuk milyon kadın 
\'e erkeğ\n sivil müdafaa ervisle
rine çalısrnakta olduklarını söy
lemi tir. 

Amerikanın kararı 
Vaşington, 6 ( A.A.) - Ruzvelt 

maliye ne?.arctine Finlandiya ta· 
rafından altı aylık taksit olarak 
tediye edilmiş olan 231.683 dola· 
rr ayn bir hesaba geçirmesi için 
talimat vermiştir. 

Reisicumhur, bu paranın Fin· 
liındiyamn harp kurhanlanna yar
dıma tahsis edilmesini kongreden 
i temek hakkını munafaza etmek. 
tcdir. 

Korsan geJ 
araştırınas~ ,,, 

Amstcrdom. 6 f A.~· tııı' 
mira! Schccr ad1ndakı ;\ 
v~rünün l6 ikincite5rı~ 
dagaskar civarında blllıı ~ 
orada Cava · ~e,·yo;k 3 
i_şlemckt~ olan Mapıa 1 \ • 
Holanda ban!ıi1ını. h~ı • 

• ~ \dil.• 
araştırmalar yapmış 0 

verilmektedir. 

SQvye lerin ~ ~ 
tebliği ~ 

Moskova, 6 ( A.A.1 ..,. ı..J 

!erin rec;mi bir tehlıı::"1 • 
taatının Finlanc;liya1ılal'3 

\ • hare 
yapmıc;; oldukları mil ~' 
32 tank ve 16 tayyare habi 
olduklarına dair oltıfl 
zip etmektedir. . i t 

Sovvctlcrin '-'alnız ı\\ . t 
• J ·~ 

dü5ürülmi,i5 ve diğer .;c, 
de f cna ba\'a dolaY.1 ·a 11 
kaybederek Fintandn• 
yere inmiştir. 1 

Bu tebliğ. Finlan<fü'Cl ~ 
bir Scwyct tankını zaP!:& 
duklarmı ilave ctınek 

Yunanlıların ser11t 
AlitW, 6 (A.A.) - ~ 

zetcsi, bütün dünr~rııll ~ 
Finlandiya milletinın çt 
karşı yapmakta oıdlJ!ıl~~ 
cadclcyi al?ka ,·e h3) ) 
kip etmekte old~Jlll , 
dır. Jet' 

Alman tayyl!re 
üzerinde~ 

Paris. 6 ( A.A.) -:- ~~I 
\•arclen dün Parıs 11 ~ 
~ak t~bbüsündc bil~ fi 
~ da tayyare dafi topl ~ 
te geçer geçmeı; göf,ÔCJ\ 

muc:lardır. 

Isviç 1 Finl3ndiyays 
yardım edecek mi! 

Londra, 5 - isveç hükumett rüşmek üzere perşembe günü O - ı hiçQ fl.lmaklan kork~Occ~ 
bugün kısmi seferberlik ilan et • !oya davet etmiştir. kümetten beklcııen bır el 
mi§tir. Scfcrbçrlik emirnamesi italyan talebesi nümayiı Sovyetler Biri@• geıt Mt 

'}li 15 °h • f ' rc]'IY" b b<)ll ll!ir b m11c1 nce ı tıyat sını ına yaptı re ve. ı_0ı . u co\·a. 
1 

ıı.ıt' 

mensup 40 bill' kişi silah altına Roma, 5 _ Yüzlerce talebe il~ .F:nı~~ıyaya k~~ er 
çağırılmaktadır. Bu suretle İs - b .. F' 1 d' 1 T ~ · .. .. d <lığını bıldıııncktedı · dC~ 

d d 50 L' ugun •ın an ı.~a c Çl ıg• onun c 'ı Molotov'un B"rlindC'l'I 
veç or usunun mevcu u l ıuın dostane tczahuratta bulunmuş _ .. ~ 
kişiye iblağ edilmektl'ldir. Silah , k d" . 1 y ı olduı,."ll ı;oyl('ruyor. Jııf' ve ' mu avcmet e ınız aşasın ı rnde 
altına sağırılan kıtaat Finlandiya Finlandiya" diye bağırmışlardır. ! h ~il.lctler .. cemlyc ~ult t 
hududuna gönderileceklerdir. Talebeler bllahara Sovyet sefare- ' arıcıy(' mustcısarı 

isvc:~ hükumeti, aynı zamanda ti önünde Rusya aleyhine nüma- ccktir . 

icabında Stokholmü tahliye et - v.i"-lerde bulunmuşlardır. V l l 
•· " i no ise mek üzerı: §İmdiden tedbir almış Red cevabını FinlAndiya gönüllü 

ve hazırlıklara başlanmıttır. sükunetle karcııladı ./ ~ 
Diğer taraftan öğrenildiğine :r Kııuna • 5 (A. ,l\J ıoıı)" 

Ucrn, 5 (A. A.) - Moskova hü- od ki ro ~• göre, lsveçteki büyük şehirlerin lcrc göre Viln a . ,.JşfF' 
kümctinin menfi cevabı, l<'inlıindi- ·ııu ., ·' tahliyesi için lazımgelcn tedbir - talebelerinin göniı ~rlr 
ya hükümct merkezinin siyruıi ğ' · ... -aıO kr almmıştır. liındiyaya gitti rlJU ,, ~ 
mahfillerinde sükünctle kar;ıılan • dd teı 

Finlandiyada, Ruslara karşı Bunların hudu a ut" 
harbctmck isteyen İsveç gönüllü- mıııtır. si için tedbirler alınJJ1lj,,,,,. · JJ 

SovyoUcrin zehirli gazla. bir hü. (.. ~ ) hl''. 
]eri, İsveç topraklarında toplan - Stoldıolm, 5 ta. 1 ' ~t " 

eum yapmnsmdan korkulmaktadır. . f;('/} ~ 
mak şartile gönüllü gitmekte ser. ailesi Jo~inliı.ndıyaya. . V' 

Fin hükumeti Hcl.sinkidc · içın ~tP bcsttirler. GönüllUler için bir mil- neler göndcrilmesı ıÇ 
lfüm, rı (A. A.) - Helsinkidcn h · t" •n-"m<iB11 _.ı yon kuron toplanmıştır. Dani - ~ aç ccmıye ı ..ır~ J(&)v ~ 

bildirildii71no giiro bu...ıın bü~iik l 26 b" k ronla. ~• markadan 100, diğer memleket - "' 6
" " eye ın \1 .. 8u ı• 

bir hava taarruıuna intizar edil - ı rdi H !kın t,..berru ... !erden 3000 gönüllü gitmiştir. C r. a " tıdı-· 

ı mckledir. ÇünkU Fin!Qndiyada mu. ı · b" k. tutınal' '_<l 
svel' yardım edecek mi ? um ır ye un U flJJ' 

T kim Almanların tabliycııi için zn· (llarb yıuılan üturıc ,.1 
Hclsinki, 5 ( A. A. ) - ruri olan mütareke müddeti hila. da YC Son Dakika. süfO 
Burada, !svççin Finlandiyaya ma ermiştir. ı ) 

maddi ve manevi yarldım edeceği Finlandiya hükumeti crkô.nmın ' ır. A 
kanaati mevcuttur. :Sununla be - kn~mıe ~lduklanna dair Sovyct Sa I a" hta raO"' aup 
rabcr. gerek 1sveçte ve gerek di- Rusya hariciye nezaretinin tobli. 
ğcr Skandinavya memleketlerin - ğindo mUndcriı; olan haber nçıkça ı•I 
deki çok salahiyetli mahfillerde tekzib edilmektedir. Finlfındiya B · t bU M 
isveçin· tereddüdü çok vahim te- hUkümcti erkanı, pa)itahtta bu • 1 r cese t\~ d , 
!akki ediliyor. Finlandiya yolu lunmakta olup ancak I:Ielainki nu sabah Silahwr Jtl11~tııf 
Skandinavya memleketlerini teh- yerle yoksan edildiği zaman şehrl bir erkek cesedi bU!unteSııit 
dit eden tehlike karşısında kana- terkcdccckUr. scdin hüviyeti }lerıUt riPdeııJ 
at şudur ki, İsveç hükumeti kısa Rusya Finlandıyaya karşı mcmj.'.}lir. Yalnız uze .. ıc ~ 

. d . 8)'~ bir zaman içın e pek muayyen harp etmiyormuş eserlerden bir dll ıedil'· tf 
ve çok enerjik lıir hattı hareket Ccnm re, 5 (A. A.) _ Bu sn- gittiği tahmin cdilıJlC~ıill 
ittihaz etmediği takdirde isveçin bah, so..,·yotler birliği _ Finlfuıdip Adliye doktor\! .~tlt· 
dünyadaki prestiji tamir kabul yn nnl!lŞillaıhğı etrafında büyük Hııyrl muayeneye gı ,.vel ·_. 

bo 1 k Uddct e .ff>" 
etmez bir surette zu aca tır. bir faaliyet kaydedil~tir. Genel Bundan bir Jll aınlit ,... 

sekretere notalar varnnaktadır. tar ağada. çalışan k .,if! ~ 
Hariciye nazırları Osloda 
toplanacaklar 
Oılo, 5 (A.A.) - Norveç ha

riciye nazın Koht, Danimarka ve 
bveç hariciye nazırlarını, Millet
ler Cemiyetine tevdi edilmiş olan 
Fin!andiyanın talebi etrafında gö· 

_. ,,_. . . dC ., t D 
Hu sabah B. Avcnol, 9 ve l1 ka.. rinden Numan isJnill 11a ııl 

ıd k bl mucıtu. Ccsed'ın Nıunıı nunuevve c onscy vo asam c - ,, 
nin toplanmasını reddeden Sovyet sı ihtimali vnrdır. t.ılll'pı 
cevabını nlmışhr. Millcllcr eemiye- JIAdiJıenin nyd~Ja .ıtlu1Jll11~r. 
ti tarafından nlınmadan cvvt'I jnndarmıı ve mUddN u )'ı!SI l~ 
Mosko,·ada. nC§rcdilen bu revıı.h, kikatn bn.~ınmıııtır. ~~ccl>tıf• 

Set amnJelere göstcr11C enternasyonal kanun ve usulleri ~, 
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t k11.,,-.;ı - • • 
J ·--n muavım 

~~""" St.ırobergin miıtalcası 
\ 1 '-'da bahsi geçen hadise-

: .~u ~selere )carışan 
'~ı~etini mütale: için 
t l1izbaşı fon Köpe. 
'asını hatırlamak fay-

~ tı.<~) 
'ti 

1~ ınillazim Haym 
~Iundenberi Sen Koren-

> ~harat teşkilatı şefliği 
~ ?~r vazifede bulunu· 

'in ndısınden şüphe etmek 
~aklından bile geçmezdi, 

ki rnayıs 1915 de ter. 
tıefer Stifel öldürüldüğü. 
~ ~ndanhğından evrak 
~ temmuz 1915 de mü
~ Pars esrarengiz bir şe
\dan kaybolduğu zaman 
" §Upbe edilmedi. 
~~hl~ gardiyanları itham 
~~ gitmek haksızlık o
<:ıe ~timat ve emirl~ine 

len gayet tabiiydL Ha. 
larıllıtistahdemlerine karşı 

a ıtıüsamahakfir davran· 
' ~ Uı bir hareket ohjr. Ken

eee Yalan ifade. vermek· 
· e edilmelidir. 

~Jlo:far s~~ Korcnten 
~ lllandar,&ığmdan daha 
< ~a kadar gitme. 
~ k.amandam kolonel 
ı~f raporun sonuna §U 

.t ilave etti: 
~-1-rabul değildir. Hapis
~ uru hadiseler müstesna 
% bahsediyor. Mülazim 
. kapalı, etrafa ithamlar 
u~~r. Yüzba~ı fon Ştro
~inden ise hiçbir şey 

'!tor 

°"il tahkikat yapılmalı ve 
Şu noktalar tebarüz etti· 
t· 

~~Ptidal hapishanede Al. 
"'l.ıtatnlannrn yaptfü:ları 

~ felaketin gayrikabili 
~~ 
~ l\ğu .. 
~ a tnünhac:;rran 11apishane 
~en bal1sedilmelidir. Da
!ıa' ~diselerle birinci mU· 
hnın birdenbire uğradı· 

~1~ranı ara::.ında ben 
-.ıçhir münasebet göremi. 

~tin mazisi araştırılma· 
~I onun Blanş Dcfremon 
~la Illünasebeti tarafları 
'«: lllahdır. Hayrnm pek 
~!la bu kadınla tanıımrak 

·tile dü~man tarafı~ geç
~li zayıf değildir . ., 

s:ı * * 
~t dokuz buçukta Fran. 

• Peşinde Ha}·m oldu· 
'Sen Korentendeki Fran
~ t-ebckesinin erkanın. 

~~negirdi. 
~ Orada papaz kılığın-

~ 1~dın elbisesi, Hayın 
b;~ hıse giydi. Papaz Gay· 
~n aldıkları papaı el· 
~1liaYnun zabit elbisele. 
~~- Fransız ailesi şaşır
~ t Yıldıran Haymm 
~ ~su olduğunu öğren· r: ıni hayrete düşürmüş· 
~d ~rtık kaybedecek bir 
~&ı için macerasını on. 

e anlattı ve Fransuazın 
·ııa. ba~<;ız kalacak §ebc.~e

onıann geçmesini te-

~tlık bittikten sonra 
~ 
~·· <ledi, şimdi emin •bir 

rn. ~erede saklanabili-

' lar 1-' 
~leb· . ransuazm kaybolu: 

1 ıhtimal ancak ertesı 
::-ıi~~klerdi. Buna mu-
~ claJıa o geceden itiba· 
~e 1• ara~tımıağa başlaya· 

l\ıa ' talı • t " rnıkyasta arrıya 
~,'-bütün sehrin altüst e-

ı -"'IV'I; .. 
~ ette muhtemeldi. 
) ibire doğru Fransuazla 

llt~na iki §ilte ve bat .. 
iq 1 ır llliktar yiyecek ala
\~ ~hzene indiler. Burası 

1~1. rransuaz: 

- Kuyuya kadar yürüyelim, 
dedi. Orada biraz olsun haya alı
rız. 

Haym, şilte ve /battaniyeleri 
sırtladı. Genç .kız elektrik lfunba
sını ve yiyecek paketini aldı ve 
mahzenin uzun tünelinde yürüdü
ler. 

.Fransuaz önde gidiyordtL Ge· 
çirdiği otuz saat müddet zarfında, 
sinirden, uyuyamamıştı. Heyecan 
Ye yorgunlukt.an bitkin bir haL 
deydi. Her adımda sendeliyor, 
Haym ise yüklü olduğu için ona 
yardmı edemiyordu. 

Bu vaziyette kuyuya ancak bir 
saatte ulaşabildiler. Orada genç 
kız şilteyi yere serdi ve uzanarak 
derhal uyudtL 

Haym onun başında tam sekiz 
saat bekledi. Onun yüzünü gör
müyor, elektrik lambasını yakma· 
ğı doğru bulmuyordu. Genç kıza 
bir metre rnesaf ede öteki şilteye u
zanmıştı. 

Fransuaz korkun_ç rüyalar görü
yor olmalıydı. Ara sıra hızlı hız
lı nefes alıyor, inliyor, korku ni
daları çıkarıyordu. 

Haym da uyumak istedi. Onun 
da dinlemeğe :hitiyacı vardı. Bu
nun için ise hiçbir şey düşünme. 
mesi liizımdı. Kendi kendine 
"mademki 1ün gece uyudum, 
bu gece daha sakin olmam ve bi
naenaleyh daha çabuk uyumam i
cap eder.,, dedi. Fakat gözünü bi
le kapayamadı. 

Haym bir gün evvelindenberi 
F'.ransuazt, hep hapishaııcdcn kur. 
tarmak cndişesilc düşünmü~tü. 

Kurtarılması mevzuubahs olan 

papaz Gayyar veyahut onun arka
daşı olsaydr, gene bu kadar üzüle
oeği. gayret sarfedeceği muhakkak
tı. Mücadele heyecanile, genç kı
zı .şevdiğini •,·ıe ı,nuvakkaten u· 
nutmuştu. 

(Devamı -var) 

(1) Unmmı Jıarpten evvel bir 
gün zeki bir Alman kundura ta
mircisi umumi crktinı luırbiyeye 
mensup bir zabit kılığrnda blllun· 
duğu köyün ciı•arwdaki ki4'iik bir 
şehre gitti vı tef ti.ş vazifesile gel
diğini 'SÖyliyerek garnizon kttala. 
rına geçit resmi yaptırdı. Garnizo
nım kasaS1nı açtırdı, içindeki pa· 
rallm aldı ve trene atlayarak gitti. 
lv!acera gtç anlaşıldı ııc kurnaz 
eskici aylar geçtikten sonra yaka
landı. Kundura tamircisinin ta· 
knuJılı isimden kinaye "yüzbaşı 
fon Köpcnikin macerası,, diye ma
ruf olan bu hadise tamamile ha
kikidir. 

Tahsin Uzer ailesinin 
teşekkürü 

1ki gUn evvel kaybettiğimiz kıy. 
metli devlet ad:ımmuz 3 iincU u
mumi mUfcttl.5 Tahsin Uzcr'in ce
naze mera.simini dünkU nlishamız.. 
da yazmıetık. 

Cumhurreisimiz merhumun ke
dcrdidc ailesine fiU telgraf1 gön. 
dc~Ur: 

Uğradığınız büyük lmyıbdıı.n do
layı tecssUr YC ta.ziyctlerimizl bll· 
(Urlr, size \'C çocuklıtrmıza. afiyet.. 
Jer dlJerim. 

tS:llET tNONO 

Teşekkür 
Merhumun nileslııden dlin şu 

mektubu aldık: 
Doktor Ekrem Şerife: 
Zevcimin ve ba.bn.mtzm !hastalı

ğının devamı csnaınnda ona bir 
baba gibi baktmız. Onun başı u.. 
cunda ilmin ve fennin biitün si-
18.lılarivlc mücadele ettiniz. Bugün
kli medeniyetin bir çare bulamadı. 
ğı o zalim hastalığın, müptela ola
ru affetmediğini bilcliğiniz halde 
geceli gündüzlü mesainizle hasta.. 
ya cesaret ve kuvvet verdiniz. Biz 
kedeıı:lido ailesi sizi ebediyyen 
minnetle yadedecektir. O size oğ
lum diye hita.b ederdi. Biz aziz ha.. 
bamızr kaybettik, fakat sizin gibi 
mcrd bir cvıat, bir kardeş, bir a.. 
ğnbey kazandık. Size tekıw açık 
§tikran ve minnet duygularımızı 
arzediyonız. 

Mediha Uzer, çoeuklan, da.
madlan, lmrdeşleri ve bütün 

allesl 

Hindıstanda öilnyıının en eskı ıos:ınlan arasıoela 
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5 yılını \·alışıler arasında secirmış bir AJm:ın seyyahı 

lht' ar a ş · ddetle m ·· ca~ele 
ad itmek ıazımgeldiğjne ~aniiz ! 

hü:kmeaen sarhoş 12 erkeğe 
kad-ın neler 

lhtikarla mücadele komisyohu halkın 

mübrem ihtiyaç! an Üzerinde durmalıdır 

Kendimi tutarak lfökü :yansı

na kadar emdim. 

yapacaktı~ 
çe edebsizcesine sallıyordtL 

Cuhi bütün bu dans esnasında 
sol elinde de o şeytan yemişini 

tutmakta, emmeye devam etmek· 
teydi • 

anita1ura f ia Jarı üzerinde vapılan 
yüzde 20 tenzilat afi değil,hatta hiçlir 

O vakit, hakikaten, sanki da. 
marlanmdaki kanımın gazoz gibi 
köpürerek beynime hücum ettiği· 
ni, adeta şampanya içmişim gibi 
keyiflendiğimi hayretle hissetme· 
ye ba_şladıro. 

Ben önünrndeki yemeklerden 
yenebilecclderini seçip karnımı 

doyurduktan sonra arkamdaki a
ğaca yaslanarak bir kadın kabile· 
.sinde daha neler göreceğimi seyre 
koyuldum. 

Şehrimizdeki manifatura tüc ı gane başvurdukları çare, malla -
carlarının iştirakifo dün saat 16 rınx bir adamlarına satarak sonra 
da Ticaret Odasında bir toplantı yüzde yirmi beş otuz zam fiyatla 
yapılmıştır. Tüccarlar, bir ihti - ve fatura ile aynı mallan tekrar 
kar _şeklinde yükseltilen manifa - geriye almaktır. Böylelikle gelen 

Cuhi bu sırada çıplak ve etli 
ayaklarının topuğile yere vura
rak etrafımızda dans etmekte olan 
biçare erkek cariyelere bağırmağa 
başladı: 

- Can yok ki köpeklerde! Kı
mıldamaya bile takatleri kalma· 
mış! Haydi! çabuk! oynasanıza!, 
daha çabuk oynasanız a be herif
ler! Hayda! Hayda! Hayda! 

Çalgıcılann daha hızlanan tem
posile biçare erkekler ayak topuk. 
larmı vura vura sanki bir yılan 
görmü~lcr gibi daha ,Şiddetle sıçra· 
maya, her sıçrayı~a da 1trep bira· 
ğızdan: 

- Ohayh! .. Ohayh_ .huh! diye 
sesler çıkarmağa koyuldular. 

Cuhi önündeki yemcldere bir 
tekme vurdu. 

Bana: 
- Yesene be, kireçli beyaz he

rif! diye bağırdı. 
Gariptir ki bu sarhosluk verid 

kök ayni zamanda i~ihayı da 11. 

çıyordu. Soğumamaları için :yap
raklara !larılnuş olan türlü türlü 
yiyecekleri lezzetle yemeye başla
dim. 

Fakat Cuhi daha ziyade keyif 
cihetinde idi. Bir kökü tamamile 
emip attıktan ~onra diğer bir ta
nesini de emeye ba5lamı~tı. Cuhi. 
nin sarho~luğu artıyordu. 

Ben de, velevki Hint ormanla· 
nnm garip hir meyvesile de olsa 
böyle neşclendiğime memnun ola
rak, en a~a~'I 12 erkeğe hükmeden 
bir kadmm neler yapacağını. kap. 
ris ve ihtiraslanm nasıl idare ede
ceğini şiddetle merak ediyordum. 
Filhakika Cuhi §işman ve bodur 
gövdesine rağmen, sarho5 olunca 
bağırıp çağırarak, hayret verecek 
bir çeviklikle ayağa fırladı. O da 
dansetmeye ba~ladr. 

Evvela derhal wyliyeyim ki 
bu dans erkeklerin terbiyeli ve 
mazlfun dan);lanna hiç benzemi· 
rordu. Cuhinin dan.-ı edeb:;izcesi· 
ne bir danslı! 
Bacaklarım alabildi~ine kaldı

rıyor, adeta ıe.'lirli bir ot yiyerek 
patlayacak kadar şi~mi5 bir kısrak 
gibi tepiniyor, vücudunun yan 
belinden aşağısını dansedcn er. 
keklerin her birinin önüne geldik· 

Kabilenin adetlerini bilmedi· 
ğim için Cuhinin yaptığı bu ik. 
ramlarm adet icabı mı, ~·oksa 

C.uhinin herhangi bir yabancıya 

gösterişinden mi ibaret olduğunu 
tayin edemiyordum. 

Burada karlınlann erkeğin ho
şuna gitmeyi hiç bilmediklerini 
de ilave edeyim. Şüphesiz buna 
hiçbir vakit ihtiyaç görmedikleri 
için kadınlar adeta kaba!a~ış

lar, en ince ve kendilerine has o
larak telakki ettiğimiz erkeğin ho. 
şuna gitm~k maharetini dahi 
kaybetmişlerdir. 

Zira Cuhinin bütün hareketle
ri, bir erkeğin hoşuna gitmek ~y
le dursun, onu büsbütün nefrete 
sc.vkEdecck kabalık ve acemilikte 
şeylerdi! 

Yalnız bir farkla: 
Cuhi, he:nim ..kendisine hala nef· 

retle bakt~'lmı iti!=.Sedecek kadar 
k--admhğı muhafaza ediyordu. 

Edebsizce dansına 18.kayt bir 
nazarla baktıb'l1l1ı ıgörilncc ~nun 

yüzünün acılaştığını gördüm. 
O \-akit, danseöerken, geri ge. 

riye yfuilmeye ba~ladı. Ve bir
denbİ:re arkasına tesadüf e::len bir 
eikeğ.in karnına müthiş bir tek
me vurdu. 

Ormanda Cuhinin \'ahşi \'e ihti
raslı kahkahası çınlamıştı. 

FaJ...--at tekmeyi bütün kuvvetile 
ansızın karnına yiyen biçare er -
kek derhal yüzükoyun oracığa yu· 
varlamp )ıkıhvermişti! 

Dans ye çalgıcıların nağmeleri 

hiç bozulmadan devam ediyordu. 
Cuhi hiçbir şey olmamış gibi 

kıvrıla kıvrıla \·e sıçrıya srçııya 

kaba dansına de\'am ediyor ve 
kahkahalarla gülüyordu. Ben, ih
timal ki sarhoşlukla, bir erkeğe 

yapılan bu zalimcesine muamele· 
. den birdenbire müteheyyic olmu~ 

tum. 
Karnına tekmeyi yiyen biçare 

erkeğin Cuhinin bir zevki için yer 
!erde bayrlmı) olduğwm zannet
tim. 

(Devamı var) 

tura fiyatlarını hükümetin emri 
üzerine yüzde yirmi tenzil etmeği 
kabul etmişlerdir. Aynı zamanda 

fiyat yükselmesinde başlrca amil 
olan spekülatörlere mal satılma . 
masr da kararla§mıJ1tır. Tüccar 

lar yüzde yirmi tenzilatı bugün -
den itibaren tatbik edeceklerdir. 

Fakat diğer taraftan yaptığı -
mız tahkikata göre, yüzde yirmi 
tenzilat manifatura eşyasını nor. 
mal fiyatına indirmeğe kafi de -
ğildir. Çünkü muhtelif cins 
manifatura çeşitleri ı\izerinde son 
gün·lerae yüzde elli ve hat'ta daha 
fazla fiyat yü'<selmesi yapılmış -
tır. Yapılan tenzilat ihtikarın or
tadan kaldırılmasını değil de, 
yalnız hafiflemesini temin etmiş.. 
olaealfür. 

Birçok terzilerden aldtğonız 

şikay.et mektuplarına göre, bir
ka& Musevi ticarethanesinin elin
de bulunan terziliğe ait maddeler 

üzerinde ae mühim ihtikar hare .. 
ketleri vardır. Evvelce 130 kuruş 

olan tela bugün 220 kuru_§a ve 

14't> kuru§'luk astarlar ela 200 dnı.. 
ruşa çıkanlrruştır. Terzilerin söy
lediklerine göre, ihtiltar komis -

yonu bir madde üzerinde ihti • 
kar olup olmadığım büyük "tiit
catl:ırdan yani ihtikırı yapan 
ticarethanckt'den tlihkik ~tme.c -
tedir. 

Bu vaziyette de tabiatile tüc -
carlar yaptrklan ihtikarı örtmek 
için lazımgelen tedbirleri der -
hal almaktadırlar. Bu arada °'ye -

Cezalanc.:.rılan 
f1.:~bolcular 

Beden Terbiyesi İstanbul Böl. 
gcsi futbol . ajanlığı tarafrncan 
tebliğ c:iilmiıtir: 

Aşağıda adlan, soyadları bölge 
sicil sayıları ile klüpleri yazılı 

idmancılara iştirak ettikleri mü -

sabakalardaki suihallerinden do -
layı hizalarında yazılı müddetler 
için Beden Terbiyesi Genel Di -

rektörlüğünce müsabaka boykotu 
cezası verilmi~tir. 

Hizalarında yazılı tarihlerden 
itibaren klüplerinin v~ hakemle -
rin bu futbolcüleri ceza müddeti 
için:ie müsabakalara iştirak ettir
memeleri tebliğ olunur. 

rt:~~dJGljJ;J~b 

Yeni kupa maçları Hilal klübünden 989 Haluk 
Sapmaz 1-12-1939 tarihinden iti. 

9 klüp arasında, Beden Tcr.bi- pa maçları için Akın, Arnavut. 
1 

haren 2 ay, Altınordu klübün-
yesi DirektörHiğii İstanbul Böl - köy, Ferik<Sy, Şişli, Halıcıoğlu, den 958 Ragıp Törün 1-12-1939 
gesi tarafından tertip edilett ku - istiklal, Rumelihisar, Yenişehir tarihinden itibaren 3 ay. Altınor-

Yugosla vya futbol ve Doğu klüpleri davet edilmiş - du klübünden 1788 Ömer Şenyü-
lerdir. zer 1-12-1939 tarihinden itibaren takımı yarın geliyor M kA kl" ı · 1s k' ·ı·k 

ez ur up enn ışı ı 4 ay, Galatagençler klübünden 
Futbol federasyonunun beş ikişer reııimli listelerini nihayet 
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maç yapmak üzere memleketimi- 8-12-939 cuma günü akşamına 1939 tarihinden itibaren 3 ay, Ga-
ze davet ettim Yugoslavların k da 00·1 · 1 - 1 · ı 

b- Aa r ge aıan ıgma verme en latagençler 952 Şcrafettin Erdal 
(Yugoslavya) futbol takımı ya - lazımdır. Ll2-1939 tarihinden itibaren 1 
rm sabah Bclgraddan şehrimize 
gelmiş ol~aktır. Kız mekteplerinin vo- ay. 

müşterilere veya memurlara elle
rindeki faturaları gösterip n~ ya
palım biz pahalı aldrk ıdemeKte ~ 
dirler. 

Bütün maadelerde ihtikAr 
var 
Yaptığımız tetkiklere göre, bu

gün piyasada bütün yiyecek ve 
giyecek ma<.ldelcri üzerinde geniş 
ihtikfir hareketleri varılır. Çay, 
pamuklu mensucat, balık levazı
matı, tire ipliği makaraları, 'kiı -
maş, traş levazımatı, elektrik 
malzemesi, makineler ve aksamı 
ve haristen gelen demir mal
zeme ile yapılan yerli karyola ve 
diğer mamulat, hulasa hemen 
bütün maddelerin fiyatları sebep
'Siz yere yilkselti?niiş'tir. Birçok 
tüccarlar da bu maddeleri depo 
etmekte ve sakliuiıaktaıdrrlar. Ti
re makarası piyasada yoktur, her 
eve muhakkak Jazım olan bue§ya· 
yı iki ve hatta üç misline satan -
lar vardır. Bütün bunlara kar§x 
alakadarlar ııliç bir müessir tcd -
bir alamamı§lardır. İhtikar komfo 

yonu on günde bir toplanmakta 
ve eskiden yapılmış birkaç şika -
yet mtiracaati üzerinae görüşerek 
bir karar -dahi vermeiien dağıl -
maktadır. Ticaret Odası ve mm
taka ticaret müdül"lüğü ise ancak 
piyasada satrmı az malddelerle uğ
raşmakta, halkin her gün mub -
rem ihtiyaçları olan mactdeler ü
zerinaeki ihtikarla meşgul bile ol
mamaktaaır. 

Bize göre piyasayı müessir bir 
§ekilde kontrolü altıriôa bulun • 
dutiltaK bir teşkilat kurmak za -
manı ,ıgelmiştir. Karşılarında iyi 
çalt§mayan teşkilatları gören 
muhtekirler meydanx boş bulup 
istedikleri gibi fiyat yükseltmek
tedirler. Bu hususta Xica et Ve· 
kaletinin ve diğer yülrstk ma • 
kamların vakit geçirmeden vazi
yete müdahaleleri artık bir ıaru • 
ret ol:nuıtur. 

italyadan manifatura 
eşyası gelecek 

Yakrnda 1talyadan ehemmiyet
li militarda manifattıra cşyagn.lıi 
getirileceği ve böylece piyasada 
bu çeşit malların bollanacağı bil
diriliyor. 

İtalyan fabrikaları bu eşyayı 
göndermek için memleketimizden 
pamuk altnak istiyorlardı. l3una 
st'bep olarak da. manifatura için 
kullandıkları pamuklan Ameri "" 
katlan t1övide te<Uıtik eôebltdik -
terini ileri slirmüşlerldir. 

Hükumetimizin bu vaziyeti na
ı:arı itibara alarak ttalya ile tica
ri münasebetlerimizin kolaylaş -
masx için pamuk ihracına milsa -
ade etmeği muvafık gördüğü ha· 
ber alınmı§tır. 

italyadan epeyce zamandanbe
ri getirilemiyen manifatura eşya
sının yeniclen idh"li bcı:ırlıkhn
na bışhnır.asrnm sebe'Ji budur. 

ilk iki maslarını cumartesi ve leybol müsabakaları ---------------------=--------
pazar günleri Ankarada Deımir - Bu akşam, Maarif müdürlü -
spor ve Ankaragücline karşı ya- ğüntle çekilecek fikstürden sonra 
pacak olan miitafirler, pazartesi kız mektepleri arasındaki voley -
günü §ehrimize avdetle, gelecek bol maçlarının karşxlaşmalan 
hafta sarşamba, cumartesi ve pa- tanzim edilmiş olacaktır. 1 
zar günleri tiç maç !daha yapa - Müsabalcalar, cumartesi gü -
caklardır. . nünden itibaren, krz muallim ve 

Çarşamba günü hangi klübü - İstanbul kız lisesinin kapalx sa -
müzün oynxyacağı henüz karar - lonlarmda yapılacaktır. Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 1aştırılmam.ı§tır. Cumartesi ve pa- . 

zar günkü maçları Galatasaray, den milrckkeptir. • N vralji k r1!dık ve büti!n r-ınla~·nızı derh: 1 
Fenerbahçe taknnlarr yapauktlr. Takımda, evvelce de şehrimize ........ • • •• • • 11:::.m 

Kafile ıs oyuncu, 2 idarec;:i ve l gelmiş müteaddit milli cyuncu 
1
ru.m:: keser. icabında gunde 3 kaşe alınabılır. n;.;m 

ı de gazeteci olmak üzere 18 kişi- bulunma:irtadır4 
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Sn NEM ALAR 

ve TDyat roDar 
Beyoğlu 

iPEK 

JI El.EK 
.S.tR.tr 

SOMER 

f'.1/i.S/.U 
1 .. \1,E 
• '> \Kı1Rl'ı-\ 

. 11.Kı\Z.rn 

l'll.DIZ 

51K 
Sili 

: Tarıanın 
(türkçc) 

: Hononulu 

oğlıı 

: Elıcdıycn seni· 
nim ve Kovbo· 
yun a5kı 

: Yarıııın kadınl:ı -
rı 

: Y cnlı;eri 
: Kadril 

Kumarbaz 

llasaıı 

: Frankl.'ştaynııı 

oğlu 

: Fanfan ve Klodi· 
ne ve B:ıtakhaıw 

ı;ocıığu 

: Bildırıncıniştir 

: Aşkın göz yaşları 
Uürkçe) 

6 - 12 • 939 Çarşamba 

12.30: Progr:ını n memleket ~aaı 
ayarı, 12.3j: Ajans 'e meteoroloji 
haberleri. 1 '.!.511: Türk ~lü7.iği (Pi.) 
13.JU/ J UHI: ;\liizik IKli~·iik orke<;. 
tra - şer: :\ecip A~kıııl. 1 - Ericlı 
Tr:ıpp: Füjisa'ııııı Etrafınıla mür.ik 
<;esleri (F;ınlezi). 2 - Joh. Straıı's 
\' i~:ına Bonlıonlan (\':ıh). 18.00: 
Proımını. 18.flj : )lcıııleket ~ani a):ı. 
rı, Ajan~ H ıııcctoroloji h:ıbcrleri • 
18.2&: Tiirk '.\lüzığl: <,:aıanl:ır: \'e
cilıe, Cenlct Ça;rı:ı, F:ıhire Frr,:ın, 

Refik Fcr~:ın. 1 - Okuyan : H:ıdife 
Erten. 1 - .\ntlon'un tıfı,eyni pt·~

revi. :! - S:ı ılcltin K:ıyn:ık - Jlii
sc)·ti 'J'ürkii: (.\yrılık yıl dôııiirııii). 

3 - Sadettin K:ı) ıı :ık - llihl'yni 
türkü: (B:ığrıına t:ı5 basa) ılım). 
4 - .ı\rıf Bey - '.\lıılırıyyer şarkı: 

11 li B E R - ll'.pm POlltall 

.. ~ ........ • ... J · •:!:·~ ·~lflf. ;.. . ,. . _ ......... ı - ..... /', ........ ',.:. ( • ,) ' 

ile Sabah, Oğle ve Akşam 
Her yemekten sonra gün d(' 3 defa muntazaman 

dişlerinizi fırçalayınız. 

, •• &lllMIH•• i f a n M AD*MAm 

lstanbul Havagazi ve E1ektrik 
5.tRK 
"f.l.V 

FER.Hl 

: Bildirnıemi5tir • 
: I\:ısırga ve '.\la

nucll:ı 

İstanbu! 
: ilk U} anış 

ve teşebbüsatı 
. 

sınaıye T. A . şirketinden: 
Şiı-!cctimizin Beyo~lunc!a Tünel Meydanmda Metro h:mını:ı 

zemi11 katında buhm<?n id;ıı·c merkezi 1.1·940 tarihin(' tn itih'l· 
ren Bcyoğlunda Tiind meydanında Tünel gcçidind~ Tünel 
apartmanının 9 3 numnruına nakledeceği ilan olunur. 

( lllirırn-. 1.'llll~)c yare Y'1rtllı7. yıılnı . 
rınız. ) :; - Hcfil.. Ft•rs;ın - Türkü: 
(Kıı hiirün de ~ıılın:ı). :! - Oku
yan: '.\lust.ıfa <;:ığl.ır: l - Uede -
Accm:ışir:ııı ~arkı: (Dinle ,fü.iiııı e~ 

1 ,.e ctilrülı;ı ı. '.! - bıııail .\ğa - .\ccıııa
Kur')Ull yai;ıııuru şir:.ın ~:ırkı: ( \ :ııı:ır <;ineın). 3 -

: Tosunpn~a (Türk :\ikoi";us _ Acrıııl.iirdı ~.ırı..ı: (Se,·- ••••• 

filmi) ılı ~\>nliiııı ı·y ıııclt·k ' ı ııııı srııi). 

l\lODORtY ET 

1'l'U.1X : Aşk ,.e ~ölırel vı: 4 _ ...... _ Aı· cıa<1şir;ı 11 ~:ıı-h.ı ( J>rn 
J.):ığ kahramanla· çei ı;:ınhlıııı :ı1.:uı :..ıt). ;1 - Hem. 

rı Fcr!>:ın - T:ıııbur 'l'ak~iıııı. 3 - O. 
////,AL 

ıtZ.\K 

A.lEMDJ.R 

: Uüşm:ın maskesi 
altında Ye Bcko1 
kr;ılı 

: Ze) nebim Ye r.ö
rünmiyen casus 

: Gün:ıhklir Melek 
ve Arizona k:ıpl:ı· 

11 l 

kuyaıı: Muıc) ~en St'ırnr. ı - Şt•ııı· 

~eltin Ziya - Kiinlililıie;11h.ıir ~:ıı:·. ı 
kı: (l.iihenıne lı.ı ııiiııc). :! - .\rıl 

Bey - Kiin.lılilıicazk,ir :,arkı: (Sır-

ına saçlı yare kim h;.lıcr versin). 
3 - Lemi - KiinJilihicazkar şarkı: 
(Xa7.landı bülbül). 4 - Sel. Pın:ır-

CJ:"ı\'/JERll1'.\Ş : Kızıl clano;öz 
ilk uyanış 

Kadıköy 

Kürdilıhicıızkar şıırkı: ( :\e gelen I 

11.\lF. : Serseri kral ve 

,.e var ne lıahcr) • .; - ..... - ~h:lıa) yer 
1 

türkü: ('.\lcnck~clcr tul:ını tutanı 1 
t9.2j: l\onıı5nıa (Dış pulilikn lıiııli. 
seleri). 1!1. iO: ('l'iirk ıuiir.i~i <Fhıl 

heyeti). :!ll.20: Tcııı~il: :!o.;,u : Ko
nuşma: ( llaflalık ııo,ıa kutıı,u). 

21.10: l\liir.ik (Riya,clicumlıur ban
do~u - Şef: l h5an Künçer). 1 -
G. Parcs: Marş. 2 - Vahllcufel: 

Sl.JREl'r.t 

Düşman 

altında 
masL:csı 

: Dildirıııenıi~tir 

Üsküdar 
u.ıu: : ı\<1kııı cenneti 

ŞEIIIR TiYATROSU 

--0--

şımın TİYATROSU 
Komedi Kısmı bugün: 

giindnz 14 te : Çocuk Ti. 
yatrosu. Gece 20.30 da: 

I\ ,\~ ı.:ARDI:ŞLERl 
--o-

Tcpch:ı'lı Dram Kısmı: Şc' t:ın 
Bu ge_ce 20,~9 da 
Tepeba~ı Dram 
kısmı: Şl.ffT.t.\' 

JI .\ L K 

Jlıı akşam eski 
Ç.ığlrıyantln sıı:ıt 

21 de Zozo Dııl-
mnsla (Hıılime) 

Büyük şark opl.'rcll 

Arizona Kaplanı 
Raşit Rıza - E. S:ııli Tr;; 

Tiyalro~u bu ge. 
ce Kadıköy ll:ilf' 

sincma~ında 

Kudret //elvan 
~umaralı yerler 
gündiir.dcn satıl. 

maktadır. 

ALEMDAR sinemasında 
Günahkar Melek 

Dr. Necati Atasagun 
Sabahları 8.30 a katlıır; ak,arıt. 

lan 17 den sonra Ulell Tayynrı 
.\p , Oajre 2; No. 17 de hastalarını 
kabul eder. (Telefon: 23953> 

Dr. iRFAN KAYRA 1 
RöNTGEN MOTEHASSISI 

Türbe, Boı:kurd Kıraatha· 

rcr sokak No. 8 • 10. Öğleden 
sonra 3 ten 7 ye kadar. 

- ---------
Almanca dersı 
Seri ve asri HABER Mctodiyle 

e mutedil ücretle ders almak is· 

~yenlerin " Almanea öğretmeni,, 

mine mektupla ~azetemize mü 

.ıcaatı. 

E~tudiantiııa (\'ah). 3 - Berlioı. 
Romeo H? Jiilyetten balo balo ~alı
nesi. 4 - ·'-· llruııeau: Çocuk Kral 
(Prelüd). 5 - Maıırice Ha\'cl: Bo
lero •. 22.00: Memleket s:ıat ayarı, 

Ajan~ Jıalıl.'rlcri; ziraat, E~haın -
TahYilat, Kambiyo - ;\ukul bor,a. 
~ı (Fiyat). 22.20: Serlıc:.I saal. 22.30 
Mür.ik (Opera aryaları - Pi.) 22.55 
~tüzik (Cazban d - Pi.) 23.25/:!3.30 
Yarınki program Te kapanı,, 

K 
'-' 
~ 
o 
N 
L.. 
u 
• v 

• 
1 

• 
M 
E 
v 

A 
T 

,. w ; 2 

VAK 1 T matbaası 
kzsmınz yeniden Kitap 

tanzim edip açmıştır 
Kitap, mecmua , gazete basar. 
T abiler namına dizği işleri alır. 

• • ~ , '"' •• ı. • ... ' ..ırc. .. 

Beyoğlu 3 iincü sulh hukuk lıiı· 

kinıliğintlen: 

Jak t:ırafııul:ın Gal:ıtnda Necati· 
bey c:ıdılesiııılc 1 i4 Xo. da ~ükrü 
Okçan ale~ hine r:ıdyonıın teslimi 
\'e !i2 liraıırn talısfü zımnında tla· 
rn edilene gönderilen da\'eliyeye 
mübaşiri \ 'C zabıta tar:ırıııdan "eri
len nıc~nılıalla y:ııılı mahalli terk 
ile giıti~i ve ik:ıınct(.(:1hı rncçhül ol
ıhığu bildirilnıi5 ve da\':ıcı vekili
nin talebi (~O) yirmi giin müddet
le iH'ınl.'n 11.'blicat icrasına karar 
\'Crilnıi5 oldıığ11111l:ın nııılıakeme 
ı;ıiinii olan ~!1· 1 2·93!1 sAl\l !l,30 ılıı 

/ 

mahkemeye stelm<"si ,·c.ra tar:ıfrn

dan mu~adılak bir vekil 1ıönıferme· 

Zlı.Yl - Koıı,ıanliıws 
vapur acenlcsiııiıı An(.(cle '.\l:ılırn 

vapurunun 38 inci ~eferi ile gl'leıı 

:.rı~ır Sud.ını menşeli G;ı lı:ıl~·a i~

lenmeıniş kııı·u sığır derisi için ls· 
tıınhul ltlıalfıt ı,:liıııriiğiiııc ilır:ız ey
lediğim ıs.:H;i s:ı) ılı hcy:ııınume

nin ikinci niisha~ile ş:ıh:ııletıı:unc'\İ 

zayi olıııu5tıır. Yeııileri ni \'ıkıırara· 

ğınıılnıı zayill.'riıı hiikınü yoktur. 
Dijrıliiıırii \'aJ.-ıf 1/1111 .19 Xo. tla 

,tbıliilkıulir ll11rl>tr(j 

si aksi t :ık dirılc ı::ı~:ıhıııd.ı m:ılıkc· 
ınevc lle,·ııın olıınnc:ıt:iı •l:t\'l.'liyc 
makamına kaiın olııı:ık üzere ilan 
olunur.; 

PATI KULLANINIZ/ 

1 
• ·ı 'haptarırır H er türlü yanıklarr, kan çıb.1A...1rım, meme ı tı ti~lı 

çatlakları, kolt~.k~~~ı ç~banlar~~ı,' .. dola.":a'. aknelcr, ::!:;i ,~ 
r,l"C!1kıaron \'e bUVU'(]•rın PCrtur U ncrı 1Jt1t.an1arırıı 

Nafıa Vekaletinden: 
ıi b 

. \·l'ı:~1t 
9/ 12/ !l3!l Cuımırll.''i ıüinü ~:ı:ıt 11 de Ankrır:ırla Nafıa •. ·ıııııt ~ 

ic:inde '.\lalzt'ın~ ~Hidiirliiğfı oılnsınıla topl:ın:ın ::\l:ılzrıııe ht..sı ııııl 
) onunda fq:ııılıuldıı ~iiııırii?,lü \ 'C nıoııt:ıjlı ol:ır:ık t:ırıı!lrllcıı ıoılıt 
lıut taınnıııcn ııı:ııotlıı vrv:ıhut \ı,ml.'ıı lııılı:ırlı, kı,ıııcn ın:ı 

1 
,.ı.r 

. . • 1•'' 
ıe,liııı s;ırtile ul;'ıt vc yt'dd;lcrilı• hrr.ıher lıulı:ırlı ~ilindırın 1 5•1 

' • . 1 ·ı· a· . 1ıe1ırr 1 ,e yine :ıFıt vc yc '.lcklcrilc hcralll:r, nı~zol 0ıı sı ·~. ırın sc ı.) 
ııııılı:ımmen lıcdellı 10 ıulct )Ol ~ılıııılırının t:ıhıı olan . ıııt 

~ ~· • J ••. ' ] • " rııülC\C !~ hil:'ılrnr:ı s:iiriılcl'ck lu1uııı 111.rrıııc ı t•s:ışlırı ıncsınucn. • . ııtıır 
fıırkl:ırının 'r!;;ilelr ail olııc:ığı hııkkııııhı ynpıl:ııı t:ıdıf,ıl.ı P 
file ycniılrn cl"illmc~i ~:ıpıl:ıcnktır. :-.ı:ıııtııt' 

E!-~iltıııc ş:ırtııaml.'si ve lcferrii;\lı 425 kuruş bedl.'llc ' 
ıliirlii~iinden ıılınııbilır., 

'.\hırnkkal trıninat: ·ıınd 
htcklinin bııh:ırlı ,·cy:ı maıollu olıır:ık teklif cılccd?I 5

\ 111e 
tııl:ır lıl.'ılcline n:ızaran 2i!>U ;o\o.lı k:ınunun IG ıncı ın:ıddt 
ul:ır:ıktır. 

bteklilrrin mu\'akk:ıl tcmiıı:ıt ve şarlnnınc,inılc 
tıirliklr :ısııı ~lin s:ı:ıl 11 tlc ıner.kür 
lıizııııdır. 

,ıı 
. . fi ~ 1 ~·sıılı 1' ::\luh:ınıınen beıJrlleri ıle mıklıır YC \ ' '1'il :ırı aynı,;H :ı ~· Ut! 

ın:ılzcıııe hrr ı;ınıp ayrı ayrı olıırnk iiıere hizalarında yuzılt g ıı 
!erde Haytl:ırp:ışa l(ar bina~t d:ıh'iliııdcki koıııi~yon tıırufıııılB 
zarf ıısulilc ~ntın alınacnktır. 

ıJ 
Bu işe girmek htiyenlcrin her ımıp l~·iıı hiz:ıl:ırındn .. > ıO rl 

v:ıkJ..:ıt teminat, kanunun tayin elliği vcsik:ılttrlıı tckliflrrını ~9 
zarfl:mnı ayni gün cko;illınc sa:ıtlrrinıkıı birer saat c\'\·clİ11e 
ııı i ,~ ·on re isliğinc Ycrıncleri luzı ııı dır. ıı11•~ 

Hu i~e :ıil s:ırtn:ımclrr komisyon d:ın parasız olar:ık dıı~ıtı ~V\ 
ı -':wooo'k:ıo pl.'trol mulı:ıınıııeıı hcıleli 7375 lirn, nııı\'~ s.' 

n:ılı 553 lirn 13 kuru~ olup k:ıp:ılı ı:ırrıa cksillıncsı 
rııınn ~üniı saat (15) on beşle yııpıl:ıcaklır. 8~~ 1 

2 - :;oouo kilo benzin ınuh:ııııınrn hedrli 19WO lirn, nıu'" ,ıı • 
nalı i80 lira olııp knp:ılı 7.:ırrııı ck~iltıııeo;i 11.12.!!39 
( t!'i,30) oıılıe~ lııı~·ukta ynpılııcııklır. (4GOO 

,- ' 

Türkiye Cumhuriyetı . 

Ziraat Banka~1 

Kuruluş tarihi: 1888 
' Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 

Şube ve ajans adedi: 265 
Ztrat ve tlcarl her nevi banka muameıeıerf 

Para biriktirenlere 28,800 lira 
ikramiye veriyor rıJr 

ıasıı' ıı 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız ' 6~et 

hesaplarında en az 60 lirası bulunanlara senede ıııi1e 
çekilecek kur'a ile aşağıdaki pll\na göre ikra 
dağıtılacaktır: 

4 Adet 1,000 
4 " 500 
4 " 250 

40 ,, 100 
100 ,, 50 
120 " 40 

Liralık 4,000 Lira 

" 
" 
" 
" ,, 

2,000 ,, 
1,000 ,, 
4,000 ,, 
5,000 ,, 
4,800 ,, 

160 " 20 " 3,200 ,, d9 6 
ıçtn ~ S 

DİKKAT: Hesaplarındak'.i paralar bir sene ae o 
lira.dan aşağı dUşmlyenlere ikramiye çrktığr takdir ~ 
razlaıdle verilecektir. ncl~ııt 

Kur'alar senf'de 4 defa, ı Eyi fıl, 1 nırl / 
t Mn.rt \ 'O ı Haziran tınihlerln<lo çeklle<'ektlr. 

. -


