
Cumhurreisinin ziyafeti HERYERDE 3 KURUS Bulgar krah harbiye nazı· 
nndan izahat aldı 

Ankara, 9 ( T elelonla) - Cum
~~rreisi İsmet İnönü, Çankaya köş
"'\lhde bu akşam hükfunet erkanını 
~e Büyük Millet Meclisi azalarını 
)''91neğe davet etmitlerdir. 

I'azar 10 BirinclkAnun 1939 YIL: 23 • S.\l"I: ";87:.. 

Sofya, 9 (Hususi) - Kral bu
gÜn Harbiye Nazırı General Das· 
kalofu huzuruna kabul ederek or· 
dunun vaziyeti hakkında kendisin· 
den izahat almıştır. 
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Sovyet kıtaları müthiş bir 
muharebe sonunda geri çekildiler 

Balkanlar ve Italya 
kont Ciano ayın 16 sında par

lamentoda izahat verecek 
Roma, 9 (A.A.) - ''Reuter": 

it ''Giornale d'İtalia" gazetesinde Gayda, şöy. 
}'azıyor: 

hissiyatı menfaatlerine, ne de büyük devlet şe. 
refine dokunmasını kabul edemez. Resmi tebliğ 
İtalyanın ken<:ii kendisine koyduğu kat'i ihtirazı 
aksettirmektedir. 111 Büyük faşist meclisinin resmi tebliği İtalya_ 

11

11 ~ayri muharip olduğunu ilan etmiştir. Bı.ı
lıJr ~oy]e tefsir etmek lazımdır: Gayri muharip. 
h r ıle bitaraflık aynı şey değildir. İtalya tam 
Ilı ~arar ve hareket serbestliğini muhafaza et. 

İtalyanın bu hattı hareketinin selJeplerini 
hariciye nazın Ciano önümüzdeki salıya parla. 
mentoda izah edecektir. 

c edir. Roma, 9 (A.A.)· - Büyük faşist konseyi. 
~ nalkanlara gelince, muhakkak ki İtalya nin tebliğinde haber verilen Kont Ciano'nun 
o~;l<azı yanmaıdasmda büyük devlet olmuştur. harici siyasete müteallik nutku galip bir ihti. 
Ilı e ki Balkanlara dokunan her şey İtalyanın male göre, 16 Kanunuevvelde Korporasyonlar 
~ ~faatıerine ve siyasetine de dokunur. Bunun odasında irat -edilecektir. Gazeteler İtalyan si. 
il~ l~alya Balkan hadiselerini hususi bir dikkat. yasetinin açık ve tam bir izahını tC§kil edecek 
ltr~kıp eylemektedir. İtalya .harbin ve muharip. olan bu nutkun büyük bir alaka ile beklenildi. 
~zaruretlerini müdriktir. Fakat ne kendi ğini haber veriyorlar. 

Oenı n ~ ve n ~şaıl:I 
&t man~~m~sn 
l!m-an-ya-k-urı-uıu-ş Amerikadan serbestçe getiril-
~ıunu bütün dün- mesi için tedbir alındı 
rayı ateşe yak-
mak ta arayor 

Yazan: ASIM US 
tl~l~nyada askeri harp hare. 
~' ndeta tamamen durdu. 

J cc:phesinde en küçük bir 
~arn:a yok. Denizlerde de 
~ ~ıı.lt mayn harbi ilk günler. 
"'-t•ddctini muhafaza cbniyor. 

t bı:na mukabil Alman pro.. 
t:tıt!a v;ısıtalan büyük bir faa. 
t~Sl3ri gösteriyor; SQvyetle.. 
•niandiyaya karşı baıladık. 

~ lıarp ht>rcketinden kendi 
~ne istifade edn'.>ilmek için 

S:t)~r: htanbulda Tür'c • Rus 
~l:lınu kundaklamak, Sov. 
l)ı Finlandiyadan aonra yeni 
~ hareketlerine sürüklemek 
~ diyle yapılr..n faaliyetler, 
t:'ttl liollanda gibi bitaraf mem. 
ıı.,. ~eti denizlerde lngiliz ve 
~ ablukasına kartı muka.. 
~le ıevk için gösterilen gay. 
~ bundandır. 

S ~ya artık prp cephesin. 
t~ ?"uz edemez. Zira bir ke. 
~dı kış mevsimi girmek üze. & ilkbahardan sonra da in. 
"~ '\'e Franaanın hazırlıklan 

• 1 ~.claLa kuvvetlenmiş olacak.. 
\~~iıtan ortadan kaldmldık. 
\.""!~ta nis6eten mı müsait bit 
~ iken yapılamıyan bu taar. 
~ telecek bl'.hardan ıonra mu. 
'~~etle batannak AlmAn or. 
\. •çı: mümkün olmıyacaktır. 
f\..."--= (Devfımt 5 incide) 

Universite rektö- 1 
t\ibnun gazetemi~e 1 evanatı 5 n c ı 

1

. 
sayfadadır 
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Ankara, 9 (A.A.) - Ticaret VekAletlnden tebliğ edilmiştir: 
Demir ve inşaat malzemesi fiyatlarında görUlen yükseklik 

üzerine Ticaret Veklleti, bu maddelerin memlekete ithali 
imkt\nlarını kolaylaştırmak üzere, icabeden tedbirlere tevessül 
etmiştir. 

Bu maksF.tla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından 
dBvizl mUbayaa hakkı Takas Limited Şirketinden alınmak 
şartllc, malın ıthallnden evvel TUrkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasınca itha!Atcılara la.zım gelen akreditif açtlacRktır. Bu 
suretle Amerikadan demir ve inşaat malzemesi serbestçe ge
tirtllebilece ktlr. 

lthalAtçılarımız Takas Limlted'e müracaat ederek he· 
men slpar1şlerinl vere lıill rler. 

Bir koridor 
topl 'lntısı ! 

Avukatların dünkü içti
maı münakaşalı geçti 

/stanbul Barosu awntlamıttı dün yaptıklan içtimadan lıir 

görii.1'fi4 • ., ,(Y-.ıı 2 nci&le) 

Lotıdrndald bir kilisede Finlerin 
i.!til<'iya uğraymı vatanlarımn 
kurtulma.st için dua ediyorlar. 

Mi»eiJw . veli 
konseyi toplandı 

Finlandiya nın müra
caatı yann 

tetkık edilece 
Cenevre, 9 (A.A.) - Millet· 

ler Cemiyeti konseyi, öğleden 
evvel, yedi dakika. suren kısa 
bir ictinfa yapmış Ye öğleden 
sonra toplanmağa karar ver· 
miştir. Öğleden sonra saat 
dörtte yapılan bu lklnci içti
mada, Milletler Cemiyeti Kon· 
seyl, önce· glzH, sonra hususi 
bir celse aktcderek Sovyet -
Finlandiya lhtilAtını görüş· 
muş ve pakt hUkUmlerine tev· 
tıkan Finlandiya hllkümetinin 
müracaatını Asambleye iblAğa 
karar vermiştir. ı~ınıandiya 
mUmesslll flolstl, dün akşam 
neşredilen Finlandiya tebliği
ni zikretmekle iktifa eylemiş
tir. Pazartesi gUnU için toplan
tıya çağırılmış olan Asamble 
ihtilAJın mahiyetini ve _şeraiti
ni tetkik edecek ve nihai mU· 
zakerelere esas teşkil etmek 
üzere, konseye tavsiyede bulu· 
nacaktır. Sovyet murahhası 
Suriç lçtlmalara lştirılk etme· 
miştlr. 

Hollanda Asamble içtlmama 
glnnlyor 

LAhy, 9 (Hususi) - Hollan· 
da hUkı1metl bu ayın 11 inde 
yapılacak Cemiyeti Akvamın 
Asamble lçtlmaına iştirA.k et· 
memeğe karar vermiştir. 

Cenevre, 9 ( A.A.) - Havas 
ajansı muıha:biri bildiriyor: 

Asamble, pazartesi gilnü için 
içtimaa davet edilmiştir. Müte • 
cavızın manevi mahkumiyete 
uğnyacağı muhakkak gibi gö -
rünmektedir. Bu yolda verilecek 
olan karar, mütecaviz tanınan 
devletin Milletler Cemiyetinden 
ihracını icabettirecektir. Bun -
dan evvel mahkum edilen Mil -
Jetler Cemiyeti azaları, ihraç e • 
dilmeden evvel cemiyetten ken
di iateklerile çekildikleri için bu 
tedbir defa olarak bu sefer tat
bik edilecektir. 
na.zarını ifade etmediğini ifade 
etmittJr. 

Bir Fin destrovern Krostad 
üssü bahrısıne muvaffa
klyetuı bir taaırruz yaptı 

Sovyetler 100 
tank kaybetmiş! 
Rus kıtaları, Fin müdafaa hattım 
yarmak için müsellah motörlerle 

Ladoga gölünü geçiyorlar 
Fmlandıyadan gelen 
haberler 
Helıinki, 9 (A.A.) - Neıre. 

dilen resmi bir notada Sovyetler 
tarafından ilan olunan bahri ab. 

Jukanın meşruiyeti tenkit edil .. 
mekte ve Rus filosunun bu ablu. 
kayı hiç bir zaman bapramıyaca. 
ğr ve Finlandiya sahil topçulariy. 
le boy ölçüıemiyeceği kaydediL 

(Devamı 5 incide) 

Bal1'anlar sulhu etraJında Bulgar 
gazetelerinin neşriyah 

Bulgaristanın 1913 hudutlarm
dan maksadı nedir? 

( y a..."'ıM s incide) 

Mektep maçları dun de devam etti 

Bugün Taksim stadında güzel bir oyunla Dariişşafa1oalı .. 
rakiplerini yenen Ilayriye Lisesi takımı (Yazısı 3 ındde)' 

işaretler: 

içer.de ve dışarda 
Alman propagandası 
Hariçten bize tevci :1 edilen hücumlar 

kırılmıya mahkumdur 
Yazan : Sadri ERTEM 

Alman propngan<la.sı Tiirl..iyooc Tiirk gazeteleri ara..;mda 
tahrikAt yapmak, ) ani '.l'iirk efkArı umumiycsinf partalamak 
arzusundadır. MoskO\·ada da çıkan bir yazı son günlerde bu 
tahrik i.,;in bir ,·asıta haline konulmuştur. 

Hudutlarının harlNndekl Alman propaganda organları 
<la ateşlerini bizim halkımız nzerfne tek~lf etmlşlen1lr. 

Dahlldekllcr cfkArı ıumll:,l' \'<'I'lne~e çftlıc;tıklnn gtbi ha
riçtc~ller de memleketi sö7.dc tehdit e<lerck ruhi bozgunluklar 
\"Üouda getirmek cmcllndcdlrlcr. (Lı1tten sayıfayı c;eviriniz) 
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j işaretler j 1 ~llJ&i~-
içerde ve dışa~da 

Alman 
propagandasi · 

Ttlrk milleti propaganda, 
.batı& tehdit karşısında dcğiş
llllıea &ek bir peUroloJintn -. 
ldbldlr: 

lsWdAUnl korumak. her şc
Jinl muhafaza etmek lstiklAJ 
n hürriyet için ölibne kadar 
bel' YuıtAFJ gödne almak! .• 

Tar.ld7e topraklarmda )'aşı
Jall insanlar lstlklAl we büıri
ıeu flmdlye k~r hiç bir lmv
ftdn 7a,dlmı, 71'hat elp&i 
lcaplarm aetlccsl olarak elde 
etmemişlerdir. Vatan toprak
lanm kAl'lf karış müdafaa ede
•k mcmle.ketln istikJAllnl el
de et.mlflerd.b'. 

İ8tlkl4l harbi bö7Je kazanıJ
dıil gibi fstlkW barblndenbe
ri seçen her g-n de. ba haki
kat! milletin şuuruna naklet
IDlştlr. Sulh senelerinin de 
firk milleti itin sarantlsl an
cak 1stlkJAl YO bürr17eUnl ko
nma7a karar 'Vermiş olma
llldlr. 

Hariçten bize tevcih edilen 
popaganda hücumlan böJ.lcce 
kınlmap malıknmdar. Berlln 
ndr-uıun epeT samandır 
tekrar ettllf tehlikeler karşı
mnda vatandaşlann bir .kılı bi
le 07Jl&lllamaktad:r. 

Oılsua bir mllle& nlhan, 
~ llltJklAHn nhnetle
riaden istlf.:de edebilmek için 
ölilmün de mAaasmı anl&llllf 
ID8Mludaa mtlrekkap bir kilt
le demekUr. 

Ba7atm ~plarmı kavra;pn 
lllr mlllete 7apılm '!le istenen 
telkinler sadece ctilli.nçtilr. 

Memleket içinde Alman pro
J19g&D4a organlarnım faaliye
tine gelince. mlltt · lrllk çerçe
~ ~de toplanm'f olan 
ftrk milleti baııla&ı nefret n 
tinle taklp etmektedir. Son 
4efa aeşredllen bir JUi dola
Jlllle tirk u!n•• uıı•mr ı g;· ~
terdlll yGbek h=-efJ'e& mlW 
•ırllk harekeelnln p~ 1lubı 
'd81flanıldan birini orta,a at
maktadır. 

Hemlcket dabHiade sasetc
d, 71'hnt -· ·n 1 bir - -mu sı
fadTle banket eden eeneblle
dn tirk efkAn uml1Jld7esbd 
bnşt.ırma!: h118118allda pıer. 
411derl etlrıete dol .. ,.. hayret 
Mnıek lcabecler. 

Bazı ,aban-..lann memleket
te efkArı umamlp m1lea11se
lerlnl Usat t. :n )'&pt ·:ıan ba
.aketlerl bir nezaketslzl.lk. k • . 
ba bir ctıret nddetsek te bu·,. 
nnn mubuebeslnl )'&parken l 
memlekette efkAn umuıniyeyi 
1nılandmnak ellretla1 llttkap 
edenleri bundan .aonra baıubcş , 
bınkmwnak IAmD pldlllnl. r 
idare maJrNDlanmızın ba mo- \ı 
aelelerde 4'0k heveı danan- , 
malan lealMfflifnl, eter flmdl· i· 
7e katt. mlDmüa g&termlt 1 
olanJg ana oalarm da kulM
lamll oeJnMJI Dmıa1 etmeme- 1 
lerbd ifU9& etmek ıaznnc1ar. . 
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------------------------______ ... ________________ ., 
Pazar ıPnartui 

IOLKAn. 11 LKla. 

•Şenal ı au ~enal 
Kuım 8lt Kasım !14 

VaklUn' YHatt F:ıanl VasRtl E111nl 

Gilnet 
Olle 
ikindi 
AkJlUD 
Yatsı 

imsak 

7 13 2 32 7 14 2 33 
12 07 7 26 12 07 7 26 
14 28 9 47 14 28 9 47 
16 41 12 00 16 41 12 00 
11 19 1 38 ıt 19 1 38 
5 28 12 '' 5 29 12 48 

lYirmi )'il evYelki Valat 

Bir divanı harp karan 
10 • 12 919 

Divanı harbi 6rft dlln Esat Pap. 
aın riyaseti altında içtima ederek 
BaW Pa§anın firannda teşkil olu· 
nan çete efradından bazılannı dln
lemlfllı'. 

Ntllcel mabatemede reı... Hüse
yin Efendinin altı aent kOrek n 
llebmedin de sinninl nazarı IUbare 
alarak doku seae kürele mukabil 
dlrt buçuk Mllt ldlrele. Halli Be
yin de bnan: eeıanın on sekizinci 
maddtllM '"fikaa alta MDe hap. 
llae bJ'8r ~-

Vapursu2luk 
yüzünden 

Mallarımızı harice 
gönderemiyoruz 

Dün ltaıyadaıı tekrar milbim 
ıthalat eşyası ~elmiştir. BuıWar 
ar&.8mda. bilhassa demir eeyast, 
yün mensucat, makine ve aksa· 
mı, priııc eşya, zımpara ld.ğıdı, 
boya, vernik, mantar, sigara 
kağıdı. otomobil ve aksamı faz· 
la mikdardadır. 
Di~r taraftan ihracatımızın 

son 2'ilnlerde vaparsualuk yU -
zünden arolih:ğı görtılmektedir. 
Harice gönderilecek maddeleri -
mlz ecnebt vapurlarmm llman -
lanmıza az uğramalan yUzUn • 
den 2'öndetilemivor. Bu Bebep • 
ten dtln yalnız İtalyaya susam, 
Franaa ve Italyaya fasulye, 
Bulgaristan, Romanya ve Yu -
nanistana tue balık. Suriyeye 
kestane, Mısıra elma, Fransaya 
paçavra, Filistine ağaç kabuğu 
gönderilmiştir. 

Bir koridor 
toplantısı ı 

Geçen Cumarteei glinU ekle
rlyet olmadı~ı için toplanamı
yan lstnnbul Barosu Avukat
ları dlin öğleden sonra toplan· 
mıtlardır. 

Avukatlar ;reratzlik yUzlln
den adliyenin bulundufu Yenl
poatahane binasında, lktncl 
katta ticaret mahkemelerinin 
Dnllndekl köşeli koridorda top
lanmışlar ve sağ taraftaki ko
ridorla, sol taraftaki koridor
da birbirlerinin yllılerlnl gö
remlyen balann konutulanla· 
rı işitmeleri için de hoparlör 
konuımuetu. 

idare heyetinin raporu o
kunduktan sonra bası avukat• 
lar söz almışlar ve müzakere
ler bir ha7ll münakaşalı geç
mlt. bu arada avukat Vedat, 
Aza aeelml meaeleslne temas 
etmlt Ta bazı 7erıerdeu mata· 
leası sorulan Baronun, umumi 
heyetin fikrini almadan mlita
lea beyan etmemeıinl söyle
mfttlr. 

Avukat Asım, Tapu dairesin· 
de bir kata sıkıştırılan hukuk 
mahkemeleri meaelesl tızerln· 
de durmaf, mahzurlanıı4aD 
bahsetmiş ve: 

.. - İdare heyeU raporunda 
hukuk mahkemelerlnln ş6rayı 
devlet binasına taşınacağı U· 
midi kaydedilmektedir. Ben 
bu ümide iştlrAk etmiyorum. 
ldare heyeti bu mesele Qzerln
de ciddi bir l}ekllde metgul ol· 
mayor. Altı 7Q1 elll hukukou· 
nun teşkil ettiği Barodan bu 
hususta mUtalea soruldu mut., 
demlftlr. 

Bundan 10nra .as alan avu· 
kat Celll SoJ'11 da &JDl meee
le7e temas ederek bina 1f1 hal· 
&edikten eoara kanunlann mo
dern olmasının bir te1 ifade 
etml7ecetınden bahsederek 
eöılerlnl to1le bir nUkte Ue bl· 
tırmtıtır: 

•ı - Nasıl, ki Xurbatalıde
rede tahtelbahir manevra J&• 
pamu, ahırda ta17are uca· 
mıua, &1fl &Jft 7erlere datıl· 
mıt adllT• de faall1ette bulu
namaz., 

Mttsakeren!D klfQetlne dair 
verilen takrir kabul edildik
ten sonra altı idare heyeti 
A.zasmın seçimine !rlşllmlt ve 
avukat Abdullah Göz 66 reyle 
kazanmıştır. Diğerleri hakkın
da verilen reyler tasnif edite
medlğlnden gelecek hafta top
lanılmak ttzere içtlmaa nlha-
7et Yerilmiştir. 

Kartalda mektep 
vaziyeti 

Kartal kazuınm ortaokul va
ziyetini tetkik etmek Uzere ma
arif mUdUrtl Tevfik Kut dUn 
Kartala git.mlftlr. Vekllet Ana· 
dolu kıyısmm ortaokul ihtiyacı
m kati IUl'ette halle karar ver
miş bulundu'1mdan, icap eden 
bütün tedbirler almacaktır. 

Her ailenin gehrlnl ve gide
rini bildiren muntazam bir he
sap delterl olmalıdır. Hesapsız 
barcayaa pualum gemiye ben-
r.er. 

•• 
Universitenin 
kitap ihtiyacı 
Rektör bu mUhim maarif meselesi 
hakkında dün beyanatta bulundu 

lsa.nbal Oııinrsiteai Rckt6rü Ba)', adamını teşvik etmek lazımdır. 
Cemil Bitse! ()niversltenin kitap ih- Kitapsızlıktan şikAyeUn hakla 
liyacı "c kitap meselesi etrafında noktaları ,·ardır. Bazı dcnlerin 
dün şu mühim beyanatla bulun- lıAlA kitabı yoktur. Bnnun başlıca 
muştur: llç sebebi vardır. Ya ders yeni kon 
"- Kitap meseleaine dair aon muştur, ya profesör yenidir, yabut 

günlerde yapılan neşriyatı dik.kat. la dersin ayrı ayn eserlere ihtiyaç 
le takip ediyorum. Bunlann mem• g3steren muhleliC kısımları var. 
lcketin ..-e talebenin kitap itU78kı. dır. 
nın bir tradtsl olmak ltibari)'lt le- l\lese1', iktıs:ı fakültesinin 4 ün-
li'ıkkl ederim. en sınıfı bu yıl açılmıştır. Bu sı. 

Şfipbe yok ki kitap ltl Onlveral. nıfın biitün dersleri tabii olarak ki
tenln halletmele mecbur oldulu lappsudır. Zaten eksikler en çok 

işlerin en lflcDdllr. bu fakülle ile fen ve edebiyat fa. 

Bl L ilmi da ,.. killtelerlndeclir. 
r aere, eter :ney na -· k 'kl b" d ı · ek '--J d lildl Bu 1 i E sı eri ır 7an an tamama. lırm :au aJ e r- nua ç n . . 

h d el bl ili d 
mıığa çahfırken ilnıversıtenln ııe. 

er fe:V en evv r m a amının 1 1 . U il 
b 1 i d k dl 1 il 1 ....... n ş eyen faalıye her yıl ekı ler 

uzur ç n e en ° m a._ .. r. orta)'a ko)'acaktır. Universitede bu. 
matara nrebllrnesi '+'e hevesle bir rada öltrenilir '+'e ilim derinleşmek.. 
ömür çahıması JAaımdır. Muhal. le elde edilir. 
let eserler ancak b6yle vjlcuda ıe-
Ur. 

Bu fArllann temin edilebilmesi 
halinde de uer 'rikade ptlnne. 
miş Wm adanılan ~ktur. Kendi 
branpmda 1671lyeJ1m, Franunıo 
•e lnlçrealn f6breUerl dlln)'&Jl 
bıtan DeTletler Hukuk profes&rlerl 
neneanıt •• Lapradella, llercler .. 
Dorel çok asan )'ıllar okattaklan 
dersin ne muhtasar ne mufaual 
birer kitabını bırakmamışlardır. 

lktuadl eartlar da llınt eserleri 
hazırlama meseleıinde rol oynar. 
Talebesi veya okuyucusu mahdut, 
zümreler her yıl birkaç nfishası sa
tılacak eseri •Ocuda sellnnele ilim 

Ba itibarla her ders kitabının 
yanında bft)'ftk itim kltapplanna, 
ayrı tetkiklere daima lbllyaç ka. 
lacaktır. Bunları ne kadar hızla 
çalı~sak kısa yıllarda tamamlaya. 
mayıı. 

Talebenin ilk düşüncesi profesö. 
riln notunu veya kitabını belleme 
ve imtihanı bununla Terlp ıecme.. 
dlr.tıerledlkce Te ilmin bununla 
elde edilemiyecelf ni ftlrendikçe 
denlerde esaslı noktalan not etme, 
bunlan derfnleılirme, kitaptan, 
kDtnpbanelere baf vurma hensl 
selir ve liniversile tahsili bununla 
yapılır. 

Manifatura eşyalann
da yeni tenzilat 

Manifaturacılar dün bir 
toplantı yaptı 

İstanbul manltaturacı!Jn dftn sabah Ucaret oduında aon toplan· 
tııanm yapD1111ar, w tıserlerinde yUzde 80-'lO ihüklr görülen mani
fatura eıyaJarmı normal fiatlara indirmek içilı almmuı icab eden 
tedbirleri karar}&ftmml1arclır. Toplantlda mmtaka ticaret müdllril 
A vnl Sakman ile ticaret odall umumi lı:lttbl Cevad Nlııami DU.zenll 
de hazır bulımm~. 

NetJcede aJmm11 ve ••m•cak tedbirler töyle ıe.blt ediJmlttJr: 
1 - Bazı tUccarlarm, plyaada1ı:I manifatura 81ya81 mevcudunu 

azaltıp flatlardald yU:kleH!ll temin mıJrııadlyle malJarmı banJcalara 
terhJn etti1ı:lert ve brld* olarak mtıhim avamlar aJdı1cl•n öğreail
miftir. Bu avanalarm lı:eBllmesl 1çbı derhal hn.nkalıra emir verµmtt. 
Ur. Baııkalardald rehin mallar aatııacalı:, avanalar böylece geri aım. 
m11 olacaktıt. tatlyen ttlccarlar lı:eadi lı:endilerine aV&MlAn geri te
diye ederelı: mallarmı alabllecelı:lerdir. Böylelikle plyuaya mal çllı:a
nlmJf ve dolayıstyle fiatıar dilfUı11lmtıe olacaktır. 

2 _ ttaıyadan manifatura efYUI get1rilmes1 temlD edilecektir. 
3 - Btlktmü fabrlblarmm fiatlanm lnc:Urmelerl temhı olum. 

caktır. 
4 - GllmrUtlerde bentız çeid!meml§ olan Sellove manifatura 

el)'UIDJll da çıtan1mam için bir kararname projeal hazırlanmll, Ve. 
lı:lller Heyettne verUmiotır. • 

5 - Yllzde elli sellonyl havi pamuklular malba oldaju tısere 
gtımrUJı:Jerde ipekli addedilmekte ve böylece ytllılek a6mrGk tarife
sine W>i tutuJmalı:taydılar. Yakında Velı:iller Heyettaden çıkacak yeni 
kararnameyle bu nevi kumqlar, yalmz bir defaya mahaW!I olmak tlle
re pamuklu addedilecek. u g11m.rtl1ı: resmiyle ithaline mUaaade olu. 
nacaktır. Bunlardan başka htııramet lhtltlrm tamamen a11Qne 1"0-
melı: için. diğer bazı tedbirler ahDDJ, evvelce hazırlanan lhtiUrla mil· 
cadele kanunu projealnl daha geni§ ve ttımunn bir ıekJe sokarak 
lleclfse sevtetmlftir. 

Diğer taraftan iplik ve matara buhranı piyalada çot llddetlen· 
ml§tlr. Beı kuruttuk makaralan 1'5 ~ blle almak mUmkUn ota. 
mamalı:tadrr. 

Okullarda hava hücumlarına 
karşı tecrübe 

Hava hUcumlarma kartı okul
la.rda yapılmaama. başlanan pa -
sif korunma teşkilAtı huırltkla-
n tamamlanmıttır. BUttın okul
lar teşkllfttlarmm muntazam bir 
surette çahpıamu kontrol et -
mek bere denemeler yapmaya 
bqlem'llN'dır. 

DUn Fatih ?56 met okttlda bir 
deneme yaoılmı~. 700 taie • 
besi bulunan bu ortlda tecrit -

bey4t wrlJeD bir lpretJe bqlaıı
mış. bllttlD talebe Bt1kOD ve in· 
tizam loenfnde mukell ağret • 
menlerin J!ezantl altmda okulu 
tqaltmllla'dJr. Evleri Ulak ba-
lıman talebeler ~ llttca 
etızı.fll.-dlr: 

Ba tüflde ~.ı .. ,..,. 
si gtınUnden itfbar'!n btıtUıı o -
kullarda daha itenit mikyasta 
yapılacaktır. 

Tedaviye muhtaç ço
cuklar için 

Veni çocuk dispan-
serleri açılacak 
İlkokullarda okuyan çocukla

rın sıhhl \•nziyctini kontrol ve 
tedaviye muhtaç olanların te -
davile::-ini ~·apmalc Ur.ere ~uh • 
telif kazalarda yeniden ~uk 
dispanserleri acılacaktn-. Şlm -
diye kadar Üsküdar, Befflktaş 
ve Edirnekapıda bulunan dis -
panserlerin faaliyetleri mucibi 
memnuniyet görillmilf, bu kua 
dahilindeki gerek ilkokul tale -
besinden ı?8l'ekse ilkokul caitma 
gelmemi§ çocuklardan yUzler -
cesl muayene ve tedavi edilmiş
tir. 

Sıhhi dispanserlerden başka 
ayrıca gez, diş klinikleri de ku • 
ruJacaktır. Bu hususta tetkikler 
yaptlmaktadn-. 

-o-

Satye davası 
Dün de bazı phitler 

dinlenildi 
Satye binasını yolsuz bir ıekil

de utın alarak harineyl yib bin 
liradan fazla zarara sokmaktan 
maznun olan Denizbank erkim. 
nın birinci ağır cezada görülen 
muhakemelerine diln de devauı 
edllmif, phitlcr dinleııilmittir. 

Yine bir hayli meraklmm dol
durduğu mahkeme salonunda ilk 
dinlenilen phit İstanbul defter, 
dan Şevket idi. Defterdar Şevket. 
alım satım ip hakkmda e11.1h bir 
malQmatı olmadığını ı8yledikten 
sonra ıunlan anlattı: 

"'- Maznunlardan avukat Atıf 
mektep arkadaınndır. Bir atin ge. 
Up beni nCSrdU. Kendisinin de bu 
ite kanpca~nı. hiç para alma. 
dan bir makbuz irmaladıfını ve 
bapna gelecek akıbete katlanaca. 
fmı söyledi." 

ikinci 'ahit eaki Denimank ıu. 
be mUdürlerinden ve .uncnkl lL 
manlar umum mGdUr muavbıl 
H&mid Suacoilu idi. O da alım 
aatım itine dair maıamatr o1ıme 
dığını, fakat Satye binasır.ın He. 
yeti Vekile karariyle iatimWr e. 
cHJmesine karar nrildiliıü maltl. 
mat 1rabllinden Yusuf Ziya önişe 
bildirdiğini ICSyledi. Uçüncll p.. 
bit limanlar umum mGdilril Raa. 
fi Manya da aynı tekilde ifade 
verdikten sonra elektrik tfrketL 
nin müdürlerinden Dela.krua din. 
lenildi. Delakrua da tunJan tay • 
lecli: 
"- Satye binasına 250 bin lira 

kıymet biçerek satıp çıkardık. 
Jerans ıirketi bize yüzde bet ko.. 
mfıyon ile Denizbankı mlltteri o. 
larak buldu. Satıp yaptık, para. 
ID!%1 aldık." 

Hamal Salih, Muhiddin ve da. 
ha birkaç phlt dinlenildikten 
sonra vakit geçiktiğinden muha
keme baf1r.a bir ~e bıralaldı. 

Kadıköy koyunda balık 
tutmakyuak 

Bilhuaa balık meVBimlerfnde 
her akşam hava karardıktan 
sonra Haydarnaşa ile KadıkBv 
arasındaki kovd& yüzlerce babk 
çı bVJfı toplanmaktadır. All -
kadarlar bu vaziyeti Haydar,,a
şa ve Kadıköy iskelelerine va -
naşacak vanurlar için tehlikeli 
lfÖrmtlşlerdlr. Bu sebepten bu 
koyda 1-lık tutmak menedile • 
celrtir. 

--0--

Merıin vapuru sulara 
kapıldı 

DUn sabahSirkecf nhbmm -
dan hareket eden Denizvollan 
idaresinin Mersin vanuru sula
ra kapdmış. denizdeki demirle
ri çıkarmakta olan Gevve al • 
'arnuma çarmı)fbr. Bu ufak 
4!9mlnfn l&Dcak bat kanortuJJı. 
da buluuan lmnbm camlan ln
l'Jlm!I ve bazı kılmılan huara 
ufraımttır. Lfman Relallfl tah-
1dbt yapmaktadır. 

Liae tarih lcitaplan 
Ll..ıerln dokuzunr.u IJ1Dlfla -

rmda olnıtula'fl tarih ktta1>1an 
Maarif VekflHll taratmdan too
luıan bir koatf8JOD marifetlle 
hunianımfltı. Bu ldt&t>lar far • 
ma forma buıtan.k okul bıle • 
beterine ""~lm!lkt&dTI". Ede • 
bfvat tarhl lrf tabı bfrkac "1ne 
laı~ııır tamamen balDlmJf ola • 
cütlr. 

Her Ttlrlc ,erD malı lr:allan
mak .aTaf'Dda göniillll bir 
propasandaeı o•ma•ıcJır. 

Radyomuzda 
"yabancı,, dille 

·Turkçe,. neşriyat 
Yazan: Hikmet Miitdt 

D ünkU "Cumhuriyet" ·~ 
yomuzun bir eladi"i" bit' 

lıfı altında neerettlği bir_!.!! 
da, Ankara RadyoeunUD Y~tı 
cı dillerde yaptıfı neırb
tenkit ediyordu. ~ .. 

Onun "radyomuzun bir _... 
ği" demesini bir kompum:;. 
tarak kabul etmek 1bDDI » 
Radyomuzun hJç lll~ ,, 
"bir delil". '1>irden m~ .. 
eksiıH vardır. Vaktt Vl!-~-~tr 
eettiıHmiz ve zamanla ~ 
nacaima emin bulunduiu--;. 
bu eksiklerin bqlıcası da,_!°~ 
nebi dillerde yapılan neeriY-" 
muht.evasıdır. • 

Otedenberi dtlflln~' 
Bizim mesela eu farsça Y!f~ 
negriyata, neden beyn~~ 
ha vadisteıı başlanır? J:SUI"--:: 
Türkiyedir. Radyo mf!rke!tJ~ 
karadadlr. Maksat, kendi..__ ...... 
ret ve kahillyet.lerlmlmen D8lr.': 

tarnu da istifade ettırm8ktl'; 
Fakat bu hizmete kareı~.!,. 
bett.e ki bir kAnmJz olacaa""!": 
O klr nedir: Temiz TUrk i~ 
ne, i.naanivetperver Türk :r,ı 
detliiine sempatl, saygı ve 
de ortak knanmak! .. M~ 

ti~!bizim eimdl J&l>!l.!t 
mız sadece bir hizmet oıaı~ 
kalıyor. Öğle vakti radyoY!1.._. .. 
eıyonız; tnrkoe neşriyatta o~.:t· 
~ gibi, farsça neşivatta d.:ı.r .. 
avnı beynelmilel haberler iiu' 
~~rAJı!:.a ~ı=~~~ 
cadeleel, Amerika - Ja~ 
mftnasebatL.. . __ ., 
Şunu dalma hatırda ~~ 

yız ki. ba gibi haberler, ~-_ 
ya oldufu gibi Tahrana da at' 
zamanda ~ider. Beynelmilal ~ 
tlhbant ajansları. 
blltlln medeni merbzter1nde 
ha.birler bulundururlar; 
o merkezlerin remıl ajansl 
anga1manlar yal)ID!JlardJr. 
naenaleyh bu nevi havadill 
zim kadar onlarm da Mır'llll~ 
olma.lan daima ki.bildir w ~ 
zlmki yalnız "maltlmu ilim" " 
ibaret kalır. 

Halbuki, dfier taraftan 
dimim alt haberler de ve 
ihmal etmiyecek olsak, ki 
ne kadar daha enteresan ri 
rinde b!r hareket olur. TUı' 
den nlen bir -, evvelA .. _-:..., 
venin ahvalini, noktal n~ 
husmd hayatını lııp. ve ~ 
airetmelt, bqkalarmm ~ 
bizden alamamıtı oldu~ ba~ 
teri vermeli deiil midir! BU __.f 
hada ~liyecek a6z8m1hs .,.,-.,. 
Açın İtalyayı, ac:m YuPı&'~ 
vı. hatti. bugQ,nkil harp ftldt~ 
sile daklkuı daklkuma 
neşriyatla dolmq o!._~ tn~~ 
radyaeunu ~ .• ~ 
ki, Uk verdiklerl eh~ 
kendi 18tihbar menbalafll""" 
Kendi gaye ve ltlbarlandır· 

Ankara n.dyosu tertlı> h ~ 
her dn yabancı dillerdeJd P"'
rlyata eeu olmak tlrJen, -~ 
tahkikata ltızum yok • o ~( 
sal>ah euetelerbıde yuıbd # 

lan mlllt ehemmiyeti hais ll'ı' 
berlerl, fikirleri taplualar -~ 
r.aman için • ttJldlr. Bir ~ 
için, dlyonım. Zira. bu ~ 

:-~~~~~=~ 
na.bilecek pyleıdlr. Vektl 
temu etmeli, 
veslle olacak ve fakat ~ 
rma da bir fayda wırecd. 
nek teşkil edecek ana nrealll~.11 

~~ =~t ta,::::,;..~ 
malı.. dUştlnmeli. J3afka ~M( 
ketlerin ecnebi nqriyatmJ ~J 
meli. Son amıntanla ~ 

:~~-::lde~ 
eden Budanette radyon ol~ 
Oraya da kulak vermelL S ,_ -
ttlrllc;eden bqka bir ~ " 
kat e9l8 it!harile !'TOJ'a 
neşrivat yapmaJJChr. 

Millt Şef için 
bir bUsl 

Yedllrule c!mnda Balıkfl ~ 
tanesinin Atatürk parkıııd!: 
Atatflrk btlBttlnUJa yalllllda 
Şet bmet fnanu için .~ 
mermerden bOılt ~ 
tır. Şimdi bU9t beri~ ~ 
yazılmık .iti berinde~ · 
tadır. 
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~ınumı tahsilAt 
~ milyona yakın 
~:la.Iık gösteriyor 
~ t "?l-Uhabirirıden, 9 - Ma
~leti 1939 ikinciteşrin. 
, .. "lbarile umumi tahsilat 

~·1137.597.903 lira ola -
~ ıt etmiştir. Geçen scne-
13~ ayındaki tahsilat mik

,172,379 lira olduğuna 
,lradaki fazlalık 425,524 li-

-<>-
~btıen okullarında 
'-ı~ yatılı okuyacak 

'lcı olanlar 
t 't>ıuJıabirindcn, 9 - öğ~ 

~ 0kulıarm.a. parasız yatılı 
lta:bul edilenlerden !stan • 

~ ~~~nlann isimleri şunla~ 
<>gretmen okulu nehari 

~ an Güzin, !Kadıköy ikin~ 
<b.ı.Okulundan lnci, HeyOO.. 
·q;a okulundan Mela.hat, 

kız öğretmen okuluna; 
t orta ok"U.lundan Beşir 
a·ı6iretmen oklıluna ka .. 

ı er. 

tiind;93s bin iklo 
tütün satıldı 

muha.birinilcn, 9 - İz.. 
t;len ihaberlere göre, J 

tün satış yekunu dört. 
935 bin kiloyu bul .. ' 

1 l 
Deniz harbinin 
sivil kurbanları 

5 vapur battı, 88 insan telef oldu 
Londra, 9 (A.A.) - İngiliz hava kuvvetk. 

rinin iki Alman !denizaltısına taarruz ettikleri ve 
Jcrsey destroyerini yaralayan Alman denizaltı. 
sını da batırdıktan son 24 saat içinde bildiril. 
nüştir. 

Scotia adındaki Danimarka kömür vapuru bir 
mayna çarparak batmış, 21 kişilik mürettebatı 
telef olmustur. 

1088 tonluk İngiliz Merel vapuru cenup sa. 
hillcrindc bir m:ıyne çarparak dört dakika için. 
de batmıştır. Dün şimal denizinde devriye gezen bir in. 

giliz tayyaresi mezkür denizaltısını görmüş ve 
iki isabet kaydeylemiştir. J ersey destroyerini 
yaralıyarı Alman· ldenizaltısının dün bu hücum 
neticesinde batmış olduğu zannediliyor. 

18 ki~ilik milr.cttebattan ancak ikisi, onlar 
da yara~ı olarak ku:tarılmışlardır. 

Jersey destroyeri mürettebatından yarala. 
nan 12 kişiden ancak birinin yaraları ağırdır. 

Şimal denizin: le batan bir vapurun mürette
batından yedi kişi bugün bir kayık içinde görü. 
terek k..ırtc.rılmıştır. Bu batan geminin adı henüz 
ö ğrenilrr.emiştir. 

Korca admdaki İngiliz vapuru dün gece in. 
giltere ~ark sahilleri açığında bir maync çarpa. 
rak batmıştır. Mürettebattan yedisi kurtarılmış, 
iç.lerinde Jıaptan da dahil olmak üzere diğer sc. 
kizi kaybolmuştur. 

Bi90 tonluk İngiliz Mavasota vapuru Atlan. 
tlk den;zin·Jc bir Alman denizaltısı tarafından 
batırılmıştır. Gemi mürettebatından 44 tl kurta. 
rılmıştır. 43 ü kayıptır. 

Batan İngiliz Destroyeri 
Brandon adındaki İngiliz vapuru ingiltere

nin garp sahilleri açığında torpillendiğini ve sür. 
atle batmakta olduğunu bildirmiştir. · 

K'lpcnhağdan bildirildiğine göre geçen gece 

Londra, 9 (A.A. ) - Resmen bildiriMiğine 
göre, 13 Tcşrinisanide "Blanchc" destroyeri bir 
mayne çarparak batmıştır. 

Sıhhat Vekili 
tErzurumdan Elazığ ve 

Diyarbakıra gitti 

Pamuklu mensucat 
fiatleri 

HükUmet yüksekliği 
bertaraf edecek 
tedbirler aldı 

Erzurum, 9 ( A.A.) - İki g~ 
uen.beri şehrimizde bulunmakta 
~b)a.n sıhhat ve içtimai muavenet 
vekili Doktor Huliisi Alataş, 
(}ün öğleden evvel buradaki sıh- Ankara, 9 ( A.A.) - Pamuklu 
hi meseleler üzerinde tetkikleri - mensucat fiyatlarında görülen 
ne devam eylemiş, öğleden son- yükseklik üzerine, hayat paha -
re: da Ilıcaya. giderek orada ya - lıhğına müessir olan bu mevzu 
pılmış !bulunan yeni banyoları ür.erinde Ticaret Vekaleti !büyük 
:ve diğer tesisatı gözden gesir - :})ir ehemmiyetle durmakta.dır. 
m.i.ştir. Ticaret Vekaletinin süratle 

Doktor HulUsi Alataş Ilıcadan yaptığı tetkikler ve aldığr ka -
~rimize d?n~ükten s.onra saat rarlar neticesinde, bu fiyat l'ük 
18,50 de Elazrga ve DıyaI"bakı • sekliğini bertaraf edecek esas -
:ra: gitmek i.iaere Enui"umdan. ı,t.i Uıdbirlere teveestll ohmmq -

'&ynlm.ışt.ırs hh" v· k·1· • · t nd tlır. 
.ı. ıye e ı ımız ı~. asyo al Ticaret Vekaletinde salahiyet 

valı 1~e kolordu ve musta?kem.. ~· i bir makamdan aldığımız ma· 
mevkı kumandanları, daırcler~ ... Omata nazaran bu tedbirler şu' 
anüdürleri tarafından uğurlan '\) noktalarda hula'.sa olunmakta .. • 
mıştır. drr: 
~ 1 - Sümer Bank fabrikaları, F ransaya neler pa~u~lu . mens~cat fiy_atlarını 

ııdegıştırmıyeoektır. Bu fıyatla -

izmirde şiddetli 
yağmurlar 

Bazı binaların bodrum 
katlarını ~eller bastı 

lzmir, 9 (A.A.)-Evvelki gün 
başlayan yağmur devam etmek
tecl ·r. Dlinkiı şiddetli ve sürekli 
yağış esnasında yukarı mahalle· 
lerde bazı evlerin kiremitlerini 
sular sürilklemiş ve bazı binala
rın bodrum katlarını da seller 
basmıştır. Belediye tıkanan la -
ğım deliklerini süratle açtırarak 
'biriken suların cereyanını temin 
ıeylemitşir. Sağnaklar fcsıursmda 
\bazı yıldtrıriilar da du.mii.ftür. 
Yağmur kazalarda da şiddetli 
devam etmiştir. Bazı kazalarda 
olan telefon muhaberesi inkıtaa 
uğramu~.sa da süratle tamir edil-
•ımektedir. 

Küçük haber ler ................................ ..... 
· h d "• ? rın muhafaza ve idamesinin ica- * Musolini evvelki gün, 1tal· 

-o- 1 raç e ecegız, ~ttirdiği bütün tetbirlerin hü · yan Ege adaları valisi Devecchi-Uk Esı·rge e 'kumet almıs bulunmaktadır. yi kabul etmiştir. m Aııkara, 9 ( A .A.) - Ticare~ 2 - Memlekette mevcut di - * Lord Lloyd bir çok hüku -
h 

1 
Yekaletinin teşebbüsleri üzeri'\ ger pamuklu sanayi mensucat met şefleri ve hariciye nazırlari-

L~hlUnUn ba OSU rıe, diğer mühim ihraç maddeıe-ı ve mamulatı fiyatlarının teref - le mülakatlarda bulunduğu Av
~ rimizin de geniş mikyasta Fran+ füüne meydan vermiyecek ted - rupa seyahatinden Londrava av
' 1ta, D (Teıctonla) - sız pazarında satışlarını temi~l-.. irler alınacaktır. lcabında, ka· det etmiştir. 

1
11tnet lnönUnUn yUksek edecek tedbirler alınmıştır. Bu, ;put bezi ve pamuk ipliğine mev- * Bükreşten ver:ien malUma-

lt erindeki Çocuk Esirge-~ eümledeI\ olarak 10 bin ton ku - • ~ ~mrük resimleri tenzil eoi - ta göre, Sovyet maslahatgüzarı 
l'unıunun. tertip ettiği ru üzüm, 5 bin ton incir ve 3 ibin1 ılerek 15 teşrinisani 1939 za ka - Poptilycf. geçen gece Gafenko -

t:•tUmlt( balo .bu .akşa~ tonu kabuksuz ve 1000 tonu ka - fdar cari olan fiyatlar muhafa - yu ziyaret etmi~ ve beynelmilel 
:alas salonlarında Ye~ WkIU olmak Üzere 4 bin ton fın.. :a edilecektir. . komünist revüsünde intişar eden 
tt ll,loda Bayan 1nönU~ C!rğm Fransa.ya ithali için Fran-1 3 _ Gümrüklerde bulunan makalenin resmi So\-vet noktai 
,._ 1•. Dahiliye, Nafia, Ha ı8tz makamları tarafından ithalt sun'i maddelerle karışık pamuk nazarını ifade etmediğini ifade 

6 A.dliye ~ekillefi, HU: permisi verilmesi takarrür et ... ~ular pamuklu tarif esile çıkarı- etmiştir. 
111'e Pa!U.crka.m h~!fl Jrfıştir. ~ :facaktır. 
ı. • ll.aıo samimt blr hav'ai '.Ayrıca Fransanm almış oldu· 4 _ Gümrüklerdeki Alman Ayrıca Sovyet hükumetinin 
o:ıcrn bugün iki memleket arasında 

~ · ~kararlar neticesinde, Fransa-· .menşeli mensucatın yakın za- mevcut karşılıklı emniyet müna-
.,. B-<>:-- . . ':nin.bütün ihtiyaçlarını kanııla - 'manda çıkarılma.S'l imkanları tc· sebetlerini idame arzusunda bu_ 

1 razılya alçısı ya.bilecek büyük miktarda kuru
1 

min olunacaktır. l:ındu~mı ilave etmiştir. 
~a, 9 ( A.A.) _Yeni Br~. ~~1.en.in de ~emlc-~ct!m.izden f 5 - Anlaşma icap~arı ?ahilin. .. * .!rı~iltercde Frith. of Forth 

'~ıtıi Cari ~l' d 0ur· ~ mubır~aası dcrpış edılmıı:;tır. .de, İtalyadan da genış mıkyas - koprusü ekspres üzcrınden ge -
~~ os 80 e 0 ; --o-- .ta pamuklu mensucat ithalRtr çerken, yolculardan biri tarafın
~ saat 16 da.~~·. M 11 dam Görinv'i" bir byapılacaktır. Bu husustaki ted - : dan bir bomba atılmak suretile 

de Cumhurreısı l:np· I ... J-1 birlere şimdirlcn tevessül edil - 1 uçurulmasına t~ebbüs edilmiş· 
11l<ian mutad merasimle <:ız cocugu 0 nn miş bulunmaktadır. 1 tir. JGiprüyii vc(er gecmez tren 
'd.İlereJC itimatnaınesini Birçok Avrupa devletlerinin 1 durmu-~ ve T>t•lislfr yolcuları is-
~lettniştir. ve bu arada Almanyanın da ber veriliyor. Madam Göring 1 ti~:·aha "başln~.c:tır. K~prü bir 
- da ih · • 1i · d ib 1 d v •• • ·ı..· '"dd t 1 d zd v mufrezc askerın nezaretı altın -L... -.uasm arıcıye u - arp halın e u un ugu şu gun- · o1.1ır mu e evvc e ya ıgımız da ibul kt d N k'. ··d 

~Ubı · · Ce A Gö' . • .k. . 'b' v d - k .. unma a ır. • e opru e 
·muavını vat - lerde Madam rıngın ı ıncı gı ı çocugunu cgurma uzere ne de <lemirvolu üzerinde hiç bir 

da liazn- bulunmuştur. çocuğunu dünyaya getirdiği ha- İsviçreye gitmişti. hasar yokt~r. ......... _________________________ ., 
lki ırün aürt:ı;ek,edebi hiki.ye. ı 

~i r Seyahav~~.~ ~?.j~ ~I 
ta, güzel ve bir kadın beklene. 
cek kadar mahrem bir enteri. 
yör haline girdi. 

Bir dördüncü dubleyi garson 
getirip brraktr, hıyar turşusu.. 
nu tazeledi. Tabak sesleri arttı. 
Uzakta ibir iki kelime türkçe 
kbnuşuldu. 

Bir yudum daha oh. Ölüm, 
Delki de bir memlekettir. Işık. 
lan söndürülmüş bir Paris ka
iiaı: güzel, tayyare korkusundan 

ışıkları söndürülmüş bir Pariste 
bir çift Parisli kadar yalnız 
aşklarını düşünen insanlarla do. 
ludur! Belki de ölüm şehri. O. 
rada, belki de insan yalnız iske. 
letile güzeldir. Her şey kalbi 
atma.dan, sükiı.n içinde yapılır. 
Nehirler vardır ki kocaman 
ziftli kayıklarla geçilir. Nehrin 
öteki kıyılarında mor ışıklı as.. 
falt caddelerde çıplak kadınlar 
dolaşır. 

Belki eğilirsin bir avuç su ser. 
persin iskeletine. pırıl pml par
larsın. Yeniden bqka türlü eL 
ler peyda edersin. Yatarsın bir 
denis.in itstüne, kocaman mor 
dalgalar alır seni dünya kadar 
bol ışıklı mavi bir beldeye götü. 
rür. Mavi ma.hlfık.ların içine dil. 
§ersin. Yanma altm saçlı, ma.vi 

gözlü, billur bacaklr çocuklar Ü
şüşiir. Mavi balkonlu saraylar. 
dan genç kızlar fırlar.. mavi 
roplu ölüm ... Kim bilir bekledi
ğin belki de seni orada bir hu. 
zuz alemine beklemektedir. 

Hayır, hiç bir şey yoktur. Sil. 
kut .. Yapılan şeylerin hesabını 
bile vermek yok. Ne beklemek, 
ne beklememek, ne öomek, ne ö. 
pülmemek. ne öpülmek. Sükut ... 
Kim der ki, bu bütün ha:ıların 
hazzı değildi. Sükut .. sükun .. oh! 

Garsonlar kapıdan giren ka.. 
dmı t?"enç adamın masasına do~
ru adeta zorla sürüklediler. 
Genç ka.dm şaşırarak, çekine • 
rek, ne olduğunu pek anlaya . 
mıyarak bu bıyıklı adamın kar. 
şısma geçip oturdu. Ancak gar. 
sonlar gittikten sonra: 
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Görüp düşündükçe 

Beyaz zambaklar ülkesi (!) 
'Bcyıız .Zam haklar., cJiyarınılıı kıııılı Jtı klur ü<_'tı. Hclo 

")laıın<'rhayııı •• st ihki\nılarınııı (;niiııcle hu l>enel;,) I kıı.ıllık, 
an~ı:t.ııı hiı· gt'lint'ik tnrlnsml\ cfonılıi. 1\&n artık oraht.rdA 
damla dumlıı değil, paı·ça pnrc;n da cleğil, ulnıııllbına Jtlcll)·or. 

Oı·nyı gciı·enlcr; oralılarla tnn•';'ıLnlar, hu ülkNlo lıh• 
melek n<'.slinin yn';'adığını si.>ylcı-ler. Okuduklarwuz.clıuı 
cdindiğ·imiz intibalar da böyledir. Jlattfı zaman zamnn A~
ya<la, ,\\·ruıu•cla, ı\friknda 'c .\ınerikncla boğazlaı;;nıalar 
nhlftka n~ \"kdana dokunur hallere ~irdikçc, insanlıkla ba
rı~nınk, immnlıktım iimidi kcı;mcmek için o Beyaz Zam· 
haklar iilt.c•sinin l>cmbeyaz \·icdanlı meleklerini düşiinür, 
anımı rduk. 

t~t<', ı:;inuli artık orası da. çılğm patlamalar, korkunç 
yarılmnlnr, kan ,.e ntcş içinde. 

ı\khn, 7.ekii 'c snn'atın yarattığı ,·arhklllr ili.tümle wo
t<ir uğultıılnrı, bomba ı;ntlayışları \'C kanlı :kar scrplntJJeri 
dola~ıyor. 

Xiçin'! .. D<'~ersiz ha.haıwleı·i, ha.sit lzııhlnrı şöyle lıir 
ynnfl hırnkır~nk, bunu küklii st•beplcre bağlamak jplçtOr. 
.hıl hiiyiik sehcp, hiitiin diinyanm <lerin bir buhran geçlı
mcı-;inden <loj.j;uyor. 

:ı·iiz sck:scn milyonluk bir insan ç-a.ğlnya.nı karı:-ıs111dn, 
hir nnıç kahramanın dhnclik dıınışu. yine o beynz nhlAk. o 
temiz \kdnn \'C O sıırsılınaz insanlık gururunılnnclır. Jlann 
iiylc g<'liyor, ki her " .Pin" şehidi, doğup biiyii<liiğü topı•nk 
iistiinde, dc\'rilmcden mermer hir heykel gibi, a~ a.ktn 
i.ilüyor. 

J>iinkii gazct<•lcr, Pin ha~,·ekllinin diinyaya bir hita. 
hını n<'~rcttilcr. Hu hitabede: 

"Cç milyon ]•'inlinin bu ağır ağır süniişünc, cliinyıı, kıı
yıtsız mı kalacak? .. 

Ueniliyordıı. Hen, kendi hcsnbıma hu hitabı da, Beyaz 
Zıımbaklnr diynı·ındaki, ~af Yicdanh, temiz ruhlu in anlıı
ı·m son masumluğu sayıyor \'C hem utnnç-, hem aznı1 
clııynpırıım. HAKKI St'HA GCZ<';IN 

Şu halde bil.. 
tün canlı mah
hiklann, ~ayele. 
rimizi hazırlı. 
yan, ve bütün 
hayatımızı tan. 
zim etmiş bir 
mukad dera ta 
malik olmamız 
lazım geliyor. 
Fakat şuna da 
işaret etmek is. 
terim ki hepi
miz ikıbeümizi 
ilimle aramağa. 
bakarız. Elde ha. 
yatı okumağa 
çalışan bir Şiro. 
log her ihtima. 
li, mevzuun geç. 
miş her safha. 

1 sını göz önünde 
bulundurmalı ve bütün çizgile . 
rinin içinde bulundukları ahenk 
ile mukadderat çizgisini tetkik 
etmelidir. 

Mukadderat çizgisi muhtelif 
noktalarda başlayabilir: 

Mesela: Hayat hattından do
ğabilir. (Resim 11, numara 2.2) 
doğrudan doğruya bilekten baş
layabilir.. (Resim 11, numara 
1.1), veyahut (Resim 11, numa. 
ra 3.3) te görüldüğü gibi Ay 
tepeciğinden, ve yahut avuç içi. 
nin ortasından cıkabilir. 

İşte bu muhtelif vaziyetlerin 
izahı şudur: 

Hayat hattı menşeli, yani ha. 
yat hattından çıkan bir mukad
derat çizgisi (Resim 11, numa
ra 2.2) muvaffakıyetinin şahsi 
gayret ve mezivetlerle elde edi. 
leceğini gösterir. Şerailler ve 
hemen içinde bulunduğu muhit 
mevzuu uygun değildir. Mevzu 
ailesinin arzu ve planlarına uy. 
makla f edakarhk ediyor, de.. 
mektir. Buna rağmen eğer mu. 
kadderat çizgisi vazıh ve km'. 
vetli ise bu da mevzuun yukarı
da bahsettiğimiz ~raite rağ. 
men her türlU müşkülatı yene. 
ceğine ve işi hiç bir zaman ta. 
lihe terketmiyerek ı:ıahsi j?ayret 
'Ve meziyetlerile muvaffakıyete 
ereceğine delalet eder. 
Şunu kaydetmek lazımdır ki 

- Ne oluyoruz, dedi. Kimsi. 
niz? Benden ne istiyorsunu? 

- Hiç. dedi öteki, anlataca. 
ğım. sakin olunuz. Bir bira içer 
misiniz? 

- Rakı içerim, dedi kadın! 
Kadına rakı 1?eldi. Erkek an. 

lattı. Kadın güldü. İçtiler ve son. 
ra kolkola bir otele doğru yürü. 
düler. 

Otelde mühim meseleler çık. 
tı. Nüfus kağıtsız oda vermi • 
yorlardı. Erkeğin nüfus kağıdı 
vardı ama, kadının vardı ama. 
yine olmuyordu. Bereket ki. er. 
kek cebinde uzun meşakkatli se. 
nelerin ve mahrumivetlerin bir 
günde harcanıverdiği kağıt pa.. 
ralnn taşıyordu.. fr c lira fazla. 
ma bir başka otelde bir başka 
soğuk oda kiralandı da yabancı 
mesut oldu. 

bu çizginin doğrudan doğruya 
havat hattından başlaması şart 
degildir. Hayat hattı ile birleş. 
miş bir pürüz de aynı manayı 
ifade eder. 

Burada mühim ve şayanı te. 
eessüs olan bir nokta bu pürü. 
zün işaret ettiği tarihin (tarih. 
lerin nasıl anlaşıldığını ileride 
göreceğiz) hayat hattında gör. 
düğümüz üzere mcvzuun istiklL 
lini ilan ettiği tarihe tekabül 
etmesidir. Demek ki mevzuun 
hayatında mühim bir değişiklik 
olacak ve bu değişiklik istiklal 
ve muvaffakıycti temin edecek. 
tir. 

Bil.ekten Çtkan mukadderat 
çizqisi 

Bilekten çıkıp doğrudan doğ. 
ruya Zühal tepeciğine giden bir 
mukadderat çizgisi (Resim ll, 
numara 1.1) Güneş hattı iyi 
resmedilmiş olduğu takdirde 
mevzuun her şeye hakim bir 
muvafafkıyete ereceğini ve bü. 
yük bir servete malik buluna
cağı gibi fevkalade zengin ola. 
cağını da 2'Österir. 
Ay tepeciijindcn gc7eıı mu7;m1. 

derat çizgisi 
Ay tepeciğindcn gelen bir 

mukadderat cizgisi (Resim ll. 
numara 3.3) mevzuun akıbeti
nin kendi elile tayin olunamıya. 
cağını, şunun bunun tesirile sü. 
rükleneceğini ve çok hareketli 
olacağını gösterir. 
Eğer böyle bir mukadderat 

hattı, kalp çizgisi ile biribirlcri. 
ni katederlcrse bu fevkalade 
yüksek ve mesut bir izdivaca 
delalet eder. Bu izdivaçta ro. 
man. ideal ve mesut tesadüfler 
rollerini ovnamışlardır, fakat bu 
birleşme daha ziyade bir kapris 
mahsulüdür. 
Eğer mukadderat hattı müs. 

takim olarak uzanmakta ise ve 
bu hatta Ay teneciğin.den çıkan 
bir hat ulaşmışsa (Resim 11, 
numara 5.5) bu da mevzuun mu. 
~adderatma hariçten bir elin tc. 
sir etmiş olduğunu gösterir lti 
bu tesir umumiyet itibarile <li. 
ğer C'insten (vani mevzu kadın 
ise erkek tarafından. erkekse, 
kadın tarafından) gelmektedir. 

(Daha var) 
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~WJ! •• l_. __ di!l!Blli-LLZI~ 
Ateş onu yeniden sayıklatıyor, 

Vendöm meydanında otelde ko. 
kain sarhoşu olarak yattığı gün. 
ler gibi ne söylediğini bil.5irmi • 
yordu ve hasta yatağında uzan • 
mış, gözleri kapalı, yeniden dü • 
şunüyordu: 

- Allah fevkalade bir zeka, 
büyük bir mizahcı deği):lir. Bi15. 
kis çok kötü, zavallı bir varlıktır. 
O hir rençber düşünüsüne malik. 
tir. Binlerce kişiyi öldürmek için 
harplere, sari hastalıklara müra. 
caat ediyor. Onda güzel, tatlı gö. 
riıncn bir haksızlığa başvurmak 
fikri bile yok. Ben onun yerinde 
olsam öyle büyük işler yapanın 
ki: Mesela birdenbire cazibeiarzı 
ortadan kaldırırım .. O zaman in. 
san yere bir sigara ızrr.ariti atmak 
isteyecek, fakat ızmarit ateşi. 
le beraber eline yapışıp kalacak. 
tır. Yahut bir merdiven inmek is. 
teyecek, bunun için çömelmeğe, 

yere boylu boydnca uzanmağa ve 
vücudunu aşağıya doğru çekmeğe 
mecbur olacak: çıkıştan daha zi. 
yade inişte zahmet çekecektir. 

Bundan maada, mesela: dün. 
yanın dönüş süratini birdenbire 
fazlalaştırmm. Bir devri yirmi 
dört saatte yaptıradağıma bir sa. 
attc yaptırırım. O zaman her şey 
bir tarafa, bir köşeye ve müthiş 
mesafelere fırlar idi. O zaman 
Japon mabetleri Monblan dağları 
buz kitleleri üzerine atılır, müs. 
liiman diyarlarının minareleri Ve. 
züv yanar dağının üzerine konar, 
Keopsin ehramı Konkordo mey. 
danına seyahat ederdi. Allah bü. 
yük bir artist değildir. İnsanları 
ÖP lürmek için menşei bile belli 
olmıyan basit, kü~ük vasıtalara 
başvurmaktadır. Ebedi babamı. 
un ne kadar mahdut bir zekası 
var! ve ne kadar da haktan U

zak !.. 
Kokain, baş ucunda: 
- Ne oldu, sakin ol yavrum ... 

diye yalvarıyor sonn doktora dö. 
ncrek: 

- Doktor, acaba bir morfin ır. 
rınkası yapsak mı? diye soruyor. 
du. 
~bll'!"'Yt'et olür .. 
Diyerek doktor hastanın kolu. 

nu yakaladı ve sözüne devam et. 
ti: 

- Şimdi Scro ıdiagnostik yapa. 
cağız .. Bu şekilde hastaJığın tifo 
olmadığına da emn~et getirmit 
oluruz. 

Bana sorarsanız, görüşümde 
e.rr ufak bir tereddüt göleeıi bile 
yoktur.. Dalak şişmiş değildir. 
Karın üzerinde hiç bir kırmızılık 
görülmüyor. 

Bu kırmızılık kelimesini du • 
yunca, hala birkaç cümle duya 
cak anlıyacak, ve birkaç kelime 
aöyliyecek kadar kuvveti olan TL 
to mırıldandı: 

- Evet, kırmızılık yok, fakat 
basil var. Ben onlardan milyon. 
larcasını yuttum. 

Bu sözler !duyulmadı. Doktor 
hastadan birkaç damla kan alıp 
temiz bir tüp içine koyduktan 
sonra çıktı gitti. 

Doktor ertesi sabah tekrar gel. 
diği zaman (o gece Tito çok gü. 
zel oyumuıtu) tifonun, A ve B 
yaraları için menfi netice vermit 

oldu~unu bildirdi. Şu neticeye 
vardı: 

-~--:,.'BUGÔNKtl · 
~ • -.J.-

-~·· R-ADVO .. 
10 - 12 - 939 Pazar 

1 :ı.:rn: Pro~rmıı 'c ııwm lı'kl'I sa.ı I 
ıı~:ırı, 12.3!'ı: \j:ıns 'e ıııt•ll'orolojr 

lı.ıhcrlc-ri. 12.~,o: Tıırk :'llü7.iği: 

Klfısık e<;t•ı lcr 'c llalk Türkıilcrı. 

\nk:ır:.ı r:ıd~ U'il kiiıııı• ı.co; 

lıt'\l'li. ld.ın• l'•kn: :\ll'Slll 
ı:ı.:w 14.:ıo: .\liizik (Kiiı;ilk 

ll':ı Şef: :\l'ClJ> .\şkııı). 1 

:\l,ıiıızl'r: \ l\,ıırn Pulka~ı. :! 

- Peki, bir <le diazoreaksion Lulır: Hih iil. \':ıl:., 3 

- Bu hususta artık rahatız, 

dedi, tifo tehlikesi kalmamıştır. 
Şimdi eğer arzu ederseniz daha 
ziyade emin olmak için bir kere 
de idrar tahlili yaparız. Buna 
Diazoreaksion d'Erlih derler ... 

h.ıınııckl·: TL't'''iir \:ıbı. 1 St'lıınitıl yapılsın .. 
- Evet, bunu da yapacağız.. lıl•nııı,·r: "l:.ııı:ı lı ·r ı.rııı.ııı sii~ lı• .. 

Fakat bu yapılıncaya kadar siz (Aj;ır ,nı~ı. !'ı Fı.ınz 1.l'lı:ır: l.i 

il" B U G O N Biri kahkaha, ne§e, zevk ve eğlence tulaf!'' i!zit1 
ciııi heyecan - esrar - merak ve dehşet lı/nu 1 p E K 2 BÜYÜK SAHESER BlRDEN • 

sinemasında llo""' Lorel "" Hardı 
HOVARLe)AL OKDA 

(TÜRKÇE SÖZLÜ) ~ 
Bugiint> kadrır yaptığımız LOREL • HARlJl filimkdnin en eğlencelisi ve en mük 

2.- Polis hafıyesi ŞARLI ŞAN Caniler peşinde 
Esrar ve macerayla dolu biiyük film (8 KISIM) DiKKAT Bugün, her iki filmi ıö,...-

':'ııı·tı ill' ı.Pnıı-.lıır ... nııt 10,:lO, - 1 - :~.ı;; - fi.J:; \C gf"C'C D dn. f'I~ 
~ iZDiHAMl N hNUNE GEÇMEK ve YERBULMAK İÇİN SI:t. ~ BAŞLARI 
-·l!Jmııoo1111 ~ DİKKAT ı:DiLMESl RİCA OLUNUR. ~ 

..... •· • ..... ·:a:::::;::r:Ea!!::ı::5E.=i!F.'.. • iiii:: kuvvetli gıda almaii,a devam edin hl'!ll'ntuııl opl·H·tııHll•ıı ııuııuırr. - "j 
::ey~~~assa tenkiyeleri ihmal et. :i':ıuı c;:;ı~d~~ıı:ıı::,=11 .. ~'\'.~::~·- ,;1ıır! BÔTON -İS.TANBlİ2: .. fı;j'k~nın ....... ~ .. Yeni N e!l>rİyat: 

Tito hala kendini kokainin dal. <~ .. 11 par~·uı. ıs.uo: l'rugı :ıııı. ıs.o:, :m ~ı'i"zında dolaşan 2 isim HH 
1 

gasında zannediyordu. Tifodan :\ll'rıılt'l..ı•t s..ı.ıl :l\<ırt, \j.ııı~ ,r ııır. :m 
mustarip ol<luğuna emin idi: ve tcorolojı h:.ıbcrlcri. , •. :!:.: :\hıuk m! M E L E K s· s ve illi 
bu hastalıkta tamamen serbest :::.=:.!: 1 ne Ma t =-=-=.=.== <H:ııho rıı7. orkc!'>lrıı,ı). 19.011. (.:o. 
bırakılması icap ettiğini de pek · :,:.:,:. :,:,:,:, euk ,,ı,ıtı. J!l.30: Turk Mtıliğı : ll:ıll.. 

l'fırkııll·ı i. lıu·lıulıılıı .S:ıı·ı Hı•eı·p ı.ı· .... güzel biliyordu. Fakat yine bütün m,· H o N o L u L u :::: 
hu dahili su banyolarına ve mide. i:i: ::: 
sini, barsaklarını durmada,, dol. rnrıııd.ııı: J!l. ı:ı: Tıirk 'lfıı,ği: Cu ~:;: l~i nrllığı nıemnuniyellc (lıırtlk-' 
durmasına ragmen bir türlü öl. l:ınl.ır: \ ı·cılı<', F.ılıire h ..... ııı. il~· Hü . . :::: <lir. Bu cümleden ol:ır.ık bırdJI 
müyordu. Hatta, işin garibi ken. ş.1l ı:rer, CrHh-1 ''oz:ııı. ı Oku· ·Hı3u fılm MELEK sınemasının zaferlerle dolu ~-1··· en-el "lkııs:ıdi Yürii:)u5 .. • 
<l• 'I rr ı l 'h" · d. · · :. ı ı · ı k cınu• ıni daha. sı~hatte ~i~se?iyordu. ~ .ın: ·' ıızo ı·r IJ,nr. ı 11.1\ :ıtı :ı. hl tarı lne taç gıy trmıştır. . •• · I ve gıızc ur me-; e me 
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melli hır konrcrano; 'eril 
1. 11 ırıch c ·ısl t:ını L>r. - B~n bilakis hiç bir iyilik his. 

setmiyorum. Öyle zannediyorum 
ki hasta daima oldu(u yerde sa. 
yryor. 

- Acaba başka bir doktor ça. 
ğırsak mı? 

- Her halde çok daha iyi o. 
Jur •• 

Kan Konu§uyor 
''Kan Konuşuyor" romanımız 

bugün girmemiştir: özUr dileriz. 
1 

Bugün SÜMER Sinemasında 
Mutlaka görünüz .. Ba§rollerde: 

JOSSELtNl GAEL - PJERRE LARQUEY 
\'C diğer birçok gllzel Fransız artistleri. 11A,·eten: ·ı-;KJ,Elt 

JUR.SAf, son dfinyA \ 'C hnrp hıl\·adisleı·I. Bu.ciin sa&t 

1 t TC t de tcnzilAtlı mntlneler ···-

'l'aııgt>hıl" ... Runıoa.lar ... Meksikanm bayramları ve ~n 
güzel kı1Jarr ... Bütün bunları: 

GÜ.ZEL ESiRE 
Fransızca sözlü ve renkli filminde görecc-ksiniz. Baş rollerde: 

Lil Y DAMi f A \~e~~~uae~!a D~L KAMPO 

ı.;,,ııırllı 1.:ısmı: Kan 1'arı1cşkri 

-0----

H:ı~il 1311.a F. S:ıtli 

Tek ı:i)~lrosu ALEMDAR s·nema~·nda 
11 Bırıneıkilnıın 1 "· 
ı::m~.rıc .. i ··~~amı Arizona Kaplanı 
( skml.ır Jlalcıle 1 1 
ı' \IDt \l\Aııı~ıı.; 1 Günahkar Melek 

• • r ı • • ~. . • 

r:ıfınd:ın hır (Collngı 

v::ık':ıM ~u,tcrılıni . 1 
!'\uslıel Sakır ( C:ıdmmm) 
ultur:ı 'i~olt'slnın husus' 
:ınl.ıl:ır:ık hiınl.ı:ının drm<>' 
nıınu l npını5. 4 - l\ııl:ık <' 
b::ı~ :ı ı<;lanı l>r. \' lırtl ı:ı 
iki larllfll bir OlÜH'S 1 (t\ 
takdim cıtılmi~. ~ı prof 
Ak"ıı lıir mıılr rıı~ılı '" n< 
lrrrr.-k ıııii-. ıınrrt»t' nıh ,,r 
ınişlir. 

)lun:ık:ı :ılar:ı rror. ı.uır. 
\'ııhfli. Prof .. ';izım SJI ır 
\'ıısfi 1 lirak C'lmişlt'r<lır. 

• 
<ı.ızel<'•le \ıha ı tıuıun ' 
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BUyQk Zabıta Aomann 
çarpmadı değil.. fakat onları da 
birdenbire ortadan kaybol. 
mu~ olduklarını söylediler .. Şa. 
to sahipleri Pariste imiş diye 
duyduk .. 

yordu. Kontun nazarlarilc kar. 
şılaşınca kızardı ve babası 1.iya. 
r<'tcinin sualini tekrar edince, 
g-özleri yere eğili ve mahcup bir 
Fekilde su cevabı verdi: 

men. pek alakadar oldu~u bu 
nıeselede bütiit1 canhlığivle şu 
<'eva bı \•erdi : 

Sinek Beyi 
·-----------------------------24 Hiç dilJünmeden ba.basrnm 1 rağmen içinde gizli bir endişe 
fikrini teyit ediyordu. ÇUnkil vardı. Ve kont Seriwl bu kadar 
şimdiye kadar böyle hayata ha. üstüne düşmüş olduğu bu işten 
kim olan bahislerde. mukadde. 1 bir an için vazge<:me8İni bütün 
ratıru tayin edecek mühim me. kalbile temenni ccliyordıı. 
selelerdc düşünmek, karar ver. Fakat mevzuubahis saat.le 
mek itiya.dmda değildi. Ah ta.. kont Serirol villaya gelmiş bu. 
lih ondan ni<:in eevgiJi Kri8tini ıunuyordu. 
esirgemişti .. Kristin onun kal • 
bindeki en asil hiMİ. !ıkrinde. 
ki en yüksek düşünceyi nasıl 
tahrik etmigti. 

Mösyö :Merimans kızının bu 
hareketinden fena halde sıkıl • 
mıştı. Roland bunu hissetmekte 
~ecikmedi. O da aynen mütc • 
eair oldu.. Babasının ellerini a. 
vuçla.n içine aldı ve sevgi ile 
sıkarak: 

- Haydi baba.. Böyle güzel 
suratını asma.. Kızın madam 
la. kontes olacak.. Mükem_mel 
btr izdivaç ya.pa.cağı:r". BUtün 
memleket bu hesut giinümüzde 
hazır bulunacak. 

GfiliJyordu .. bu cali S<'vincine 

.Kont Mösvö Mcrimansı selam 
la.dıkta.n sonra hemen vanların. 
daki !f&toda ge<:en meşum hadi. 
se hakkında. izahat verdi. Jt'il. 
hakika Mösyö 1ö kont da tahki. 
kat hakiminin de zivaretini ka_ 
bul etmiş ve şu cevaplan ver. 
mişti: 

- Hakim, bey, demişti. Ben 
bu şatoda pek kısa bir zaman. 
danberi oturdueum icin size pek 
faydalı malumat veremivece -
ğim. Gerçi hemen yanımızda 
bir otomobil hareketi isittim. fa. 
kat böyle işlek bir volda oto • 
mobil ı;irültü8Unden daha tabii 
ne olabilir .. MU1'tahdemine gt'. 
linrt': bir kac uşak gözi.ime 

Kont aııabileşmişti: 
- Alçaklar, bu kere de polis. 

t<:n kaçtılar.. Fakat kurtulamı. 
yacaklnr. Zabıta mükemmel ip 
uı;:lan elde etmiştir. 

Diy(' sözilnü tamamladı.. 
Ve ır.evzu ile sesinin de tonu. 

mı deği~tirerek. her zamanki 
nazık çehresini takındı. Tekli . 
finin ne netire vermiş olduğunu 
sordu. 

l\f-5~) o Merimans tebessiim 
etti: 

- Aziz dostum kont .. Teklifi. 
nfa bizi lfıvık olduğumuzdan pek 
fazla bir mertebeye çıkarıyor. 

- Demek ki kabul ediyorsu. 
nuz.. 

Mösvö Merimans elini konta 
uzatarak: 

- Evet kabul .. diye teyit et. 
ti. 

- Demek Matma1.el Roland 
da bu işe taraftar göriinüyor? 

- Evet bunu kendi ağzından 
da işitebilirsiniz. 

Mösyö Merim:ıns kı~nı ça • 
i!ırttı .. Ro!and hi<: haberi yok. 
muş e,ibi da'\Tan....,ak istedi. Fa. 
kat heyecanı yiiriinden okunu • 

- Babam size cevabımı her 
halde bildirdi. 

- Evet, baba .. tamamen g\L 
7.cl buluyorum. Bilhassa bu mc. 
fiUm şehirden uzaklaşmak bann 
büyük bir zevk verir. 

- Haydi çocuklarım. biribiri. 
nı.zin elini:ıi sıkını7h. diye Mös. - Gi>rüyorsunuz ya. diye 
vö Merimans emretti.. ·Bir kaç kon~ iuıha girişti. Artık Sinek 
~üne kadar nisan merasiminizi 1 ~vı alraklarma her gi.in kur. 
kuilulayacağız.. ban vermel<te"l bıktık .. Her hal. 

Kont &>rizol hürmetle eğildi, de dilnvanm öbUr ucuna kadar 
sonra şun lan söyledi: koşup bizi de aramıvacaklnr. 

- Muhter~m üstadım. müsa. - Çok mükemmel, çok mü. 
ade ederseniz. daha &imdiien 8 ;_ kemmel.. dive Mösyö Merimans 
ze bir istikbal nrojemi bildir . da tevit ediyordu. Sonra müs. 
mek istiyorum. öyi<' ar:ıu edivo. takbcl damadını memnun et. 
rum ki i?.divarımızı mütcakfo mck için: 
derhal Nisi terkedcrek uzun bir - Haydi. benim a~iz dostum 
Eeyahat~ çıkalım. ve mtistakbel sevgili damadım .. 

Roland'ın gözlerinde bir ışık 
belirdi. i\tüstakbel kocasının bu 
proirsi ona pek güzel göriinü. 

j yordu .. Bu vaziyet kontun gö _ 
zündcn kaçmadı .. Artık Mösvö 
Merima.ns'ın fikrinin nek az bir 
Phc:>miveti kalmırtı .. Partivi ka. 
zanmıı;tı .. Avukat ta şu fikirde 
bulunuyordu: 

- Dostum bunu kızıma so • 
run .. Fakat övle zannediyorum 
kı. bu seyahati seYinçle kabul 
Cdf'r. 

RoJand bUtiin hafifliğine rrıi-

Sizi veme~e alakoyacağım .. red. 
dctmeyiniz. .. 

Dedi. 

Mlit('akip hafta cumartesi gü· 
nü Mösyö l\1crimansın köşkü 
yeniden ışık ve çiçekler içinde 
boğulmuştu. Evvelce haber ve -
rilmiş olan büyük zivafet yapı -
hyordu. Zivafet büyük bir neşe 
içinde geçti, bunu ufak bir kon
ser takip etti ve nihayet mükem 
mel bir balo ile suvan> ikmal o· 
lundtL 

(Dnhn OOT) 

rıne •lır. 
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:dn<lf' \',\f\IT'• ah01'~ ;J 
.\ rlrf'cz '' r~ı .. 11 rmr i)t 

2.; kurn~rır. ,ıt 

ı r.' ~ rcRETtS .... ,, ... 
rıeartl fl:'lnlarının 411fl 9'..1 

tırı ~nıtıın ilıb:ıren nırı r.: 
rındı 40: iç ~avfı•llfd•1 : 1 
ru:.: rlördünrO '18\'fada rl~ 
ve (kQneüdfo 2: bır1~1 
tnt<lık ""' ltesmttt S 

ROvOk. çot dt>varnlt;,~ 
rf'nkli llAn •erenle~ .-..nf 
ındirmf'lf'r nmhr. ftr>'·-
"'" ~ntfm • <11atın 30 
Tirart l\b'ıl"'N t<' Ol 

KOtftk n&nl•f ~ 
Rir dda 30. iki drf-;; ~ 

defa"lı 8.'l. dört drfaSJ CO 
defa!n 100 kurusttlf'• ~ 
ılı\n •erenlerin bir df! ~ 
vadır. Dört "llllırı ırK'1;ot.
rın:la "l'tlırlan bes ta 
qp edilir. 

Yakıt hem do~d•d 
kemll idare yerinde. trıt 
k:ıra caddl'!ltfnde V•ırı 
altındıt KEMAl.EDD nttl 
llAn ROrO!IU ellvle ,,. 
,.,:ı... ll?lfrnnnn ,,,,.,,.,, 



ovvet - Fin harbi 

·Ya hava kuvvetleri dür. 
bir faaliyet göstermişlerdir. 

er yalnız beş Rus tay· 
düştirmekle kalmamış 
~ Rus askeri tesisa. 
Unduğu Baltiski Jim1nrnı 
bombardıman ederek yan 
~muşlardır. Bu hare

lldiya limanlannm Rus· 
lından ablokasına karşı 
Yabtarrn bir mukabelesi· 

~tat limanı doadu 
9 ( A.A.) - Finlftndi 

t.ı...:tbeleri hakkında aşa~ı· 
L"Ult verilmektedir: 

mmtakasmda muha· 
'araııncıan siperler inşası. 

kutup gece mevsiminin 
dolayısil~ bir mevzi 

~ine girilmekte oldutu. 
tedir • 

iyahlar pm!ldeld wul 
'ltııı terkederken bütün ev· 
ip ettiklerin:len S::>vyet 
~kti kalmıtlardv. 
bir sis Sovyet hava w 

etıertntn P'tnlAndiya 
"' Helcin'!d mınt:ılcasın::l::ı 
t5sterme!erine mani ol 
Buna mukabil Fintln:fi 
~finelerile s!hO ~Heri 
faaı iyet g~termi,t erdir. 
a sahillerine rakla,an 

kruvazörleri açık 
blrrledilmôş\erdir Finll:ı 
llYni za'.'nanda Kareli 

llıda Viipuri • Terij::>'<i de
U ti.ıerin::le ~~'-yet kıt:ıla:-ı 

rı yapılan bir hücumu 
·~erdir. Fi,t!ln:fiya skyci. 

i ve milli hançeri kul· 
luretile r-·1annidane dil
dir. 

)Qj haher \•erildiğine göre. 
~ll ile Ladoga götnndeıı 

kütleleri Kronşta::la ka 
"trad limnını ka:>1·1uş 

rairoen Ruslar buz kı
-..}inde limandan çıkmak 
..:"'llrebe gemileri kafilele

l?ıaktadırlar. 
~dlya mukavaetlnl 

tadır. 

Ya kumandanlılma ... 
ere göre, SoVJlll tabur 

, vazifelerlııln ebD oı. 
~ Uzaktırlar. 

kevadan galan 
Jer 
lıattuu ındl••hn-mtl 

1 (&. A.) - Lentngrad 
llllUUb faal 

b1rbWı dumdum kur. 
lehtrU maddeler kullan· 
bul eonebl gazeteleri, 

'-lretmfflerdlr. 
a8eıl mmtakUI er-
11UlU taaribe H1.zum 

tcnebl matbuatm bu 
t 1l)'dnrmadlr. Mes· 
kıtaatı D6 dumdum 

'e de 1eb1rU madde kul. 
.._ bıJJanmık fikrlnde de 

Kareli bersalunda. bu berahm 
eark Jcammda, 7·12 tarihinde Fin 
esaa mOd&faa hattmı yarm11 olan 
Sovyet krtalan timal tat.ikametine 
ve cecalılara doğru muvaffakryet. 
lerini ~ ettirmJşlefdir. 

Fena hava dolaynılyle, keelf U• 
Çllflarmdan başka hava faaliyeti 
OlmaJJllftır. 

Sahipıiz kalan bir elçilik bina11 
Mosko\-a, 9 (A. A.) - Sovyet 

makamları, aahlblerl hareket et. 
mlş buluaan PlnllDdiya elçiliği bi· 
ııasmm anahtarlarım illttyen İsveç 
elçlllğtnin bu talebbıi reddetmlftlr. 

Mal6m olduiu Usere, ll'lntbdlya 
bllk6meti Koekovadaki Flnllndiya 
menfaatlerinin aryauetlnl İsveç eı. 
c;Ulitnden rica etmıett Diler ta· 
raftaıı Sovyet htlk(llnetl ille, bu. 
g1lnkfl FbıJAndfya hll:kfımet!Dl tam
mamakta, yeglne Fln1bdlya hl· 
ldbnetl olarak Kuuslııa'bl idare
sindeki bUkibnetf gtmnettedtr. 

Dıger rreq balardan 
haberler 

Müthiı bir muharobe 
itip, 9 (A.A.) - Ruelanıı 

Mannerbebn müdafaa hattını ya. 
rarat Finlandiya maka•emetlnl 
1mmak makaadiyle Ladoga 18 • 
HlnU mliadWı motörlerle ıeç • 
mekte oldukları bildirilmektedir. 

Mannerheim hattının prk kıs. 
mında ve Kivin~ civannda ce. 
reyan ede:n mühim bir muharebe 
Ruslar için bir hezimete inlnllp 
etmittir. Ruslar 10 kilometre ge.. 
ri çekilmişlerdir. Petumo mın. 
takasında Rus tayyareleri Finlan. 
diyah zannederek Rus latalarmı 
bombardıman etmiılerdir. 

So.yetler iç kolordu dm 
teşkil edecekl• 

Milano, 9 (A.A.) - Kurye 
Della Sera guetesınin FtnlandL 
ya muhabiri Rualarm Ladoga gcs. 
lil fimalinde büyüle kuvvetler tah
pt etmekte olduldannı bildir • 
mektedir. Bir taraftan yedinci 
ordu yalnıs CareHe bernhmda 
harekatta ibulunurken, diğer ta. 
raftan daha üç kolordunun tefld. 
li mevzuubahiatir. 

"Bo,ana a~ln 
Londra. 8 (Radyo) - l'ill Bet-

98klll dtlıı radyoda Emlordu ... 
kerlerlne hitaben bir nutuk eöyle. 
mil ve Rus aakerlertne Kaııner· 
heJm müdafaa hattını yarmak için 
~ ..... ada ta.._. 
etmfetir. 

Diğer taraftan bildtı1ldijtne &'Ö
re, dtln Ruslarla Finler arumda 
şimdiye kadarki çarp11malann en 
şiddetllai olınqtur. 

Bir Fin 4eltrö1.-i8in 
muftffalayeti 

~. 9 (A.A.) - "Natlo. 
nil Tidende'' nin Helain1d muha. 
birinin yudııma Jöre, bir P'tn. 
1andlya deltrlSyerl Kroetad Usı6 
bahrisinin bir kısmına muvaffakı. 
yetti bir taarruz yapmı9tır. 

Mezk\tr muhabir, bütün Fin. 
\andiya deströycrlerinin tn.giltı
redcn aatm alınmış olduğunu 
hydetmektedir. 
Sovyetler 100 tank lcal"Mtmifler 

Londra, 9 (Huusi) - Reuter 
ajammın Kareli cephesindeki 
muhabiri, geni§ mikyasta bir $o9. 
yet taarruzu icin hazırlıklar ya. 
pılmakta olduğunu haber Yeri • 
yor. 

Bu muhabirin allkadarlarla te. 
mesından öğrendiğine göre, tfm. 
diye kadar Sovyetler 100 tank 
kavbctmişlerdir. 

Finlerin Kareli cephesi kuman. 
da-:u, Finlandiya zayiatuun, bar. 
be i•tlrak eden efradın ancalc yils. 
de Hrj nisbetinde olduğunu söy. 
lemiı:tir. 

Di~er taraftan yaralı bir Sov. 
yet esiri, bastahlllede lrendisint 
sorulan suallere cevaben Kı~lor. 
du pilotlarına, aMl balla bombar. 
dmıan etmemeleri~ atı emir. 
ler verildilini, fakat tehlrlerdC'ki 
askeri bedeflere taarnız ederken 
tam stırttte nipn almak imkln. 
arzbğından dolayı bu emri harfi. 
yen ynine getirmek milfkOl ot.. 
duğur.u eöylemlftit, 

Amerika, Sovyetleri me.ul · 
tutacak 

Vqin~toııı, 9 (A.A.) - Sov. 
vetler birliF,i, Finlandiyanın ablu. 
ka altına alınacağını Amerika hU. 
kumetine bir nota ile bildirmit
tir. 

Bu tebli~atı mUteaJap bariciyt 
num Hull ~azetecilere yaptıiJ 
beyanatta, mezkCir abluka netice. 
sinde Amerika menfaatlerinin uf. 
rayac:aia nrartardan ScwyederiJt 
"'~'' t1m1l11ca~ •-<ly1emletlr. 
Gece yarısından sonra 
galan haber.ar 

SoıvJetleıt Baslud 
'ldNnP aldılar ..,.,, s. (~ _,,...,. 

SA AT: 1 

Şimdiye kadar 40 Alman 
denizaltısı batırlldı 

Londra, 9 (A.A.) - Hafta l lere göre, muhasematın blda· 
zarfında dört Alman tahtelba· yetinden beri taaliyette bulu· 
birinin batırıldığı haber veril· nan 60 tahtelbahlrden en az 
mektedlr. Yarı resmi tahmin· 40 tnnesl su altındadır. 

Alma·nya tavassut ediyor 
Roma, 9 ( A.L) - Telegra.ta kerata girltmeğe tamamen hu • 

gamteeine göre, lılo8kovadaki su.si mahiyette olmak Uzere, da· 
Alman elçisi, Molotofu, Sovyet • vet etmiştir. Molotof un, bu tek· 
Flnl6Qdiya haııbine nihayet ver· lifi kati bir red cevaıbile kartı • 
mek üzere. Finllııdiya ile mUza- la.dığı söylenmektedir. 

Balkanlar sulhü ve 
Bulgar matbuatı 

(Bulcamtanuı sarih vasiyeti) ı YamL Wr sulhun kuna•ma ........ 
baflıklı ve Profeaör Genol imzalı rib olmn Bulpr aoktai naun ,ar. 
bir bapnalcale nqreden (Utro) dOD etmektedir. Biz, emiaiz ki, 
gazetesi, Bulgar Bil1VckUi Goapo. 'DOlrtai nazarımız iyi ankııdacak 
din KlSseivanofun bir Franuz gL ft iyi niyetli, samimi sörütlii her. 
zetcdaine vaki beyanatını .az ge.. kes tarafından iyi takdir eılilec:ek. 
li§i ettikten eonra ıunlan kayde. tir. Bu 11..vetledir, ki bizim Bal. 
c:Uyor: kanlarda yqayan bütün milletler 

"Bqvekilin Pari Soar'a nr. daha mesut ve bnltl:iyar olacaklar. 
dill beynnat Bulsar buid siya. dır. Bu yüksek claYUm tabak. 
setinin büyük meselelccini dojna. kulcu uinmda BulgU" hükUmet 
da dointya n pyet aarib ola. ve milletinin her t•)'İ yapmaya 
rak aydmlabnaktadD". Her ftl>'· buır bulunduiu ıüpbetiz oldu. 
den önce, baıvelril, Bulaw hükU. tunu aöylemeğe hacet yoktur.'' 
met ve mı"lletiııia sulhseverliiini V AKIT - Bu hudut değiştlk
tHarÜz etUmüıtir. Bu cihet, ten sonra Çaribrod havallsinde 
halihazır beynelmilel münuebet. bir nıilctar arazi Yugoslavyaya 
!erinde çok ehemmiyetlidir. Bul bırakılmııtır. Bulgarlar istirdat 
prİsbn, bu siya.ete uypn ola. etmek istedikleri bu yerlere 
ralr, biç bir veçhile, hiç bir hadi. (Garp kıyıları) demektedir. Bun. 
ae clolayısiyle kolDfUlanna doku. dan başka Makedonya.dan kilçilk 
DMak 'bir meseleden dolayı ml1. bir arazi parçası da YugoslavyL 
...... taraftu-ı clefıl:lir. Sulp. da kalnuı. Garbi Trakyada Sofu. 
rİllenıa, BaJlaınlvcla hitanflıim lu, Dimetoka, Gümillcüne, İlke. 
mabafazumı iatemeai, oaun bu çe ba~ıi Y u.nanistana verilmit. 
ıulla siyuetinden Deri ıellyor. Ccnubt Dobruca denilen ve Pa. 
Bö,le oldujuu da, harbin batla- zarcık, Tutrakan, Siliıtrc havalisi. 
mumdu itibueta harp eden iki ni ihtiva eden 7000 kilometre mu. 
taraf olcluia sıDi, komtalannuz ra'bbaı yer Romanya bikimiyeti 
da lnenmqtuo Mllll'lll." altına girmiıtri. 1913 budutlan 

Makale aahı"bi, Dr. Ka.eivano. bahis mevzuu oluna Bulgarların 
fua beyanatındaki cilmleler Uze. !svilenırad ismi verdikleri c .. ri 
rinde bu 18zlere uyıuıı bir tekil.. llaetafapqa baftlitdnde bir mllr. 
de tefsirler yaptıktan ıonra, 1934 tar araziyi bize iade etmeleri 11.. 
yılında Bulgarl.ann neden dolayı zrmdır. 
Balkan pekt:IM girmediklerini ----------
GoapOdiıı Xijeei~wı aj&iylc 
.,..... tıelamlıJol' ... JlalplW.a. 
nm ıuJh içinde ve mllzakere yo. 
luyla 1913 hudutlarını eld• etmek 
iıtecliğini kaydediyor. 

Makale muharriri Bulgarista.. 
nm ekonomik buhran içinde ıa.. 
ranmakta olduflmu da yazdıktan 
sonra aödlne '5yle devam ediyor: 

"Bal.- milletinia hayati ........ 
faad.-i DUlll1 itihm9 aJmacak 
olduktan 10D19 Bulpr h&k6meti, 
Ballmnlılar lttiflıla ip. yapılacak 
her telclifi tetla"ke amade hulu.. 
nQW. Bu suntle Balbnhl"'I' tal 
~ .............. •uif e ala.. 
cakm. K&eltaofım cbt siyaMti 
20 senelik Bulpr cbt siyasetinin 
devaımcLr. Yirmi aeaelik ha si.. 
yaaet Bqlgar milletiain arzuları.. 
na tam manuiyle ifade ecliyCC'. 

Eminiz ki, bqırdôlin sözleriyle 
Pari Smr mahal.iri tarafmduı 
netralUDatı arnlar bütün AYJ'U. 
pada unnami hir tasvip sörcdc. 
tir. H..aa, düafll:la clevamb t.ir 
aılhan teeslisü prelerini anYor. 
Bittabi, aclh lııa~ teme!Mre 
istinat edemez. Bu temelb.in 
pnhf •e dnamsızlıiı görilldü. 
o.ha haJdami ve clevemh Ralba 
yeni temeller aranacaktır. 

BaJkaa)ar.da dM. idil •e ele. 

cephesinde cuma gtlnll vaziyet 
pek az değişmiştir. FiDlindtya 
körfezindeki Hogland adasmm 
i~i Rusların kaydedebildikleri 
yegine muvaffakıyettlr. Buna 
mukabil Finhlndiyalılar Kareli -
deki mevzilerini muhafaza et -
mifler, hatta IAdoga gölll glma· 
ımde cephe hs.ttmı .ıah etml.!s
lerdir. 
Yllzlerce Bas askeri bcJluldu 

Oa'lo, 9 ( A.A.) - Haber verll
difiııe göre, Sovyetler Lfnaha -
mariye asker ihraç etükleri a~ 
rada b\lyilk mytat vermişlerdir. 
Sovyet V&p'.L"lan lllıile yakJq • 
tıklan sırada korkunç hıfillklar 
vukubulmut. iri kaya p&rçalan 
berhava olarak cWıizin uzak nok 
ta1arma kadar dnpıllf, mlltead· 
dit kytklar devrllmlt ve yüzler 
ce uker bofulmUftur. 

80 bin P.&Z maske81 
Londra, 9 ( A.A.) - Burad:ı 

M,_M vvUQfliJıe göre, Plnlh • 
m11.YR dO bfı: ubrl gaz muke-
91 J&lderllmell için tertb.t • -......... 

Almanya kurtuluş 
yolunu botun dün
yayı ateşe yak
makta arayor 

(Bal} taraft 1 incide) 
Almuayamn keacli bnetleri, 

kendi maddi ve ımneYi vaııtalan 
ile büyiik ve muvaffakıyetli b·c
taarrm ~ j.. harpte 
her cün bir adım mai1Uhi7et ne. 
tioeıine clotru aiiriild-i de. 
mektir. 

Herkeıia pek kolay cönbadi. 
ii bu n.ziyeti A1mU clnlet a. 
clamlarmın gönııene.iae imlsi. 
Ylll' nudır? l9te bunua için AL 
man hükumeti timdi ... •heldnık 
bir mağlubiyetten kurtubıak ça. 
resini Orta Amıpada lokalize e. 
di1mit olan harbi amami ... tir. 
melcte arayor Ye Sovyet Rusya. 
DID Finlandiyaya kartı ıirittiti 
mücadele kendiaine bu yolda L 
mitler ftl'iyor. 

Sovyet Ruı)'aDID F"anlancliya 
üzerine el atması, bu toraftan 
Baltık denizine tarnuniyle bakim 
olması Alm.nya aleylılneclir; lııu. 
nunla beraber bu teaebbüa karfı. 
smıla Almanya ula İıotnutsuzluL 
eseri göat:,~yor. Bilikia S~ . 
:retleri bu hareketı. lefCİ eclİ)'OI'. 
Bunun •'-hobi Finbadiyadan aoa. 
ra Raayayı Türkiye, lnsiltere " 
Fl'9lnla ile biribirlerine tablftan. 
1-ilmektir. 

Hitler Mollıovadaa llir müddet 
ev.el ukari yarcbm istedi; Stalia 
lnıaa red cevabt vcnli. Naa,..ı 
tc•Yftlimıin tefi timdi SoY)'etlere 
reni menfaat ufuldan söeteıeı..ac, 
mesela K.'lfkaslardan Basra 1törfe. 
zine ve Orta Aıyadan Hinılittana 
dofru yapacafı hareketler h ser. 
beıt bırakarak :reni bir Rusya 
lnıiliz " Fransız harbi açmak 
ba :rolcl.."D Almanya ile Ruaya L 
ntıada askeri lair ittifak zemini 
buırl:unak imkinlarmı araJW. 

ihtimal ki Almanlar So\·yotlere 
dönerek: 

- y. 1»izimle ittifak e&, in. 
sfltere" F~ aleyhine hart.o 
rıirenil't;7; mut bla tnırlltere " 
Fran,. il' bir!e~er.-k Ruıya .!ey. 
tü~e bar~':et ederiz." 

Diye lir tehdit nzb•tl ahmk 
latl,or. 

Alman gmtelerinin ~ Wr ... 
..... ~ Sov, ..... KIAM. 

. 
Ankaradaki maçta 

Yugoslav takımı 3 - 2 
galip geldi 

Ankt!.rat 9 (Telefoala) - Yu. 
gotlavya • Deminpor maçında, 

misafir takım maçı 3 - 2 kazandı. 
Bqtan eona adar heyecanlı ve 
zevkli ıdevam eden bu maçta De.. 
mirsporlular birinci devreyi 2 • 2 
berabere bitirdiler. Misafirler ıa-

lfbiyet gollerini lkinel dcw~e 
yaptılar. 

Yugoslavlar yarın ikinci ve son 
maclarını Ankara~üctt ile yapa. 
caklar ve pazartesi gUnü lstanbu. 
la hareket edeceklerdir. 

Mektep maçları dün 
de devam etti 

Yüce Olldi : 2 yaptılt maç çok mühimdi .. 

Ticaret Liaeıi: O Bu maç, e · 0 Haydarpqanm 
. galibi yetil'! bitti, 

Mektepliler arasında yapılan 

futbol maçlarına dUn Taksim 
stadında devam e:lfüli. Günün ilk 
milsabalcasr Ticaret lisesi ve Yü. 
ce Olkü liseleri arasında idi. 

Yüce tnkn lisesi müsabakayı 
1(1.ıel bir oyundan &0nra 2 - O 
lca.zandı. Maç güze! cereyan etti. 
Galip takımın g~llerf ikinci dev. 
rede yapıldı. Bu devrede ilk YO. 
ce tnkü ;olünü S inci dakikada 
Suad yaptı .. Devrenin 20 inci da. 
kikasmda Murad takımının ikinci 
aolünQ de kaydetti ve maç 2 - o 
Yüce Olkünün lehine neticelendı. , 

Hayriye 3 
Darünafaka: 2 

Taksimde günün ildnd maçı 
hakem Ahmet Ademin idarelinde 
Hayriye lisesi ile Dariifpfaka a. 
rasında oynandı. 

ilk devre Hayriye lisesi Sal. 
min attılı iki gof e, Darilnafaka. 
dan Turan bir golle mukabele et. 
t w bu devre 2 - l bitti • 

ikinci devre Hayriye lisesiıüen 
Kadri ilçO.ndl golü da yaptı. Da. 
rllşşafakadan Şükrü ildnd golil 
atarak mukabele etti. 

Ve oyun 3 - 2 Hayriye lisesi. 
Din galibiyetiyle bitti. Maç çok 
l(lıel ve seri oldu. 

Kahatq: 3 
latiklala O 

Tertip edilen mektepliler m3'
larma diln Şeref at.adında da 
devam edildi. 

Gilniln ilk müsabakasını Kaba. 
tq ile latikltl takımlan hakem 
Nec:detin idaresinde yaptılar. 

Oyun Kabdta~ılann soldan 
yaptJIJ sıla bir hücumla ln$la:iı. 
Daha ilk dakikalarda Kabata,ıı. 
tar güzel ve knı'>i:ıe a1aıhrla 

lstiklll kalesini tehdit e:iiy3rlar. 
dJ. 

Neticede Kabatqblar 3 ·O 
galip geldiler. 

Haydarpaşa: 6 
Şişli Terakki: O 

Günün son müsabakasını Hay. 
darpa,a ile Şitli Terakki takım. 
lan yaptılar. Geçen aene yapılan 
kupa maçlanmn finalisti olan 
Haydarpaşa takımının bugiln 

lardan teca.O. p.ennelı İç~ talı. 
fidat yapmakta olduiu flklinde 
J"U' :fık!an ,zdıır dikkatle oı~ · 
nursa .. tTrlann arannda 1Mı ma. 
nayı seıımek mtimldindOr. 

Fakat Almanlara ihtar edelim 
ki, Türkler ile Ruslan ça~ı""·r. 
ınak, dolayısivle Rusvavı lnır=lte. 
re ve fl'Ulla lle muharip bale p. 
tirerelc lngı1iz Te Fransa lmvveL 
forinin bir luunını gar pcephealn. 
den Rusy• herine <.:e+hmelc ftll.. 
111 beyhudedir; her fınetta "Rat. 
,. hafkalrc:nma heaah-u laamalhtc 
edemez!" diyen Ruı cleYlet adam. 
!arman lııa tarzda kaba Alman 
plimlan• PlclammvaCft~t.mr .. ,_ 
mele için b-JYiilc hir .:,...i olma 
ita hacet yoktur: Almanvavı ke
r" sine dü~tü~ rfüm ~ ... .,<fa .. 
kur~ak İçin Sovyetl~ bir ci 
ban balDl:ıe aOrfilrlc!r.nelc lmtllerl 
de p .......... IÖniip ıfdwk.. 
tir • 

ASIMUI 

Askeri liseler Bas~etb·oı 
şampıyonası 

Kuleli: 88 • Maltepe: 1 
Kuleli, bugün başla»an askeri 

liseler basketbol şampiyonasında 
Maltepeyi biri"nci devre 51 • 5,, 
ikinci devre 32 - 2 olmak üıere 
88 ze karşı 7 sayı ile yendi. 

Gollerden 35 ini Şeref, 26 sım 
Muzaffer, 16 Jmı Hüsameddin. 

9 unu Abdi, 2 sini Bahaeddin 
yaptı .. 
Şampiyonluia namzet Kuleli 

oyunculan Seref, Mtlımet Ali. 
Abdi, Muzaffer, Hüsameddin. Da. 
haeddinden m6tefekkildi. 

Maltepe taknm ise ~yle çıktı: 
Kemal. Turan. Kazım. Tahtin 
Mehmet Ali Taci • 

Deniz liaeai bükmen 
galip 

Deniz lisesi, ıelmeyen Bursaj11 
........ pllp. 

Yann he;_ ·~ı mü.-ha
kalan ba~lıyor 

Yann saat 8.30 da Şeref ata. 
dmda askerf liseler hen:fbol pm. 
piyonasına bqla.nac:aktır. 

MeL1epfiler voleybol 
maçlan 

Beyolfu Halkni salonunda 
ba~anan mektepler wleybol 
maçlarmda dtlnktl b.rtd&lmlla· 
lann neticeleri fUD)ardır: 

Galatasaray - Pertmılyal: 

4 -15: O- 15 
Işık - Muallim mektebi: 

6 - 15;: O- 15 
Boluiçi Liseai - Taksim il& 

si: 1- 15; 3 - 15. 
lstanbul Uaesi - ncaret li. 
btanbul Lt9eli - ncan1t iL 

sesi: o - 15: o - 15 

Galatasaray ve 
f enerbahçe 

..Stad" mecmuası taratmcıan 
terth> edlleİı kupa mq1armm 
geçen haftaki kar§I)aşmalarm • 
da Galatuara.y ve Fen.wbahçe 
rakiplerini ymerek fiD&le kal • 
ımtJardL 

Bu(Un, iki uell rakip, kup& • 
yı kendi kUlplerine hvncbn -
bilmek için ça.1'18C9«lv. 

Her ne iaim altmda. her ne 
eekilde olursa olawı. karwı1al • 
malan şehrimiz çı>r muhitmde 
olduiu kadar memlekethı her ta
rafında da merakla beklenen bu 
ıki klUp karfllatmıpnda p.llp 
ve mağlOn tarafı taviıı etmek 
dafma imam aldatacalmdan, 
biz. maçm neticesini bir kenara 
btrakarak lkl takmılan ve IOD 
vaztvetlerlnl tetkik edelim: 

Gf' latuaray, ncen hafta va • 
kıa Betlktqı yendi ama. bu p· 
Ublveti Gatatasaravm Jıakedic= 
ovunundan ıdvade,·Beflktee ta· 
kmımm bozuk ve noban takı -
"'mcl~n t~ht edf1mi" bir nlibl· 
vet nlarn.'r CYl5rehf1frfz. 1l'ener l8r 
'tE'r ~~,,~ fTe (~r.e' futbol) oy
l"ls.dt~ı ~&teren ~UlpOT 
hrtmmda 90k ca.ı bir ona · 
dan llODJ'a 1 avı fte macr 1dtft-. 
41. 
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Herkesin üzerinde ittifak 
. ettiği bir hakikat 

Sab3h , öğle ve akşam her yem~kt<"n sonra 
Günde 3 defa 

Kullanmak 
şarlile 

Radyolin 
Ui§lcrini=i tertemiz, 
bembeyaz ve sap
sağlam yapa r. Ona ft 
yirminci asır kimyası- ~ .... ,..., .. .-.:-.. ,_ 
nın harikalarından bi
ridir denilebilir. 
Kokusu g üzel, lezzeti 
.ho~, m ikroplara karşı 
tesiri yüzde yü~dür. 

RADYOLIN 
Kullananlar diş l er ini en ucuz 

şeraitle sigorta ettirmiş sa} tlnlar 
Sabah. iir: lc \ e ak':'nm h er yemekten ıo;oıu·a ~!'ii nrlc :.: dcru 

Dislerinizi fırçala.yınız. .. ,......................... .. ....... ~ 
ıs. Komutanlığı Satınaıma Komısyonu ı ıan ı arı 1 
ihale giiniı tıılilıi çıkııııynn koınulanlıCa ba p.lı birliklerin ihtiyı11·1 

için 10:;000 ldlo ı.alıun nç~k eksiltme ile ıııün:ıkasası ~':ıpılacaktır. Mu· 
nıkosasına 18112/!139 Kanun 939 Paıarlesl günü saat lU d:ı başlanıln

cak ,.e aynı günde ihalesi ~ apılacııktır. Beher kilosunun rııulı:ıınıııen 

fiyatı 32 kur111ıur. ilk teminatı 2520 liradır. Jsıeklilcrin lıelli gün n 
saalle Fıııc.hklıda Komutanlık S:ıtın:ılma Komisyonuna gelmeleri. (!19rnJ 

* * * 
lh:ılc günii l:ılihi çıkmıyan komut:ınlık birlikleri ihtiyacı icin 58000 

kilo zeylin ~ağ : ~crail \'e cvs:ırına uygun a~·ık rksillme ile rnünaka~as ı 

yıpılııcal,tır. Muhammen fiyat ı 43 kuruştur. ilk t cıııin:ılı 18i0 lir:ı 50 
kuruşUır. ~lüııakasasına 19/1:?1939 S:ılı gunü saat 10 da lıaşlanacak ve 
ıı,yn ı güııılc iha lc<ıi yapıl:ıc:ıktır. lstekli lerln belli gOn ve so:ıtte Fın-
dıklıda Komutanlık S:ıhnalın:ı Komhyonunn gelmelı-ri. (9941\) 

* * * 
i hale' günli lnlib i çıkmayan Komutanlığa hn~lı lıirlikler ihtiyncı L 

çin 210.000 kito kuru fasulyenin lekrnr kapalı zarrıa nıün:ık:ısası y:ıpı. 

Jacaklır. larfl,ır komisyona 2:>-12-939' p:ızarlcsi günii saat 10 du ve
rilın iş ulnc:ı ki ı r. ile her kilosun 1111 muharıı men fiy:ı tı yi rın i iki kuruş. 
tur. ilk tcıııınnlı 3960 liradır. i steklilerin lıelli giiıı ve s:ı:ıllcn bir s:ı:ıt 
eneline kadar Fındıklıda Komıılanlık satın:ı l ına komi!lyonuna teklif 
mektypl.u·ını 'ermeleri. (10028) 

. 
* * * 

i hale güniı talihi çıkmaynn koınut:ınlığ:ı Jı:ı~lı lıirliklcr ihtiyacı İ
çin 488.000 kilo l lllafııı k:ıpn1ı z:ırrıa münak:ıs:ı ı yapıl:ıcaktır. 7.:ırrl:ır 

komisyona 2fi-J2- 939 salı günü saat 10 da verilıni1 olııc:ıklır. Br.hcı 

kiloımnun muhammen fiyıılı yerli kuru,ıur. ilk teminatı 2:>!i2 iki hin 
beş yüz altını~ Jki liradır. isteklilerin belli gün ,.e ~aııtıen hir san ı t'\' 

veline kaıl:ır Fıııdıklıd:ı Koıııııt:ınlık satınalnın koınisronuıın teklif 
mektupfannı ''ermeleri. {1002!)) 

* * * 
l\oıııutanlık Birlikleri ihtiyacı için hin aılet hnkır lınkrnç men·ıı ı 

nümunesine göre pazarlıkla s:ılın alıııncaklır. Müııakas:ısın:ı 1 l/12/!l3!) 
Pazartesi günü )';3Bl 9,:ıo du La,ı:ınacak \"C aynı şcünılc ihnlco;i rnnıla
c.ıklır. lslcklilerin belli gün ve saatte Fındıklıda Komuıanlık S:ılınalına 
Komi5yoıınna gelme~cri . (10191) 

• • • 
l\01J1ıılırnlık Bir1iklerl ihtiyacı için 50 biıyük ve 2:; küçiik k"z:ınl:ı 

2000 kara,·ıırıa taliplerinin getireceği nüıııuııc iizerinden pnwrlıkla salın 
alı:ıacaktır. ~ıin.ıkns:ı:o;ın:ı 11/12/ 939 P:ıı:ırlMİ 1:ünü s::ı:ıı 9,30 lıaşlıınaC':ık 
''e a' nı 11ündc ilınlcsi yapılacııklır. isteklilerin belli şciin \'e s:ıllc Fıı'I"' 
<lıklııla Komutanlık Salınalnın Komi'iyoııuırn gelmeleri . (10192) 

* * * 
lsl:ınhul Komutanlığı Birlikleri ihtiyacı için 15000 kilo zeytin y:ıA 

p:ız:ıılıkl:ı salın nlınnt•al,tır. l\lün:ıkn-;:ıoıınn 15/ 12/9:19 Cumn ı;:iinii ırn:ıı 
10 d.ı lı.ı~ lan:.ıC':ık 'c a) nı giindc ihnlc'ii ~ apıl:ıeaklır. t .. tcklilerin belli 
gün 'c saatte Fındıklıda l\omularılık Salınalnı:ı Komisyonuna ~elıııclcri. 

(101GI) 

Harpakademisi Komutanhğı Satmalma Komisyonundan 
l'.ıhnıin cılılcn herlcli 130 lira olun Ak:ıdenıi nıii~tcınil~tının tfırııır 

mün.:ı(a,,.a~ı açık ekoıiltrne ile tR Ririncikıinun 939 tarihine ıııüs:ıılif P:ı
zarl:?~i ı;:iinii sanı 1 l de y:ıpılnrııklır. Kcşifırnmc \'c şnrtııaıncsiııi ~iir· 

mek htiyrıılcrin hrr gnıı, nıiiıınkn<ı:ı~ına iştir:"ık cılc<'~klcrin ıııczkiı r 

ıün 'e ~aatıc Be~iktnş Mıılmcınurlui{unn yalırılrnı' 9i:l kuruş luk mu· 
vakk:ıl l rnıirıat rn:ıklıml:ırile Yılılızıla i\kaılcnıi S:ılınnlın:ı Komi~nııııı. 

na müracaall:ırı. (!l80j) 

1 Deniz Levazım Salınaıma Komisyonu ı l anıarı 
)laroınra Cssül>ahl'i IC Satmnlma K om isyonundan 

• Sabun UAnı 

1 - Konnılnnlık ilıtiync ı il:in 10.000 kilo s:ıhun tıçık e!,sillıne ımı. 
Jile ~:ılın ahn.ıcııklır. 

2 - Ek illnıc\i ili m;·incikiınun !13!1 Cuııınrlcsl giiııii s:ıııl 12 de iz. 
mille Tcr~nne Kaııısınclaki Komisyon binasında )aııılacn,l.:lır. 

3 - Salııınıııı hir kilıısıııııın lıılımini fiıılı :ıı kuruş olup ilk lrıııi . 

nalı 2:J5 liradır. llıı işe oil ş,ırlıı:ııne lıcı!elsi7. olarak koınis~ontlıııı 

alı nalJili r. 
4 - Elaillıııf'yt' işlir:ik rtltcek hlt'k l ılL•r i n :zrno s:ıyılı k:ınuıııın t:ı. 

ri fatı Teçhile hıı işle- ol:'ıluııl:ır olılnklarını glhlerlr tit'ııret vesikıı l :ırl! r 

Dz:. 1-'i lol.ı r ı ııııılı · ~ ı· 1 ı t• l'il A ne nılırııcnl,Jrırı tPrııin:ıt \'r~·a lı:ı ıık:ı ıııı·k· 
tuplaruu mua y) en gün \'c s:ı:ılle Kom is) on ll:ı~kııııl ığı na ,·crıııe ler i 

(!)870 

Türf<iye 
ZıE~aat 

Curnlıuriyeti 

Bı~nl<~ası 

il 
l\uruluş tarihi: nrns 

Sermayesi : 100.0QO.OOO Türk Lirası 
Şube ve aJans adedi: 2G5 

1 
ı P 

7.ırat ve ti cari h<'r nc,·ı banka nıuamclclcrl 

' 

Para biri~::tirenlere 28,800 lira 
ikramiye veriyor 

7.irnat Dan!rnsınrb lrnııı l>'lralı \'C ihharEıl7. tnc:;ırrııf 
ncsaıııarıncla f'll ı ı fıO lir ı:~ı lıulunanlnra s e nede 4 defa 
t;ckılcl'ek kur·a ile rışagulaki plaııa göre ikraıniyeleı 
uağıtılacaktır: 

4 Adet 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 

" 
500 

" 
2,000 " 4 

" 
250 

" 
1,000 

" 40 
" 

100 
" 

4,000 
" 100 

" 
50 

" 
5,000 

" 120 
" 

40 
" 

4,800 . 
" 1 :;o 

" 
20 

" 
3,200 

" 
1>11\. K.\ T: Ilrsaplarındrıkl paralar hlr sene içinde 5n 

.iradan ;ışpi';ı rlüşmiy~nlcrc il.ramiye çılttığı talHlirde % 20 
fazlaı;llc \ejj; c0lttir. 

K11 r'R' n ' ~C'neılc 4 defa, 1 eyliı l , ı nlrin <'i k i\n nn . 
1 ~fa rt \ 'C ı IJnzirnn tarihkrincl c <;ekilecektir. 

~ .............. ~maımıımm~ ... JS .... ~ 

-Ankara 8 l 2-939 -

ı--- l_; t:. ~ L t:. l< --
sıcı lı ıı tlnı;ılız) rı.23i5 

ıııu l>olar (Aıııcrıl-a) 13tJ.31i 
ı uu harısız rı:ıııkı 2.!17:> 
100 L ırel ıllıı l ) ııı li.8025 
100 lwıı;rc l ı :ıııl-.ı 2'.l. ı :!.ı 
100 ı:ıurın (Fclcıııeıık) ü!l.:!5 
illll Ha~ ııııı ı k IA l ıııan) 

lllO Bele;a {Uclçil;,ıJ 21.51 
100 Uı r:ılım i (\'unun) 0.!17 
ı oo I.<» a ( IJıılgnrJ 1.fı12:i 

ıou c;(•kmlo' ok kuronu 
ıuo l'ezel:ı d ·ıı:ın~:ı> 1:1.GO:ı 
ttlU Zıtotı (l.ehı ... ıan) 
100 Pengö { \l n<"ıır) 23.807:i 
100 1.ey 1 Huıııen) o.918i:l 
100 l> ına r <' ııgo~l:ı v) :ı . 1 i5 
1110 f wl'C: Kıııon u 31.3G25 
100 Uuhle t'hısko\'a) 

istikrazlar 
rıırk borcu 1 peşın 
Erıwn ı 

1
Sı,·ıı~ - Erwrum il i 
\1ı•r 1 r7 J! H •.n,ı 

G. Saray. F. Bc:hçe 
( Ba§tarafı 5 incide) 

Galatasarayda mUdafaa, haf 
forved hattı kuvvetli bir manza
ra arzcdiyor. Buna mukabil, for
vedde yer almış oyuncuhırın, 
cwelki senelerdeki hastalıkları
nın nüksetti~i Ye mi't emadiyen 
gol kaçırmağ'a bac:Jndıkları gö
züküvor. Fener takımı karsır.ın
da elde edilecek fırsatlar heba 
olursa. Galatasaray için gnli -
biyet hayli 7.0r olabil:r. 

Fenerde Fikret, haf mevkiin· 
de yer alırsa, mühacim hattını 
tutmak ve ovundan muvaffakı
yetle sıyrılmak r.a1ntacıtıray mü
dafaası i ı:in kolay olabilir. Ga
latasaraym hücum cenahı sağ 
taraf. netice tarafı ise merkez 
ve soldur. 

Fener müdafaa.c;ı, bu iki cc -
n-ıhı mnr:m etmek slstemini 
mııw ffa 'avctle htbik c~'~b"Jirsc. 
- ki bu Fener mUfüıfaası kin c
pcyc."C zol"C·ur :. maç çok zcYkli 
cerevan eder. 

Havanın ynı~ı~sız olmasını ve 
iki talnM1:ı cin spor rekal::"tine 
"ar? c:ır b'r maç r,ıkarmule.rım 
temenllıi ederiz. 

Sabih TURAN 

11:411.l \ .lS l.lnı ı ı y 'llJ.lH 

:11.ıp.ı ;uı:pı ııu.\ı.ıSa , • uıırıın 

ı~uı:qıııt\ ı /\il,\ :J.I.\ ıtıııııı~uu 

'>n 111~·'1 : lH lll 'tS 
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Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevraljı, Kırıklık ve bütün ağrılarmızı derhal keser 

ab· 
Icabında f?lindc üç kaşe al~.,_ 
lir . Her yerde pullu kutula 

rarla isteyiniz. 

A~ııı;lııla ıııc""ı, ımııı.ıııı.neıı lıcJcli ,.e n ııı\':ıkk:ıt leıııınnlı ~ .. t 1~ 
rinıeııkıılle r birer 'i<'llC müddetle Yt' nçık arllırm:ı mulile n~ rı 11 ' 

ra)R \'erilrcektir. ~liizayedc 15/12t !l:l9 Cuma ı;:iinü saat 1j de sır~ 
!I. l şlctııw biıı:ıo;ıııcl·ı A. E. koıııio;~oııu l:ırııfııı<lnn yopılcıc:ıktır. s.ı 
meler pıırıı'iız ol:ırnl\ komisyondan verilmektedir. 

l\lcvkii ,.e !\cv'i :'llıılı:ıınmcn 

B:ıkı rkÖ\' is t asyonuncl:ı sa tı ş lınrakn~ı 

Yeşilköy io;lnsyoııundn hüre ve b:ılı çc 

l\iidik\·ckınecc isl:ısyonıııııl:ı otel. h iHr h:ılıçc 
Sinekli i'lla'iyonıınıla kııh,·c ve bnkknl dük. 
ı;erkesköy h tasyonu nd:ı: BlHc. 
Sirkcl·ide :\o. G k:igir ınn~:ı:r.a 
Sirkccillc :\o. 3 t sac ma~:ıza 

bedel 

2 IO lirn 
23.i lmı 

Gııo lır:ı 

55 lira 
2:111 lir:ı 

39 1,'.?0 lira 
510 lira 

.................. .-.~.*iiiiiiiiiidlll' 

VA A 1 T matbaası 
Kitap 

tan..z.im. 
kısmını yenidefl 

edip açmıştır 
Kitap, mecnıua, gazete basar. 
Tabiler namına dizğ~ itleri alır. 

--------~~~~~~~ 


