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TEK KOLLU CEMAL KAZANDIRDI. 
l/S Bilet Hamillerine K , ~andırdı 1 
MDŞTEAILERIMIZ: 

Ayazağada Süvari Binicilik Mektehkri.le Muallim Erkinıharb Yüzbaşısı Bay SELAHADDiN 
ve Y .eşilköyde Polis Memllru Bay Rıfat 

21820 No. 1/5 biletle var.ımsar o~rcja}arile her birisi tam para olarak 

l•t.nlMI it Banu• ka. ~ısında ıs num•rMI• 

iMALOL--EMAL .. I 
i. .• 88 18 • -··-·- ••18881811·-- 888888?8888888-

G i $ESi Bu defa ela 
100,000 ve 25,000 

.Liralik ikremiyeleri vermittir. 
•rtmleriıaiıt tıllre•hH 6idi tıdw• "9 .. mlen 

Bu ...-. -"'tP ÇIA~ ın ı•ret bol ltlr•llllPU 

ET ER'lt 

M. M. Vekllati Hava MUsteşarllğından : 
........,. flava Okuluna iki ve yine F.aldşehirde Tayyare Fab -

1'11..,,. ı. ki ceman tlc} lcr8tli ti.bib ahn•caktır. 
Tabiblerin sivil qlaJ:ılart. ~ kadar devlet devair ve müessese-

lerinde ~ olan hfznıetı~ ~ eft ıqemuriy~inde aı-
d.iı lllDI veya ücretine göre ve ;.i sıazaran azami 
''i.'10,, liraya kadar ücret takdir ve- . 

C>NAA BiN LİRA ALDILAR 

lstanbul 

Semti ve 
mallalleli 

Haseki, Keçi hatun 

Kasap DemiJ'hun 

MahmudpatJ& 

Süleymaniye 
Çarp da 

Da~ısı Hepinızın Başına 

Vakıflar ·rektörlüp binlan 
Mahammea 

Cadde veya 
80kağl .No.MI 

ayhğl 
Lira Kr. 

Cami 1 
00 

IWıi a 
6 00 

Sultan odaları 15 

Fumti>aşa 
1 00 

19 ıo 00 
1 50 

12 00 

Satr'- Yeri : 

Yeni 

Kırık pirinç 
(;azyağı 

Beyaz brtılh 
alilmiııyum 

kiğıdı 

llut.··-- L ~ 7,5 teminatı 
lliktan Ura Kr. Lira Kr. 

106 Ton 9010 OQ 
16.000 Kgr. 2360 00 

<i0.000 tabaka 39" 38 29 56 ,, 

I - Şartname ve nümuneleri mucibince yukarda. yazılı Uç 
ya hizalannda gösterilen usullerle Hba ıWı&caktır. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatlan, eksil 
hiz&larmda )mhdJr. 

fil - Eksiltme H/Xll 939 per14911be gbtt Kaba~ 
Milbayaat 1Ubeaindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

"lV - Şartname ve nümune her gUn aözil geçen tubedesı 
"n&bilir. 

V - ~ ur.f minakaaamna ilJtitak .edecekler m 
mektublannı kaııunt veaailde 9f, 7,5.ııtü\PelUH pariısı. 1tuilebuiı&!. 
ka teminat mektubunu ihtiva edecek~ sarflarım tlWe 
ıne saatinden bir saat evveline ka komisyon 
makbuz mukabilinde vermeleri it için Ankara 
ğüne ~ zarf verilebilir. Diler &ü setL & 
% TA gllvenme paı.alarile bir · ~...,,k-__,.,.r .. ~ 
Dln olunur. 
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t ÇARŞAM 
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d0.NLO K SiYASi HALK GAZETESf 

·idare Yeri 
Nuru..rnınlye fh. 14 l.Unbul 

Telgr•ft YENi •ABAH l.U.nlıul 

Telefon: 10711 

Her Yerde 5 Kuruş 

Ce-nevreye Menfi Cevab ;;Ve.rd_i· 
Cemiyetten Çekiliyorlar !,, - Milli Şefimiz 
Ağır Zay-ia-ta_U_ğ-rı-y-an-R-us Ordusu lnönü Erzurum yolunda 

' 

Büyük Taarruza Hazırlandı 
~~===============:::=::::::::==:::==== 

Bir Alman 
Gazetecisinin ı 

Sözleri Münasebetile --, 
Ne zaman Alman dedeti Avus

luryada hakiki bir pleblscite ya
par, ne zaıruın Çekoslovakyanın 
is tiki" Lehis
t 

_1,5 Milynn Kişi . Cebhede 
Kızılordu 

Tekrar 
Terhjs Ettiği . Efradı 
Silah Altına Aldı 

C~mhurr~.i~i Siv':'~ta Bir Ciezinti Yaptı 
Ka~serı, 12 (A.A.) - Reısıcurnhur İsmet bıomı 1 zuruma miite\·eccihen yollarına devam ctmt';llerdir. 

bn sabab saat 9 da hususi trenle şelırdllizden g~e- 1 Bartında hayram 
rek Sivasa gitmişlerdir. . \ .. Bartın, 12 (A.A.) - Milli Şefimiz İsmet İnönü 

Slv•alan geçerken mın bura.ya şeref ' 'erdikleri giinün yıldöniimü dün 

Sh·as, 12 (A.A.) - Reisiciimhur ismet . lnönii akşam llallrnvinde ya.pılan büyük bic toplantıda iç
ten tezahiiratla lrutlarunı~tlr. Bu güzel giin milnase· 

saat 15,30 da hususi trenlerile şehrimizi şereflendir- betile Bart1n dün baştan başa hnyraldarla süslenmiıl 
mj.şler ve otomobillerle ufak bir gcz.iııti~en sonra.Er- bulımuyordu. ~ 

ihracat 
Primıerın~c 
Tenzilat 

L -- =---- .• 

· ... Tasarruf Haftası · Başladı 
-- j 

Bitşvekil Çok Mühim 
• 

Bir Nutukla . lktısadi 
Vaziyeti Anlattı 

.ıiPlediye lktısad MüdU.rü. Saffet 

Milyon Lira 

~ 
simalar: No 7 ,. 

. . 
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l>lll llllV Milletler Cemiyetinio 
barb devresindeki 

Me,ciJJen Çıkan Üç Zat Enaardan Manifaturacılar OKUYUCU Yapak Stoku F .~.!=~~ 
Saad ın Evine Doğru Gittiler Muhtelif eşya fiyatta.. D

1
; J 10 milyon kilo mal •• blrill,-=:~:~~!~ 

_ 7 _ rında tenzilAt yaptılar ~YOR K enditua uyandırıyor A1mupma .... c1evıet.1ed 
Şehrimbdeki manifaturacılar cliDı Y- bldoma alyueallll tlllyata 

-Nedir? 8lDlD liJlk buhmdufuııu.. Ml'detti. Ticaret ve Sanayi Odasında toplan- Ankarada Yaptlmı- Ti= vetüc;::,:ee .::s:1: ~ ~ ....... cld: 
_ Enann ne kadar kuvvetli oı- Bu aözler alkıtJarla karplandı. mışlar, fiyatlarda yeni tenzilat yap- yan Bir Kaldırım da bir toplantı yapmışlardır. 50 den nen Milletler Cemlyetınl uy 

duklanm hep biliyoruz. Ne olur ne Ensar, Saadı halüe intihab ettiler. mağa ve aeağıdaki mallan bugün - ziyade tUccann iştirak ettiği bu top- •olma§tm. lllllet.ler ~yeti, 
olmaz, her ihtimale brp Medine İl fimdi biate kalmıftı. den itıüaren hialarında gösterilen "Sayın gazeteniz, yalnız İstaıı- Jantı gayet hararetli cereyan etmi§- aylnmuaa .... ,." gorllnell 
haricinde kararglhuıı kurmUI olan Ena&rdan biri tu fikirde bulundu: fiyatlara aatmağa karar vermişler- bul halkmm şikayeti ile megul tir. Dl, Fba milletlnln isUkW ve ldb'l'IJ'! 
Uaamenin ordUBUDu mescid civarma - Y-, Aıtbab ve Muhacirin bbim ctir: oluyor ... Halbuki biz Ankarahla- Yeni yapağı kırkım mah&Wün6n tml müdafaa snn••nda Priltlil .. 
davet etseniz... ftl'dijlmlz bu kararı kabul etmez • Divitin ekstra 17 nn da içini dökecek dertleri var: günden güne yaklaşmakta olduğunu eHeltıde, dlala efklnamam.ly_... 

Hazreti Ebu Bekir, Muaviyenin bu lerse ve halifeyi kendi aralarmdan ,, oerta :;o Ben Ankara· Yenişehir Adaka- gören stok sahipleri ihracatsızlık ve an eylecJlğl 1mı!R191u1a ~..,. 
teklifine hiç bir cevab vermeden yü- intibah etmek sevdasuıa dil§erlerse ,, ehven 43 le sokağında otururum... Bütün yerli fabrikalanıı da tatminkir ol- Şimdi btltllD mesele, MDlet.ler O. 
rildü w wide dahil oldu. o uman ne yapecağıs? Alman pueni 60 santim 48 civar sokaklar asfalt olduğu halde mayan mUbayaab yüzünden endiee _ mlyeUnln bu vadide ne gibi bir 

Muavf7e, yalnız bhn•fiı. Bqka biri bu suale fU cevabi ver- ,. ,, '10 ,, 37 hikmetihuda bizim sokağın kal· elrini Wıar etmielerdir. Yapalan mü- limelde ... ........., keJfiyeUdlr. 

_:~ yine endite bulutlan di~ Verdiğimiz karara mutavaat ltal~ ,',' ~ :: : = c::=~ ::01::~ :'U:';;'~':ı~ !ir ~!';,°da to:;!: ~~ =:.. 
Acaba Ebu Bekir Enarm içtima- etmezlerae etmesinler. 81& kutvetli • ,. ,, 80 ,, 40 ğu için sokağımız Cihangirinki - mi makamlara gönderilmesine karar alyetlerl garb ~ açık 

glhına gitmiyeeek mi idi? yiz. Onlar zayıftır. Eğer halifemizi Saten 120 ,, 43 lerini kıskandıraeak kadar her · veribni§tir. larak idare eclerk• ba aefer, barb 
Ejer derhal harekete geçmiyecek kabul etmezlene onlara deriz ki: ,, 130 ,, 66 Daddır. Halen Türkiyede 10 milyon ki- ~eU ve baza huami aoktalar 

olurza Ensar halifelerini intihab ve "Biz emtrimizi intihab ettik. Sis Poplin orta kalite 56 Bu sene Meşrutiyet caddesınt. lo kadar stok yaplğı mevcuttur. Yer- nüne alınarak, siyasi fuUyetıerlll 
biat edecekler ve o zaman ise ie ie- de kendi emlrinizl intibah ediniz, ay- ,, ehven .f5 asfalt dökWmeye bqlaymca ar - li fabrikalar bu miktann yeni mahsul taraflar taratllldu. oı1ap a 
ten ~ Ebu Sitfyanm oğlunun rılahm.,, Bu suretle mesele halledil- Kutil 115 S.P .18 56 ~!.çamurdan kurtuluycınız de- idrak edilinceye kadar kullanılabile- meselesidir. 
plim mahvolmq olacakb.. mil olur. Bb, bizden, kmcJimi:uien Pantalanluk 120 s~tim 75 ceğini, tüccarlar da yansının bile iş- EylilcJenbed, vukaa gelea 

Bu endi§e ve 6zilnttl içinde kıvra- bqka hiç kimsenin Hazreti Muham- ,, 140 ,, 90 - Oh diye derin bir nefes al- lenemiyeceğini söylemektedirler. Di- sesiıı1 çıbnaıyaa en.. efllinalllli 
nan Maviye, uzaktan Hazreti Ebu medin öltlmfhıden sonra tızerimhde ,, 140 ,. 120 .hk.. fer taraftan Amerika, Fransa Ye di- mlyeel ve bitaraf devletlerin, 1" 
Ubeydenin geldiğini gördU. htudlmran olmasına katlanamayız.. Hareli Rus malı 26 Hele Klzım Özalp eaddesinden gw er memleketlerden de müsaid tek- yavq, ftUf pl!lllmlojl MhaınwJa 1111 

Hemen onun da yanına yaklqb. Bu sözler de uzun alkıoJarla kar- Fistanlık Rus malı 32 itibaren de kaldırımlar sökillüp lifler yapılmaktadır. Tüccarlar yerli mala mabldim olsa bile, gö8 
Meaeleyi ve vaziyeti etratlle ona da 11Jandı. BANKACILARIN TOPLANTISI yer hazırlanmaya t.qlayınea ae - fabrikalann formalite ve tediye şart- lert akıdlMmellerln btlytik bir e 
anlattı. Nihayet, alkıtla• bitti, söylenecek • . vincimiz arttı... 1arının ağırlığı ile iştira sistemlerin- mlyeU vardlr. 

Ebu Ubeyde Muaviyenin fikrine sözler tamamlandı, odanın içinde Bundan başka di1n dehrimizdeki Fakat, bu aeviııeimis çok sür • den §iklyet etmektedirler. Ya1mz Avrupa ve cihan etkl.naılllll! 
iftirak etti. Arkadqlan ile görilf - lıikim bir ses ytlkseldi: bankalann. m6dtlrleri de Ticaret O- medi... Asfalt, Yilbel C9ddeeiDe mlyesl, harbe mllncer 
mek here mescide girdi. Bu ses, Ensar elebqılanııdan Hah- dasında bir toplalltı ~pınıpmlır. geldi durdu.. 2 milyon kilo pa:nuk raimen ----IMM.111'1 

• • • babm sesi idi. Bu toplantıda Mmtab Tiearet Kil. :.U:elJMltiyet caddem ile Yiibel çıkardabilecek Cenevre mle•e•'ı!nhı 
Biraz sonra mescidden üç ut çıkı· - Halüe Hazreti Saad bin lbade- di1rtl ve Kitibi Umumisi de _ hazı! aruındaki (50) metre yer yama Hük1lmetimizin pamuk için külli • aetlcelerl ~ 

yor, Medine sokaklanndan geçerek ye biat ediniz!. bulunmueJardır •. Banka müdurlerı, ~lri mıtta kaldı... yetli miktarda lisans verdiği alika • Bu aeferkl Cenevre t.o61!aldl 
Ena.rdan Saadın erine doğru yola- Tam bu esnada odanın kapım açıl- bankalann m~~ıtat~ enet- Belediye Fen Heyeti Müdür Ku- darlardan haber aJımnJ§br. ae tekllcle nihayet baJae.iı ve 
Jıyordu. dı ve içeriye kemali vakar ve aza - ce mal mukabilinde verılmıe olan a- a vini Amm Doğanay da 1ıUim ma- İtalya . na, kelldllerlae, mab••matı 

Bu ttç zat, Hazreti Ebu Bekir, Haz metle Uç kiti girdi. vanslann ~esine ~ bun~ böy hallede oturur, hemen Jrendisine • ve _Rumanyaya verilen bu ldn verllea yirmi dört mt1ik 
retl ömer ft Hazreti Ebu Ubeyde Bu Uç kiti, bqda asabi hareketele- ~ mal mukabili avans ısten_digı tak- koştuk: ::-:;:: ~ fazla oldu- ~de, &lbl Wr eevab veıMZPI'! 
bin Cerrahtı ri ile metaaetini muhafaza edemediği dirde piyasanın mkıpk vamyete dil- - Aman, dedik. Bu 50 metre Bik6metilniz ihraç edilen bu pa- veya 11U11 Wr llanMt ihtiyar 

Hazreti Ebu Bekir mescidden gık- belli Hureti ömer, Hazreti Ebu Be- teCeii nazarı itibara ~~ ted- yer niye kalıyor.- muklardan klevlant cinslerine 
67 

ve lerl lleals .......... Yahm .... .., 
marilan evvel de Kedine haricinde kir ve Hazreti Ebu Ubeyde idi. bir alınmasına karar verilmiftir. - Aafaıt yok, dedi.. abla uklarma da 

72 
kwııf fi t lerla eeyrladıe& bu eeftlım mellfl 

ordugAh kurm111 olan başkumandan Apbalmı bu Uç büyük ıilbünün. Kooperdt lteaablarının - Peki dedik. o halde Kimm koynu=·· ya Jaealı veyM11d da a)'lll mldyı 
Usameye 111 haberi göndermişti: lalim dininin en nüfuzlu üç ba§Jn•n tellldld netlcalenlll öalp eMdeeiBden 'ftbel'e kadar Diğer taraftan memleketinıizdelri ede• bir ll8k6t ile mlllrahMı ~ıeıı:ııııı 

- Maiyetindeki kuvvet ile derhal böyle birdenbire ve hiç beklenme - lstanbul Beledivw:ıi kooperatifi he- olan kımn niye yapld?ı.. ..L *"-·tıan da , ... __ ta üsaa ~. 
· timaglh J- ,... ... &•:1• ~ m • •--.. bu ......._. --"-

Keaddi Südet &ı&ne ~·· dikleri bir anda. En.aarm. ıç •. sabatı üaerinde altı aydanberi tet • Bu ••limja cnaJ:ım kaldı- de edil w. • • ~- 11: L L-.a-- r~ ,........, • ...,"""ye 
b yıldı tesi ecegt lÇJD Ullll U aurue --.UU- barbla Mnındanhflrf ilk f.o,... Ensann evinde 1anna ~~erı ır nm " kütler yapan tettiı heyeti tetkikatı- Buı Wba•1vm mayetme göre.. artmıftn'. :.u:_ ........ ,_ maDarmı kolay. ___ ...-.~ "°='-..a L.U.--• 

yaptı. Şimdi ne olacaktı? m ııeücelendirmif ve bu hususta ha- Kkım Oalp'la Yakeel anuımdUi hkJa tabilmektectir J-r-~r '-laUllJ"".., unanaa 
. FilhaJrika Buardan "Saad,, m e- Hazreti ömerin telqlı ve asabi zırladığı mufassal raporu kooperatif kısmın yaptlmamm Refik ince sa • letltırla -..ıa yabrı ıesml '* 

vmde bavamn lmrmmumdau aoma etvan lfW'eti Ebu ~ Ebu U- üdiriyetine vennittir Bu "übai'Ja sayın valimizden riea ~ Gelen ve glLen mallar cıe ftldrlerlnl beyu eylemfJ8lae 
tw' ı i' lıir hlrlııl+ -..,,.;,1e _.,,.,, ~ ~ m IMtkı! eae 1aut.r ~ e- Biailll eo~rka e•Hılr ldm it.Miat ve Jbracat; lw'eketleri dün • g nk Mır_, 'tl• _..,..... 
W::.eti p --=- irtihall" • hazırun üzerinde ciddi tesirler bırak- dilmiş olan kooperatif heyeti umu _ semiz. yok .. Bari sia de bizim der- oldukça hararetli geçmi§tir. suretle, yakın bir ltlde, Avn1 

eygaDlua-U& erı b -ı:-· . Yunan bandıralı Salama vapuru -..w...._ ve -'==l!::A• 809 ı..lllll• 
h . • miyeai huayuı 20 sindm sonra '°I>- _..m sayın Tudoğan'a duyu- · d sü1frik "d loridrik &-- ........, ...--, 
abtırini alan Euar reisleri derhal Ortada ve yerde bi? sedye iberhıe lan ealrtır run.. ası ' ası g • uid bici- dolaylllle liattı hareketlerlnf 

paçe .. n ~ " halifeyi mut.- uamnnı yatan S.adm, bu lımem19 a . . Adakale 901r .. ~-da oturan rik Sovyet bandıralı Svanetya vapuru mecbarlyetlllde ..._ bul kUç8 
lak mnıtte Jrmdl aftlumda lnti • ihtiyann 8l8me yak•ap• amriarm· Bu toplantıda, .kooperatife borçlu bir -;;, ... un.. ız' da amonyak, sfilfat Dö7.enlr, İtalyan taraf de\'letlerla, bt'I olarü 
hab etmek teatr• clUemOllerdi. Hazreti Ebu Bekiri gıCtriiı- g&ımea olan aza1aitt borçlarım ftl'llledikleri bandralı Albano vapuru, demir eua. amrlanıa kalı edecelderlne 4e 

._,., ild Jıunıetli putiJW ayni-~ bir ha aı sukutu taemd: takdirde takib oluııacak hattı hare- Maarif Müdürü kiğıd, kimyevi ecza, lngiliz bandrah ret veba lloktadaa bul sUrprWeıe 
Dllfb. Fakat bu ild puti bu -mm. Odanın içu!'e derin ve umumi bir ket brarlqbnlacakbr. Baktria vapuru da demir e§Ya, yUıı latlsar edllelılllr. z.tea bmau 
ve~ anda IUilllrleriDe ......... atlkM hlkim olJllultu. ONJVDıSITEDB: Anka raya gidiyor eşya, pam~ mensucat, elektrik le- ki AlmaaJa, Ceaevrede bltaraf)ar 
lstmaediler. Jündl'811nıden bir IWife vazımı, makine aksamı, klD'Şllll, sa - dinde mlldm l!llyul ._ ve 
oı.m da hangi partiden olursa ol- Bllttın ~ 19 Saha':-°'11. Edebiyat FakUHaainda Maarif 1ı1Ud81:8 Tevfik Kut bu sa- ban, keten mensucat. deri, fotoğraf ft8talan ~ ....,., 
IRID... zerine çevriJmil, df1dbrMlb. blltGn hah Ankaraya gıdecektir. Maarif Mil- kiğıdı getirmi§tir. ~ hekime ve 

Bu dtift1ııce iledir ki.iki taratın da kalbler, biraz eoma kopacağı belli Osmanltca da dürü Maarifi alakadar eden muhtelif ihracat için de yeni bir firma tara- mllletlerla..:... ve hlnlJetlallR __ .., 
hlrmet w muhabbetini Jraunımı o- olan tırtınanm he,yecanı ile çarpl)'Cll'- okutulacak meaeleler hakkında Vekiletıe temas tından ttaıya için oJduğu anlatılan D'P1D"' ~ glWll tulldıa 
lan Saad bin lb.deyi muvafık gör - du. . . . . . edecektir. Bu seyahat 3 cUn sttrecek- 20.000 .kilo miktantıda tiftik 13atıl - vbmek lstmlektedlr 
cftller. Hazreti Omer hemen ileri ahlrnak F.debiyat Fakilltesiııin yem tedris tir. IDJ§br. Dr • 

lhti:yar ve haata Saa'dı yatağı ile ve kendi maltmat Ye nalan olma- talim•tnameaı hazırlanırken bu Fa - • Rep.d Ü 
beraber getirdiler.. dmı halife açnek ldWahbğlnda ba- kült.ede Oemanhcanın da okutulmaaı 

Bu bunak ihtiyann gözlerinde ha- lmwı Euann tberine htlcum etmek ve yudınlmaaı kabul olunmuetu. 
life olacağlnı anlar anlamas ihttn. istedi. Dünden itibarea bu tedrisata bq-
h tıir aerinç lflİI çaktı. Bir ayağı Bunu derhal eaen ~Bekir, ar- lanmJetır. 
mezara kaym11 oJnwmna rağmea kadapnn kolundan tuttu. Sakin ft 'VV'11"'~""ı.rvE"''D""l"'r.""zrv'D"'E"""ı,..,..,."""~-...-'VV kendisini halife yapmak iatlyenlere tatmin edici bir aeale: 
kuvvetsiz ve kesik sesi ile bir takım _ Ya ömer .• dedi, sen dur. Bırak Yeni 1111-' 1 
eeyler söyledi. Ensann lsl&ma olan evveli ben söyliyeyim. Sonra da aeıı .. a pavıon •n Kırblatyecl il lht klrı varı 
hlzmetlerinden, lsllm dininin yalnız istediğini söylersin. Heyecanla ili lnt••• tekrar ........ 
J'.uaro sayesinde mevki aldığından büsbütün bozmandan korkuyorum. Sin glkılerde Heybeliada Sanator-
azmı uzadıya babseW. Nihayet, Re- Hazreti ömer, Hureti EbU Bekirhı yomwıda ve Cerrahpaşada yapılan 
mulil Ekremin irtihalini müteakib o- llÖZDJlil tuttu ve geri çekildi Hazteü yeni paviyonlann inşaatı demir ve -
nua buaktlğı eam"i hükile müdafaa Ebi Bekir, bulunduğu ye1'4en biru Mir maıseme buhranından veyahud 
ve muhafaza edebilecek yegine kuv- ilerledi. Ensar reıslerine hitaben: da malzemenin fevkalide pahahlan
vetin kendileri oldvjunu,. bin,...- _ Bundald toplantıdan mabad, masmdan dolayı durmuştu. Sıhhat 
leyh halifenin- en kuvvetli fırkadan peygamberin irtihalinden dolayı ta _ Veklleti yapılara devam için Jcab e
yani kendilerinden, Enaardaıı olma- ayet için midir '.\'oksa liaşka bir den btitin tedbirleri almıt olduğun -
============ mabedm• mı w.rchr! dan ve aynca müteahhidlere icab e-

Vakar ve ciddiyetle aöylemnif oluı den yardımlan yaptığından ill§&&t Yeni Sabah bu sözler Saa'dm genit eofaauıda a- tekrar 'blılfamıp. Sıhhat Vekileti 
kislerle yayıldı. bundan başka paviyonlara konulacak 
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Nobel Mücazatı! Ekonomi Kurumu 
iyi ve ucuz istihsal Yaz•n: Dr. E••d Kemal Heklmoııu Evvela Kendi Prensi-

y erli mallar haftası ba.)•ııdı. Nu- . . . .. pine Riayet Etsin 
tuklu.r, ncizeler, bize, hep K ırk üç sene evvel bu dünyaya zık, ed.ebı!.at şubele~ ~a~~~a b~uz Dün Milli Ekonomi ve Arttırma 

Almanyaya dönen Bremen tran .. 
ıatlantiği bir lngiliz denizaltısının 
Önüne/en geçtiği halde batırmadı/ar 

yerli mah kullanmayı ve ihtiyacımız - gözlerini yumarak giden di - medenı dunyanın hıçbır unıversıte - k . 
dan fnzlasmı yemeyip tasarrufta bu- namit kaşi~i altmış üç yıllık hayatın- sinde "sulh kürsüsü,, diye bir ilmin ha.tfttası baf~kla~ı: H:ıllka ak~ goi~~~~yu~= 

la.r Se tin - d . .. d . . ne de müdev ar ırrna ı rını a.cn anı lunmayı ta\"Siye ediyor • . ~~- da kendi keşfinin insanlığa ya.ptıgı ne e~sı, ~e mu errısı, - bir gaye ifade ede~ bu hareketin her 
mutlaka terakümJe elde edilebıldigıne tahribatı o kadar yakından <"örmüştü ven bır kıtabı maalesef mevcud de- d 

1 
d . t' ad 

·· · edi-· · ı:. -·ldi l{ k ·· 11 k t "k eticesin- şey en evve propagan aya ıs m 
gon·. on scnroenberı dini . gımız ~ay- ki, ölürken "kefareti ziimıb,, olarak gı :.· ır . u~ yı 1 eşvı n . . etmesini tabii buluruz. Ekonomi ve 

Paris 12 (Hususi) - İngiliz Amiralliği bildiriyor: Bir İngiliz tah
telbahri bu sabah Rusların Moglan limanından Almanyaya gitmekte olan 
Bremen Transa.tlantiğine rastgelmiştir. Vapur, tahtelbahrin tam torpil 
xnenzilinden geçmiş, lakin denizaltı, deniz harbi kanunlarına uyarak Bre
llleni torpillemekten ıstinkfıf etmişlir. Alman radyosunun söylediği gibi, 
tahtelbahri Bremend~n uçan tayyarelerin kovaladığının aslı yoktur. 

ni nutukları, a.yni Ytti:ı:elen, ha~ e-ı ı ilim dünyasına cesim bir ~ervet he - de boy le bır ıa_b~ratuurın . te~ısıne de Arttırma I<urumunun !.stnnbul şu-
bediyt>n tekra.r etsek yeridir. Bıliy~ . .. . .. .. .. mevud para kafı gelmcınıştır. 

· 1 ral b .. jdıye etmeyı mlUlasıb gordu. Bugun E- 1 ·r 1 . 1 d bu yeni besi, dfu?ilnmüş, taşınmış, bu işi en 
ruz ki Fransayı de,~let ? a ' . ugun- Allahın denizlerini ölüm tarlasına ger ca ~ ~e mı.ş . 0 s~y ık d mükemmel bir şekilde tatbik ede • 
kü altın bahası va:ı:ı,·etine gt>tıren ve .. .. . ı·d ve esrarlı sıia!ım ıstım:ı ıne arşı a- b·ı k . . T k . c·· h . t . b. 

a ·llahilecek bir .refah don~~ren m~lmatıslı maynlerın tev ı ha müessir bir sulh silahının da or- ı me ıçın a sım um urıye a ı· 
onn standard l . . .. ettigı fecay1den herkesten evvel bu - . h.d 

1 
d :ıt desinin dört bir yanını da!rcn ~C\'i· 

ve mcdenh·et senn~ıne yul•selten 1 . . . b .. d tay:ı atılmış ol<luguna ş.ı ı o ur u . reıı afı·aıer vaptırmıı:ı. Bu a.fı.<>ler mı·ı-. · . : sveçh kımyagerın ruhu aza ıçın e- . . ·· ff 1s. r k. -. J ~ .,; 

Fransız vatandasının mıclesmden ar- . . Anlaşılıyor kı muteve a veç l ım li ekonominin kalkınmasını gösteren 

• • • ·-.... +-·-------
tanı •·orabının İ"iıuıc hiriktimıc kabi- dır. . . . yage. in cesım serveti sulh yolunda 

1 
d .b tt· 

=-- -:. N b ı Alf d B t grafikle.eden, resim er en ı :ıre ır . 
li,.,.ti olmu .... ·tur. Ancalc miUi t.as:ı.rruf- . 0 c re e_ rn_ ar ısmını aşıyan kullanılınca Joymetinden çok aşağı 

Hitler 
J" b h b Bir arkadaşım, Kurumun bu iş için 

d " lar·.ıl 1·ii,·ülc l'ekfınlıtrıdır ki bir mem- v_ as. ıyetnan_ıe mu_cı ınce cı··· 5.e.,ne e~ dü.!-!crek rafrbct kazunıımam. ış .\'e bu-um " J J b d h ı b .. ·~ ~ 50.000 lira lıarcndığmı söyledi. Fa-ama a ..7 lck"tİll toıtt:ın inltişaf:nı temin ede- ı_lim_ ŞU csın e ızm,,et erı goru_,_en. e~ na an.cak biı• sembol mahıyetı ver • ·'- '· - ı ı b h N b ı k f t kat bu afi§leri 50.000 değil de 50 lira b··ııı·r. Bu l>··'•ını·1aıı mc>mlekC'timi7Jn a ıme u meş ur 0 c " mu ·a a 1 mektcn ileri e.idemcmiştir. Hatta bu 

1 

aa u ~ bile sarfcderük vücude getirseydi yi-de e\'\l'la licndi malını kullanma ve muntazaman dağılılıyor. Tıb, kimya, ·;olda <;alışanların \'aktile aldıkları 
" ne bu uğurda sarf edilen paraya ya-

( Baştarnfı ı incide) Tellus adıntlaki NorYeç vapuru, mü sonra da herhangi hir brafhın kaçın- fizik, eclelıiyat şubelerine aid ol:ın bu n:ı.kdi mükafatı şimdiki zihniyet ile zık olurdu. Ziıa kışın böyle soğuk 
niz. Buna binaen şimdi karar vermek rettebattan 25 kişiyi kurtarmıştır. 4 ma ihtiyacı hatta izahtan miista~ni- nakdi mükafatın beheri altl uin ile telıf etmek bile kabil olamıyor. bir mevsiminde hangi vatandaş yağ· 
ıJiıe aidd.ir.,, tayfa kayı~dır. . . Jir. · ' sekiz bin lngiliz lirası tutan bir meb- Öyle ya .. Wi.lsoıı prensipleri ne ol- mur ve riizgar altında Taksime gi • 

llolandayn Kış Taarruzu Mu? Yaraufolıa vapuru, .ı:oıanda .ıçı~ Ancak, milli tasarrufun ötedenberi l:i.ğdan ibarettir. Beşinci ilim şubesi du ? .. Kellog mı~akı ne halde!!. Bunu derek bu afişleri okur. Bu levhaların 
Londru, 12 (A.A.) _İngiliz gaze- 1 demir _yüklen:ek üzere Kırkenes ıs:ı· yapıhna..,1 nmtad olan propa~anda - de "sulh,. tür. Bu yolda en çok biz - artık herkes ~.n::.-o.1:;.. T "' • Cümhuriyet abidesini de yayaların 

teleri, askeri sahada bilhassa Holan-,kametme do?~u se~Te:m~kte oldugu sındn bir d•~ilc n-~·a ~anlı~ .,o~ta ,·ar met ibraz eden zata da yine ayni mik- _E~raflıca duı:;iln~.~ır.se:_ No~~l ıs- gözünden Uı.mamile örttüğünü ve 
danın vaziyetile alakadar olmakta· esnada kendısıne hıçbır ıh tar yapıl· ki işte o l'l<sildik n•yn ~·anhşlıgın ~1- tar para verilmektedir. Ve bu teniat mııı~ -~aş~~·a~. bu ~-eı.şıf; dına_mıtı _keş- Taksim meydanını hem küçülttüğü
dırtar. l maksızın batırılmıştır. ki hu propaganda ile elde eimek ıs- 1901 yrlındanberi devam edıyor. Bu - fetttt{l gun ılım duııyasın: dına~ıtle - nü hem de çirkinleştirdiğini ilave 

Daily Express gazetesinin askeri Londra, 12 (A.A.) - Bu sabah, Şİ· tediğimiz gayenin esasını hoı:duğu nu kazananlar arasında: mi~tir. Ve ölürken bıraktıbl vasıyet te et~ek istemiyorum. Hele bir sıkı 
tnuhattiri diyor ki: mal denizinde bir infilak neticesinde l kan:ıa.tile bugiin c!' hilhassa o nokta- Bernard Shaw, Rudy:ı.rd Kipling. buhran içimle boca!ıy~n bir_ ka~anın rüzgar çıkacak olursa, ertesi sabah 

"Almanya - Holanda hududunun batan lngiliz bandıralı, 4535 tonluk nın iizerinr pıı.rmaı!;ımrıı koyma.k is- Anatol France, Rabindarat Tagorc korku ve dehşette~ mute':'cllıd bır ka avuç dolusu para sarfederek vücu -
henıen tamamile kapar.mıısı, Alman- IGng Egbert vapuru mürettebatı, kenl ti.voruz. gibi tanınmı~ ediblerle beraber sulh ranlık kararından __ ıb~rcttır. ~· " de getirilen bu eserin yerinde yeller 
Yanın Holandaya karşı bir kış taa_r- dilerini kurtaran vapurdan bir tahli· Dikkat Pdiyoruz.: Biz tasarrufu hep uğurunda büyük hizmetler ibraz e _ Buı~~ "Nobel :nuı~a~atı., degıl No- eseceği .de muhakkaktır. 
tuzuna geçeceğine işaret. eden .delil- siye kayığına aktarma edilmişlcrdir.,mii"'t<'lılil,~ ta\siyc ediyoruz. !Uüsteh- den, Wieson, Kcllog, Teodor Rose\·let bel~ mucazat~'.' ~~mını _ ~ermek -~ha Gerek propaganda kabiliyeti bakı· 
lerden birisidir Nasıl Fınlandıyada Stokhalın 12 (AA ) - Toro adın- lik hem ~ok vemevi, hem tasarruf 1 .b. t . - 1 · · d .. .. dogrudur. Çunku o, bılıyordu kı · Bı- mından gerek ekonomi bakımından .. · . ' · · · · gı l zeva ın ısım erını e goruyoruz. _ . , • 
lrıutecavit, göllerin donması sebebıle I daki 1400 tonluk !sveç vapuru İsveç etmeyi ayni 7.anumtl:ı <-mredl'n mü - . . 1 raktıgı bu menhus servetle kımya da· gerekse estetik bakımından bir facia 
bir kı a·kk t ldı b" k 1 . l . . . d .. t ·~kl . Şımdı acaba bu sene mıknatıslı . b t t ·ı· . k fizik a" leti tan dı l ş taarruzunu nazarı ı a e a 1 kara sularında ır mayne çarpara tena.lm~ n~cı7.e erm ıçme u~ n en . . . .. . ıma :ı.ru u a e~ ı~ ece • 

1 

olan bu levhaların oradan kal n -
ise . d d ·d· .. .1 b·ı maynlcrın mucıdıne de bu mukafat . d • • 11 t b lnız ·ar lı •. , vazıyet l:Iolanda a a aynı ır. batmıştır. Murettebat kurtarılmıştır. tezadlard:ın s:ırfınazar edi se ı e ay- . k ·a· ·? ,,.. k , . 

1 
k. zım e eceK, za,.:a ı ı Y3 ) a - masını tavsiye edecegım amma, ma-

~"-d .. d f"I . ,. f ezan . . . 1 .... k b. l venlece mı ıı . J. o sa ene ce ım- 1 t d . ·ı ı;; ·as cak ve parlak e . b d [ 
... a. a da mu a ı erın sun ı ey 1 G b C bh · d nı ta'\·~ıv~len da 1a hnvu ır L<;rar a. . . . 1 arı e a \, ı e t t:ıı . a - dem ki hır defa u ka ar masra c-

lar vücud~ getirecekleri su hatları, ar f" csın e Y• ve o ta~·si:relere daha • .. ·ok mulıta.ç o- ya Ye fızık şubelerınde ?u ~~rayı ka- debiyat ta ister istemez rf'klam ya • dilerek yapılmış yine dursun bari. 
ao~ . . • bil. Parı:-.>, 12 (A.A.) - :12 Kanunuev- .. · . . . . .~. zananlar arasında bu ,şımclılık meç - k . . 

guk hava netieesınde buz tuta ır. ·-· lan ınustah~ıle nıçm teYcıh etmedigı- . . . . ? .. paca ·· Yalnız bu ışten bır ders ala.hm. Bunu 
a.. bebl B l d d b"r kış sefe vel akşam teblıgı: . b.h l k al ,1·1 1 ·ı· •ı·lli ik hul kaşıfın ısmı de \'ar m!dır. Hen uz Hak·ıki sulhçülere de ancak cenaze - .. b.k tt• k f ... se e o an a a ı · . mız ı a, ın su cuı c n ır. •• ı -

1
• d _ .

1 
duşunen ve tat ı e ıren ·a anın 

tinin avantajları mevcuddur. Gece son alman raporla:, Sarre ile tı~adı g-eli~tirccek ve milli tasarrufu ma u~ egı · . merasimine iştirak etmekten ibaret lıüsnüniyetinden kat'iyyen şüphe et-
biğer taraftan Holanda hududu ci Va~dt o~man~. arasındakı mın~a- temin edecek olaa ı:a"ı, yerli müsteh- Malu~. ol~n bu: şey var~a ~o~l bir vazife kalacaktır. ıniyonını. Yalnız, bu husustaki görü· 

\'~tındaki Alman istasyonları mühim da şıddctlı mus:ıdemeler oldugımu j likin y<'rli malı kullanmasından ev • k~fettıgı .. ~~my:vı ~a~d.enın ~~u~ "Nobel., is~1i ?e bu vazife ile ha.ş- §ünün isabet.siz olduğu da muhak · 
lrııktarda mühimmatla doludur. Al - hab:_r v~rmekt~dır. . . vel, yerli müstahsilin, yerli maluu iyi, lbırır:~e_.butun bır dun,; ayı a~c~~ıyebı- re kadar tazım ıle anılacak... l kaktır. Sergi, afiş, propaganda gibi 
lttanya - Lükscmburg hududunda da .?unduz aynı nııntakad~ yenı bır ucuz olarak istihsal edebilmesi hüne- l~cegını . v~fatından evvel duşunerek Öyle zannedivorum ki: Zavallı in- ı ~eylerin artık mütehassıs bir heyet 
geniş askeri harekat vardır.,. m-~~deme ~c ~o~çu ateşı olmuştur. rine bağh bir i~tir. ımm tasarrufun I b~r hayl! v~c.dan azab~ duymu~ ve b.:?!· ı saniyet ve miitefekkir medeniyet böy 1 tarafından idaresi vakti gelmiştir 
lii.ksenıbur~ Hududunda Top Sesleri B~tu~ ~evzılerımız aynen muhafaza l•ayn:ı.ğı nıüı.tehlfüiıı değil, müst.ahsi- ,~1 de hır ılım şu~esı o~ma<lıgı halJ.~ 1 le bir kc~fe, ~u. zihni}:;tte ~i~ _ka~e Hele beş paranın bile bü~ük ehem -

Ve Mermiler edilmıştır. lin elindediı' ve ha.zan milyonlarca sulh yolund'.1 çalı-..acaklara .. da bu mu jve bu kıratta alıcenab !,, bır ıhm ha- nıiyeti olan böyle bir devmle beyhu· 
Brüksel, 12 {A.A.} - Belga ajan- Avam Kamara..,mın Bugünkü l\lülıim müstelılik bir müstehlikin farlrnıa ; kafalı teş_m~l edere~ s~lhçuler ara~ı~ misine hiç malik olmasaydı elbette de yere avuç dolusu para saçmak en 

~na Lüksemburgdan bildiriliyor: Cel~:-;i varm~n bat:ı.smı ve israfmı öder 1 ~a~ da kaşı~le~· yetıştırmek gayesını l şimdikinden çok dalı~ mesud v~ çok büyük günahlardan biridir. 
LUksemburg hududunun ~oğu ce - Londra, 12 (Ht~:usl) - Par~~m~n: ,·azi;wt~ . dü~hilir. ~l i.is~ısil yerli l ıstıhdaf et~ışt'.r._ . . daha ~ayatından emın yaşıyabılmek Ekonomi ve Arttırma Kurumu 

lltıbunda bütün gece şiddetli topçu a- tonun yarın "bugun,. akteclecegı gızlı m:ılmı ıyı k:llıtede, uygun fıyatta f;ı- Bu arzu) a ı agmen tıb, kınıya, fı- saa<letıne mazhar olurdu.. evvela kendi prensipine riayet etsin! 
leşi duyulmuştur. celse mtizakereleri if~a edecek mebus !•:ırahilrnek ~trtil •dir ki -lıi~bir zoraki ı .. ~~,.~~~ MURAD SERI'OGLU 

Gece ynrısı hududa yakın ~chen .. - l~r:n t:ar~ cezasına uğrıyacakları bil- telkine ha.ct"t l.:almaks!z~.- ~er~ malı Hels"nkı"den Gelen ı' Me.~hur Dou_a •. las ingUterede lıtroyağ 
ten bölgesinde bazı evlere mıtralyoz d.inlımştır. kull:mmak, yalnız da.Jul ıçın dcgıl, ha- 1 y ~ 
~lltşunu gelmi~se de, kimse yaralan - Japonya. Bahane Mi Arıyor? riç için de"blr 7.aMll"('t haline gelebilir, Al v ' ~a r·rban k s Oldu· ve&llfayl• veriliyor 
ltıarnıştır. Bertin, 12 {A.A.) _ Boersen Zei- ki a.o;ıl varıbna.k ir.a.b ede~ an:ı he_?ef man apur J r ı Londra, 12 (A.A.) - Tereyağının 

ltotandadn. Nıı.zi Proı•ag:uıdası tun!?'un Am.sterdam muhabirine göre te bu hedeftir. TUrl< ıcytinyaı.,'1, Turk Santa _ Monica, 
12 

(A.A.) _ "Ka- resmen vesika usuliine tabi tutulması 
Anısterdam 12 (Hususi)- Lahaye ~an mallarını hamil olan Sanyo könılirü, Tiirk incir ve üzümü İtalyan Si r Rus denizaltısı !ifornia,, tarihi 8 kanunusani olarak tesbit e· 

~~hıtas~, dün, ~?a~e levazımı satan Maru adındaki J apon vapuru, hareke- ve 1'unn~ vey~ her!ıa.ngi ~ir .. '"aki~ dilmiş olduğu halde bugün ihtiyari o 
t lllagazaya anı bır baskın yapmış tini yarına tehir etmiştir. Sebebi, İn- memleketm rA'ytınyıı.gtarı, komurlen, ta raf 1 nd an Baltık d 3· Meşhur sinema artisti Douglas larak bu usulün tatbikına başlanacak 

"1 e burada Holanda nasyona.l - sosya- . 1 t af d d·ı . 1 incir ve üziiınl••rilc rt>kabet .-demedik- ld Fairbanks kalb sekte.sinden ölmüş - tır. Adam başına haftada verilecek 1
•t . giliz er ar lD an, ne!ire l mış o an . . nı"zı·nde hatırı 1 tu·· r ·~:::;;ya d .d. "kta 11'' d 1~ Partisine mensub 27 gencı yaka· b" . d d 1 b·t c;e dLjanya satılamı~·anı ıçerıye sat - · vu şın a ı ı. mı r - gram ır. 

~,.,.. . . ır emırname e yarın an evve ı a · . · .. · . . . • H ıs· k" ., (AA) H b y · ı . Kabl · K ı ·•tıştır Mahirane bır surette gızle · af 1. d h k t d k 1 b" mak ıstemek, ruu~tahstlin ısra.fından e ın ı, 1- . . - anı urg' l YEXt SABAH] _ Douglas sessiz enı .ı..:-;veç nest uru uyor 
ııe.. · . r ıman an are e e ece o an ı- w • •• • - • p · l? {A A ) y · t k 
"·• bu mağazanın mahzenınde nas· ta af .1 .. t .1 -· d . dogabıJecek zararları onlernek ıçm lımaruna mensub olup Almanyaya 'ı sinemanın en meşhur sanatkirı idi. arıs, ... · · - enı sveç a· 
"on l . al~ tl . r gemı ere gos erı eccgı erpış e- . . '- bil mili. ·kru dm binesi, bugün ağlebi ihtimal te,şkil e-
1:1. ... a • sosyahst fırkası_ ame en ve dilmia olan kolaylıklardan istifade et- beJkı bır çare OL->a e . 1 l sa tahta götürmekte olan Alman ban - I Çok ı:;empatik oluşu, bilhassa akroba-
' IUır 'I rt'' f t - a.fl ı b lun ~ 1·- 'k bakı la tanı ted dilecektir. Başvekil olarak Albin Ban bı er, l• usse 10 0 ogr ar u ektir .ow IlllllaSI muu n yıne - dralı 3324 ton'uk Bolheym vapuru jtik hareketlerdeki mah:ı.retile bütün tı~tur mem · bir addedilemez. Yerli mah ve milli ' sson, Hariciye Nazın olarak Baron 

· B t G mil Bu hareket, lngiltereyc kars1 bir t f d _1 _ t t ..... .;. .01 Mandiluotos limanı dışında bir Sov- dünvada kendisini sevdirmişti. En Namı·lton ve Milli Müdafaa Nazın 0 • a aıı e er · . as:ırnı :ınunızua u...__,,ımız J . . -
Q.,ı 12 (AA) uy uf li nevi meydan okumaktır ve gayesı, .. .ı.~h .1. 1 1.. ile 1·vi yet tahtelbahırı tarafıııdan top ate · mPshur filmleri Gose Bag·dad Hırsı- !arak ta B. SkJoldun isimleri bilhassa ~ "' o, . . - ara o a,, a- ~ . . musw. sı ı ra.syonc ~al.L5ma .•. . , .. . . . . ·· ~ ·• • 

~l?\daki ve 8000 ton hacmindeki bir Japonya~a çıka~ak hadıscler~ ~vvel~e mal ~ıkarmağa \'e fiyatları ucuzlat - şıyle batırılmıştır. Suvarı, ıkıncı kap- zı, Üç Silahşorlar, Demir Maske, Don zikredilmektedir. 
lijUtı.an vapuru dün sabah Norveç sa- T~kyo htikunıetı tarafından .•lan edıl· 1 mağa tejvik \'e bu hareketini teslıil tan ve telsizci mermi isabetile ölmüş- Juan'dı. İlk karısından olan oğlu ri Pikford'dan_k_i_s-en_e_e,-"'-.e-1-a-~-rnl-m-ı-ş, 
h-11~ti açıklarında milliyeti meçhul mış olan hattı harekete tevfıkan hal- etmek olmalıdır. İyi, ucuz, ~k mal terdir. Mürettebattan 29 kişi kurtul- Dou~las Fairbanks Junior da maruf ve İngiliz aristokrasisinden bir Lord 
~: ~htelbahir tarafından torpillen - !etmek imkanını ba~şedec:k olan bir çıkarmak ... l'ürkiyt>nin ilchsa.di pi.in- muştur. bir sinema artisti<lir. İkinci karısı Ma karısile evlenmişti. 
~ emsal meydana getırmektir. da genij bir kalkıwmı harel,dine gt-

[) 
rişehilmesi icin har<.'kt't noktası bu 

ost lngilterede ihracat Primlerinde n.olüadı~. ('ii~l~ii ~nca.k bö~I~ ~ir is -
..... tıhs:ıl sıstenıı il ·~hr kı lıarıcı pı:ra.sa-

l ürk Tütünü Tenzilat ıar kazamlahmr. ta .. arnıf miimkün 
olur, milli sen et artar, memleket un l -- ( Baştarafı 1 incide ) ginle~lr. 

Otıdra gazeteleri rağbet Haber aldığımıza göre, Ticaret Ve- Onun if,'in, nıüstchlike tasarrufu 
ltya d ..., l l kilinin reisliği altında toplanan Mali- tavsiye edt•rken, mti tnhsile de, müs-

n Irmaga Ça ışıyor ar ye ve Ticaret Veka.Ieti ve Türkive tehlike tas:ırruf imkanını bırakacak 1\,1 - c ~r latan ve Alm nya 
t.

1
1
:
0
n
1
dra. '.12 .<A.A __ .) - .. T __ 1m __ es. gaz_e- Cümhuriyet Merkez Bankasile Tak~ şeltilde ~.:ıh,._nuısı tavsiye..'iini de ih -

-..; }'ilrn!d, her taraftan gelmek istidadını göstcr<'n ~.qj ngilizlenn Türk tutunu ıçmege Limited Şirketi mümessillerinden mü mal ctmıyclun. seller ar:ı:-.llıda. l\l:ı<'arist.an boğıılmak tehlikesine mu-
~'İi _derecede alışık 01mama1arırun rekkeb heyet bu hususta 11 kanunu- Alı· Nacı· Karacan 
b· "kıyc ile ticaretin artlırılmasına 1 1939 d t b 1 k _ ruzdur. Almanlar l\la..car hududl:ırı üzerinde bazı fır-
~ • v • • • evve an mu e er oma uzere kruar toplanııslurdır. Sov,·etıer Macar hududları ii-

lta.ıe llıfmı ol_du.gunu bilıdren bır nıa- takas primlerinde aşağıdaki tenzila . 63 . •th l. t d" yu·· de 70 den ~erinde R''Uİ s~ıretle tahı.idat vapmıslardır Bu saha-
l1eşretmıştır t 1 . . . e 'e ı a a ın .... z J • ,, ~ • • • 

"· · ın yapı masına karar vermıştır · .. . . . . da Almanlarla Rusların biribirlerini tarnaınlıvacal<-bı--rı?l'ıdi T ' t · bu makale- ı 2;100- ı k · ı yuzde 66 va ındırı!mesı . · • 
"'\ • ımes gaze esı, - o sayı ı ararnamenın 

1 

· . . ları mı voks:.ı biribirlerinc ka~ı mı hareket eclecı-k-
l)ı .. ,_ neıırindcnbcri gazeteye bir çok üçüncü maddesine dahil enteresan- 5 - İsv:çrc takaslarında: ıhraca - 1 .. ' ·

1 
.
1
. 

1 
t di R Alın ~•·t 

"'\t b . . en ıse 11 ınmeme < e r. us - an poui mı mu-
lıtı-da U ~~r g:ı~_iğ~ı .. ve bu m:kt~~ - jabl takaslarda, . ~th~lat ~·e ~hracatta tın yüzde 18 den yüztle 40 a ve ıtlıa- ammalaı;.tıran miiphem noktalardan biri de bu nok-
~aı~a. 'l'u~~-~ut~~un.:e h~ttn. d.iger o~ar puvan ~enzıl~t ıcr~.sıle ıhra~atta 18.tın yüzde i9 dan yüzde 70 şe ten • tadır. !Uacarbtana gelince, yukarıki iki il.ttinıalden 
~ıı. b:htut~ı~:!n!-11 guzel ...asıfla.rm- y_uzde 4~ ve ıth~l~tta yuzde 56 nısbe- zili. hangbi tahaltlrnk ecJerse et~in, onun için yaziyet cJe-

sedildıgını yazıyor. tinde prım ~atbıki. 6 _ Fransa ve tweç takaslarıoda: ği~miyecektir. Iludud.la.rında toplanan ordulardan 
J • • I 2 -:- ~n~ıltere takas~ar~da: ~r~- 1 Halen tatbik edilen fiyatların gerek kendisine hic;l~r iyilik gelmesi melhuz değild:r. nu 

,zmırde zelze e cat.prımını_'? aynen yanı yuz~e yuz .u- ithalat ,.e gerek ihracatta aynen mu- su.retle Macarıstan trenin kalkacağı istasyon gibi 
~%- , 12 (A.A.) - Evvelki gece ~enn~en YU:de kı.~k olarak ıbka~ı ~e hafazası yani Fransada ihracatın yüz her taraftan iştilıa ile bakılan bir yer haline gel-
~tt <le hissedilen .zelzele ayni şid - ıtlıalat tahvılen yuzde 77 olan prımın . . . .·· 59 1s t wştir. 
L le Ve b" iki. d k"k f kla b"'tUn 7 puvan tenzili ile yüzde 70 e indiril- de 56 'e ıthalatın y uzde , veç e 
"ll~ ır a ı a ar u .. "O .th 1.t . . Hedef, Rumanyadır. Ruın~yanın petroJü var-
L aıa .. a d h" d·ım· t Dlkil.d mesi ihracatın vuzde t.> Ye ı a a prınıı- d İmd" 

1 
t 

1
. in ~14 • a a ısse ı ış r. ı e • • . ır, ı, Avrupat a. pe ro ti o 1al;: mayn doJu bir 

L ~elz ı · · 3 B 1 ·k t k 1 d El nin yüzde 53 ol:lrak ıbkası. d . . Qa~. e e kısmen §ıddetli olmuş ve - e çı a a as arın a: yevm "k . "h cnlzde cloJasmaktan dalıa az tchltkcli değildir. Al-
,, "'4 d.u ·· d 69 l ·h ·· 67 7 - Yukarıda zı rı geç:cn ı ra • ~ . ıl il Varlar yıkılmıştır. Halk gece- YtiZ e o an ı racatın yuzde ye . . . manyanın petrole ıhtiyacı Y~r<lır. Ruslar ise, petrolü 
ha~ 0k~ta geçinni~tir. Bergamanın ve yüzde 72 olan ithalatın da yüzde cata aıd ~nm fıya~lnrının. l~azı~ ta - Almanlara bırakmaktan ~ok ho5lanmadıklarını 1>

0
• 

~ltı,. ltoyıennde de bir kısım evlerin 70 e tenzili. kaslara aıd olup alıvreler ıçın şırket- lonyadaki Jıareketlorile göst.crmişlerdir. Bu ya.ziyct 
~~tlar:ı çatlamış ve halle büyük bir i 4 - Holanda taknslarında: El • çe yapılmakta olau eka.rların muha· d:ılıllinde Amiral Horti, her in iı.f\1''-k edebilecek bir 

u geçirmiştir. lycvnı yüzde 67 olan ihracatın yüzde! fazası.-.1 yanardağ üzerinde oturur gib!d.lJ,.. 

Marc~al Mannerh<:ılm kimt.ir? 

Finlandiya mukavemetinin ruhunu teşkil edeı 

Mareşal Baron Mannerheim, Finlandiya halkının CL 

çok sevdiği milli simasıdır. Bu generalin siyasi \"e 
askeri hayatı, denebilir ki baştan başa tczadlar içer· 

sinde ve çok hareketli bir film şeklinde geçmi§lir. 
Mareşal, 1869 da Baltıktaki küçük limanlardan biri 

olan Abo'da çok eskiden gelip Finlnndiyaya yerleş· 

miş asil bir İs\·eçli ailenin çocuğu oln.rak dünyaya 

gelmiştir. Finlandiya için dnha serbest bir idare is· 

temekle beraber, hlannerhcim aslccri olduğu Ç:ırlara 
senelerce sadıkane hizmet etmiş, ilk askerliğ! Rus 

süvari alaylarında yapmış ve Çar lkinci N:ko~nınn 

yaverliğine tayin edilecek kadar temayüz etmiştir. 

1914 den 1917 ye kadar Almanlarla Ruslara 

karşı harbeden Mareşal, daima o harbin Fi11l:ı.ndiya. 

ya bir nevi istiklfi.l vereceği ümidile lı:ırbetmckt.c idi 
Çarlığın yıkılarak Sovyetlerin iktıdarı ele alması, ge· 

nerali milli emellerinde tatmin edecek vaziyetler .:ney· 

d:ına çıkardı, Finlandiya müstakil oldu ve Manner· 

h .. im. de ordu başkl!mandanlığına ~etirildi, 





Bir Alman 
Gazetecisinin 
Sözleri Munasebetile 

1940 Olimpiyadı Ve Finlan
diyanın Vaziyeti 

(Başmakaldden devam) 
na ayırmak için Londrada glzli mü
zakerelere giri&tti ! Oradaki sefirine 
verdiği gizli talimatta da, Tttrklerin 
hassasiyetlerini tahrik etmemek için, 
bu mUzakerelerde "nüfuz mıntaka
lan,, tabirinin kullanılmasından iç
tlnab etmesini emrediyordu. 

Cihan Harbi patlak veriyordu. Al
manya sırf kendi menfaati için mtlt
tefikler aramak Uzere etrafa göz 
gezdirirken bizi buldu, ittifak etti ve 
sonra istediği dakikada bir entrika 

1940 Olimpiyadları, Spor Tarihinde, Meşum Ve Kanii Akıbetlere 
Maruz Kalmış Bulunması Dolayısile Akim Kalan Bedbaht 

Bir Gençlik Hareketi Olarak Kalacakllr. 
netceslnde bizi harbe karıştırdı. Harb 
içinde de TUrk kanını istediği gibi 
istismar etti. Sırf garb cebhesindeki 
Alman yükUnU hafifletmek, İngiliz 

Senenin tamam yedi ayı kalın kar ,,_ 
tabakalariİe örtülü; kısa yaz günle
rinin sıcaklığile bazı mıntakalann
daki meyva ağaçlan renk renk çi
çekler açtıkları halde bir tUrlü mey

, kuvvetlerini başka taraflara çekmek 
maksadile bizi o çılgın kanal mace
ralarına, ne kanlı felaketlere uğrı

yacağımızı bile bile, attı. 
GözünUzil açıp, aklınızı kullanıp 

bunları yapmamalı idiniz diye bize 
cevab verilebilir. Doğrudur, kabahat 
bizimdir. Fakat bunu yaptırmak bir 
dostluk mudur? 

va vcremiyen Finlandada o ha§in 
tabiate nesillerden beridir göğüs ve
re vere her milletten daha başka has
letlere ve medeniyetlere mazhar ol
rnuş bulunan Finler • yaşamaktadır. 
"Malfun olduğu üzere bu millet Türk
lerin ana yurdu olan OrtaAsyadan, 
~anı Altaylardan bu buzlu mıntaka
lara göç etmek mecburiyetinde kal· 
lllış Finua Türkleridir. 

Büyük harbe kadar gii.h lsve<;lil& 
tin, gah Çarlık Rusyanın nüfuzu al 
tına geçmiş olmakla beraber dalına 
Yan istiklilini muhafaza ederek1 

\re kendi dillerini kullanarak yaşa • 
lnağa muvaffak olan Finler nihayet 
büyük harpten sonra tam istiklllle 
!ine kavuşmuşlardır. Bu Uç milyon • 
lllk kUçUk millet bugiln Avnıpanın 
her hususta hakikaten en medeni 
bir milleti sayılmaktadır. 

Memleketlerindeki şiddetli tabiatin 
tesinle son derece faal ve atılgan 
bir miellet olan Finler kendilerindeki 
bu hasleti spora hasretmek suretile 
dünyanın en yüksek evsafına malik 
8Porcularını yetiştirmeğe muvaffak 
<>hnuştur. Bu sporcular arasında cid
den bir harika olan koşucu (Pao 
1'lurrni) yi zikretmek bile iddia!"'.ız 
için kafi bir delildir. 

Biz Almanya ile bu kadar sadık 
ve merd bir surette silah arkadaşlı
ğı ederken, 1915 senesinde Almanya 
hükfımeti müşterek düşmanımız Rus 
Çarlığına gizlice müracaat ederek 
1stanbulu ve Boğazlan ona vermek 
pahasına münferid bir sulh yapmak 
istedi. Bu, dostluk mudur? Ferdler 
arasında cari olan ahlak kıymetleri 
bakımından, · bu, namuskarane bir 
hareket midir? 

' Bunlardan da vaz geçtik. Führer 
1940 Ollmplyadlan, ~er Fbıluıdiyada harb olmasaydı, Bel9bıkidt kitabında Türklerin bu silah arka -

şu modern stadda yapılacaktl... daşlıklarma, bu kahramanlıklarına, 
bu dostluklarına karşı nasıl bir li -

Boke: l kendisile medeni ve insanca bir spd'; san kullanmıştır? 1stanbulda bulu -
rekabetine girişecek olan ve fakat nan Alman gazetecisi bunu tabii bi-

Welter siklet birinciliği : b gü tal"h ~ n . ı ve mukadderatın se~kil~ lir. Dostluktan vazgeçtik. Fakat in -
Jlmnaallk : Fınlandiyayı bombalamak vazıfesı sanlık da ortadan kalkmak mı lii.-

Trapez birinciliği. kendisine tevdi edilmiş bulunan genç zım? Almanya uğurunda, yahud mü~ ı 
Görüldilğü ve<;hile tamam (17) ~i~ dilşm:ı-11 ~yyarecısinin aelevler terek dava uğu~unda diyelim, feda 

d 1 b .11 t _ ıçınde olımpıyad stadının ortasına ettiğimiz yüz binler~e Türk genci 
sporcusu erece a an u mı e genç d" · · tadd k" t 1 d b' · 
liği Berlinde gördükleri o meşhur ~mesını 6 a ı op a~ an ırı. - ufacık bir hürmet kelimesine bile 
olimpiyadın bir eşini de kendileri Fn1:° başı~d~ hel~ecanla_ ta~ı~ eb~en bır layık değil mi idiler ki Osmanlı im-

b v k f k t ın gencının e ım vazıyctını ır kere paratorluğu "sülük tabiri ile ça _ 
aşarmagı a asına oymuş u. d" ün r " 
Malum olduğu veçhile 1940 olim- uş e un.. . . . murlara bulaştırılıyor? 

i adlarının Tok oda apılması ka- Ne y~z~k kı 1940 olımpıyad!arı Führer böyle düşünüyor diyelim 
P Y ' Y Y . spor tarıhınde meş'um ve kanlı akı- k. · h" · k Jb ' d .. .. Fi 1 1936 Be 1 ol'm- rarlaştırılmış · fakat Japonya Çınle- ve ımsenın ıssıne, a ıne, uşun· 

n sporcu arının r n ı ' betlere maruz kalmış bulunması do · k v lk 
PiYadlarınua almış oldukları şu ne- ı harbe tutuştuğu için bu taahhüdünü l ·1 b. t" ı·· . l b d - cesıne arışınaga ka mıyalım. Fa-
t. . V• • • • d' ayısı e ır uru yapı amıyan e - k t artı b. d tl kt · · b h 
ıceler bu millet hakkında Jazımge- ifa edemıyecegını komıteye bıl ır- . . . 1 a ıx ıze os u an nıçın a -

\e . . . . !baht bır gençlık hareketı olarak ka- scdiyorsunuz? Niçin kalbinizdeki 
il malumatı bızc verecektır: mıştı. lacaktır . . .. . 

İşte bu fırsatı ganimet bilen kü- ı · . hıssıyata gore hareket etmıyorsu-
•OOO rr etra: "k . .11 . b 1 .1 1 1. . Kerıın Kanok nuz? çu Fın mı etı eyne mı e o ımpı - · 

Birincilik, ikincilik. 

sooo metre: 
Birincilik, ikincilik. 

to.ooo metre 
mukavemet: 

Birincilik, ikincilik, üçüncülük. 

Mızrak: 

İkinci ve üçüncüliiğü. 

Çekiç atma-
İkinciliği. 

Sarb••t gUra•: 

1 
.. ~1 kilo birL'lciliği, 66 kil.> Uçüncü
Ugü, ağır siklet üçüncülüğü. 

8roka Roman gUrefl: 

yad komitesine müracaat ederek bu Sonra, Almanya hükumeti bir 
işi Üzerlerine almış ve oyunların is- Gazi köprüsü ''hayat sahası,, davasını çıkardı. Al-
tenilen intizamda yapılabilmesi için I d manyanın bazı komşuları ile bera -
Helsinkide fevkalade asri büyük bir açı ama I bcr, biz de şüpheye düştük. Kaç de-
stadyom yaptırmıştı. .. Gazi köprüsü dün bazı arızalar yü- f~. bu kelirne~in man~sını, şümulü -

Garib tesadüfe bakınız ki yukarı- zunden açılamamıştır. Bu sebeble Ha· nu sorduk. Bır defa bıle cevab veril
da zikrettiğimiz veçhile hatırlarına liçe girecek birçok vapurlar dışarıda, di mi? 
bir harb ihtimalini getirmiyen Ja· sefere çıkacak vapurlar da dahilde Zaten cevab verilse kimde inan -
ponlar 1940 olimpiy:ı.dlarını Tokyo- kalmışlardır. mak l<abiliyeti ve kuvveti kalmıştı? 
da yapmağı kabul ettikten biraz son- 1 v. Köpr~ün .. arıza~ı dün tamir edildi- ~~?ünkü Alman devl.~t.i.nin i~~n et
ra Çinliler ile müthiş bir muharebe- gınden kopru bugun muayyen zama- lıgı hattı hareket butun dunyaca 
ye tutuşmuştu. 

1
1 nında açılacaktır. malum değil mi? Mcin Kamp/ mey-

Harb afetinin ti Uzakşarktan Av· dandan kalktı mı, kalblerden çıktı 
rupaya ve nihayet kendi memleket- Ekmek fiyatlarına yeni mı? 
elrine sirayet edeceğini asla dUşUn- zam istenmiyor Hayır, diyel_im ~i, şehrimizdeki 
memiş olan zavallı Finler de tıpkı . .. . Alman muharrır 'lurk dostudur ve 
Japonlar gibi bu taahhüde girdikten Belediye son gunlerde ekmek fıy~t kendisi gibi Almanyada daha yüz 
sonra ayni harb felaketine maruz larına tek.rar ~O para ~ yapılacagı binlerce Türk dostu vardır. Bunların 
kaldıkları için olimpiyad oyunlarını ~rzındakı. şayıaları tekzib etmekte - Alman siyasetinde bir zerro kadar 
başaramıyarak bırakmak mecburi • dır. Beledıyeye n~ar.an so~ za~dan tesirleri olabilir mi? Alman gazete-

\' 61 . Kilo ikinciliği: (Malfım olduğu yetinde kalmıştır. ! sonra fırıncıların ıddıa ettiklen ta - ci arkadaşımız düşündüklerini yaza
~eçhııe bu genç yani A. Reini bizim BugUn istiklallerini, vatanlarını 1 lehler tamamen karşılanmıştır. })ilmek hürriyetine malik midir? BU
i> ~r'ı tuşla mağlUp etmiş ise de müdafaa mecburiyetinde kalan Fin- Diğer taraftan ekmek narhının kal tiln Almanya Führerin "layuhti,, ol
r>~"an farkı bakımından Yaşar olim- ler dünya gençliğinin kuvvet, zeka 1 dırılıp ekmek satışının serbest bıra - duğuna iman etmiş bulunursa bütün 

1
Yad şampiyonu olmuştur). ve kabiliyetini isbat edeceği 0 mu •

1 
~.ası takdirinde. serbest rekabet ~lm~nyanın zerre kadar varlığı, a-

l 
.. 66 kilo birinciliği, 72 kilo üçüncü- azzam ve modern stadyoma tayyare yüzunden ekmeklerın d ucuzlama gırhgı, kıymet ve ehemmiyeti kala-
UğU · topları yerleştirmişlerdir. Belki de rsı ~~mkün olm~~kla ı..--~:aber kali- bilir mi? 

C
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ınm~daha~~~~~~~~ ~zamanAlman~~~~man 

G l 
1

1
ki iddiaların -doğruluğuna rağmen - milletinin hürriyet hakkını tanırsa, 

Q ataaaraylıların Çayı bazı mahzurları ileri sürülmektedir. ne zaman Almanyada Alman mille-
-------------------------__J:Serbest rekabet filhakika büyük fı- tinin arzusu, düşüncesi bir kanun 

1 
nnlar arasında daha iyi ekmek çı _ teşkil ederse o zaman Alman mille
kartmayı temin edecektir. Fakat ls- tine mensub ferdlerin kalblerindeki 

tanbulda ah 11 l r .. 1 k" hisler, kafalarındaki düşünceler Al-
m a e ara arınaa oy e u- d 1 . . l't"k 

ük fırml dır k. b 1 ·u man ev etının po ı ı ası üzerinde ç ar var ı un ar esas ı • . . . 
b .1 km ki . b" "k f ınlard tesır yapabılır. 
arı e e e en uyu ır an . 

. . Ne zaman Almanya devletı Avus-
daha ~ahalıy~. ~.al edebilmektedirler. turyada hakiki bir plebiscite yapar, 
Bu i~barla buyük fırınlarla r~ka~~ ne zaman Çekoslovakyanın istikla -
edemıyecekler ve ekmek kalitesını lini tanır, ne zaman Lehistan toprak
büsbütün bozacaklardır. Esasen ek - lanndan çekilirse o vakit Almanya
mek gibi mühim bir mesele etrafın· nın ta memleketimize kadar uzayan 
da tecrübe mahiyetinde bir fiyat ser- ve hatta daha ötelere ge~en bir isti
bestisi ihdas etmek tehlikelidir. la hırsı beslemediğine, milletlerarası -···-Yugoaıav sporcuları 

vallyl ziyaret etti 

münasebetlerde bir hak ve adalet 
mefhumu tanıdığına inanırız. O za
man, Almanyanın en ateşli, en sa

Ankarada iki maç yaparak şehri - dık dostu oluruz. Fakat bugünkU va
mize dönmüş bulunan Yugoslav spor- ziyette, Alman devleti beşeriyet ve 
culan Vali ve Belediye Reisi Doktor medeniyet için bir feliı.kettir, bütün 

~~ Wmam .,._ __ • sporaniarına t:ialakaa~, t.~ ~---cıa Liltfi Kırdarı ziyaret etmişlerdir. küçük devlet ve kavimler için bir 
.,,. c., .. ,......,_ .... - ... .r a.auu ~ Sporcular Valiye Belgrad Belediye- tehdiddir. Bu ateşe karşı kendimizi 

~ ziya.fail vennifUr. İki dost memleket gençleri tanıpıu§lar, bir anlı- si tarafından gönderilmiş bir neza - korumak da en birinci vazifemizdir 
da saıniml aaat.ler ıeçlnnl&lerdir.~ ,j et mektubu vennisle.r·ciiı'- ~ •1.1 v .._ .. "EU" · 

L-.I..---~--~~--~~~--~-=-~~,.;;__....:;;.~~~~~~~-...,.. 

r . 
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Türk~ye ~viren: HVSEYtN CAHİD YALÇINt 
- ! 

Liberal Matbuat 
Ôliime Doğru 

-72-
Çünkü onun bu adamlar u~ 

zerindeki nüfuzu çok dah~ 
kuvvetli ve nafizdir. Bu da muvak· 
kat ve geçici bir surette değil, dai~ 
mt olarak tesir icra etmesinden
dir. Matbuatın o muazzam ehem
miyeti öğrettiği şeylerin muttasıl 
tekerrüründen ve müsavatından 
ileri gelir. Başka hususlarda oldu· 
ğu gibi, burada da devletin unut~ 
maması lazımdır ki bütün vasıta
lar ayni gayeye hizmet etmek icab 
eder. Hükumet "Matbuat hürriye
ti,, denilen saçma sözden dolayı 
hataya düşmemeli yahud teshir e
dilmiş bir hale gelmemelidir. Çün
kü böyle bir şey onu vazifesinde 
kusur etmeğe ve milleti muhtac ol
duğu, fayda gördüğü bir gıdadan 
mahrum bırakmağa sevkeyler. HU
kfımct hiçbir şeyin durduramadığı 
bir azim ve karar ruhile bu terbiye 
vasıtasını eline almalı ve onu dev
let ve milletin hizmetinde bulun
durmalıdır. f 

Harbden evvelki Alman matbua
tı hangi gıdayı temin etti? Bu, a
kıl ve hayale gelebilecek en men· 
fur bir zehir değil miydi? 

Kavmimizin kalbine, dünyanın 

hı->r tarafı ~manyayı ağı ağır fa
kat muhakkak surette boğazlama
yı bir vazife bilmeğe başladığı bir 
devirde, sulhcülük aeılanmadı mı? 
Matbuat, daha sulh zamanında, 

halkın zihnine, devleti kendisi
ni müdafaaya salih vasıtaları inti
hapta peşinden bağlamak için, 
devletin hukukuna dair şüphe tel
kin etmedi mi? Knvınimize "Garb 
demokrasisi., deliliğini matbuat 
tattırmak yolunu bulmadı mı ve 
nihayet kavmimiz onun bu ~vk 
ve heyecan dolu uzun laflarına ka
pılarak istikbalini bir milletle ce
miyetine tevdi etmek münasib ola
cağını zannctmedi mi? 

Müessif bir laahlakilik istikame
tinde kavmimizi terbiyeye matbu
at yardım \'c iştirak etmedi mi? 
Ahlükı, örf ve atletleri mürteci:ı

ne ve "bfotien., diye göstererek 
gülünç hale sokmadı mı ve nihayet 
kavmimiz artık "modern,, olmadı 
mı? 

Matbuat, hücumlarının sebat ve 
devamı ile, devlet binasını yıkmak 
için tek bir darbe kafi gelecek de
recede devlet otoritesinin temelle· 
rini kazmadı mı? Devlete aid olan 
şeyi devlete iade etmek iradesinin 
bütün tezahürlerine karşı her va· 
sıtaya baş vurarak mücadele et· 
medi mi? Ardı kesilmez tenkidleri
le orduyu tezlil etmedi, umumi as
kerlik hizmetine sabotaj yapmadı, 
askeri tahsisatın reddini taleb ey
lemedi mi? Ve nihayet muvaffakl
yeti zaruri hale sokmadı mı? 

Liberal denilen matbuatın faali
yeti Alman kavmi ve Alman im
paratorluğu için bir mezar kazıcı
lar işinden başka bir şey olmamış
tır. Bu bahiste Marksçı yalancılık 
varakaları hakkında söylenecek 
bir şey yoktur. Onlann nazarında, 
yalan bir hayati lüzum ve icabdır. 
Kedi için sıçanları avlamak gibi. O
nun vazifesi Alman kavmini bey
nelmilel sermayenin ve onun sahib
leri yahudilerin esaret boyunduru
ğuna olgun hale sokmak için ken· 
disinin bel kemiğini kırmak değil 
midir? 

Fakat milletin bu toptan zehir
lenmesi hareketine karşı devlet ne 
teşebbüste bulundu? Hiç, amma 
katiyen hiç: Bir kaç gülünç karar .. 
name, pek şiddetli bazı habasetıe .. 
re karşı bir kaç ceza, işte 'hepsi bu 
kadar. Gerek mUdahenelerle, ge• 
rek matbuatın "kıymet,, inin ter .. 
biyetkar vazifesinin "ehemmiyet,,ı .. 
nin teslim edilmesi yolile ve daha 
böyle manasızlıklarla, bu pahaya 
bu belarun teveccühü celbedileceği 
ümid olunuyordu. Fakat yahudiler 
gülümseme ve hile ile mukabele et .. 
tiler ve sinsi bir teşekkür ile borç• 
!arını ödediler. 

Halbuki devletin bu miskinane 
aczinin sebebi bu tehlikenin takdir 

Almanyayı Bir 
Sil.rükliJyordu 
de -ve bilhassa- ittihaz edilmi§ bü
tün kararların ve tedbirlerin insa .. 
nı haykırtacak derecedeki korkak
lığmda ve bundan neşet eden za· 
fında idi. Kat'i ve cezri tedbirlere 
müracaat cesareti kiınsede yoktu: 
Yalnız yarı tedbirlere müracaat & 

derek, §Öyle böyle, giıya bir şeyleı 
yaptılar ve kalbe vur:ı.cak yerd<. 
yılanı şiddetle tahrik eylediler ve 
netice şu oldu: Eski vaziyet hiç 
değişmedikten başka, ezilmesi icab 
eden müesseselerin kuçlreti, bila
kis, seneden seneye arttı. 

O zamanki Alman hükumetleri .. 
nin millete ağır ağır zehir sirayet 
ettiren matbuatı, bilhassa kay -
nağı Yahudi olan matbuat aleyhin
deki tedafüi harbi kararsız ve bil
hassa göze çarpar bir gayeden 
mahrum şekilde idi, gerek bu mü
cadelenin ehemmiyeti, gerek vası
taların intihabı ve sağlam bir pla
nın tesisi hususunda ihtiyat ve a
kıl tamamen eksikti. Her taraftan 
akideci bir takım mütalealar der
meyan ediliyordu; bazan - çok faz
la ısırdıklarını hissettikleri za
man - filan veya falan zehirli ga
zeteciyi hapse tıkıyorlardı. Fakat 
bu birkaç haftalık yahud birkaç 
aylık bir işti; yılan yuvasının bu
lunduğu halile devamına bir şeY. 
denmiyordu. 

Muhakkak, bu, bir taraftan. Ya
hudiliğin son derece kurnazca ta
biyesinin ve, diğer taraftan, ger· 
çekten derin bir budalalığın yahud 
safvetin neticesidir. Yahudi ken
disinin bütün matbuatına hücum e
dilmesine müsaade etmiyecek ka· 
dar kurnaz idi. Hayır, diğerlerini 
müdafaa edecek biı· kısım vardı. 

Marks<;ı gazeteler insanların kudsl 
addedebilecekleri şeylerin kaffesi 
aleyhinde en kaba bir şekilde harb 
açarlarken, en menfur ve habis bir 
(fekilde devlete ve hükumete hil -
cum ederek halkın muhtelif parça
larını biribirlerinin aleyhinde tah
rik ederlerken, burjuva - demokrat 
Yahudi gazeteleri haricen o meş
hur objektiflik ile süslenmesini bi· 
liyorlar ve şiddetli lakırdıların kaf. ' 
fesinden ictinab için gayret sarfe. • 
diyorlardı. Filhakika bunlar peka· / 
la biliyorlardı ki, boş kafalar an· • 
cak zevahire bakarak hüküm verir 
ler, ve bunlar hiçbir zaman isbatın 
derinliklerine nüfuz ctmeğe kabili
yetli değildirler; bunlar bir şeyin 
kıymetini muhteviyatı ile değil an· 
cak zavahiri ile ölçerler; Bu gaye( 
insani bir zi.ftır ki müstefid oı. 
duklan hürmet ve riayeti buna 
borçludurlar. 

Ştlphesiz ki bu adamlar ıçm. 

Frankfort gazetesi ciddi ve haysi· 
yetli bir gazetenin en yüksek d& 
receslni temsil ediyordu. O, hiçbiı 
zaman adi tAbirler kullanın~ 

maddi bUtUn unf ve şiddetlerin 
aleyhinde bulunur, daima müfek
kire sllihlarile mücadeleye müra.. 
caat eder. Garibdir ki müfekklre
den en mahrum olanların tercib et. 
tikleri silahlar bunlardır. 

1 

Bu bizim insanları tabii sevkita
billertnden azad eden, onları eşya
nın derin vukuf una yükseltcmeden 
töyle bir ilim ile meşbu hale so
kan yarım terbiyemizin neticesi
dir.· Eşyanın derin manasını anlı
yabilmek seviyesine erişmek için 
yalnız gayret ve iyi niyet bir işe 
yaramaz. Akıl da lizımdır, hem 
de fıtri bir akıl. En son ilim daima 
derin ve tabü sebeblerin vukufu
dur. Ne demek istediğimi izah· 
edeyim: 

İnsan hiçbir zaman, tabiatın ha
kimi ve sinyoru olmak gayesine 
gerçekte:ıı eriştiğine inanmak gibi 
bir hataya düşmemelidir [Böyle 
bir hata yan bir tahsilin ..,evketti .. 
ği gıırura pek kolaylıkla imkan bı
rakabilir]. BilAlds; tabiatın lı il· 
kümranlığının esaslı lüzum ve za..
ruretini idrak eylemek ve kendi 
hayatının yükselmek için elzem o
lan, o ebedi kavga ve ebedi gayret 
kanunlarına ne kadar mUtezııd kale: 
dığını anlamalıdır. 



·= ı • . 

• 
istihale 

Yazan : Ollt.J Sallh AK BAL 

JYAHIDETTİ 
No.ı 132 Y•zan: M. SIFIR 

Ahmed izzet Paşa, Dgrhal lst.ifa 
Ederek Salondan Cıktı 

• 
------·~ --



'• ~ ' 
- 13 ILKKA.NUN 1989 

Kömür Davamız 
f'ENI SAB.&8" 

Tasarruf Haftası Başladı 

Sahife ı 1 

Rusya Cenevreye 
Menfi Cevab Verdi ) ı 2 ' 4 s 6 7 8 9 10 ( Ba,ısta.rafı ı incide ) Bunları öğrendikten sonra Devlet • . ( Ba§tarafı 1 incide s~yle_m~tim. Bu ~özlerimi teyiden ( Ba~t.arafı ı incide ) . 

Edirnekapıdan Sultanahmede ka- Demiryollarmdan, Devlet Denizyolla- maddele~nın tahdidinde biz, en g~~§ gımdi sızl~re §unu ifade etmekle.mem 1 1 ı• Londra 12 (Hususi) - Moskova-
dar iki geçeli mahalle aralarına gi- nndan, İstanbul Limanı idaresinden dananabllecek memleketl~rden bırı - ~unu~ kı, ~ankalanmız sebebsız te- 1 l•l •ı•ı 1 1 dan bildirildiğine göre Sovyetlerin 
rerek dola§tım ... Buralarda tonla kok kömür işinden anlı yanlardan Kara- yiz.. Harbw zama~da. ~ahi ~hsulle- iag gosu:rmış olan vatan?~lara pa - 1 1 1 1 • • Finlandiyadan çekilmesi haysiyetine 
kömürü bulmanın imkanı yok.. kilo bük kokunun kaça malolacağını tah- rimız, çogu itibarile, cılwı pıyasası- ralannı ıade etmekte hiçbır suretle 1 l•l•I 1 1 ı• ağır geleceği için Milletler Ccmiye • 
ile 3.5 - 4 kuruşa satılıyor ... Bu kö- kik edeyim dedim.. nın arayacağı maddelerden olacaktır.,, mtişkülata maruz kalmamışlardır ve 1 1 1 1 ı•~ 1 •I tinden çekilmesine intizar edilmekte-
rnürün de ne olduğu belli değil. .. Ka- lşte aldığım netice: Ticari Müvazenemiz bu suretle çekilen paralar yine ban- l•I 1 l•I 1 1 dir. 
rabük mü, Sömikok mu, Gazhane 18 00 Bir ton kömürün Karabük· Aziz yurdda§lanm, kalanmıza dönmeğe ba~~~tır. Bu· Rusya, Polonyanın işgalinden son-
koku mu toprak mı?... te fiyatı. Memleket iktısadi hayatının, içinde nun böyle olması tabiidir. ÇUnkU ey- 1 1 1 1 1 I• ra terhis ettiği askeri tekrar silah 

Bu kö~ürcülerin her birine teker 1 33 Karabük'ten Zonguldağ'a bulunduğumuz sene zarfındaki başlı- lfıl hadisatı dolayısile de sabit olmuş- I l•l•I l•I 1 1 1 1 altına almaktadır. Finlandiya ha -
teker: tren ücreti. ca tezahürleri hakkında size malfı - tur ki, vatandaşların bankalardaki 1 1 1 1 1 ı•I ı•I rekatına da.ir tebliğler gayet kısadır 

- Yahu dedim .. Belediye Kara - 41 Zonguldakta trenden vapu- mat arzetmek isterim. mevduatı emin ellerdedir ve hüküme- 1-...:.l__,l;...._il=•~l--+I-:=! =-:-1--:.:l=ılr- ve artık gazetelerde kahramanlılt 
bük kokun~ 25, 26 lira narh koy- ra tahliye ücreti. 1938 senesinde, harici ticaretimiz timiz bu emanet hususunda. daima · · · · menkibeleri görülmemektedir. 
rnuş ... Halbuki siz 35 _ 40 a satıyor- 2 50 Zonguldak'tan tstanbul'a geçen senelere nazaran faik bir inki- müteyakkızdır.,, Soldan sağa: BÜYÜK RUS TAARRUZU 
sunuz, nasıl olur?... navlun. ~af göstermiş olmakla beraber, bari- HükCımet reisimiz bu resanet sa- 1-Mühim. 1 

b ed t s Roma, 12 (Hususi) - Sovyet or-
Aldığım cevab şu: 85 1stanbulda limana Uıhliye. ci ticaret bilançomuz memleketin iktı yesinde, kısa süren kredi buhranı • 2-Arapça hayır, ra ıt & ı, u- du~upun Finlandiyada büyük bir ka-
- Kömilrün fiyatı Kuruçeşmede 15 Sigorta. sadi cihazlanmasından mütevellid o- nın atlatıldığını, zirai kredilerde fa- riyede bir şehir. ra ve hava taarruzu hazırladığı an • 

teslim 25, 26 liradır .. En aşağı bura- 25 Masarifi umumiye memur larak, ithal ihtiyacının büyük mikyas izin % 6 ya indirildiğini söyliyerek 3 - Bankacıların bugünlerde uğ - laBılıyor. Bir buçuk milyon asker ve 
Ya kadar 2.5 lira kamyon parası bir ücreti. ta artmış olması dolayısile, aleyhte milli sanayiin faaliyetini ve semerle raştıkları şey. 1000 den fazla top hududlara gönde-
bindi mi 28.75 lira. 75 de hamaliye ol 80 Depoda kantar ve müşteri- kapanmıştı. Elimizde bulunan 10 ay - rini, Karabük fabrikalarının da 10 4 - İşaret etmek, bir isim. riJmiştir. Rus kumandanlığı daha 
du mu 29.5 lira ... Demek kömürün Jerin kamyonlarına tahmil hk istatistik rakkamları, 1939 senesi ey!Ul 1939 dan itibaren Türk demiri- 5 - Kuru ot, ekmek yapılır. da takviye kıtalan istemiştir. Bece-
hakiki fiyatı 29.50 lira tutuyor. Ey için. harici ticaret bilançomuzu aleyhte bir ni vermeğe abşladığını, maden mah- 6- Sız, taharri. riksizliği tahakkuk eden Rus hava 
biz de çoluk çocuk besliyoruz.. 1 00 Müessesenin temettüü. bakiye ile kapayacağımızı şimdiden suJlerimizin zenginliğini ve istihsa - 7 -Askerler taşır, san'at. kuvvetleri umum kumandanı azledil-

- Peki ama ... Bu fiyat Karabük 24 79 Yekfın kabul etmemize müsaid bulunmakta- lin inkio;:afmı izah ederek Kocaelide 8-Bir nota, devletler biıibirine "" miştir. 
Çin. Sizin bu kömtirünüz halis Ka- Demek ki bugün kömür 1stanbulda dır. Sakarya ağzında bir demir madeni verir. MUHAREBE VAZİYETİ 
rabük mü?... 1.46 kuruş daha ucuza satılabilir.. 1938 senesinin 10 aylık ihracat kıy- daha bulunduğunu müjdelemiştir. 9 - Matemli. 

- A ... Efendi o kadannı karıştır- • • • meti, yüz milyon dört yüz bin lira i- Nihayet Milli Şefimizin başarılmış 10 - Keşif, en az. 
ı:na .•. Karabükünkü de kömür, Sömi- Hesabı koynuma aldığım gibi doğ- ken, bu kıymet 1939 yılının ayni ay- bir siyasetinin nimeti olan demir yol- 1.'ukandan ıışı~ıya: _ 
kok ta kömür, Gazhaneninki de kö- ı·u Belediye Reis Muavini Lutfi Ak - '1arında üç milyon üç yiiz bin lira faz- larımızdan iftiharla bahseden Baş - 1-Üste giyi~ir, bi: ~1?"1 .. 
lllür ... Hepsi de yanıyor a... soyun kapısını çaldım.. lasile yüz üç milyon yedi yüz bin lira- vekili iktısad sistemimizin mü tema- 2 - Meşhur bır tarıhçı, ıstırahat. 

- Amma fiyatlardaki fark.. Rais muavininin odası hıncahınç ... ya çıkmıştır. diyen tekamül etmekte olduğunu da 3 - Işık verir, bir uzuv. 
- Ahali bunu anlamaz. Herkes Tekmil gazeteciler, Vehbi Koçun or- İthalatımıza gelince: 1938 senesi - kaydederek bu mühim nutkunu bi- 4-Bir göz ren?1, dai.r. 

ôyle senin gibi böyle ince eleyip sık 1 tağı, Belediye Hukuk Müşaviri, hep nin 10 aylık ithalat kıymeti yUz yir- tirmiştir. 5 - ~ransad~ bır şelıır, avcıya ve-
dokumaz... oradalar... mi yedi milyon dört y~z. bin li~a iken General Kizım ÖzaJpm Nutku n~en em~r. , . 

- Ya zabıtai belediye?.. Bizim dünkü neşriyatımız üzerine bu kıymet 1939 senesının aynı ayla- Ank 12 (T lef 1 ) _ Ta _ 6- Bır har:fın o~unuşu, san at, sı-
d . . b" ·ı .. b" ı· ara e on a sar h nktedır - Aman efendi .. koca şehirde ka- hararetli hararetli müzakere ecre - nn a yırmı ır mı yon yuz ın ıra ruf haftası münasebetile Balıkesir ya. re · 

rışık yağların bile kimse farkında yan ediyor. noksanı ile, yüz altı milyon üç yüz 1 b G 1 KA ö 1 b k 7 - !stırahat eden. 
d ~. f b" l" d"" .. .. 1938 . . me usu encra azım za p, u a. - 8 Y"mek rumca "bir evlerin 
egıl... Kömürün kim arkına vara- Beni göriir görmez: ın ıraya uşmuştur. senesının d d b' h"tab .. 1 . t• - " • " ' c k . 0 .. . 1 h" . d . şam ra yo a ır ı c soy emış ır: k ları 
a . Nitekim bundan bır sene evvel - Gel bakalım, dedi. Söyle şika - 1 aylık muvazenesı a ey ımız e yır- • • • ısım · 

lllangal kömürleri kalburlanacak eli- yetlerini... lşte Karabük kömürü ts- mi yedi milyon liralık bir bakiye gös- 9 - Bir isim, bir renk. 
1stanhulda 10 H d d Ye bir emir çıkmıştı ... Bizi iki ay sı- tanbul depoziteri de burada... tcrmiş iken, ayni müvazene 1939 se- . . .. - ay u · 

kı t d ı s d B"l v . b .. . . d k "k. b k ·ı d Şehrımızde tasarruf haftası muna-ş ır ı ar. onra tavsa ı... ı mez - azıyet u ... KomUr bulunmu - nesın e anca ı ı uçu mı yon an . . . 
gibi konuşuyorsun .. Belediye yasağı yor ... Bulunan çok pahalı, narh 26 ibaret aleyhte bir bakiye göstermek- 1 sebetıle T~~sım meydanında bır açı~ kaç gun·· •• k'? ıı·ra 25 k a· 1 H lb k" b tedı"r hava sergısı hazırlanmıştır. Bu sergı surer ı . .. uruş ıyor ar.. a u ı u .,, .. . 

• • • fiyat depoda teslim ... Saniyen bu fi- :ftlilli Para Ve Tasarruf Hcsabları d~. gaye~ ~zel. ~rafık ve .tab~ol.a~la 
Yedikule, Yenikapı, Kumkapı, Ge- yat daha indirilebilir .. dedim ve yu- Başvekil ihraç maddelerimizin ko- Cümdhur~yke~ınfıl~ındand~rı kmedıll~ ık-

dikpaşa, Sultanahmed, EminönU, karıki hesabı biraz tenzil ederek söy runmakta olduğunu, fiyat spekUlas- tısa ın ın ış_a 1 ızah. e ıl~e t ır. 
$irkeci, Çemberlitaş semtinde de.. ledim. yonlarına imkan verilmiyeceğini, kle- Ayın 17 sınde Ünıversıte 1ktısad 
Vaziyet ayni. Vehbi Koçun ortağı itiraz etti. Ka- ring ve takas usullerinden yavaş ya- F~.kültesi ~!ebesi .haft~nı.n n~haye~i 

• • • lem kağıda sarıldık, hesablaştık ni- vaş serbest ticarete doğı·u gidileceği- munasebetıle Taksım abıdesıne bır 
Oraları dolaştıktan sonra büyük hayet yine meydana aşağı yukarı, ni, istihsalimizin artmasilc beraber, çelenk koyacaklardır. 

kömür depolarının bulunduğu semti ayni hesab çıktı. 1 tahsisen belli başlı mahsullerimizin ======================= 
lı"'ındıklıyı, Kuruçeşmeyi boyladım.. Belediye Reis muavinine sordum: i kıymetlerinin de yükselmekte olduğu MAHKEMELERDE : 
~uruçcşme, tramvay caddesi 33 nu- - Belediye bu kömür i§i için ne nu ehemmiyetle kaydederek milli pa- A .., k t k . . 

Sovyetlerin Lagoda gölüne civar 
Taliapecajochiye 5 inci taarruzları 

da akim kalmış, 5 Rus bölüğü tama
men imha edilmiştir. Finlandiyalılar 
şiddetli bir harbden sonra Soumus -
salni şehrini geri almışlardır. 

Finler de büyük hazırlıklar yap
maktadırlar. Amerikadan da mühim 
mat, ve gaz maskesi alınmaktadır. 

FİNLER TANKLARI 
YAKIYORLAR 

Viipul"i, 12 (A. A.) - Finlandiytı. 

tayyareleri, Mourmaıısk hava üssil· 
nü tahrib etmişlerdir. Sovyet kıtaa 
tının ileri hareketleri gittikçe müş. 

ktillleşmektedir. Çünkü kar mebzul 
ımrettc ya.ğınakta ve Finlandiyalılaı 
çekilirlerken her şeyi tahrib etmek
tedirler. 

Sovyetler, keşif kütleleri halinde 
hiicum etmekte, Finlandiyalılar da 
otomatik silahlarla onları kolaylık -
la imha etmektedirler. Finlandiyalı
lar, kısa mesafeden petrol sıkmak 

suretile .:'ovyet tanklarında yangın
lar çıkarmışlardır. 

SAHİLLERDE 
Taipale nehri mıntakasmda düş

manın iki hücumu tardedilmiş ve illarada: düşünüyor? 1 ranın 'istikrarına temas eylemiş ve bu çıgını apa ma ıçın 
lfarabük 29.50 lira, Türk antrasi- .- EvvelU. §unu söyli~eyi~. ki, kö- 1 k.~ynıeti muhafa_za i?iıı hükumeti~ bil cahillik yapmış 

li 25, mUr bu.~r~.nı .yo~t~r, dıye soze ba§-ı t~n c~e~ tc~~ı~lerı ~lmış .oldug~nu Bal<ırköy belediye tahsildarı Sa-
------ - ---- düşmana büyük zayiat verdirilmiş -

li'ındıklı Hamam arkası 12 numa- ladı. Komur ~htık~rı vardır. Bak=:a- soylemıştir. ~uku~etın yenı?en pıya- dıkın, muhtelif yol parası makbuz-
l'alı Sadullah ve şürekiı.sında Kara- nı~a Bay ~mın elınde 2000 ~on .~o - s~ya _çıkardıgı ~ahvıller 36 mı~~~.n 500 ları üzerinde tahrifat yaparak ihtilas 
bük yerine teslim 29.5 lira. mur oldugunu buna mukabıl gunde bın lıralıktır kı bunları da kuçuk ta- suçundan mevkuf olarak muhake _ 
Fındıklı tramvay caddesi 108 - 110 10 ton kömUr satmadığını söylüyor. lsarruflar hesabına geçirmek lazım - . 1 t b 

1 
"k' . w h 

lluın 1 Emn" t d d Kara D k k' 1 k. 1 k'· .. .. la M.11• b k 1 d . 11 mesıne s an u ı ıncı agır ceza nıa ara ı ıye eposun a - eme ı mu ltc ır er omuru yok ır. ı ı an a arımız, emıryo ar k . d a·· b 1 tı . M 
bük k 2 t k G zh kok d" k .h "k" ı r b .k 1 . • f emesın e un aş anmış ı. az -yo ... oncu a ane u ıyere ı tı ar yapıyorlar.. ve a rı a arımız da mılh tasarru un k a· . . .. <l f d a· d 
Var d 22 5 ı· B . . 1 . . . .. 1 1 ·a· mın en rnını mu a aa sa e ın e , o a . ıraya... una manı o mak ı"ın Bav Emınle guze eser en ır. 

1 
•. 

1 
. t' 

~ J 1 şun arı soy emış u·· 
• • • mutabık kaldık ... Kaza kaymakam - 1937 de 277.000.000 lira olan tasar . · 

1 
Beyoğluncla Kalyoncukulluk, Tar- lan semtlerindeki itimad edilen kö - ruf mevduatı geçen sene 375 milyon -. B~ yem memurdum .. Trende 

kabaşı, Taksim, Pangaltı, Şişli, Maç- mürcülerin isimlerini verecekler. llirayı bulmuştur. Bankalardaki he - de ~ır mıktar p~r~ kayb~t.mıç_tırr:. O 
a semtlerinde kok kömürü kilo ile ... Bay Emin de oraya kömür göndere- ısablaı· da 320 milyon liradır. açıgı ka~a~mak ıçın, bu ışı, bılmıye-

0 da Fatih fiyatına yani 3.5 la 4 a- cek... Bir ::\lisal rek, cahıllıkle yaptım. 
l'aı:ıı. Sordum: Dr. Refik Saydam şöyle devam et- Bundan sonra dinlenilen şahidler, 

Tepe başı Dram 
kısmında 

Bu Gece 
20-30 da 

YELPAZE 
İstiklal Caddesinde Komedi 

Kısmında 

Bugün saat 14 de 
KEL OCLAN Çocuk oyunu 

Bu gece saat 20.30 da 
İKİZLER 

••• 

tir.7 Sovyct tankı tnhrib edilmiştir. 

Dilşmnn, Kiviniemide Buoksi su is -
tihkfunlannı geçmek üzere yeniden 
teRebbüslerde bulunmuşsa da mu
vaffak olamamıştır. 

Şark cebhcsi boyunca şiddetli çnr
pısınalar olmuştur. Finlandiya kı· 

taları İellomaııstı köyü civarında ile
ri hareketlerde bulunmuş ve ansızın 
yaptığı bir hücumla üç düşman bö
lüğiini.i tarümar etmiştir. 

Yalnız Mis sokak 18 numaralı - Peki bunun parası?.. miştir: Sadığın, makbuzlar üzerinde tahri -
llirk Antrasit deposunda toptan Ka Bay Emin söze atıldı.. "- Bu münasebetle, rakamlardan fat yapıp ihtilfısta bulunduğunu söy- HALK OPERETİ 
bal;ıUkün tonu mahalline teslim 29.0 - Tabii peşin.. daha beliğ bir hadiseye temas etmek lemişlerdir. 

Laponya Rus hududu yakınında 

Salla köyü, şiddetli bir topçu ateşin
den sonra Ruslar tarafından lşgal 

edilmiştir. 

Finlandiya sahil bataryaları mü
teaddid Sovyet harb gemisine karşı 
ateş açmı§tır. Hava çok kapalı oldu
ğu için isabetler kat'i olarak tcsbit 
edilememiştir. Fakat, tarrakalar na
zarı itibara alınırsa Finlandiya mer
milerinden bir çoğunun hedefe isabet 

ta, Türk antrasitininki 25 lira... - Ya o tüccarın bir semtin ihti- 1 isterim. Bu sene nisan ve eylül ayla- Gelnıiyen diğer şahitlerin celbi için 
• • • 1 

yacını tem n edecek kadar sermaye- rında, dünya vukuatının aldığı cere- muhakeme başka güne bırakılmıştır. 
~· l<adıköy, Üsküdar cihetlerinde si yoksa?.. yan üzerine tereddüde düşen bir ta- vvvvvv""'""'"JV""-'""-'"""""'~~~A/'J 
t ı.ı~ur yok ... KömürcUler eski müş- - Onu ben bilmem. Biz peşin pa- kım \'atandaşlar, bankalardan mev - POLiSTE: 
et'i iseniz hatır için size İstanbuldan raya alıyoruz.. duatlarını kısmen çekmeyi muvafık • 
a1ıYorlar. O da bin nazla: 33 liradan. Bay Lütfiye: görmüşlerdi. o zaman, telaşa ve ban Pazar yerınde kanlı 

• • • - Peki dedim .. İhtikara karşı be- kalardan mevduatı çekmeğe sebeb ve bir vak'a 
de :S~?l~~ tcsbit ettikten .. sonra b~r lcdiye ne dü.5ünüyor ?.. 1 mahal bulunmadığını, bankalarımızın D.. . 
'· komurle meşgul olan ıtımad ettı- - Bunu size sureti mahsusada her zaman mevduatı sahiblerine iade .. u~. sabah saat ye~ı buçukta, Ka-
~ltn eski bir mektcb arkadaşım olan 1 lktısad Miidürü Bay Saffet söyliye- edebilecek vaziyet ve kudrette oldı,ık- dıkoyunde pazar y::ınd~ salı paza~ı 

ll bimitriadesi bularak: cek 1 h"'k" t• b k h kurulurken, ]{aramurselın Pazar ko-. arını ve u ume ın u no tayı c em 
11• "":"" Semtlerde niye kömür pahalı.. Bay Saffet: miyetle gözönünde bulundurdub'Unu yünden seyyar pazarcı Yusuf oğlu 

4ıçın gayet az bulunuyor, diye sor-' - İstanbulun senede aşağı yukarı _ 'Hasanla yine pazarcı Üsküdarlı Meh-
Uın: 75.000 ton kömüre ihtiyacı vardır. için müsaade alacaktır. med oğlu Asım arasında, sergi kur-
İşte cevabı: Dedi. - Peki efendim .. Fakat bizim da- mak ve yer meselesinden bir kavga 
r~ ~skid:n .. tsta.nbula kömür geti- Bunun 27000 tonunu Gazhaneler, 1 vamız bu değil... Fındıklıda, Kuru- çıkmıştır. İkisi de biribirlerine küfür 

\r dort buyuk fırnıa vardı. 22000 tonunu Sömikok, geriye kalan çeşmede kömür var. Diğer semtler - ettikten sonra Hasan tabancasını 
Ctıt~?derzco, Gligrist, Koges, Hu - 2~000 tonunu da Almanya, İngiltere, j de ya yok, ya pahalı... Fakir halk çekmiş ve Asımın üzerine üç el ateş 
~ ınes. bılhassa Polonyadan gelen kömürle tonla kömür alamaz. Yarım ton, etmiştir. Çıkan kurşunlar boşa git-

L., Unlann yanında ufak mikyasta temin edilirdi 1 k t k ı B l d b · 'tı~ı-· . . · 1 çcyre on, anca a ır. un ar a u- mış ve etrafta bulunan esnaf ta, Ha-
\ıardıUr getirten ~. • .. 10 ~ırma daha .. M~harebe çıkınca b.u 26000 ton 

1
nu almak için Kuruçeşmeye gide- sanın üzerine atılarak tabancayı e

t~ın" Bu sene bu~ fı~aların ~- ~omur açı~ta kaldı .. Bız derhal faa- mezler ..• Esasen bilmezler de... linden almak istemi§lerdir. Hasan 
ıq., 1_ a 1ktısad Vekaleti ıle yaptıgı lıyete geçtık. Evvelil hastahanelerle - Bunun için de düaündük tacın t b k · · b ı 
b. ""'aveı ·1 v hb' K da k tı . . "-" "" - a ancayı vermeme ıçın ça a ar -
~ll e ı e e ı oç arış . çocukları dliştlndük Gazhanenin is- dık "Yeni Sabah ın teklifi veçhile . • 
b· Sene K bük k k ı v h · 1 •W· ' • " iken sılah tekrar ateş almış ve çıkan 
~ l{oç g t~: o

0 
u;u:a nız l~b- ~hsaed ettikgı 2~000 tonu bunlar~ talı- her ~emtte bır depo tesisine karar kur~un Hasanm sol dizine girmiş • 

"ar e ı yor... a unu ga ı a sıs ere harıce satışı menettık. A-,verdik ..• Yarın kaymakamlara emir . . . -
abUkte 18 e alıyor kt k 1 b 6000 .. . ~. tır. Hasan, dızınden agır yaralanarak 

•biter fı"rmalar Kara .. bük" ten ko··mu··r ç~. a a atın t u. ed ~n . ~or~ü- verece~, her kazada bir kömür de - yıkılmış, derhal celbedilen sıhhi im-

Eski Çağhyanda 
Saat 21 de 

ZOZO DALMAZ'la 
(P1P1ÇA) 

3 perde 
Gelecek program "G İT 

BAŞ 

DIŞ 

SOGUK 
ALGINLl~I 

GRiPiN 
Lüzumunda 

K A L,, ettiği muhakkaktır. 

NEZLE 

GRiP 

GRiPiN 
~. 

günde 3 kaşe alınabilir. 

~
li ru ne sure e emın ecegımızı du - ·posu seçılecek Vehbi Koç firmasın- . . . 
t-en:ııyo 1 ç·· k'" K bük b" ünd'"k lkt A • • ' dad otomobılıle Haydarpaşa Nilmu-

L. e~_ brUak~lOuOOnOut adra ~~ ?· ~dV~~tı~~masadanora~~mürg~d&il~~.. Mh~ta~Msiook~dı~mıştı~ ============================= 
'1ıttıu~ . · . on an aşagı g~çtık .. Ve~aı.e~ bu ıhtıyacın Kara- - Peki, bu depolar kömürü hile-
hllt vermıyor. Verırse de ton ba- bukten temınını vad ve Vehbi Koç siz, hurdasız ucuz satacaklar mı? ... Bir tramvay yoldan çıktl 
O~ ın~ kuruş bindiriyor. Veh~iw.K~ç f~r~asi.le .bir mukavele yaparak teş- İçerisine Sömikok karıştırmıyacak- DUn gece, saat dokuza doğru, 144 
'attan tavassı~.~~ ~al.ka ver~gı fı- nnısanı bıdayetinden kanunusani so- lar mı? .. Ucuz satacaklarını kim te- numaralı Beyazıd - Kurtuluş tram -
~tır gayet cuz ı bır ıskonto ıle ve- nuna kadar İstanbula [16000] ton min edecek? vayı, Beyazıdda Kurtuluş ve Maçka 

eu' . . . . .. .. kok kömilrU sevkine müsaade etti. - Biz sıkı bir kontrol için emir tramvaylarının ayrıldığı noktada 
'l~~o§eraıt daıresınde . hız. • komur . Geç~n s~meden de elde mevcud ye- vereceğiz. İhtikara mani oluruz. Fa- hattan çıkmıştır. 
~Qu){~· Yahud ~w ıçen~ıne ya eli sekız bın ~n Alman, İngiliz koku kat söz aramızda hileye çok zor. Ka- . Bu yüzden, seyrüsefer, bir müd -
~ 'ltlUt k' yahud diger . bı~ . ucuz var .. ~emek kı olsa olsa 2, 3 bin ton rabük te siyah, Sömikok ta siyah ... I det aksamış, nihayet tramvay hatta 
~ilca~ anştı~yorlar. Yanı sızın an- açık bır §ey kalıyor.. Nasıl başa çıkacağımızı ben de bil- alınarak depoya sevkcdilmiştir. 

~z, hıle yapılıyor... Bunu da düşünen belediye, 16000 'miyorum... Tramvayın ne sebebden raydan çık-
• • • *on da kafi gelmezse fazla getirtmek J Faruk Kücük tığı tetkik edilmektedir. 

Istanbul Nafia Müdürlüğünden: 
21/ 12/ 939 perşembe glinü saat 15 de İstanbulda Nafıa MUdürlUğU 

eksiltme komisyonu odasında 119769.1011 lira keşif bedelli Gureba hasta
hanesi dahiliye aııfisi tesisatı bitirme işleri açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukvele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni §nrtna
meleri, proje, keşif hulfl.sasile buna mUteferri diğer evrak da.iresinde gö~ 
rillecektir. 

Muvakkat teminat "733,, liradır. 
İsteklilerin en az bir taahhüdde "25000,, liralık bu i§e benzer iş yap

tığına dair idarelerinden almış oMıığu vesikalara istinaden İstanl:wl vi
layetine müracaatla eksiltme tar . l .1 "8,, gün evvel alınmış elıliyet 
ve 939 yılına aid Ticaret Odası vı ·!l....ı;;..ı ıı~ b .:ıneleri. "9927,, 



....,. , 8 
• - --

Uzl~I'&~ i11ı&rz 
ko11&t,ot . 
· -wıtA/ci11'AtA''·~ 

Yeni 11.!NGSRAM - KAİP10N ampul-

ıaıının yUlfselt ~iva verimi ve uzun 

ömUrlerl ıcın bir teminattır. 

flOUfl L-A -Bifl~Dfff ff iSTANBUL ANKARA iZMiR 
============================================================-~~-~~~==========:::::.::.=::==========================:.:===============================:::::::;;.---

~~mm._ ... ._ ......................... ~ 

KAŞELERi 
BAŞ, Dİ~ ağnlarım , ROMATiZMA 

KELEPİR MACAZA 

Mahmutpaşadn, M:ahmutpn -
şa Caddesinde eski l 66 ve yeni 
95 numaralı mağa7.anın ikinci 

açık arttırması 22 12 939 cu -

m:ı giinü saat 11 den 16 ya lca

dar İstanbul DiYanyolunda Sul

tanahınet Üçüncü Sulh Hukuk 

Mahkemesi Başkitabet odasın -
da icra olunacaktır. 

la ı , 

lcabın'::."'ı:u:~~":''.r3i~::··.1ınır. I Ömer 
0

;:·~7İ Aybar 
Her eczanede bulunur. 

Şi~li Çoc•uk lfa.,tanesi Baştahib 
Sıhhat Veka letinin nıh-.atını haizdir. .. •••••••ı••••••liim• .. •~m• .. ••••lli w Oı>eraförü ' Her gün 3 - 6 ya kadar 

BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRiP. 
ROMATİZMA, SOGUK ALGtNLIGI 

ve bütün ağrılarını derhal k~ser. 

... ~ . ..... ~ .... 

. , ~r • ·~ ....... _ · . 
' f'l '·> , 1 . . ... . •. ... "" .. 

.· ... ı 

l~ zumunda 

günde 
3 kaşe 
alınabili r. 

1940 YILBAŞI PiYANGOSU 
- ı, Cağaloğlu Kızılay sokağı Ke<;iören 

Apart. No. 6, Telefon: 23756 

YILBASI Piyan~osunun 40J,~ Liralık büvüki ::ra miyes.~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~ 

·Kazandırm'fıtr. 
Adrese d ikkat: Galata Karakög Ziraat Bankası kö~e~inde 

KIS~ET ()IŞESİ S1hibi MALUL SUBAY HİLMİ EGEMEN 
•••••••- Siparişler derhal göoderilir. 

P.T~T.U.Müdiirlüğünden: 

ADEMİ İKTİDAR 
va BELGIEVŞEKLiaiNtt 

Table tl eri her eczanede bulur".ıt 
1 Posta kutusu l 255) Galata. lstanbul 

DEVLET DENİZ YOLLARI iŞLETMESi 
UMUM MÜDÜRLÜGÜ iLANLARI 

1 - İdaremiz ihtiyacı için satın alınacak 5000 kilo ot ,·cjitB
1 

açık eksiltmeye konulmuştur. , r. 

2 - Muhammen bedel 1 i50 lir:ı olup muvakkat teminatı 131·2:.ı 
liradır. 

3 - Eksiltme Tophanede umum müdürlük alım satını kornis)~Ô 
nunda 28 K. evvel 1939 tarihine müsadif perşembe günü saat lÜ·" 
ela yapılacaktır. 

~"11C 
4 - Nümune ve şartnameyi görmek için malzeme müdürlUgll İdaremize "250,, lira aylık ücretle biı· yüksek mimar alınacaktır. 

Talihlerin istida ve evrnkı müsbitelerile birlikte 2 1/ !HO tarihıne kadar 
Ankarada P. 1'. T. Umumi 1tüdürlü6rü Muamelat MtidiirlUğüne müraca-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ her gün müracaat olunabili~ p 
..ıııı ' 5 - İstekliler yazılı ::;-tin ve saatte 2490 sayılı k:ınunda yıııı 

atları. "6334,, "10215,. 

İstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan: 
Beher' takımın 

l\lu.hammen bed<•li 1\111\'akka t teminatı 
l .. ira Lira - - -

230 takım erkek elbisesi ve kasket 22 } 
.. 

·Her akşam 23.25 uc ı<aoataştan Üsküd:ır:ı kalkan Araba vapuru 
bu cuınarlesi ::ık~amındnn itibaren sefer ini 23.·10 la yapacaktır. 

71 ~~u~t::,cı~~k~;ıntahdcmler 16 ~ 465 Ankara P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1 - lstanbul Üniversitesi müstahdemleri için yapL1nlacnk elbiseler 1 _Talibi çılmııynıı GOOO metre pamuk ipliği ile tecrid edilmiş kur· 

28/121939 perşembe gtinii saat 15 de kapalı zarfln eksiltmeye konul -
muştur. şunlu kablo pazarlıkla a lınacaktır. 

2 - Kunıaş ve kullanılacak harç ntimuneleriylc şartnamesi her gün :2 _ Muhammen bedel "3500,, muvakkat teminat "262.5,, lira olup 
R.ektörlüktc görülür. pazarlık 23 birincika nun 939 cunıaı:te:;i günü saat 11 de Aııknrada P. 'l'. 

3 - İstekliler muvakkat t eminat makbuzunu ve 939 Ticaret Oda~n T. Umum Müdürlük binasındaki satınalma komisyonunda yapılacaktlr. 
vesikasını \'e bu gibi işler yaptığına dair resmi da ireler in birindm son iki 
sene zarfında alınmış vesikalarını havi teklif mektublarını ihaleden biı· ~ 3 - İstekliler muvakkat t eminat makbuz veya banka t eminat nıcktu-
saat C\'Vcl rektörlüğe vermiş olmaları lazımdır. "102!11,, b ile kanuni vesikalarım hamiien ıvczkür gün ve saatte o komisyona, şart· 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
r '.Aşağıdaki mUbayaa işi 18/ 12/ 939 pazartesi günü saat J O dn pazar-
hkt \ ihale edilecektir .· 

1 - Mevcud eartnameye göre 20 adet yangın söndürme a leti, ihale 
bede i 310 liradır. 

~ • - lst.eklilerin baaaüdürlilkt.eki konıisvona gelnıtıleori ilan olunur. 
"10290,, 

laı·ı öğı·enmck için de her gün Ankarada P. T. T. Levazım, !.,,tanbulJ:ı Kı
naciy:ın hanında P. T. T. Lcvazun Ayniyat şube müdürlüğüne müracaat 
"•lcceklerdir. "G051.i., "9ifll,: r Öksürenlere: Katran Ha~kı Ekre·m ..... 

J• • Hakkı Katran Pastillerı de vardır .....11 

• vesaikle komisyona gelmelidirler. "10285., "' 

•• 
:.,; 

-
İnhisarlar l1. Müdürlüğünden s 

Cin,.,i IUiktarı 

l\luhanınu'n 
bedeli 

Ura Kr. 
3 7,;; tc>. 
Llr-.ı Kr. 

ıı111 • 
J;Jtsiıt rııc ı:;ııtıtı 
scı.u ;;./ 

---~-----#----
Siga ı·a. makiııc . . j.~ 

kolası 20000 kg. sif 3650 - 273 75 ..Aç!k ckeiltntc 1~ 
Filtre Bezi 600 adet 4146 - 310 95 Açık ('kZ~it.r:1c ıı1ıl' 

I - $art.nameleri Ye Filtre bezi nümunesi mucföince yuk:ırdtı 
tarı yazılı 2 kalem ('Şyu nç:k eksiltme usulilc satuı ulınac;:aklır. 311ıtJi 

II - .Mulıammca hedefler i, muva!ckat teminatları, cknilt:ne 5 
, 

hbılarmda yazılıdır. . 1'1 a!JB 
Ill - E!;:r!lllmc 12{ 1ı 940 cuma. günü Kab:ıtaşta Lc,·nzını ,.c ... 

yııat şubesindclti uiım komisyonunda yapıiacaklir. bll,.cc-: 
IV - Şnrtnamclcr her gtin ~üzü geçen şubeden parasız nıırııı ~ ~ 

ğ'i gibi f!ltre tt'~i nüreur.csi de görülebilir . ~ ,.~ 
V - 1stc1'.liicria ck2iltrne ic:in tayin edilen gün ve snatıcrdg97,. 

güvenme pat Rlurile lıirliktc mczk{ır komiıcyona gelmeler i. "lo .... 

- =-
Sab~l>i : Ahmet Cemaleddin SARAÇOGLU . ~ .. 'f' 

Ne:;ıri~at müdiirl\ : Macit ÇETlN ~tldığı yer: Matbaaı Eb~ 


