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Her Yerde 5 Kuru~ 

;~ruf Haftasının ikinci Gü~ü) Ruslar Çok $iddetli 
* Bir Taarru~a Geçtiler Maarif Vekili Radyoda 

Bir Hitabede Bulundu 

Ankara H alkevinde tasarruf haftasını açarken ve kendisini dinliyenler 

ce ~ık bulunacak olan yerli mallar sergileri açıl -
ou~br. 

Başhca şehirlerde ulusal t>konomi \'e arttırma 
kurumunun tt'rtib etmiş olduğu \·it rin müsabakaları

na. hemen bütUn ma~zalar iştirak eylemiş bulun -
maktadır. 

Ankara radyosunda dün, ~laarif Vekili Hasa n 
Ali Yücel, tasarruf haftası münasebetile bütiin yurd
da nliıka ile dinlt'nt'n bir hltahede bulunrnu~tur. 

Finlandiyahlar Dayanıyorlar 
Milletler Cemiyeti Hu&usi Komitesi Rıısyayı 

Takbih Eden Bir Karar Sureti Kabul Etti 
- ·-· ·--

Almanlar Finlere 
Gönderilen Silah
ları alıkoyuyorlar 

-- ·-
lsveçfe ueleyan artıyor 

Bern, 13 (A.A.) - "Havas,, 
İsveç efkarıumumiyesi Finlandiya 

ordusunun kahramanca müdafaasını 
büyük bir alaka ile takib etmektedir. 

Stokholmdan Neue Zurcher Zei -
tung gazetesine çekilen bir telgrafa 
göre, Finlandiyalılar Hurmes - Ulen
borg hattı boyunca hazırlanan mevzi
lere çekilmek ve müteakiben muka -
bil taarruza geçmek niyetindedirler , 
esasen Finlandiyalıların maneviyatı 

~~~~~~~.rv'Vrvv'VV'V'V'o.,.....~ mükemmeldir ve Sovyet taarruzunu 

Commintern'in l Pazarlıksız Satış 
SESİ Kanununda Esaslı 

T adilit Yapılacak Mosko\'a hükümetinin e \rvelden 
bilerek, nıuvafakat ederek, işti -
l'ak. eyllyerek ortaya attığı Ru -
!llaoya lıakkuıd~ dll.-adao mu -
Utharen geri ~kilm~i , .e resmen 
btanu tekzih etnıesi a<'aba neden 
ileri gelmiştir ':' Mosko\'& lıükfı -
llletiıü iki a rada meslek değiştir
Oleğe , ·ahud meslek değiştirmek 
değil~ de fikrini l'jİnulilik açığa 
Vurınanıağa se\'keden seıbeb ne -
dir? 

1 

Müstakil Grup Reisinin T akririne Dahiliye 
Ve Ticaret Vekilleri Cevab Verdiler 

-------·---- --
Ankara, 13 (A.A .) - Büyük Mil· 

Jet Meclisi bugün Ş('msettin Günal -
tayın başkanlığında toplanmış ve bu 
toplantıda pazarlıkla satış mecburi -

yetine mütedair kanunun tatbik su -
reti hakkında Ali Rana Tarhan tara
fından verilen sual tckririne Dahiliye 

(Sonu 7 ncide) 
--~ ........ ~~~-----------.. ....... ~--.. ....... =---.~ 

'<azan: Jlü-cyh• Cahid YAi.ÇIN İhtikar Nisbeti o/o 80 
oskovalh Komünist enternas- ---------------------------

y a~ o~anı olan Revui In- • B 
1 
d 

.~~: uıt~=~~:~~ De re c e y ı u u 
lllarndarların ' lan Stepanov -

il~ bir tluıka~ ttt.işar etti. Ç l S k 1 T y / J ii'mak;ııe'de,, ~ovyetler Cümhurı- 30)000 uva to ve o aa 
~irutı'Uin· "&f.\.}~f J.fu• anyanın Mal Oldug.,u ualJe Kahve 
et nüfuz ve t~i!~ ~ şka ?.ir n l aı 

ve tesir an..ılk ıne mu - F y k / /d • etmemek\:(!~ arda llal-ı iya tı da Ü se ti l 
,o;~~r . teşkili yo- - -·---

............ . · parçalamak, Muhtelif maddeler üzerindeki ih· pılınaktadıı· ki hiç bir suretle tevil 
irliği tarafından tikiı.r hareketleri azalacağı yerde yolu olmadığı görülmektedir. Kahve 

k Ve i are olunacak bir bloktan günden güne artmaktadır. bu maddelerin başında gelmektedir. 
ita hiçbir ittifakın ~ te?.ekkü_lüne, Fakat bu ihtikar hareketlerinin 'ı Hükumet tarafından feshine ka-

ldan vermemek oldugu soylenıyor. bazıları o kadar aleni bir surette ya- (Sonu :l ünrü sayfada.) 

laıyan gazetelerine foskovadan ===================-======================== İgrana verilen habere göre, maka· 

.. e aynen ŞU sözler de vardır : Yu go s lav la r Pe ray l ~vyetıer Birliği ile gayet dosta-
~li.nasebetler tesis ve idame et -

le ~umen kavmi için haya~~ ~~r za- Du·· n 4 _ o "endı.ler 
~tir. Rumanyayı harbe surukle - J ~ 
~le İçin Fransız ve İngiliz emperya

burjuvazisinin tazyikleri isbat e-
.c:ır ki Rumen kavminin menfaat -
' inkişafı ve istikbali derhal Sov· 
er Birliğile mütekabil bir yardım 

(Sonu 5 inci sayfada) 

Hüseyin Cahid YALÇIN I 

.... Bazı okuyucularımız daha : 
§imdiden ve müsabakamı- 1 

Jı -'<>tııcnu beklemeden, çıkan göl-
tin ccvablannı gönderiyorlar. 1 

ittCGddid 'de/akr Sza1ı ettiğimiz 
~"~~ ok_Jyucmanmız 45 gölge
i?ı~nnaa'n sonra hepsini bir 

t'o~L • 
~ göhdereceklerdir. Her hatı-
hir Yanlışlığ<.ı mahal kalmam~k 

8 keyfiyeti bir kere daha tau
l fkum gördük. l'ugoslanar blı- Peı-a hücumunu geri çe\iriyorlar. [Yazısı 5 incide] 

akamete uğratacağı zannedilmekt.e
dir. Finlandiyalılara iltica eden Rus 

( Sonu 3 üncü sayfada ) Anlandiya asker lerln.df'D bir kısmı son harekatta 

r 
Milli Şef 
Erzurum da 

"l Gacb cebhesinde şid
detli bir muharebe oldu 

lnönU coşkun mera
elmle latlklull edlldl 

--'----·-~--

Berlinde bir b~yaz kitab neşrecfil~ i 
.- ..,._:nez ... 

•. r marne ~rparak hatan İngiliz Gil,.,;y torpitosunun Y~iyeti 

Milli şef İnönü 

Paris, 13 (A.A .) - Havas ajansına 
göre. askeri vaziyet şöyledir : 

Dün Warndt ormanı ile Sarre ara
sında yapılan müsademeler, ehemmi· 
yet bakımından, mevzii ufak taarruz
larla, büyük keşif kolları faaliyetin· 

den öteye geçmemiştir. Fakat cebhe· 

Fa kat, bilhassa Warndt ormanı 
ile Sarre arasında şiddetli muharebe· 
ler olmuştur. Bir kaç saat devam et 
mek üzere el bombaları teati edilmiş
tir. Nihayet, Fransız topçusunun at . 
:;i altına alınan diişman, saha üzerin· 

(Sonu 7 nl'idc) 

Erzurum, 13 (A.A.) - Reisi· 
cümhur İsmet İnönü bugün saat 
16 da Erzuruma muvasalat ve 
istas.>·ouda resmi makam ve mü
messillerle askeri mektebliler ve 
billün Erzurum halkı tarafından 
heyecanla karşılanmıştır. 

nin heyeti umumiyesindeki faaliyet --~----~~---
bunlarda:1 ibaret değildir. 

Jfava çok güzeldir. Milli Şef, 
çok neşelidir. Halk her yerde en 
huyiığümüze coşkun muhabbet 
tmmhiıratı göstermektedir. 

Şafak şökünccye kadar cebhenin 
heyeti umumiyesin<ll' kalabalık Al -
man keşif kolları faaliyeti devam 
etmiş ve bu faaliyet ezcümle, Mosel-
lee'in ve Nie' in :;;arkında. Bitele'nin 
şimalindeki Vosgeledn ağaçlıklı ya~ehı :mizi şereflendiren Milli 

( Sonu 3 üncü sayfamızda ) maçlarında olmuştur. 

-· -'1 

Yakında Başhyacağımız 
Büyük Röportajdan Bir Kısım 

••••••&••••··········································· ...... 
Kumandan l -.mail imtihan ediyor : 
- Belediye bioa..-.ında yangın var. Terk08 mus-

lukları her \'akitld 'glbl bombo~. Sörle haka bm, nere
lerden su tedarik edersin! , . 

' 
.. - ..... 

- Demek bilmiyorsun! f 'ena.- Saaa bir sWd 
daha.. bunu da bilemezsen bu haf ta izin yok.. 1stan
bulda en az yangın tertibatı olan t iyatro hang isidir? 

- Şehir tiyatrosu. 
- Aferin, buna doğru C~\'ab \'crclio ! ............................................................ 

Gölge Müsabakamız 

Tarihi simalar: No 8 

[7 iııci sayfaya bakınız] 



• 
~-= ... 

Hazreti 
Yaptığı 

Ebubekir Sözlerinin 
Tesiri Bekliyordu 
-8-

Beynelmilel Gazeteci! OKUY ucu 
Olan Vatandaşlar! ---·------

DİYOR Kİ Bir çoklarını dol•ndıra11 
Amerlk•h tevkil edlldl 

• 

Satie Meselesinde 
Yeni Bir ihbar 

Türk ikbsadiyah 

Tasarrul haftası münasebetile 
sa.ym Başvekil Refik Sayda -

mm Ankara. Halkevinde vermiş ol -
dukla.n nutuk, dünyanın geçirdiği 
buhranlı devre i!,linde Türkiye Cüın -
huriyetinin iktisadi vaziyetini tahlil 

Banka başka bir bina eyıemekterur: 
S. M il" ler·ı teklı"fı"nı· nı"çı"n reddetmiş ı - Her sahada. olduğu gibi, Türk 

Hazretl Ebfl Bekir, Habbab'ın bu Tam bu sırada. sokaktan kalabalık Memleketimize turis' ., olarak ge- IVaS Ua im - · ti · T .. k f eli • ikt adi 
E ki D · b k · d · t af dan cemıye nı \'e ur er m ıs 

sözlerini kemali sabır ve vakarla din- at nalı sesleri geldi. Pencereye ko ·len Danimarkalı Nort Fort isminde nin Kıdem Zamları l40sb. 1~nızf anzl 1 aresıtıar ılınn zihniyetle çalısmağa. sevkeden Cüro -
ıedi. Sonra, agır- agırw ' kelimelerin ma- şanlar, başkumandan Usame'nin or- birisi bir klişeciye klişe yaptırdıktan m ıra a aya sa n a an h • t .d :: im Hallh _ _,ıı ... 

Hakkında S t . b" h kk d M.. kaJAt urıye ı aresı o uştur. a:Lu"""' 
nasını tarta tarta ı;ıu cevabı verdi: dusunun Medineye girmekte ve mes- sonra bir matbaada kart bastırmJ<:ı- a ıe ması a ın a una a ·· ki i --ı: · h be-

:ıı "' v kA 1 t' . b. .. d ril Tur ye, lktısad f-.ııyetin er şu 
- Ya Ensar ... Siz bu suretle ihti- cidi Nebevi istikametinde yürümekte tır. Bu kartların üzerinde "Beynel- (Sivas'tan yazılıyor): di:. ahe me yenı ır rapor gon e • sinde yüksek adımlarla ilerliyen ve 

18.fın ortadan kaybolacağını ve her- olduğunu gördüler. milel gazeteciler cemiyeti - Daniınar- Sivas vilayeti ilk mekteb mual- gı aber alınmıştır. istikbale emniyet \.'e itimadla bakaJI, 
kesin ft.ram edip rahat bulacağını mı Büttin teçhizatını ikmal etmiş olan ka • Kopenhag,, yazılıdır. Nort Fort, !imlerinin ik.inciteşrin ayı içinde Bu mesele etrafında cereyan eden ve mütemadi~·en siyasi saha.da. olduğu 
zannediyorsunuz. Eğer, dediğiniz gi- bu ordu, herhangi bir taarruz için bu kartlarla, memleketimizde birçok yeni barem kanununa göre hazırla- dava esnasında Denizbank rüe - gibi iktısadi sabada da. azimle ~ışaıı 
bi ederseniz halk arasına büsbütün derhal harekete geçmeğe müheyya kimselere müracaat etmiş, kendisini nan 1939 yılı maaş kadrosu Heyeti sası Satie binasının antrepo ihtiya- bir milli kütle halindedir. 
ayrılık düşer. Mücadele ve mukatele bir halde idi. gazeteci olarak tanıtmış ve kendile- Vekilece tasdik edilip geri yollan- cını karşılamak maksadile satın a- 2 _ Böyle iktısadi bir zihniyetle 
olur .. hepiniz biliyorsunuz ki Hazreti Hiç şüphesiz bu kuvveti şehre da- rini beynelmilel gazeteciler cemiyeti- mış bulunmaktadır. Yalnız 938 yı- lındığını daima ileri sürmüşlerdir. hareket eden Türkiye, iktısadi iııki-
Reswü Ekrem, imamlar Kureyşden vet eden Hazreti Ebu Bekirdi. ne aza kaydedeceğini söyliyerek ki- lında kıdem alıp 939 senesi büd- Halbuki bina satın alınmadan evvel şa.fını, dünyanın içinde ya..~ığı fev-
olmak gerektir, dedi. Biz de biliyoruz - Niçin? misinden 20, kiminden 25, kiminden cesine tahsisatları konmuş olan Denizbanka şehrimizdeki bir gaz kaliid.elikler arasında. akıp giden ııa.-
ki sizin İslamda kıdeminiz var. Nus- Bu sualin cevabını bulmak pek ba- de 30 lira para alınış, bu kartlardan olan bir kısım muallimler hakkında kumpanyasının da talib olduğu bir diselere müsbet şekilde intıbak ede -
reti din için fedayi can ve mal ettiniz. sitti. Ensar reisleri anladılar. Kendi birer tane vererek aza kaydolunduk - bura maaş idaresince ne yolda mu arsa ile antrepo teklif edilmiş fakat rek ve lazungelen fedakarlıkları müd-

Fakat bizim İslam üzerindeki hak- kuvvetlerine ne kadar emin olsalar da }arını tebşir etmiştir. amele yapılacağına dair kat'i bir Denizbank verdiği cevabda banka - rlk olarak bir soğukkanlılık ve ıne-
kımız sizden fazladır. Biz muhacirin, yine gafil avlandıklarını gördüler. Bu suretle kaydedilen aza ( !) a - emir mevcud olmadığı düşüncesi nın hiçbir arsa ve antrepoya ihtiya- tanet abidesi şeklinde görünmekte .. 
Hazretl. Muhammedin kabilesindeniz. Artık, yapacak hiçbir §eY kalmamış- dedi gun·· den gun" e çog~ almıcı, nihayet, J cı olmadığını bildirmiştir. Alakadar ..:a:-. 

~ ile bu muallimlerin kıdem zamları Ull' 

Peygamberin davasını ilk evvela ka- tı. ı yapılan bazı şikayetlerle de adliye-- dairenin dosyasında mahfuz bulunan 3 - Tür" ki.•·e, ht."bır· zaman malıJ1J-
maaş kadrosuna dahil edilmemiş- · k ·• ~ 

bul ve iltizam eden bizleriz. Bu dava Bütün ümidleri Hazreti Ebu Beki- nin nazarı dikkati celbedilmiş ve I bu teklif ve cevabın resmıyete o - . , t d adı -r • tih al addelerini• tir. Ayni zamanda kıdem alanlar 'k . .. . d ınıse uym gı ıs s m 
Yolunda duçan ıztırab ve azab olan- rin gelmesi ile sarsılmış ve Usamenin Nort Fort yakalanarak dün Sultan· nuı __ m_ası tahkı atın .. seyrhı _uzer1ın e iktısad"ı k-n~--a cihetinden ve bU için büdceye konan tahsisat da ba- h - ta ..._...Ullu 
Iar yine muhacirinclir. Bizden sonra ordusu .Medineye gidince de büsbütün ahmed Birinci Sulh Ceza mahkeme- muktaımdrol oynıyacagı mm o un • günkü lıarb ~raiti altında. arttınııak 

re:aı. kanunu ile dereceleri yükselen ma ır 
ise sizler birincisiniz. Binaenaleyh, mahvolmu~tu. sine verilmiştir. , ~ ~ ~ . .., · mecburi'-'etinde olduğunu bilerek !:a-
emir bizden, vezir de sizden olsun. Ebu Bekir, sokaktan geçen Usame Danimarkalı seyyah, dün yapı an MAHKEMELERDE .· hşmaktadır. l 1 ı 

muallimlerin dokuz aylık maaşla- ~ ~ ~ ~ v 

d 1 ·· 1 ·ş rı_ na karşılık olarak gösterilmiştir. Siz imametten elinizi çekin. Kureyş ordusunun Ensar üzerinde bıraktığı sorgusu sırasın a şun arı soy emı - Bu faaliyet sırasında. Tii.rklerin t.aı-
ten bir kişiyi halife yapalım. Siz Re- tesiri memnuniyetle gördü. tir: ı Barem kanunundan evvel terfi e- Türklüğü tahkir J~ib edecekleri yol: Hükfımetin her 
sulü ~krem zaman~da nasıl~ız Usameyi çağırmakla isabet ettiğini . - B~n gazetec~ değilim. ~öyle den bu emektar ve kıymetli öğret- etmenı"n cezası ti.irlii kalkınma ve halkı düşii.nflle 
yine oyle olunuz. Halife olacak kim- anladı. Eğer Medinede istinad ettik- bır cemıyet ve benım de bu cemıyet- menlerin eyllllden itibaren zamla- noktasından zaruri tedbirleri ittiba.ı 
se hakkı~ızı ~erine .getirsin. .. . leri bu kuvvet olmasa idi Ensarın le bir gfuıa alakam. yoktur. Seyyah ı nnın verilmesini vaziyetlerinin zi- Bir müddet evvel Kadıköyünde o- ctmi5 ve etmel<te olduğımu hatırda 

Hazretı Ebu Bekır sustu. Sozlerı- nüfuz ve entrikaları karşısında Es- olarak buraya geldim. Parasız kal- yaa uğratılmamasını rica ediyoruz. turdukları evin tahliye edilmeı:;i sı- tutarak, siyasi ve iktısru:li vaziyetiJJ 
nin husule getirdiği tesir ve netice- hab hiçbir şey yapamıyacaklardı. dım. Düşündüm, taşındım; başka IKTISAD iŞLERi: rasında Türklüğü tahkir ettiklerin- müsbet bir seyir ta:kib ettiğini müşa. .. 
ye inti?.ar etti. H t• Eb~ B k. ld t _ çare bulamadım; bu kartları bastı- den dolayı birinci ağır ceza mahke· hede c<lerek, eınnJvetle "alışma 3.o-

azre ı u e ır, e e e mege . k d t • d k f 1 k ıt v ~ Bu kadar itidalidemi ve bu derece b lad ~ af . . t· .1 h rarak mevhum cemıyete aza ay e - ltalya çok mal istiyor mesin e n~ev u en mu.ıa eme a ı_n~ hıdur. 
. aş ıgı z enn memnunıye ı ı e a- w b 1 dı çu· k.. b bır· l H ı A t L ik 

sükfıneti muhafaza edemiyen Hazreti fif t b .. ed k b' . . mege aş a m. n u, ya ancı İtal d b. k dd 1 . a ınan rısu a, r emıs ve eoıı ı 4 _ Türkiyenin iktısadi istih~al sa 
• • • • • A çe e essum er en yanına ırının . . • k 1 kt ya an ır ço ma e crımız . . . d . .. k k d d H . 

Ömer ılerı atıldı. Refıkı Hazretı Ebu kl t v k 1 d t tt _ memlekette aç Ye bıılaç a aca ım. . . k .. 11 . tl· .kta d . t 1 bl ısımlerın ekı uç ız ar eş en rı- hasında milli ~rma'-·e , .e emelde a-ya aş ıgını ve 0 un an u ugunu t k" ıçın u ıye ı mı r a yenı a e er 1 b' .. dd t 1 .. 1 .. t·· 0.~ " "-
Bekirin sözlerini şöyle tamamladı: . . Hakim Reşid, Nort Fortun ev ı- . su a ır· mu e evve o muş u. ıger zami randıman alınmak için yaptı;;• 

- Şurasını bilin ki asla İslamda hısKset1tı: a·b· d t hafif .. fine ve hakkında icabeden muame - yapı~m~ktadır. Bu taleblerın başın- ikisi hakkındaki karar dün verilmiş- hamleler, müt.emadi, müsbet netice· 
. . . . . u agının ı ın e gaye soy- . 

1 
. . k ··aa da tıftık pamuk ve bazı gıda mad - . . L .k. . .. .. 1 . 

iki emir olamaz. Sızın ıntıhab edece- .. . ' lenın yapı ması ıçın evra ın mu e- d 1 . I kt a· H b ald v tır. Artemıs ve eonı ının curum erı, ler sı·ı~·ılesı· halinde ort·nya ~ıkmakt&-lenen Şu Sozlerı duvdu · e erı ge me e ır. a er 1gımıza . . "' ... ~ 
g-inizi de biz kabul etmeyiz. Zira Haz- . . .J • • • iumumiliğe iadesine karar vermiş- .. h".k' t" . İt 1 b' komşularının da şehadetlerıle sabıt u M d d t d gore u ume ımızce ayaya ır .. .. .. . _ clır. 
reti Peygamber sizin kabilenize men- . - same _yı e m_.eye .~ ... ·e. e ı- tir. ·kt k l" il k gorulmuş, bırer sene agır hapse ve .~> - Tt··ırk nıilleti ,.e Tur·· ki'-·enin si· 

d k b t t d ta mı ar pamu ısansı ver ece ve .. . . .r 
sub değildi. Eğer sözlerimizi redde- n~z.. ı:r. en ı:~ e . ?gos er ıgımı s- Diğer t~raft~n, .bu kartları basan buna mukabil manifatura ithal edi- dorder ay em~nıyet ııc:aretı ~ltı_nda yasi , .e iktıs-ıdi \.'aziyctile yakında.O 
decek olursanız biz kabul ettirmeyi dık ettınız deoıl mı . matbaacı ıle klışecı hakkında da talı- lecektir. ltalvanın memleketimizden bulu:ıdurulmaga mahkum edılmış - ''e müsbct ' 'eya menfi bir şekilde a-
biliriz. Hilafet bizim hakkımızdır. Hazreti Ebü Bekir başını sesin gel- kikat ve takibata başlanmıştır. ısrarla taleb ~ettiği bu maddelerin lerdır. lfıkadar olan benıelınilel camia efra.dl 
Peygamber sizi bize vasiyet etti. E- diği tarafa çevirdi ve karşısında Ebu vv-..r/ A hemen hemen hepsi Almanyaya sa- ı iki erol el Y•k•I andı bilınefülirler ki; milli hududlarınıJl 
ğer sizden emir olmak isteseydi bizi Süfyanın oğlunu gördü. V L YETT E : tılacağı muhakkak görülmektedir. . Me~l1Ur sabıknıı_la~dan Bahriyeli emniyetini ma{ldi ve manevi kU\'\'et-
size vasiyet ederdi. Muaviye .. iblisan~ bir gülüşl~, ade- V linin riyasetinde bir Diğer taraftan Almanyadan da şeh- lakabıle maruf Salımın Unkapanında lerile temin eyliyen Ti.irkler Jıalih~ır 

Bu_ sö?Jer, metan~tini el~d~n kay- ta sırıtarak Hazretı Ebu Bekıre ba- a l h rimizdeki tüccarlara müteaddit taleb Hızırm kahvesi öı:ı~ndc H_alid oğlu si:vasi hadiselerinin ,.e sarsıntılarıntJl 
betmış olan Hazretı Omenn lisanın - kıyordu.. .. . A top an. . ler gelmekte ve İskandinav memle- Durmuş adında bırme, eroın sattır- akislerini milli siyasetleri.le telif ede-
dan pek şiddetli ve yüksek bir sesle Sakife biah ~~ vılayet~ . Vah ve B~ledıy~ ketlerile Belçika ve Holanda, Bul . dığı haber alınmış, dün Emniyet ka- bilmiş ,.e her hadisenin semere \.'erlcl 
çıkmıştı. . . . . b Rcısı Doktor Lutfı Kırdarın rıyasetı garistan, :Macaristan, Yugoslavya çakGılık bürosu memurları cürmü bir vaziyet abnasmı imkan dahiline 

Habbab, Hazreti Ömerin bu asabi Medınenın seması, kesıf'. sıyah u~ altında bir toplantı yapılmıştır. Top- tarikile mal teklif edilmesini isten- mecohud tertib ederek Durmuşu yaka- getirmiştir. 
sözlerine ayni şiddet ve asabiyetle lutlarla ka~aı:m_ıştı._ . Şehır, ~a~retı lantıya vilayet muavinleri'. ~elediye mektedir. la~ışlardır. Durmuş sattığı eroini Dr. Resad SAGA~ 
mukabelede bulundu. Peyg~~ber~ ırtı~alını? matemını ~u- R~is. muavini Rifat Yen.al ıştır~k~ et- Fran!!ilJ• giden tUccarıar Salimden aldığını itiraf etmiş, Sali- . .......................... ~ ............. .-

Ömer, daha fazla hiddetle cevab ~~~b~ ~azın bır tabıat havası ıle n:ıışt~r. Toplantıda beledıye ve vıl~y~- Bir çok tüccarlar, ihraç maddeleri min Unkapanındaki evinde yapılan Dolm•b•hçe atadı için 
verdi. ç ılmı~tı. . . tı alakadar eden bazı meseleler goru- yollamak imkanlarını mahallinde tet- aramada bir paket mahiyeti meçhul hazırhklar 

M l b .... d.. v d b Ort.alıgı adeta yanın bır karanlık <:ıu"lmu··"'tür b. t b' b k b. k b' 6 bitı ese e uyu u. e .. mu are eye . . A • • "' .,, • kik eylemek için Fransaya gitmişler- beyaz ır oz, ır ıça , ır ça ı, ır Dolmabahçede yapılacak 1 . 
kadar varacak bir şekli müessife gir- ıstıla etmıştı. vvvvvv dir tabanca ve kurşunlar bulunmuştur. kişilik stadın proje ve keşünameJerl 

k .. .d. k. Eb' Übe d ··a Medine sokaklarından nallarını şa- BELEDiYEDE: · 1 .. d d"l · V kJ>.1e-me uzere ı ı ı u Y e mu a- . . Fransa Türkiycden harb malzeme- Bu unan eşya musa ere e ı mış, tasdik edilmek üzere Nafia e ~ 
h . kırdata şakırdata geçen ve mescıdi • d h ' . . -· · k ı k aı· ·f • ale ettı. . .. .. Ü Beledıye memurları a a si olarak ıstıfade edecegı maddeler . Salımle Durmuş ya a anara a 1 - tine gönderilmiştir. Proje ve keşı 

İslim dininin emini ve Hazreti Nebevı onunde toplanan same kuv-ı · h 1 t k f"k · d d' 1 eye verilmictir. nameler tasdikten gelir gelmez det· 
tl . . t d h h . h . l ıt a c me ı rın e ır. ı y "' 

Resfilü Ekremin aziz bir dostu olan ve e:ı vazıye e a a azın v~ azı~ .maaş a a~amış . OUnkU ihracat ve ith alat Tahtakalede Kel Cemal isminde hal münakasaya çıkarılacaktır. :se-
Ebu Übeydeye ensar arasında da hür- old~gu kadar da korkunç bır şekil ı Yem barem dolayısile Beledıye~e İthalat ve ihracat hareketleri dün birisi de bir paket eroinle yakalanıp lediye bugünkü demir buhranı kar-
rnet edilirli. verıyordu. bir kısım ücretli memurlar henuz · b ten d · t' F . l adliye"·e verilmiştir. şı<:ı1nda inşaata müteahhid çıkmaJ113' 

Ş h. d "k ·· ·· .. k 1 t k Çün' k.. nıs e urgun geçmış ır. ransa J "'1f" ·-~ 
Sakin ve tatlı bir sesle: . e ır en go yuzune yu se en e - maaş alama~ı~lardır. u ~aaş 1 ya, tngiltereye tütün, İtalyaya fasul- sı tehlikesine karşı şu şekilde bir wu· 
- Ey ensar reisleri .. Allahdan kor- bır saddaları a1rasında ~adş~~adndad - verilebilmesi ıçı~ ?unlaık·ı~ktalhsıl dek- ye, susam, deri, Macaristana deri, de çivi, radyo, makine aksamı, lastik bir almıştır. Müteahhidin demir ib• 

kunuz dedi İslama kuvvet ve rnag· - nın or usu ya nız mescı onun e e- receleri vesairesının tet ı 0 unara Mı lm k t Am ·k · · , ddı gıdaive elektrik mal- tı·yacını beledı·ye temı·n edecek ve }.)\J ·· · v. . • . . . .. sıra e a, es ane, erı aya eş)a, me\a J , _ 

firet verenlerin en evveli sizler idiniz. gıl, a~ z~~nda R~ülalla~ ırtı · yem .bareme gore ~aaş bordrolann.m , tuzlu balık gönderilmi~tir. zemesi, balıkyağ, kağıd, demir eşya miktar parayı evvelce keşifnameiet 
Şimdi ise bu dini ve ahkamını tebdil hal ettıklerı Ayşe,. nın evı cıvarın- ~n~ olunması lazım gelmektedır. Hariçten gelen bir İsveç vapurile 1 vesaire gelmiştir. den çıkaracaktır. 
ve tagyir edenlerin evveli olmayınız. da da toplanı~ordu. . Şım?ıye kadar devam . oluna~ bu 1- _ __ ____, 

Bu sözler, Ensarın bir kısmı üze-
1 

• P~ygamb~~~n Us~meye. ~~ızzat ken- teklıfler ancak ayın 15 ınde ı~al lllllllllllHlllllllllllOllllllllllllllllHlmAıııınu11111111111111nıııınıınıııııııııııınıııııııııınııııııııııııııııııııınııınııınnııı11111uıı11111111nıııı11111mmıııııııııuıııııuınııııınııınnııııııııııoııuınm 1ınunıııılftll 
rinde iyi bir tesir bıraktı. Bilhassa di elile verdıgı, teslım ettıgı "sancak,, olunacak ve memurlar bunu mutea- • 

Beşir bin Saad, akrabası olan Saad da _muht~rem ve büy~ ?li~ün bulun- kıb maa~ alabileceklerdir. ş E H ı• R H A y A T 1 
bin übadenin hilafetini çekememek dugu evın kapısına dıkıldı. Taksim ku;lnaı kiraya 
yüzünden esbabın tarafım alenen il- Bütün naza.rlarda şu azimkar mA- ver il rT: edl 
ti7..am etti. Muhacirinin haklı olduk- na okunuyordu: Taksim kışlası mayıs ayında Bele- , 

1 
llıııııı 

)arını açıktan açığa sôyledi. _ Sağ·Iığında Resulü Ekremin et- diye ta~a~ında~ yıktırılacağından !lllllllllllllllllffiln ll!llffillllrnlllllJmnnııınıu ;llDfll!IllJllllllllllllll!lllllll~lllllllllllll!HOll!ll llllll!lll~ !illlllm!ll!l!llllllllllllnıHlOlllUlllllllUllllllllll ll!l!lllU Ollfill!IUmlllıınllllllllllllllnllmU Hl~ 
Fakat, Ebu Übeydenin sözleri rafına halka olan, uğrunda her şeyi kışlanı~ ıç.ındekı_ fut~ol. sahası _bu Yine in ti 1 1 1 na idrakimizin ne uysal medeni bit ve muhtekiri mahkemeye tcvd1 

dediğimiz gibi ensann az bir kısmı feda eden bizler cenazesi etrafında sene kıraya verılmemıştır. Beledıye muaşereti var ? Birisi kalksa da eden ve derhal hükmü w:rip mUc· 
üzerinde ve o da biribirlerine rekabet da birleştik. Onun yolunda ve arka- kışla yıkılmcaya kadar fu.tbol ~a_h~- "Sen de mevzu ihtikarı yapı- "harbden dolayı beynelmilel mü - rimin dükkanını kaoıyan şinışe1' 

·· ·· d tesi t ·şt• d b ak ~ b' . v. sın da maçlara devam edilmesı ıçın yorsun!,, diyeceksiniz ve şüphe - llid'lh ld 1 B" - ~a. yuzun en r e mı ı. sın a ır tıgı, ıze emanet ettıgı .. ve ı umuza aza ı. ınaena - gibi bir adalet sisteminedir. y0Jt;:ıo-
Mühim bir kısım ise nihayete ka- büyük eserin uğrunda yine kan dök- yapı~acak muracaatları kabul ede · siz haksız olmıyacaksınız. Halkı leyh Tcrkos suyuna zam yapaca- her gün biraz daha meQruJa.ŞsJl 

d ·· d ı h 1 1 dı v h cektır meşru hil'atli yalancı şahidlerle 1 "' . 
ar muca e eye azır anıyor ar . mege azırız.. Em. lnönU mevdanının kandıran bu sempatik dolandırı - ğız,, dese, akan sulardan evve ihtikarın bizzat bizi isnad cüflllI .. 

Yeni Sabahı 
ABONE BEDELİ -Tllrklyı lcnıbl 

SEN ELiK 1400 Kuruı 2700 Kuruı 
8 AYLIK 760 • 1410 • 
SAYLIK 400 • IOO • 
1 AYLIK 110 • 100 • l 1' İLKKANUN 1939 Perşembe 

558 H.Zilkade 3 l3SS a.. l.Kinua 1 
:ı 

Ql11:348- Ay 112 Kanm ı 37 
1 Ezanl S1111t v tı•all s,,., 

11U11e1 oO•• lkl ııd l ;Unq otıı lkl1141 - - --r 35 7 28 9 48 7 16 12 09 14 29 
;:;.- -Yateı ı m .. k Akta. Yateı hn•k 

12 50 - -12 OCı 1 3, 16 41 18 20 s 31 

ı bizim ferasetimiz duruyor ve Ter-
[ •'r , • M d" h . . d b t•nzlmlne başlandı cı, bizim bütün kaba gürültümü- kosa Karahı·sar maden suyu para- le mahkemeye vermesinden kor .. 
ıusame nın e me arıcm e u- . . . . v 1 t h t b. · dır kul ı 

lun.an ordusundaki asker şehrin j Eminönü meydanının tanzımı ışır:e ze ragmen ra ,ıa Gera ~ "Gı·~ıı s~z -- sı vermekten çekinmiyoruz. uyor. 
i in · di Ü , . 1 ..:a- - dünden itibaren başlanmıştır. Yag- makla meşgul.... rçı u enz ag-
ç e gır , .e same run a emws.cı . . . . . 1 d " Muharebe eden memleketlerden 
B .. . d H ı· p be . .,.,. mur ve kar mevsımının yaklaşması lanacak halimize.,, mısraı a es- w 

un azr e ı eygam nn ıusa- f k d .h ·kA b gelen veya hiç değilse yolu ora -
i ıd w ısı~- b dolayısile meydanın bahara kadar nafı biinsa ,, a ar, ı b arın u 

meye verm ş o ugu liUll ayra.- 1 f'· .1 . a·· teşrif' k d kıd lidi dan geçen istisnai eşyaların, güç-
ğın A . ka .. .. dJktl yaya kaldırım arı ve re UJ en yapı- unyaya ı a ar em r, b'l n1 . "'';""'"' 

ı yşenın pısı onune • d .. kül k 1!'-1.. d çık Jükle getirile ı e ennde .r ~ -
B · h-n- b -'-- be d had h- lacak ve asıl mey anın so ere a..n..m zaman zaman o erece a , 

u ıse ıLJAS. r meu,ç a e . . ... ·ıkbah d 1 k' lisi anlamak kabil... Lakin böyle 
t di M akib

. Çiha . 4 yükseltılme ve tanzımı ışı ı ar a pervasız, resmen soyu uyoru.z ı 
şe ver - en ı nyan . . . d · · k dr t• · · kAb bir vaziyetle ala.kası olınayan bir ·· · _ Mekteb" Sana • fab• 8 _ yapılacaktır. Hazırlanan tanzım pro- ıra emızın, u e ımızın, a us -F.;

8 
1 yı 1' ay jesine göre meydandaki tramvay !arda elini kolunu kımıldatamıyan §ey, mesela Suriyeden kum getirt-

a . ] hatlarının bugünkü karışık vaziye- insanlar gibi, mecalsizliğine, dar- sek yine ortaya hali harb tarifesi 
Div taraft s~·d'" f d tini düzeltmek üzere bazı tadilat ya- madağın perişanlığına gülmekten çıkıyor. 

ger an, aı m so asın a ı kt daha münasib bir hüzün ve şefkat Hükfunet tedbir alsa? .. İyi am-
toplanmış olan Ensar hala şaşkınlık pı aca ır. . te h .... b ı ma hükumet fiyatları kontrol edi-
ve dehşetten kurtulamamışlardL Tepebaşı tıyatroeu pr o- za uru u aıruyoruz. . . . J•ef hazırlandı Baltık denizinde fırtına çıktı, yor, had koyuyor, bir de üstelik 
Kabı le gayretı ve makam hırsı ıle M. S f. t f d h 1 dı·ye Halı"çteki bir sandalcı zam her dükkana bir tahkik heyeti, her ımar ey ı ara ın an azır anan 

kuduracak dereceye gelen Habbab T b t• t 1 . ., yapmagva kalksa aklından ı:ıüphe müşterinin arkasına bir polis ko-. . epe aşı ıya rosu yapı an proJeye '!>' 

son kozunu da oynamak ıstedı. .. 1000 k .. 1.k 1 k edeı'lZ· , la.kin hepsi bir ayak direr- yamaz ya? . . . .. .. .. gore ışı ı o aca ve ayrıca 
. Kuvveı11manevı~e~erı busbutun _ke- bir gazino kısmı da olacaktır. Proje ıerse fazla düşünmüyoruz: "Eh, İhtikar komisyonunun elinde se-

silen ve Saad bını İbade,, ye biat- üzerinde yapılan tetkiklere nazaran muhakkak bunda aklımızın erme- ıi hiçbir teyid ve tatbik kudreti 
ha1if partisine hitaben: tiyatro binası "300,, bin liraya mal eliği bir sır var,, diyor ve tıpış tı- yok. Halbuki bizim ihtiyaclmlz 

[Devamı var] olabilecektir. pış razı oluyoruz. Kanmaktan ya- ihbar inında hemen b!l.di':l-eyi tes-

X H 
Konferan• ve tam•ll 

E minönü Halkevinden : 
r· 1 - O nun.cu yerli mazı ııe tastı39 ruf haftası §erefine 15/ 12119 

8 
.. 

cuma akşamı aaa.t (20.SO) da ,., 
vımızın Oağaloğlundaki ,,,.wrke"' 
salonunda azalarımızdan MazeY
yen Soyay taraf:ndan bir kotıfe .: 
rans verilecek ve Gösterit §Ube11'1':' 
(Zor Nikdh) ile (Ateş) piyesıerı-
ni temsil edecektir. k 

2 - 16/ 12/ 1939 cumartesi ~: 
§amı saat 20.30 da Gösterit ~'.t·Jı) 
miz tarafından yine (Zo~ N•~~ • 
ve (Ate§) piyesleri temaıl ed•l k 
cektir. Her iki toplantıya gel~i' 
istiyenlerin davetiyelerini E1Jf171 

f 
bilrosundan almaları rica oltıtıtı • 



lt1LkllMfırım -· e.hU• ı • 

~~~J~l!•T':1§:W ~- ihtikirNisbetiotoSOI E-BIM? 
~ -· · - ~ DOKUBtlADAI D · B ~~ 

Ruslar Çok Şiddetli Bir Veyl mağliiblara! e re c e _'l 1 u 1 d u HükOmetten Sür'at 
B a harbin en korkunç tarafı şu- ( Bsştarafı 1 incide) 1saten 120 santim 53 43 Ve Şiddet Bekliyoru'1 

T G t • ı l'&dadır ki, bir kere dö''Ü' rar verilen Brezilya kahve şirketi Saten 130 santim 75 66 ~ t .ı. a a r r u z a e ç ı e r meydanıne. ablınıı; olanlar, biitün ına- 1 m~eketin 4: aylık ihtiyacını karşılı- ! Poplin orta kalite 65 55 ~ u, Hıı.rbi Um!ımidca ~'adig-ii 

nasile bir hayat ve memat miicadele- yabılecek derecede 30.000 çuval stok l Poplin engin 60 45 ~ kabn bir r&alcttir. 
-- sine girişmiş ol:lulüa.rını ,·o kn.\'g:ulan kahve tedarik etmiş ve bu miktarın 1 Kutil orta 115 S. P. 18 65 56 Ifalbuki biz, arndan gcçm hukad 

zamandan sonra bunun kökünü tama 
mile lm.z.ıdrJımm r.amıcdiyonlnJ-; al 
d:ınım~ız. Meğer Jıfila iı;!mizde, h:n 
nın bul:ınm3.Slllı dürt gözle bcliliyc 
sinsi ruhlu, sin'ii yuadılı.sh, çüriik ha· 
yinii mikroblar ,.!ırnıı<>. 

, . . ( B~5Uı.rafı ~ ~nci~e ) J ta~ kısımlarına int~k~l ~~mi~tir. ~?v - mağ1üb ~c:ıcıık .:>lanın, yalnız m:ığ- mühim bir kısmını da arzu eden tile- Pantalonluk 120 santim 75 75 
8.st\:erlcrmm adedi çok mühımdir. yc .. lcr bu kısımda ıkı muvazı hat uze- lfıb c1.fümc-.lde l>ıl'~kllmıyarak, behe - carlara satmıştı. Muayyen bir fi - Panta.lonlUk 140 santim 88 90 

Bıtarafların Finlandiya - Sovyet 1 rinde F'inl:ındiya~ ikiye bölmeğe ça- melıa.J mnh,·olacn.ğmı l>iliycrlıır. yatla satın alınnn bu kahveleri bir Pantaloııluk 140 santim 120-125 120 
.~~ için Romada bir ~onfcrans ak-1 lışıyorlnr. B~na binaen S~om~ssalmi Iliitiin hukuki kıynıctfo.rin sıfm:lıı.n takım ~uhtekir t~~irlcr no·1 zaman- Hareli Rus malı 28 26 
di hakkında ltalyaya muracaatta bu-

1
dc ve dah:ı şımalde KtAolaJarvı yalan- aşwJıys. füişmcsilc başlıyan bu huri>, lnrda yüzde 50 gıbı fahiş bir l•fi.rla li'i...,tanlık Rus malı 35 32 

htnnıasına dair olar&k Norveç tarnfın. larmda çetin muharebeler cereyan et "'U ve~""a fJu tarafın galihİ,\'eti scltlin - satmağa başlamış!nr ve kahve fr.v·at-Ciıı ı.r ~ - Otoı.ıolıil '.Lü~.rfa.rmm I>ünldl 
~· n yapılan teklifin muvaffak olaca- mcktedir. do fai.nt 0 hukuki kınneUerin Stfır- !arını 140 hatta 150 kuru:.a kadar 
kllla Norveçte §Üpheli nazarla bakıl- Son haberlere göre, Sovyctlcr bu i- <l:ın ~a·": ı~u dtişmPsH~ zat.c:ı b:ışl:ımış yükseltmi!jlerdir. ToplruıtISl Bittabi ınuiıtc'kirlc.:fü-.n hal:sctiiği-ı 
lllaktadır. ki bölgeye bir çok kıtaat scvketmiş- olun iohiiaiin daha geni_:lemcsi, tlaha Me:n!ckette hiç bir suretle kahve Şehrimizdeki otomobil tüccarlan mi anJac?ımz! 

Amcri.kada Finlandiya. GünU lc.rdir. r1nler de buraya alelacele tak- derinleşmesi ile neticelenmek mukad- , buhranı mevzuu b:ıhsolmadığı bir za- dün Ticaret Odasında bir toplantı Ha.rlıe gir.mi& değiliz. Mcınlel\etimi· 
Albo 13 (A A) "N k · 1--~- • • d ı d b t · "'Upmıcılar ve hariçten getirilen oto- zin hf'J'OOD"İ ' ·ir --~d-·1n ..... JkınfJ'" ny, . . - e\'.Yor ,, \'ly~ ~ıı.uatı gon ermektedir er. t l~rclir. mruı a u ıyat farkının, tücc.arlnrııı ~ ~ " u u.ıau ru ...... " •' -
Ne•· k --ı=~ı H bert Lehma l7 K li ""~ ah d h b h ek"t · · mobil ve p~a ithalatındfild güçlük- cfü ... _mcsi ,·:ı.rld de:!iJ<llr. l."ılın mahsulü >'yor va.uı:ı er n are ·ucrz ıu a aı' ar a ı ta Sözün, selledin hatta tlevlt•tler ağ- gnyrı me§ru tıcarct hevesinden iba.ş- ~· 

kanu el ·· •· u Finl di w :1 k t·· l" f ler etrafında görü§mü§lerdir. hol ,.e nefistir. Bizi mükemmelen l nuevv pazar gwmıı an · mamen agır aşmıatır. Çete müsade - zımla bite hi~bir mihüı ifade etmediği, a. ur u tc sir edilmesine imkan gö-
:Ya günü olarak ilin ve Nevyork de,·- meleri devam etmektedir. Bu bölgede ıptida.i, belki iplidıı.iden de geri, kor- rülememektedir. Çünkü dahilde ih- Bu

1 
wtopln~b~ ~all~i . fi~at re edebileceği gibi, harice de i3·i fi -

leli ahalisi Hoover'in riyaset ettiği Sovyetler ileri hareketlerini durdur - .kunç bir çağda l'n;':Smal>: hedb&htlıti;ı- liyaca yetecek kadar kahve mevcud f~zla.ı.;ı ve ~~ala.~ ~ist~mındekı ~ç- ~·atıa.rla ''6 ~~ mlh1:mla Mıtl:ıaıı>ı:t.. 
F'inlandiyaya yardım sıı.ndığına cö - du.klarından ciddi bir muharebe cere- na uğr:mu~ bu.Junuyoruı;. ı-:n medeni olduğu gibi kanunusanide mem.leke- lüklcr ~b~ruz ettırıl~nı;ı ~e Amerı - b? ~ureUc~ d.~"ız ~edı:.nk t'tnıeuıız im· 
lllert;çe iştirake da\•et eylemiştir. yan etmemektedir. ins:ınlar Iuıf:ılarmm cclıcn.nemi ie:ıd- timiroe bulunmak üzere büyük p:ır- lr.adan ıhtiyacı kaxşı.ıyabilecek de- bildır. Butiia dunyada paranuz ve 
ı\.hnanya Finla.ndiyaya Giden Silih- Sovyetier Şiddetli Hücmna. Ge~tiler !ıırnu seferber etmi~l~r, azili canu·:ı.r- tiler de yoldadır. Ayrıca Ticaret. \·e- recede m:ıl ge~irilemcd.iği ne_tice~ine kre<limiz çok snğl:undır. 

lan Te\·kit Ediyor Helsinki, 13 (A.A.) _ Finlandiya l:ıra r:ı!ımet okutu.cak bir ,-aJısctlt• i>i- kaleli memlekete bir çok yerden \-a.rılmışt.ır. Muzakereler neticesınde Fakat bütüu hu iyi artlara rai -
lielsinki, 13 (A.A.) - İtalya tara- tebliği, düşmanın Tolvajaeni mınta- ribir;erine saldmyorla.r. İki t~rnf ta kahve temin etmek imkinlarım da alınmn.sı icabn..den tedbirler etrafında mea memlekette yine bir ihtikar hış

f:uıda.n Finlandiyaya gönderilmiş o· kasında şiddetle hücuma. geçtiğini kanaat \'e imıııı gctimü:-tiı' ki hu har- tüccarlara açık bulundurmuştur. arn.kadar Veki1ete bir rapor gönde • gösterıni~ bulunmaktadır. Türldülde 
lan 25 tayyareden yalnız ikisi !sveçe bndirmektedir. Finlandiyalılar düş - bin soounda yenilen, yalnız ın!!h.:ıa, Alakadar makamlara bu hususta rilmesine karar v~rmişlcrdir. \·e vatanper\•erJikle arre .kadar :ıli-
~asü olmuştur. Mütebaki 23 tayyare mandan 100 hüeum arabası, 4 sahra nıiifüline kadar değil, laş.esiae kadar müteaddid şikayetler yapılmaktadır. l.mürde l'ıtıkirb MüC3.dcle kası olmıyan hıw mikrobhr, depola· 
llznanya tarafından ahkonulmu~ur. topu, 5 tank defi topu, bir çok oto- taksim <>mlccek ve ma.ğiublıu, gıı.lih- Sömikok 1hti!:fırı lz...-nir, 13 (A.A.) - Vilayet ihti- rıuı harıl lıa.nl dolduruyorlar \"e piys-
~u da Almanyanın Finlandiyaya tran malik silah iğtinam ctmi.,lerdir. Rus- ıerin belki en uzak hak..fkrine kadar Şehirdeki Sömikok buhranı ile ih- kar komisyonu ihtikar yaptığı iddia sa.da suıı'i bir uulıraıı !,akamıağa ça-

~t tari_~iyle esliha ve mühimmat ~ı:ı.k- lar, ~ühiın z:ıy~at vermişlerdir. imtlüad etmek ii7.ero devamlı esareü t~kaı"l da ~yni şekilde devam edip edilen müessesel~re ~'lr§l •. takiba~ lış~orlnr. 
~e musaade etmemekte old~<TUiıu Taıpalc nelırı civarında muharebe altına girecektir. gltmektedır. devam etmcktedır. Bır muessesenın '\ e maalt'sef mu'\ııffak ta olu~·or 

t<istermcktedir. Bunun gibi Maca.ris- devam etmektedir. Denizde, Finlan - Jlcr iki huafın harhiu il>nına aid .A.lakadarlard n yaptığımız tahki- ihtikar yaptığı tesbit olunduğundan lar. B~nlan gören mahılud idr-.ı.kla, 
~dan Finlandiya~~ gö~~~iş o - di~:a. sahil ba~ryaları kara kuv\'et • mesnliyctlc-ri ta~ine ~md:d~n hi.iyiik kat neticesiı~de. S~ümiko~ ~iy~tl~1ıı- bu mtiessesenin ~n ~. gil~ kapatıl- k~rkak, veı.ı_iınli \?. para ~ı ı dijer 

n harb malzemesmın büyük bir kıs- lennın h::ı.rekatına yaı'dmı etmiş ve kn-nıet n-nueleri, harbi ~.nt"l<'rden • da yapılan ıhtikar alenı bır şeJ.:ılde m:ı.sına karar vcrı!mıştır. Karar der- hır kısmı tuc.c.ar cb p~.lerıne tclnlı -. 
~da Almanlar ~ı~dan ~Usa- RW: ihraç ku\-vetlerini açığa çekil • be~i hazırlaım!'t olmaları, varlarını me~~a~_da durmakta~.u·: hal tatbik olunmuştur. yor. ~u s~~~~e ilı~ihlır~ •. ~~~tik
~ olu~uştur. Helsınkide soy'len - mege mecbur bıraknustır. yoldarını t-.efcrbf-.r etmeleri, harbin Eomur depolan Som.ıJrokun tonu- ..=::=.:::---==-=-------- ~ ı;ıunulanu &cıuşlcthgı gorulüyor. 

-,sıııe gore, Ruslarla Almanlar ara- Sovyet tayyar.eleri, Hango ve Ec _ tatbilmhıu.Ja hesab ıihtima!inin y:ız. nu Zonguldakta 15.58 lıradan satın M; 1 ~f Şef Iliitün aetSI, orta sınır halk '1e me-
~i anlaşmanın ecnebi memleket- kenaes etrafındaki mıntakalarla sıra ma.dlğı meseleleri dahi he :ıb ede _ alm:ıktndırlar. 1 fil '1 mur sımfuun S1rtına y'aiklenen •11.ı ih· 

tahmin olunduğundan çok daha adalardan bir kaçını bombardu.ıan et cek azami bir teenni ,,0 iht.iyat:ıı ha- Buraya nakliye :masarifi azami o- E d ti.kir J.urnekt'!tiniu ya~,;masında ve ~e· 
~.olduğuna bu hal fışiki.r bir delil mişlerdir. Finlandiya tayyareleri as- reket etmeleri, hep, na...,1t biribirleıi- lar:-,k 3 lirayı geçmemektedir. Bu pa- rzu ru m a ııiı:olenıesinde ~ee hükumetin de bi-

kil etmektedir. keri hedeflere bombardıman etmi-;. nin kanını& susamı~ olduklarını \e ye- raya. limanın aldığı 140 kuruş!uk , Ua.ştar!!ft 1 incide ) rıız kab:ılt:ı.ti ~·ok de.ğil. Bu .kabahat~ 
"l'mıi b~·eç HüJ.."Wneti ve motörfü piyade kıtaalına mitral. niJ:-nin üz.-rine ~~kebiJocek nUı:ıyetsiz dizb:ırlto parası <la füh·e edilirse Şcıf 1~met 1nönil, vilayet. müs _ lıükumeUmiziıı fozla<'a rahim \ 't.' mü-

ltnSto~otn::. 13 (~.A.~ -. İsveç hü- yöz.atesi açmıştır. musih~tlerin her iki t:Lrafç.a dıt üuu 19.98 lira .. et~cktcdir. Halbuk_i de- tahkcın mevki lnımandıınlığı ka- samahıü!ir olmasıcl.ır. Piya.~ıubn top 
rnctı bugun degışm.L5tır. lUllletlor Cemi,yetındeki lUüzal<cre •·=- ı·dr"'klııi. · g:;..,t,..rir. Bunun iı•;ndir polarda Som1kokun tonu 26 lıraya • laqn 11ak1:ıdıv1 tonlarca kala)· lı>ll.Ye -a uu- ... ""'" :ı.- rargahını. belediye ve vali kona- ., ,. :"') -

fltr anso~ _Başvek~l olarak ~a_Imaı.tt:a- _Cenevre, 13 (A..A.) _Milletler Cc ki hu lııırb tarihin <•n mim~ ha.rhi ol- satılmakta ve böyle olduğu ha!de 1 ğmı, belediye reisinin evini, üçiin- siuılc 21 saat 7..a.~fın<l.a gayrjrueı,ru o-

tı .: Banc_ıye_ eskı o.sıo e_lçısı Chr_ıs- mıyeti Asamblet>i, No_rv"" mümessili meal-ta kalnll'-'"'"''"k, hi<_·bir devirdt• PÖ- buluT na.ınanrn.kta.Jı~: . 1 . laraı; itti .Yiiz hin lira kazanan l>ir mulı .... ~... ..... ~ - " _ cü m lifetti!!lik dairesini gezmiş -
Wes gelmı~r. Adliye :Nazırı yıne Hambronun başkanlıgında toplanmış rlilmt>mi~ m:!t1di inlıldamlarJ1\ netice- ' Yuka:ı.da Y~7-?ıg1m:z .~ibı mem'.e. ier.dir. U-lum :ı·crilf'..11 bir kaç ;riiz ılinl para 

t:na.n~ dır. . . . tır. lMf'<.'eği ;~in 0 nuı.ddi inMdanalarm ar- ket dahılındc ıst~hsal .ed1l.ıp ve harı1:- 1 Halkın scYincine payan yoktur. ~t'ıasile diikki"uıının bir hafta. 1-apatıl-
:a Finlandiyanm Tebliğı Hemen söz alan Arjantin miim$!U- kasıadan ~ine tarihin hicbh· f:ıı.Jıoda. ten koL-ıyca temın eclilebılecek olan Şehir, b~şt:ın başa <lonatılnıı§tır. ması ceF.a~. ~diği c;;rmiin büyilkli"ı-

tı e!sinki, 13 (A.A.) - Dün ak;iam li Frcyre ezcümle demi;:itir ki: t.esatfüf edilnıiven m.ane;i izln!hlalle- maddelerde görühm ihtikar hareket- ı iiine nisbetle hiç 11!1'.sa.beshldfo.dir. D:.-
t~dilmig olan resmi bir tebliğ, bü- - Yaşadığımız anın arzettiği man rin dalıa müthl'-ı' gürülHi.k-rl duyııla. ,1 

lerinin azalmaması bu hususta ah - En.in.ca.n,laa ('~~rlrea hfl şlddetJi ltü'kümleri iı.th·a edet't'Jc 
~= n cebhelerde bir ç~k şidd~tli ça~ - ?.ara. _şudur: Kültürün inhitatı, bey- caktır. nan tcdbi:·ıerin kifayetsizliğini G'ö_:8-1 Er:üncan, 13 (A.A.) - Rei~i - olcl•ığuaa 4uydu~mm yNıi kanun da 
dc~tnalar ~kua gelmiş oldugunu bil- ııelmilel kanunların rcd ve ink!rı. Bu Jiitlerin "Belki biz mahv~laca.,..Tw.. t~.rmektedır. Ucmlekc_~ satıhm bıl- 1 cümhv.r ~ini Şef İnönüyü ve re- ~tkra:ıdı. Bu kamın bir fın en· ı ç:ka-
'""lnt~'-ted ı rl ddel ı h d fakatleriııd-:ki :.:cı:atı lıdmil bulu- -1 • .:1 • • ~ ır. manzara önünde bazı kimseler, fırtı- J•'akat dıUnya da oora~r ı.. süzi.i ya- cum c gı ~ .. ma erı m e am ~a : ıl'Jh•ı...-ur. 
lft ~clei berzahında Ruslar muhte- na geçinceye kadar susmaktan bqk:ı laD ~ı. f~.keün mitthiş hıTJa ~el- deler nuı.nı..atm-:ı. pamuk ve yunlil nan hususi tren hu saba'h snat na ,·u.i et ka~"Anda iu~am, ilrti -

.. noktada taarruza geç~işlerdir. yapacak bir iş olmadığı kanaatinde- dlı!ini ~()ren \e hı\dh;atın mihrakında mensuca~ın. Y?z<le .. s?. nin~e nıevcud 1 4,·ı5 de şehrimize gclmis ve kısa ikar yaptığı 9:lbit ol:ı.n e-.nafı cliikkin-
'ut.Un gün bilhassa berzahın mer • dir!~r .. Arjantin hükfuneti bu fikirde oturduğu i~ Uabı en la:ı.'t5a bir an-

1 
o~a.n b~ _ıl~tıka~~ın ~mme ı:>.uratle ge • bir tevakkuftan ~onra Erzuruma tamım 00.Une a tlJ'a!l eSki O~tuanl& 

~da kiin Mola kilisesi etrafında degı~dir.. Mezkfı.r hilkunıet Milletler tea gibi barikıılide bir alım kabiliy.-.. ' çılmesı. ıç~n mues:>:ır tedbı~ ~lı~ması gec:miştir. y~ıirlf"rini J;Ryriihtiyari haklı bulu • 
~emeler olmuştur. Cemıyetine bu cemiyetin büyüklüğü tine eren kiP.hiııia belki en do~ !ile-- E~reti ~nden gune kendını hıssct- ·•· )·or. 

lı ~k hududu boywıda, bilhassa ne mütenasib olarak kendisine tevdi nşldir. tirnıektedır. Tevfik Sılayı n MURAD SF.RTOGLU 
~l\'ajervide muharebe, dUşmanın edilmiş olan prensiplere hizmet mak- Şimdiye kadarki harhl~rdP. "Veyi Ma.--Ufatiıra FiyaHarrnd"ki Tf'nT.flit ?.-OT: 
~hezimetiyle nihayet bulmugtur. sa.dile girmiştir. Buna binaen. hükıl- mağlfiblara!,, derlerdi. Ş4ııtdi~"t· ka - Manifatura fiyatlarında yapılan Yen.. Vazı·fesı· Kimytı Il'ffldiltc'fi No. 18!G Bayar. 
_Savyetıerin Uç taburu imha edil _ metim bugün sesini yükseltmekle va- darki harhlerdfl değil, asıl bo ve bun- tenzilatı dib bildirmi~tik. Bu tenr:i- Me1ilırıya. : 
~r. Finlandiyalılar, 27 mitralyöz zifesini yaptıı,'ruıa. kanidir. dan sonra.ki hıırblerdfo: "Veyi mağ -

1

, 18.tın ehemmiyetini teb:t.riiı ettirmek Ankara, 13 (A.A.) - !stanbul böl- C t . .. .. 1 .. ~ 5 ~ ' !.flletl Ce . . . - . . . . . . umar esı qmm saa z he a~a· 
ıı_, otoın~tik tUfek, 13 otomatik ta _ . ı . er mı~etuım . ~~ olan lfihlara!,, ıçın ~cnzılat~n!1 evvelkı sa~ş fıyat _- ges: ~· f!·. P. miüetti§liği vazife ve 8ınd.a. m«tlxw~ıa te.ınfinizi rioa M.e· 
~ilca~ bir miktar tank ve harb mel- bır ~e\let, bu muesscsenın millhem A'i N!ei Karacan j ları ılc tcrızılııltan sonrakı sa.Uş fı- s:ılahıyctmın htanbul ,·ilayetine mün . _ Jl 3 · 
-esi zaptetmi§lerdir. oldugu pakb ve kendi.~ini ba.ğlıyan _ 1 _ ' _ I yatlarını muk::ı.ycst"Ji bir şekilde a.p.- hasır olml'l.Sı h:ısebile bu vilayetin Par1 ,".....,nı...-..... """'·~ ~·....., ___ !!'!l!!!!_....,.f":"I!.,.• 

ıı... ~':>irnolada Ladoga gölünün §ima.. bir ademi tecavüz muahedesini açık ;r.;ı-;m ............................................... ğıya dercediyonız; ti nıilft•ttişi olan Konya nıebusu Tev- ........., 
911 

.. ''"'""""" • 

~ \•e diğer noktalarda Rusl:ır ta- bir surette ihlfil ederek diğ·er bJr dev- Rumanyaya iltica eden Cinsleri Tenzilattan Tenzilattan fik l•'ikrct R!layın vilayetteki fil.aliye- Po!ony• bUyUk l lr açhk 
~~~ geçmişlene de her tarafta lete s~rbestçe taarruz ediyor ve bu Rus askerleri evvelki ~tış sonraki nalış tini dnh:t müsmir kılnıak ve parti iş- teh!ltrasl de 

:{Urtillmlişlerdfr. devletin topraklarını ifgal diyor. Bu fiyatları fiyatları ı !erile ds.ha yakından alakasını temin Paris 13 (Hususi) - Büyük bir 
~Ün denizde sükun hilküm. sürmüş- hidi.se "böyle bir taarr..ızun !nilini Cernauti, 13 (A. A.) - "Reuter,, Divitin ~kstra 95- 98 77 etmek maksafüle Cümhuriyet Halk tahrib ve felaket içinde bulunan Po-

. Milletler Cemiyetine kabul de devam Doğu Galiçyasının Sovyetler tara-
1 
Divitin orta 65- 70 50 Partisi niza nınamci'inin 04 üncii mad lonyanm, orta mma.ndanbcri rast -

~avada Ruslar, eimal müntehası edip etmiyeceğimiz,, meselesini orta- fından işgali sı~mda ordudan k~ç: Divitin ehven 50- 55 4.3 d<."si mucibince kendisinin İstanbul lenmıyan bir açlık tehdidi altınd:ı bu 
>a takasında. bir çok keşif uçuşları ya ~?yma~tadır. ~~ş olan .ve h~psı .~e P:~~., ola:-1 ık~ Alman pazeni SO santim 60 4.8 vilayeti C. H. P . idare heyeti reisliği- ! hmduğunu iyi lha.ber alan mehafil 

,!>ıtuşıardır. M~essıl, beynelmilel hukukun mü yu~sck ril~bch ve uç kuçu.~ rlitbelı Alman pazeni 70 santim 46- 48 37 !le tayini hakkında Parti Umumi 1da- beyan ey~emektıediı'. 7..iro Almanya-
'-. ~}'rynsaıemi ile Pelago takım ada- teaddıd defalar ihlaline i~:?.ret ettik- 11~bıtle sckız çavuş Runıanya maka- , ltalyan pazeni 60 santim 35 30 rn heyetince ittihaz olunan karar Par nm, Polonyalıların muhtaç oldu"u 
~ bir çoğu bom'Qard.ıman edil _ ten ~onra: So':'Yetler. Bir.liğin~.n ibra- ma:ı ~ra.:mdan Ru~anyadan a):r~.ı- ltnlyan pnzen~ 70 saııti~ 42: 44 36 ti genel ba~k!l.lllık divanınca tasdik gıda madd-.:lcrini tooarik edecek ;a
~ il'. Fakat bunlar, mUhim bir ne- cın~ ı_stemış, zıra ArJantın Cumhuri- maga \e) ahud ~~m:ınya ten_:cr.Kuz ltalyan pazenı 80 santım ·16 40 1 olunmuştur. ı ziyette ol matlığı ileri sürülmektedir. 
~ ~·ermemiştir. Finlandiya tayya _ yetının S~vyetler_ Birliğile ayni ün_ kampl~~dan ~mnde kalmaga da
~· :Sovyet iaşe kollarını bomb:ırdı- v~a ı:-alik oldug~ müddetçe kendi- vet edılmıslerdır. 

etm.işlerdir. SIIll Milletler Ccmıyeti aZ.'l..Sı telıi.kki ~------~--------
Moskovanrn Tebliği edemiyeceğini söylemif;tir. knydi ihtiraziı;ile tasvib ett iklerini 

ttoakova, 13 (A.A.) _ Tebliğ: Arjantin dclegcsinin nutkundan söylcmi3lerdir. 
~l2 k. evvelede Sovyet kıtaları bil- sonra, rels, asamblenin muvnfııknti· Karar, Sovyetl,.r Birliğinin Finfaıı
~ İıtikamctlerde ileri hareketlerine le, Arjuntin teklifini on dörtler ko - diyaya karşı vaki olan har<!ketini ı es 
b-,~~· txı ederek Mukta istikametinde mitesinc havale etmiştir. :men takbih etm ekte ve Mill<'tlcr Ce-
~un 92 kilometre garbindeki Scn·yetler Ne Yaı;acakY miyeti azasmın hepsini, Finlandiyaya 1 

~ajarviyi, Petrozavodsk istikame Londra, J.3 (A.A.) _ Sovyetlerin mali ve insani yardımda bu;unma.ğa 
HHJtır- enn ;ntara taart"UZ 
ei rr e k lstemiy ce>'i n;I ? 

~la. .La_doga gölü sahilindeki Hun • Cene\Teye cevnbı hakkında tcfsirat- v_e _Finlandiyanın ~uka\·cme:.~~?rc
~~6ylınU ve Pitkaranta • Serdobol ta bulunan Timesin M'oskovn muhn- tını azaltacak malııyettc her ~urlu ha 
>~olu üzerlndeld Konpinoja istas biri, "§imdi milhim nıesele Rusyanın reketten içtinabn davet etmektedir. 

!1lıı1 U işgal etmi~erdlr. Milletler Cemiyetinden ihracıı!a ve Komitenin bu knrarındıı, Milletler L ~ndr.?.tlruı g<'lt•ı• i..ı u.zı lıabcrlt-re baktlırs:ı. IIitlr.r, 
L.~ ~ İtalyayn~ eğer R!lsya Balkanlara taarruz 
~h Ve alçak bulutlar hava hare • zecri tedbirler tehdidine karşı koy _ Cemiyeti umumi katibine, Finlaııdi-

'llla ederse herhangi ı;ckilde bir miidn.haleden i~tiruıb e-
~ ınfuıi olmu§tur. mak için ne y.apacağıdır,, demekte _ yaya milza}Jeret tcşkilfı.tı için fen ser- d -;.- . . . . 1.,. . ·ti So rriinJ rd Be liı d 1 . i 1 

h llakkında Röytmin \'erdiği dir. vislerinin yardımını temin etmesi Ye ,cceg.ının~~-:111~ :;.-~-ueı:b-:-1 elni.ne r. ~ e 
0

,. ta -
lLr-1.11.- • b" .k. . . 1 b·ı .· .hti lan 'e -Ou.uu.uuu n.llil4WI çı er Ifarı~ye Ncza -

~ mıuwııat Umumıyetle zannedildiğ'ine gö ır teşn ı mesaı yapı n ı mesı ı - . . . . 
~].,;_,_, 13 (A.A.) _ "Reute?'. Kremlin ·ülılın· b. · tib lidiz:, malini araştırmak üzere, cemiyette reUenno stlc sılt gı.np çı1muıln.n bu haberle a.13.l{:ldar 

~-;:uu, " • m ır ın a tcv ı- ·· terilnı k · .. di ~· "b" b hllb d al ·· · ~assıslann tedricen vardıklan çin, I...ondra ve Paristeki büyük el i- ~lzn bulunmıyan devletlerle isti.sare ey go~ e ı ren ~ gı .ı ... u , ere ay~.< ~u 
~~t, So tı · · d. k d ı · · · lacak ç lcmesi hususunda sı:.Hihiyet verilmek- 1.lm let arasında andkomm .. em in tekrar t.csisı ıhti • 
'1..~ vye erın ~ ıye a ar erını gerı a tır. t.edir malindcn de balıse'Jilnıclrtedir. 
'l·~ ,yaya karşı UçUncü derecede l'tlilletler Ocmiyeti Hususi Korrjtcsinln · ·· ·· · · · · 'l'lıt~ı gönderdikieı1 ve şimdi Fin it Komite, verdiği karardo., Sovyetler . ~~er halde ımı,.:an bu;rük faş~t nıeclisının son 
t~·anın k kud . . . • n.ran Birliğinin. paktından mütevellid ta· tcblıı;ı vazıh acldedilıyor: Bu tebllge ıın.zarruı lt.nıya. 

mu nvemet reti.ni kil· Cenevre 13 (A A ) Hususi 1 n-11.. , ___ , b ·· • ·· t ~:1. d ~ · · • 
~ eQikıer1n1 ... '.. .. w. • - to • ahlıüdleri ihlal suçunu irtiklib etmek- .ı~ınllld"ua ug-lliliill 5 aı.uAonun egtşmcsını arzu 

J.4u anlıyarak birinci sı - mire, bugun oğtcden sonra, karar . . . . ebnemcldedir. 
Yatıan cebheye aönderm - metnini k t't . . . le lrnlmayıp, kendi .kendı:ıı pakt ban-

\· b ege a E".ırette tasdık Ctmi§tir. 1 '··-'·"· - belirtmek .... - . b ·u Bir tnr.ıft:ın l\IussoHniııin efkarına tcrciimnn 
~... erdikleri merkezindedir B . c uııc="'.gını ü~; 'c u ı -

~ t~ • u metin, yann asamblenin reyine barla vaziyetten netice çıkarmak sa- olduğu bilinen ms..."'llf tt:ı.lynu. muhnrri..-i '\''lr:;ino 
t,~lttten tnuhare~lerin siklet mcrke. a.rzOOilecektir. Yalnız :T:sveç. ve Nor- lahiy~tinin konseye aid olduğunu söy- Gayda. da, Giornıı!e d'ltnlla'da "Il:llknn mınb.kasın
"""' beblre de~lıJtfr. Bu merkez veç mur:ıhlıa.sları, kararı htikümetle- liycrck bu mesele hakkında knrar ve- da bulun:uı clev!etlerin istiklllloriDe hürmet,, te%.m 

l'Zahından i'iıılaııdlyanııı or-rlnin muvafakati munzam olınası rllınesini konseye bırakmaktadır. ileri silrm~"tt..-dir. 

Rusyn ue Rumi: nya 
İtalyanın bu vnziyeti ve Finlnndiya lıfi.disclerilt 
!! müvazi olnrnk Balkanlarda Rusyanm Ruman . 

ynya teminat verdiğine §ahid oluyoruz. 

Sovyet Rusya, matbuatile \"e radyosile son haf-

talar ,zarfında "l.nternationale Communiste,, ndlı bir 

Rus gazetesinde çıkan makalenin mcsuliye4'J.ni kabul 

etmediğini il8.n ederek Rumanynya karşı hasma.ne 

bir .niyet beslemediğini ifnde etmek istemiştir. Ma -

kale, Rumanyayı açıktan açığa tc."ıdid ederek onn 

İngiliz - Fransız politikasını tcrketıneyi ,.c Ba.ltık 

devletlerininkine mü.$lbib bir hareket hattı tutarak 
Sovyet Rusya ile alelaccıe bir yardım misakı aktey
lcnıeği tavsiye etmekte idL 

Bükreşten gelen haberler Rum:ınyanın daha on 

sene evvel Sovyet Rusya ile akdettiği yardım misa -

kını tecdide tarafdar olduğunu, fakat tehdidlere al· 

lı.rmak istemcdiği.l>i f6Östermektedir. 
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-- ,. 14 ILKKANUN 1911 

.a~Sil·IEI~''' 
isveç Ve Baltık Denizi 

12.30 Program ve memleket saaı 
ayarı. 

12.35 Ajans ve meteoroloji haber
leri. 

12.50 Türk müziği. 

1940 Brodvay Melodi 
Frcd Astcr, Ginger Rogeri Bıraktı, 

Elanor Povelle Oynuyor 
İsveçin Hatırı Sayılır Ve İyi T eşki
ldtlı Bir Deniz Kuvveti Vardır 

Finlandiyadaki h§.cliselcr Baltıkda
ki deniz vaziyetini ve ezcümle 1sve -
çin vaziyetini mevzuu bahsettirmek
tecllr. İsveç, hakiki bir ada mesabe
sindedir. Zira kıta ile iktısadi bağla-
nnın kesildiği gUn, bu memleket an-
cak deniz tarik ile nefes alabilir ve 
yaşıabilir. Halbuki, 2500 kilometre 
uzuluğunda bulunan sahillerinin kıs
mıazami, Rus - Alman hegemonyası
nın gittikçe tehdid ettiği Baltık gö
lüniln sularile muhattır. 

İsveç sanayiine elzem olan başlıca 
iptidai maddelerle İsveç krallığının 
idhal ve ihraç eylediği mallar hep de
niz tarikinden istifade eder. İsveçin 
bu hususda nAzım rol oynıyan mın
bkam, Copenhague'in tam klll'§ısına 
düşen İsveç topraktandır ki, bu da, 
Danimarkanın hududlardan tecavü
ze uğraması keyfiyetinin ne bUyilk 
bir tehlike bldis edeceğini gösterir. 

1 
~l 

Çalanlar: Ruşen Kam, Cevdet 
Çağlar, İzzcddin Ökte, Zühtü 
Bardakoğlu. Fred Astaire ile 

Okuyanlar: Mefharet Sağnak, Gingers Rogersin 
Melek Tokgöz. Hollvud'da. sene-

13.30 Konuşma "Kadın saati,,. lerdenberi biribir· 
13.45/14.00 Müzik "Hafif müzik - Pi.,, lerinden ayrılmaz, 
18.00 Program. fil~eri~u;ı muv~-
18.05 Memleket saat ayan, ajans fakıyetı ıçin daı· 

ve meteoroloji haberleri. ma beraber kal-
18.25 Müzik "Radyo caz orkes- mağa mahkfım ol· 

dukları malüm -trası,,. 
19.00 Konuşma "Grip ve ihtilat- dur. Sahne vazı-

1 lan bu iki büyül: an,,. 
19.15 Türk müziği. dans üstadını bir 

Çalanlar: Fahire Fersan, Vccı- kaç defa biribir • 
he, Refik Fersan, Cevdet lerinden ayırarak 
Çağlar. başka eşlerle oy· 

Okuyanlar: Necmi Rıza Ahıs- natma~ is~lerse 
kaıı Müzeyyen Scnar. de netıcelerın mu· 

20.00 Ko~uşma "Onuncu tasarruf ı vaffakiyetsizl i ğ i 
ve yerli mallar haftası müna- karşısında tasav· 
sebetile ulusal ekonomi ve vurlanndan vaz· 
arttırma kurumu namına Ha- geçmeğe ve her iki 
riciye Vekili Saracoğlu Şük· arti~ t~krar bir
rü tarafından,, • leştirmege ~ecbur 

20.15 Konuşma "Bibliyografya sa· oldular. Bır An, 
· yalnız Holivudda, ati,, . 

20.30 Türk müziği - Fasıl heyeti ~ alnız dünyada 
"Mahur faslı değil, hattA. bu iki 

21.15 Müzik "Kü~ük ~rkestra: Şef artistin kendile-
Necib Aşkın., . rinde bile biribir-

1 - Franz Königshof er - Tirol leri için yaratıl-
Entermezzo'su. dıklan ve beraber 

2 - Rio Gebhardt - Noktürno oynamazlarsa. te-

Baltık sahilleri İsveç sahillerinin 
dlSrtte üçünü teşkil eder. Şimalde, 

kuvvetli ve müstakil bir Finlandiya 
sayesinde İsveç kendini emniyette 
hissedebilirdi. Sulh zamanmdanberl, 
elmalde Kareli'ye k&riı Sovyetl'!rin 
tevlid ettikleri tehlike vaktJie, ay- 1;...---~----~---..._...;.__.,,,..,,. 
ni zamanda lsveçe kaf31 da çevribnia İsveç donanmasından "Severlge,, sırhbsı 

"Ninni.,. ker teker büyUk 
3 - Raffaele Valente - Uzak bir kıymet ifade etmi-

memleketten seranad. y kl · kanaati 
ti. Cenubda, 1856 ve 1921 beynelmi- ter Ruayadan gelsin, herhangi bir mez. İsveç buralarda, büyük müdafaa 4 _ Leopold _ Yeni dünyanın es- ece erı 
lel mukavelenamelere tevfikan, Aland tehlikeye karşı Finlandiya ile birlik- hatları vücude getirmiştir. kı' şarkıları. husule geldi. Fa- ı 
· al Finl di B tnl Kö f kat film mtista.h-
Ad an an ya ve o r ez- te, korumak llzımdır. Memleketin bütün şimal mıntıkası 5 _ Osr-ar Fe+ .. as _ Flalk c:arkıları - ı a-4.-'-'ln El p 11'1 be '1.- -v1J111ı9' 
1 . . htarl bes. dA.:ı· "k'l - ... ~ silleri bu beraber- ~n-. nawun:ı eanor owe e ralft)r - gusel ermın ana an mesa ın ıı=uır. Vasi Botni klSrfezi deniz tarı ı e Boden müstahkem mevki sistemi i· suı·t•ı·. 

di r v. 'h t h ğe hqJadıkla.rı 1940 Brodvay Melodi adlı .tUmin 
Bu adalan, ister Almanyadan, is- yapılacak bir taarruzu neticelen re- çinde bulunmaktadır. Açıklardan ge- 6 _ Christi:m Ryming _ Entcr- ıgın nı nye a- st ·melerinden birinde yeni eşler~ da.nsederlerkeJI.• 

lecek bombardıman tehlikesir.den mezzo. yat sıkıcı hale ge- . . li 

l masun bir demir yolu hattı, haddi za- 7 _ Hans Thalcr _ Kukuk "Polka,. leccğini ve seyircilerin o kadar be-, üzerine geldi ve her iki artisti ~ 
Haftanın En Büyük 2 Şaheseri : tında tenha olan ve fakat, Mour - 8 _ Alctter _Güzel Raca "Eiıter- ğendikleri Fred AstaiL"e - Gingers ederse aylarca çalıştırıp -velev .• 

K h k h N t z k E 1 f J mansk'dan Lofoten yoluna ve İngil- mezzo., . Rogers çiftinin nihayet bir gün bü- la dahi olsa, say pahasına-. biribit " 1 • a a 8 • eş e • ev ve Ü ence U anı !tereye giden maden ihraç yollarına g _ Tschaikowsky- Dördüncü Fa tün cazibesini kaybedeceğin~ bili - !erine uydurmak kararı.verıldi. ~8" 
LQREL HARDİ HQVARDALIKTA karşı her türlü Sovyet hUcumunu bcr· minör Senfoni'nin 2 nci lasmı. yorlnr ve çare aramaktan gerı kalını- lışmalara başlandı ve bırkaç ay sJ-

TUrkçe SözlU taraf etmek noktasından ehemmiyetli 22.00 Memleket saat ayan, ajnns yorlardı. saiden sonra ilk müsbct ve mu" il-

i olan bu noktaya süratle takviye kuv- haberleri ziraat esham _ talı Bu esnadadır ki, bir yıldız, Ele- fakiyetli neticeler almdı. Bunlar 1 BugUne k•dar yapılan LOREL HARD flllmferl- vetleri girmeğe imkfuı vermektedir. vilat, ka~biyo. 'nukut borsa- anor Powell, Amerikan dansların - zerine her iki art.iste 1940 Br~ 
nln •n eAlencallal ve en mUk•mmelldlr. !svein, kültürel, ekonomik, sevkul- sı ''fiyat,, . ı d~ki ~ru:!kul~de ?:~hare\i· çevikliğ!, Me:odi filmini .. ~evirtmek. ~k }J' 

2 - Heyecan -Esrar- Merak ve Dehşet filmi ceyş merkezi Stockholm'dUr. Hükü- 22.20 Müzik "KUçük orkestra - Yu- ':ıcudunu~ ~llıgı ve. :ıar?ketlerı- et~ı. t~te son uç aydanberı Fr;.:i fil• 
met merkezinin ilk müdafaa hattı kardaki programın devamı,., nın ahengı ıle nazan dıkkatı celbet- taıre ıle Eleanor Powell bu Y •. ctJJ-

ı C A N 1 L E R Aland adaları tarafından te~kil edil- 22.35 Müzik "Opera arynJan _ Pl.,, ti. . .. . . min n:uhtel~ numaralarını nı~ebil· 
Polis Hafiyesi ŞARL ŞAN p E Ş 1 N D E mektedir. Ruslar bu adalara vaz'ıyed 23_00 Müzik "Cazband _ Pi. . Fılm. mustahsıllcrı derhal Fredlmel bır §ekılde tahakkuk e~tır uıJU 

!ettikleri takdirde, hava tarikile Stok- 23.25/ 23.30 Yarınki program'~·e ka- Asta.irc'e bir eş buldukları ümidile için Holivudda geceli, gund _ 
E,;;rar \'e heyeca.ıılarla. dolu b'i1rük film ' a· · · El p 11'1 b be b' f aı· ti al w k J-tJI " holmı tchdid edebilirler. Stokholm panış. ken ısını • eanor owe e era r ır a ıye e ç ışınaga oyu ..... _...,rı.i 

1 K Kazandıgw ı ecıiı rag· '>et iiıeriae bugünden ı t k .. b' d al tı 1 dı K d w · bu .,.,... . P E " 1D mıntakasının deniz bulvarı büyük B oyna ma uzere ır ara a ç ış r- ar r. oy ugumuz resım 1JO 
itibaren BiR HAFTA DAHA TEMD Gotla.nd adasıdır. :; mağa başladılar. Fakat tecrübeler yi- filmin numaralarından biri 0 t1Jı 

SiNEMA Si EDiL~ liŞTiR İsveç, buraya, hafif kuvvetler ve Londra Radyosu ne is~~nildiği gibi netic~ wrmiyordu. ":SC~ the .~iguine,, adlı v~ bil~.f 
- -- w Çünku Eleanor Powell'ın ayak vu - f ılının en guzel parçası oldugu s" el' 

tayyareler yerleştirmiştir. Dahili bir 14 Birincikanun - PERŞEMBE ruşları Fred Asta.irekilcrc. ?n baş _ lenen dansın son provaları esnıı.sıJl 
---------------------------~ı~bmünak~~lli.~ta~~~ &~7:&be~·-7~:R~bl-

A KAR YA ka bir üslub t~ıyordu. J.deta, bu alınmıştır. ~ 
Bu Akşam S Si.nemasında vücud bulmuştur. Fakat bu kanalın 8: Haberler .- 8.20: Orkestra konse- ::::::::::;:::::::::::::::::::======:::::~ ı iki çiftin, denebilir ki temposu biri- . 

1 aerinliği üç metre kadardır. Bu mın- ri _ 9: Hanri Hal ve orkestrası - 9.40: 
Mihracenin milyonlarına boyun egvmiyen kadın ... Niste başla- •tak dak' h k tI · · rd ki birine uymuyordu! DENiZLERDE : 

1 a ı ava uvve erı, cıva a · Resital - 10.15: Haberler - 12: Mek- Fakat son zamanlarda. Rred Astai-
yıp Hind'de biten aşk mücadeleleri... Hindli itikadları ... Ruhların 'ı müteaddid gciller Uzerinde "Ka.rlsbadt tebliler için musiki ile jimnastik ha- ~ F k 

intikali .. Gaşyedici mUzik .. Çok heyecanlı bir mevzu ... Bütün bunları: v t' v 'I ı ·ıh .. ı re-Gingers Rogers çifti kendiligindne ırlına çı ıyor 
as eras enar, ,_. a ar, ı .... guze re ketleri - 12: Orkestra konseri - inhilal edince mesele tekrar masa. 1r 

RACAN ı N AŞKI tayyare üslerine maliktir. Merkez mü 13: Haberler - 13.10: Hafif musiki- Marmara ve Ege denizinde c~ 
l 'I l 'I daf~ası, sahilin girinti ve çıkntısına 13.40: Piyano - 14: Mektebliler için karargahını rlyaret -- 2<>.li7' Orkes: istikametinden fırtına başlı~ 

Super Fllmlnde görecekalnlz... ve adalara dayanarak kuvvetli bir tabiiyat dersleri - 16: Haberler • tra - 21 : Haberler - 21.15 : Harb Ankara rasad istasyonundan iP'"" _ 

d , Sehhar Yllıhz ISA M~RANDA manzara arzctınektedir. 16.30 : Revü orkestrası - 17 : Çocuk hakkında müsahabe - 22.35 : Resital- reisliğine bildirilmiştir. Lima.D ~ 
Baş roller e' DUny• kemancıaı YASA PRI 'iODA 1 "Baltikum gölünde,, bulunan İsveç saati -17.30: Askeri muzika -18: Fa 23.15 : Hari Revü ve orkestrası resi vaziyeti bütün alakadar ~ 

Numaralı koltuklann evvelden aldınlması rica olunur. ldenb kuvvetlerini, büyük hacimde, berter - 18.30: Tegannili musiki - (Londrada Kafe Angleden] • 00.00: acenteleri ile gemi sahiblerine bil 
Telefon : 41341 ••••••••• (Sonu 7 inci sayfada) 19.15 : Mikrofonla İngilb tayyare Haberler. dirmiştir. 

_ 8 \lerimin arasından babamın, anne -ııztırablarım, hissettiğim manevi a- Bu ihtimal, kalbimi ağır bir taş istediğim satırlan beyhude yere ara- leikesb geçeceğine emin bulUO# 
min, dadımın ve tanımadığım bir a- zaba nisbetle hiçti. Ya Hasandan, altında imiş gibi eziyordu. dım. Hayır, beni kurtarmak için ça- dum. ~ 

Gece, ne kadar çabuk oldu? Gün damın hayallerini güçlükle seçebil- Hasanl~ _olan mUnasebetlerimizden Her gün, kendimi daha iyileşmiş, lışacağını, .~iml~. evlen.mt·k. üze~e Senden aldığım cevab çok • ,... 
ııe kadar çabuk karardı? Kemanının dint. Keskin ilaç kokulan burnumu bahsetti ısem? Ya babamla annem ıztırablarım daha a?.almış hissettik-! babamla goruşecegıni, annenı de bı- idi. Her şeyi hazırladığını, )>alı~~ 
JeSin1 duyunca hayrete dU§tUm. O yakıyordu. her şeyimi, btitiln sırlarımı öğrendi- çe, endişelerim de artıyordu. Çünkü ze yollıyacağını yazmıyordtm. pısını aralık bırakbğını, kol.,...-fl' 

Ü§am kemanından dökUlen nağme- Doktor olduğunu anladığım ada- lerse? • ayağa kalkar kalkmaz, annemle ba-ı Bu •ırada annemle babam, bir mi- içeri girebileceğimi, incir afad • 
ler ne kadarw acı idi? Benim ruhuma, mın kulaklarımın uğultuları arasın- B~ları. d~ünürken ölmeyi ne ka- bamın. ısrarl8:.n yP,niden ~w göst~· ras işini halletm~k ~re muvakka- sıtasile odana çıkabileceğimi ~ 
benim benliğime ne kadar çok uyu- da gUçlUkle seçebildiğim §u sözlerini dar ıstemıştim? recekti. Ve eger sıt'nmı. ogrenmış ten memlekete gıtmege karar ver - yor ve esasen sabata kadar~ 
yordu? Durmadan, dinl~eden yal- duydum: Hastalığım korkulduğu gibi beyin iseler, benim iç~n bu ıs.~arlara k~rşı mişlerdi. Evden bir hafta kadar gay- beni beklfyeceğini il:l.ve edJ.YO . ' 
vanyor, aşktan ~sediyordu. Ye- _ Çok dikkat etmek llzım. Eğer hummasına ~evi~edi. H~r gün gelen koymak. daha zıyade guçleşecektı. bubet edeceklerdi. Bu, benim için bu Bir genç kızın, gece yarısı, ~ • 
ınin ederim ki benim ~e kadar muz- be in hummasına çevirirse sonu doktor tehlikeyı atıattıgımı, yakın· On gUn sonra yatakhn kalktım. lwıınaz bir fırsattı. Bu müddet zar- seden haber'siz bir gc~ ç erkefiO f'1:_ 
tarip olduğumu ondaıi başka anlı - te~elidir. Hastayı hiç Uzmeğe gel- da w büsb~~ün iyıleşerck ayağa kalka- Sen ~i ~ncerede y~n.~den görün~e fında eğer seninle konuşamaz ve an- dasına gitmesinin tel• . .ikell ~ 
yan yoktu. . . mez. Kendisine hiç bir şey sormayın. cagımı soylUyordu. ço~. scvındin. B~n~ ytizunden ve gu- laşamazsam, belki de hayatiında bir olduğunu takdir edi) ..,rdUDl· ~ 

İ§te o gün kemanının sesını ve se- E~ yükscl.i Artık bana no Mahmuddan, ne de lUşunden sezmıştım. Sana uzunca daha fırsat bulamıyacaktım. seninle mutlak su· ...:tte ani _,,, 
n1 sevdiğimi anladım. Evet Hasan, Konuşturmayın. ger a~ r evlenmekten bahsediyorlardı. Yalnız bir mektub yazarak bütün vaziyeti, Ve bir sabah gittiler. Ayni akffm icabediyordu. Zira unnemle bf. od'-
senl seviyor ve sensiz yaşıyamıyaca- ve yeniden ~yıkl.a~a~ başlarsa gözlerime takılan bakışlarında baş- hastalığımı, annemle babamın ısrar- da ben sana mektubla vaziyeti bil - gittikten sonra dr .lım beni bir~ 
lımı anlıyordum, böylece seni dü§i.1- bana haber göndenrsınız. Rahat u- ka bir mana seziordum. Bana san- !arını ve arzularını anlatını!}tım. Sen dirdim. Yarın akşam olmazsa öbUr ya çekmiş, annemle babamııı, JeO' 
ne dilşline kendimden geçmi§i.m. yursa haber_ gön~ermeğe lüzum yok. ki her şeyi biliyorlarmış gibi geliyor- den dört gözle bekledi?m cevabı bir akşam mutlak surett~ evden gizlice 1 ne geçecek bu parayı ben~~ 
Bilmiyorum, sen de beni düşünüyor Ben yann yıne ugranm. du. Ve o muttarid §Uphe, bir kurd gUn sonra aldım. Benı uzun uzadıya çıkarak sana, odana geleceğimi yaz- meme sarfetmeğe karar ve ~ 
:mu idin? . Hastalanmıştım. Ve. asıl fela~e~ gibi dimağımı kemiriyc..rdu. teselli ediyor ve bir gün ya§adığım dım. Dadımın uykusunun çok ağır söylemieti. Tabii evlenece~ 

Ertesi sabah uyandığım zaman sayıklamıatım. Kim bilir kendimı Ya sayıkla.:ken her §eyia bütün sır· ıztırablı hayatın sona ermesini te - oldu~~'- to~ patlasa uyanmıyaca- da Mahmuddan baokası .,,ıJ 
ballın ate§ler içinde f&mY,ordu. Göz- bilmeden neler &öylemi§tlm. Maddi nmı ifşa ettimseJ menni ediyordum. Mektubunda asıl ğını bılc1ığim ıçin bu seyahatin teh ~- ,,, [Det.ıa"" 



Commintern'ln 
SESi 

"Ye h,,ın Koşusu· 

Sporcuların Alaka ile Bekledikleri 
F. Bahçe Krosu Bu Hafta Başlıyor 

'(Ba.jmakal"'1en devam)' 
misakı imzalanmazsa kabil değil te
min edilemez. Bu misak Sovyetler Bir 
litf ile Baltık devletleri arasında ak
tedilmiş olan misaka mil§abih ola • 

TUrk!;eye oeviren: HtiSEYlN CJAll.1D YALÇIN 

. Yahudi Matbuatın Almanyada 
Atletler! caktır.,, Oynamış Olduğu Roller 

Action Française gazetesinin ver -
diği malfimata göre, komünist mec- -73-

~ HER GÜN 5 DEN SONRA 
...- GAZETEMİZ SPOR MU

HARRlRL!G!NE VE BEYOC
LU HALKEVlNlN ATLETİZM 
AJANI NA!Lt MORAN 1LE 
SPOR KOLU AZASINDAN 
MUHSlN AKYÜREK'E MÜ
RACAAT EDEREK KOŞUMU
ZA YAZILINIZ. 

muasının ayni nüshasında çıkan di- 0 zaman, seyyarelerle güneşle-
ğer bir makale Tilrkiyeye karşı ayni rin dairevi mahrekler takib ettik· 

Atletizmi teşvik ve bu asil sporun 
1 gençlik arasına bir an evvel yayıl -

nıasını temin gayesile 194.0 yılbaşı 

gecesi için hazırladığımız meş'aleli 

sokak bayrak koşumuzun esaslarını 
ilan edeli henüz bir hafta. olmadığı 
halde sporcular arasında bUyilk ala
ka uyandırmıştır. 

=================-=============~ derecede gayridostane hissiyatı ibraz 
etmekte ve Türkiyeyi Sovyetler dtlş
manlarının "Vasal,, !iğini kabul et -
mekle kabahatli görmektedir. 

Moskova komünist enternasyonali
nin efkarını neşre vasıta olan bu mec 
muanın ehemmiyeti hakkında izahat 
vermeğe hacet yoktur. Bizzat Rusya 
dahi dahil olmak üzere bütün dUnya 
komünist hareketlerini idare eden bu 
merkezi heyet bu mecmuanın ağzın
dan konuşur. Sovyetler Birliği siya
setinde de, nekadar ink!r edilirse e

. dilsin, hA.ki.m. olan kuvvet bu merkez
dir. Bundan dolayıdır ki orada inti -Tam mevcudla iştirak edeceklcri-

~i bildiren Fenerbahçe, Beşiktaş, şar eden yazılar A.deta Moskova hü -
Beyoğlu Halkevi ve Spor Eğitmen kfunetinin sözleri gibi telakki olun -
kursu atletleri çalı§Inalanna hız ver- mak zarureti vardır. 
dikleri gibi bu spora yeni başlamış Moskovtı b.ilkfimetinin, bütün diln-
olan klilpler de koşumuza. hazırlan- ya ile resmi münasebetlerini ihlfil se-
bıışlar ve yazılmak için matbaamıza Yugoslav ve Peralı oyuncular sahadan çıka.rla.rken bebleri vücude getiren bu münasebet 

tnüracaala başlamışlardır. y ı ı p ve bu merbutiyeti kabul etmek isteme 

S a V ar er a Y ı diği maliimdur. Sovyet hi.ikfuneti ken-
Biz koşumuza girecek müsabıkla- U g O disini ayrı, müstakil ve mesul bir ma-

ta kolaylık o1mak ve matbaamıza kam addeder, komünist enternasyona 
kadar gelerek yorulmamalannı tc- D • • 4 o y d • ı li de hususi mahiyette bir teşekkül 
b.lin için ~yoğlu ~Ialke\·j~~e 1stan - un • en 1 er telakki eyliyerek onun neşriyatından 
but Atletizm AJnı Naıh Maran hiçbir mesuliyet kabul etmek iste -
\re Spor kolu azasından Muhsin Ak- . . . 
\ti:re- ·· t ed k k d lm Beş maç yapmak üzere Türkiyeye le edıyorlardı. 17 ncı dakıkada Cam- mez. 
~"' ge muracaa ere ay o a- - · · · H t'"A- · t l fi d·-· 1 --ı t · tti"k B"t'" 1 gelen, Ankaradaki karşılaşmalarında baz, Yugoslavların sag ıçını ceza a IA, aJans e gra arının ver ıgı 
~ nı emın e . u un sporcu ann l . . lm -1 d" ·· dU b' h be ·· s t h·•kA ti 
ko~m sahasını gösterir aşağıya koy- Muha!ızgücU ve Gençlerbirliğini 2-~ sahası ~ahılın~~. çe e ı e uş~ . ır a reh~oı:e, . ovyzde. d ubumhe 
d ~ k d yenen Yugoslav futbolcüleri şehri- Hakemın verdıgı penaltıyı mısafir Rumanya ukumeti ne ın e u a-

ugumuz programı o u uktan sonra . . h d b. be · t k ·b t · R k 
:heyoğlu Hnlkevine müracaatla kay- mizde yapacağı üç karşılaşmadan takımın orta muhacımı ava an ır rdı" ~.zıt h~ ~ıştvbe 1~~~~~a~akın~r-dolnı 1 . · d · birincisini dün Pera ile yaptılar. vuruşla avta attı. şı urus ıssıya es ıt..--uıgı a a a aıını tavsıye e erız. - '-'" t · t · ti 

Günün bir tatil günü olmamasına Gol olmamasına ragmen ı ugos - emın:ı vermış r. 
Koşumuzun programı ilaveten havanın yağışlı ve sahanın lavların maçı muhakkak kazanacak- Dikkat edilecek bir noktadır ki, 
"Y . 1J..,...,. çamurlu olması stadyoma az bir se- ları görülüyordu.Pera takımının bil- Moskova hükfimeti, komünist enter -

enı Babalı yı v.~ı sok<ılc "bay- .. 1 h kk 
ra], bi u k 1. yirci kalabalığı toplamıştı. Bin beş tun hatları Yugoslavların zaman za- nasyona organının Rumanya a ın-

c yarı.~ı r ta mı /\oşusudur. d 1 · 1. ta zı d k' t k 'b ı·· h" t T 1 •1 .1 yüzü ancak geçebilen meraklılar, so- man ara ıp genış ıyen oyun r arı a ı yazısını e zı uzumunu ısse -
a ..:ım ar tek ue çı t mmıara ta.~- . . d k b 1 'b" d k"k l ·~· h ld b" · ı h" · d k' · Ya ·1.· 1 k·k .. 1 1 • ğuktan müteessir olmamak için ma- rçın e ay o muş gı ı uzun a ı a ar tıgı a e ızım a ey ımız e ı ncşrı-

1ı ıt.ışcr at etten teşe :u cr.ecek- . r· 1 . "' d d l t t . . bö" 1 b' ~t.. t ·ı t" t tir çı ayakta paltolarının yakaları kal· nısa ır erın ayagm a o a.~an opun ya ıçın ye ır Zi1.ume ı 1 ıyar c -
· kık olarak seyrettiler. peşinde koşuyorlar. meğe lüzum görmemiştir. Maamafih, 

t Um~~ açı~ ~?laoak bıt yan§a .he: Yugoslavlar maça şu kadro ile 31 inci dakikada Yugoslavların burada bir dereceye kadar esbabı 
cşekkul ıstedıyı kaM.r takımla 1ştı- çıktılar: sağ içi 15 metreden sıkı bir §Ütle muhaffifc tasnvvur etmek kabildir. 

;.~;t~. serbesttir. Yarışa Gaıa_,tasaray Levriç _ Ancelkoviç, Atoviç • Ata- topu kaleye soktu. Çünkü biz sadece Rus düşmanl:ı.n-
"' bunden ~laru_~cak). tıŞ<ıgı<Zcı Y~- nokoviç, Broçiç, Kırıç • Lednar, Pa- Bu golden sonra Ferahlar kısa na ben<lelik etmekle itham olunuyor-
.. ız~ ve kr~kıdc gostcrılcn yol takıb kar Markoviç Dronovat, Pavliç. süren bir hücum faikiyeti elde etti- duk. Fakat Rumaııy:ı hakkında Rus 
~~ı~e~ck vı~ıe Galatasaray kWbiindc Peralılar da §U takımla oynuyor- ler. Fakat Yugoslavlar bu faaliyeti hüklımetinin bir tasavvurundan bah-
ıtırılecektır. lardı: müessir ve tehlikeli bir hale gelme- solunuyordu. Sadece bir tezyif ve te-
l<oııu Yolu - Tek num<troyı ta-§1- Cafatino - Hıristo, Civeler - Cam- den kırmaya ve oyunu rakiblerinin cavUz ile çok esaslı ve mühim bir ta-

~~n atletler eski Güneş l:liibiiniln ö- baz, Maruli, Çiçoviç _ Flipa, Yulafi, yarı sahasına nakle muvaffak oldu- savvur ve hazırlık arasında büyük 
ıoıdcn hareketle Taksim mCTJd<mın- Butley, Bambino, Taleo. lar. bir fark vardır. lşte Moskova hi.iku-
~ bir devir yaptıktan sonra istik- Hakem Şazi Tezcan. Birinci devre 1 - O Yugoslavların meti bu farkın ehemmiyetini düşiiııe-
f l r.<tddcsini takiben Tiinel) Beyo§- Maçın tafsilıitını kaydetmezden lehine bitti. İkinci devrenin ilk kı - rek Rumanyayı teskin etmek lüzu -
~ kaynıal:amlığının önündc1d yoldan evvel iki noktayı tebarüz ettirmeği sımlarıncla Peralıların gösterdikleri munu duymuştur. Bizim komünist 

.'.
11•alara, tramrny yolımu, takibeıı faydalı buluyoruz. mukavemet 21 inci dakikaya kadar mecmuasında çıkan yazıdan dolayı 

~~"~. -.. Eminön~ - Ankara oaddcsi- ı - Saha çamurlu idi. Ve topun devam etti. Cafatino muhakkak gol- hiçbir endişe hissetmiş olamıyacağı -
~muıonu llalkcvıne ka<lar gelecek- kontrolü çok zor oluyordu. lere mani oldu. mızı ve bu gibi şeylere kulak vermi-

r Ve baymğı Ralkevi ön.inde bekli- 2 - Yugoslavlar beden kabiliyeti Fakat 21 inci dakikada Yugoslav- yeceğimizi pekala bilen Moskova hü-
Yecclc arkad<ı§larına verecekler. Çift ve atletik mezaya noktalarından çok yanın sol içi rakib takımın müdafa- kfımeti lüzumsuz bir zahmete girme-
tıu~ra taşıyan atletler Yerebatan, üstündüler. asını kaleci de dahil olmak üzere ar- miştir. 
(cllı T b S' ke . K.. ·· T ba 1 

tı 
1 

ı ı ır . cı, opru. v~ _epe - Oyun kısa bir denem_e ~e:rres~nden kasına takarak kaleye kadar girdi İşin Rumanyaya taalluk eden snf-
cie ~oluııu takıb ederek .lstıklal ood- sonra Yugoslavların hakımıyeti al - ve ikinci golU yaptı. hasında dikkate şayan olan nokta 
tı aınc f!kacaklar, Taksi~ı metJda - tına girdi. Misafir futbolcüler, ça - Peralılar sayının adedini artırma- komünist enternasyonal merkezi ile 
~>ı<la ~~. t~lr y~zı::-rak yıne eski Gü- muru hiçe sayan bir kontrolU kud • mak için yeniden sertliğe başladılar. Moskova hilkfuneti arasında zahiren 
eei klu.bunün önunde yarışı bitire - retile topu istedikleri noktaya gön- Bu tabiyenin zararı gecikmedi. bir ayrılık ve bir tezad mevcud gibi 

•lerdır. . . . . deriyorlar. 33 Uncu dakikada Hıristo ha • görünmesidir. Halbuki Moskovada 
"'ı Gazctemız ilk gelen ~ ~~rınciye Müdafaada oldukça sertleşmeğe talı bir vuruşla takımını penaltı işlerin dahili safhalannı az çok bilen-

leri, ayların güneşler etrafında 

döndilkleri, kuvvetin her tarafta 
ve yalnız başına zayıfa galib bir 
halde hü.kim olduğu ve zayıfı ken
disine mutikar hizmete mecbur et
tiği yahud parçalayıp kırdığı bJr 
dünyada insanın hususi kanunlara 
tabi olamıyacağını hissedecektir. 

lnsan da bu en yüksek akıl ve 
hikmetin ebedi prensiplerinin hil..
kimiyetine maruzdur: O bunları 
anlaınağa teşebbüs edebilir, fakat 
onlardan masun kalmağa hiçbir 
zaman muvaffak olamıyacaktır. 

Yahudi· bilhassa bizim fikri a· 
lüftelerimiz içindir ki fikri matbu
at dediği gazetelıi neşreder. Frank· 
furter ~itung ile Berllner Tageb
latt bunlar mahsusdur. Onların üa 
de kuvvetleri hususi okuyucularına 
göre akord edilmiştir; bu matbuat 
bu takım insanlar üzerinde tesirini 
yapar. Zahiren pek fazla münase
betsiz gibi görünecek bütün §(!kil
lerden ictinab ile beraber, bu ga
zeteler okuyucularının kalblerine 
başka kaplardan aldıkları zehirleri 
dökerler. Ahenkli sesler ve hatiba
ne §ekiller gayzeri altında, okuyu
cularını yalnız halis ilmin yahud 
ahlakin kendilerinin muharrik kuv 
vetleri olduğu kanaati içinde uyu
turlar. Halbuki hakikatte yalnız 

bu vasıta ile muarızının elinden 
matbuata karşı muhtac olacağı si
lahı, çalmak için hileknrane oldu
ğu kadar da dahiyane, bir usul 
mevzuu bahsdir. 

Filhakika, bazıları zorla ciddiyet 
ve va.kar neşrine çalıştıkları halde 
bütün aptallar buna pek kolaylıkla 
inanırlar. Çünkü, diğerleri tarafın-
dan mevzuu bahsolan yegane şey 
hafif ihtirasl:ırdır ve bunl:ır hiçbir 
zurnan matbı at hürriyetine bir te
cavüz değildir. Halka yalan söyle
mek ve onu zehirlemek için kulln.-
nılan, reziHlne ve cezadan masun 
usulü ifa<le için işte bu matbuat 
hürriyeti tabiri kullanılır. "lyi 
matbuatı,, aleyhe çevirmek kor
kusile, bu haydutluğa karşı yürü
mekten korkarlar. Bu korku iFe 

pek hakhdır. ÇUnkU bu murdar 
gazetelerden birine hücum etmeğe 
kalkıldı mı, derhal bütiln diğerle-

ri onun tarafını tutarlar. Fakat o
nun mücadele tarzını tasvibden 
mi.ictenib bulunurlar. Allah kendi-

lerini böyle bir şeyden saklasın! 
Mevzuu bahsolan şey yalnız mat
buat hiirriyetinin ve fikrini alenen 
ifade hürriyetinin prensipini neşir 
ve müdafaadan ibarettir. 

Fakat bu bağrışm:ılar karşısın
da, en kuvvetli adamlar zayıflar

lar. Çlinkü bu feryadlar yalnız ~'14lya~ avdett~ ~ _eskı Gimeş lo- çalışan Peralılar bu taktikten hiç bir cezasına çarptırdı. Markoviç sıkı bir lerin verdikleri izahata göre, komil-
tJer:ne !'.W~n. 5 ~mı.~~~ de madalya netice alamadılar. Çünkü iri vücud- elitle bu sefer topu ağlara soktu. nist enternasyonal mecmuasına ya. - "ıyi., gazeteler tarafından izhar e-
lcı cegı gı'bi birıncılıgı kazanan ta- lü ve atlet oyunculardan mUrekkeb B 40 d k'k d yine sol zılacak makaleler bilyük bir itina ile, dilmişlerdir. 

'nı te§kil eden iki atlete atlet fani- olan Yugoslavyalı muhacimler, sert i i u~~ _ d~~:.. .~ 1 ~ ı:k.b etti ve çok evvelden hazırlanır. Zaten, hükO- Bu şartlar içinde, bu zehir, hiç 
(Sonu 7 nclde} ~rjlara daha sert ataklarla muame- ç.n_~. 1gı orh und cu0g

0

4 .bı ... bir met erkanından çoğu bu komünist kimse mümanaat etmeden, kavmi-~ mısiJ..l.ır er sa a an - gı ı ıyı r============================.:== farkla Perayı yenerek ayrıldılar. merkezinde ~e hazır ol~~ğu için, .b~ mizin kanının içindeki devarana 

Kız Mekteblerlnin Voleybol Şampl'YOR8SI y sı 1 k Ank d ki aı makaleler muştereken gozdcn geçırı- girdi, ve devlet hastalığa mukave-

kl
ugodav arı gere k bar~ ak" - lir, ondan sonra matbaaya verilir. Bi- met kuvvetin haiz olamadı. 

dı an erece er, gere ugun u ça- .. . . 
h d .. t - ffak naenaleyh, Moskova hukO.metının ev- Daha evvelden kendisini hisset-. mur sa a a gos ermege mu va . . 

oldukları hakimiyetle çok kuvvetli v.elden bı.lerek, muvafakat :<lerek, ış- tirmiş olan impaıatorluğun inhilA.-

b. takını ldukl · b t ttil tirak eyliyerek ortaya attıgı bu taleb 
ır o arını ıs a e er. ah . k"lm 

h ad ve davadan mu haren gerı çe ı e-
Topa yerde olduğu kadar av . a si ve resmen bunu tekzib etmesi aca-

da hikim. olmasını bildiler. Muavm ba neden ileri gelmiştir? Moskova '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!! 

hattı hücumile mtldafaa arasındaki hUkOmetini iki arada meslek değiş- mıştı. Fakat iki arada Finlandiyanın 
irtibatı y.orulmadan ve aksamadan tirmeğe yahud meslek değiştirmek kahramanlığı Moskovnnın hes~b~
temin etti. . değilse de fikrini şimdilik açığa vur- nı altüst etti ve Rumanyayı -kimbıllr 

Netice, iki takım arasın~kı k~v- maınağa sevkeden sebeb nedir? ne kadar zaman için- kurtarmış oldu. 

ll tehlikesi onu bundan vikaye için 

kullanılan çarelerin gülünç küs.-

vet mukayesesinin normal if adesı - Burasını işin içinde olmıyanlarm Bu tefsir tarzının ne dereceye ka-
dir. bilmelerine imkan yoktur. Eğer Ru - dar doğru olduğunu bilemeyiz. Ko -

~---~--------~ manyayı Estonya, Letonya ve Lit • münist risalesinin bizim hak.kımızda-
z vanya devletleri haline sokmak yani ki sözlerine gelince, bunlann uzun B E R L İ T istik.Ullden mahrum ve Rusya hima - boylu bir cevaba layık ciddi bir şey 

yesi altına sığınmış bir memleket yap olmadığı kanaatindeyiz. Türklerin 
mak arzusu bir tecrübe balonu ola- kimseye ''Vasal,, olaınıyacaklarını 294 latlklll cadtleal 

Aksam ll·san Kurları rak uçurulmuş bir söz yahud bir teh- herkesten iyi Moskova bilir. Türk ır
did değilse Moskova işlerinin cereyan kına mensub bir avuç Finlandiyalı -

t>· tarzına vakıf olan mahf eller bunu an- nın istiklal ve şereflerini nasıl mUda..-
tlııktı mUsabakala.ra iştirak eden TOleybol t.11.kımlArından biri Fransızca - İngi- cak şu suretle izah edebiliyorlar: faa -; ettiklerini görüyorlar. Komilnist 

t ~aal'if Vekiıleti Beden Terbiyesi ve sabakalarına dün Çapa Kız Muallim lizce • Almanca Moskova Finlandiya harbini pek mecmuası, komünist ol.mıyan. bUtUn 
~llut MUdUrlüğünUn mrile kurulan mektebinde başlandı. kısa bir zaman içinde nihayete erdi- dünyaya abp tutarken bizi de unut -
~lcteb .. . . e - İyi idare edilen ve büyük alü.a ile Haf tada 3 ders, ayda 4 lira receği Umldinde idi. Ondan sonra taz. mamıe olacak. Söylesin istediği ka -
~ ler bölgesının hazırladıgı kız takib edilen eampiyonanın ilk kareı- ••••••••••••• yik Rumanya Uzerine çevrilecekti. dar t 

lttebıert arasındaki voleybol mU - laşınalannda ou neticeler alındı t ~ Mecmuanın makaleai bu ilm.idle y~- llilseyin Oahid YALÇIN 

yetsizllklerinde göze çarpıyordu. 
Ber silah ile kendisini müdafaaya 
azınetmemiş bulunan bir müesse
se, kendisini salıverip bırakınış de
mektir. 

Her sınıf dahili bir infisalıın 

gözle görUlUr f§aretidir. H:ırici yı .. 

kılma ergeç bunu takib etmek la
zımdır ve takib edecktf r. 

Ben zannediyorum ki bugünkU 
nesil, iiy sevk ve idare edilirse, bu 
tehlikeye bir daha kolaylıkla mani 
olacaktır. Bugünkü nesil öyle va
kıalar içinde yaijadı ki bunlar bu 
adeti kaybetmemiş olanların sinir· 
!erini kuvvetlendirebilmişlerdir. 

Şüphesiz ki Yahudi, çok geçme
den, sevdf ği yuva üzerine el ya

pıştığı, bu el matbuat rezaletine 
bir nihayet verdiği, bu mütemmim 
terbiye vasıtasını devletin hizme
tine koyduğu, onu artık kavme ya. 
hancı ve kavme düşman kimselerin 
nUfuz ve kudretine terketmcz ol
duğu zaman, bu gazeteler de yine 
kuvvetli bir feryad koparacaktır. 

Fakat ben zannediyorum ki bu 
bve biz gençlere, vaktile babaları
mıza olduğundan daha az bir sı
kıntı verecektir: Otuz santimetre
lik bir obils daima bin Yahudi yı .. 
}anından çok daha kuvvetli suret
te ıslık çalmıştır. Öyle ise, bıraka· 
lım onları, çalsınlar ıslıklarını. 

Aşağıki misal harbden evvelki 
Almanya hükOmetinin milliyet 
için en mühim hayati meselelerde
ki kifayetsizliğini ve zaf ını bir da
ha gösterir. 

Siyaset, örf ve aclet ve ahlak 
bakımından halkın telvisi ile 
mlivazi olarak, ayni dereccdo 
müthiş bir zehirleme keyfiyeti 
daha birçok senekrdenbcri halk 
üzerinde vukua gelip durmakta idi. 
Frengi bilyük §ehirlcrdc gittikçe 
daha şiddetle hüküm süriiyor, ve
rem ise memleketin hemen her ta
rafında meşum bir hıısad alıyordu. 

Her iki vakada d:ı neticeler mil
let için mildhiş olmuşlarsa da bu 
felaketlere karşı kat'i tedbirler nl
mağa karar verilemedi. 

Bilhassa, frengiye karşı, halk 
da devlet gibi öyle bir vaziyet mu-

hafaza ettiler ki buna tam bir tes
limiyet ettiler. Ciddi surette dU
eUnülmüş bir mücadelede gayreti, 
hakikatte olduğundan daha ileri 
vardırmak llzımdı. Şüpheli bir ila... 
cın icadı ve ameli surette tatbiki 
bu sirayete karşı · artık hemen he
men tesirsiz kalırlar. Burada da 

ancak sebeblerle mücadele etmek 
mevzuu bahsolabllirdi, zahiri hA.· 

diseleri ortadan kaldırmak de
fil. Halbuki sebeb, birinci derece
de, bizim aşk ve fuhşumuza istinad 
eder. Bu fuhş o mtidhiş sirayet ne-
ticesini vermemi~ olsaydı bile halk 
için yine derin surette zararlı o-
lacaktı. Çünkü bu ahlak dilşUklU
ğün ün ahlak sahasında tevlid et
tiği tahribler bir kavmi ağır ağır 
ve tamamen tahrib için kiifidirler. 

Bizim manevi h~ratımızın bu 
Yahudileştirilmesi ve çiftleşme 

tatbikabnın bir para meselesi şck

llııe istihalesi bizim zürriyetimiz 
üzerinde er geç .zararlı olacaklar
dır. Tabii bir hisden doğmuş gür
bilıı çocuklar yerine artık ameli 

sahada ma.U bir muameleden doğ

muş müessif mahsullerden başka 
bir şey görmiyeceğiz. Filhakika, 

bu maU muamele bizim izdivaçla
rımızın mUtekadcilm bir §artı v• 

temeli olmakta gitUkçe ileri vara· 
caktır. ~k giddetle hUkUm sUrU .. 
yorsa bu başka taraflar ,adır. 

Tahildir ki bu hususta da bir 
mtlddet tabiat ile istihza etmek 
kabildir. Fakat intikam beheme
hal geliyor. İntikam ancak son, 
raları kendisini gösterir, yahud in
san bunu ancak ~ leden geçtikten 
sonra mil;ahede eder. 

!Devamı var J 
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Yu:uı: Marceılle lluclaire 1.'ercüme eden: B. Hatib 

Daktilo Kursu Açıldı 
Noa 38 YAZAN: Jl. Sami KARAl'Ef, 

[Devamı var] 

---UTA em ::z:;::>-



~l:ii1fi ~- Y:Ofs~bahm Hı;,~~~;, 500 karii 
Koşusu Gerdanlık! ı 15001iralı 

Isveç Ve Baltık Denizi l<i ,,. <~.~:: ::::ı takı- tarih~·~:-h':"ın::. :,,:1:;.w;'.' 2 diye verec 
mı teşkil eden f at'lete atlet fanild ve resmı kabul veya balo verıyormu.ş gı- 1 

[Baa ~ 4 üne.il sayfamızda] minde_ 120 mm.~ üç topu v~ 533 donu, üçüncülüğü kıaztnıan takımı lıi_ konağı~ her odas~d~ ışı.klar yak- I•' J ''Yeni Sabah,, ın gölgem· 
ne açık denız gemilerıle, ve ne de ge- mm. lik altı torpıl kovanına malik al· t k'Z eden iki atlete at'Let fanilô. 00 tıgını, eski tuvaletlennı gıyerek bu l•l 1 '•I başlıyalı bugün sekiz günd .. 
niş hareket serbestisine malik harb tı tane son sistem torpito muhribini de~ : verecektir. gerdanlığı da boynuna takıp odadan I l•I 1 1 bakamızın uyandırdığı A 

ge.mllerlle teşkil edilmek meselesi ls- ihtiva eylemektedir. Bunlardan baır 
0 
~~rıca yarı§a en fazla takımlıı if- odaya dolaştığını öğrendim. I I• yüklüğü bu sekiz gUn zarfı 

veç bahriye makamlarında düşün fil • 4 

ka ayni tip iki harb sefinesi de tez. tirak edip de fO ınciye kadlır derece Evet, onu boynunu okşamış olan 1
1 

l•ll okuyucularımızdan aldığımız 
lnemiştir. Diğer taraftan, sulh ve iç- gahta bulunmaktadır. İsveç donan - alan takımlar ara8tnda on faz'/Q, ta- bu on elin derisinin temasını boynun- 1 lar ve ilk nüshaları almak i 
timai tesanild eserlerine doğru nazar- masın'1a daha eski sekiz torpito _var- kımı bttlwın klübe bir "Yeni 8a- da hissederek böyle dolaşbğını bana 1 1 1 mize yapılan müracaatlard 
lannı çevirmiş ve servet bakımından dır ki beheri 500 ton hacmindedir. bah yılba.şı sokak koŞU8U ku.paaı oda hizmetçisi anlatmıştı. SOLDAN SACA : anlaşılmaktadır. Filvaki m .. 
da vasattan yukarı bulunan 6 milyo- İsveç bahriyesi, ayrıca altı deniz- ••ere~c' ektı·r. Muhakkak teyzem müthiş bir aşk d w h. mız okuyucularımız için egwl 

O v 1-Milli Şefin bulun ugu şe ır, nu biraz tecavüz eden İsveç milleti • altı gemisine maliktir. Bunlar, 40 b h macerası yaşamıştı. Fakat ona bu aş- rabıt edatı. istifadeli bir meşgale teşkil 
nın, eereru askerl mazisine rağm.en, ile 667 ton arasında sıralanmaktadır- Fener a çe- kı, bu unutulmaz aşkı ilham etmiş cek surette tertib edilmiı: ve 

İs 2 - Bir nota, lüzumlu. -s böyle inşaata girişmek imkam mef - lar. Bundan başka, veç donanması, olan kimdi? ·cıa sabaka ile ga.znte de kendile 
3 - Bir uzvumuz, nı • "' 

kuddu. gambot, mayn tarayıcı, torpil atan ıı·lerı·n Krosu İşte bir tesadüf bana bunu öğretti. veçhile faydalı olabilmek e 4- Zam, yalvarma. 
Bu sebebden İsveç donanması, ne seri motörler bakımından da batın Ben dünya yüzündeki insanlar içinde S-Atlara takılır, dans. kib etmiştir. 

kocaman saffı harb gemilerine, ne sayılacak bir mebzuliyet arzcder. Uzun zamandır hazırlıkları ile bu sırrı bilen yegane kimseyim. 
6 

_Bir meslek sahibi, kıymetli bir Evvelce de yazdığımız gib 
bilyü.k kruvazörlere, ne de kuvvetli Deniz kuvvetleri, Stockholm'de, meşgul olunan Fenerbahçelilerin kros Buradaki eşyaları değiştirmemiş • kô.ğıd. bakamız, 15 milli dehamızın, 
nıuhrible:e .ve açık d:niz d~al~la- Karlskr?n~, Goteborg, Hemoes:ınd - müsabakası bu pazar günü saat ıo :uzı. Sadece d.emode olan duvar ka - 7 - İşareti olan, bir hayvan. nbidcmizin ve 15 milli muh 
rınhila maliktir. Bu denız ku~etı, .sa- da demırlı bulundmakhU:- ve sahd~~~ da Fenerbahçe ile stad arasında gi- gıdlanmn ~ennefbaşkalab?nı koyddur- 8 -İşaret edab, bir isim. zin gölgelerinin hangi milli d 

muhafızı zırhlılar,, tesm.ıye edilen taryaları tarafın an ımaye c ı e dip gelme 4 kilometrelik bir yol Uze· muş ve evın kon orunu ıra.z mo er-
9 

_ F "hayır sual edab hangi milli abidemize, hangi 
b. · h b ·ı · d +,..,,.kktil ted. · ti · t' B d d t ransızca " ' ' ır serı . ar gem.ı erın en ""~. ır. . .. . rinde yapılacaktır. nıze et rmı§ ım: . u m~ya.n a .. a .. ~~ üstüne öteberi konur. harririmize aid olduğunu tayi 
etnıektedır. Bunlardan beş tanesı mo Baltıkta keşif noktasından muhım Henüz mevsim başı olduğu için valet odasının ıçmdekı bır yuklugu 

10 
_ B' ta b ndonun arabcası. his edebilmekten ibarettir. o 

dası geçmiş eski gemilerdir. Yalnız roller oynıyacak olan deniz tayyareci- koşucuların bugünkü vaziyetlerini yıktırarak banyo odasını genişletmek YU~~~ANa AŞAGI: !arımız 45 gölgeyi teşhis 
bu eski gemilerin 283 mm. lik dört !iği de 1sveçin ehemmiyet verdiği bir ölçmeğe yarıyacak olan bu sebeble istemiştim. İşte tam bu iş yapılırken 

1 
_Bir şehir. kimlere aid olduklarını altla 

Ve 15 mm. lik altı topu vardır.Ayrıca unsurdur. Deniz tayyareleri alayı, İs- de bütün atletizm severler tarafından teyzemin odasındaki bu geniş dolabın 
2 

_Bir nota, arabca "hayır,, , mec- zarak idaremize gönderecekle 
kuvvetli bir tayyare dB.fi topları ve veçte beş adet kadardır. 1943 de ta- büyük alaka ile beklenen Fenerbah- içınde gizli bir kapı keşfettim. Bu ka- lis müstakil gı up reisinin is- kariimizc takdim edeceğimiz 
sağlam bir zırh levhaları mevcud - mamile tahakkuk ettirilecek olan bir çe krosuna tstanbulun bütün tanın- pı bitişik evle teyzemin odasını biri· . sini evvelce derceylediğimiz 
dur. Yegane modern kruvazör Got - hava teslihat programı ceman yekun mış atletlerinin gireceğini öğrendik. birine bağlıyordu. 

3 
_ ;~~ı yazılır. }eri kazanabileceklerdir. 

landdır ki bu da 1933 de denize in- 257 tayyareyi ihtiva eylemektedir. Türkiye kros şampiyonu Fener - Bitişik ev uzun senelerdenberl gay-
4 

_Parça, bır emir. Bu hediyeler başta rady 
dirilmiştir. Bu sefine, ayni zamanda Bunların arasında torpito atan tay • bahçeli Rıza Maksud, Beşiktaşlı AI- ı rimeskundu. Sahibi bundan otuz sene 5 _Kirletme. üzere okuyucularımızın ihtiy 
tayyare ana gemisi makamındadır. yare ve keşif tayyare filosu da var- tan Maratoncu Reşad, eski 5000 evvel ölmüştü. Ondan sonra da mi- 6 _Birinci, az sıcak. göre seçilmiştir. 
Bu gemi bir taraftan da mekteb ge- dır. rek~rtmenlcrinden Hüseyin, Gala- rasçılar bunu olduğu gibi bırakmış - 7 - İplik sarılır. Bir kolaylık olmak üzere il 
llıisi olarak kullanılmaktadır. . .'!3u sure~I~ ~veç, B~ltı~taki deniz tasaraylı lzak, Beşiktaşlı Remzi Ve- lar, f~lmt g~li? içine oturmnmışlardı. 8 _Palyaço. leri tedarik edememiş olan o 

Bundan baska, 1700 ton hacmınde muvazcnesının ıdamesı ugurunda ol- lidemir genç elemanlardan Rifat, Bu evın sahıbı olan Don Fernando a- 9 _Güzel hatırlar. larımıza müracaatleıi takdir· 
Ve "~.las Flerning,, adında bir mayn dukçn ~hem~iyetli bir d.eniz ve hava Mithat: Cevdet, Hakkı ve Salih ara- sil bir İspanyol ailesine men~u~u. O: 10 _ İııan~ıyan, bir harfin okunuşu. ]arın idaremiz tarafın?an. t~ 
gemısı vardır. kuvvetıni muı=ıtereken elınde tutmak- sında büyük bir çekişme halinde ge- nun gayet hassas, çok scvımlı, zekı D k·· b l h ır bildir. Bu suretle kanlerımı 

İsveç hafif filosu, 1700 ton hac - tadır. çeceğine şüphemiz olmayan koşuda ve hayatta ~içbir şey yap~adan. y~- ürı u u mtLC ;ı;ın B 
9
a l~ mUsabaka~ızı~ sür~ceği kırk 

yeni bir ı·ekor l<mlması beklenebi - şamayı tercıh eden biraz munzcvı bır 1 2 3 .!, 2. zarfında ıstedıklerı zaman 

Pazarlıksız Satış 
Esaslı Tadilat 

Kanununda 
Yapılacak 

lir. insan olmuş bulunduğunu söyltiyor - 1 E N j Ti E 1 R E S 1 A N l kamıza iştirak edebilmeleri 
Hazırladığı koşu ile krosculnra lardı. 2 L A il L E Ş A 1 M temin edilmiş olacakbr. 

çalışma imkanı ile atletizmseverlere Halbuki ben oııun hayatının en bıi- B f L A N 1 Ç O 1 f ı• Son gölge 22 ikincikanund 
güzel bir gün hazırlı yan Fenerbahçe- yük meşguliyetinin Consuelo teyzemi İ 1 M A 1 E 1 T 1 E 1 M • caktır. İstanbuldaki kariler c 
elileri tebrik eder, muvaffakiyetler sevmek olduğunu biliyordum. Bu ke- nnı 1940 ikincikanununun 

( Bru tarafı 1 incide ) J tir. 599 etiket olmadığı 78 i de pa - dileriz. şiften sonra ikinci bir keşif daha yap· 5 S A M i. I N U N H ta§radaki karilerimiz ise 1910 
\'c Ticaret Vekilleri cevab vermişler- zarlık yapmak keyfiyetidir. Bunlar- B "kt lstanbul tım. Ba da teyzemin dua kitabı ara- 6 E B 1 IA_R IA MIA nın on beşine kadar idaremi 
dir. dan 1998 lira 10 kuruş para eczası eşı 3 Ş . . sında bulduğum sararmış ve okuna- [ M 1 A T A [ R I A 1•~1 R dermiş olmak ıazımdır. 

Takririn okunması üzerine Dahili- alınmıştır. 16 dükkan tekerrür dola- g Ü reş seç melerı n 1 maz bir hale gelmiş bir mektubdu. Bu 8 D O :il V N O T 1 A 
~e Vekili kürsüye gelerek ezcümle şu yısile ka~a.tılmışt.ır. .. . k d mektubda ancak şu kelimeler okunu· 9 E 1L1 E M L İ il: o l• M 
ızahatı vermiştir: Bendenızın bu mevzu uzerınde ar- azan I . yordu: l I I 1 1 1 t 

- Memleket halkını yakından ala· zedeceğim malumat bundan ibaret- 56 kilo bi~inci: Hakkı (Beşı~taş~ • "Hnyntımın bütün saatlerim senin .f. A L A S G A ...... R..,. .. 
kadar eden bir mevzuun huzurunuz- tir. İşin diğer noktalarını Ticaret Ve- ikinci: Kfunıl (Açıkt~n), 61 kıl~ b_ı- düşüncen dolduruyor. Seni sevmek 
<la müzakeresine vesile verdiğinden kili arkadaşım izah edeceklerdir. rinci: Mahmud (Beşıktaş.), i.k~ncı: benim için en btiyük ibadet. Çünkü 
dolayı muhterem arkadaşım Ali Ra· Ticaret Vekili izahatında filhakika İsmail (Açıktan) , G_6 .kıl.o bı~ıncl:: Allahım sensin.,, 
na Tarhana bilhassa te§Ckkür ede - mevcud ahkamın kifayetsizliğini kay Rasim (Kasım paşa~, ık~n.cı:. Alı Se- Nihayet yine bir başka tesadüf ba
liın. detıniş ve bu hususta esaslı tadilatı zer (Beykoz), 72 kılo bırıncı: Kan - na onun resmini de gösterdi. Dostla.-

Filhakika bu kanunun tatbik edil- ihtiva eden yeni bir kanun layihası- demir (Kasım paşa), ikinci: Mustafa rım Pedrizza'larda idim. Garib bir re
diği yerlerde mevcud vaziyeti ve alı- nın hazırlandığını ilave etmiştir. Da- (Beşiktaş), 79 kilo birinci: Mehmed sim nazarı dikkatimi celbetti. Bu, ö
ııan neticeleri umumi bir surette mU- ha sonra ruznameye geçilerek Meclis (Açıktan), ikinci Hayim (Kasım_pa- lüm yatağında yatan, gözleri kapalı, 
taıea etmek faydalı olacaktır. Pazar- Heyeti umumiyesine gelmiş bulunan şa), 87 kilo. birinci: Zotos ~Bcyoglu· yüzü solgun bir insanın resmi idi. 
lıksız satış kanunu belediyelere bir ve Si\"as - Erzurum hattının Uzunah- spor).' iki~c.ı: ~Iaydar ~Beşıkt~ş), A- _ - l\:imclir bu insan? diye sordu -
lakım va.züeler vermiştir. Fakat bu metler istasyonuna kadar uzatJlması ğır kıl o bınncı: Şevkı (Beşıktaş)' gum zaman bana: 

Tepebaşı Dram 
kısmında 
Bu Gece 

20 - 30 da 

YELPAZE 
tstiklfıl Caddesinde Komedi 

Kısmında 

Bu gece saat 20.30 da 
tK!ZLER 

• • • kanunun yedinci maddesi bu ''azüele- na aid Iayihayi tercihan ve müstace - ikinci: Ferhad ~Kasımpaşa) · . 1 - Ölüm yatağında, ellerine kırmı
tin kontrolünü İkbsad Vekaletine, len müzakeresi yolunda Nafıa Vekili Netıcede Beşıktaş 13 puvanla. ~ı- zı eldivenler taktırıp, resminin yapıl-
irt:ıdiki teşkilatımıza göre, Ticaret tarafından yapılan teklif Ü7.erine rinci ve Kasımpaşa 12 puvanla ıkın- masnu \"asiyet etmek, garib fikir de- HAI~K OPERETİ 

Vekaletine tevdi etmiştir. Böyle ol - mezkur kanunun miizakeresi kabul o- ci gelmiştir. . . ğil mi? Eski Çağlıyanda 
ltıakıa beraber arkadaşımız takri - lunmuştur. Bu muvaffnkıyetlerın_den dolayı Dedi. Bu insan, bizim biiyük amca- Bu gece saat 21.30 da 
l'i!ıde Ticaret Vekaletile beraber Da - Meclis cuma günü toplanacaktır. Beşiktaşlıları ve genç Sıyah ~eya_z- mız Fernando'dur. Sizin evinizin ya- ZOZO DALMAZ'la 
lııliye Vekaletini de muhatab tutmuş- .......................................... h güreşçileri yetiştiren kıymetlı mı!- nındaki büyük e\·in sahibi... (PlPlÇA) 

tllr. Diğer taraftan umumi alakası Garb Cephes·ınde li takım. biireş~ilerinclen Yusuf As- - !... 3 perde 
doıaYJsile Dahiliye Vekaleti de bu ir:ı lanı tebrık edenz. Yalnız ben bu kan rengi cldivenle-
b ~J ~·dd ı· a· Gelecek program ''G tT KAL,, 0akkın~~ bazı m~umat edinmiştir. 1 et 1 lr lnönU-latanbul llsesl rin manasını anlıyordum. 
ııun ıçın bendenız de burada bazı c·· .. ·ık k l geçense Arkadaşım hikayesini bitirince: A k B 

llokt h b Old unun • arşı aşmasını - . . " ara arsası alan arzedeceğim: u are e u . . l ta b l Lisesile - Acaba bu gerdanlık, onun fıkn 

Sultanahmed S üncü Sulh 
Hakimliğinden: 

Davacı 1st. Sultanhaınam 
42 No. da Kamil oğullan B 
Mehmed I\:uma§çı tarafından 

rada Bankruar caddesinde J{c 

Jlis mağazasında terzi Hulösi 
ve Bekir Sami aleyhlerine 93 
No. lu dosya ile açılan 11250,, 
lncak davasının yapılmakta ol 
hakemesinde müddeialeyhlerd 
lüsinin ikametgahının meçhul 
sına binaeıı 15 gün müddetle 
tebligat icrasına ve muhakern 
29 12 939 tarihine müsadif cu 
nü saat 14 de talikına malı 

karar verilmiş olduğundan ye 
vakti mezkiırda bizzat veya bi 
mahkemede ha.zır bulunmadı -
dirde gıyaben muhakemeye 
ve karar verileceği ilanen tebl 
nur. 

Sultanahmecl 8 üncU Sulh 
Hakimliğinden : 

l{anun Ankara İstanbul ve İzmir- nenın şampıyonu s n u mi, yoksa teyzemin fikri miydi? 
de tatbik eclilmek~edir. (Baş tarafı 1 incide) lnönii yaptı. .. Diye sordum. 13 Birincikanun 1939 Acili•,. Bolu icra memuru Cemal ve 

b_, Takımlar şu oyunculardan mute - Fiyatları 1Capan11 de Mebrure ve Çatalca icra m 

Davacı !st. Emlak ve Eyta 
kası vekili avukat Saib tara 

ı. ~ediycler bu vazifeyi mevcud teş de bir çok ölü bırakarak ricat etmiş- . . ' - Bu fikir, onun fikriydi. 
'lllat b ö şekkıldı · L d , ıt ıı 5 2375 Kemal namı diğeri Ali Kem ~: a ve bu teşkilata munzam ir va- tir. ğleye dogrw u saat 11 sularında · .. H l'd - Sen aradaki duvaıı ördürdün •n ,.. e,. n • 'l,. 1 .. . .. Ul . ' Mukerı·em a ı e ' N y k 100 D lal' 130 36 Çatalca alevhlerı'ııe 939 nso ~e olarak ifa etmektedirler. Yalnız Almanlar yeniden taarruz teşebbüsü nonu. vı}e, ' ' mü ? ew· er 0 • " ;; 

~kara Belediyesi bu iş için aynca göstermi§lerse de bundan farklı bir Feriha, Neb~at: Jale.. Ülk u - Hayır. :~~!:. ~= ~~;;k ~:~g~~ dosya ile açılan 91 lira 80 kur 
~ ın d ta "f t •şt· T bil ti ı 1 d İstanbul Lısesı: Hatıce, er, .nıe- _ . 

29 30 
cak .davasının yapılmakta olan dj~ emur a vzı e mı ır. a ne ce a amamış ar ır. . A - Boşluga. ve meçhul bır yere ve Cenev,.e 100 lsvıçre rtr. • h k . d .. dd . 

1 
hl d 

er te kilit ta çalışıyor. Dün öğleden sonra gece yarısına leksıma, Sabahat, Cel~l. . sessizliğe açılan bu kapı, seni ürküt- Amsterdam 100 Florın 69.25 a emesın e mu eıa ey er 
,, nu kanunun tatbiki u:ı;.,.t;nden ba- kadar ayni mıntakada keşü kolları Oyunu _geç~n. seneı:m . şampıyfonu mtiyor mu? Berlln 100 Raytmark mal namı diğeri Ali Kemalettini 
'"' n:ı . J' ..u.... • bU .. f ali ı d b 1 1 d İstanbul lısesının kahır bır sayı ar- w . . w. Bl'UkHI 100 eet11• 21.442i> metgahının meçhul olmasına 
~a addelerde ve bılhassa manifatu· yük a yet er e u unmuş ar ır. k'I kazanacagı- üınid edilirken çok - Ben bu boşlugu, bu sessizligı, Atin• 100 Drahmi 0.97 ilanen arzuhal ve davetiye ve 
" ' ayakkabı hazır elbise vesair eş- Tayyarelerin pek az faaliyette bulun- ı e 

1 
.. .. tak bu meçhulü ı-eYiyorum. 1.6025 

"aı:la · ' .. .. ·· d kla h b T B h b güzel hazırlanmış olan nonu ımı . . lofya 100 Levı kararları tebliğ edildiği halde 
t" fıyat tereffuu vardır. Tereffu- u rı a er verı ıyor. azı a er- d" B" . . tı' O zaman anladım ve belkı de benım Prag 100 Çek Kor. deabı'h 

91 
lı'ra 

80 
kunı.ı::ı•n "'-o 

~ ıı be . . . .. . . 1 h'lt..f d L b d l 1 buna meydan verme ı. ırıncı se w . M d ı~ 100 P 13 60- :.-~ at~, e blerınden bın de muşterının er ı tı. ın a uxeın urg a a man ar, . . . . t " 
15 

_ 6 nnladıgımı, Dolorcs, kendı anhyamı - • ' • uot• · <> 
~~enberi pazarlıkla alı§ veriş etme- tahşidatı başka cebheye nakletmiş de kaybettıktenüs?nr~, ıkıncıdsekı tr yordu!.. Vartova 100 zıot~ ve %10 Ucrf'ti vekaletle milddci 
1,,_itiyad etmiı: olmasıdır. Mal alacak ğfllerdi. kazandılar. çüncu sette c ~V\l ·ekı O, seviyordu!.. Budap ... • 100 Pe1111ı 23.M5 !erden bittahsil müddeiye itas 
,"'a, 

11 

k"bl · k 15 - 13 yenı ere auk,... too Ley ô.97 bilcümle masaıifin müddeiale qltıa tıla.r uzun milddettenbcri pazar- Berlbıde N~redllen Beyaz Kitab ra 1 erme anca . . ' Canlı bir insan olduğu halde, çok Beıgra4 100 oına• 3.175 tahmiline 8 ll/ !)39 tarihinde 
dıı.~ alınağa alışık oldukları için gör Berlin, 13 (A.A.) - D. N. B. a - ?eçen seneni.~ ~~mpı~onu b;a:e::~a~ sevmiş olduğunu bildiği, hissettiği bir Yokoh•m• 100 Ye" 31.34 temyiz olarak gıyaben hükUm 
~ert etiketlere tamamen itimad jansı bildiriyor: ılk maçını guçlükt ~e akıazanad .. t erkeği, bir ölüyü seviyordu. ltokhot"' 100 lov99 Kr. 31.C\825 
ı.~h· l · yü y · Al be k'tab b··t·· Al dan ayrıldılar kı t mı a gos er- Moekova 100 Ruble rar verilmiş olduğundan tarihi 
'il, ,,or ar. MU§terinin bu tema - enı man yaz ı ı u un . . . · f k' t1i 0 ~ • • • • • •• • • • •• • 4 dan itibaren 8 gün zarfında 
111 ~ccarın fazla kazanmak temayU- man matbuatının en mühim tefsir diklen teırıız ve m:~:f~ ı~e yun Çıralın m•rlfetl HHAM vı TAHViLAT dava edilmediği takdirde h 
ti.. qe kar§ılaşıyor ve etiketler ~ mevzuunu teokll etmektedir. lanndan dolayı te n enz. . .. 
• ~ f E kx K dllll D l d t il k d Anonim Şirketi 18.25 kesbi katiyet edccegı-· ilanen te ~ aıia. fiyat yazılmasına sebeb o- Bütün gazeteler başmakalelerinde, ren uy- •n ıvanyo un a sma ın un uracı 

ta;:· Bizim yapbğımız tahkikata hariciye nazın Ribbentrop tarafından İkinci karşılaşmayı Erenköy ile dUk~anında çırak 14 yaşında Ahın~ ================-======l=-u=nu=r=. ====-=======-=======!ı 
~ '1dığımız netice budur. Şu halde beyaz kitabın mukttddimesinde zikre· tı aynı dUk~anda çıraklık eden Jak ı 
~etlere itimad edebilen m~teri bu dilen ve lngiltereniıı Almanyayı im - K~1!~~!. ·Hadiye Bedia Saime sağ bacagından yaralamış, yakalan- • - -
~ ı&rar görmektedir. Şimdiye ka- ha etmek için harbe sebeb olduğunu L~tlf Şehre~r FahrUnnisa ' ' mıgtır. 
~- '4n · ün 1 ta bul harb" tmi bul d w cı. e, ' ' ••••-••••··-------·--"' b an netıceye ge ce: s n - ve ı arzu e il un ugunu Er k"'yltiler· Necla Muzaffer Mu 
,b~ kanuna muhalif hareketleri vesikalara dayanarak itiraz kabul k dd en ~yşe ·Fazile{ Süheylftdan Boiazlçl ve Kabalaf 
~ Ue 1028 zabıt varakası yapıl - etmez eekilde gösteren delillerini bil- ~W::kkil k~drolarla ~ynadılar. Ll•elerl a r a 

8 1 
n da 

t \ı \ıe, 1028 numaralı kanuna muha- hassa tebarUz ettirmektedir. m K d"lli birinci seti 15 _ 6 ikinciyi 
?li() alt_ a kaydeclilmi§tir. Bunlarda.n İnglli7: Tayyarelerinin U~uşu 15 . :n ~nerek sahadan galib ayrıldı. kır aok•k kOfU8U ~ lıra para cezası alınmı§tır. Bu Londra 13 (A.A.) -Hava nezareti y 
~ İekrar ettiklerinden dolayı dört lngıJı.z devıJye tayyarelerinin bu gece CUmhurlyet-ÇaR' he• Boğaziçi ve Kabataş liseleri arasın 
'lt·'ıa kapatılm.ı~r. Ankarada 910 sabaha kPdar Heligolanddaki Alma.n Günün son maçı Çamlıca ile CUm- da 20 kanunuevvel . çarşamba gtinU 
~ ~bit edilmiş, 2597 lira para hava fü;Jt-ı 1 üze; nde dolaştıklarını bil huriyet arasında yapıldı. Çamlıca ha- ArnavutköyU, Hisar arasında gidip 

IS() ~ştır. Ve tekerrür suçu dırmı·k1edır. Malumdur ki, mıknatıslı kim bir oyundan sonra birinci devre· gelme 3 kilometre Uzerin~~ bir s~kak '1 dUkkan kapaWm.ışbr. maynlerfn dôktilmesi bu Uslerden ida- yi 15 - 3, ikinci devreyi 15 - 4 le ka- ko§usu yapılması takarrur etmi§tir. 
l'do 688 vak'a tesbit edilmia- re edilmekWdir. u.narak &&hadan galib ayrıldı. KofUculara muvaffakiyetler dileriz. 

NEVROZiN 
Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizn 
Nevralji, kırıklık ve büti .. ağrılarınızı derhal ke 

icabında gUnde .. ~•t• •llnablllr ---- -



.. 

....... ~ 
• 

MAZOI MEYYA TUZU INKIBAZ HAZIMSIZUK, MiDE BULANTI . va BOZUKtuGUNOA, BARSAK 
TEMBEtlıCINOE, MiDE EKSf Lll va YANMALARINDA eııuai1etle laıllamıabilir. 

Müferrih ve midevidir 

BAŞ, DIŞ 
NEZLE, GRiP 
ROMATiZMA 
NEVRALJi 
KIRIKLIK 

ve bUIUn •lrllan derh•I geçirir. 
LUzumunda gUnde • k•t• altnablllr. 

Galatasaray lisesi alım sahm komisyonundan: 
Galatasaray lisesinin eski kalorifer kazanlarından kalriıa m"utıtelif 

,ek ilde~i demir parçalan 40 lira muhammen bedelle Beyoğlu lstiklil 
iaddesı No. 3't9 da Lısel~r. Muhasebeciliğinde toplanan okul komisyo -
lonca 19/Xll 19.39 salı günü saat 11 de pazarlık suretile artbnnası ya
~· İstekliler % 15 kat~ teminab olan 6 lirayı LUıeler Muhasebe-
91 vezneame yabrarak belli gün ve saatte sözü geçen komisyonda bu -
tınmalan. 

Şartnameyi ve hurda demirleri görmek için mekt.eb idaresine mü -
.-caatlan Iizundır. 

Bu illn resmi daireleri haberdar ve istekli bulmak için verilmiştir. 
"10326,, 

MiDE Ye llARSAKLARI temizler ve ahtbrmaı Ye yormu. MAZON isim ve HQROS markasına dikkat. 

POKERTrrqb~~lan~~~~~~~~~~~~~~~~ 

z Dünyanın an iyi tirq bıçaklandır. 

• 

Tıraı Baçak'an geBi. Her yerde balaav, markuıaa dıklnt ediniz. 

Züh:'evi ve cilı ha!talıklan 1 

Dr. HayriÔ~ner 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağacamli 
karşısında No. 33 Telefon 41358 

BÖZ HEKiMi 

Dr. Nuri Fehmi 
İstanbul Belecüyeei karşısında 

Ayberk apart. Tel. 23212 

• 

Her «•tld•d• olifiild 
Millt Piyangonua ikinci keıtide.i

nia en büyük ikramiyesi olu 

100.000 LiRA YI 
Tepebaııaca Falari Pey Apartmanında 
Ba~ ., tVARVARAYA kazaadmıla n 

Parasını Tamamen vetdl 
ZENGiN GiŞE, herkesi 
zengin eder. a.,.. bol lkramly•ll olan 
Yılb=1şı biletleri gelmiştir. 

En büyük ikramiyesi 600.000 liradır. 

Adrese dikkat· ~yoğlu lstiklll caddeıi (Franu 
• Tıyatroıu yanında) No. 138 

Her Çeşid 

1 optan ve Perakende 
Satlş Yeri: 

1 

Yeni Postane Karşısı KIZILAYHAN 

İLE SABAH ~ OGLE -AKŞAM HER YEMEKTEN SONRA günde 3 defa muntazaman dişlerinizi f1rç2laymız. 
====================~~--~===-==========-==============================~ 

Devlet Demiryolları nanlan 
Muhammen bedeli 3300 lira olan 6000 adet kömür küf esi 18/ 12 939 

~i günü saat "10.30,, on buçukta Haydarpaşa.da gar binası dahi
lindeki komk;-on tar.ümd'\n açık eksiltme us:.:lile sabn alm ... caktır. 

Bu ile girmek istiyenlerin 247 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat 

ve kanunun tayin ettiği veuikle birlikte eksaltme günü saatine kadar 
komisyona mUracaatleri llzımdır. 

Bu işe aid prtnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
''9994,, 

••• 
Devlet Havayollannın gidiş - dönüş biletlerini hamil olup, tayyare -

Jerin mutad seferlerini yapamamak mecburiyetinde kalmaları sebebile 
dönlltte tayyareden istifade edemlyen yolculann ekspres trenlerinde ev
wlden yer tutma llcretinden maada munzam bir ücrt ödemeksizin dönüş 
yeyahatlerinl Devlet Demiryollan ile birinci mevkide yapmalanna imkan 
veren bir tarife ihdas edilmiştir. 

1/1/1940 tarihinde meriyete girecek olan bu tarife hakkında fazla 
~.afsillt almak için istasyonlara müracaat edilmesi. "6350,, "10321,, 

M. M. Vekileti Hava MüsteşarhGından : 
Eılkieehirde Hava Okuluna ild ve yine Eskişehirde Tayyare Fab -

rlkasına 1. ki ceman llç ücretli tabib alınacaktır. 
Tablblerin sivil olanlara ıimdiye kadar devlet devair ve müeseesc

lfirinde gcçmif olan hizmetlerine ve en son aynldığa memuriyetinde al
dığı m&a1 veya llcretine göre ve yeni barem kanununa namran azami 
"170,, liraya kadar llcret takdir ve verilecektir. 

Ordudan ayrılmış emekli askeri tabiblere de rütbelerinin tekabül 
ettiği ve azamt "170,, liraya kadar llcret verilecektir. Talihlerin halen hiç 
bir suretle devlet devair ve mtteaeseleri ile ilişik ve ali.kası bulunmaması 

:]al'ttır. 
Fuzuli muhabereye meydan verilmemek ve ücret miktan tesbit edi

lerek bir an evvel tayin muamelem yapılabilmek için tallblerin eimcliye 
kadar ~ de\?let hizmetlerinin gftn, ay ve sene gösterilmelE ve aldık· 
tan tıcret veya maaş mlkdarlan da zikredilmek suretile bu hizmetlerine 
dair ald bulunduğu devlet devair ve müesseselerinden musaddak resmi ve
lik& •aadikH suretleri ile nüfus cUz.dam tasdikli suretlerinin açık adresle· 
rile yazaeaklan istidalaruıa bağlanarak ve ordudan ayrılmıf emekli ta
biblerin da lstidalannda sicil numaraJannı yumak suretile bu latidalan
Dl en geç ri/ 1. Ki.nun/939 gUntl akpmına kadar Ankarada M. M. V. 
Bava Mtısteearbima g&ıdennlt bu)ımmalan ve )'Ulrada yazılı latida· 
Jarla gönderilmeal lbımpleu. ewab noban olanlar blıdanda mll""'ele 
JaP1amıJ&C8il " talill1lrla azami eo )'qm1 pçmemlf bub1Dmalan illa 

··1018CS., ''6288.. 

Istanbul Emniyet Sandığı 
Müdürlüğünden : İnhisarlar lJ. Müdürlüiünden ı 

Emni)et Sandığı bo~lulanndaa ~hice ınirasçalanna ilan yollle son I - Şartname ve nümunesi mucibince 26.5 m m 270 bin ve 28 rM 
tebliğ : 

Murisiniz Behice hissedarları Fatma Nerime ve Zeyneb Nafaa ve 330 bin aded bobin sigara kiğıdı pazarlıkla satın alınacaktır. 
Osman Muzaffer ile müteselsil ve müşterek borçlu olarak 1753 hesap Il - Pazarlık 15 ' l 940 pazartesi günü saat 14 de Kabataşda Le 
No. sile Sandığımızdan aldıklan 2500 liraya karşı Üsküdarda Altuniza- zım ve mUbayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
de mahallesinin Bağlarbaşı Küçük Çamlıca caddesınde eski 13. 13 Mü. Ill - Şartname ve nümunesi her gün sözü geçen şubeden ve 
yeni 57. 57 No. lu kayden beş dönüm 731 zira miktarında maabağ ah- Ankara başmüdürlüklerinden parasız alınabilir. 
şap köşkü birinci derecede ipotek etmiş idi. Vadesinde ödenmediğinden IV - isteklilerin verebilecekleri mikdar üzerinden % 7.5 gil~. ... 
26 5/ 938 tarihinde borç miktarı faiz ve komisyon ve diğer masraflarla ..,. 
beraber 6117 lira 75 kuruşa varmıştır. Bu sebeble ve 3202 No. lu kanun parasile veya banka temınat mektublarıle birlikte tayin edilen gÜJl 
mucibince yapılan takib ve açık arttırma neticesinde mezkür gayrimenkul saatte mezkur komisyona gelmeleri ilan olunur. "10117,, ~ 
1875 lira bedelle Sandık namına muvakkaten ihale edilmiştir. İşbu illn ~ 
tarihinden itibaren bir ay içinde 938 1150 No. ra ile Sandığımıza müra- G k G - f 0-
caatla oorcu ödenmediği takdirde kat'i ihale karan verilmek üzere dos- ümrü Mu haf aza en el Komutanlığı sta • 
yanın i~ra h • k!mliğine tevdi olunacağı son ihbarname makamına kaim bul Levazım Amirligı"' · Sahnalma KomisyonundaJI• 
olmak uz ı olunur. "'10350., . ___ .. ı. 

Mlktan Cinsi Muhammen fiat tık teoıinah Eksil~~ 

Galata~ 
Başkan1iğın ~ 

• \sesi Alım Sahm Komisyonu Ura Kr. Ura Kr. Gün~ 
4000 Takını yazlık 1650 00 22/ 12 939 15 ~ 

Muhammen M. 
Adet 

6500 
4000 

15000 

, -· k. 

5 
5 
1 50 

tık teminata 
Lira K. ----·-

Yatak çarşafı 
25 Sofra örtüsll 

Peçete 

Galatasaray lisesinin mayıs 1940 sonuna kadar yukarda nevi ve 
miktarı ve tahmin fiyatları ve ilk teminab yazılı çamaşırların yıkanıp 
ütülenmesinin 15 llkkanun 1939 cuma günü saat 15 de Beyoğlu istiklal 
caddesi 349 No. da Liseler Muhasebeciliği binasında okul 'lcomisyonunca 
açık eksiltmesi yapılacakbr. İsteklilerin bu gibi çamaşır yıkama ve ütü
leme işlerinde muvaff akiyetle bqardığına dair resmi dairelerden veril -
mil vesika ile Ticaret Odasının yeni sene vesika ve teminat makbuzile 
belli gün ve saatte komisyona gelmeleri ve prtnameyi görmek tıezre 
okul idaresine mUracaatlan. "9844,, 

elbise 22000 00 cuma _.. 
846 Takını yazlık 350 00 22 ·12 939 16 ar 

elbise 4653 00 cuma e~ 
1 - Gümrük Muhafaza kıtaab ihtiyacı için yukarda göste~ 

kalem yazlık elbise eksiluneye çıkarılmıştır. 
2 - Nümune ve prtnameler komisyondadır. Görülebilir. ...-: 
3 - lateklilerden kapalı zarfla iştirak etleceklerin 2490 sayılı~ 

nun 32 nci maddesine göre hazırlıyacaklan zarflannı bir saat ~ 
kadar komisyona vermeleri ve açık eksiltmeye gireceklerjn ilk IJi!'. 
makbuzları kanunt vesikalarile birlikte Galata Rıhtım caddesi Veli 1 
dar han ikinci kattaki komisyona gelmeleri. ~ 

btanbul Asliye A1tmcı Hukuk ah tebDğ edilmesi üzerine i ~ 
htanbul tldacl icra Memurlufaa-ımuhamuıen değerlnhı "75 lni bulma kemeelac1M: o gUn gelmemesi veya bir~~·: 
~: dığı takdirde ikinci açık artbrması :Müddei: Tut.iye, dermemeslne mebni hak~da ~ 

Dairemizin 38/ 5224 No. dosyasile , 25/ 12/939 da Paz_&rtesi gllnl ayni sa- :Müddeialeyh: Arslan, Şehreminin - karan ittihaz olunmut ve ~1' 
mahcuz olup bu kere paraya çevril -1 atte ifa edilecektir. Alıcı olanlar mu- de Baruthane yokqunda Arpaemini nan bu karara aid ihbal'Dd1~...
mealne karar verilen İstanbul Asma- ayyen gUn ve saatte mahalltnde ha. mahallesi 11 No. da, nüshası da mahkeme div~,, 
altı caddesinde 37 No. lu dükkan ö- zır bulunacak memuruna müracaat- Müddei Tutiye tarafından müddei- asılmış ve keyfiyetin .on ı!'\ıı 
nUnde 700 kilo hileyi taşının birinci lan Din olunur. aleyh Arslan aleyhine açılan boşan- müddetle ilim için tahkib 1,,.-_ 
açık arttırması 11/12/ 939 da sah gil- 8ülbl : A. Cemaleddlll Sanoolha ma davası için müddeialeyhin 12/12/ 1940 çarpmba gilııtl ~ 
nll saat 11,30 dan 18 e kadar abJaı. Neplyat illldlrl : llaeld ÇETiN 1939 aa1ı gUall aaat ıt de mahkem.-~ olcbliu rtelllil r-·- · 
c:akbr. Bu arttırmada mahcu emval ••ldlll pr : Math'•' D-'' 4•• miD buır bulnnm•aı lil&umu .i1bm -* Ozıere illa olamur. 


