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Almanların Graf Spee Zırhllsı Ağır Hasara Uğrayarak Kaçtı. 
Bir İngiliz Kruvazörü de Yaralandı, Hal-p Devam Edecek/ 

SiMAL'· DENiZINDE ------·- ----

Bir Alman Kruvazöri1 Torpillendi 
Muhı ibi de Battı 

1 
Londra, 14 (Hususi) - Dün cenu

bi Atlas Okyanusunda Uruguay açık
larında Almanların Admiral Graf 
Spee ceb zırhlısı ile İngilizlerin Exe
ter kruvazörü Ye Ajax, Achilles hafif 
kruvazörlerinden mürekkeb bir filo 
arasında sürekli bir deniz harbi ol -
muş ve Alman zırhlısı ağır surette 
yaralanarak kaçmış ve Montcvideo 
limanına iltica etmiştir. 

Alman gemisini yakalamak üzere 
Fransızların Formos petrol vapuru 
tuzak olarak kullanılmış, Admiral 

r 

Graf Spee bu gemi üzerine yür.üdüğü 
\'e İngilizlerlt· l•'ransızların i~leri- sırada ,ufukta Exeter görünmüş ve 
ni kola) laı:ıtırmak tıir wciberlir. derhal diğer kruvazörleri haberdar et 

____ _J n:.iş.~ir. İngiliz gemileri faik düşman 
Yazaıı: Hüseyin Cahid YALÇIN cuzutamına karşı cesaretle ateş aç • 

ga~ esini tt-rliet
ıniypc,ekt ı~ün haysiyet w is
tiklaline ba~·Jı her lm\'im için Al
man ht>zinwtine hizmet t-tmek 

.. ·· ı nıışlardır. On dakika içinde yirmiden 

A imanla~. tnrafından her turl~ fazla mermi teati edilmiş ve ceb zırh
taahhude ve de\'letler hukukı • lısına bir çok isabetler vaki olmu . 

~ .. 

lı~ullerine mugayir olarak serbest de- (Sonu i ncid"') ş 
titılere mayn dökülmesi tizerine, ln _ ~ .c'llnte de l'est.e d.-niz lıarbinin temsili re~mi \ "C AJmanJarın Graf Spee ceb .zırJılısı 

Riltere ve Fransanm şiddetli muka-1- - - -----=-=-==========================:-=========================================================-= 
belci bilmisil tedbirleri alarak bütün 

1 s R • 1 1 
.ı\lrnan ihracatını abluka etmeleri bi- t 
tar.tfların ı:ıikayetlcrini davet etti ve o vye y ı r 
~rotesto etmelerine sebeb oldu. 

kq~~;~~~~:tr~~ıli~:~:~riıns:ı:·:~::~~ Cemı·yet ı· nden Çıkarıldı 
ile şu sual gelıyor: 
.Almanyayı bir an evvel mağlfıb e-

rlerek cihanı harb belasından kurtar- i f 

~:~:s~~a~;·;~a~cb;~ t~~~: ~~i::~e~~ı, Rusların dün tayyareler ve motörlü kuv- { 
'll!n dolayı İngiltere ve Fram:a aley-

~inde n~lic:ıeı:erek ~l~~nya •. l918 vetlerle yaptıkları taarruz da püskürtüld nJ. 
Ue kendı ugradıifr maglubıyet ıle ta-ı 
ltıarne!1 i~.~~·e nail olsa a- .. -~-·- . . 
~aba aü'o~yn ~., .. ~~~!ur? Ve bil-

1 
·""" 

haŞGa 'ti')ta: · · ·'}~tp'~~~tler ne va- ...,,.._::.,.P'~ 
t .,. ..... • .~ ~·~ ~ -. ; "'*.,'."~ 8 

e gıiı '• .r, ... ~· 
, . 'i~~i~Jl~·, . gıİl~~be~tirak et

lj~. "iMu,. lell' t~ . ~ suali kendi ' ·i 1. ~~ • 
ı erı~e H"ad etmek ,.e ona göre 

~·~~b liar~k~t kararlaştırmak en 
s_ıfı~ '"&it~d!r. 

~ ö~le g,e'fiw,~ bitaraf mcm-

1:, l~rin ~ı~:ij6i b~ ?"hesab yapıyor -
<ll" • • ı ~· l b . d ' "' anın ga e esı tak-
• ;:ındc başYarına gelecek belayı pek
: a h_iliyorlar. Fakat İngilizlerle Fran 
t-ların Almanyaya karşı bir müca- ı 
\o <ıleye gıri~nıiş olduğunu gördükleri, I 
~ e nasıl olsa, ergeç, lngiliz ve Fran-
11~ların galebe edeceklerine emin bu
(lltıdukları için. gayet hodkam Ye mcı 
~~tpereRl da\'ranmayı tercih edi - ~ 
e~rlar; harbdcn azami muvaffakiyet 
L.<l~ etmekle bcnı her hu uğurda hiç
•ııı· { 
~" cclakarlık yapmamak yolunu dü
~un" 
ltı ~1Yorlar. Hatta ellerinden gdirse, 
ıı gıltere Ye Ji'rıınsadan bir de tazmi- ı 
ilt koparmayı diisünüyorlar. 

fa l3u çok iyi bir hesab amma, okndar j 
\> 7.ln iyi ki bir gün kendilerine zarar 

1 ı;~bilmesi ihtimali de mevcuddur. I 
lll'· her tarafta kabardığını göıdüğü· j 
~Citı;ı; bu ş:ılısi menfaat dalgası icinde 
~~en kaçaıı hakikat hudur. 

%Ş1llldi, bir fı.n ic;in. Almaııy:ının ga
~ ... geldiğini forzcdelim. İskandinavya 
l1~~l~tıeri için, Danimarka, Felcınen~. 
rı. Çıka ve İsviçre için, orta Avrupa
'«t v B f\'o~ı e alkanlarda Macaristan, Yu -
lıalt~V~·~· Rumanya, Bulgaristan Ye 
~1 a 'l'urkiyc için hayat hakkı kalır 1 

~iddetfi nıulıarebelere sahne olan Fio uuıdiyILn~ "ibc:, ~lıri karlar altında (Yazısı 7 ncidr) 
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Pek 
Yakında 

33 gUn iatanbul 

ltfalyeclnde bllflll 

çahf•n ve 49 yan

gın• lttJrak eden 
btr muh•rrlrlmi~ 

zln bu fevkallde 

VAR ! Bulgar Başvekilinin 
Mühim Beyanatı 

« Bulgaristan Komşu 1 

Memleketin Müşkülatın· 
dan İstifade Edebilir >> 

Roma, 14 (A.A.) - Stefani ajansı 
1 bildiriyor: 
! Giornale d'ltalia gazetesi, Sofya 
'muhabirine Bulgar Baş,·ekili Köse-

ivanof tarafından yapılan beyanatı 

neşretmektedit·: 

Bu beyanatta Bulgar Başvekili 

demiştir ki : 

illi ŞeHn Tetkikleri \ 

i 
Erzurumda çarşıyı do~a·· 1 
şarak halkın ihti~açların j 

bizzat gözden geçirdiler ı 
Erzurum, 14 (A.A.) - nei

sicümhurumuz İsmet İnönü dün 
akşam yemeklerini askeri Ye 

_ •ülki rüesa ile birlikte Vali ko-
nağında emişlerdir. Bu akşam 
Yali tarafından Milli Şef şere-
fine bir sü\·are verilecektir. 

::mm ~efin Halk Arasında 
Tetkikler i 

Erzurum, 14 (A.A.) - Rcisi
cümhur !smct İnönü bu sabah 
nağ·mda yemiışlerdir. Bu akşam 
ve mülki erkan ile birlikte in -
5aatı henüz bitmis Ycy·t inşrıa

tma devam ('dilmckte bulunan 
Cümhuriyet Halk Partisi bina-
sını, yeni Po:::.tah..ı.neyi, !nh;sar
lar dairesini, Büyiik oteli, sine-
mayı, doğumedni Ye diğer mü
esseseleri gezmislcrdir. 

Milli Şef bunu müteakıben 

yine yaya olarak çar~ıda bir 
gezinti yapmışlar ve muhtelif 
dükkanlara uğranu~lar \'e bu 
temasları esnasında Erzurumun 
iktısadi durumu ile de alakadar 
olmuşlardır. 

Dün gece oldukça fazla kar 
yağmış olmasına rağmen bugün 
hava güneşli \"e güzeldi. 

Milli Şef bütün bu gezintileri 
esnasında her yerde l\alkın canlı 
Ye içten tezahüratı ile karRılan
makta idi. 

İnöııü'nün Tt"*J,kürleri 
Erbaş istasyonu. H (A.A.) -

Reisicümhur İsmet 1nönü, ta
sarruf haftası münasebetilc va
tandaşlardan gelen tebrik tel -
graflaruıa mukabil teşekkürle-

1 
rinin ıblağına Anadolu Ajansı-
nı memur etmişlerdir. 

Eı·zurum, 14 (A.A.) - Reisi
cümhur İsmet İııönü,bugün öğ
leden sonra yımi. ~fuallim mck-
tebini, Mareşl:!l Çakmak ha.tila· 
hanesini, spor rahasını, liseyi 
nümune evini \'e İnönU ilk oku
lunu gezmişlerdir. 

::0.1illi Şef bundan sonra Ordu 
c\•ıııi teşrif ederek biiyük salon

da komutan \'e sübaylarla cay 
?çmişlerdir. 

Halk sevinr; h:inde<lir. ~ehır 

baştan başa donanmıı:;tır . 
<:anlnrıda na~ ram 

Çankırı, H lA. A.J - ~ri!l; 
Şefimizin Dc\·let H.ei~i sıfat.le 

şehrimizi ı)~reflentliı dıkicrı gli -
ni.in yıldönümi.i olan düııkii gii
nü Çankırılar büyük bir töreııle 
kutlamış ve bu m iina!:>cbet.1.:-

( Soııu i ııdJl') 

Gölge Müsabakamız 
r 
1 Tarihi simalar: 

l
7.a11nedersiniz ~ 
~~ "" 

lıiı:ı .. ~::X-iJu d~lütl~r i~inclc keııdileri- v merakh 

jını pak 

röporta

y•kın'a 

"- İtalyanın gayri muharibliğini 
teyid elmiş olması bütün Bulgar mil-

letince memnuniyetle karşılanmış -
tur. Bu, Bulgaristanı, bugüne kadar 

Hitler Bana Dedi ki~ 
l:ıhiı Ur ve nıtistakif nalde...p~~idar o
ltıet eceklcriııe inanan l:iir tek hUku, 
r.• Ve • d "''bi . sıyasct a amı varsa onun bu ·-
~-~Şlere karışmak hakka yok de -

Qr, • 

(Sonu ö inci aayfada) 

a 
eUtun la r ı mı z 11 a 

zevkle, kahkaha 

ye allk• ile t•klb 
<f .• 

jacekalnlz. ,. 

takib ettiği bitaraflık yolunda deva
ma teşvik etmektedir. Çünkü, harici 
h iç bir kuvvetin Bulgaristanı şu veya 
bn cebheye iltihaka sevketmiyece 

(Sonu 7 nride) 

Sabık Danzig Ayan ltf'isinin Çok 
lUerakh İfşa.atı 

Bugün 4 üncü sayfamızda 

~ 
; }JU kimdir ! 

Cevap: .. . . • • .. • . . . . . 
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Morfin Satan 
Bir Doktor OKUYUCU 

.. ·. t 

• 
~ 

- [ T b y I d temayülJer "' a ra ya o un a 1939 harbinde muharibleri kat'i bit 

Cl·nayet Oldu neticeye isal eyliyecek amillerden bi-
rinin, iktısadi sel'vet membaları v_, Befir, 

Hazreti Ebubekire 
Atıldı Ve 
Biat Etti Dl• YOR KJ• bunların tarzı istimali olduğu maJfınl-

Za b ıta ca meşhut CÜ· Rıfkının öldürülüp de- d~. Bu servet ~eıııb~larından bü~tik 
· · h ı · d d hır kısmını ellermde tutan garb de .. 

- Ey Ensar ... diye bağırdı. Bu A- sukutu ve ayni zamanda çok vahşi rum a ın e yakalan 1 Mahalle arasında nize atıldığı sanıhyor mokrasileri, ihtiyaçlarını tatmin ede-
rap Kabileleri İslam dinini sizlerin ve kindar bir lem'a parlıyordu. Beyoğlunda Sol sokağında 23 nu- otobüs durağı Evvelki gece Beyoğlunda mulıte- cek bazı maddelerin topraklarınd• 
kılıçlarınızdan korkarak kabul etti. Hazreti Ebu Bekir, ağır, vakur ve maralı evde oturan ve muayeneba - olur mu ? llif yerlerde içki içtikten sonra, Ço • ıne\·cud olmadığını nazara atara.ı: 

Şimdiye kadar İslam dini yolunda ciddi bir sesle söze başladı: si bulunan doktor Mardıros Nehabet- rumlu 26 yaşında Ahmed oğlu Fa- beynelmilel pi~ra.,.ada, bu maddeletl 
muvaffakiyetle işliyen ve nusret bu- - Ey Ensar .. dedi, görüyor ve an- yanın bazı morfin müptelalarına pa- Fatih Sofular caddesi denilen dıl Çopurla arkadaşı makinist !sınai! kolaylıkla bulabilmek i~in bazı hare-
lan kılıçlarınızı tekrar çıkarınız. Hi- lıyorum ki artık hakikat yolunun ra alarak morfin reçetesi yazdığı ha- sokağın dar olan ağzı otobüs oğ-Ju Rıfkı Gürun, beraberlerine de ketlere geçmişlerdir. 
lafet sizin ve yalnız sizin hakkınızdır. hangisi olduğunu teslim ettiniz. Biraz ber alınmış, emniyet kaçakçılık bü- durağı ittihaz edilmiş bulunmak- 16 yaşında Melahat ve 18 yaşında İngilt.ere ile Fransanın en fazla di" 
Onu kimseye kaptırmayınız. evvel söylediğim veçhile hilafetin bi- rasu memurları tarafından tertibat tadır. Agavni isminde iki kız almışlar, şo- kat ettikleri bir nokta, ilk maddelerin 

Korku ve dehşetten sinenlere bu zim hakkımız olduğuna kanaat ge- alınmış ve morfin müptelası gibi Bu sokağın daha aşağı kısmını för Halidin idaresindeki 1704 numa· fiyatmı tesbit meselesi<lir. 
teşvikamiz ve kindar sözler bir par- tirdiniz. Bu, çok mucibi memnuniyet gösterilen bir kadın işaretli paralar- da otobüslerin sekiz on adedi ga- ralı otomobile binmişler ve Tarab - Bu sebebden, ilk maddeleri eJleriıt· 
ça kuvvet verdi. Bu sözler mütered- bir haldir. Şimdiye kadar İ.slamiyet la doktora gönderilmiştir. Doktor, raj haline getirmişlerdir. Gece ya- yaya doğru uzanmışlardır. Evvelce de bulunduran btiyiik ka.rt~llerin fi· 
did vaziyet ve düşüncelere yeniden üzerine vaki hizmetlerinize çok şü- beş tüblük bir morfin reçetesi yaz- rısına kadar ve sabah saat beşten bir hayli rakı içtikten sonra o civar- yat siyasetleri ciddi bir kontrol al
istikamct gösterdi. kür bir himmet daha ilave etmi§ o- nuş, buna mukabil iki buçuk lira al- itibaren bunların gürültülerinden da da tekrar içen iki arkadaş Tarab- tındadır. Harbden evvelki fiyatlıırtıt 

Biraz evvel Esbabın lehine dönmek dunuz. Hazreti Peygamberin Esbabı mıştır. Biraz sonra doktorun muaye- bütün mahalle halkı bizar olduk. yada Cebeciköy yolu üzerinde, para tezayüdü, ancak fevkalade Juıllrrde 
te olan hava tekrar ve yavaş yavaş arasında en yaşlıS! ben olduğum \çin nehanesi basılarak işaretli paralar Dar sokaklarda bunların manevra sarfetmek meselesinden kavgaya ve bazı lıududlar dahilinde müntkÜJI 
değişiyordu. size halife olmak için göstereceğim bulunmuş, doktor yakalanmıştır. yapmaları bila fasıla gürültüyü ek- tutuşmuşlardır. Kavga bir müddet olabilmektedir. 

Bir kısım Ensar, ellerini bellerin - iki kimseden birine şimdi burada bi- Mardıros Nehabetyan, verdiği ifa - sik etmemektedir. I s~·~ıüş'. nihayet oradan ge~e~ birisi, İngilizlerJc Fransızların nğraştıkJs. 
deki kılıçlara götürerek hilfıfet postu- at etmenizi teklif ediyorum. Bu iki dede, zabıtaca muhbir olarak gön • Dar olan sokağımızdan otobüs- hadıseyı karakola haber vermıştir. n husus, işte ilk madde piyasaların· 
nu ele geçirmek için kan dökmeğe, kimse bura.da hazırdır. Biri Ömerdir derilen kadının kendi tedavisi altın- lerin başka bir mahalde durak ta- Biraz sonra hadise yerine gelen da fiyat te.zayiidii lehindelii <>ereyan& 
hazırlanıyorlardı. iki celadet ve kahramanlığı cümleni- da bulunan bir hasta olduğunu söy- yin ettirilmesine emir buyurulma- memurlar, bir şoförJe bir genç er- mani olmaktır. Bu suretle, mamul eş-

Hazreti Ebu Bekirin kaşla11 çatıl- zin ma!Cımudur. Diğeri de Ebu Übey- !emiştir. sını derin saygılarla dileriz. keği ve iki kızı orada bulmuşlar, fa- yanın bir ihtikar meYzuu oıma•all1 

dı. dedir. Ebu Übeyde hakkında bizzat Bundan sonra, kadın, Haseki has- Ayni sokakta mukim miite- kat, diğer genci görememişlerdir. bertaraf e)'lemek imkanını görmeldf"' 
Muaviye, Enlıabın partiyi kaybet - Resulü Ekrem "Bu ümmetin en e- tahanesine gönderilerek muayene et- kaidini ııbkeriyeden Ş. l'luay Kendilerine sorulunca, gerek şoför dirJer. 

mek üzere olduğunu görünce usulca min adamıdır,, buyurmuşlardır. Bi- tirilmiş ve hiçbir hastalığı olmadığı • • • ve genç, gerek kızlar, aralaruıda çı- Filha.kika, istihsal §artları nmıuJlİ 
odadan çıktı. Cübbesinin eteklerini nacnaleyh ikisinden hcrhangisini mü- raporla tesbit olunmuştur. Bir tavzih kan kavga sonunda, Rıfkmın oto - harbdenberi tam::ımlle deği~ik bit 
ı:;allıya sallıya. Üsamenin ordusunun \.·af ık görürseniz halifeliğe onu inti- Doktor, tanzim edilen evrakla As- 4/12, 939 tarihli gazetenizin ikin- ~obildcn çıkıp sürn.tle uzaklaştı - 1 ma~ızara arzetmdrtedir. Diğer taraf• 
toplandığı yere doğru kosmağn baş- hab ediniz. liyc beşinci ceza mahkemesine veril- ci sayfasında "Münakalat Veka-ı gını, arkasından gittiklerini, deniz tan istihsal ve fiyat kontrolii mesele-
ladı. Hazreti Ebu Bekirin bu :=;özleri der- miştir. Jetinden bir rica., başlığı altında kenarında Rıfkının şapkasile ceke - ini de na.zarda tutulmaktadır. l\fubıı-

Habbab'ın şiddetli sözleri Ensarın hal tesirini gösterdi. vvvv ?ıkan yazı münasebetile asağıdaki tini göı düklerini, fakat kendisini bu- riblerin karı,ısında 1930 dauberi m~i-
muhalif partisi ara~ında yeniden kin, Ensar, ya Hazreti ömere veya E- BELEDlYEDE: ızahatı arzediyoruz. lrunadıklarını. bundan da sarhoş - tema.di)en deği~en bir iktısadi ,,azı-
garaz hislerini alevlendırmişti. bu Übeydeye biat edeceklerdi. Umu- 113 No. lu katarın O'ecikmesi se- ' lukla d~ni:::c düştüğünü anladıklarını :ret Ye hadiseler vardır. Bunun i~iıı· 

.. Bu sı~ada.' _'.Ensar arasından b~ ses mi efkar daha ziyade Ebu übey - K~!mak~mla_r top~~n~s~ bcblerinin biri. Sempİon katarının 1 sö~l.emil]lerdir: . . dil' 1,:-i• ye~i. harb tekniği içincle ,-~ 
yukseldi. Hılafet makamına seçilme- deye mail ve taraftar gözü - Dun Belediye Reıs Muavını Lutfı geç muvasalat etmesi dolayısile di- • I Zı:ı bıta bunıarın hcpsı::ıı yakalıya - hatta. harıcmde, büyük ınilli w ha 
mes~~en ve ~mcas~ oğl~ "Saad':n küyordu. Çünkü hilıni ile maruf olan Aksoyun riyaseti altın?a. büt~n k~- ğer .~atarlarla olan telakilerinin 1 r~k ~ahkilmt~ başJam.ış~: Rıfkının ~·~ti. faaliyet salı~rında da y~ni '~~ 
kendısıne tercıh edılmesınden mug- Ebiı Übeyde, celadet ve şiddeti ile za kaymakamlarının ıştırakıle bır verdıgı tehir olmakla beraber hat bır cınnyetc kurban gıttıgı ve kavga ha<lıc;elere nym:ısı lazımgelcn hır tc1' 
ber olan Be~ir,, kendi geçemiyeceği meşhur Hazreti ömerdcn daha ziya- toplantı yapılmıştır. Bu toplantıda üzerinde yapılan bazı inşaat ,.e neticeı-;inde denize atıldığı da mulı - ı1iJ< viicude gelmeldecUr. 
posta "Saad,, ı da geçirmemek için de işlerine geliyordu. kaymakamlar tarafından kendi mm- esaslı tamiratın verdiği tehirler de temel görülmektedir. Nasıl ki diinyanın 'iicud buınıııs• 
Ensarın efkarını teşvişe sevkedici Bu vaziyeti hisseden Hazreti Ömer takaları dahilinde yapılacak lefti§- bu teahhurda amil olmuştur. vvvv-~vvvv-.r.-vvvvvvvvvv·vv sırasında, değiı,en deYirh•rde )'a~t)'ll 
şu sözleri söyledi: derhal Hazreti Ebu Bekirin ellerine ler mevzuu bahsedilmiştir. Semplon katarının tehirinin da- 1 MAHKEMELERDE : "l'alıliildar, muayyen iklirıı ,.e baYll 

. - Ya ~~s~r! .. ~~11 k~.sızd~n~~· ~- sanldı. Yeni mamurlar I hili k~~rlarımıza olan tesirleri yal- Karşıhkh dayak ~eraiii ~i.nd~, in~bnk eyle•11
: 

nım de soylıyecegım sozlerı c.anleyı- -- Ya Ebü Bekir, dedi, sen durur- Belediye memurin komisyonu dün nız hızım memlekette olmayıp bü- J d mecbari)'dtnı hissetmı~lt"rse, bug . 
niz. Muhammed, Kureyşden idi. Ema ken bize biat caiz değildir. Sen he- toplanmıştır. Komisyon belediye • tiin Avrupa memleketlerinde mu- 1 avası de muharih olsun, bitaraf olsan br' 
rete de elhak ve elyak olan onun kav- pimizin büyüğü ve ayni zamanda nin açlığı imtihanda muvaffak olan harib devlet arazisinden geçen ve- İhsan Yclma.n karısı Fahriye Yel- nf>1milel camianm efradı, halihaıı 
midir. Yal:ıa bizler !slama çok yar- Hazreti Peygamberin hem itimad 15 gend muhtelif memuriyetlere ta- ya münasebatı olan diğer katarla- m~n, CYinin kirasını almak üzere d<"vrinin tarnamile değişmek uze 
dımlarda bulunduk. Bizim cihad ve h~m de muhabbetini kazanmış olanı- yin etmiştir. ra da sirayet etmektedir. 1 kiracıl'.~rı.na gi':111iş, kü·acı lbrahım 1 htıhın.a~ ~•)asi ve i~t~sadi. hiidisel~ri 
nu~ra.te _muavenı::timiz itibarile faz~- sın. Binaenaleyh halife biz değil, sen Gareon ve a~çı B~ sebeb~e. Semplon itinercrinin ~ızı :Mu~ıre Arımclle kız .. kardeşi Ze- ne mdlı m··~fan~lerını intıbak ettir 
letımız ınkar edılexnez. Fakat bız) olma.lısın. Peygamberin mescidde ti tir k I lh ha:?ı~ ~ra.ı~ne uygun bir ~ekilde 1ılı3. AnMel, iddiaya gore, kadını mfk mt!chıırı~·etınde kalmısl:ırdır. 
bunları sırf ResUla1lahın ve Cenabı I imamete vasiyet ettiği \'e kendi önü- J& t ~·- Ç degıştırılmesı meselesi yakında a- • rı alıp kapının arkasında dövmiiş- Bu hususta, muharib de\"letler neıı 
Hakkın rızası için yaptık. Şimdi ise ne geçirdiği adamın önüne biz geqe- !~ta.nbul Beledıyesı g_arson ''.e aş_çı lakadarlaı arasında yapılacak bir !erdir. Fahriye de gidip koca~ı İh~a- ilimle, bu yeni ma.nzara)a gözleri 
dünya işi i~in hak ehline taarruz 18.- me ·z. yetıştırmek ıçın cskıdenberı bır konferansta tezekkür ediJm k ·· na hadiseyi anlatmış, İhsan da, iddi- atı~tıra.rak herekf'te geçen tngiltC 

yı kt b d.. .. kt "d' B' e uze.. J yik ve caiz değildir. 1s13.m arasına me e a<~mayı uşunme e 1 ı. n re ruznameye idhal (•dilmiştır. l a~a gö'. e, elinde bir bıçakla eve gi - il~ ~ransa. y~vaı:; y~va,'} istikamet. e 
ihtilaf düşürücü şeylerden sakını- Bir rivayete göre Hazreti Ebü. Be· hayli. masarifli . ,·e ~ill_f~tli ola~ğı Keyfiyeti tavzih eder :saygılan- dıp ~hıdd ~·c hakarette bulunmuştur., ~orun<>~ hır ılı.tısaclı temayme gıt 
nız ve hilafet sevdasından vazgeçiniz. kirin Ensara halifelik makamı için tahmın olunan bu ış ıçın beledıye mızı sunarız. İkı tarat, karşılıklı hakaret su·· mekteclırl4'r. 

Ensar bu sefer partiyi artık tama- işaret ettiği kimseler Hazreti Ömer çok pratik bir çare bulmuştur. Li - Umumi Miidür çundan dün Sultanahmed İkinci Sulh Bunun ic:indir ki, 1914 -18 harbi 
men kaybetti. Kabilelerinin oldukça ve Hazreti Alidir. Ensar Aliyi inti _ man idaresinin idare ettiği bir lo 1 ceza mahkemesine verilmişler, ~ahid~ le 1939 harbini iktısadi balomdan fil 
?,üfıı~u . §ahsi~etıe:inden ~iri ~lan hab etmek isteyince Hazreti Ömer kan.ta :.ardır. Belediye bu. lokantayı J MÜTEFERRiK: ler dinlenildikten sonra, !hsan Yel - ka)"ese edilerek netict• istiltraç eyle 
Beşır'.' ı~ bu ~ozlerı ~a?bab ı? bı~a~ muhalefete geçmiş, Hazreti Alinin yenı muteha.ssıslarla takvıye edecek! T f mania karısı Fahriyenin beraetlerine, mek ba:t,an hatalı olmaktadır. "fe 

evvelkı şıddetlı hutbesının tesırlerını olmaması için Hazreti Ebu Bekire ve bu suretle bura.da bir garson ve asarru haftası mu .. ~üııire ile Zelihanın ela yirmi bcser harbe ta.mamHe kcnclisine mahsus bi 
izale etti. . . . . ~ ilk önce ve bizzat biata müsaraat aşçı mektebi tesis edecektir. Bu hu· nasebeti le· mera Sİ m lır~ paı:a ~ez~sınn. malıkfımiye~leri.~e za\'İ)"fflt"n bal•mak lazımdır. 

Sırf, kendısının hılafete seçilme - göstermiştir. Bu rivayet yalnız ''Ta- susta liman idaresile anlaşma olmuş· lktı d , T f H .. kaı ar 'erılmış, bu cezalar tecıl edıl- Dr. Reşad SAG1'f 
. d wb l b sa 'e asarru aftası muna- rniştir 

mesın en mug er o an u adamın bu bari,, tarihinde mezkurdur. Belki mez tur. sebetile yarın saat 0 b kta y·· · 
nutku hilafetin Ensn.ra geçmemesini heb gayreti ile böyle yazılmıştır vvvv k T' . n uçu uk- Babaaını da, kendlalnl de 
temin eden mühim bir hadise teşkil veyahud da yine ayni gayretle diğer IKTISAD iŞLERi ı sel akıcaret mekt:bınde merasim ya- yaralayan t!ell çccı.ık 
tt. pı ae tır. Merasıme matbuat erk: 

e ı. eserlerde yer bulamamıştır. Mezheb- ldh I At "h t .. a- Ifasımpaşada Avni Alibaba soka-
Bu vaziyeti gören ~·e mütemadiyen,ler arasında ve bu zamana kadar a a Ve 1 raca nı: pro~esorler ve talebe davet edil· ğınd:ı. Kısmet apartmanında oturan 

şekilden §ekilc giren safahatını bü- milnazaıılı kalarak hallolunamamış vaziyeti mışlerdır. Oskaı ın 19 yaşındaki oğlu akıl has-

t:ılığına nıüptcla lsak, babasını bl 
çakla başından yaralamıştır. Yak. 
!anan !sakın da sağ clini.1 kesiıııı 
olduğu görülmüştür. !sak ınuaY~ 
edilmek üzere tıbbı adliye sevkedı 
miş, tahkikata ba§lanmıştır. 

yUk bir dikkatle takib eden Hazreti bu ve buna benzer noktalan biz hal- n·· ht lif ı k tl ·· 
Eb(\ . . . w w w. • • un mu e meme e eı·e mu-

u Bckır, harekete geçmek ıçın en etmege ugraşacak degılız. Bn bu gi- h. 'kt da ·h t ı .· 
Uh

. 
1 

. •. . . ım mı ar ı raca muame esı ya-
m ım zamanın ge dıgını anladı. bı noktalan sadece kaydetmekle ik- ılm · -

mıııııııı:1111111111ıınıı11111mınııınıınmııınıınnıııııııınmıunıwm111mın111uıııııııııııııııııııuı111111m'mnııınımımııınnınuuwııııııuıııı~ıııınııııuı1111uı~ıııınnıııımmııııu1111unıııımıııuıllll 
"B · · tl . U . w • W• p ıştır. 

eşır., ın nu hl zenne nvaga tıfa edecegız. F d · M ·sta d · 
k 

. . · ransaya erı, acarı na erı, 
alkan ve ona şıddetlı mukabeleye it 1 k · d · M , ayaya susam, uşyemı, erı, ı-

hazırlanan Habbab ın da söze başla- Hazreti Ömerin bu hareketi ''Be- t k tan · t•·t·· 
f 

. . . . . . sıra pas ırma, es e, cevız, u un, 
masına ırsat vermemek istedi. şır., ın de ışıne gelıyordu. Hemen ileri y · tan t b 1 k lAk d F" 

~ unanıs a azc a ı , a er a, ı-

Ve.. ayaga kalktı. atıldı ve ilk olarak Hazreti EM Be- listine pamuk kestane mahleb gön-
Onun ayaoaa kalktığını gören Ensar kire biat etti. derilmiştir. ' ' 

sustular ve söyliyeceği sözleri dinle- Beşirin bu hareketini Ensarın bir vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
meğe hazırlandılar. kısmı takib ettiler. Pek az sonra haz GÜMRÜKLERDE: 

Habbab da dili tutulmuş vaziyete reti Ebtı. Bekire biat edenler onun et-
düştti. şaşkm şaşkın halde, sofanın rafında halka oldular. Veni imtihan 1 ar 
ortasında, sedye içinde yatan Saad Ensann diğer kısmı ise hfila mü- Gümrilklerde açılacak münhallere 
Bini ~t>~deye bakıyordu. tereddid duruyorlardı. tayin edilmek üzere dün lise ve orta 

Bu ıkı adamın bu esnada teati et- Tam bu sırada dışarıda tekbir mekteb mezunları arasında bir imti-
tlkle:rl nuarlarda çok derin bir hayal sesleri işitildi. han yapılmıştır. lstanbul Gümrükler 

Yeni Sabah 
ABONE DEDELt 

TUrklye hrıebl 

BENILIK 1400 Kuruı 1700 Kuruı 

1 AYLIK 7IO • 14IO a 
1 AYLIK 400 • 100 • 
1 AYLIK 1IO • 101 a 

ıs ILKKANUN 1939 CUMA 

Mµaviye, biraz evvel Habbabın Başmüdürlüğünde yapılan bu imti
söylediği şiddetli sözler üzerine en- hana 163 kişi iştirak etmiş ve imti
dişeye düşmüş, hemen dışan fırla- ha.n evrakları dün akşam Ankaraya. 
mış, Üsameye haber vermeğe koş • gönderilmiştir. 
muştu. Üsame de kuvvetlerini ala_ vvvvvv-vv .... ~ 
rak Ashab ve Muhacirine yardım POLiSTE: 
için Ensarm toplandıkları evin önü- e· d 5 t 
ne gelmiş, burasını adeta muhasara ıra am uva vapu-
etmi~i. rundan denize düştü 

Bunu gören Ensann akıllan baş- Dün sabah Kadıköyilnden KöprU
larmdan gitti ve hepsi birden biate ye gelmek üzere hareket eden Suvat 
milaaraat gösterdiler. vapuru Harem ile Salacık arasına 

Esasen Hazreti Ömerin gür sesi geldiği zaman vapurun arka tarafın-
lS8 H .ZUkade 4 35Sit. l.KAnua 1 etrafı çmla.tıyordu: dan htiviyeti tesbit edilemiyen bir 
Qlllt349- Arı 12 Kuım ı 38 - Bugün her kişi ki imama biat adam denize düşmüş ve dalgalar a-

Ez.,.ı s •• ı Vucn Sa•t etmeden gecellye ... Asi olur. rasında kaybolmuştur. 
İzdiham ve heyecan son dereceyi Bir ı de · d'" t·· w.. .. .. 

~ Oile lkhıdt 11U11.. otıe lkl111ıll 

2 36 7 28 9 48 7 17 12 09 i4"29 
- -·r.--11---1---1 
Ak... Yataı lmlak Akta. Yat.ı ;::;;; 

12 00 1 3, 12 51 16 41 18 20 5S3 

yo cunun n.ı.ze uş ugunu go-
bulmuştu. renler derhal süvariyi haberdar et-

Fakat Habbab, tek başına kaldığı mişlerdir. Bunun üzerine vapur dur
halde mu~avemet sevdasından vaz mue fakat yapılan araştırmalara. 
geçmem.iati. rağmen boğulduğu a.nla§ılan bu yol

[Devamı var] cuııun cesedi bulu:namaml§tır. 

ŞEHİR HAYATI 
oııınnınıııınmıı~~~1ınmı~nıımnm ~ıınıııınıııuınnnıııımuıııııııu!ıııııııııııu!111rnmoonmııımu~ııı111111nınıııııııuuııınıiı11m~ıı111ııı.ı;!911ı!ı;mıııunnuıuıı11mııımııımmıınııtt_. _ 

Cemiyeti lsmaıl Hal.kı Baltacıoglu tarafın- bira.raya toplıyacnk olan bu n1u:ı 
Bu pazar günü akşamı Parkotcl- dan "P~dagoji., mev.::ulu bir kon- merc, yorgun lıh· günü neı:.,ıe ile 

de bizim Matbuat Ccmıyeti ile Ba- f:rans vcr~lcccktir. Herkes gelebi· hayetlendirecek en şayanı tavsif 
sm Birliğinin velime cemiyetleri ic- lir. bir eğ·Ience olacaktır. 
ra kılınacağı maalmesar haber a-
lınmıştır. Sağdıçlığı Hoca Said, kız 
tarafı vekilliğini Naci Sadullah tam 
salahiyetle deruhde etmişlerdir. Bu 
vesile ıle zengin bir proğram hazır
lanmış olup Mehterhane takımı ve 
Matbuat takımı icrayı lubiyat ede
cek, Bürhan Felek tarafından 
"Matbuat Cemiyetinin Korkuluk -
lan,, isimli bir skeç oynanacaktır. 
Peyami Safa "Standhal'e göre 939 
da maarifimizin berbadlığının Mat
buat Cemiyeti üzerindeki psikolo
ciyai ve klimatik tesirleri ve ibret
ler,, mevzuunda fazla ciddi bir 
konferansımtrak monoloğ verecek 
ve reyi hafi ile alkışlanacaktır. Fo-

to Namık, cemiyetin 23 ikinciteş
rin kongresinde ehemmiyetle tet
kik edilmek üzere yarım düzine da
ha takrir verecektir. Bundan baş~ 
ka bir çok ciddi numaralar ve ca
zibeli danslar vardır. 

H 
Vsküdar Halkevincle Konfe

rans - 17 / 12 939 pazar gUnü sa
at 15 de Iıivimiz salonunda Bay 

Ordu lUalüiiel'inin Miisamcre
si - Ordu maluller birliği İstan

bul şubesi ~6 12/ 939 tarihinde İs
tanbul Vali ve Belediye Reisi Lutfi 

Kırdarın himayesinde Beyoğlunda 

Fransız Tiyatrosunda bir müsame-

re verecektir. Şehir armonik or

kestrasmm, kanservatuvar profe
sörlerinin ve Şehir Tiyatrosu sa

natkarlarının iştirak edeceği bu mü
samereye sayın halkımızın allka 

göstermelerini bekleriz. 

B H 
Eğlenceli Bir Gece - 16 Birin

cikanun 939 cumartesi a.k§a.mı 
Taksimde abide kar§lSında Kristal 

gazinosunda C. H. P. Taksim S. O
cağınca İstanbulu.n en meşhur ala
turka ve alafranga artistlerinin iş-
tirakile çok eğlenceli bir müsaınere 
tertib edilmiştir. 

Her mevsimde olduğu gibi bu ke
re de güzide, bir ha.Ik taba.ka.suu 

R R 
Hem Ha.yır Hem Eğlence - ço 

cuk Esirgeme Kurumu menf aatill 
Kadıköyünde Siirf.yya siner.1a sa 
lonlarıııda senebaşı gecesi bir bal 
tertib etmşitir. 

Verileoek küçük bir dühuliye jl 

hem yok.ıııui yanulanmızı sev·. 
dirmek hem de h<>i ve nezih 
gece geçirmAk istiyen muh 
hayır ve çocuk sever KadıköyJUl 
rin biletlerini ve husus! masaıar1 
limdiden tedarik <'tmelerini ta\'S 
ye ederiz. 

KONFERANS 
Ş.ijli Halkevinden: 

Ekonomi haf tası mttnasebe 
16/12/1989 cumartesi günü 
saat 21 de Halkevimiz salonun 

1 - Bedri Nedim Göknil t 
daıı "Tasarruf,, hakkında konfe 

2 - Konser ve ca.z. 
3 - Misafirlere üzüm, incir. f 

dık ikram edileaektir. 



- Bir kat ... nwl .. w,, ... 
~ ......... Wr ...... 
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H iTLER BANA DEDi Ki 
." Amerikada Alman Unsurların 
F aikiyetini Temin Ederek Orada 

Yeni Bir Millet Kuracağım I,, 
"azi Şefinin 
En Yakın Bir 
Dostuna 
Söyledi ki eri 

Sabık Danziğ ayan reisi ve Bitlerin 
yakın dostlarından Rauschlng Lon
drada neşrolunan bir yazısında şun
ları anlatmaktadır: 

H itler, Birle~k Amerika hak -
kında, hiçbir şeyin değiştire

m.iyeceği bir kanaat edinmişti. Filt
rine göre ,şimali Amerika, bundan 
böyle hiçbir Avrupa harbine müda
halede bulunmıyacaktı. Milyonlarla 
işsiz kütlesile bu muazzam memleket 
bir ihti18.l uçurumunun kenarında idi. 
Onu ancak, Bitler kurtarabilirdi. 

12.30 

12.35 

15/12/989 CU)IA. 
Program ve memleket 
ayarı. 

Ajans ve meteoroloji 
berleri. 

saat 

ha -

12.50 Türk müziği "PJ.,, 
13.30/14.00 Müzik "Hafif müzik -

18.00 
...... n.-
.LO.viJ 

18.25 
19.10 

Pl.,, • 
Program. 
Memleket saat ayarı, ajans 
ve meteoroloji haberleri. 
Tilrk müziği. Fasıl heyeti. 
l{onuşma "Onuncu tasarruf 
ve yerli mallar haftası mlina
sebetile ulusal ekonomi ve 
arttırma. kurumu namına zi
r:ıa t Vekili Muhlis Erkmen 
tarafından,,. 

19.25 Türk müziği. 
Çalanlar: Ruşen I<am, Cevdet 1 

Çağlar, Hasan Gür, Şerif İçli. 
Okuynn: Semahat Özclcnses. 

19.50 Türk müziği. Halk türküleri. 
Sadi Yaver Ataman ve Azize 
Tözem. 

20.10 Temsil "Louise. 
Yazan: Gustave Clıarpenti er. 
Tercüme eden: E. Reşid. 

"Cemal Reşid, piyanoda Gus 
ta.ve Charpentier'in Louise 
operasından parçalar çalarak 
esere refakat edecektir:,, 

21.10 Müzik "Riyaseticümhur Fil
armonik orkestrası - Şef: Ha
san Ferid Alnar,, 

1 - S. W. Rachmaninoff - 2 nci 

1933 haziranında, Hitlerin sofra. • 
smda bu1unduğum bir sırada, onun, 
yiı.kanda sCiylediğim veçhile bu çifte 
kanaati izhar eylediğini işittim ve bu-
nu mUte&kib müteaddid defalar bu piyano konr,ertosu. 
fikirlerln tckrarcn beyan edildiğine ~ 2 - R. Schumann - 1 inci senfoni, 

Si bemol majör. 

AS i • ·llEl~lA 
Janette Macdonald 
Holivııdda Buaeferde Janette 

Makdonald İle Kocası Hakkında 
Dedikodular Başladı 

phid oldunı. uJ fikirleri şiddetle reddeden bir. e-ı· ?oeb~ls: :- Bunu nasıl ~ak~~ 22.00 Memleket snat ayan, ajans 
Bahseyledi~ bu yemek esnasın_- fendiler sınıfı tarafın~ idare edile- e~tirmeyı dUşunüyorsunuz Flihrerım ! haberleri, ziraat, esham - tah .::uınette Macdonald Ut• kocası üeııe Raymond aile ocal.liU'llllll 1>atJJtbo .. ! 

da bir daveW, Almanyanın menfaati- cek bir Amerikanın, mUstakbel to • diye sordu. vilat, kambiyo • nukut bor- · __ ;t 
nin, Amerikan doetluğunu elde eyle- humlan mahvcdllmi~r. - Kongrede, Alman dilinin, milli Her evlenen çift half ·mda dediko- Hu1ba, bütün p:."1aklığına rN ~ 

~... sası "Fiyat,,. JXlt"' 
mek meselesinde mündemiç olup ola- "llUsavat mı? Bu mlliıavatın eski lisan olarak kabul edilmesi için bir 22 20 M" 'k "L.ed'l _ Pi du1ar yapılması, maru: yıldızlann men, Hollvud, dedil odu1arile, en 
JIUY&cağı sualini o~ya atmıştı. H~- bir lspanyol a.rulzade ailesinde~, v.e - reyin eksik ~lmuş ~ldu~u unu~~ 22:45 M:k "C~ba:1'd _ Pİ'.:, . birk~ç def~ boşattın~ :> evl~ndiril: sud a~elerin bile ~içine girerek onl~; 
killnetin bazı mühim §8.hsiyetlen, yahud bir lsvc·çli muhacirin ailesın - yınız. Amenkan milletinin teşekkUlu 23 25123 30 y k" k _ mesı Halivudun adeti ve bır nevı n zehırlemekten <tdcla zevk alan 

rik 
. . . v• • • • Ce . A • • • arın ı program ve a 1 h't h 1. 1 · ti 1 

halk önünde Birle§ik Ame a ile ıyı den bir kimse ile şark yahudiliğinin ı!;ıne gıren rmen unsuru, sıyası ve reklam an'aneleri icab. tından olsa ınu ı a ınc ~ mış r · n 
· · · k · · · teli kt"el anı b' · panış. Ded'k d "h t onları bir muahedenin t&kdır edilemıyece ve Balkanların bilcUmle kopüklerı ve en e u c anmanın mc ızı gerektir. Yüz kalıba g: 1·e ve servet, ı ·o u sn · sı nı aye ~ 

kıymetind~n ~ahsetmiş_ler ve bu no~- Polonyalı, Bohcmyalı .. Maca~lardan olac.~tır. Şlıı_ıdilik, Amerik_,an hal1?, 3 X refah, şöhret içinde ne yapacakları- ?~yatına. da ~. ~di. . Izdi~açıarın ~~ 
tadan, Reıch in y&hudi aleyh~ ~ı- müteşekkil pejmürde kiltlelerı ara - henuz, ?u k~lımede~ a~ladıgımız .m~- Londra Radyosu nı şaşıran, şımaran art · .tıerin haleti ıkı sene .sonra, ~ımdı Holivudun etfe 
yasetinin baıı mahzurlar gostenp sındıı. mı olduğu sorulabilir? nada, bır mıllet degıldır; o, gayrımu- ~---· .. --. A --- ~ nılıiyeleri ve tavır ve h .ı.reketleri de lıca dedıkouu I.levzuu, artık J'.111. ·ıı 

.. .v. li . . d 1 işi 'k d k tec · 1 rd ilr kk b b' 15 Bınncıkanun 1939 - CUMA M d ld G Ra mo d "ıftını gostennedigı sua nı ıra ey em er - Bununla beraber, Aıncn a a, o - anıs unsur a an m e .e ır . . . tabii bu dedikodulara l:ıol bol zemin ac on:ı · ene: Y n ~ . ·ıı 
di 

· d · · .. d ı · 'h halitadır Saat 7 · Haberler · s.ıo. Resıtal - devam edemı·,..ece · ı· ve ı'kı' artistı 
. lonızasyon cvrının muca e ecı zı - ... . . . . h 1 ktadı ş· a· k d b J L ı.. 
Führer, kısa ve sert bir tavırla. ce- niyetinin sönmediği vesi bir orta ta- Hitlere sordum: -N:ı.syonal. sos- 9 : Bır tiyatro temsılındcn parçalar -,kazır ama r-_ ım ıyl e a akrı· aşd_ -ıbiribirlerinden be: cnıehal ayrılı11"0 

.. . . • 
1 

u- . . . 9.20: Orkestra - 10.15: Haberler - asını sevme "e ayrıma liC ın e istedikleri hiki'ı e"' ı olmaktadır. 
vab verdı. baka, çıftçıler sınıfı mevcud od gu yalızm ıle yerudcn hayat bulan Al - 11 M kl blil · · 'k'l" ·· yanılması mut.ad olan dodiltodularda y · u··ıc . . . . . dır . . : e e er ıçın musı .ı ı Jımnas- ı · ~ kad k' h tta a ıannda en ki.iÇ 

- Amerikan dostluğu mu? Kımın zannındayım. Bu ?.ı~nıycti uy~ . - nııın - Amerıkan unsurunun Am;n- tik harekatı - 12· Hanri Hal ve or- !Janctte Macdonald har'q tutu1mak- 1 . ar . ı. _a. ı.1 . dedi 
dostluğu? .• İş adamlarının ve yahudi mak lazımdır. Zencılcre, renklı ın - kan mukadderatını eline alacagmı . · . .. . . • bır gcçımsızlık olmasa bılc, b_u 1.1' 

. . . . ah d d Am 'k 
1 

• • . tl ahudilere kasd tm 1 •. t' 1 kestrası - 13. Haberler - 13.10. Or- ta ve guzel mugannıyenı l Gene Ray- koduların kuv\'ctilt mes'ud aıle y 
maliyecılerının vey u a erı an s::ın ara ve umumıye e Y 1 mı e e .. ıs ıyorsunuz. k tr k . 14. ,., kt bl'l · . d' k 'k; · · t b' _ bile _ k '· .. 

1
• 

1 1
. k rta es a onserı - . ıuc e ı er ıçuı mon u seven~ ve ı .sı ıın am ır va :.ın•n ,_,ılcı'· c:ıgııı~ yıkılmasa 

milletinı·n dostlugu mu? ar.::ıı a"su ame · ın" anunu o Hitler· Evet tamamı'le o··yıe dı' l · J ..... ·•• • " • " • • '. :ı . '. ı · -- • • · ders - 16: Haberler - 17: Çocuk saa- surette anlaşarak evlent :kl~ri ileri . .,; ·. ediIJllC~' 
Bu suretle o Bir}e.qik Amerikanın tabakadakı Amcrıkalının safıyetı, ba- 1 ye ccvab verdi Az bir zaman içeri _ . . mutlaka sarsılar .. ..,ına hUkrn 

• ,. v • • • • • • tı - 17.30 Resıtal - 18: Haberler - sürtilerek kentlilerine hat ta "ideeal ted' 
siyasi rejimi hakkında duydugu nef- zı eııtellektücl sınıfın scptızısmı ve ·sinde, Birleşik Amerikada bir S. A. 1920 . M .. · 1 ·_2ı· H b 1 .. _ 22 45. • . . . ". . ır. . 

ti 
. h l k l ti rdu. "refah mefhumu üzerincleki şüphe - t k·ı·t l'k 1 v G 1 . - . . u ... ı n . a er c... . . çift,, l:!kabı vcrılmcktc ıdı. Halbulı:ı. DeJılcodularn bnkılı rrıa, Gene ıta)' 

re ız ar ey eme s yo ,, e~ ı a ına ma ı o ac:ı.gız. enç erı Orkestra 00 OO· Haberler . t b · t d h· ı· d k -mi· 

Bu mı'lletın· y'uksek mazı' si içın' leri; muhacereti tetkik eden ve dola- mizi yetiatireceöfa ve 0 vakit Wa _ - · · · _ ış e, u vazıye a 
1 ın c arısının monu ı:ıinema uleminde eski ebcu•...- 1 - -ı b ..• • ......... ,. ......... •••••••• ••'"'Cll'oı1111•~••••• .. ••• d k . . .. .. knfJS 

bir hicap olan ve zaten hali ihtizarda yısik ırkların müsa\'atsızlıkları hak· shington'un ifa eylemediği ve müte- - b · -- karşısın n . ocnnın vaz~yl!_tı ~un~ yetini kayhetmiştir. Halbuki • 
bulunan bir tefessüh rejiminin son k.ınd:ı. neler diişünmek lazımgeldiğini fessih demokrasinin ayakları altına Tale e pasoları ayba- ve acıklı bır hale gclmışlır. Şımdı, Janette Macdonald günden güne dıl_ 
nefeslerine, son ibtilaçlarına şahid 0 • bilen 

0

filimlcr, b~tiln ~unlar, Birleşik aldığı büyük vazüeyi tekrar ele al • Ştndan ~Onra veri)- Gene Rayınond bil~ün vakt~i ~~de ha ziyade parlam~k:adı:. Gene ~:it 
luyoruz. Cenub devletlerinin mağlUb Aıne i_ka~n henilz saglam wısurları- mak gençliğimize aid olacaktır. mıyccak 1 boş oturmakla geçırmektedir. Dıger n:ond o hale gelmıştir kı artık~ ç et' 
olduğu iftirnk harbinden sonra her nın, lıır gün, Almanyada uyandıkları Füh' rerın· da\•eUisi· Fakat bu D . 11 'd . .. .. üzd' k' ltaraftan kansı da yavaş yavaş ko - sınema kumpanyası onu angaJe , . . . . . - . enızyo arı ı :ırcsı onum e ı · . . 
türlü tarihi muhakeme ve aklı sellin gıbı uykudan kalkacakları kanaatim suretle Avrupadaki milcadelemizı,· b' . d 'tib tal be 1 casını bırakarak daha gfü· ·l buldu.7-u mek ıstemeınektcdir. ··""' . . , ayın ırm en ı aren e paso an ~ ................................................. . 
hilafına olarak, AmerikaWar siyasi verdtrıyor. . . müthiş surette muğlak bir hale koy- muamelatına nihayet verecektir. Bu erkeklerle arkadaşlık etmı ğe başlea- Poh>nya •içimiz gitti 
ve ırki bir inkıraz devrine girmişler- . !~lnı~, nasyo.nal-sos~al~ ıdeo~~ muş olmıya :ak mıyız? diye sordu. tarihten sonra müracaat eden tale- ınıştır. Polonyıı elı;imiz Cemal Hüsnil }Jl' 
dir. Yalnız cenub devletleri değil, bü- ji~ıdir ~· Amen~an mılletını kendisı En kudretli Amerikan ailelerini has- beler paso alamıyacaklardır. Halbuki, bu dedikodu kulağına g~ karadan şehrimize gelmiş ve dün ,Jl· 
tUn Amerikan milleti mağlllb olmuş· nı ta: yıl~ e?~n kli~tcn. kW:ta~a~ ve mıcanımız yapmıyacak mıyız? Führe- Fakat sene ortasında 1stanbu1dan len Gene Raymond aile s~ detlerinin şa.mki ekspresle Parise hareket et • 
tu. tktuıadt ve siyasi kudretin aldatı- ora.da, büyU~ bır m~etın ınkı~ rim, v5.si di.ifüncelerinizin, olgunlaş- Adalara veyahud Kadıköye vesair tam olduğunu ve dedikodular ytizün- miştir. . 
cı tezahürü altında, Amerika, kendini şartlıı nnı ye~ıden tanzım eyle~ek ım mağa vakit bulamadan basılacağın - semtlere taşınacak olan talebeler den biribirl~rinden ayrılmıyacakla-. Sefirimiz, Parisin garbinde ~ 
bizatihi tahrib girdabına sUrtiklemiş- k~ı verebıl:.,, . . . . dan korkum var. paso temin edemiyeceklcrinden müş- nnı söylemıştlr. şehrinde teşekkül etmiş olan poJoJl. 
ti .... Esaret ve ademi mlli:ıavat fikri Hı~er, &O&'lZ dinleyıcıl~rı kar§ısın- Hitler hararetle mukabele etti: kUl vaziyete dUı:eceklerdir. Bu se - Janette Macdonald ise kocasının ya hükilmeti nezdinde Türkiye)'• 
üzerine dayanan bir içtimai hiyerarşi da gıttikçe canlanıyordu· - Versaya karşı mücadelemizle, beble Denizyollan idaresinin de şir- kendi arzusile sinemadan çekildiğini, temsil edecektir. 
kadroları ve onunla birlikte, hakika- - Bu sağlamlaştırma işine, Al - cihanda yeni bir nizam için mücade- ket gibi bütün sene paso muamelele- her rolü kabul etmek isfamediğini, Cemal Hüsnü Sirkeci istasyo11tJJl' 
ten büyük bir Amerikanın, mUtefes- man - Amerikalı un.surların faikiye - lemizin bir tek ve ayni şey olduğunu rine bakması ve talebe ihtiyaçlarını sinemadan çok musikiyi sevdiğini ve da İstanbul Polonya konsolosu J3ileÇ' 
sih bir tacir kasti ile olmayıp, bili.kis tini temin etmeğe başlıyarak biz.zat ve kolaylık için herhangi bir hudud- karşılaması muvafık olacağı kanaa-j kendisini musikiye vereceğini söyle- viç ve ato.şemi.literle diğer bazı ıe""t 
hürriyet ve müsavat hakkındaki yan ben te9Cbbüs edeceğim. (Sonu 7 inci sayfada) ti ileri sürülmektedir. ıni3tir. tarafından uğurlanmıştır. ~ 

s±:::==-

_ 9 _ Birinci gece sana gelmedim. Ak : Buna memnun oldum. Dadım bir hl ve ellerimi tutmanı bekliyordum. ı Bu düşilncelerle yavaş y; vaş incir Bir takım sun'f jestler yapıyordur'' 
. lımca bir kurnazlık yaptım. Ertesı iki defa uyumak iste 1 iği halde yeni Fakat beklediğim olmadı. Sen bah· ağacına yaklaştım. Hiçbir yerden Doğrusunu istersen, bu va.ziyeti.ıl ~ 

Ben bu ~efe~ hıç ses çıkarmıım:ş• gece dadımın .daha de~ bir uyku u-
1 

suallerle onu oyaladım. Ancak gece çede değildin. Mektubunda yazdığın, ses, sada duyulmuyordu. D '.ha fazla zümde seni biraz dil.şürmüştU. sÖıJ~ 
®dı~ sözlenne -~va~ vermemış- yumasını temın mak~dile geç vaktelyansın~ çok sonra yattık. halde ooni beklemirordun. beklemeğe lüzum görmedln ağaca rinde ve jestlerinde, mektublaJ'llld. 
tim. Bmaenaleyh .ıyı biliyordum ki kadar onu m~~ e .. tim. Bu sefer .~es~ sabah e:ke~ _uyanan ~adım, Bu, hayatımda uğradığım ilk su- tırmandım. Şimdi senin pt?ncerenin bu1duğum hararet ve heyecanı bB~, 
annemle ~a~ d?nd~ten _sonra bu evlenmek bahsını ~n.aç~m. Dadı~ glindüzti sersemlık ıçınde geçırd.l ve kutu hayal oldu. Sana o kadar ina- hizasında bu1unuyordum. Elektrik hudc yere arıyordum. Kiınbilir1 bttl' 

evlen.mey~ bır ~r~ vakı halın~e bana bundan çok sevindı. Benı yola gel~- akşam erkenden uyudu. nıyor, sana o kadar bağlanmış idim yanmıyordu. Fakay ay ışığı odanın ki sen yine tabii idin de, ben seııi ıc 
kabu1 ettırmek ıçın bUyük bır gay- yor sandı ve bana. Mahmudun mezı- İşte Hasan; ben sana o gece gel- k' · .... d d v • 1·çını· · gun" düz gı'bl avdınlatıyordu zaktan tanıdı- · · .... n .... de ycı . . ,. . . . . . . ı senın sozun e urmıyacagın, senı ,, . gım ıçın go;t.uu-
ret sarf edeceklerdi. Bundan kurtu - yetlerınden uzun uzadıya bahsettı. mıştım. O kadar büyUk bır heyecan bah ed bu1 ı v b. . . S b .. .. bilyUtmUştU 
labilmek için evden çıkıp gitmekten Çok bahtiyar olacağımı, rahat ve hissediyordum ki tarif edemem. Sır- . ç e am yaca_gı1:° ır sanı) e en, aşını yazı masanın ustüne m. dllt'' 
başka çare yoktu. Bu da benim için zengin bir hayat yaşıyucağımı si:'yle- tıma ince bir şey aldım. Kapının sür- bile aklı~a gelmemıştı. - daya~3 uyuyordun.. Bir tereddUd Ne ise, ~er ha.ide ~ n de tazltr tilt' 
bir ölüm demekti. di Onu dinlerken ne itiraz ettım ne gUsünü kola lıkl çtı An hta Bu vazıyet karvısında evvela gerl vakfesı daha geçirdikten sonra açık gun ve soğuk idim kı, en de b il' 

Evet Hasan! Kafesde bUyUmilş bir d~ tasvibkAr bir eda takındım. ' yanıma aldı~n :On;a dı~~n çı~ara~ d~nmeyi dilşilndüm. Fakat biraz dü- duran pencerenden içeri girdim. 1U bana yaklaşmağa. , elimi tuw;,iı' 
kue, kafesden dıean ~ıktığı zaman Bu sırada i~imde bir düğüm olan yavaşça kapadım. ~tindUkten sonra bunun doğru olamı- Seni bir müddet bu vaziyette sey- ğa cesaret edcmiyoı d :ı. Böy~ee;ıı&' 
nasıl uçmayı beceremezse benim de sayıklama i@ini de hallettim. Dadı _ Sokakta idim. Kuvvetli bir ay ışı- ya.cağına hükmettim. Ben, böyle bir rettikten sonra yavaşça ismini ça - mU<.ldet aramızda. ca sıkıcı bır 
ayni acemiliğe düşmem ~ukadder • :ma hasta iken n"e sayıkladığımı sor- fı etrafı iyice aydınlatıyordu. Ve ~t .bu1abilmek. için kaç sene bek·. ğırdım. Sen hemen uyanarak fırla- net devam etti. , 
dl. Yatacak yw, yiyecek yemek te- dum. Dadım filhakika bir iki defa 'koca sokakta in, cin yoktu. Fakat lemıştım. V~ s:n.inle konuş~rak an- dın: ~enim böyle sessizce birdenbire Ben artık tama,. .ile iradeıne b:1g, 
do.rik etmeme lınkAn yoktu. sayıkladığımı ve bir erkekten balı- bana, etrafa binlerce kiei gizlenmiş, laşmn.k, benım ıçın hayati bır eh~- gelışım, seni heyecanlandırmış ve kim olmuştum.He~ ccanım kııınııu ıe· 

lşte bu tehlike, bana gen~ bir er- settiğimi söyledi. Yalnız bu erkeğin beni gözlüyorlar gibi geliyordu. Bir mtyct kazanmış bu1unuyordu. Şım- §8.§ırtmır;ıtı. yerini bir ateş ''e lınrarete bırnkJll ; 
.kekle yalnız baaına kon~ kim oldutunu sôyclmeml§itn. İşte hamlede karşıya geçtim. Bahçe kapı- di bir anda bu fırsatı kaybetmek, Ben, yine eimdi oturduğum koltu- tı. Yavaş yavaş konu5;.nağa. bn§IB-ıı$ 
•daha bUyUk geliyordu •• Sonra senin babamla annem, bilhassa bundan pek nıza dokunur dokunmaz açıldı. Bir benim için hakikaten bir daha yerine ğa oturmuştum. Sen de karşıma geç- dun. Ben konuılmağa ba§lar ba§lo,ııı ;r 
):>nna. fenalık yapacak bir tabiatte telR@ etmişler ve benim bir an evlen- adım sonra artık sizin bahçenizde getirilemiyecek bir ziyan olurdu. mlgtin. Yavq sesle konuşuyorduk. sen sustun ve sözlerimin sona cı1Jl 
olmadığına inanıy~um. Hisler in· mem lüzumuna yeniden )"Ulaat ge- idim. Knlbim yerinden kopaeakmıe Sonra kimbilir, belki de hastalan • Sen, birtakım sevgi ve qk cUmleleri sini bekledin. J var 
~ aldD.tmazı. __.. ~ --~pi ab,f.ordu. Her an ka.şnıa çıkma ~- - b,__ula.bilmek l_çiıı kafam ıor)r(o~ .,JDevamı 
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Almanya Gallb 
Gel irse 
(&tpnahWe• devam)' 2.'lrloeye ~ ı BVUIJN CAlltD YALÇIN 

Kış Sporu: Kayak Çünkü bu derece gaflet hama.kıt de ~ 

recesini ~e.geçer, delilik ve:va cinayet Kan Ve Irk Alevhindeki 
mertebes.im bulur. Almanyanm gal& 'eT Gün alı 

GfJ.nahıJır besi demek bizlerin hepmlz için öm- Bu Danyanın ilk 
Memleketin muhtelif tarafmdaki kayakçılar!!:?.:~;~= 
yllbaşmı Uludağda geçlrmeoe haz1rlamyorlar :=::-::: =::..: 

------~ '>ir sulhe mUntebi olursa, o zaman 

KARLAR 'OZERINDE ZEVKLER VE TERIJKEl.ERLE DOLU KAYAK SPQRUNl)AN tKt MANZARA 

başka. Fakat biz Alman7"Jlllll galı'b 
gelmesi ihtimalini düşünüyoruz ve bu 
ihtimal karşısında maruz kalacağımız 
feliketi ölçmek istiyoruz. 

Bugün Almanya kendisini kuvvetli 
hisseder etmez büyük tehlikeleri göze 
alarak, takib ettiği imanın icablarını 
tatbike g~ti. Yarın bu tehlikeler or
tadan kalkarsa ve Almanyanın kar
§lSlllda hiçbir rakib kalmazsa, Alman 
ya neler yapmaz? Bugün, Fransız ve 
İngilizlerin yardım ve müdahaleleri 
korkusu Almanyayı Çekoslovakyayı 
mahvetmekten ve Lehistanı çiğneme
ğe kalkmaktan alıkoyamadı. Yarın 

bu korku g~ince, Almanyanın hücu
mu değil, Alman ordularının hazır • 
landığı haberi küçük devletlerin ol -
m111 incir gibi sapır sapır Almanlann 
ayaklan altına serilmelerini intaç e-

l 
decektir. Alınan korkusunun bugün 
İskandinav memleketlerini, Belçika 
ve Holandayı, Balkanlan ne hale aok
tuğunu bir dilşUnUnilz. Halbuki bu
gtln Almanya en sıkışllll§ bir vaziyet-
tedir. Nasyonal - sosyalizm son se

~ nelerini yaşamaktadır. Böyle olduğu 
halde, menfaatlerine pek bağh, feda
kirhktan pek muhteriz olan bu mem-

Ylhn ller meVılbDi ile berüer o leketler Alman korkusu ile tir tir ttt-

....._ 1au mporlara ehmmılyet · Maktablar Futbol Ve Voleybol Maçları rtyorlar. Gerek iyi takdir edilmia mil-
~- w o aporu yapuılara ça - U menfaat mW&hazuı, gerek Av-
-. lmklnlan g&lterllmek 1bunge- rupanın, hatta bütün dünyanın llze-
br. İatanbul mektebleri SporBölgest Voleybol ve Futbol Lig heyetleri rine düşen istili ve mahkfuniyet ki-
lıkbaharuı 80D8UI yetifilkleri ara- Bqkanhklarmdan: busu ieab ederdi ki bu küçük millet-

llnda &tletlmı, yazın yakıcı sıea.kla- 16/Xll/1939 cumartesi gtlnl yapılacak fut bol maçlan: lcr hep birden Fransız ve İngiliz ta -
'1.iıda en gtlZıel aerinleme ve ferahla- ŞEREF STADI: rafına geçsinler ve beynelmilel mil-
lba vuıtaaı olan denis sporlan, son Saha komiseri: H. R. Yalım Saat Hakem nasebetleri kurdların ve kaplanlann 
~ en çok kendini gösteren fut- Ieık Li. • Erkek Muallim M. 13.30 H. Galib EsgU kanununa tlbi tutmak istiyen nazile-
boldeld mücadele oyunlarından son- Taksim Li. - B. Sanat Mektebi H.40 Refik Tap rin bir an evvel vilcudlerini kaldır -
l'a kıflll da kendine has gUzellikleri FENER.BAHÇE STADI: mak için ellerinden geleni yapsınlar. 
\re karları Uzerlnde yapılacak en mü Saha Komiseri: Cevat Tiniç Küçük milletler, yukarıda İ§aret 
lrenımeı spor da hiç ailphe yok ki ka- Vefa Li. • Şişli Terakki Li. 13.30 .Etref Mutlu ettiğimiz gibi, bu muazzam vazüe 1-
hk sporudw. Hayriye Li. - Kabatq L. H.40 Sami Açıköney çin ihtiyarı icab eden fcdaklrlığı tn-

Kı&; bir taraftan pddeW ve 80 - 16/Xll/1939 cumartesi gftnü yapılacak voleybol maçlan: 1 giltere ile Fransa ya bırakarak kendi-
hk rUzgirlan ile herkesi ürkütür • Beyoğlu Halkevi salonunda : 

1 

Jcri yalnız menfaatten istifade etme-
~. kar, kendisine dost olan spor - Pertevniyal Li. · İstiklll Li. 14 M. Moran yi düşünüyorlar. Almanya bize öyle 
tulara kendi sinesinde büyük faali- Darilşşafaka Li. - Galatasaray Li. 14.30 ,, ,, bir dünya hazırlıyor ki kilçükler 
N imkAııları verir. Haydarpaşa Li. - YucaWkU L. 15 ,, ,, ve zayıflar için Almanyaya köle ol-

Yılın her çağında durmadan faali- Bofaziçi Li. - lst. Erkek L. 15.30 ,, ,, maktan başka bir hak kalmamıştır. 
lette bulunan sporcular bu mevsim- Ha rb meydanında ga!ib gelecek 

te de faaliyetlerini kesmeksizin de- Pazar Gunu Yapıla- Bölge Asbaşkanının Hitlerden merhamet ve insaf bekle-'-ına uğraşırlar. mck safderunluğu da gec;er. Çankü 
8aharda çivili ayakkabıyı, yazda k F f b ı M ı T f • 1 • nasyonal - sosyalizm dininde merha-

~Yoyu, sonbaharda futbol aya.kka- ca U 0 aç arı 8 tış erı ~et y.oktur._ ~forh~met onlar !~in bir 
""lllJlı ayağına g~iren sporcu kıt Beden Terbi-i İstanbul Böl . Klüb tadl tefti ı. ..... 1• zat ruşanesıdır, bır kabahattir, tak-
...__. • • .J- gem ve 8 an şe "'°9"yan d' . ·1·h· k b. gi1 htı n· .-..uniDae kayağını omuzlar, bu - Futbol Ajanhtmdan. . böl başk F 'd Dirim- ın ı a. ıye arşı ır na r. ır 
~ufu yerdaı çıkarak tabiate açı- · yenı ge as anı en un kavim ezildi ve mağlfib oldu mu, de-
~· kayak sporlle ufraşmağa bq _ 17

1
/12/1939 tarihinde yapılacak tekin dün yanında futbol ajanı ve ea- mek Allah böyle istemiş hWmıll ile 

-.r, maç ar: ki bölge asbaşkan vekili Kemal Halinı bunu pek haklı buluyorlar ve hakkı 
• • • Bakırköy Stadı: olduğu halde Fenerbahçe kJUbüne gi- Yalnız kuvvette görüyorlar. 

~urdun bu ıspora elveriell her böl- ı.twlı _ Akıııapor 8a&t 12,30. Ha- derek tesisatını görmilf, mUstakbel İ~gilterew ile Fransa kat1 ~ir mağ-
"-iııde aporcu1aruı kayak merka- kem; Bahaeddlıı Uluk. çahoaıa proğramuun hazırlanması i- ltibiyete ugrayıp _Avrupa mUvuene-
~ .. latazıbul ve Ankaralılann yıl- çin . b ed tetkiki rd bulunm sinde laymetlerinı kaybettikleri gtın, 
~ve bayramı pçirmek bere ''U- Halıcıoğlu - l'erlköy aat 1'-30. tur ~ca en e e Uf· Avrupa, Almanya ile Rusya arasında 
~ a sltmek bere huırhklara Hakem: lt.ıfkı Abay. ·. paylaşılacak ve beJ'ld de İtalyaya bir 
~ bugtbılerde "Yeni Sa _ Beni BtGdı: Spor Eiltmen Kurau parça himıe verilecektir. Fakat bu da 
'-b,, bu 11pe>ra da alltunlannda faali- A. Hiaar • Karagtlmrilk saat ıo.ao mezuniyet imtihanı muvakkattir. Nasyonal - sosy~ 
~ mtltenuib yer vermete karar Hakem: Şazi Telcan. Alb ay evvel faaliyete geçen Spor yaşadıkça Avru~~ yegane. hi.kım 
~. Yan hakemim· Fikret Ka-• Zl F.ğitmen Kursu mezuniyet imtihnla- :: olmakktiremBueliniünvhe ~:~eaini ~r-

._ __ - 1 blru daha t Um .-.ıı- • J&-. • nna bugün ba l .....__ yece · g a.7 ... yet ve ıs-
._ ~ J" .aamm ~ ya Kuyunılu. ~I a~acuw-. tikllline bağlı her kavim için Alman 
...::çılık, bizim ıçin henüz yenı bir Anadolu • Fiil ryılm t 12 30 Beden Terbıyeaı Genel Sekreteri hezimetini temine hl t etm k 

ur. Her yeni bilginin bquıda Hak . Refik m e az aaa . • Cemal Gökdağ, İstanbul bölgesi as- İngilizlerle ~egayretleeri~e 
RIL•u,_ .... 1rn .. u~.a .. ~ h h em. ...op. ı... .. ı. ~ 'd b ' ~11& ~-. er sporun esas . . ~anı ~en un, spor hocası A bas, işlerini kolaylaştırmak bir vecibedir. 

tekni.k bilıtııhı yardmıuıa muhtaç Yan hakemlen: Balıd Uzer, Neeet her sporun ~tmeni ve İstanbul a- mtaeyln Cahid YALÇIN 

~u, byakc;ılıjm da bidayette Şarman. janlanndaıı mtıteeekkil imtihan he - --·-·•··•••••·----·-· 
~·ram muhakkak olan mGt - &itli· Kale saat ıuo. Hakem: yeti 6ntınde verilecek imtihanda mu- Haaeldde yeni pavyonlar 
~ bulunduğunu dtlftlnerek bizde Necdet Gaeıı. vaftak olanlar, muvaffaldyet derece- Hasekide profesör Akil Muhtarın 
~~kayak hareketlerini anla-' Yan hakemleri: Halid Uaer, Fah • lerine göre 3 ımut tlzeriııden mezun tahliye ettiği eski dahiliye pavyo -
le.ı.. ~e müfktll&tın nasıl yenllmeei reddin Somer. olacakJardır nunda bir mtlddettenberl yapılan ta-
~ 6fretir notlar hazırla - • mirat ve tadlllt ikına1 olunm1J.ltur. 
,,_ haeladık. Pavyon bu suretle 25 yataklı ve mo-

~~=-= Takas Llmı'ted eı·rketı'nden i=:.J:E=:ı! ~ illve edecek ve her hafta 'l tahaneye yakın olan hastabakıcı 

~'::nk~ı;ım okuyu- Teblı'ğ Edllmı·şıı·r ::ıe::ı::a!~0~=e:.: -:=-•• .. •-nn11n-...... _.. 1 riciye hastaııklanna tahsis olunacak 
ft~~tten zehlrlenenıler ve asgari 70 yataklı olacaktır. tca-

ltb...~pede Tanzifat sokağında 32 Öteden beri demir Ye malzemei lntaiye lthalltile beden tadilat ve tamirata yakında 
t~ oturan Rasim kızı 30 ya- mtııte~il olan ticaretlaaaelerin Amerika •• lagiiteredea başlanacaktır. _ _ _ 
~~Saniye ile çocukları Cevad ve itbil edecekleri bu nevi malzemeyi ithll etmık iatcdik- lllçla zehlrlenıll 
~ er, Göztepede seyyar sUtçU leri memleket iımile malın cim, mikdar Ye kıymetini Kalyoncuda Hasanpaşa aokağın-
~dan aldıklan sildU içerek ze.. bildirir bir beyuaame ile l9 Klnanu enel Salı akıa· da 9 numarada oturan Niko kızı Bı-
't1ı~e alAimi göstermişler, tedavi U"......., ristiııa babasının kullandığı ilacı iç-
bı.~ üzere hepsi Hay~ Nü- mıaa kadar TAKAS &n11r.D ŞIRKE11 •• müraoaat ...ı&ten sonra zehirlenme alametleri 
" hasww:ıeslı>e kaldırılmıglar- etmeleri IUzaıau ilia •lnur. (10318) östennif, Beyoğlu Belediye huta-

İzdivacın normal ilk prtlarınm 
daimi surette takdir edilmemesin
den çıkan neticelerin ne kadar tah· 
rtbklr olduklannı bizim asalett
mize bakarak görmek kolaydır. 

Burada bir tenasül neticeleri mll
§ahade edilir ki kısmen kibar ha· 
yattan mütevellid bir icbar llzert
ne, kısmen malt sebebler llzerine 
istinad eder. Biri kanın zayıfla

masına, diğeri zehirlenmesine gö
tlirilr. Çünkü mağazadaki bütün 
Yahudi kadınlar Son Altesse'm 
zttrriyetini temin ve idameye ehil 
addolunurlar ve bununla bir de Al
tesse'liğin her ueyine malik olur
lar. Her iki takdirde de bundan 
tam bir tereddi çıkar. 

Burjuvamız bugün ayni yolu 
ta.kib etmeğe çalıeıyor. O da ayni 
hedefe visal olacaktır. 

Ni.hot hakikatlerin önünden ıe
çip gitmeğe llkaydane bir istical 
ile teuebbUs olunuyor. Sanki bu 
hattı hareket ile mevcud olan oeyi 
mevcud olmaktan menetmek kabil 
olabilirmiş gibi. Hayır, bizim bü
yük şehirlerimi% halkının aek ha
yatında gittikçe fuh§a. döküldültl 
ve bu sebeble frengi sirayetine mil· 
tezayid bir niabette kurban hale 
geldifi keyfiyeti bıklr kabul ede
mez. Vakıa meydandadır. 

Bu toptan bulaşmanın kanaat 
verici neticeleri bir tarafdan ti
marhanelerde, diğer taraftan, hey
hat! Çocuklanmızda göıillebilir. 

Bilhassa, çocuklar cinsf hayatı

mızda "vebaya tutulmanın,, mut. 
madt terakkisi hakkında hazin ve 
sefil bir delildirler: Çocuklann 
hastalıklannda ana, babanın fa
zihatleri kendilerini meydana vu
rurlar. 

Bir hal çaresi bulmanın müte • 
addid vasıtalan vardır: Bul JDm. 
seler hiçbir §eY görmezler, yahud, 
dah iyisi, hiçbir şey görmek iste-
mezler. Şüphe yok ki bu en basit 
ve en iktısadi bir vaziyet alma tar
zıdır. Bir kısmı, gülünç olduğu ka
dar da yalancı bir sofuluğlµı kud
si mantosuna bürünürler. Bütün 
meselelerden sanki büyük bir gll
nah mevzuu bahsoluyormuş gibi 
konuşurlar ve, her şeyden evvel, 
yakayı ele veren her günahkar a
leyhinde en derin nefretlerini izhar 
ederler. Sonra, sofiyane bir nefret 
içinde, bu dinsiz hastalığa kal'll 
gö2lerini kaparlar, ve - kabilse 
kt'ndi ölümlerinden sonra. aodome 
ve Gomorrhe lberine kükürt ve 
zift yağdırarak bu utanmaz~ 
!'iyetfı yeni ibret dersi vermesi i
çın ~bı Hakka dua ederler. 

Nihayet üçüncü bir kısım da bu 
f irayetin bir gün tevlid etmesi i
rab edecek ve tevlid eyliyecek ne
ticeleri pek açıkça görtırler. Fakat 
omuzlarını silkerler. Zaten, tehli· 
keye kari! bir ıteY yapamıyaeakla
nna kanidirler. O surette ki, ha
kikatte olduğu tbere, vekayii ken
di haline bırakmak icab edeceği 

fikrinde bulunrlar. 
Doğrusu aranırsa, bUttln bun

lar rahat ve baslttirler. Fakat u
nutmamalıdır ki millet bu kadar 
rahat bir gidifin kurbanı olacak· 
tır. Başka kavimlerde de bundaıı 
daha iyi olmadığı hakkındaki ah· 
te bahane tabiidir ki bizim lnhita
bmızda hiçbir ıteyi değietirmez. 
BUtün denilebilecek olan gey bae
kalarmm da ayni fenalıktan muz. 
tarih olduğunu hissetmek keyfiy&
tl birçok ki§ide kendi elemlerini 
tahfif etmeğe klfi gelmesidir. 

Fakat o zaman kendiliğinden, 
ilk ve yalnız olarak, bu vebaya bir 
hlkim kesilecek kuvvetin kim oı .. 
duğunu vehangllerinin bu yüzden 
mahvolacaklannı bilmek meselesi 
mevzu olur. 

Bu da ırkın krymeti hakkında 
bir miyardır. lmtihana göğü8 g&
remiyen ırk ölecektir ve yerini da,.. 

ha selim yahud daha muannid ya.
hud mukavemete daha kabiliyetli 
bagka ırklara bırakacaktır. 

evvel, gençlife tallQk ettiği için. 
babalarının gllnahlan onuncu bat
na kadar kendilerinden intikam 
aldığı mtldhfj bir doğrulukla söy .. 
len.en kimselerin aaWıiyetl dahi
lindedir. Bu hakikat kan ve ırk a
leyhindeki bu &Uikasdlere taallfik 
eder. 

Kan ve ırk aleyhindeki günah 
bu dünyanın ilk günahıdır ve ona 
kendisini terketmiş bir beşeriye

tin sonunu lpret eden bir al!met· 
tir. 

Bu mesele karşısında harbden 
evvelki Almanyanın vaziyeti nf. 

kadar müessif oldu! Bu vebanın 
bUyUk eehlrlere sirayetine bir 
had çekmek için ne yapıldı? Bu 
sirayetin ve aşk hayatJmıZJn bu 
''mammonisation,, nin hakkmdan 
gelmek için ne tedbir ittihaz ediJ .. 
dl! Halk ldltleshıbı fren.giye tutul· 
muma mini olmak hususunda ne 
yapıldı ve bundan ne netice çıktı? 

Vukua gelmesi icab eden eeyla. 
tasrih edilirse bu suallere verlle-
cek eevab da kolayca meydana çı· 
Jrar. 

Evvell, bu meeeleyi hafiflikle 
tellkki etmemek llzımdı. Billkl-. 
ona verilecek hal çaresine birçok 
nesillerin -.adet veya fellketl baf
b olduiu an••eılm•k icab ederdl 
Anlqılmalı idi ki bu meaele ka~ 
mtmtrJn iatikbali için kat1 olabia 
lirdi yahud olmak llzımgelinH. 

Fakat böyle bir mefhum radikal 
tedbirler atmak, radikal mllda
helelerde buhmmak mecburiyetini 
tahmil ederdi. BUttin mWlhazala
nn birinci pl&nmda, ıuna kanaat 
getirmek iktıza ederdi ki, her eey 
den evvel, b\lttın milletin dikkat._ 
herkes mücadelenin ehemmiyeti 
içinde samimi bir kanaat getire
bilmek için, bu mti dhiş tehlike U

zerinde teJadf ettirmek Jhuncbr. 
Şilphesiz ki, çok kere, gerçek

ten keskin ve tahemmUl edilmesi 
zor mecburiyetlere, ancak mecbu
riyeti herkese tatbik ettikten 
sonra ittihaz edilen tedbirlerin lü
zumu onlara teslim ettirilmek pr-

tiledir ki, hakikl bir tesir hassası 
vermek kabil olabilir. Fakat bumuı 
için de meseleyi kuvvetli surette 
tenvir etmefe, dikkati celbede
bilecek sair gtlnHlk meseleler ber
taraf edilmefe lüzum vardır. 

Herhalde, r.ahiren temini im
kinsız gibi görUııen icablan ya
hud vazifeleri ifa etmek llzımdır. 
Bütün halkın bütün dikkati ayni 
neaele berinde toplanmalı ve bir
leemell, anki hayat ve memat ba
ldkatte bu meeelenin halline baih 
sibi g&ilnmemelldir. Ancak bu 
bahayadır ki bir kavmi bllytlk ha-
reketlere ve büyt1k gayretlere, ih· 
tiyar ve nsulle, kabiliyetli kıl
mak mtlmldbı olur. 

Bu prmatp, yWraek gayelere e
ritmek mevkimde bulundufu •· 
nwı, mtbıferid adam hakkında da 
caridir. O da bu ftZif eye ancak ta
baka tabaka llstUn parçalar albn
da giriamek icab eder. O da daima 
btlttın gayretlerini sarih surette 
muayyen kımıt bir vazifenin ifa
sı therinde toplamalıdır. Ve bu da 

vazife ifa edilmft de artık mtıtea
kib parçaya niBbet kabil görUnUn
ceye kadar blSyle devam etmell
c!h-. 

Kim ytiri1tecek ve fethedilecek 
yolu böyle biribirinden ayrı mer-
haleler halinde ayırmak ltfııi ih
mal ederse ve pa.rçalardan her bl .. 
rini muzafferane ifa için bütün 
kuvvetlerini ıiddetle toplıyarak 
metod daireaiııde bir gayret sarf. 
etmeue o adam hiçbir zaman ni· 
hat gayeye vasıl o1amıy cak, Y°'" 
lunda bir tarafta kalacak, ihtimal 
ki yolu bile kaybedecektir. 

Gayeye dofru brmanmak için 
gayet yüksek enerjilerin muttasıl 
bu çalı§llla bir sanattır, yolun zor• 
luklarını adım adım lktilıam için 
faaliyete sokulmaamı l8tilzanli 
r3el\ 

haaesine ~-~--~ __ l;IJD..llj,L_..blı._DMMIAılla..-.bal.__._ıiAa ______ _ı·...,._ ___ _. __ _ 
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Spor Temasları 
Y alazanın Düğünü Noı 39 Y AZAN: Jf. Sami K..A 

Ankaradaki Galatasaray Takımı Eğer, durup dunırk~n boyunduruk,terini btis~ütün kapamıştı. . Yazan : Feridun OSMAN 
• V çekmiş olsaydı, o vakıt hasmın kız- Daha. güreş başlıyalı anc. 

S ıcak ağustos gecesinin tıkanık, rcaksm, düzgUn kafayla düşün bi yol: iki Ga~eı Maç ı aptı mağa haldo vardı. beş dakika olmamıştı. İki ı 
buğulu halveti içinde yeryü- Hacca'yı na.aıl olsa ele nrecck değil Yörük durmadan salıverdi. Bir a- görenler altı saattir güreşi · 

zü gevremiş, gerilmişti. Yanık gök -ımisin? Benim ne eksi~i~ ~ar! Üste- - - ralık, nasılsa Aliı;toya daldı. Bundan Yürük Alinin tarafdarlaı 
lerde bembeyaz bir mehtab, sabun ka lik ga.ncık ta bana gonullu. istifade eden pehlivan derhal boyun- ,.anlarının fena vaziyete gi 
lıbı gibi eriyordu. - Hay kerata hay! Bense aınca- durukladı. rtince yaygarayı basmışla 

'Mısır darı ormanının ayrığı bol mm Yusuf için söz v~ı:n.i~ibeğm:. B~ş~a İşte; Aliçonun bu boyunduruğu, bir ağızdan bağırıyorlardı: 
bir evlek başına sırtüstü devrilip do- istiyenler de çok. Senı, ışını ~nınm hasmına pahalıya maloldu. Aman _ Böyle güreş olur mu?. 

muz bekliyen Yalaza Mehmed, uzak- amma, .M. ehmed, onlar kuvvetlı, ha - Allah! Bu, boyunduruk değil cende- · 
d k k - Bu, rezalettir .. 

tan hafif bir çıldırtı du \!'arak yerinde tırlı; u~man azanaca sın. re olmU§tu . 
.; ed k - Boğa mı güreştiriyoru 

doğruldu, ve sağ ellle, ağzından dol· - Benim kims en pervam yo ; Yörük Ali, tehlikeli bir vaziyet Gürültü küfüre binmişti. 
ma Çiftesini kabzaladı. Ayak sesleri sen başı.mda, Hacca yanımd_ a old~- almışb. Ağzından burnundan kan 

d 1 b - lemiyor. hasmını ya pes ett• 
U··çüzleme geliyordu. Muhakkak bir tan kellı. .. Yalazanın toka 1 e ıçagı_- boşandı. Kimsecikler bir şeyler söy-

b k b yahud mağlüb etmcğe sava dörtayaklı, bir domuz veya camız nm zorunu bu çukurda az uçu ı- liyemiyordu. Çünkü; güreş iddialı ve 
1. ı ı h · Ali Ağa, bıyık altından 

[manda] olmalıydı. ır er··· Pomak güreşi idi. Sonra; asmın ın-
bel du. Yanında bulunan misaf' Kulağını yere dayıyarak dinledi. Süllün~n hırs ve inadL gevşedikçe, safına kalmış bir şeydi. Muka c .. 

Hayret! Sesler setiklerini [ayak to- Mehmedm de kolları gevşıyord~. Yan ediyordu. d:ın bm: 
puğundan aşağısıııı] önüne çarparak yana konul}uyorlar~~-~rtık. ~ıhayd ualatasa.l'&ytılarla. bir~ yapan Adana lUilli Measuca.t Fabrikası Yörüğün dört dişi kırılmıştı. A - - Ağam, dediklerin çıktı 
yürüyen hayvanların ayak sesine ben darılar ~alkınc~ dugun etınege k.a_- :fudbolculan deU., can veren hastalar gibi hırlı - - E! .. Ben, bilirim bu h 
zc,rniyordu. Bu, bir insan olacaktı. E- rar verdiler ve ılk defa baba f)gul gı- Adana, (Hususi) - Adanada son sürekli alkışlarla selamlandılar. Tri - yordu. - Çok zorlu adam. 
lin(ıe de muhakkak bir lobut vardı. bi ayrıldılar.. b ledi Yörük boyundurukta ölecekti. - Öyledir .. Hiç inada g 

aylar zarfında. spor sahasında büyük bünde vali, tümen komutanı, e - T b d y·· .. k Alı·nı·n taraf - Fakat·, Yürük Ali de 
Dorken, hırıltılı hır· tu"'rkü gevele - uehmedı·n dedı-~i dog-ruydu. Onu · · p rti · · H Ik · · · b. am u sıra a oru -, .ı.H. ~ hamleler görülmektedir. Toros spor, ye reısı, a reısı, a evı reısı, ır dog-rusu. 

mesl. duyuldu·. seven kadar, çekemiycn, ve çekinen ı f db ı tarlarından birkaç kişi, ellerinde so-Seyhan spor, dman yurdu u o cu- çok yüksek memurlar ve Adananın da 
l d kt H 1 H "c ·n'nm tutkun- . .. .. b. palar meydana uğradılar. ve, Aliço- - Muhakkak ... er e ço u. e e ... c tarı arasında lig maçları buyük ır ha bazı tanınmış şahsiyetleri hazır .. . ...... 

1 İndlın pmar başına lan diş bilemeğe başlamışlardı.Açıkça , intizam ve ahenkle devam ederken di-j bulunuyorlardı. nun ~zenne YW:Udu.er. .. . - Yilrük dünyada pes e 
Sa.bun koydum taşma bir şey yapamıyorlar kin güdlip plan · ~ k t 1 Alıço; bu heriflerın, uzerıne sopa- - Evet .. 
m~bir şeyler bilmndim - . . . .. !ger taraftan da mınta a emas arı İlk mi.isabakala.rını Seyhanspor ta- 1 rla eldiv. . örmüştü Şaka de -

kurmaga çalışıyorlardı. Lakın, gun - yapılmakta fudbol meraklıları cid- k .
1 

. f' 1 .. bak a g gını g ·. · . - Fakat, Aliço da düny 
B n da geldi bal?ıma. !er haftalar geçtı· aradan ve bir güz d .. 

1 
' 

1 
tm k zevk·ını· ımı e yapan mısa ır er musa a. g-n, kafasına sopalar ınecektı. nı bmıknıaz.. Eze, eze öld 

• 1 en guze maç ar seyre e t· · · " ı """"'lli t Fab - k .. .. . • .. - .. 1 ne ıcesını "J: - .ı~nı mensuca - Al. h bo•'Ulldurugu hıra -
Mehmed: "Etme be Sullu dayı, bu akşamı Yalaza ile Hacca mn dugun e bulmaktadırlar Diyarbakır Malatya, . · ' . . . ıço, emen .; . 

Yaştan Soru·a mı?,, diye gUlümsiyerek ri tutuldu, sögu···uu avluda daYul dö- · ' A nkası fudbolcularnle yaptıkları ikın- tı üzerine gelen adamlara saldı. Bı-
Kayseri, Antalya fudbolcularının - · ·· k 3 o ı hl · t : . . · · ·k· · kl d İhtiyarı önledi beraberce vülmeğe başlandı . . . .b 1 h .. cı musaba ayı da - e erme e- rıstnın elınden sopayı aldı, 'e, ı ısı-

aya an ı. • · dana seyahatlerının ıntı a arı en uz . tt'l . d h .. tf 
yatak yerindeki ateşin aydınlığına Köylüler umduğundan fazla dost - üzerimizde yaşarken bu defa da An- mm e ı er. .. ne bır en ucu~ e ı. . Yl l - Hem, Aliço haklıdır .. 
gittiler. Sülü dayı bir çınar köküne luk göstermişlerdi. Hacca'ya aşık de- kara ·: Gla.ta.saray fudbolcuları şeh- Genç arkadaşlartmız Ad.ananı~ g~- . Bereket versı~ .~?.tıyeler sı alı a- ı Yürük Ali açtı çığırı .. Gör 
çömelerek: likanlılar bile oğlan eYinde, güle oy- rimize gelmiş bulunuyorlar. Tezahü-ı rülmcğe değer_ y~rleri~de gezdinlm~ rıl~ meyda~a yut uduler.. Adam arı , sıl boyundumk vurdu? 

- Ülen Yalaza dedi, sana iki bu- nıy:1, hizmet görüyorlardı. Güreşler rata vesile olan bu temasların biz- her tarafta ht\kum suren kışa rag- Alıçonun elınden aldılar.d kl - Evet; nihayet güreş l 
"Uk keiam sözmn' vardı Annacıma öğdüll"r oldu, çingene yosmalan sa- de bıraktu!ı hatıralar hissiyatımızın I men hol güneşli ılık ve yeşil Adana- Aliçoyu tanıyanl~r 01 u . ~rı yker- nadır. PeE:ı etsin .. 
"" · · ' · · ı · • 0 

• G ı ı ı k be de duruyorlardı. Hiç seslermı çı ar- ~ [karşıma} çıktığın ıyı oldu. Berum halılara kadar zıl şakratıp genç eı·ı sedirinde yer almıştır. En a-üzel nı- ı mızı a alasaray e eman arı pe - . . hl" _ Dogrusu da budur. 
·Hacea'ya dlin yine çallanmışın [kur eğlendirdi ve ath yaya bütün köy hal- kabına bürünen "samimiye;,, bugli- :1 ğcnerek hayranlık duymuşlardır. n~ıyorlardı. !'leydana gelen pc ıvan _ Hakem heyeti de bir 
yapmışsın] Sen bu nafile sevdadan kı al duvaklı Hacca'yı alıp Yalazanın ue kadar belki bu derece kalbden kal- Yakınlarda Adana fudbolcuları da. hıddetle bagırdı: kl 

1 8
. . maz .. 

· k · ., · t' di b" .k. . .. d d -· .b. H 1 b - A be, kahpe susa ar... ızım ı k. ne vakit va.zgeçece sın. evıne ge ır . be girememistir. 

1 

ır ı ı zıyaretı ıa e e ecegı gı ı a e . k 'l' d. -· d k " - m an mı var . 
. 

1 

· .. . . . . . . . ensemız ı ıse ıregı e, onun ı, sa-
Mehmedin gözleri alevlendi, damar Akşam nikahta, erkeklerin hepsı Ruhlarında ölçu kabul etmez mu- muhtelitının teklifı kabul edıldi -

1 
k d t -· . ~-ı Hakikaten, Yörük Ali, d" · -· · · · · ·ı -· · ı f bo 1 d man ı es egı mı uc.. . _ . Iarmdan kayn:ı.r bir titreme geçtıgı de bulundu. Ne.,c;elı delıkanlılar mu - habbet ve centılmenlık duyguları ı e 1 gı takdırde Ha eb ud lcu arını a B ' ta 1 .... c:ı bu be! .. raya gelse, degil Uç beş 

d h el 
.. .. 1 - - ıre soy rı ar .. gur'"'Y 

besbelliydi Tereddild etmeden: ziblik yapıyorlar: "Sen biraz sonra ı sahaya çıkan Galatasaraylılar sta - sa amız a gormuş o acagız. 
0 

b d ~ b " ses çı ağzından dişleri sökülse 
· _ . . •. . . ~ • . h , vurunca oyun urugu, ız -

_ Hiçbir va.kit! diye cevab ver - gerde~e .. gırerken yıyeceg:n ~umruk- yomu dolduran bmlerce elın kopardıgı l luf;Uf A y an kardık mı be?.. O da, son de:ec~e in~dc 
di. . . . ları duş~n de sırtma kavı hır şeyler • , • •-+.+ Yürük Ali, hiç seini çıkarmıyordu. man~a şereflı bır pehhva 

- Sen bılırsı~'. ben adama .~ı ~t: l k?y!,, dıyorlardı. lfehmed de alay e- ı·kı·ncı· Ka·g""' ıt Fabrı"kası Bı.tmek uzere Aliço, biraz daha söylendikten sonra, .Ahço, ha~nkı dunnfda.dal 
tığım zama.n, dıhle beraber cıgennı diyor: Ytirüğün üzerine gelerek ensesinden Nıhayet. Yoru tara ar 
de l!öker alırım! 

1 

- Aman dayı oğulları eve girdi· ·- t n tiikendi. Pehlivanlarını ' yapışı. 

-Adamına bağlı SUllü dayı, bırak ğimiz gece dayaktan sakata çıkarsak Klor fabrikasının İnşaah da ]erlemektedir Zavallı Yürük Alinin yüzü güzü için ..1Y_ü7.ler~e ~~i birden 
bu yavan lifları da ay aydınlıkken yazık olur pek!,, . . . . . . kan içinde idi. Ağzından dişleri dö- mey~nıı llaugrdıla ı ar .. ve. 
a!:ık konuşalım.: ~"n b ana H~cca'yl Di e cevab veriyordu. bmıt, (Hwıusı ) - G~çen sene, şeh-] kısma tefrık edılmışllr. Memleketı - .. .. .. G"' tek b'"t'" h .1 TA"rın~ ~u n ar. 

· · Y · · d 11 · t I ı vı · d . b. t '-- . 1 kutmuştu. ureş rar u un ızııe gönül hoşluğile verecek mısın, yoksa.. GeHnin kapısı önüne uelmişlerdi. I rımız e teme en a ı muı o an -'>- or ~z e yepyem ır s::ı ııa ŞUıK:Sl o an Sopa, sille, yumrıık 

H ır bundan umudunu kes Deği'rmenci Sadık ilk yu~rug-11 ya. _ fabrikasının inşaatına başlanm~tır. kağıdcıhk, bu kursta mUkemmel bir 1 başladı. .. .. ı·ı t ık l Halk biribirine kanşmışt - ay , · k' . . . Fakat, gureş, gureş ı t en ç mış l. 
- Amma, Allahm emrile olmazsa, pıştırdı ve: ~ Fabrikanm makine aktıamı tamamen şe ıl~e. tE-d:ı~ edılmekle ve fabnka Her iki taraf da gaudarane bir su - ana baba g-Unüne döndü. 

koca bu:ağın demirile olur... - H aydi Allah başına gün doğ -ı'elmiş~r. Jnşae.t lıararclle devam et- ~endısıne lazı:n olan i~ilerini yetiş- rette biribirlerine ı:ıaldırıyorlardı. ayrılmıştı. 
_ Ne der 0 dul karı çocuğu? dursun! mektedır. tırmekteclır. lı..ursda, ayrıca, türkçe, Aliço; çok g.eçmeden Yürüğü meş Ali~o. ba..<;ım]arının üz 
Ve ihtiyar Süllü, kurşun yemiş 1 Bir yumruk yağın uru başlamıştL. ı İkinci kağıd ve sellüloz fabrikala- ı hesab, hendese, tarih Ye vurdbilgisi hur çaprazına aldı. Bu, c;apraz dolu ı mü.ştü. Bir aralık, halkı 

bir kaplan gibi delikanlının omuzla- ı Mehmed kurtulmak için eğiliyor, bil- rımızın yapılması da soua ermiştir. gihi dersler de okutturulmaklad1r. dizgin giden bir çapraz değildi. Has·! dtrına koştuğu görüldti. 
rına atıldı. Mehmed köyde güzelliği kUlUyor, "arasıra: "Yapmayın camm, I Her iki fabrikanın, 940 senesi son - Bu kursun, muhite ve fabrikaya o- mı olduğu yerde Qamaşır büker gibi Ali ağa, Aliçonun çadı 
kadar iriliği ve diriliğile de ünlenmi§ ciğerlerim yanıyor vallaha!,, diyebi-: ba.hannda faaliyete geçmc:si muhak- lan faydası çok büyüktür. Iler şey - bükmek ve altına almaktı. koştuğrn1u göri.ir, görmez 
şahbaz bir gençti, fakat yaşlı kapla- llyordu. Fakat öyle üşüşmüşlerdi, öy- ı kak göri.ıln.~l·tedir. elen evvel kağıdcılık aanayii yerli va- Nitekim: Aliço böyle yaptı. Çap-- casmu. kahya.•una bağırın 
nın öfkeyle şişen ad:\lel~ri. onu bur- le birikmiş hınçlarla yumruk atıyor- 1 lıroıit Kd.~ıd Ji ... !Jrıi<a~; ge•:~· vt gün- tandaşlar .. elinc gcç~~kı e ve her b~ri, razı alır a.lma.7. hasmını büküp ~en- _ Kahya .. Kahya! .. Ye 
kup almışb. Yalaza kendını çabuk to lardı ki zavallı güveyin sesi boğuldu düz faaliyet içindedir. Harb vaziyeti bu sanayıın, muhtelıt elan şubelerın- gelliyerek altına almak istedi. İşte, _Buyurun ağanı ! .. 
parladı. Silllüyü oyluklarile koltuk ve topaç gibi kapı aralığından içeriye dolayısile hariçten gelmiyen kiğıd ih de ihtisas sahibi olmtlktadır. Fabri- bu adna iki pehlivanın zorlu kolu __ Çabuk, Aliçonun ça 
altlarından kavrayıp, kanadları ter- fırlatıldı. Kapıyı çektiler ve bir anda tiyacınuzı mümkün olabilen azami kaya çırak olarak giren işçi, tam bir çarpıştı. Anladın ya? .. 
sine bükülmüş bir horoz gibi a.nğın dağılıp evlerine gittiler. randımanla temin etmeğe g• yret et· k~d ustası olarak tekemmül etmek Fakat Aliçonun wru galib geldi ve İ Klhya farkına varmlş 
içine yumdu, ba.etırdl. Hacca, kapının arkasına bitkin yı- meUc::Pr. tedır. Yörük Aliyi altına aldı. 1 dırına beyhude g·itmemişt 

İhtiyar kuşağındaki ince uzun bal- ğılıveren kocasını dikkatle süzüyor - tzmit fabrikası bir mesleki kurs İkinci kağıd ve seUüloz fabrikaları- Ve, alır almaz da hiç beklemeden I hanları yağladı ve çadır 
cı bıçağını çekmeğe uğraşıyordu. du. Mehnıedin yü:tii sapsarıydı, zor açmıştır. Bu kursa, fabrikanın ken- nın işlemeye açılmasınrJan sonra kurs ve bekletmeden kurt kapanına girdi. 1 de ne görsün? Aliço, elbi 

- Ne yapmalı dersiniz'!. 
- Hiç ... Aliçonun üstüne 
- Doğ·ru .. 

l.Iehmed: nefes allyor, bir elile göğsünü tut - di i~ileri tevam etmektcdil'. Kurs, tevsi edilecek ve binlerce yurtdaş bi- Vaziyet kötü idi. smdan bıçağını çıkarmağ 
- Silllü dayı, dedi, bırak boşuna mağa çalı!flyordu. Sonra yavaş ya - usta. k9lfa ve çırak olmak üzere üç rer ihtisas ve meslek Mhibi olacak- Aliço, kurtkapanına aldığı hasmı- !ş fena idi. Hemen pehli 

çab&lanma.yı. Ben eana kendimi vur- vaş başını kaJdırdı. Pınarları ya.şaran ~ - .. :: .. - . tır. İzmit muhiti, fabrikalarımıza li - m çevirmek için olanca. kuvvetile zor ellerine sarıldı ve yalvar 
durmam seni vıırmağa da el1m var- gözlerle karısına baktL Hacca olup bi onu kavrad1g1 zaman goguslen yırtan Zlm olan elemanları kiti mikdarda. luyor ve gırtlaklıyarak çevirmeğe ça- _ Ustam, pehlivanım. 
ma.z. ' tenleri kavrlyamamUJtı. Çekine çe - bir çığlık kopardı. Mehmedin demin temin etmektedir. !ıt" it halkının, ze- lışıyordıı. Boğuşma o derece gadda- ededm. 

_ Neden? kine yaklaştı. Yalazanın beş parmak yumruklarla dövülen sırtında, sapına ki, kavrayışlı ve uyssl olmasmda rane oldu ki, Yörük Alinin bir dişi - Bırak beni ... Hepten 
_ Sen benim babam yerinesin, ya ku.maştan güveylik gömleğinin ar - kadar sokulmuş bir bıçak duruyordu. fabrikada iyi tesirler bırakmaktadır. kırılmıştı. Ayni zamanda kaşı da rın ağzının tadını verey· 

rın essahtan (sahiden] babam ola - kaBI kan içindeydi. Genç kız ellerile Fer idun Oaman Körfezli patlamıştı. Kaşından akan kan göz- (D 

_Azizim beni dinle .. Merke: şun ı Şimdilik bu kadar malümat yeter. 1 - Tötinger kardeşimdi. Bu müt- yok, evli değilim, çoluk 
lan bildir. Ben Tötinger isminde bi- - Diğer arkadaşları, Filipviçi, hiş hakikati o anlam.adan ben anla- rışmadını. 
risi ki bizim şefimiz odur. Ve bir de !Maryayı ve Tötingeri tanımak müm- mıştım. O beni çok küçük bırakıp _ Anneniz, kardeşini 
Filipviç isminde bir genç, Hola.nda· kün olmaz mı? gittiği için senelerden sonra buluş- Hi hi hi k' - c;:.. ç.. ç Inl 
Belçika üzerinden, hakild ismi Ern.st - Onları bir gün buraya davet et- tuğumuz zaman beni tanımamıştı. vaki annemle kız kard 
olan ve benim beraber yaşadığım Ot- meğe çaltşacağım. Fotoğraflarını a- Ben de evvela onu teşhis edeme - h . 

1 . zaman asret e aramıy 
to, Stener, ve Ma.ria da Holanda.dan labilirsen iyi olur. mıştim . Fakat eski hatıraları ha.ya- Fak t d 

1. d ı dık k h a anneme argını Fransaya geçeceğiz. Şubatın 16 sın- - Yarın akşama ben tertibat ala- ım e can an ça, onuşmasını, a- . d wı1 
da Parisde Galeri De La.fayette ikin- yım. BtlYVK CASUS ROMANI Tefrika No. 34 reketlerini gözönUne getirdikçe fik- şun e on a beraber .. 
ci kabnda sa.at on beıtte biribirimiz- - 'Ben çalışırım. Bu verdiğim ma- rimi topladım. den ayrıldık, biribirimiz 
le karşılaşacağız. luma.tı merkeze derhal gönderebile- Muallim Erich, karyolarının arka- rruştık. Tötinger, Fi!ipoviç, Maria, Ste Hele ziyafet esnasında birdenbire öldUk .. 

Bize muhtelif vazifeler verdiler. cek misin? sındaki mikrofonun üzerindeki bezi ner, Otto, ben bir sofranın başında kendisinden bahsederken. Onun gözünün önünde 
Evveli bir ay kadar hiçbir şey yap- - Hemen bugün.. çıkardı. yemek yiyorduk. - Üvey babanın kün;esi çok fe, .. ri ~eşru bir hayat ya~ı 
mıyacağız. Ve vaziyeti tedkik edece- - Nasıl? - Başüstüne Madam, dedi.. ve Muallim Erich verdiğim haberlerin nadır. Onun ne olduğunu ben bilirim. lcrıme, ruhumun dcrı 
ğiz. Oradaki ajanlarla temas edece - _ Albay Liotar'ın odasile bizim gitti. F:a~s~ya gönderilmiş oldu~u bana _ Liza gençliğjm Holandada geç- kızardığımı. h~ssediyor.d 
ğiz. merkez arasında doğrudan doğruya Öğleyin Otto gelince: bır lkı saat evvel haber vermişti. Ben ti, oralarda glizel hatıralarım var. tırmalıyan ıstifhamı nih 

Almanyarun mahrem fikri: B~çi- muhabere imkanı var. - Yarın akşam 'l'ötinger ve diğer bu toplantı vesilesile, diğer arkadaş- _Fransız milleti çok içer. tüm. Ve ben kardeşimi 
ka üzerinden Fransaye. taarruz. Biz- - Bunu nasıl yapmağa muvaffak arkadaşları yemeğe çağıralım, de - lann mahiyetlerini anlamak, resim- Gibi sözleri fikrimdeki isabeti te- götürüyordum. Mesleğin 
den ve belki diğer mena.biden alaca- oldunuz? dim. lerinin çıkarılmasına imkan hazırla- yid etti. cilvelerine bakın ... 
ğı emirler, raporlar üzerine taarruz - MUhim bir işti, muhabere mü- - Bu da nereden aklına geldi? mak istiyordum. Onun için listeye Muhavere esnasında: 2 -Teğmen Sf;')nCl' .. 
planını hazırlıyacak. Biz; yolları, le- hendisinin elinden kurtulmuyor. Bir - Bizim şef, malfım ya o .. ara- kuvvetli ve çe§idli içkiler koydum. _ Yüzbaşı Tötinger, demiştim. mış veya basmamı~ bir 
vazım depolarını, tren yollarında.ki iki merkez var. Kimisi telli, kimisi mı~daki rabıtalar daimi ve samimi Tötinger fazla içmiyordu. Filipoviç Tehlikeli bir maceraya atılıyoruz. göre kılık değiştirm(~St 
köprUleri, menfezlerin mikdarını öğ- telsiz bir şeyler fakat pekala morsla olsun. İkimizi korusun. ona benzemek için imsak ile hareket Muvaffak olamazsak, arkada bıraka- ceriyor. Ve fevkalade 
reneceğiz ve Alman taarruzunda konuşuluyor. - Sen bilirsin.. ediyordu. 11a.rya ise bol bol çakıştı- cağınız kimseler sizin gibi kudretli, konuşuyor. Biraz avar 
Fransız ordusunun müşkülata uğra- Muallim Erich: - Ben yemekleri organize ederim. rıyor. Stener ile ahbabca kaynatıyor- istikbali parlak merd bir askeri kay- görünen bir adam. tçk 
masını temin edeceğiz. Benim Tardi- - Ben gideyim, dedi. Çok mühim Sen de öğleden sonra, onları arar, Iardı. Evvela bu ikisinin arasında bir betmiş olmaktan çok elem duyacak- Öyle tahmin ediyorum 
yoya. sokulmaklığım emredildi. Fran haberler vermek .. gecikmiyelim ... Ba-ı' bulur, yarın akşam için çağırırsın ... samimiyetin mcvcud olduğunu anla- lardır. dürmek, bomba atma 
sa da komünist hareketini körUkle - kalım ben de buradan nasıl izin alıp - Pekala.. dım. Şimdi size bu ziyafette edil'di - O da bana şu cevabı veı-mişti: zor bir is olmasın. 
ıneğe gayret edece#iz. çıkacaı!ım. Tutesi akşam dediğimiz gibi yap- ğim intibaları bildireyim: - Arkamdan ağlıyacak kimsem [ 



--.... __ - .· ......... ., ..... , 

OkyanUSd8 Şiddetli sınır H.~rbl .. Ozerinde Rusya Milletler Cemi-
• • • PslkolDJ(~ ~~~~~r etinden Ç k d B 1 r D e n 1 Z H a r b 1 halka ~plıy~ak göyle teklifo!zce ıu y ı arıl ı 

zatla goruştum; böyle dedi, §U fikır- -
de bulundu diye bire bin katarak ma- Londra, 14 (Husuai) - Milletler J mek istemektedir. Alman hüklımeti 
ltlmat furuşluk eden psikopat §arla- Cemiyeti asamblesinin bugünkü .içti- bu suretle müttefiklerin nazarı dik· 

(Ba.~ta.rafı 1 inci sayfamızda) 1 yiL"Ünden zehirlenme alaimi gösteren misinin zırhsız fakat süratli üç hafif tanlar, sinir harbi erki.nıharblerinin maında Finlandiya meselesi müza • kati esas gayelerinden çevirmeğe 
tur. Exeter de yaralanarak sUratini kimseler vardır. Admiral Graf Von kruvazör karşısında delik de§ik bir parasız dellillandır. Bütün bu u1111ur- kere edilmiş, Portekiz ve Meksika matuf bir p§ırtma hareketi yapmak 
kaybetmiş ve kaçmakta olan Graf Spee'deki yiyecek, içecek te zehirlen- halde bitaraf bir limana sığınmış ol- !ara bir de menfi nıhlu defetitleri i- mümessillerinin Sovyet Ru~ayı it- istiyor. Müttefiklerin hedefi, nazi 
Spee•nın takibini bırakmıgtır. Fakat miş olduğundan bunların deği&ıtiril • duğudur. live ediniz. Onlar esasen hiçbir §eyin ham ve kahraman Finlandiyayı tak- Almanyanm inhlzamıdır. 
Ajax ve Achilles sabahın 6 sında ba.§ mesi mecburiyeti vardır. Hatıra gelen bir ihtimal daha var- düzgün gitmesinden hoşlanmazlar, dir ve tebcil eden sözlerinden ve Fran Teca\ii7.e Almanya Yol Açmıştır 
hyan muharebeyi terketmemif~ler ve İagUiz Bahriye Nezareti Diyor Ki dır ki bu da 10.000 tonluk Alman ceb c!aima sisli ve bulanık hava isterler, cour ve Butlerin beyanatından sonra Bu hedefi, asll gözden kaçırmıya 
firar yollan arıyan zırhlının pegine Londra, 14 (A.A.) - İngiliz bah- ~rhlılarının h~iksti halde, zırhtan böyle bir havada negvüııüma bulur- umumi heyet 13ler komitesinin ra- cağız. Sovyetlerin Polonya ve Fin -
dtl§müşlerdir. riye nezareti, küçük İngiliz kruva - mahrum ve sırf korkuluk olarak lar, hiçbir şeyden memnun değildir - por ve kararını 9 milstenkife karp l ıandiyaya kal'§l taarruzlanna Alman 

Gece saat 10 sıralarında gemiler zörile Ad.mira! Graf Von Spee ara- zırhlı gösterilmiş birer propaganda ler, aksini düşünür ve iddia ederler. 32 devletin ittifakile kabul ve tasvib taarruzunun yol açmış olduğunu as· 
ltio de la Plata kıyılannda çarpışı- sındaki muharebede Achilles kruva- teknesi olmalarıdır. İtiraz ve geçimsizlik, memnuniyetsiz - etmiştir. Ii unutmıyacağız. Tahrib kuvvetleri 
Yorlardı ve endaht atışları 9 mil ka· zörilnün battığını tekzib etmektedir. "Puntc de l'Este,, hakkında gele- lik bunların esas karakterlerini te§kil Müstenkifler İsveç, Norveç, Dani- nin bu son kurbanına elimizden geleı. 
dar yaklaştıkları sahilden görünüyor· İngiliz Deniz Müfrezesi cek aydınlatıcı tafsil8.t bu akideleri eder. Bu tiplere bir de mitoman de- marka, Letonya, Litvanya, Çin ve her tUrlU yardımı yapmakla mükeJ · 
du. Takviye Edildi çözmüş olacaktır. nilen uydurucu zümreyi ili.ve edelim. İsviçredir. lefiz. Alman taarruzuna karşı mukE.· 

P_unte de l'est _açıkların~a b~§lıy~n 
1 

Nevyork, 1~ (~.~~? - ~~ntevideo Şimal Denizinde Paris Tababeti Ruhiye hocası müte- Konseyin Kara.n . vem~timizde bütUn ~ayre~.ıe~imizi 
denız muharebesi Montevıdeo onlenn radyosunun bildırdıgıne gore, Graf . -. .. . . veffa Dupre'nin uydurucu tipler adını Cenevre, 14 (A. A.) - Mılletler teksıf etmek ve fenalıgı kokünden 
de bitmiş ve ağır hasara uğrıyan Al· Von Spee zırhlısını bekliyen İngiliz Bır Alınan Kru\az.<>rde Bır verdiği anadan doğma yalancılar da Cemiyeti konseyi saat 17 de 107 inci söküp atmağa çalışmak suretiledir 
~an zırhlısı derhal körfeze girerek kruvazörleri yeni harb gemilerile Denizaltısı Torpıllendl . . kendiliklerinden havadis icad ederler. içtima devresini akdetmiştir. iki, Avrupa milletlerini kendilerini 
Umana bir kilometre mesafede de • takviye olunmuştur. ~n.dra, 14 ~A. ~-) .-:- Am~rallık Görülüyor ki sinir harbinin vası· Reis yeni azalara hoş geldiniz de- beklemekte olan akıbetten kurtara -
t?:ıirlemiştir. Diğer taraftan haber alındığına 1 d~ıresı, Bre~~nın _gormuş ~l?ugu a~- taları, unsurları ne kadar çoktur, dikten sonra, konsey Assamble tara- bileceğimizi üınid edebiliriz.,, 

İngiliz kruvazörleri de biraz sonra göre Tacoma adındaki Alman petrol nı tahte~bahırın şım~l. ~enızııı?e duş hepsi de keyü ve neşemize, rahatlığı- ! fından kabul edilen karar suretine 1 Muharebe Vaziyeti 
gelerek liman açıklarında demir at - gemisi şafakla beraber Montevideo- ma~ı~. ~ır tah~lba~ırını ~e bır ~":1- mıza, tatlı uykumuza musallat olu- ittila hasıl etmi§tir. Helsinki, 14 (A.A.) - Külliyetli 
truşlardır. Beynelmilel ahkama göre dan hareket etmiştir. Bu geminin vazo~U torpıllemış oldugunu bıldır yor. Ya.şayan ve düşünen insan ha- Konsey, Finlandiyaya karşı yapı- miktarda Sovyet ihtiyat kıtaatı, Le
.Alman zırhlısının 24 saat sonra, bi- Graf Von Spee'ye dışanda mayi mah me~ted~:. . . diselcrc karşı Jakayd kalamaz, lakay- lan Sovyet taaITUZunu takbih eden ningraddan şimal hududuna kadar 
taraf limanı terketmesini bekliyecek- ruk vereceği zannediliyor. Bır İngihz Muhrıhı Kaza İle Bath di de bir hastalıktır, fakat alakası· ve bu ~uretlc Sovyetler birliğinin tahşit edilmiş olup, Finlandiyada ge-
lerdir. Graf Spec Derhal Harbe Hazırlanıyor Londra, 14 (Hususi) - Duchesse nın hududu insanın iradesini felce kendi kendini Milletler Cemiyeti ha· ! niş bir taarruza geçmek üzere emir 

Ölenler Ve Yaralananlar Nevyork, 14 (A.A.) - Havas bil- isimli İngiliz muhribi, başka bir lngi- uğratacak halde olmamalıdır. Aklı ricinde bırakmış olduğunu müşahede beklemektedirler. 
Montevideodan bildirildiğine göre diriyor: liz harb gemisile çarpışarak batmış- fikri yerinde fakat sokağa çıkmıyan, eyliyen bu kararı, muhtelif hatible- Bitaraf askeri mehafilde yan ya-

teınide 30 ölü, 80 yaralı vardır. Bun- Radio National, Uruguaydan öğ- tır. 143 kişi olan mürettebatından bU yahut mütemadiyen elini yıkayan, 1 rin nutuklarından sonra, tasvib eyle- , nya teyid edilen bir telgraf Sovyet- -
lar hemen karaya çıkarılmıştır. renildiğine göre Alman Graf Von yük bir kısmı boğulmuştur. kimseye el vermiyen bir evhamlı ne miş ve bu suretle konsey Rusyanın lerin, hududun öte tarafında bir bu-

Uruguay makamatı mümessilleri, Spee zırhhm, Montevideo limanını YENİ SABAH - Diğer bir İngiliz kadar bedbaht ise aklını, fikrini şa- ihracına kat'i olarak karar vermiş- çuk milyon asker ve 100 tayyare tah 
l.avaıleja romorkörile gece saat 11,30 derhal terke ve görUnUşe nazaran harb gemisile müsademe ederek bat- yialara kaptırıp sinir harbinde mağ- tir. şid etmekte olduklarını haber ver • 
da limana giren Admiral Graf Speelkendi~ini Rio 1e fa P1ata mansabında tığı bildirilen "Düşes,, muhribi 1932 lub olmuş fcrdler de öyle acıklıdır. Yunanistan, Yugoslav, Çin ve mektedir. Finlandiyalıları, her taraf-
~e gitmişlerdir. bckliyen İngiliz kr-J .. azörile harbe gi- yılında denize indirilmiş olan "D,, sını şu halde insan kendi varlığına, benli- Finlandiya müstenkif kalmışlardır. ta bu çığa göğüs germek üzere mev- , 

Ölü ve yaralılann karaya çıkarıl- rişmeğe hazırlanmaktadır. fı sekiz muhriblerinden biridir. 1375 ğine numara verdikten, kıymet hük· Finlandiya murahhası, hem dava- zilerini tahkime hummalı bir faali ,. i 
tnıuıını ~örmek i~in .m~azzam bir ka- Puntede l'Este deniz tonilfıto mai mahrecinde ve saatte miyle kıyrnetlendirdikten sonra hadi- cı __ hem ?e hakim olamıya~ağı?dan yetle çalışıyo~lar. ~o~o bilhassa 
labalık lımana gıtmıştir. • '<35.50) mil süratinde olan Düşes 50 seleri şuur adesesiyle tahlil etmeli, ka mus~enkıf kalmak .m~cburıyetinde kuvvetle tahkim edilmıştir. 
İngilizler Zehirll Gaz Bombası Mı muharebesi d d"' t ta (l2) f t l"k rannı ve hareketini metanet ve so- oldugunu beyan etmıştır. Ruslartn Şiddetli Bir Taarruzu 

Kullanıruslar? Cenubi Atlas Okyanusunun sahne r.-pı; a tor ne<l f" tsan ıml~ r: 1 
' ğukkanlılık çerçevesinde ' tanzim et- Balkan Dc\letJt>rinin Hattı Hareketi Londra, 14 (Hususi) _ Sovyet 

M:ontevideo, 14 (A.A.) - S:ı.bahle- olduğu üç hafif gemiden mürekkcb 

1 

1
:t aln~. a:yar~. at 
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3 
~~ ;ne melidir. Cenevre, 14 (A.A.) - Anadolu a- ordusu bugün şiddetli bir taarruza 

~n saat birde buradaki Alman elçisi bir ın,' iliz Jı:rı.ınızCJr fırkasile 10.000 ~ıd rakyoz '.e
1 

sc .~z hanh e d. ·B t kor- Hadiseler inkişaf eder ve bu in _ jansının hususi muhabiri bildiriyor: geçerek tayyare ve zırhlı otomobil-
A_;ı~. S k .. .. r.ı pı o ovam e muee ez ı. u e ne- T"" k" d 1 . N tt" S d k 
\Uıııral Graf Von pee ruvazorune tonluk Admiral Graf Spee Alman ceb . . . .. .. . . kişafa göre milletlerin başına geç- ur ıye e egesı ecme ın a a , lerle Lagoda cebhesinde Fin hatla • 

ı>:d k .. t k d t f . . . nın zıyaıle Buyuk Brıtanya bahnye- t ·ı· l , t" · r ı· · Mr Butler ve h"' . . H d d ~· ere uç saa uman an ve ay a zırhlısı arasındakı denız harbı hak - . . . . . miş mcsul şahsiyetler kütleleri ayni ngı ız ıe) e mm e sı . nna ucum etm~tır. u u mınta "' 
ile ·· ·· u t•• .. .. . A • sı ycnı hır muhrıb daha kaybetmış l "1: p 1 B . ·1 zun mülakat k d 1 k LA1..:.:-gonışm ş ur. kında henuz mutemmım ve layıkıle . . soğuk kanlılıkla idare ederler. Bilhas- " · au ow1couı ı e u - asın a yangın ar çı mıştır. cuuu. 

Al 1 . . 'd a·· d .. wu oluyorsa da bu sınıf gemılerın meb- ı ı d b 1 t . . . "dd ed man e çısı gemı en on ug za- 1 etraflı malumat gelmiş olmamakla be . . . . sa Türk milleti bu cihetten korkunç ar a u unmuş ur. Finlerın aynı şı etle mukabele e-
<llan gazetecilere beyanatta buluna • raber (28) santimetrelik 6 büyük top z~h~etı k~_rşısı~~~ zıyaın pek hısse- imtihanlar geçirmiş, tarihte bliyiik Balkan antanb delegeleri dün ak - rek taarruzu püskürttükleri haber 
~k mn~ul ve mecruhlann ekserisi- la müsellah bir zırhlının biri 6 tane dıl~ıyecegı. tabııdır. . . hadiselerle l~nrşılaşmışt.ır. Milletimi· §a~, Assambl~~ Finla~diya mese - verilmektedir. 
01n İngılızler tarafından kullanılmış (20) santimetrelik, diğer ikisi de se- Bır İngiliz Mayn Gemısı Mayne zin sinir harbinde de bu muvaffaki- lesı hakkında ıttıhaz edılecek hattı Diğer taraftan Norveçten gelen ve 
~la~. zehirli gazlı obüslerin tesiri!.le kizer tane (15) santimetrelik topu ta- Çarptı . . . yeti gösterdiğini ruhundaki, manevi- hareketi t~~b!t. e~.ek _üzere n.oktai dnlıa v•Jf;Ct?k olan ~ö·ıiıllüler de teş-
nı~ş _ve yaralanmış olduklarını soy- şıyan zırhsız üç tekne kar§ısında . Londra, 14 (A.A.) -.tn?1lız w_ıı- yatındaki selıibetile yakından görüyo ' n~zar tcatisı ıçm Tıırkıye heyetı nez- kilatlandınlınak~dır. 

lernıştir. mar71fıb olarak bitaraf bir limana il- lıam Hallet mayn gemisı hır torpıle ruz. Dünyanın birçok memleketleri dınde toplanmışlardır. - ....... ________ .. .._ 
Londranıo T~.kzibi . tid etmiş olduğunu daha §İmdiden çarparak batmı~tır . . ~emi müretteba- vaziyetlerinin karanlığı içerisinde bo- Assamble b~gün hususi komitenin 

. ~ondra, 14 (A.A.) - Atlantik de- öğrenmiş bulunuyoruz. tından ancak hır kışı kurtulmuştur. calarken biz Erzunımda medeniyetin ra~runu tetkı~ ~~k v!: k~r~~n 
"iıinde üç İngiliz kruvazörile çarpı • ,. Şayet bu haber tecyyüd eder de Batan Ticaret Gemileri büyilk eserini iı;letmiye açıyoruz. şu uç n_oktayı ıhtiva cdecegı bddırıl-
~ harb gemisini~. bangi ?emi oldu- "Amiral Graf Spee,, nin üç İngiliz Londra, 14 (A.A.) - Bahriye Ne· Büyiik Ata İstiklal savaşında Türk mektedır:. . .. 

Hitler Bana 
Dedi ki hakkında henuz kat'ı malumat hafif kruvazörü karşısında perişan zareti tarafından bu sabah aşağıda- milletinin yaratıcı ve enerjik giicünü 1 - M~tearı ızın ta~bı~ı, . 

~0ktur. Bu geminin Amir~. SChC:r olarak bitaraf bir limana ilticaya ki tebliğ neşredilmiştir: bütün dünyaya göstercii. ımm Şef _2 - _'Ahlletl_er . Cemıyetı vasıtasıle (Ba.,tarafı 5 inci sayfada) 
~u~ Gr~ Von Spee'den bırı oldugu ~~~ur ~aldığı tahakkuk eylerse ki, 13 kanunuevelde Deptford ismin_ t~ön~~nd?. milletin. mak(ıs tali.hini yen- Fınlandıyaya ıhtıyarl yardımda bu - da durmanın bizim için imkansız oı. 
d ?1ın edılmekl_e ~ab~ ~u.nu~ açık butun aJans telgrafları bu noktada deki İngiliz vapuru Norveç kara su- dı, Turkün hedefı muasır mılletler a- lunulması, . . duğunu son defa olarak zihninire yer 
lıietııza~ sade~P. ısmı d~ştırıl~~ş ay- ittifak etmiş bulunuyorlar, hakika _ larında Sund Stadın bir çe)'Tek mil rasında hür ve müstakil yaşamak, . 3 -:- .ı:rJantın hü~ü~~t~nin taı_ebi leştiriniz. Siyasi ve içtimai sistemi • 
l' gcmı oldugu zannedılıyor.Dıger ta ten deniz harbi tarihinde yeni bir dev batı şimalinde bir Alman denizaltısı sulhün bekçi.si halinde kendi kuvveti· lizerıne :sovyetler bırhgınııı cemı - mizi, bütün dünyaya şamil bir realite 
tı~tan Bahriy~ Nezar~tinin bir te~l~- renin açılışına şahid oluyoruz demek- tarafından torpillenmiştir. ne emin olarak, itimadı nefsle, soğuk yetten ihracı. . , yapmağa ve bunu biltUn milletlere 
~ .. de, Montevıdeodaki Alman elçılı- tir B k .1 .. 1 f d kanlılıkla işine devanı etmek her va Chamberlaın ın İthamları kabul ettirmeğe muvaffak olacağız, 
1511ld J • t f 1 · u va a 1 e son gun er zar ın a < ' - Lo d 14 (A A ) Chamberlain ah d d haka. tte l d 1 har en ge en ve gemı ay a arının Zira, bugüne kadar hiçbir deniz Norveç bitaraflığı üç defa ihlfil edil- kit mücadeleye hazır bir halde ener- n ra, . . - . y u a uı.a as a mevcu o • 
~dallı gaz bombalarından yaralan- harbinde ağır toplarla müsellah zırh- . b 1 ktad ji ve imanını her şeyden üstün tuta- bu sabah Avam Kamarasında Fın - mıyan ve meriyete girdiği ilk gün. 
~ nı iddia eden matbuat haberleri lı bir hattı harb gemisinin topu yani mış u unma ır. rak dinamik bir varlıkla muktedir ve landiya meselesi hakkında beyanat- den itibaren, galiblerle mağlftblarm 
.,...~'t surette tekzib edilmektedir. İn - taarruz bakımından kendisind~n za- Ko1pc~hag, 14 ~A.A.) - Gotebor?. tedbirli olarak her tiirlü yarınlara ha- ta bulunarak ezcümle şöyle demi§ • karıştırıldığını isbat eden bir sulh 
""tlı b h · · 1 b b · . . dan ngıltereye gıtmekte olan ve mu t' . h d · k · · t· -· · b ·ı ~ a rıyesı, gaz ı om a ve mermı yıf, zırh yanı müdafaa bakımından . . . .. .. zır bulunmaktır Milli Şef ve onun iş ır. mua e esme arşı gırış ıgımız ası 

ısmarlamış ne dek lla ışt k · · d d h rettebatından yalnız bırısı dort gun · ' "- Fı"nlandı"yalılar memleketlerın· ı· mu··cadelede bile muvaffak olamıyaca-' u nm ır. endısın en a a cılız tekneler kar- . . . arkadaşlarına · b" tek hedef 
· . denızde kaldıktan sonra bır İngıliz ınanmış ır b k h ·11 beki ·ı Nı7.8Dli Vazıyet şısmda mağlfıbiyeti kabul ve itiraf e- . . . etrafınd kid . . . d u a raman mı etten enı en şe ğız. 

~londra, 14 (A.A.) - Burada te - derek bitaraf bir limana ilticaya mec geınısı tarafından kurtarılıp mi.iteba- mı"z hera t: ·ı ··emt ılzk •. unl anımk ız, ıra le- caat ve azim ile müdafaa etmekte - Göbbels müdahale etti: - Şimalt 
ki o ed" t f t 1 f 1 ı · m u e ın ere arşı ge e- . . . .. z ettirildigıw·ne göre Alman kru - b ı ·· ··1 ·· b" d ··1d· n Y ı ay ası e e 0 muş 0 an k k d . . . dırler. Finlandıya ordusunun duşma- Amcriüada kanlı bir ihtilal tevlid et-~- . .. . • ur o ması goru muş ır şey egı ır. . . cc a ar kuvvctlı ve dınçtır. . w . ~ 

tla, örUnun vazıyeti 13 numaralı La Atlas Okyanusunda karşılaşmış 0 _ ~fagnu~ ~dındakı Dan~marka ~a~ra- na ... çok faık __ ol?ugu_ a~ıkar~r. mekten daha kolay bir şey olamaz. 
~~e mukavelenamesile alakadardır. la·n iki taraf kuvvetlerini gözden ge- ~nı hamıl vapurun şımal denızın_de Mı·ı.ı--ı Şefı·n Tefkı.klerı· .· ovy~t hükumetının F.'!~~ere .. ~e Orada mevcud içtimai ve ırki ihtilaf-
l'ib ~ukavele~ame muci~in~e, muha- çirelim: hır mayne ç-~~ar~ batması Danı. - ıı:.nıandıya):a karşı tecavu~, butun Iara dünyanın hiçbir memleketinde 
1ltıı bır devletin askerlen bıtaraf bir Bir taıa!tn lOUOO tonilato mai mah markada buyuk bır heyecan tevlıd (Ba!:>tarafı 1 inci ~ayfamızda) dunyanın vıcdanına karşı bır taar - rastlanamaz. 
a.:ı anaa ancak 24 saat kalmak müsa- recinde seki t (2S) t" t etmiştir. nızdur.,, İki gayri müsavi kuvvet a- Tanımadıg7ım Bitlerin davetlisi sı 
~es· . z ane san ıme re- her taraf baştan başa bayrak - . . . 1 tıuıı·ını haizdir. Gemideki hasar, ge- lik, sekiz tane (15) santimetrelik a- Algol adındaki bir İsveç gemisi de larla donanmıştır. Saat ikide ı_:asınd_akı _bu cıdalın sonu n~ o aca - kınblı bir tarzda sükfıt çiliyordu. Hr 
~;n Yeniden denize açılabilmesini ğır ve mutavassıt topla 14 tane tay- Palsterbo yakınında bir Alman may- Cümhuriyet meydanında asker, gı~ı §ı.?1dıden keş~ ve ~m.ın etmek ler bunun farkında oıara-;:- ona düş 
lıt. ~edecek derecede tamir edilebi - re dafii top ve beş tane de 533 lük nine çarparak batmış ve sekiz kişi- jandarma, polis müfrezeleri, o- mumkun _olmadı~nı -~~lıyen :-1· manca nazarlar atfetti. 
ttt,i~~ halde_ geminin, limana ilti_c~ torpito kovanile mücehhez ve saatte den ibaret olan müretebatı boğulmuş kullar,memur ve halkın iştira- <?1~mberlaın, şu sozlen ılave etmış- Göeb~ls devam etti: _ Şimali A· 
~l 1 amankı muharebe kuvvetim (26) mil süratle seyreden bir zırhlı tur. kile yapılan toplantıda Milli Şe· tir· merika, hakiki bir etnik halita teş 
~§tıracak mahiyette tamirat ya hattı harb sefinesi. Heligolandi Bombardıman fin hayat \'e faaliyeti hakkında "- Alman hükumeti, açıkça mü - kil etmektedir. Bütün bu unsurlar. 
' 

1 
hiçbir surette tecviz edile - K&l'§ı tarafta ise biri (8390) toni- Londra, 14 (A.A.) - Haber veril- · nutuklar söylenmiş ve gece de tearrızın tarafını iltizam etmiştir. demokrasi cilası altında kımılda"" 

Batta Finlandiya davasına müzahe- k adı H A "k b" · lato mai mahrecinde, fakat yalnız diğine göre, İngiliz tayyareleri mü - bütün şehir tenvir edildigwi gibi 
1 

ma t r... ayır, men a, ızım 
Berlinln tddiala.n ret etmekte olan skandinavya mem- · · sl hl"k l' 1 k 

bl'. . . altı tane (20) santimetrelik ve dört teaddid defalar Haligolanda taarruz · Cümhuriyet meydanında ve ıçın a a te ı e ı o amıyaca br. 
ı.... ~ lin 14 (A.A) Al t h leketleri aleyhinde yapmakta olduğu Hitl bo- k b" 1 H tt1:. "'l' ' · - man ıs 1 - tane de (10) santimetrelik top ve al- etmektedirler. Almanların bu müs • · Halkevinde yapılan toplantılar- er, gu ır sese: - a • 

at bUr c bA Ati Ok plancı propagandası ile mütearrıza h bd b" t hlik t a1'"1 osu, enu. ı as yanu- tı tane 53.3 lilk torpito kovanile mü- tahkem adası Alman filosuna ve tay- da muhtelif eğlenceler tertib e- onun, son ar e ır e e e!lftı et· 
lı.~ \ıUk l ı bahri yardım etmektedir.,, . ld w d"" .. k b" h tad .~ ua ~e mı§ ? _an . mu- cehhez "Ekseter,, hafif kruvazörile yarelerjne üs vazifesi görmektedir. dilmi§ ve milli oyunlar oynan - Finlandiyaya İngiliz Yardımı mış o ugunu uşunme ır a ır. 
~rt • ._~olayısile İngıhzlenn Exeter (6850) tonilato mai mahrecinde ve A . da k lı l . . mıştır. Bundan ba§ka bütün Amerikah, asker değildir. 
\ "CUQ ağır kruvazörlerin'n kuman seki t (15) d" ynı zaman mı natıs mayn enn '' De\·am F.decek Hitlerin davetlisi tekrar, müdahalı ~ ltaPrüsü be b ı. . z ane ' ort tane de (10) deposu burasıdır. İngiliz tayyareleri halkın iştirak eylediği bUyUk Chamberlain, lılilletler Cemiyetinin 
.~ ı.:_. r ava ve makınelerın • santimetrelik topla ve sekiz tane de . .. . bir fener alayı tertib edilmiştir. eylemek istedi: 
'.:'.birisi harab olmU§ olduğu halde (53.3) lOk torpito kovanile mücehhez gecrake ve gUnduz kara.kol. ~çuşları ya- ' • • lçti~aı hakkında IU sözleri söyle • - Amerikalınm hakir görülecek 
~~-çekip götürecek bir vasıta- iki hatif kruvazör. pa Alman tayy~da a~ın~n- mittir: bir bumı olmadığı baklondald bna· 
~-ven Rio de la Plata mansa- Bu •lllhlardan başka Alman ceb na ve mayn atmauu&a& manı ol- Bulgar Başvekili "- Biz, Finlandiyaya tayyareler atimde l8l'ar ediyorum. 
~ bekıemekte olduğunu haber nrhhsmda iki tane İngiliz kruvazör- maktadırlar. verdik ve bu yolda devam edeceğia. Hitler sofradan kalkarak hkldetle· 
~h · · leriııde de ikişer ~e deniz tayyaresi Garb Cebhesinde . (Bqtan.fı 1 lnel sayfamızda) Finlandiyaya harb levazımı da ver- - Ah, onlan tahkir eylemekte~ 

aberlere göre İngilizlerin vardı. ğinın m kuvvetli garantisidir. llu- mek niyetindeyiz. kim bahsediyor? eledi. 
~ ~ adındaki kruvazörtl bat Almanlar Bir Jl'raasa Blevzllnl malih Bulgaristuu_ . n vaziyeti bir bek Alınan hilkilın_eti, yapmakta oldu- "Efe-..:ıın--, •manında, B1Z1D. • Am""-
~. - Alınan zırhlısının zayıf haeımlan • p'--u.a•- lem vaziyetidi Buı-..1 ..... - "'-• da il ~ ..aıı.. uu..ug- ,... _......,.. e r. a---.... müt& ., ... propagan e, uul.Ull uuuyanm rikanızı istediğim gibi dUzelteaejim, 
~ 0 af . k~daki mağlf.lbiyetine acaba sü- Paris, H (A.A.) - 18 ki.nunuev- yak.kız bulunuyor. Bugtlnlrll hattı dikkatini l'inlandiya meseleaine çek- Alman A·--A..- denk& 
.. ~ llıaıısa~m Von Spee, Rıo d-: la z:at mı _se~~- olmuştur? ~oksa İngi • vel akpm tebliği: hareketi, kendi milli programından E2S ;'arlara yanın, u~ .Amerika~~ 
~ dan yukarı.ya d~ liz denızciligı ve ablgaııhğı kar§ıam- Dün Sarre garbinde cereyan eden vaz geçtiğini tazammun etmez ve rafında daha i · halli -mUmkÜııd . y 

1 
~ _gün, 

~ ~f1a.yın Moııtevıdeo ~- ~ mı ~ ve müdafaa kabiliyeti- milteaddid harekit esnasında, küçük memleketin hayati menfaatlerinin Hwrusile ki ııai';a gibi bUyUk bir !; ::.:rmü mel ıstinatglhunız 0 
• 

\ ~ obüs ~:.e·~anl ~ ~ ytlksekligıne rağmen "Graf Spee,, mevzilerimir.den biri düşman tarafın- müdafaasını dokunamaz. let her halde sulh anında bu sahada Bir ~Üddet durdu sonra pınları 
lıa)U ınaktul vem~~ u~r e ıtiratı ~ze.~ecb~r ~almıştır? B~ su- dan i§gal edi~§ ve ıo_ kadar esir a- Bulgaristanın emelleri, ihtilafın dı kat't bir söz söyliyecelrtir. Bu aözr ·, : .:ıt : • 

~~an istihb t bUr t .li: alle~ hıç !J~phesız ~ı Punte de 1 Este lınmıştır. Vazıyet, 12 kanunuevvel ak şmda da kalsa tamamile tahakkuk yalnız kendi menfaatleri için d~ :_ lstedigı-·miz m -aı-ti • 
~"ll11 ara osu, ngı .z desıız harbı hakkınaa alınacak mU +...>.H~-..:ı .... de ·· ı eli- · h ·1 · -~· · . '<>6' • ... • .. u.uMC 1 

tlennin 7.ehlrli crıı2 bombalan t--; .... taf ·ıat b ktir • 18.~ ..... ~~ ~Y. e~ gı veç ı elettın e ıl~r ve Bulgaristan k<>m§u ona muharebeye girmemek azmindt . - ..1•.-ocak bilcümle vasıtaları e tiz 
e- ..._.......... sı ceva verece . eski haline iade edilmi§tır meml etin mUtktlr bndan · stif d üzah · · 

~ olduklarını bildirmektedir. Bu dakika jçiıı bildiğimiz bir eey ~ he eti umumi .eeinde M -ld bilir Bulgaristan a ı . a .e m eret eden ve daima sempatiaı -.: ........ J"., ve her halde, Ame •. ~a-
Almanlar uasmda bu gaz vana o da zırhlı bir hattı harb ge • kfuıet va dır Y y su ~ • . d . meaeJelerinın bir ne mazt_ı:ar olan ~emleketler hakkm- ı yı Almanyaya saldırtmak için bir 

r • nesm eıı zıyade sulh maııuı et .. da da 10yliyecektır.,, Wilson artık ortaya Çlkmıyacakbıt. 



· Sıhhat ve güzellik 
Sağlam ve güzel 

Dişlerle 

Sağlam ve güzel dişler de 

RADYOLiN 
ile temin edilir. 

Dişlerinize çok dikkat ediniz. 
Bazan en üst ad doktorların bile sebeb 

'f'ENI 8ABAJI 

1 •••••••••••••••••••••••••~ · Istanbul D ft d 1 v d 
,.... \ Eminönü Ahiçelebi mahallo~nin ~~i !~nıgı~<lel~Il !.,·:ıl<l<>I • Paşa bahçe • Çeşme yeni Çoba.nsuyu sokasında kiin eski mulıaınn cr.i frmin .. t 

1

• • 8 ! 10 yeni 12 numaralı üstünde üç oda, hela T...lrn I .ir..1. _ 
• • ve altındn bir mağazayı muhtevi binanın 1 4 l 2GO 84 = Tug~ la Fabrikası = lı6:~~~da Kara~ust:ı.fa.paşa m~hallesincle Ke-
• • meraltı ~addesınde eskı 42 ycnı 60 \'e Beyzcı

• de sokagında eski ve yeni 1 nnmıtralı münhc-
• • 1 dim hane ve dükkanın yangın duvarı dahil 
• EskidE-nberi büyiik bir şöhreti olan bu milli müessese ild sene- olduğu halde 27,5 metre murnbbaında~:! arsa-
• denberi ~·eni ellerde şehrimiz.in en sağlam ve en revaçta prese ve • nın 1 ' 2 hissesi. 69 6 
• kt'lfpiç tuğlab.nnı imal etmektedir. Her nevi i.ıışa.at için çok elve- • • Yukarıda vasıfları yazılı gayrimcnkulicr üzerindeki hazine hissesinıtJ. 

rlşli \'e kınksız sağlam tuğlayı ancak: • mülkiyeti hizalarında gösterilen muhamm<"n bedeller üzerinden açık ar~· 
• • !11:m~ yolile satılacaktır. Satı~ bedeli peşin olup nakden veya müb:ıd•! • PaşabahÇB TUgv la f abrı'kasından • ıkincı tertib tasfiye bonosile ödenebilir. Arttırma 25112; 939 pazart~

1 

• • 
gilnü saat on dörtte Milli Emlak Müdürlüğünde müteşekkil komisyonda 

• • 
yapılacaktır. Taliblt'rin yukarıda yaıılı t<.'minatla muayyen giin ve suııttıı 
komisyona müracaatları. "10367,, 

· · b J d "ki b · h t • Tedarik edeLillrsin.iz. Tıığla a.1mak istiyen l~t 8&lıiblerinin • ve mCOŞClill U ama l arı ır as a- . • bir k&r&r vermeden enel bir kere de Paşa.balı~ · tuğla fah!ika.sı • 
lığın diş iltihabından ileri geldiği pek • maruulitmı görmt.'leri menfaatleri iktlza.'flnd.andır. Tuğla.l&n • 

çok tecrübelerle anlaşılmışhr. • yerinde gömıeğe vakitleri olmıyan ist"klllere, verecekleri adrese • 

Orman Umum Müdürlüğünden : 
Bolu Orman Mektebinde Riyaziye (aritmetik, Geometri, cebir, 'fı+ 

gonometriJ ve Fizik (Fizik, Kimya, Meteoroloji) dersleri için iki mııal· 
!imlik münhaldir. 

• • .... • nümu.ne de gönderilebilir. • 
Sabah, ogle ve akşam her yemekten • Ttıeron : <3o> dan <'js> i arayuuz. • 

sonra günde 3 defa •·•••••••••••••••••••••••••• 

Memurin ve teadül kanunlarında yazılı vasıflarla. bu muallinıliği y~· 
pabilecek şartları haiz olanlara en çok yüz elli liraya kadar 3656 No. ı:l 
kanunun tayin ettiği hadler dahilinde ücret verilecektir. 

=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ h~hli~rin ~rak~ri~ hlrlik~ Umum m~ürlü~ nıüra~aUnıı. 

RADYOLiN 
Kullanarak dişlerinizi koruyabilirsiniz. 

Devlet Deniz yolları işletme müdürlüğünden: 
Mttre i Cinsi l\luhamrnen metre 

fiyatı 

muhammen bedel 
Lira 

330 Paltoluk 7,50 2t75 'ı 
205 ,, 2,80 57 4 

1 - 1daı·e memur ve müstahdemleri için iki cınst"n olat•ak satın nlı· \ 
nacak kumaşlar açık eksiltmeye konulmu~tur. 

2 - Eksiltmesi Tophanede idare m~rkczinde nıiit.cşekkıl alım satım 
komisyonunda 21 K. evvel 939 tarihine müsadif perşembe giinü saat 15 
de: vapılacaktır. 

3 - Mtı''~i'kat teminat 228 lira ve eltmış ::ekiz kuruştur. 

4 - l'\üınuneleri gfümek \'e şartnameyi almak istıyenlerin her gün 
malzeme mUdürlüğüne \'e eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin yazılı gün 
\'C saatle 2190 sayılı kanunda yazılı vesaiki hamilen komisyona müra · 
caatları. "10075,, 

• MOBİLYA MERAKLILARINA 
SANDAL YALAR, SAN AL YALAR, KARYOLALAR, 

"10156,, 

~============~~======::::::~~======~==~===========:=;.--' 

f:;tanbul Asliye Altıncı Hukuk ' İstanbul Kadastro MUdiirlliğUıı • 
Veuir her n Hi ve şık mobilyalar Hakimliğinden: den: 

Fabrlk flatına aatalıyor. f· Davacı Fatih Kıztaşı lskenderpa- ı Eski Kaıabaş. )eni: Abdi. ub:l 
1 

ASRf MOdLYA MAGAZASI: ~ H\1ET FEYZi rti· şa mahallesi Aile sokak 1 No. da mahallesinin eski Çukuıcamıı , )r: 
İstanbul, Rıupaşa yokuşu No. 66, Tel : 23407 i L 1 \ oturan Mustafa tarafından karısı Serhalife sokagında eski 22, yrııı .,., 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Fatili ~r~r Ha~huydur ookak 4 \ vcen~ki36kapıvel5hatlıan3~ 
--= No. da oturmakta il:en r-;imdiki otur- j tarih ve 46 2 tapu kayıd No. h Jtııl: 

d~ğu. yeri belli ~l~ı.Hyan Adile alcy· ı ıei zcimn mnhnllini havi hahçcli C' 

hıne ıkamc eyledıgı boı-ıanma dava • 2262 ada 2o pars('l No. su nıund 
1 sının miicldealeyhııı gıynbında yapı· tamamı l2 hıs:.ıc ıtıbal'ik· '1 hıSl' 

ln.n muhakemesi sonu?da müdde~let Mehnıcd Edip ve 4 hissr. i Ali Er 1 

h_~n kocası~n karşı suı muamele< ı yu- ,.e 1 hisS('si Musd:ıın 'Edıp ı hiS:: 
zunden muşterek hayatın çekilmez . Ö . . 1111 

Sarıyer Tapu Sicil Muhafızhğından · 
Boğaziçinde füımelihisarında Bebek Hisar caddesinde kfıin eski 82 

yeni 84 No. lu Fencrkulesi mahallinin tapu sıcillinde kaydı olmadığından 
lstanbul Deftcrd ılığı tarafından Maliye hazinl!Si namına tescili taleb 
edilmektedir Bu ~t:r hakkında eşhası hakıkıyc veyn hiikmiycdcn temel
lük iddia eden vru'Sa cllcrındeki temellük vcsikalarılc birlikte ilan taı ı -
hinden on gün ~arfında Sultanahmettc Tapu daircsinue Sarıyeı Tapu 
sicil muhafızlığına müracaatları ilan olunur. "10365,. 

b. ı l ı · · 'b 1 1 d m mcr Faruk \ e 1 hıssesı !ite ı 
ır ıa e ge mesını mucı o nen ~ C· . . lJl' ı' 

d dd ti' · · rkt d I M:ehnwd Vasfı ve 1 hıssesı · 
ı e<'e c şı e ı gcçıınsız ı · en o ayı nt n 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~urun müMct~nb~i ayn ~pdıkln-namlarına k~ubo kommy~~ 
rı \'C aı tık bir arad:ı geçinmeleı ınc ~O 11 9;}9 tarihli kararı le le. bıt ' Sarıyer Tapu Sicil Muhafızhğından : 
imkan ol111adığı usulen sabit oldu . tescil edilmiştfr. 

1 Boğnziçinde Itumelıhisnl'ında Hacı Kemalettın mahallesinin Tliı be ğundan tar~fların boşaıın,alarına ,\1tilkiycL \'ı• miilkiydiıı gayri 3) ;
11 sokağında Yenıhısar Bebek caddesınde eski 76 yeni 80 No. ile mürakkaın ıı.ı 

karnkolhıınenın tapu sicillinde kaydı olmadığından İstanbul Defterdar • dair verilen 1 11 938 tarih Ye 485 hak iddiasında hulun,ınlar \ arsn ı ı~ 
lıığı taıafından Maliye hazinesi namına tescilı istennwktedir. Bu yer hak- No. hı gıyabi !ıiikmtin nıtiddc.ılt-yha- tarihinden itibureıı ikı ay nıudd~\ 
kında eşhası hakikıye veya hükmiyedcn temclliik iddia eden varsa elle- nın ikametgahının ıneçhuliyetine bi- cllcrmde bulunan vesaik örnekle· ı 
rindeki temelliik \"e~ikaları ile bırliktc ilan tarihinden on g_ün zar~ında nacn tebliğ yerine geçmek Uzcrc on bidikle Sultanuhmcddc Tapu dnıı ; 
Sultannhmett" Tapu dairesinde Sarıyer uıpu sicıl muhafızlıgına mura - be .. .. id 1 • . 1 .... ı··<hııı 
caatlan ilıln olunur. "lO'rn3 ş gun muc ete mahkeme dıvan - sınclc st. I\ac.lastro .Mudur u~ 0 ========--:-=:-=:=======-· '' ___ hanesinde aslı tutulmasına karar ve- ıntiracaatlatı 2613 No. lı k.ıdıı5tı' T. iS BANKASI 

1940 k ·· · · k - h 1 1 Sarıyer Tapu Sicil Muhafızlığından : uç u car 1 esa p ar Boğaziçıııde Rumelihisarmda Hacı J{emnlettın mahallesinin 'l'ürbc 

rilerek talik edildiği ilan olunur. 

Tepebaşı Dram 
kısmında iKRAMiYE PLA

,,. NJ sokağında Yenihisar Bebek catlues!mle eski 76 yeni 82 No. lu telgrafha-
nenin t.ıpu sicillinde kaydı olmadığından İstanbul Defterdarlığı tarafın
dan Maliye lı·ızinesı namıııa tcsC'ilı ıı::tcnmektedir. Bu yer hakkında eşhası 

Keşıdeler: 1 Şubat, 1 1ayıs, 1 Ağustos, 1 lkinciteşrin 
tarihlerinde yapılac:.ktır. 

Kun baralı t' kıwıba ası he aplarıı da uı a:: dlı lirası bulırnanlar 
l uraua d<lhil cdıl cekleı-dir. 

r----.~ 1940 i RAMIYELERI 
1 Adet 2000 Liralık = 2000. - Lira 
3 " 1000 " = 3000. - " 
6 " 500 " = 3000. - " 

12 
40 
75 

210 

,, 
" 
" 

250 
100 
50 
25 

" 
" 
" 
" 

= 3000. -
= 4000. -
= 3750. -
= 5250. -

" 
" 
" 

Tıırldyc iş Ba11ku.sıııa 7ı11ra yatırmakla yalnız para biriktirmiş 

olmaz, ayni zamanda taliinizi de denemiş olursunuz. 

hakikiye veya lıükmi)eden temellük iddia eden \'arsa ellerindeki temel
liik vesikallarile bırlıkte ilan tarihinden on gün zarfında Sultanahmette 
Tapu dairesinde Sarı;. er tapu sicil muhafızlığına müracnatlnrı ıliı.n olu

"l 036 l,, 

lstanbul Belediyesi ilanları 

llk 
t~minat 

Tahmin 
ltedeli 

252.!55 3367,38 :Sebzeh.ıli yanıncla umumi hela inşaatı. 
3, 1 1117,89 Beşıktaş cop iskelesindı· yaptırılacak tamirat ve 

tahkimat 
75,00 1000,00 Karaağaç ınüeı::sesatı buz fabrikası için alınacak 

iki tane yerli santrifüj ı ulum balan imalat ve mon
taj işı. 

llk teminat miklaılarile tahmin bedeli yukarıda yazılı işlor ayrı ayrı 
açık (•ksıltm ·ye konulıııuşlur. İhale 20 12 939 çarşamba günü saat 11 
de Daimi Encümende yapıiacaktır. Şartnameler Zabıt ve Muamelat Mii
dürlüğü kaleminde görülebilır. Talihlerin ihaleden 8 giın evvel Fen 1şleri 
Müdürlüğüne müracaatla alacakları fenni ehliyet \'e 939 yılına aid 'l'i
caret Odası vesikaları ıle birlikte ihale güniı muayyen saattu Daimi En· 
cümende bulunmaları. "10066,, 

Bu Geca 
20 - 30 da 

YELPAZE 
«• 

İstiklfll ('addrsindc J\omedi 
Kısmında 

Bu gece saat 20.30 da 
1 K 1 Z L Iı. R 

• • • 
llALK orı<;RE'1'l 

Eski Çağlıyanda 

Bu akşam 9 da 

ZOZO DALMAS'la 

(P1P1ÇA) 

3 perde 

Yakında "G 1 T J{ A L,, 

ror. Hafız Cemal -
Lokruau Ilddm 

Londra 
N•w·York 
Parla 

1 lter lı n 
100 Colar 

100 P"ra nlı< 

1t'ı0 Llr.t 

==~~=================~ r.. 0~~~ l'KADIKÖY 
Omer Vasfi Aybar 

KAZAsı' 
Oahlllya MUtehaasısı 

Divanyolu 104 
Muayene caatleri pazar hariç 

her gün 2,5 - E salı ve cumartesi 
sabahları 9 - 11 hakiki fıkara 
kabul olunur. T. 22398 

Cen•vre 
Am.t•rdam 
Bertin 
BrUl<Ml 

100 Ran:nark 
100 B•lga Tiftik ve Yapağı lhracatcılarınıo 

Nazarı Dikkatine 
lstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından 

Türkiye Tiftik ve Yapağı İhracatçılar Birliği esas mukavelesi lcra 
Vekillen Yüksek Heyetince tasdik edilmiş \'e tasdikli nüshası Ticaret 
Vekfıletinden gönderilmiş olduğlJndcn tiftik ve yapağı ihracatile iştigal 
eden ruhsatna.melı tüccarın birlil tesis umumi heyeti halinde 15 12 939 
saat 16,30 da Ticaret 've Sanayi Odası içtima salonunda hazır bulunma-
ları rica Qlı111ur. "10390 

il 

Miie6!';İslerdeu 

Şerdettia. Alenıdar - Ziya Kma<'ı - Knrnik Kasapyan 

Şişli Çocuk Hasta.o.esi Ba.:?tabib 
n Opera.törü 

Her gün 3 - 6 ya kadar 
ağaloğlu Kızılay sokağı Kcçiörec 

Apart. No. 6, Telefon: 23756 

Zührevi ve cilt hastiftıkları 

Dr. Hayri Ömer 
Öğleden sonra Beyoğlu AğacamU 
karşısında No. 33 Telefon 41358 

(,'()(·ult Esir~eml' Kurumu 

~lenfaatine 

Sene Başı Gececi 
Süreyya Sinema salonlarında 

Rılo tcrtıb edilmiştir. 

Husui :nasa ve duhuliye biletleri
nizi ı:ııındıdc>n tedal'ikinız ta-;,·siye 

olunur. 

Salılbi : A. Cemaleddin Saraçoğlu 
Neşriy:'t müdürü : Macid Çl<~TlX 
Basıldığı yer : Mııtba.ai Elui:u.i' ,\ 

ı ı,~~~:~~i~ .~~:.:~ 
urhan l\lünir Ça~ıl tarafından 

•'ransızcadan Türkçeye nekledilen 
( \'IKILA ... °" Gl'IUIR ) i ,,,..ındeki 
Romanı kitapç.ılardaıı . .ııız. 
Satış yeri: İnkılap Kitabt•\:ıdır. 

Fiyatı GO kııruştur. --

Ati na 
lofya 
Prag 
Madrl 411 

Vart0v• 
•udapatt• 
aUkr .. 
Baııırall 

Yokcııa'"a 

100 Drahmi 

100 1.aY• 
100 C•k ~or. 
100 Pu•t• 
too Z loti 

100 Pa,.ııD 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Y•ll 

ltokl'ıo l "' 100 l•v•Ç ı<r. -Moekova 100 ftubl• 
1 llHAM va TAHViLAT 

Anadoh.ı Denıiryolu 

1 

1 \'e Il peşin 
....__( ---~ 
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