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BONLO K SIYASJ -HALK GAZETESi 

\ 

idare Y 
Nunıosrnaniye No 

Telgraf: YENİ SA 

T.ELEl'ON: 

~~!~~r;~iJGraf Spee Kendi Kendini 
Milli Şefimiz Türk 

d~!:~~~i::~ri~~~~~-r~1Dün Akşam Limandan Çıkan Alm 
!Gemisi, Kendini Batırmayı ing 
ı Güllelerile Batmağa Tercih El 
BATIŞIN TAFSİLATI 

j Topları Tamir Edilcmiyen Alman 
Gemisine, Kendi Kendini Batırması 

·Emrini Hitler Verdi 
---- c::..---

, Londra, 17 (Hususi) - Uruguay Geminin Grinviç saatile saat 23 
ı sularında ln~liz kruvazörlerıle yap- de limanı terketmesi lazımgeliyordu. 
{ tığı bi~ çarpışma neticesinde ağır Bundan birkaç saat evvel gemide ha· 

ümhurı surette yaralnnnrak Montc\•ideo li · reket hazırlığı başlamıştır. Limanın 
an h:ı-1( manına iltıca eden Alman Graf Spee dı~nnda İngiliz Ajaks ve Aşil kruva· 
mız<.lf'n ( cep kruvaz;kü, limandaki ikamet zörlerile birkaç torpido muhribi mev
llda] t müddeti bittiği dün gece limandan ki almışlardı. Kaptan hareket eden 

çıkarak kendi kendini butu·mı~tır. 1 lngilir Rena~~ dritnotile Ar.k .Royal 

' 

Fe:k~lfıd.e heyc~~nlı cereyan eden 

1 
tayyare gcmısı anca~ 5~ nııl öterle-

bu hadıscnın tafsıhıtı şudur: (Sonu 3 tincu sayfada ) IJün akşam kendi kendisini batıran Alman ceb kruvazörlerinoen uraf S 

------
Rcrlinin, TürkİJ c ile So\'J t>t 

ltusyanm Ye '.rürkiyc ile Yunanis
lanın arasmı açmak gayreti, an
cak hamakat kelimesile t.a\·!'-if e
dilebilir. 

~ 

Yugoslavya Takımı M~kt:pten ~tılanlTicaret Vekili N 
Koylu Çoct1gu 1T ""'J Ş h . Feneri 2 -O Yendi - --- opçuog u e rını Tahsile aşık bir ço-
cuk hakkında verilen 

yanhş karar 
Yazan: Hüseyin Oahid YALÇIN 

h erlin uğraşıyor, çaıı~ıyor, çır- Bayram Kupası Finalinde Galata--:-a pınıyor. Bunu pek tabii gö-
~ liiz. Fakat ancak şaşkınlığa, acze &aray Peraya 2- 1 Mag-' lüp Oldu 

Vekilin Beyan 
Tkaret Vekili Nazmi Top~uo~hı, beraht-rinde Teo;kil 

mum Müdürü Serwt Berl<in ve I>ı!) Ticaret Daire-.i Ht>is 
Ziya olduğu hal•1•· diin ~t>hrimize ~elmi!:i , .e Ha,\ .ıarp:ı~· 
vat tarafından kıır~ılanmı~tır. 

lıa. trılolunabilecek birtakım manasız ı' 
\l'teketıeri . · t bıi müdafaa fa. 
~/Yetıtlr · . ~ması bize 
~Y rinin na:nl 

1 

"Bendeniz küçük yaşınıdanbcri ru
humdaki okumak ateşini ı::;ön<lürm.i · 
yerek köyümden bir buçuk ı::;aa.t me-

1 safede üç sınıflı ilk okulu olan Tepe-
1 

cik köyüne gidip geldim. Bu okulu 1 =========================-=-=-::-...: 
bitirerek köyümden iki buçuk saat 

~ ıarı hak· ı 
·vm:~r. 

imanla-, 
ada, ne 
belerin

ydanında 

diden e
çe her gün 

az daha dala-
~ etmemektedirler. l 

~l!ı:ıdan Clola ır ki kurtuluşu dünya ı 
llıt·d~ha ba.§ka birtakım ihtilaflar ve 

ılatıar tevlid etmekte arıyorlar. 
~ ;Ütiinüşe nazaran, Berlinin şu da
~ ada takib ettiği bu plan bilhassa 
~- tkiye, Anadolu ve Yakın Şark Ü· 
"l:I'' 

mesafede kaza merkezimiz olnu Tav
şanh beş sınıflı İlk istiklal isimli oku
lun dördüncü ve beşirısi sınıflarına 

yağmur, çamur, kar, fırtına altınd'l 
yaya olarak sabah, akşam gidip gel-

1 nıck surelilc bir gün bile fevt etme-
1 (Sonu 7 inci sayfada) 

I Menemencioğlu 
Pariste 

Londra, 17 (Hususi} - Londra • 
daki Türk İktısadi Heyeti Reisi ıı • 
man Menemeııcioğlu bu sabah tayya

- re ile Parise gitmiştir. 

Fin Cümhurreisi 
Dünyaya Hitab<: 

İngilterede Fin"landiya 
Büyük Kre:iiler Açılı 

ilet inki, 17 (A.A.) - ı:inlandiya cümhurr(•isi, c)i?,)(' 

yoda sösh·di~i hir nutukta, Finlandiyanın, l\lillctlcr Crnıi. 
ha.::;tan hatia son dt•rc<'e memnuniyet duJ·duğ1ınu \ "C Cem•\ 
len dcvleth·rin, kNulisine J·anlmı it;in ittihaz t•dt•celderi t.
fa lwkle<liğini SÖJ'lt•nıi~tir. 

'lı.. 11lde toplanıyor. Ne yapıp yapıp 
'lll'lf 
~e ıye ile Rusyanın arasını açmak Pen~rlilerin netice-siz kalan bir hücmnn (Yazısı 5 de) Alman Hastahanesı·nı·n 
~ Cenubu şarki Avrupasında büyük .......,~~~~=--.....,._...__ ............... ......_ ........ ~~------------~-------

1' harb çıkararak İngiliz ve Fran· I 
Cümhurreisı demiş 

"- Bize yardım etı 
Iacak yegane şey, mili 
neticeye eriştirebilmeı 

olan malzemeyi temiıı :,~:r~!:rit~~ci~~ı::kb~. ~::~'. Chamberlain' in lngiliz o·· 00•• Hemen Doluverdı· 
~ tlıUdahnlelerle meseleyi bütün bü-

~ körükleyip alcvlcmek istiyor. Ordusuna Mesaı·ı f 
11 te "Yeni Sabah,, ın dünkü sayı-
'~a Rusyadan Alman gazetelerine 
~it elen manasız, saçma sapan ve uy- 1 
,~l'rna bir havadis ile Berlin radyo- Londra, 17 (A.A.} - B. Chambcr-
~1~ltıı. Yunanlı dost ve müttefikleri· lain, yanında Lord Gort, bazt gene· 

'<e k lk' 1 w f'k' ı · raller ve 12 harb muhabiri olduğu ~ı. ~ al'§ı te ıne ça ıştıgı ı ır erın 
tıı~ ve zembereği bu arzuda aran- halde dün Fransız cephcı;inde İngiliz 

"ıı; lazımdır. ordusu tarafından müdafaa edilen 

~0akovada neşrolunan bir hava.
&öre, Ankara muahedenamesin

~ rzli bir madde varmış. Sovyetle
' ~ 8.rşı bir ordu teşkil edecek imi
' ~u ordu yUz bin Fransız ile sek· 
~\bin İngiliz ve be~ yüz bin Türk 

bölgeyi ziyaret eylemiştir. 
İngiliz Başvekili Fransadaki İngi

liz ordusuna hitaben şu mesajı ne~
retmiştir: 

"- Sizlerin iyi vaziyette oluşunuz
dan memnun oldum. Londraya dönü
şümde bu vaziyeti ailelerinize bildi -
receğim. Yolunuz açık olsun. Noeli 
mesud bir hava içinde geçirmenizi 

'temenni ederim. 
· İngiliz Tayyarelerinin Uçuşu 

Berlin, 17 (A.A.) - D. N. B. ajan
sı bildiriyor: 

~l!tizıden terekkUb edecekmiş. 
~ltıı.u sevine sevine bütün cihana 
~''hı eden Alınan resmi ajansı hava
~ hangi kaynaktan çıktığını ta
~'41le nıeskCıt geçiyor. Gfiya, ya.lnıZ 
ı~ lto"adaki bir vakayı haber verir 
~ettedir. Fakat eminiz ki mesele 
~ :ertnleştirilecek olursa, bu ha- Dün gece, saat 20 ile sabaha karşı 

Ofskovaya Alman kanalile git- iki arası, biı· kaç İngiliz harb tayya.· 

Biz 
Dert 

içeri Daldık, Alman Hemşirelere 
Anlatamayınca Kalorifer Dairesini 

Bizzat Ara:naya Koyulduk 

(Sonu 5 inci sayfa.da) resi, Alman körfezinin çok yükseğin· 
____ _,, ____ ..._. ...... __.. ..... ,.,..,ıı..r......ı_ .. :.:ııruı:ili:ı..~Lıia'.ek.ilL!UJı;anıbeı:WIL. _ ___ ~--~~~U-Ji...Uıtl.Ql,j'iJ.e.l1-___ ~Ii'~a~nı~k~K~ü iik nöbet teslim alırken 

( Sonu 3 üncü 

Gölge Müsa 

Tarihi si mala 

Cevap: . . .. . 
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• 
Umumi Harb 

I H ·h j - ~ı içinde miyiz? .. 
Bütün Müslümanlar Hazreti ı ayvan ı racatı r OKUYUCU Bir haftalık A '~:;:. .. ı;:.~:.:ı,~! 
Ebfıbekire Biat Etmişlerdi Cenub hu~!!!~r?.~yeye y•- • • Piyasa 1 han efkanumumlyesi, siWılı ınüMI; 

Dl YOR Ki Son bir hafta zarfında stanbul id- delenin her safhasmda. 1914 • 191° 
- 12- pılan hayrnn ihracatındaki güçlükle- half ~ ve ihracat piya.sasile dahili pi- harblnhı lmralderist.ik \'asıflalJJll 

Bir rivayete göre sakife i~timaınaı "Menakıbı Ciharıyan güzin,, eseri- r~ .önüne. geç~ek üzere h~umeti • ya.,ada mühim hareketler olmuştur. yeniden ca.ııladırıruığa. ha...5ladı. Vo 
giderken Ensarda.n halife intihab e- nin ayni meseleden bahseden babın- ~ızm genış mıkyru;ta ted~ırler 8:1dı· Mu h im Bir Ticaret Muhtelif gıda maddeleri ile ham mad tesadüf edilen her lıidise, bwıdflll 
dildiğinl duyan Ashab tel8.şa düş -

1
ı da, 26 ıncı sahifesinde: lgınkı yazmı~~kd. ~1akas. yolıl~ Sudrıye· Merkezi Pek Berbat delerin son bir haftalık piyasa va • lirmi be~ sene evvelld ölçülerle nıu· 

nıüş ve Hazreti Ebu Bekir Hazreti " .. - . . ye oyun gon erı mesıne musaa e e- ziyetini bildiriyoruz: kayeseye giri~ilill. Halbuki bu 6e-
' . . -'. İşte hatemulenbıya Efendımız dilmesi üzerine cenub hududumuzda Bir Halde imiş BUGDAY r ... bu Übeyde ıle beraber SAidm sofa- H tl . . f b .. _ .. 

1 
.b . kilde hareket elQteriya luı.ta.lı bir n& 

Ö d 
azre erının ve a gıınu oy e garı yapılan ihracat normal vaziyete gır· Bir çok nakli"·at ambarları sa- Bu hafta buğday üzerine hararet- tice vermfll•!e mahkUındur. Zira .ıınJI· 

sına giderken Hazreti mcr e mese- U del uh el vuku bul -..,., Tak ,.1 s · · J -""' ed H . r . h b d tın k m ca e ve m aver er ·ımı!i ... r. as yoıJ e unyeye yenı · hibleri imza.sile şu mektubu aldık: 1i muameleler olmuş ve fiyatlarında ha.zır siya..-;i ve iktısa.di öl~ülcri de-
l en azrcti A ıyı a er a.r e e du,, kaydi mezkurdur. den 200 bin koyunun ihrac edilmesi .. Galata köprüsü ile meyva hali cinslerine göre 5 para kadar tereffü ğiştiği gihi moral foliikkiler ele ta 
için Ayşenin evine koşmuş, ancak Subhı· Paşanın ''Tarı"hı" lslam" ının i••in hükıiınetimiz lazımgelen bütün t k d d"l · t" or· d b k h '" arasındaki mınlaka stanbulun en ay e ı mış ır. ıs en aş a mu • dilata. uğramıştır. 
fazla telaşından ve asabiyetinden o- . ". .. tedbirleri almış ve bu hususta azami el"f ·· 1 b ~d eı· •tm• 130 uncu sayfasında ıse şu kaydı go- k 

1 1 
kl t . t . ti B ih mütekasif ticaret kaynağıdır. t ı tuccar ar namına ug ay g ı- Tnnınmlle değişik bir vazi;) et al-

danın kapısını ı;ıiddetle açmış, ı 1§, rüyoruz. o ay ı an eının e. mış r. u ra- Memleketin bütün idhalat ve ih . şatı artmıştır. Tereffü sert \'e çav· tında ba.5hyan yeni lınrb, beııU1 
bu sırada kapının arkasında bulunan , . • . . cat sonunda elde edılecek kıymet ge· racatı, tütün gümrüğü, hasır, Art- darlı cinslerinde daha fazladır. Bu - me\'zii bir haldedir. Fakat mücanc· 
Hazreti Fatmanın kaburgasının bir 'Ktbar eshab, maslahatı amme ıle ~en sene yapılan ihracattan yüzde kapı, Yağ iskelesi denilen bu sa- nun sebebi hükümetin ikinci nevi ek· lenin mevzii lmlma.sı demek, dillQ-ıı· 
kemiği kırılmış._ Hazreti Ali de meşgul iken ehli beyt techiz ve tek· 25 fazla olacaktır. hillerdeki iskelelerden yapılır. mck çıkarması etrafında bir karar nın diğu toprnklannııı sulh ,-e sil· 
Hazreti ömerin halife intihabı me • firu Resfilüllahın hizmeti mukadde- Rusyaya yapılan ihracat meselesi Ticari kıymeti pek yüksek olan vermesidir. kfm i~nclc bulunına.sı demek dcğU· 
selesi için vukubulan bu devetini red- sesinde bulundular.,, de tama.mile temin edilmiştir. Rusya- bu mıntaka maalesef, ta !stnnbu- ! AUPA dir. }'ilhakika, son üç ayd!lllberiı 
detıniş ve: • • • ya şimdiye kadar 125 bin koyun gön lun kuruluşundan bu ana kadar 1 Vaziyette hiçbir değişiklik olma - Avnıpanın mühim bir kısım nntb 

- Benı·m vazı"fem buradadır. Pev- derilmiştir. a'-'ni vaziyette kalmış, hiç bir vali mıştır. Muhtelif menşeden gelen mal- ___ 1: 
J Hazreti Ebu Bekir mesciddeki iç- Aldıw h b 1 ·· h al J hadiselerine Wıne olmns -ve oıuu-· gnnız a er ere gore av a - buradaki bakımsızlıg"ı, '-"olsuzlufru, lar normal fiyatlarla satılmaktadır. l 

gamberin cenazesini bırakmam ..• • timada cemaate: nn müsaid gitmesi yuz·· ünden bu sene J ~ ta bulunmuıı.-ttır. Gizli bir ça1ışmıı. • 

Demı·ı:: pislig"i ve perişanlıgı- gı"derememiş- İhracat ümidi yoktur.. 1 d l il ._,. b' "---b il ,"lı· 
~· - Şimdi Resfilü Ek.remin techiz ve mebzul mikdarda koyun elde edil • PİRİN'} e ve o ayıs c gı;c.ıı ll' un.c 

6 
J • • • azı tir. ~ tulan Avusturya ve Ç1ekos1ovnk)'8)1 

tekfini ile meşgul olalım.. dedikten miştir. Kış dolayısile her :!ene f n- Valimizin yeni geldig·i baünlerde Piyasalardaki hararet devanı et • 
Bu rivayetin ne dereceye kadar ı r· tı b d" ~er yıllara ıniites:kib, Polonya harbi ve atmbiıl· sonra doğruca Peygamberin cenaze- aşan ıya ar u sene ıg bir çok gazeteler bu vaziyeti na- mektedir. Bunun sebebi piyasaya az b 

hakik te U
·u old - ale rouh d b ı caktı de de A\TUpanın garbını sa_.," .....r. a Jgun ugıı su - · · b 1 d • A · · •tt" nazaran a a az o a r. d"kk · · 1 a· u mal gelmesi ve birçok taıebler vaki ~-- b~ sının u un ugu. ~ yşenın evıne gı .. ı. Bu suretle İstrnbulda et fiyatları· zarı ı atine arzetmış er ır. - demokrnsilerilo Alman miicadele61 

taçtır. A k d eli- esh b b " zt b ık· B K d t olmasıdır. Tosya makineliler, 31-32, 
Tetkik ettiğimiz bitarafa ve mez- r asın an ger a ' mu acırın nın mevsim dolayısile tereffüü mev· ın zamn.n e 

1 
ay ır ar eş- Orhangazi ekstra mallar 36-37, Mer- haşlamıştır. 

ve ensar reisleri takib ettiler. Bun· zuu bahsolmı'-·acaktır. rif eder de bu hali görür ve ezeli Şimdi de }in - Sovı.•et harbi bun' 
heb gayreti ile yazılmamış eserlerde J derdimize bir deva bulur diye sin mallan 25 ila 27 kuruş araların- J 

bu hfi.diseye dair esaslı bir kayıd gö- ların geldiklerini gören Hazreti Ab- Diğer taraftan Yunanistana da bu- bekledik. da muamele görmektedir. Piyasa is- inzimam etmiştir. Diğer tarafuıı1 
remedik. Yalnız bir iki tarihin işaret basın nazarlarında manası çok de - günlerde külliyetli mikdarda hay • Bu şikfıyetnaınemizle \"alimizin tcklidir. bu mücad~le dolnyısile, dünynııt

0 

rin, hem elemli hem ihtarfuniz bir van ihrac edilmesine başlanacakbr. tekrar nazarı dikkatini celbedivo- , SUSAl\I dört bir tarafını saran dominl onlıal' 
ettiği ve bilahare tevatüren alakadar wvv-..;vvv~ J ile Fransız müstemlelteleri de ise gi· 

. lem'a parladı. BELEDJYEDE ruz. Müsaid bir zamanında bir Fiyatlar daima tebeddül etmekte ~ 
mezhebler arasında şayı olan bu nok- : d k" 1 ve kar,arsızlık içinde bulunmaktadır. rişmiştir. 

Hari"te geçen vak'aları ehli beyt a ıka ge sin ve görsün. Emmim tayı sadece kayıd ile iktifa ediyoruz. ~ ' Stok sahihlerinin bu vadide rolleri J<~uı.at, buglinkü \'n.zİ'-•eti, jştc 
tam · ·tın· ı · hal"f · Yeniden 30 lamba ki eıı bakımsız, en ücra bir köyde .J 

Ancak, muhakkak olan bir tarih amen ışı ış er, yenı 1 enın 1 bile bu kadar sefil bir manzara . görülmektedir. Rumanya için yeni-, 1914-1918 harbinden ayıran bir sc· 
kta 

.,:ı_ d k" k intihab edildiğini ve biatin yapıldığı- asılacak . - den bazı işlerin olması beklenmekle- beb ve bazı tabirlere degı··sm: birJllfı· 
no sı varsa o Ull şu ur ı, gere .. _ . . . . görmedigine ve görcmiyccegine - te 
Hazreti Ebu Bekir ve gerekse Haz- nı ogrenmışlerdı. İşte yem halıfe Belediyede toplanan tenv!ı-at ko - kendisi de emin olarak burasının dir. Diğer taraftan kış girimi dolayı- na veren nokta, Avruımıun dört 
reti Ömer ve bütün Ashabın. bUtün şimdi bütün vakar ve ciddiyeti ile misyonu §ehrin tenviri için yeniden mehma emkeıı imarına ve hiç ol- sile tahin sarfiyatı fazlalaşmış ve üçiinün hnrb halinde olmn.sınn rıı~ • 

gelmicti. 30 lambanın muhtelü semtlere ko· · f ellerinde killliyetli mikdarda stokları men, diinya umumi bir ha.rb içiııde 
muhacirinin tamamen hilafet mese- ':/ mazsa bırer u nk denizcik ve ça- -

Hiç şu""phcsiz Hazreti Muhammedin nulmasına karar vermiştir. Bunlar - mur batak hufresi halini alan 50• bulunan fabrikatörler yeniden müba- bulunuyor denilemez. 
leleri ile meşgul oldukları bu sırada ·· · h kk d · k . dan Beyoğluna bir, Nişan taşına iki, }'akların a· a1• ta"ıarla doldurulma· yaata başlndıkları görülmüştür. Zinı, mnumi bir lınrh tfı.biri, ıııU· 
Hazreti Ali, Hazreti Abbas ve bütUn cenazesı a ın a emır verece tı. , il' Fakat ne hakla? Büyükdereye 2, Kadı köyüne 3, Et- sına emir buyuracaktır. Bundan BADEM <ooelenin muayyen bir nokt e~.~ 
ehli beyt dışarı çıkmamışlar, ihtiras yemeze 5, Kumkapıya 11, Kıztaşınrı eminiz. Tatlı bademler 86-87, acılar ise fanda toplanması elemektir. Bugt

1
" 

dalgalanııa kapılmamışlar ve Resulü Ve hangi salühiyetle? l, Atpazarına 3 lamba konacaktır. Bu dileğimizin açık rnektub ha- · 62-63 aralarında ve cinslerine göre diinya yiiziimle esaslı olarak ilÇ 
Ekremin cenazesinin başı ucundn Bunu böyle düşünen Hazreti Ab • Bundan başka Belediye 1000 lam - linde Bay Kırdnra iblağına "Yeni sablmakt.adır. Tatlı bademe nazaran harh cereyan etnwktedir: .AlJn1l1l • 
son an ve son dakikaya kadar vazi- bas kendi noktai nazarından haklı balık yeni bir tenvirat planı hazırla· Sabah,, ın tavassut ve delfılctini acıların fiyatı yiikselmiştir. Fransız ,.e İngiliz harbi, So'\·yct Bll!i' 
f el erini ifa etmişlerdir. idi. Büyük vazifelerini terk ile dün- maktadır. Bu husustaki projeyi ha-1 :lerin saygılarımızla rica ederiz. Tİ1'"1'1K ya - Finlandiya harbi, Uus ''e Jı:ıp011 

Bu da kendi lehlerine pek tabii ya i§lerine dalan eshabın Hazreti zırlamak üzere Belediye Reis muavi· Bu hafta tiftik piyasası rahat geç- harbi. 
bir fazileti ahlfı.kiye t şkil etmekte- Pcygnmberin vefutındo.n ancak yir- n~ Lutfi Aksoyun riya.seti altında bü- !~amv Y çar tı. miştir. İngiltere İngiltercye gönde- Uugiinkii vaziyet bu merkezdedif· 

. .. . . tim kaza kaymakamlarmın iştiraki·! Rumelıhısarında Molla Fenarı so • rilmek için alınan mallar ince ve oğ- Burada tetlük edilccelc nokta, bll 
dir. mı dort saat soma gelerek kendılerı- Je bir komisyon toplanmıştır. Yeni- kagı~ nda 25 numarada oturan Agob lak cinsleri üzerindedir. bit çarpı~nnn ara....,ında muayyen ~ 

Başgösteren yeni 
ihtilaflar 

ne emir vermek istemesini Resulü den konulacak lambalar ıçin Halk dün sabah Eminönü tramvay dura • Son bir hafta zarfında satılan rabıta olup olmadığım, ve oınınclı;• 
Ekremin ehli beyti hazmedemediler. Partisi kongrelerinde halk tarafın - ğında beklerken Kurtuluş - Beya7.ıt malların yekunu 500 balye mikdarm- takdirde dt' ileride hu hrtdisclerlı• 

Ve Abbasın ciddi, fakat teessür . dan ileri sürülen talebler ehemmiyet- hattına işliyen vatman Ahmedin ida- dadır. bit nıuny\·en iki zümre arasındıı 

• 

Yeni halifeye, Hazreti Muhamme- den titriycn sesi yükseldi: le nnzanitibare alınacaktır. resindeki tramvay çarparak ba~ından, YAPAK • • li bit 
de halef olan Emirilmüminin Haz-ı ..... b d k 

1 
k Belediye İstanbulun bazı semtlerin yaralamıştır. Yaralı tedavi altına alın Bir haftalık satış mikdarı gerek nıiicncleleye inkılab cdebilece. ı ~ - ınu amme e arşı yapı aca • • tah "k b 

1 
r f b "kal ek "h malıiyet ancdip etrniyeceği mese .r.' 

reti Ebu Bekire biat tamam olmuş ve vazife artık ehlibeyte aiddir. Ehli de hala havagazi ve benzolle t~v~ra:ımış, kı ;atal"nşl atnmıştır. t Yl er ı la rkı .. arn g35e0r0 bselı r~cattçı • sidir. Şimdiki halde, cliinyadald ıııi· 
rtık A h b k lbl . d h"lRf t 1 . . yapılmasını da mahzurlu ve ıptıdaı Ot O! a t ç rp J ara oma uzere a yeyı eca • ıe 

a s. ~ ın a ~rın ~n 1 e 1 beytten gayrı burada kımse varsa bulmaktadır. ı Yeşilköyde istasyon caddesinde 67 vüz etmiştir. Piyasa gündengüne sağ- yük ılevletlcrden bazıları ,.e ezciilıt 
maka?11 ıçın her türlii endışe ve kor- dışarı çıksın ... Ve kapılar kapansm ... J Bunun için bilhassa Boğazda ha- numaralı evde oturan 55 yaşında lamlaşmaktadır. Piyat ytikselişi da - Uç tanesi, bitaraf kalmalita 'e ptco· 
ku zaıl olmuştu.. Bu sözler, toplu bir halde Ayşenin vagazi ile tenvir edilen semtlerin elek Migırt"•ç kızı Hayganuş Bakırköylin- ha ziyade Trakya renkli ve yıkanmı§ fnııtlninin halelda.r e<Ulml.'.mesi i~ 

A ak b d .k" H ti EbA müteyakkız kalmaktadırla.r. Bu d~'. 
ne uzaman ır ·ı azre u hücresine gelmiş olan cslıabın ve trikle ışıklandırılması için lazımke • de lstanbul caddesinden geçerken !cinsler üzerindedir. ~ 

Bekir, etrafını ihata eden cemaate . 
1 

. . .. . d ~ k len tedbirler alınmaktadır. Belediye Mehmed Kaplamacıoğlunun kullan - BAl..MUMU letlcr, Türkiye, İtalya ''e Biri 

h 
'tab ensar re ıs erının uzerın e so•m • . . . . • Amerika.dır ı en: . . . b bu husustaki fedakarlıktan asla çe- dıgı motosıklet kendısıne ~arpmış, 120 ıla 125 kuruş aralarında satıl- • i 
- Şimdi Resulü Ekremin techiz bır duş tesırı bıraktı. . kinmiyecektir. devrilmiş, Hayganuş el ve dizinden, 'ımaktadır. Piyasada mal yok gibidir. A\Tupanın dörtte üçünün ateŞ . 

ve tekfini merasimi ile meşgul ola • [De,nmı ' r] vvvv motosikleti kullanan Mehmed de yü- AV DERlSt ~jncle olmasına r ğme.n, dünya Jı*' 
hm... ~T• •k • •d • • • • • • • • • ' POLiSTE: zünden ve den yaralanmıştır. Ya Av derisi piyasasının önümüzdeki niiz umumi lıarb saatlerini yn.~ · 

Dedi. Ve yine ancak bu zamandan e ı· r ag\J ın •ktısad s· t•• k I ralılar tedavi altına alınmış, tahki- hafta içinde açılacağı ümid edilmek- yor. ~ 1 r O Or aya ara kata başlanmıştır. ıtedir. Dr. R""'""11 SAGJ\1' 
sonra, kendi i91erini bitirdikten son- ""·7"" ::::;. ~:d::::. =:m~:.::: VTek!d~s aHr r _f Ba f tal ~. 1 

Dün akşa~ i ~~~ ry~~uıe, Kasti ffillll'ıl',lllll'.lll\U:. mmınıııBU111111BııınınııınııınııınınııınnnınıınıP]ınUıınınmınmıımıımnın ımııııııınııııınınııııuının'UllllilDlllllllllnıınınmım~ıııınmninfin~ 
k k d

. i b" . e ır ag, ( ususı) - u yı ı {· k ta ·a . d k" y b d arşı yapılaca ın ır v:azıfenin . ~ ap nın ı aresın e ·ı unan an ra-
mevcudiycti hatırlanabildi. 1 tısad ve tasan·uf haftası Tekırdagın- lı Ayanikola isimli rnotör, İstanbul· 

Tarihilümem velmülukün 3 üncü da pek canlı ve hareketli bir şekilde dan balık almak üzere Sarıyere gider

cild 4 ve 5 inci sahifelerinde, Hazre- geçmektedir. ~sis yüzünden, Rumeli kavağı is
ti Ebu Bekirin biatini müteakıb ilk Haftanın ilk günü bütün okullar el- kelesi karşısındakı kayalara bindir • ııınıııııııınumıımııınııııuuııııilııluııııııııu nıımmınıııııııınııınıııııııııunıııııııııınııımınııımnınıuııııınııııııııııııııııııııınııııııııııııınııııııım ııııııııııınıııınıııı ııınıııınınnıınıımn~~. m 

• .w·11C 
hutbesinden sonra şu sözleri söyle • }erinde milli iktısad ve tasarruf ve- miştir. Hadiseden Liman ve Tahlisi
diği mukayycd.dir: cizeli levhalarla şehri baştanbaşa do- ye ldcı~"si haherdnr edilerek faaliyc-

''Şimdi varın Peygamber aleyhüs- laı;ımışlar ve bu mevzu üzerinde ger- te geçmişlerdir. Nüfusça zayiat ol -
selamın işin görün .. Tft •. Anın dahi çek birer propagandacı gibi yerli ma- 1 mamıştır. 
hakkını eda edelim. Yuyalım, nama- Jıı kullanma ve biriktirmenin faydaln- 5 ~ho luk 
zını eda. edip kabri şerifine koya- nm mfınalı levhalarla tebarüz ettir· Büyük Parmakkapıda oturan ve .is-
lım, dedi,,. tiklfıl caddesinde Sadi içkili lokanta-

mişlerdir. ============:-== H f~ t h"" t · t" k d sında çalışan Hasan Arif kızı Esma, a ı.a eza ura ına ış ıra c en 1 • 
bütilıı roektebler ve halk, hükiimct saı lıos olarak sokaklarda rezalet çı

niSaba 
ABONE BEDEU 

Tllrklye Ecnıbl 

kardığından yakalanmış ve mahke. 
memurları cümhuriyet alanına gele- meye verilmiştir. 
rek burada istiklfil marşını mütea • Ta 1 '/ ral ndı 

ı kıb Atatürk anıdına çelenk konulmu§ E u t Cam""k b" nb- 'l · d y pe u e ır m u.ıesın e 
ı ve milli iktısad ve tasarruf cemiyeti Bıçakçı sokağında 21 numarada otu-

1400 Kuruı ı100 Kuruı 1 reisi Bay Fehmi Ü nalın bir hitabesi , ran yetmiş üç yaşında Mehmed, so • 
760 • 14!10 • dinlenilmi§tir. kakta oynamakta olan Mehmed ve 

SENELiK 

6 AYLIK 
11 AYLIK 400 » 800 » 

· 1 AYLIK 150 • 
800 

• Aynca mekteb talebeleri de milli 1Zeki adındaki çocuklar tarafından a-

l 
iktısad ve tasarrufa dair veci.reler o· ı blan taşla yüzünden yaralanmış, ya-

18 LKKANUN 1939 Paurteal 

3S8H.Zilkade 7 3S5 R. l.Kanun 5 

QGıı I 352- Ayı 12 Kuım ı 41 

V. •ati Saet 

kumuşlardır. pılan şikayet üzerine çocuklar yaka -
Bu hafta içinde orta ve ilk okullar l mnmış, Mehmed tedavi altına alınını!? 

tarafından ekonomi ve arttırma, yer- tır. 
ll malını lmllanma hakkında müsa • Yangın 

. . . Dün gece saat bir buçukta, Bursa 
gUnıı Oöl• it.indi ııun.. 0,1• lklntıll mereler venlmektedir. Ayrıca cemıyet sokağında manav Yusuf un 2000 lira 
2 38 1 28 9 47 7 2012 ıo 14 30 tarafından bir yemiş gecesi de tertib ya sigortalı dükkfuıından yangın çık

, Akfa. Y•te• ım .. k Akp, Yatılı lm•k edilmistir. Bu gecede de yurtda..,.<tları- mış, beş tane perdeyle yemi~leri süs

ll 00 1 3912 51 16 4218 21 533 llll%a muhtelif konfer~ verilecbk- lemek için konan kiiğıctı .. 1 ,andığı 
.__...,_..., ____ ... _ _.. __ ,.J...!tir~· • j halde söndürülmüştür. 

Aman Unutulmasın 1 çıkmıştı. Kıraç bir sırtta ilerlerken ve kaçının da tecziye edıidıgı 
50 - 60 metre yanımızda yürüyen dair bir liste verebilirler mi? 

Dün bir refikimiz - sanki yeni 
bir şeymiş gibi - haber veriyordu: 
İhtikar gıda ma<.ldelerine de sira
yet etti! Gıda maddeleri de söz mü 
azizim; göz göre göre, adeta okşı
ya okşıya büyüttüğümüz bu sey
yal afet, hava maddelerine bile si
rayet elti. Bu ihtikar şamatası 
içinde aldığımız hava dalıi ağırdır, 

ı pahalıdır. Biz - gazeteler - hayat 
geçidi üzerinde nöbet tutmu5 bir 
gözcü gibi boyuna sayıklıyoruz: 

- İlerliyor, ilerledi, kömüre de 
geçti, kumaşa. da ulaştı! 

Allah razı olsun, Ticaret Veka
leti müstesna, birçok alakadarlar· 
dan, aksisada halinde, soğukkanlı, 
vakur cevablar alıyoruz: 

- Eveeet! Öyle oldu filhakika! 
Kömüre de geçti, kumaşa da bu
laştı! 

Ve biltün dava bundıı.n ibaret
miş gibi rahat rahat yerimize otu-
ruyoruz. 

Anadoluda geçen bir av hikaye
sini hatırlarım. lstanbuldan yeni 
gelen hevesli bir genç de, eline bir 
çitte alarak bizimle beraber ava 

ddikanlı feryadı basu: 
- '!\fehmed Bey, Mehmed Bey!. 

Çabuk bak yahu .Mehmed Bey! 
Çiftesini koltuğuna tıkmış, iki 

elleri ileride, yilzü - yüzde elli kor
ku bulanmış - heyecanla dolu, kar
~ıyı gösteriyordu: 

- Tavşan yahu! Tavşan kaçı
yor!. 

- Peki sen neye atmıyorsun? 

- Allaaaah ! Ben onu unutmu-
şum! 

Halk şikayet ediyor, gazeteler 
bağırıyor, ali.kadarlar da ihtimal 
heyecandan, mesuliyetini hatırla
mıyarak 18.alettayin bir vatandaş 

gib bizimle beraber bağırıyor: 
- Evet! İhtikar var? 
Sorsak: - Peki neden cezalan· 

dırrnıyorsun? 

- ~Hah! Ben onu unutmuşum! 
cebavını alacağız ihtimal! ... 

Efkfı.rıumumiyeye, üç aydanbe
ri ihbarı, iştikası, edebiyatı, felse
fesi yapılan, sebebleri araştırılıp 

zabıtları tutulan ihtikar rezaleti 
içinde kaQ mücrim bulunduğuna 

~ ~ 1 
Laf Sarayı Bu~ 

Bir adliye sarayı yapacağız. ~~ 
ray; milletin içtimai kudret~ı r; 
temsil eden nıilcssescyc 1nuha7~k0 • 
e>ı yakı.şwı yer. Bir belediye scırtı-tı 
y& yapacağız. Şehirlinin benli~ ~ 
dirlik düzenlik durağı; müııasıb 
laZlm. 
Şimdi Evkaf da bir ticaret sı:ı~~ 

··ıw 
yı kurmayı lrotarlaştırmış. B,,,. 1> 
anlıyacağımı::, ticaret hanı oıao<' !I 
alt tarafı anıma, nedense bu S(lrtl, 

kttrdıı devlet dii.şlcünll tuğracı d dıJ· 
-gularımrzı gıdık'la.r) mıncıklar ta' 
rur. N ercdeyse hastahaneye 'Jı.{IS s· 
lar oorayıJ hapishaneye mahP1~i' 
Zar • ooya daha romantik oısıın ,., 
ye • caniler sarayı diyeceği::. ~':;f 
yerlere dalaveralar oorayı, ilı~,.n}(. 
sarayı derneğe düimiz 'Varmı!fW'~: 
tabii, başka türlü laf örlece e
Barlara 1carı Otflıatnıa sara'!Jf J ~! 
nel evlere bc§eri komers sartt!. si 
Pek abidevi olan Taksim ~~~z, . 
halasıra tU"tı]i ne sara311 derız 

s... -
meml 
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•:t•J~ı::ı!~!:J:.;• ··~-,GÜNÜN MÜHiM MESELELERij Fin Cümhu.rreisi~in 
~ --· --~-~:Z-- DOKUftl1ADAI - ~Dünyaya ~ıtabesı . 
Berlinde CianonunNut- imar mı? Amerika Ne Yapa.cak? daf~.~~~;~;ı:::ı:~:~:'::. 

• denıyetı olan hulun devletler Lıze yar 

k S ltJ k "' [ J Ucuzluk mu? _ 3 _ dun etnıekle oıııarı müdafaa etmiş o-u ogu .n.arşı anaı lacaklardır.,, 

H arb bütün kıymetleri altüst et- Yazan: RAiF METO 1 Sonra. Cilmhurrcifti orduya, şeflere 

Nutkun Bükreşteki Ak .. sleri 
ti. 'Vç ay evvel eviıı.l boyama- 1 ve askerlere hitaben söv le demiştir: 

yı düşünen vatandaş bugün her ta - . ( .... Düııyamn feci ftıanzara81 ka.Jısın!f.a r.:Jılarwıız ve fil:ir1crinıi.: "- CesareUnizden," f~a.karlığınız _ 
raftan kendini ıı;armagw a. başll'-'au bıtara/ kalama:: ... ) Eylul 1939 Ba.nkbead ' ~ . 

J ı dan, .kahraman1ıITTnı?.dan dolayı sızlc-
miişkül şartlar arasında ailcsin.iİı ha- Amrtrika mümessiller meclisi reisi re teşckkilr edcrlm.,, 

Sem, 17 (A.A.) - Kont Cianonun 1 vaziyet hakkında şimdiye kadar bi- ya.tıw nasıl iclııme edebileceği endişe- 00 88 il gg ::il 
b.Utkuna bUyilk bir ehemmiyet atfet- lin.miyen birçok haberleri ihtiva et- ı leri içinde boğulnıağa ba..~l:ınuştır. İn- ( ... Rcı.siciimhur Rooseueıt'i derhal Finl<mdiyaya yardıma daı;et F1ıılaudiy:ıya Kredi 
lneJtte olan Alman matbuatı, bugün, tiğini, ayni zamanda, İtalyanın bu .1 sanlar ve evler için \'arid olan bu va- ediyorum. .• ) Londra, 17 (A.A.) - Londranm 
bu ııutlnm kısa bir hulfısnsını ver _ günkü durumunu da ehemmiyetle ı zi;\'et belediyeciler ve ~hirler için de 1 llkkünun 1939 HoO\'Cl' siyasi mehn.filinde lngilterenin Fin· 
Ilı.ekle iktifa etmi~ir. Yarı resmi bir meydana koyduğıınu tebarUz ettir - aynen variddir. landiya tarafmdan İngiltereden mü· 
~sire göre, Kont Cianonun son bey- mektedirler. İtalyanın vaziyeti Ru -i _Herhangi bir ~hri~.izin en bü,yük son seneler zarfmda Amcriku-1 teşkil ediyordu. Bu vaziyet 19 un- him mikdarda silah satın alınabilme
~ilel hndisclcr e:rnrında verd~~i ~anya tarafınd~~· an~:ak müsa~d .~e- nıtzı~ı ol~n l~l~ıye, d~ınynnın hu lca- da gittikçe kuvvet bulmağa l cu asrın sonlannda bile büyük bir e- si için Finlandiyaya bUyük bir kredi 
k hat Alman noktaı nazarına mu - kilde karşılanabılır. Bukrcşte hllkum rışık şcl~J'-?de ~e h::Cbm. ~aha ~~- ka- başlıyan bazı cereyanlar hakkında da hemmiyeti haiz olan Ncvyork §ehri aç~:ı.k niyet!11de bul.unduğundan is-
~tn.ınelcn uymaktadır. Maamafih, süren kanaate göre, !talya, bitaraf- dar genışliyebılecegı bılınrncdib'l bu bilhassa nazarı dikkati celbetmek is- mali mehafili ile Amerikan sanayi raı l:ı. bahsedılmektedır. 
"-~:ın matbuatı, J{ont Ciano'nun, lada bir blok teşkil edilmesine açık- aca~?~ de\'i~de )iizdc .!1~ m('çhullcrle ! teriz. Bunları birkaç kelime ile ifade dür.yasının Amerika politikasında . . 
~tıkomintern pakta temas eden ça muhalif bulunmakla beraber, Al - ~e\'I'ıh oluugumuzu <luşunerek mev - edebiliriz: Amerika artık ne iktJsa- oldukça ha.kim bir yer temin ediyor- l mı yayacak cemıyctler kurulması 
110üerini meskO.t geçmektedir. İtalya- manya ile Rnsyanın fazla kuvvetli cud ,·n.sıta ve imkfmlanm silse ve ziy- di, ne de siyasi bakımdan mutlak bir du. Yukarıda kısaca işaret ettiğimiz Brezilya gibi bazı yerlerde totaliter 
;~n, ~man - ~us paktı karşısında bir talıakkilmünii bertaraf etmek nete dcği~, en mübrem ~·e ~.aruri .. ilıti-!infirad politikası takib edemez. Ame- sebeblerden dolayı ihracat ve nıal fi.kirl~rin bazı m~vnffa~iye~er elde 
l!llrprız duydugu da söylenmekte, bu- maksadile muhtelif devletler arasın- Y~~ar:ı t:iarf~tmck vnzıfe~ııe. ~ukel- ı rika nerede olursa olursa olsun b:ı-1 işlcrile alakadar bUtün mchafili A- etmesı, _ demokras.ı prcnsı.plenne can
\ra :mukabil Kont Cianomın yeniden daki münasebatı takviyeye matuf bir leftır .. ~sga.rı a~ıJ, bunu a~mlir. . zılarının peşine ta.kılmak mecburi- merika politikasını dünya ve bilha.s- dan baglı b~un?-° ~ıer~lmyı dı:r~al 
e~y muahedesJ aleyhinde bulun- hareket yapılmasını da gayrinıüm - Bupın muhanb ve ga)Tımuha.rıb yetindedir. 1931 senesinde ve bilhas- da Avrupadnki Amerika menfaııtle- harekete gctirdı. Atlantik denızıne 

<li.ll:.'U tebarüz ettirilmektedir. kün görmemektedir. ~lemieketler: ıli)~t'l dünyayı iki z~~-:sa demokratların reisi Rooscvelt'in rini korumağa scvkettiğini görürüz. r_ağme.n bir_~.~merikanın bilet~-
n!~lcr Nachrichten gazetesinin Fransada Akisler ~ c ayı~nk ımkunı \'a.r _mı~r? Gonı-J iktidar mevkine getirilmesinden dün Binat:n:ıleyh dünyanın her tarafında lık::ye. l~at~ ıs_Uiaya mnruz kı:1abıle-

lın muhabiri, nutkun, .Alınan mat- . ,.. yoruz kı Avrupa. harbmın sırayet sa- yanın her tarafında ve her sahada A- barışın temini şu veya bu sebcbler- cegı fıkırlerı bıle kuvvetlenmege baş-
huatı tarafından, umumiyet itibarile Parı~'. 1' (A.A:) - Mesul Fransız hası i~inde bulunanlarla yangının ci- merikan siyasetinin gittikce faal bir den dolavı lı~ayeye müncer ola- ladı. Gazeteler, üniversiteler, kilise-
Soı>..k d w • mehafilı Kont Cınnonun nutku hak- . ı· t ı t bk ı ·ı 1 w •• -· • ~ lcr ticaret t:.ı • • tak'be •ttik o .. !:a karşılan ıgım kaydedıyor. '. . . .. .. . . \arrnc a. o uran ar, 1 ı mu ıan >er rol oynııdıgını gorecegız. bılecek ihtilaflar zuhur etmemesi A- ' ı.uemını ı n gı çe 

.. B~ Ne Dilşlinüyor? kında veıdıklen hukumde ıhtıy~tkar kadar ~fük:ıtli, müteyakkız olın:ık Amerika politikasının bu gibi te- merikan köylüsünün olduğu gibi iş artan bir şiddetle ayaklandılar. 933 
it· :Bukreş, 17 (A.A.) - Kont Ciano- da\Tnnma~ta~ır~~r:. ~u mehafıl, b~ mecbur~yetınde bulunuyorlar. Nerede zalıürleri hem iktısadi hem de siya- adamının da menfaatine uygun ola- ~e Japonyııya ~935 d~ İtalyaya k~ 
. llll nutku Rumen mchafilinde alaka nutukta ılerı surulmuş olan noktaı kaldı kı harbin karma karışlk etti~i si düşüncelere istinad etmekteydi. mazdı. ıcabında zecrı tedbırlere kadar gı
~ karşı!anmıştır. Bu mahf~ller, nut- nazarı~ Duce'nin ef'al ''e harf!'k~tına iktısa.d! ni1J.1mın b~~nklutd~rınd8.U Şimdi de bunlan izah etmeğc çalışa- Fakı:.t Avrupada knnlı ihtilaflara dJL di~m~sini işte bu muhitler temin et -
~ ... , h:ılıhazır Avrupa hnrbıne takad tamamıle tetabuk etmekte oldugunu muharıbler kadar ga.~ rımuhnrıbler de hm... aebebivet ver'p 'şl · d -ıtilst ed mıştı. 
"'lUn ed 1 - . . beli • d h k .. . 1 . ı ı erı e uı en . . . . . 

en devrede talyo.nın aldıgı beyan etmektcdırler. \C , ~ a. a .~o. muteessır_ oluyo~- On dokuzuncu asrın sonlarına ka- peygamberler türeyip; yarış üç sene- • Amen.~n C:kanumumıyesının sıya-
--------4 ...... -t • • • lıır. ~a.c.;ıl ki Tnrkiye harbe gırmemış dar Amerikan ihracatının dörtte Ü· de bir tehlikeye d"s" Am 'k . sı tezahurlerı bununla kalmadı. Da-

l. 1 l t ld - h .d '· uııuncc en a ış h - d d ·-ft'- d W• • 

G f S B 
'.ı: mem c \C _o ugu aı e .,azı t.~ya çünü pamuk, buğday, petrol.. gibi filemi tereddüd etti. Bu kadar gay- ~ aşa?! a a ız.u, c ecegımız vcç-

ra Pee attı fı~atları hatta harbeden memleket - ı ham maddeler t~kil ediyor mamfıl ret ve kudretile Amer'k A lııle dıger sahalarda da yayıldı. 
le~e nazaran bil~ d_ı~ha ço.k )iik~l - maddeler ihracat nisbetind~ umum işlerinde müessir ol~a8t: sev':~ ~merika ~:tasını. alak~d~r eden. m_il· 
mı:-ler \'e hususı huts:el('n tufc,rliler mikdnrın yuz" de 1G sı kadar ehemmi- "Ilitlerizrn daha "Z b' . bett hım tedafuı tedbırler ıttıhaz cdıldı. 
h · . • - • . . ı ,, ... ır nıs e 

l<i • ( Bs~tarafı 1 incide) man gemisinin, mühlet bitmeden ali~ıde ~.~~ıea .kcnumıeg~ ?'ırı~~ış - yetsiz bir yer tutuyordu. Bu hadise faşizm bütün Amerika iş filemini 
bııJ nıo de Janeiro limanına varmış 1 1ı.fontcvideoyu terkedeceğini göster- lerilir. B~>~I~ ~ır huhra.n ıçındeı .msa- Amerilmlılann "Avrupa bize muhtac- karşısında buldu. Nevyork sanayi 

11 
~Unuyorlardı. İngiliz gemilerinin mektedir. n~ ~cııdısııu lııkse k~ptırması ~ır ne- ı dır ve daima muhtac kalo.cakbr,, zih- ve maliye aleminde büyük bir mevki 

'

0&l'udan doğruya Arjantine gidişi, 1ıı .Uz D t tt ı<· L' d ,., cınayete yakın \'C mut.lak hır ha- niyetini tevlid ediyor ve bütün gö- I işgal eden üç milyon Musevi sekene-
k 

.. .. .. M tc 'd ga re no ı ıo ımıuı.ın a makattır .... l b .h . t• k l a· . . . 111'.11.,. • 
!J ı· n cep ruvazorunun on vı e- R' d . . · · runuş er u zı nıye ı ·uvvet en ın- sının r .:şızm,, ve "HiUerizm,, e kar-
tla 1l'llanıuclan hareketle kara suların-! ıo , c Jane~~·o, 17. ~_A·A.) - ~re . Ilı~ıaenall·~·h, buhram _lm~ılam~ i- yordu. Fakat gittikçe inkir;af eden şı :ıçılan cidalde ne kadar büyük Ye 

.n ayrılmaksızın Arjantin limanına ~o~al ~e ı:eno\,n lngılız hurb gcmıle- ~ın \atanda.-. nasıl keneli nıute\'azı ka Amerika sanayii Yalııız dahili piya- müessir bir rol ovnadıö-ı k ı · 
t~ rının Rıo lıma ı ld · w • h be · 1 b - · • ı T • ı · · ~ 0 0 

a :Y ca nrnası ihtimalini ortadan kaldır- . n na gc ıgı a r vcrı · agu ·~.•~e çe u ıp :mum nr t_asarruf sada değil haricde de malırecler bul- anlaşılabilir . .Nevyorkta bir milyar 
~Uı. 

1 
mektedır. Iı_ayatı ı~ı~ıde mahfuz y~ıyalnlınck i· mağa başlayınca fikirler değişmeğe ve be11d do ha fazla sermayeli War-

'a Craf Spce'nin hareketinden birkaç Alman Kumanclnru Harbi Anlatıyor çln a.'ig~ı!erle hayatını ula~cye mec başladı. 1914 - 1918 harbi yalnız A- burg ve §Ürekası gibi Yahudi ban
fıa at evvel 700 e baliğ olan nıürette- Buenos -Aires, 17 C\.A.) -Ami- h~~r~a., '1~yetler. \ 'C belt•d.'.yPle~ ~e, merika sanayiini değil maliye fılc - 1 ka1arının mevcudiyeti, Yahudi filemi
tı bnı ve gemide bulunan mnyi mah- ral Graf Von Spee'nin kumandanı hutun ° lulis sarfıynta ve gosterış ın- mini de Avrupa \'e dünya işlerile da- nin iktısn.di ve her sahadaki büyük 
it(atıa yiyecek, içeceği yanında bu- La:ngsdorf, Uruguay memurlarına mu ~atına artı~ payclos borus~ ça~ak ha yakından alakadar edince Avru- rolü bilhassa Hitlerizm için belki en 
~lrıakta olan Tacama Alman gemi- harebcnin nasıl cereyan ettiğini hika- \e !.'CŞmel~rı ı· pıy·~rak ha~ncyı bo- pa, Asya. ve l't'nubi Amerikııdaki A- müessir silahlardan bir idi. Bu si
IU e ll.akle b~ııdığı görülmü§tüt·. Ay: ye etmiı;tir. ~.ltnı~ı~ mec:bu~ıy?tln~edırler. t!~ rnerilcan menfaatlerinin peşinde koş- I~hla:a "~evyork Tiınes,, gibi Muse
~ ~tte şebırde ceb zırhlısının kendıl Kumandan, ayni zamanda üç ta _ a.~ en~l ınmr._lnr ~az.ıfe ~e zaFı~retti. mak, artık bir mecburiyet şeklini vılcrın clındc bulunup milyonlarca 
~clisini batıracağı havadisi yayıl .!rafla muharebe vaziyetinde kaldığı Ha.lbukı bugun 7..1.ynete sarfedilel'ek aldı. Bilhassa. 1919 dan sonra Ame-

1
nüshn satan gazetelerin avazelerini, 

tır. için geri kaldığını, 1ngiliz kruvazör _ on Jl~ra ~ıemlck~tin. k&:nınoan alın.· rika sanayi inin ihracat kabiliyeti bu , her gün Amerikanın muhtelif kö~-
~ ~aat .21,15 de "mahalli saat ~ 7, 15,, le:!ni~ ma~evra süratinin kendisini ::!ıı::1;.

0z zevki iç-ın akıtılmış bır alakayı f~zlalaştı:dı. ~. ~~rec~. fazla- ~er~ndeki yüz.l~rce gaz~t~e mak~lesi 
ile geını clemir alarak bulundugu yer muşkul vazıyete sokarak sahile yak . .. laştırdı kı Amerıka butun dunyaya ıntışar eden Lıpman gıbı mulıarnrle
"1 n harekete başlamı9tır. 4 dakika la.~mağa mecbur ettiğini, sahil ise çok .. ~~nyanın yer yer yıl<ıl~ığı ve en ~uhte1if şekillerde altı m~.ly~'. dolar ri .rnıv.c eder~c.k Amerika, efkarıum~
la llra Almnn Tacama vapuru ve altı sıg olduğundan düşmandan ziyade sa'"'l:ım bet~~ların çatta.dıAı hu za. - ıkraz etmekte menfaat gordu. Lon- mıyesıle polıtıkasının ne kadar mu
lı.. ile Alman motöril de gemiyi takiben kum.:.o~urmamak için mücadele ica- manda hıı.kı~ı ~arif et ~e~t."udo mu - dra,_ Puris, ~erlin, Çin, J~pon, ve ~e- him amillerin tesiri altında kaldık -
"l'eltete başlamı§br. bettıgını, bu halin Exeter zırhlısı mu- hafa.za. edf'bılme.k maı-ıfetine da.yan - nubı Amerıka merkezlen Amerıka !arını kolayca anlarız. 
b 

21,io da Plata nehrinin mansabına h:ırebe edemez h:ıle konulun ava ka- mıştır. bangerlerile iş aclamlarıııın mümes- • • • 
'ı:len .. .. d d . - . . .. ~ : Belediyelerimiz, ,,.füiyetlerimiz elle- · ıı ·1 d 1 b b rl 
)\\>ıı.,, Alm~n ccb ırru;razoru1 yavtaş ar evam eyle<lıgını soylemıştır. rinde buİunan 1'adar ,.

0 
va."ıta. İıalin- sı en e 0 u o~:-ın ı... F aka~ Amerikayı infirad siya-

~ ~ denıze açılmnga baş amış ır. d k. b·· ..:~- =-•·:ı.nı 1929 - 1931 dunya buhranının en setınden ayırıp yavaş yavaş 
tııi ôl d "bet b kl kt 1 1n T • f v e u Ul.uu. w.uua an seferber ederek b'' .. k 4 ·11 . d b. . l b l A . 1 . ~ .. n a no e eme e o an • 1 ca re k .11 N . h . . ahı ha uyu amı erın en ırı o an u ;:re- vrupa JŞ enne kanşmağa Amerika 
~ harb gemileri de demir almışlar e 1 az m 1 l epdasıoık yll ız al y.atı .~cuzla~~ yo- di bolluğu senelerce devam etti. Bu 1 efkarıumumiyesini Avrup~da muzır 
~ k .. U " tak'be b 1 un u anm 1 veı but~f\lerının ınıar ı·t·k A 'k k h 1 l t ı:. '·k' t · w • ~.-~an ruvazor ııu ı aş a- TO pC .. , Ş h . J d f ılla .1 • . . , • po ı ı a merı aya ço pa a ıya ma e cuı. ı c ug akıdelerle mücadeleye 
~ uoo u e rım z O as nnı ı en1e, ı~an ahıre bırak- ld 1931 d b" .. A ·n· t , d 22 • fj ıalıdır · o u. e utun vrupa ı as e - sev .. rn en ::;ebebler meyanında siyasi 
'rı'30 da Almnn gemisinin durduğu· ı ( . . n Bet di .. 

1 
d .. . .v. • ti. Avrupa siyasi hatta ticari borcla- olanları vardı. 

•l(i d . d • Ra.,tara.fı 1 ıncıde ) e ye er en buüln istedigımız .. d. • ~ · akika sonra a ya\ aş yavaş , . . . . rıru o ıyemez oldu. Bu noktalara bilhassa i ar t 
rı".llUba teveccüh ettiği görülmüştilr Tıcaret Vekılı kendisile görüşf>..n yalnız ucuzluk ve, kabılse, çok para- B d b" "k 1 t k . t . Am . · ş c 
"l~e . . . . matbuat .. ·ıı . .. dan ziv:J.de titiz ruha. n ·k 'hti - u acı erse ve uyu zarar ara e me ıs erız. erıka cfkarıumıı-
~~!: Alman tıcaret gemısile Alınan 

1 
. t' mumessı erme şunları soy· g·· ·t · t i liktl 

7.e" e 1 saç rağmen Amerika l'\8.nayii gittikçe in- nüvesi tiC'aret tlemi ile berabe· 
"l.lt'l · · . tak'bd d d" emış ır: os eren t-m z r. . . . t~rı erı gemıyı ı e eva~ e ı - " . . .. ~ . , kışaf edıyor Avrupa ve Asya ile ik- faşizm ve bilhassa Hitlerizmin yal . 

~~ atdı. Tam saat 23.0? .d? .bırden- - .. tstanbulda ıkı .gıı:ı _ka.lacagını: Alı Nacı Karacan tısadi münasebat Amerikan ticare- nı?. Amerikanın dahilinde değil Am~-
1\ i~l~an zı.rhl~~ bırıbın ardın- Bu .muddet zarfı~ıd~ ıht~k:ır mesclesı -::: tinde ve bilhassa ihracatında büyük rika kıtasında da bir tehlike teşki' 
~ §ıddetli ınfilak duyulmuş ve ve ~racat, ith~lat ışlenle ve a)Tıca Ch b 

1 
' bir yer tutuyordu. 1933 senesindeki ettiğine inanmağa başlamıştı. Bu :-

~ Alnıan bayrağını dn.lgalandıra- ye~ kurulacak ıhr~cat birlikleri mev affi Cr aİD İD Amerikan ihracatının yüzde ellisini, kidelerin Amerika kıtnsının her t::: 
~lara gömülmüştür. Gemide bu- zuıle .m:şgul olacagım.,, hatta yan mamul maddeleri hesab rafında neşrcdilmeğe başlanması, ş.: 
~ kumandanla cUz'i nisbette tay- İhtikarla mücadele ve hayat paha· Jngiliz Ordusuna edersek yilzde 70 ini mamuı maddeler mali Ameriknda Fat)izın , .e Hitleri'7 
~~.tı trı.otörlerle gemiden ayrılarak !ılığı hakkında da Vekil şunları söy- --- -
~vapuruna geçtikleri zannedil lemiştir : Mesaj· J i~;;~P,.-j 
<\.ı ir. · "- İhtikarın muhakkak surette ö-
ta ~~ mehafilinden alınan malfı- nüne geçeceğiz. Alacağunız tedbirler ( Ba~taraf ı 1 incide ) 
~· gore, Montevideoda, fena halde inzibati değil, iktısadi olacaktır.,, den uçmuşlardır. Bir tayyare, Nor -

'tıı.-:ı olan toplann tnmiri kabil ol - Vekil bugün Ticaret Odasında ak- derncy adasıua doğru uçuş yapnuş Ye 
·4ı.~' liit1er İngiliz kruvazörlerinin f edilecek mühim bir toplantıda bulıı- ~~an .h~va dafii ba~aryasının me~
l~ altında batmaktansa Graf nacaktır. Bu içtimada tcşkilfıtlandır- ;~~~ı h:ırıcınd~~ uzak hır noktaya, ku-
'"~Unıandanına gemiyi kendi ken- mıı mildürü Servet Birkin, Cemal Zi· çille çapta ~or: bomba atmıştır. Bu 

Bununla beraber "Totaliter11 aki· 
delere kar§ı başlıyan mücadelenin u
mumi bir mahiyet arzettiğini zannet
mek bata olur. ötedcnbc.ri iııfirad si
yasetine farafdar cumhuriyet fır -
kı:ı.sile demokrat fırkasının ayan aza
sından "Doreh,, gibi mühim ııahsi
yetleri Wa'öhington ve MonJ\oe'ların 
nazariye ve fikirlerine muhalefet et
tikleri bir siyasete Roosevelt Ye ta
rafdarlarının dünya işlerine karı~a 
politikasına §iddctle itiraz ettiler \'e 
hatta mevzii muvaffakiyetler kazan
dılar .. 
Rooseveltio muhalifleri başındn me~ 

bur tayyareci Lindberg bulunuyordu. 
Atlantik denizini aşmakla Amerika
nın A vrupaya zannedildiğinden daha 
çok yakin olduğunu isbat etmiş olan 

Lindberg denilebilir ki Almanyanın 
Amerikada en büyiik nıüdafiidir. A
mel'ika medeniyetinin yalnız Fran
saya inhisar etmediğini Almanyaya 
da çok şeyler medyun olduğunu 

birat da haklı olarak iddia eden Lind 
berg Amerika efkinumumiyesinin 
üzerinde müessir olamadığı gibi kar-
şısında dünyada en se,·diği bir kim - · 
seyi, zevcesini... buldu ... Bayan Lind
berg bununla da kalmadı. Kocasile 
hemfikir olmadığını bütiln A:merika
ya ilan etti. Bilhassa Nazi \ 'C komü
nist akidelerinin yalnız Amerikaya 
değil biltün dünya medeniyetleri 
için de bir tehlike teşkil ettiğini rad
yo, kitab ve gazeteler vasıtasile söy-
~ekten çekinmişti. 

Bu suretle A,·rupa işleri Ameri
rn.da en ziyade konuşulan meseleler 
ırasına ginni~ oluyordu. 

Gelecek yazımızda bu meseleleri 
dkik etmeğe devam edeceğiz. 

~ hatırmnsı emrini vermiştir. ya ve bugUn Ankarndan şehrimize bombalar hıçbır hasar yapmamıştır. 

1 ~o ~tüddet Sona. Ererken gelecek iç ticaret umum mUdürU Ca- ~iş mikyasta imklin ve saHihiyetler 
~.n~Video, 17 (A.A.) - Graf von hid !\'.erim de hazır bulunacaktır. verecektir. Ci5k mı, yı:tac22k mı? 
~ ~ çıkması saati yaklaşbkça Haber aldığımıza göre bu toplantı- Şehrimizde kanunun silratle tatbi- A · l G af S dlı Al b k " U 

Amir el SpEe çıka- Keyfiyet kapanın ağzında bekliyen İngiliz-Fran
sız deniz kuvvetlerine bağlıdır. Hakikaten Amiral 
Spee'yi yaralamış olan iki kruvazöre yeniden ku\' • 

~~:'.f VazörUnUn kendisini bekliyen da İngiltere ve Fransa ile olan ihra - ki i"in lllzımgelen hazırlıkl"rı yap - mırUna r peed~ malın ceta afruvdazor -
~~ g ·ı ·ı h b · · ~ · , · • . .. .. . ::ı .... n macerası unyanın er r ın a son 
~"illi ~ı erı e ar e gın!,?ecegı cat "e ıthalatımız~~kı 1~~kullerı ~r- mak üzere geniş salahiyetli bir ko • sayfasına gelinmi§ bir zabıta romanı gibi merak u -
"4 e artmaktadır. tadan kaldırmak ıçın muhım tedbır - misyon kurulacakbr. Bu komisyon- yandırmaktadır. 

h.nııı Buenos - Aires El9islnin ler alınacaktır. 'Bu suretle bir çok ih- lann emri altında ve diğer tcşek - K .... d kedi! beki' b' k 

1 ~il . Müdnhalesi ra.cat maddelerimizi~ bu ~iyas~arda küllerden müstakil olarak hususi dırmat:~~§~~:n ~io de e~a Pla~e~m;;,ın::;n~;~: 
~ te\1ıdeo, 17 (A.A.) - Alman- muş~~ bulması temın _edılecektır. memurlar bulunacaktır. Bu memur - deki fare, çıkacak mı? Çıkarsa batacak mı? 
fıtı. ""~Uenos - AirEınteki büyük elçisi İiıt~w.r K~n~n.u l\feclisden Çıkıyor lar piyasayı daimi surette teftiş ve . . . 
~~ .. Qerıuan tnyynre ile buraya ge- Hükfun~tı~ı~t~ muhtekirler.in şid - mürakabelcri altında bulunduracak- '<Y" İşte denızcı olsun,. ~.ım~~;ı~, herkesın mera~ et
~ Elefarette Alman orta. elçisi de~e teczıyesı ıçın ha2ırladığı kanun lar ve ceza verilmek için salahiyeti tibı ve cevabını bekledigı gunun heyecanlı sualı bu-

~l' an. ve İtalya orta elçisi doktor W.yibaaı ~u .. haft~ İçinde muhakkak 
1
haiz bulunacaklardır. Verilen cezalar dur. . . . .. • . . 

eli llicci ile göril8JllÜ§tür. Mü- surette Buyuk Mıllet Meclitrinden ge- süratle mevkii tatbike vazolunacak _ Amıra.l Spee yı Uruguay lıukumetının harbin so-

~~d ~~-'· çecektir. Hükumet bu kanunla Mec- br. Bu suretle muhtekirler derhal nuno. kadar muhafaza etmek istemediği anlaşılmakta 
en .au.cuular n.ımnıdı llsd . k 1 .. ~Vid ~· .. en genış ararname er neşret - cezalandırılacaklardır. Cezaların te- ve gemının boyuna tamir edilmekte Ye mahrukat ve 

~~~ aon:: ~~~A.) - Bugun mek İçin ao.lfı.hiyeti . _istemektedir. kerrüı ü halinde muhtekirler için da- yiyecek almakta olmasına bakılarak ~anl terlcede-
~lı kan.ya von Speedeki B_u kararnamelerle ~·ılayct ve bele- ha ağır hUJ.cümler mevzuu bahsedile- ceğine hükmolunmaktadır. ·-

. . 
çıkını§t:ır, Bu, Al· dıyelere ihtikA.rla mücadele için ge- cektir. Çıkarsa, batacak mı ı 

. . 

vetler gelip iltihak etti mi? Donkerque Fransız zırh
lısının geldiği doğru ise Amiral Spee'nin batmaması 

çok gUç olacaktır. Bu takdirde, gemi, teslim olmayı 
her halde muhakkak bir ölüme tercih etmesi lilzm 
gelir, çünkü böyle bir çıkış intiharla müsavi s:ıyıla· 
bilir. 

Bir mesele daha: Amira Şer yola çıkın~ ve im· 
dada ko§uyormu~? Yoksa Amiral Spec, onun yetiş· 
mcsine vakit bırakmak için mühleti mUmkün olduğu 
kadar uzatmağa nu çalışıyor? 

Yoksa, gecenin karanlığında, 30 mil süratlt 
70 - 80 millik bir mesafede bulunan ve limanın sonun· 
da olan Buenos - Airese gidecek ve bir müddet te 
orada mı vakit kazanmağa çalışacak? Her halde ço· 
ğu gitti, azı kaldı... Bu deniz tefrikasınu:ı '«>nunu 
merakla beklemekte~ 
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"İktidar, Burjuvaların Cinayet ,. 
Dedikleri Şey Uzerine Kuruludur ,, 
"Evet, yürüdüğümüz yol çamurludur, fakat şeref yolu 
üzerinde ayaklarını kirletmemiş bir kimse bilmiyorum .• 

Sabık Danzing O.yan reisi Ratısc
ning'in ifşa.atı şöyl6 devam etmek
tedir. 

Gizli Harb 

12 _ l Uzun uzadıya tafsilat vermeğe lil-ıelimize geçen bütün paralar, baba
zum yok. Meğer babam; bizim trenin mın hastalığı esnasında harcanmıştJ. 

·Mahmud Haydarpaşada. biletleri- is~syona varışından iki s.ıat ev\·el Vaziyet tam manasile fecidi. 
>izi . al~ktan sonra, bizi ~ç~cU ölmüş. Onun için bi~ ~ve götürnıcdi- Geriye bizi kurtaracak yegane yol 
'1evkı bır tren vagonunun önunde ler. Başka bir eve gıttık. Annem ora- olarak benim evlenmem kalmıştı. Ko
~rkctti. Dadım, yine Mahmud& kar- da idl. Durbmadan ağlıyordu. Dadım cam da ancak Mahmud olabilecekti. 
p ta~ş olduğum .~vırdan ?olayı da ağlıyordu. Fakat ben ağlıyamıyor- Annem bana 0 kadar yalvardı ki ne
fvvell bır. Geyle:~ soylcmck ıstedi. dum. ticede kendimi feda etmeğe kara.r 
rakat benım kat 1 tavrım karşısında Bir hafta sonra tekrar !stanbula verdlm. Seni ebediyen kaybetmiştim. 
JUstu. . . döndük. Babamın işlerini bir tanıdı- Kendimi öldürdüğüm takdirde an -

Tren seyahatımız esnasında hemen gımı-z Mahmud.la beraber tasfiye et- nemle dadımın da açlıktan ölecekle-
lıemen hiç bir şey konu.~adık. . . 

1 
. . ti. Elimize topu topu birkaç yüz lira rı muhakkaktJ. Halbukı anneme ne 

~ 
stak syolnddıa bGı~ızl ~ıdl ıklanmız.dan para geçti. Bu para da bir ay içinde 1 de olsa acıyordum. 

r arşı a . o erım c annemı a- b'tt• ı l d dı .. 
d b 1 dı O d b. d b' ı ı. Bu kararımı annem e a ma soy-
ım, u ama m. an a ır en ı- . . t . · d'l Ü .. 
k:ılb. b. u h · di y k Şimdi ne yapacaktık Bir akşam l leyınce nıhaye sız sevın ı er. çu -

~ b ımhe taırış- p ekgır · - odıs?a annem dadım ve ben . istikbalimizi müz de ağlıyorduk. Onlar korkunç 
,,a amın as ıgı ço mu agır . ' _ . . . • . . 
~izi knrşılamağa gelen adam dadımı konuşmaga b~şl~dık .. ~ıçbır yerden ~ır felı:ı.k~ttc~ .kurtuldt~k.la.rı ıçın, ben 
pağırarak kulağın:ı cenden gizli bir para bulmak ihtımalımız yoktu. Ak- ıse kendı~ ıç~n! ke~dısını satan :za
peyler söyleyince büsbliUin şüphelen- rabalanmızdan bize yardım edebile- yallı Fcthıye ıçın aglıyordum. 
~im. Ve bizi knr§ılı}rın i.kiıit•tiL~ tah- cek zengin bir kimse mevcud değil- Ertesi akşana annemle dadım Seni
i:ninimden daha ağır olduğunu anla- di. Geriye memlekete de dönemezdik.! halara gittiler. Ben evdo kaldım. Be
'aım. ~kü iki ay evvel bir miras işinden 1 nim Mahmuda varmağa razı olduğu-

18/12/ 1939 PAZ.ARTES1 
12.30 Program ve memleket saat 

ayarı, 

12.35 Ajans ve meteoroloji haber
leri, 

12.50 Türk milziği "Pl.,, 
13.30/ 14.00 Müzik "Hafif müzik -

Şarlo Ve Diktatör 
San'atkar, Pal1lelle Godardla 

Başladığı Filmi Bitirmiye Ça~ışıyor 

~ 
f 

;; .. • Jıeykt-1 midir? Dir t.ayn~ ınıatr· 
Alelade bi:- fani midir? .... 

VERA ZORINA 

e'" 
mu söyliyeceklerdi. Gece yarısına\ - Alçak: diye mırıldandım. Sonra Ertesi günü geldikleri za~all uş ' 
doğru dönünce annem doğruca oda- kendimi tutamıyarak hırsımdan hUn- vcla onlara çıkmamayı düş~ştir 
ma geldi: 1 gür htingür ağlamağa ba.~ladım. Mah tilin. Fakat sonra fikrimi de~r et' 

-Her şey kararlaştJ kızım, dedi. mudun böyle bir teklif yapacağı, ak- dim. Kınlan izzr.~incfsimi t3Ill~ ( 
Haftaya düğünilnüz oluyor. hından, fikrimden geçmemişti. Bu meğe mecburdum. Nitekim o~ gtl' 

Bu cevab ilzerine şaşırdım: darbe bana çok ağır geliyordu. Bir lir gelmez içeri girdim. Senih ,_~• 
- Nasıl olur anne? dedim. Bir yan türlil soğukkanlılığımı elde edemiyor- nesi öpmem için elini uzattı. . ıı~~ 

lışınız var. Bir haftada evlenilmez dum. ben en ufak bir selam işııretı .1d' 
ki. Yalnız kağıdların belediyede asılı Cahil anneme karı ile metres ara- yapmadan durunca ~aşırdı. fl~~ G'' 
durması için on beş gün lazım. Son- sındaki farkı anlatmak benim için kalan elini yavaş yavaş indir~: 
ra nikah filan.. çok gUç oldu. !§in içinde imam vardı yet sert ve tok bir sesle sor~ ·ıc ,1-

Annem sözümü kesti: ya, annem için her şey tamamdı. - Beni oğlunuz imam niksll
1 

_ Yok canım. Öyle değil. Malı - Sözlerimi yine anlamadı. Fakat iti - mak istiyormuş öyle mi? 1 ı;;f 
mud seni hükumet nikahile değil, i- raz etmeğe de cesaret edemiyor, su- Sualim onları şa;?ırttı. AI111e~ıı.tôıı 
marn nikahile alacak. suyortlu: cevab vermedi. Fakat daha ç~: 

Kan beynime çıkmıştı. Demek Mah Sordum: olan teyzesi derhal söze knrı~ 
mud üstelik beni resmi bir karı gibi 1 - Peki bu teklifi yaptığı zaman _ Evet, ne olacak? ı;iÖ~~ 
değil, bir metresi gib almak istiyor-ı sen ne dedin? _ Derhal evimizden def olu~ 6) 
du. Yüzümün birdenbire sararması , - Fena bir ~ey olduğunu ne bile- Ben Mahmudun metresi oJnCD~ fi' 
annemin de nazarı dikkatini celbetti: yim? Pek!la dedim. Yarın annesi, le mi? O balkabağı ile evlc?111~çiJl'' 

- Ne oldun kızım? diye sordu.

1
1 teyzesi ve Seniha gelerek yüzük için zı olmak bile benim için bır ;_,, 

Gayriihtiyari:~ parmağının ölçUsUnü alacaklar. lUktUr. (DevaJJll 
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Berlin Uğraşıyor 

Yugoslavya 
Bahçeyi 2 -

Takımı Fener 
O Mağlub Etti 

(Başmakal~den dev~ın) 

miştir. Almanlar hem böyle ya1an 
ve garazkarane havadislerle Rus ef
karıumumiyesini teşviş etmek isti
yorlar, hem o havadisi zahiri bir 
objektiflikle cihana yayarak bs.şka 
memleketlerde de kendi entıi; aları
na müsaid bir hava yaratmP.k isti
yorlar. 

-. 

\. 

Yugoslavya - Fenerbah9t' maçında Yug~v blecisinin bir kurtarışı 

Bereket versin ki Alman propa
gandası tedavi kabul etmez fıtri bir 
aptallıkla hastadır. Bundan dolayı
dır ki biitün kurnazlıkları, gayretleri 
bir taraftan sırıbyor ve azıcık bir 
muhakeme işin yalanını meydana w
ruyor. Yalnız, Almanların akıl ho
cası HiUer inı:ıanların ekseriyetinin 
beyfasiz ve muhakemesiz olduklarına 
istinad ederek büyük kütleleri ka7 .. an
mıik için en manasız sözlerin bile işe 
yarıyacağını, tcnkid ve muhakeme 
kabiliyetinin pek mahdud insanlarda 
bulunduğunu söyler ve propaganda
ya kitabında böyle bir istikamet ve
rir. Onun için olacak ki Alman pro
pagandası hiçbir saçma sapan söz
den çekinmez. Şu halde, Hitlerin or
taya koyduğu miyara göre, Alman 
membaından çıkan sözlere inanmak 
insanların budalalığını, muhakeme
sizliğini gösteren en iy bir alamettir. 

işte Moekovaya telkin olunan ha
ber tamamile bu nazariyenin bir tat
bikatıdır. Ankara muahedenamesine 
Rusyaya karşı bir ordu le§kil etmek 
için gizli bir madde koymağa ne lü
zum vardır? Rusya bize tecavüz e
der de bir harb çıkar~a bu ordu pek 
tabii olarak, açık açık te~ekkül ede
cektir. Hem de öyle bu uydurma 
havadisde olduğu gib gü1ünç dere
cede az rakamlarla değil. O ordu icab 
ettiğ kadar kalabalık ve kuvvc_tli o

' Ank d Mh~-- ~ ı----------------------------- ıahlli~ H~m~l~~.hlr~~~re 

lerbirl;:_i~ tsU:buld~~~;;~ yen:~~ Ask e rAı L ., s e 1 e r Hen t uğradığı \ 'akit, ya yalnız başına, ya 
evvelkı gUn çok enerJık hır oyun çı- . • müttefikleri varsa ônlarla birlikte, 
karan Galatasaraya tek sayı ile ye- elinden gelen müdafaa çarelerine baş 
nilen Yugoslav takımı şehrimizdeki b 1 ş • vurur. Binaenaleyh lüzum takdirinde 
k 1 l d.. o a m p 1 y o nas 1 Türkiye de Rusyaya yahud herhan-Farşı aşma a:ıl nın stonuncusunu un gı· b·ır de"letc kaı'!"ı, sair bütün mcm-enerbahçe ı e yap ı. v ·J 

Ankara ve lstanbuldaki muvaffa- leketler gibi, ayni müdafaa hazırlığı 
kiyetli oyunlarile iyi bir takım oldu- K [ ı · D • L • • • 9 3 V k yapar. Bu pek tabii ve cihanşümul 
ğunu meydana koyan Yugoslavların U e t, enız lSeSlnl • 1. enere bir hareketi havadis şekline soı:_arak 
Fencrbahçc ile yapacağı maçı gör - H b / B- • ı · • • d K d ' ortaya yaymakta ::ıkıl ve mantıga sı · 

- 9000 ak b" · · g l enf 0 l TlnC lg., ini /! QZQn ' ığnr bir §<'Y var mı? Eğer bu yalan-megc e y ın ır seyırcı e - . 
· · ---- dan maksad 1'ürkiyenın Rusyaya 

mışti. b" ·· k d" d d ek Yugoslavlar, Galatasaraya çıkan lki buçuk ay evvel atletizmle ba.5- Havanın yağmurlu olmasına r.ağ • karşı ır .. tccav_ı_ız . as ı \·ar ır . en: 
kadrolarile Fenerbahç;elilcr de "Ci - !anan Askeri Liseler .Müfettişliği ku- men şampiyonanın birincisini meyd:ı- \'C tecavuze Türkıye geçe~cktir '.11~
had - Fazıl Lebib - Ömer Esad Ha- pası spor karşılasmaları Hendbol şam na koyacak olan Kuleli - Deniz Harb rini Ruslara telkin etmek ıse cmınız 

• ' ' ' " k J k l ·· - Jd ı b blitün dünvndan evvel Mosko· yati - Fikret, Basri, Melih, Rebii, piyonasına dün de Şref stadında de- o u u arşı aşmasını gormcge o u •- una .J •• , • •• 

l<"'ikret den müteşekkil bir kadro ile vam edildi. [Sonu i incide] vah dostlarımız gul~ı:'ıdcl rdbı~. Ç~:nd-
h " k 1 kün on beş sencd n zıya< e ır mu -

sa aya çı tı a.r. ~ • t • • .. __ ...___ ı 1 ·r·· k ·ıı t" · • • - .,............. det dost vaşadık arı ur mı e ınnı 
Hakem Adnan Akın. Fı b h B •k l · ... ı .· . ~ l " ı· pek ivi bilirler. · h.. ·1 t ıı . ., er ını on .. . 

ba~:~~ ç!;::~;:ah;::en t~~~m;y~ ener a ceve eşı aş- ı Berlin radyom_ınun Yunanlı dost 

k 1 ed. · t hr;.k· F ı· t \'C müttefikler imızlc nramıza sokmak ontro ıp \•azıye e a ım ener ı- · 1 , 
ler· büyük birlıakimiyetlc Yugoslav l l s k k K l isledikleri fitne de bunuan dalla nz 
nıs:~ sahasında oynadıklarını görüyo- l arın 0 a OŞU arı ahmakça bir hareket_de~ildi:. Rusya 

ile bir harb çıkmak ıhtımalı varmış. ruz. 
Seltizinci dakikadan sonra kendini Yunanlılar buna karışırlarsa mahvo-

toparlamağa başlıyan Yugoslavlar Fener bahçede lurlarmış. Halbuki Yunanlıların ka-
yaptıklan mukabil akınlarla sarı - 1 ra gözlerine flşık olan Almanlar on-
laciverdlileri müşkül vaziyetlere ııu- • Remzi Birinci , ıarın mahvoımaıarından ~edb~h_t o-
§Ürmeğe daha çok çalışrnağa sev - , lacaklar. Binaenaleyh gozlerım aç-
kediyordu. jmak için zahmet ihtiyar ediyorlar, 

Fenerlilerin gittikçe artan seri ve onlara tehlikeyi haber \'eriyorlar ve 
enerjik oyununa uzun seyahat ve kendilerini ancak Almanyanın kur -
~·aptıklan 4 maçtan mütevellid yor- tara bileceğini söylüyorlar! 
g"Unluklarına rağmen ayni şekilde e- Yunanlı dostlarımızın Almanların 
nerjik bir oyunla mukabele eden Yu· kendilerini bu kadar safdil ve çocuk 
goslavlann muvaffakiyetle inkişaf 
eden hücumları Fenerlileri sinirlendi- zannetmekten pek müteessir olacak-
tiyor ve hatalı şarjları icab ettiri - larmda şüphe yoktur. Bunu Alman-
Yordu. ların artık bütün dilnyada şöhret bu-

Bir aralık sinirlenen fudbolcüler lan hamakatlerine \'ererek gülmekten 
loptan ziyade insana ehemmiyet ver- başka bir şey yapılamaz. Hele Al-
tneğe başladılar. Uzun sürmiyen bu manların Yunanistanı kurtarmak yo-
Vaziyet devre sonuna doğru tabii lund:ıki vadleri komiklik sahasında 
Sekle girdi. Birinci devre Fenerlilerin ger~ckten bir şaheserdir. Onlar bir 
Ufak bir üstünlüğü ile O - O berabere kere kendilerini kurtarsınlar da son-
bitti. ~ , r.ı başkalarına yardımdan bahset-

İkinci devrenin ilk dakikaları da. j uh:ler ! 
r enerbahçelilerin üstünlüğü ilP. ge - - -- · · - ---- Hüseyin Cs.hid YALÇIN 
Çerken daha iri cüsseli oyunculardan(-. Dillllttt k OfUY& lftlrak ed~n :Bflşlk hwş ~'4 w kaptanla.n Ali Rıza •• - ................. ., •• - ........ - .... .. 

llıüteşekkil Yugoslav takımının bir· S hh V k•ı• • 
denbire hissedilir şekilde açılmağa '. Fenerbahçelilerin h~~ladıklan se- Beşiktaşhların krosu 1 at e 1 ımız 
li'enerbahçeliler için tehlikeli akınlar nelik kros müsabakası dun Fenerbah- Remzi Yeni Bir Rekor Yaparak Gı•ttı• 
Yapmağa başladığını, faikiyetin mi- çe stadı ile Fenerbahçe arasında gi- Birinci Oddl Maraşa 
8afirlere çevrildiğini görüyoruz. dip gelme altı kilometrelik bir mesa- Futbol, güre~, eskrim, jimnastikte ) S hh t 

1 

3 

Ankarada : 

·· · d 1 tı Antep 17 (A.A. - ı a ve ç-
[Sonu 7 incide] fe uzenn e yapı mış r. , olduğu gibi atletizm sahalarında da tim • ,.f' t V kili Hulusi Alataş 

· · d. -· b .. yük k" e 1 d be . ..t . lış 1 .1 aı !\ uavene c 
13 atletin gır ıgı 11 b" . çe ·n~~1?1 . sene er en rı _mu evazı _ça ma anBee dün şehrimize muvasalatlarını müte-

halinde geçen koşunun ırmcı gını hatırı sayılır bır mevcudıyet olan - . . h di 
1 20.58.7 dakikada uzun koşuların ye - şiktaşlılar hazırladıkları dahili kros a~ı~ hasta.nelen, trka do.m sp~.er et-

i .. .. .. .. .. a·· . ff k ' tl rını, bcledıye, çocu ıspanserını, e ' Ll•rblve OUnec.I t2 - .O nilmez aampiyonu Fenerbahçeli Rız!I. arın uçuncusunu un mu\:a a ıye e • . . b 
~ , T s b 1 d sebze halını, meyve pazarını, mez a-

Maksud kazanmış, Spor Eğitmen kur a.'}armış ar ır. . . w •• •• • 

)endi Blalk let ve at Y•· " . . .. Klü ten başla Yıldız yolu ile Ih· hayı, ycnı mezarlıgı ve butun sıhhı 
tıfl•rı muv•ifakiyetli oldu sundan eskı 5ooo rekordmenı,, Hu- p . . yıp · ·· ·· müessese ve te§ekkülleri gezerek tet-

. "k' · G 1 d tz k ·· lamuı·a gıtlıp gelme ve Halkevı onun-
A.nkara, (Hususi) - Bugün yapı- seyın ı ıncı, a atasaray atn . ak u- de biten 4 kilometrelik koşuda Remzi kikatta bulunmuştur. Sıhhiye Vekili-

lan f db 1 k 1 ~- H b" çüncü, açıktan giren gaze ecı ar a - · d ti ·ı n bu ese lerd u o arşı a.c;ımasınwı. ar ıye .. .. .. geçen seneki rekoru kırarak 13.27 da mız mey ana ge rı e _r en 
CUneşi 12 - O, Maskespor Askeri fab- da.şlarımızdan Osman dorduncu, Su- kikada birinci olmuş, koşunun 10 ga- ve sıhhi sahada başarılan ışlerden 
likalar gücünü 3 • ı yendi. ad beşinci, Hakkı altın<:• olmuştur. libi şu sıra ile yarışı bitirmişlerdir: memnuniyetini izhar eylemiştir. Ak -
b· ~2 bisikletçinin iştirak ettiği ilk Koşuyu hazırlıyan Fenerlileri ve Necib, Mahmud, Ercümend, Seyfi, şam belediyenin şerefine verdiği ziya-
lsıkıet te§vik milaabakası ve at ya- büyük muvaffakiyetle yarışan atlet - Todori, Mahir, Küçük Abdullah, Ce - fetten sonra Sıhhat ve İçtimai Mu~-

l'ıtları muvaffaki)'9tle neticelendi. teri tebrik ederiz, lal, Celal. Muvaffakiyetler dileriz. ven.et :Vekilim.iz Maraşa gitmiştir. 
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Türk~cye çc\·iren : HÜSEYİN CAJIİD YALÇIN 

Bitlerin Irkı Tasfıye Hakkında 
Fikir Ve Kanaatleri 

- '77-

- Ferdi hürriyete hak ırkı kurtar • 
mak vazifesi karşısında geri çeki
lir. 

Ancak bu tedbirler ittihaz edil
dikten sonradır ki bizzat sari has
talığa karşı mücadele biraz mu
vaffakiyet ilmidile idare edilebi
lir. Fakat bunda da yarı tedbirler 
hiç mevzuu bahsolamaz. Bunda da 
en ağır ve en kesici tedbirlere baş 
vurmalıdır. İyi olmaz hastalarda 
henüz selim bulunan hemcinsleri
ne müzmin surette hastalık bulaş
tırabilmek imkanını bırakmak bir 
zfUtır. Bu, bir ferde fenalık et
memek için yüz kişinin ölmesine 
ses çıkarmamak cinsinden bir in
saniyet hissidir. 

Frengililer için frengili zürriyet 
yetiştirmek imkansızlığını tahmil 
etmek en açık bir akıl işi görmek
tir. Usulü dairesinde tatbik edil -

. diği zaman, bu beşeriyete karşı 

ifa edilebilecek en insaniyetkara
ne bir hareket.tir. 

Bu jest milyonlarca bedbahtı 

istihkak kesbedilmemiş ıztırablar
dan vikaye eder; sonra da tedrici 
bir şifa bulmaya bizi götürür. Bu 

. istikamette yürümek kararı zühre
vi hastalıkların tedrici intişarına 

bir sed çekecektir. 
Çünkii burada, ica b ederse, iyi 

olmazların ictinabı imkansız tec
ridine karar verilecektir. Müsab 
olmak f elfıkctine uğramış biri için 
bu barbar bir tedbirdir. Fakat 
çağdaşlar ve ahlaf için bir nimet
tir. 

Bir ::ır.rın muvakkat ıztırnhı ge
lecek asırla.n fenalıktan kurtara -
bilir ve kurtarmalıdır. 

I<.,cngiye \'c onun mutavassıtı o
lan fuhsa k:ı~ı mUcadele beşeriye
tin en büyük işlerinden biridir. Bil
yük, çünkü burada münferid bir 
meselenin halli de~ri\, mütealdb ha
dise sıfatile, o sari hastalığı vücu
de getiren bütün bir fenalıklar se
risinin ortadan kalclmlmas1 mev
zuu bahistir. Çünkii lıcdenin bu 
ynra!'ıı ahlfılti, sosyal ...-e ırlti scv
kitnbiilerin bir hostalığının ııctice
siılir. 

Eğer hu m\ic::ıd.elC', ya atalet ,.e 
rahavet ya cibnlet dolayısile ifa
edilmiyccek olur3a. beş yi.iz şene 
sonrn k:wiml<'rin ne lıa\e girecek
leri tahayyiil edilebilir. Kadiri mut
lak ile istih?.ayn kalkmadan dcni
lf'bilir ki hiçbiri Allnhın hayali ad
dedilemiyccektir. 
F~-=;k i Almanya bu sir::ıyetc kar~ı 

mücadel~yc acnba ne srn e-tle te
şebbüs etmişti? Sakin bir k:ıfa ile 
iş tct kik edilince, gerçekten fasa
nı f;a~ırtıc ı bir cevab elde edilir. 

Muhakkak ki hi.ik(u-nct ınahfil

lerincic bu hastalığın korkutucu 

ziyanları, hazan bunların neticele
ri ölçüle1ı1csc bile, teslim edilmiş
ti. Fakat bu felakete k:ır~ı müca
delede t:m-:.:ımc:n aciz bulunuluyor

dıı. Dcr'in ıslah::.ttan ziyade arJi 
tcdbirkıo müracaattan b:ıQka bir 
~ey yapılrıı.amışt1. 

~3ur:ıd:ı., bw·:ı.dıı , h:ı.sulı!c h:ıkkm

da k :::.t'i ve nazaı1 birtakım fikrlt>r 

de;:-rıeyan olunur ve ecbe~!erin s~
beb olmakta devamma mi.\s:ladc e· 
rlilirdi. Her fahişe tıbbi bir muaye-

neye tabi tutulmuştu; münıkfh'ı ol
duğu ı· adar iyi muayene ol:.:r.~r

du. Hastalık müşahede cdilirt:!c, 
hastahanenin birine yatnı~:rdı. 

Sathi bir şifadan sonra bırakılır, 

beşeriyetin mütebaki kısmının Uze
rine salıverilirdi. 

Teslim etmek laumdır ki bir 
"himaye fıkrası,, konmuştu. Bu,~a 
nazaran, tamamen salim veya iyi
leşmiş bulunmıyan kimse her tür
lü cinsi münasebetten ictinab et
mek lazımdı. Yoksa cezaya uğrar
dı. Şüphe yok ki bu tedbir haddi 
zatında iyidir. Fakat tatbikatta he· 
men hiç netice vermiyordu. 

Evvela kadın - Eğer bu f el ak ete 
müsab olan o ise -, birçok ahvalde, 

ekseriya elim birtakım §erait için-

de kendisnin sıhhatini çalmış oları 
adam aleyfünde §eh:ıdet için mah
keme huzuruna gitmekten ictinab 
edecektir. Zaten bundan onun için 
hiçbir fayda da pek melhuz de .. 
ğildir. Çünkü çok kcere bu usul
den zarar görecek kadındır. Etra
fında gayridostane bir istihkar 
bulacaktır. Hem de ayni vaziyette 
bir erkeğin uğrıyacağı istihkardan 
fazla. Y:ı hastalığı sirayet ettiren 
bizzat koca ise o zaman v3.Ziyet 
ne olacn&'lnı düşünüyor musunuz? 
Bu tnkdirde, kadının şikayet et
mesi icab eder mi? Etmezse, ne 
yapmalı? 

Fakat, erkcğ'c gelince, o bu bet 
laya maatteessüf kendiliğinden yü. 
rümilştiir, çok kere de bunu faz. 
la mikdarda alkol içtikten sonra 
yapmıştır. Binaenaleyh, ele geçir· 
diği kadının ahvali hakkında bit 
hükiim veremiyecek vaziyettedir, 
Hasta fahişeler bunu pek iyi bilir· 
lcr. Onun için bu gayet münasib 
vaziyetteki erkekleri avlamağa 

· meyyaldirler. 

Netice şu oluyor ki gafil yaka• 
lanmış erkek biraz geç kalmış bit 
halde, bütiln kuvvetile düşünso bi· 
le artık kadını hatırlayamıyor. Ber .. 
lin yahud Münih gibi bir şehir 
için bunda şaşılacak bir şey yok
tur. Şurasını da unutmamalıdır ki 
çok kere mevzuu bahsolan erkek
ler taşradan gelmiş ziyaretçilerdir. 
Büyük şehrin cazibeleri karşısında 
tamamen tecrübesizdirler. 

Bir <le, hasta olup olmadığını 
kim bilebilir? Birçok defalar gö
rülmüyor mu ki iyi olmuş zannedi· 
len bir adamda hastalık nüksedi· 
yor ve biiyük bir felaket hazırlı
yor da insanın kendisi hiçbir şey
den şüphelenmemiş bulunuyor. 

İşte mücrimane bir sirnyete Jtar, 
§ı kanuni mileyyidelerle himaye u .. 
sulünün ameli neticesi hakikatt:G 
hemen hemen hiçtir. Fnhi§clcri:ı 
mu:ıycnc usulü de tamamen ayni 
neticeyi \'Crmc.ktedir. Hattu şifa
yab olma keyfiyeti bile şüpheli ve 
gnyriknt'idir. Y eganc muhakkak 
vakıa ş~ıdur: Sirayet, biltün ted
bil'lerc rağmen gittikçe daha faz
la yapılmıştır. Bu usullerin tesir
sizliğini bu netice en çarpıcı bir 
surette ortaya koyar. . 

Çünkü bu hususta yapılabilmiş 
olan sair şeyler de ayni derecede 
gayrikafi ve gülün<_; idiler: Halkın 

ahiaki fuhşuna karşı mücadele e
dilmiyordu; hakikatte buna karşı 
h içbir şey yapılmıyordu. 

Bütün bunları ehemmiyetsiz bir 
§ey gibi telakkiye meyyal olan 

kimse bu belfı.nın tevsii hakkında· 
l.i istatistik hakikatlerini iyi bir 
niyet ile terfik etsin, son yilz sene
Jt:r 7.arf :ndaki artmasını mukayest. 
etsin, t-u inkişaf Uzerinde fikir 

yorsun. S?rtmdan ~c:;ağı soğuk so
ğuk nahog bir ürpermenin dolaştı-

ğını hissetmemesi için bir eşeğin 
zekasına malik olm"sı kab eder. 

Eski Almanyada ba kadar müd .. 
hiB bir hadise karşısında ne 11.2.da.l' 
zayıf ve gayrikafi bir fftırette va

ziyet alınmış oJması chı. kavmin in· 
fis:ıhına bir t.li.ır.et diye ka.bul o
lunabilir. 

Çünkü, her gcyin mücadeleden 

ibaret .:>lduğu bu dünyada mUkifa ... 
tı bizim kendi samimiyetimizder.. 

!bar-at olan bir mUcadeledo kuvvet 
buh.:nm(l.T8a yaşamak hakkını kay
bclmi~~ dernektir. 

11Unya Y"lnJz tı.>W, tam ve kat'l 
hai .:areJeri t.&t'btic eden kuvvetli· 
ler!,ı ~ıUıdır. Diln~ a o yuun ted· 
b:rli .1ayıfJ&rın değildir. 

Eski imparatorluğun en aşikar 
l.nfisah hbdiselennden biri kültüı 
eeviycainiıı bati sukutu idi. Kultm 
dediğim zaman bugün medeniyet 
kelimesi ile ifade edilen şeyden 

bahsetmiyorum. Bu, tiltıkis, haki· 
kt fikir ve hay:ı.t yakselillğiııi:ı bil' 

düşmanı gibi görünüyor. 
lDevamı OOT] 
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Büyük Röportaj No. a -- L:_ ... Yazan: FARUK Kt!çt):K 

Alman Hastahanesinin 
•• 

Onü Hemen Doluverdi 
31 numaralı (arazöz) de arkamız- gösterecek kimse yok mu? 

dan yetişiyor. İhtiyar, gözlüklü, bir sör meydana 
Hfila kendime gclemcdim, rüyada- çıkıyor: 

yım zannediyorum ... Arabadaki ku- - Bu tngafta - tarafta - fakat gi
znandanın bile kim olduğunu far - ca ederim ... Yok gürültü yapmak ... 
kında değilim •. ne yapacağım, ne iş Songa edecek hastalag te18.ş ... 

.. -· ? gorccegım.. Kumandan, Mehmed onbaşı ihti-
Yine ~umandan Zekinin sözleri ak- yar gözlüklü sörün arkasından gidi-

lıma gelıyor: yarlar .. ben, yazıcı Halidle beraber 
- Yazıcının pe§ini bırakma, ne ya- kalıyorum .. 

~~rsa. di~knt et, yangında vazüeni j Halid: 
ogrenırsın.. - Acaba telef on nerede diyor. 
~_de bir köpek sadakatile Halidin ı' _ Telefonu ne yapacaksın?. 
pesmı bırakmıyorum.. - Şimdi sualin sırası değil ... Te-

Kapıcı Ermeni hillli meram anlat- Icfon lazım .• 
ınağn çab~ıy~r: . .. .. Bu defa kar§ımıza yine gözlüklü 

- Tehlıkelı geçti... Baca sondu... dazlak kafalı beyaz gömlekli kılık 
~~hude vakit kaybetmeyin •• işinize kıyafetinden doktor olduğu anlaşılan 
gıdın... biri çıkıyor: 

- Çeneyi bırak. Kalörifer dairesi _ Washabenzi .. 
ne tarafta yol göster bakalım.. Halid hemen: 

Bu esnada uzun boylu ba§ka bir - Telefon nerede? .. 
adam karşımıza çıkıyor: Sualini yapıştırıyor. 

- Efendim kalörifer dairesi arka Doktor, dikkatli dikkatli bizi sil -
tarafa arabalar .oraya. gitsin. züyor. Belli ki türkçe bilmiyor .. bu 

Kumandan emır verıyor: defa ben fransızca: 
- Arabalar arka tarafa... - Telefon 18.zım, diyorum, sizin 
Dik.kat ~iyorum, bu bizim amır kalorifer dairesinde yangın olmuş .. 

ınuavmlerınden Rıza. onun için konuşacağız. 
. Rirrrr motörler işliyor. Fakat aha- - Evet, fakat geçti. 
~ hastahanenin önüne yığılmış, da- - Biliyorum efendim .. fakat biz 
gıtacak kimse yok. Handiyse bir kaza malfımnt vermek mecburiyetindeyiz. 
çıkacak... Bu defa doktor bize bir oda gös-

Muavin Rıza bağırıyor: teriyor, Halid hemen telefona koşu-
- Hey bekçi, polis, dağıtın §U aha- yor, hem: 

liyi... - Bak Faruk, yapacağıma dikkat 
Meydanda bekçi, polisten eser et .. belki yarın bu işleri yalnız sen 

Yok... yapacaksın. Şimdi 44644 telefon edi-
Mehmed onbaşı, ilk evvel kaI'§l - yorum. Burası Beyoğlu itfaiyesidir .. 

!aştığımız Ermeni, sonradan gelen diyor, hem de telefonu çeviriyor .. 
~zun boylu ile ahaliyi mümkün oldu- Anlaşılan açılmış ki konuşuyor. 
gu kadar dağıtıyorlar. - Alo, Taksim, Sıraselvi caddesi 

Arabalar yan sokağa geçiyorlar .. 119 numaralı 3 katlı, kargir Alman 
Muavin Rıza önde, Mehmed onba§l hastahanesinin kalorifer bacai:il. .. , 

Yazıcı Halid, ben ar.kada hastaha-
neden içeri dalıyoruz... - Evet o da kargir ... 

Hastalar galiba bir §eyin farkında _ ! ... 
değiller. Bizi görünce telişla koğuş- - Buranın telefon numarası mı 
lardan dışarı fırlayorlar.. bir dakika dur bakayım ... Faruk §~ 

Biribirlerine: doktora telefon numarasını soru\·er. 
- Ne var? Doktora soruyorum, cevab yeri • 
- Ne oluyor?.. yor: 
- Yangın mı?.. - 44950. 
Diye soruyorlar. Ortada hastaba- Halid muhavereye deYam ediyor: 

ltıcı, doktor, hademe namına kimse- - •4950 .. evet, bir şey yok .. ku • 
<:.ikler yok.. mandan bakıyor.. birazdan yine te-
M~vin Rıza öfkeleniyor: lef on ederim .. saat mi? .. On dokuzu 
- Bu ne biçim müessese bu? Ya- on yedi geçiyor ... 

bu ... Kalorifer dairesi nerede? .. Yol [Devamı \'ar] -
Polonya Hakkında 
Alman Kararı 

}Belediye Ve Vilayet 
Tekrar Ayrdacak mı 

Amsterdaın, 17 (A.A.) - Alman- ----
~a. velev çok küçük bir müstakil Po- Vali ve belediye reısı 
10

nya devleti ihdas etmemek hususun bu hususta ademi ma-
claki maksadı resmen tasdik etmek - liimat b . 
tedir. Berlinde, Polonya umumi vali- eyan edıyor 
~nin kat'i mahiyeti haiz olduğu ve .ıstanbul ~ediye..si reis muavini 
l>oıonyalılarla yahudilere tahsis edi -ı Rıfat .Y_enal ıle yazı jşleri müdürii 
,_ Necatinın bir mu··aa t b · D h" ~eği söylenmektedir. Bu hükumetin . _, . . e~ en erı, a ı-
llıerkezi Krakovidir ve Krakovi Var- lı!e Vekfiletinın beledıyeden sorduğu 
lo\1 . . _ ' bır suale ccvab hazırladığını yaz • 
l .a. Radam ve Lublın ıdarı merkez- mı§tık. MalCım oldugu· üzere D h·ı·-
el'ine b -1 ı k .. d'. ın· h a ı ı ~ ag ı oma uzerc ort rn a- ye Vekaleti Belediyeler teşkilatı ka-
tli tt vardır. En fazla miktarda yahu- nunundn tadilat yapmak üzere ted-

Lubline yerleştirilecektir. kikler yapmaktadır ve bu arada bü-

F i 1 istin Meselesi t~n bele?iyclerden raporlar istemiş-
b,E:ahire, 17 (A.A.) - Loııdradaki tır.llVekkalet belediy~l?rden sorduğu 
.,iliM· ı·n b'" efi M h"'kr. . sun ere anunun tadılı etrafında nok 

"'~ urosu § ısır u ·umetıle tai .ı • • • 
~ . .. . ' .. nnzarıarının bıldmlmesini iste • 
\> tine muteallik muzakerelere de - miştir. Bu arada İstanbul beledi 
anı etmek ·· Kah' 1 · tir · ye-:\t . ~ .. ı~eye ge ~ı~ . sıni.n d~ğer belediyelere nazaran hu-
~~-aıleyh onumUzdekı hafta ıçınde 1 susıyeti ehemmiyetle nnzan itibara 
~Us~. v~ ~ağda~~ gidecek ve bil- alınmaktadır. 
~ rnüftu ıle göruşmelerde buluna- İstanbul belediyesinin vekfllete ce-

r. vab olarak hazırladığı raporda bele-
% ~andaıı bilıi!rildiğine göre E - ?iye .ile vilfı.yetin tekrar ayrılmasını 
,~?c1ullah, lngıltereyi Filistin me ıstediğinl yamıı~k. Buna ilaveten 
,~ ını yenf den tetkik etıneğe davet dltn 91kan akşam gazetelerinden biri 

!rtir. İstanbul belediyesi ile vilayetinin 

"•~Uv lndlfaa Ba9ladı ::::ı1acatuu bundan . başka İstanbul 
~a ~ir Meclllinln reyile yeni bi.r be-

~Poll, lT (A.A.) - Vezüv Ya • lediye reisi intibah edil linJ 
~ ~ yeniden lndlfaa başlamıetır. mıatır. ece yaz • 
~ hiı-1• i elli metre genişliğinde olan Bu husustaki noktai Jl.ı;.,_.._ 
b 4•V akıntım n1nrdan ncı .. .ıh nazarını U6•..u-
.~ yamaı:" ~· ınek il.zere dO.ıı akoam mD.racaat et-
io~ inmektedir. N~~ ~yıat tiğim1z Vali ve Beledıye Reisi LQ~ 
~H ... - • Yanardağın yakinındekı de- fi Kırdar sadece "---ı·-+ · ...... 
~olu ·a al UQlU "..ır r.ı. 
~ servı norm sureı.t .. .fil~- - l36yle bir ~f'Ydcn katıyen habe-

r. rim yoktur. 

---

Cümhurr~isi SPOR Mektepten atılan 
Avdet Edıyor y I k K.. r- ç v 

Ankaraya ~=:.~ ıı;,::~.t ugos av ta ımı Fener oyu (lı.~:~~~.;d•) 
etmiştir. b h • 2 o y d • den devam etti~. Neticede pek iyi 

Re-i~cilml1unuı Şimendifer a çeyı - en 1 d~~ ııotl~ ıJk okul~ bitirdim. 
Mühendisforine tltifatı !{oylu çocugunu:ı yüksek tahSiJ 

Sivas, 17 (A.A.) - Reisicüm- de görmesi Cümhuriyet hUkumetimi-
hur İsmet İnönü, Erzurumdan Si- [Ba.~ tarafı 5 bıcı sayfamızda] halkevi voleybol müsabakalarına dün zin .en büyük emı>J ve arzusu ve Ebedi 
vasa avdetinde mühendislerimize . yok enerjik ve mükemmel bir tak- de devam edilmiş ve §U teknik neti- ~U::iz_ Atatürlde Milli Şefimiz İsmet 
karşı duyduğu takdir hislerini in- tıge sahib bir müdafaa tarafından celer elde edilmiştir. 1:1o~unu? en başta_ gelen umde -ve 
şaat müdürü B. Sunguya atidekı beslenen Yugoslav muhacimleri Fe- Kale siyah beyaz .. 15 _12 .. 1 _15 ~e~ızel~~~den oldugunu arzetmeyi 
trazda ifade buyurmuşlardır: n~rliler için büy~ tehlike arzeden 1115 _ 4,, " , !.;. zaıd gor,uyorum. İşte ~~ı ~~~l ve ar~ 

"-Erzurum demiryolu güzer - hucumlar yapmaga ba.,ıadılar .. . - -• ..... • • .zulara ~e şahsımda gordugum ruhi 
• 9-' • Muhendis Senjl>fei ''15 6 "15-11 ıb· h" gabını ikmalden sonra. tetkik et • İkı tarafın da yenmek, yenilme _ . . .. .. <:! - •:, " ır ısse dayanarak okumak için vi-

k . . b" .. Mecıdıyekoyu .;:;akaryayı 15 - 7 layet merl·,,_.,; · J7'"'t.ah d 
mek bana hakiki bir zevk ve sevinç me ıçın utun kuvvetlerini sarf ede- .,15 • 2 " ........ mız ~u ya a orta 
vermi§tir. rek çalışmaları oyunun şeklini tek- Ç l"kk,, ·1 E . . . ., mektebe alınacak talebe meyanınd:ı 

. . • .. . . . tl ti di n· . . e ı o • yUp Halkevını 15 - 8,. (Pansit.·onlıı okum ) .. bakasın Memle.ketimız, umumı bunyesı ı- rar s~r e~ r . ırınc.ı devrede u- .. 15 • 4 . . J • • a musa a 
tibarile arızalıdır. Bizim memleket fak hır zaman için sahadan çıkan ı .. " . gırdım ve pek ıyı derecede kazandım. 
te, yapılan şimendifer hatları fen Fikret yediği bir tekme ile oyundan " Muhendıs ~alata~poru "15 - 3,, D~rse başladık. Senelik tahsilin üç-
alcminin daima dikkatini celbede - büsbütün çıkmaya mahkfun oldu. 6 - 1511 yenmı§lerdır. te bırini bitirdiğimiz şu sırada bir e-
cek eserler olmuştur. Geyve - Ka- Yaşarla l<~sad da topallıyorlar. nyram kupa e ı mirle adeta kovulurcasına pansiyon-
raköy parçalan eskiden takdirle Onuncu dakikada Fazılın sert çı- dan çıkarıldım. I3u vaziyetin körpe 
seyredilirdi. Toros güzergahı yal - kışından dolayı verilen faollü atışı fi nal karşrlaşr aaı h~yatımda çok acıklı bir safha vt~ ~ 
nız bizi değil, bütün dünyada seç- Yugoslavlar 30 metreden sıkı bir Galatasaray :? - Pera ı vıcdan salıiblerinin knlblerini sızlata· f 
me eserlerden sayıldı. şiltle gole t~vil ettiler. Büyük maçtan evvel bayram ku _ c:ın• hn~iyct his~erini uyandıracak~ 

Cilmhuriyettc açtığımız güzer - B~klemedıkleri golden §aşıran Fe- pası finali için yapılan hal'§llnşmada ~ır k.cyfıyet oldugu düşüncesile soh .- · 
gahlar hep biribirinden zor ve bi- nerlıler kendilerini toplamağa vakit Cemil, Eşfak, Boduri, Salim gibi dört gu vılfıye: maaıif müdih lüğünde al -
ribirinden kıymet! olmuştur. Sam- bulmadan ayni dakika içinde sağaç.ı- kıymetli uzvundan mahrum ve evevl- ~.m. '~erılen ccvabda: "Vilayet En
sun - Sivas hattı mühendislerimiz ~n kafasile ikinci bir gol daha ye- ki günkü Yugoslav maçından yorgun cumcnınde. veril~§ bir karar ile her 
için iftihar olunacak bir eserdir. I dilC:. • bulunan Galatasaray takımı Peraya k~a-~an hırer ıkışe: zeki çocuğun 
Malatya güzergahı bilhassa Er _ .. Gı~tikçe sinirlenen Fenerliler ener- 2 • ı Yenildi. bılm~abalca al:nacagını v~ bu yolda 
gani vadisi her yeı de nadir sayı- Jik bır takım olan ve fudbol oyununu li' B ~ Şi li 2 taıısısat kondugunu ve bınaenaleylı 
Jacak eserlerle doludur. Erzurum çok iy bilen Yugoslavlar karşısında Fen b ~er B ~ -ş· 'r~takı Tavşanlıdan geçen sene \'C bu sene 
güzergahı ise çetin olmakta sınai ı kendilerinden beklenen oyunu göste- d er a 1ıçe k ı ~ 

1 
ış 1 

3 
m2ı ara- iki üç çocuk alınmıs, diğr kazalar -

. . . . d. . . . . . .. sın a yapl an arşı aşına • Fe- d al ~ tcsırlerının her çeşıtten pek ziya- reme ıklerı ıçın vazıyetı duzelteme- 1.1 leh" ti 1 di an ınmamış oldugundan o kaza-
d

.1 
0 2 

_
1
_ ner ı er ıne ne ce en . lar ukl l b' ... 

de bulunmasında diğer biitün hat-ı ı er ve - mag ub olarak sahadan çoc aruıın a ınn ilmesı ıçın çı-
larımızdan üstündür. ayrıldılar. Galatasaray B 1 - Pera. Bl kanldığım,, bildirildi. 

Sansa boğazının bilhassa Atma Boyoğ!u Halkevl Voleybol şıl~~:s=, P~ B.~:kım~arı kar- 1sayın Bayım! ve Pingen boğazlarının inşaatı fen turnovası . 
1 1 

bamıbee ~u evaz~ geç • Ik açılan müsabakaya Tavşanlı ka 
. . . . . • mış ve - era rlıkle netıcelen - zasından Em d k d Ged" 

kudretinın ve ınsan azmının nadir üç hafta evvel başlıyan Beyoğlu · t· • e azasın an, ız 
eserleri olarak tcma§a olunmnğa mış ır. kazasından pek çok tnlib dahil olduk. 
değer. Ben muvaffak oldum. diğerleri kaza-

Bunlan görmek vatandaşlarım skerA.ı Lı· e er Hentbol namadı .. Şu _halde (Pansiyonlu oku-
için yüksek iftihar vasilesidir. Bun . ma) sarih bır hakkım ve okumak ta 
lan tetkik etmek mühendisler için ş a m p •. y o n a s 1 ~akkın_ bir vediası iken böyle senenin 
ciddi istifade mevzuudur. Mühen. uçtc bir kısmında okuduğum halde 
dislik edebiyatımız bu eserleri bil- nıevcud bir kararın yanlış tefsirine 
tün dünya fen alemine cesaretle ta (Batttnrafı 5 inclde) nan Kulelililer 17 nci dakikada ye_ beniı:ı gibi bikes ve fakir bir köylü 
nıtabilir. Erzurum hatbnda bütün ça kalabalık bir seyirci gclmişti. dikleri bir sayı ile devreyi 1-1 bera- çocugunu kurban ederek sokak orta-
iş "e muvaffnkiyet Türklere aid- Saat taı.n 9 d~ bu spordu Alman- bere bitirdiler. sında bırakmak hangi vicdanın karı-
dir. Sermayeyi, istikşaf, inşaat ve yada tahsıl etmış bt~lun~n spo: mü- . İkincf devreye çok seri başl.ıyan dır?. . . 
yüksek fenni nezareti, her nevi in- t~hassıslanndan Z~kı Gökışık ıdare- ılk dakıkada ele geçirdij;;i hakimiyeti 1 .. ~-u acıkl~. ~-alımı balkın dili, hakkıt 
şaat için lilzım olan işçileri Türk~ sınde mut~~ merası.mden sonra karşı oyunun sonuna kadar devam ettirenlsozu olan .ozunüze bırakarak alaka . 
ler temin etmiştir. Divebilirim ki karşıya dızılen takımların şu oyun. Kulelililer bu devrede biri Turhan 1 darlarııı dikkat nazarını çekmesi vt 
şimendifer inşaatında Türk müh~ culardan müteşekkil olduğu görülü- döroü Muzaffer, üçü Abdi tarafında~ derdime çare bulması için gazeteni · 
disliği her meseleyi halletmeğe sa- yordu: . . olmak üzere yedi sayı daha kazana _ z~ bir ~öşesine dercini yalvararak 
Ui.hiyet imtihanını Erzurum hat - ~uleli: Halim • Hayrı, Yaşar - M. rak Deniz Harb Okulu ve Lisesi muh nca edcrım.,, 
tında Yermiştir. Heı• meslek gibi, ~lı, _Abdi, Necdet - H~sam, Turhan, telitini 9 - 3 gibi kahir bir sayı farki- Tavşanlıda, Göbel köyünde 
mühendislik te ancak en yüksek Nndr, ~'luzaffer, Rahmı. le yenmeğc muvaffak oldu. Mustafa oğlu lUehuıed Sarı 
eser meydana getirdikten sonra ol- Denız ~larb Okulu Ye Lisesi: Ta - Maltepe Lisesi de şampiyonadan çe YENİ SABAH - Tahsil dü.skünü, 
gunluk imtihanını vermiş sayılır. r~k - ~ur!, Yezdan· Sadi, İbrahim, A- kilen Bursaya galib addedilmiştir. köylü çocuğu Mehmed Sarının şu su
Bu bakımdan şimendifer mühen - f~f -. Şcnf, Mahmud, Kartal, Rasim, Kuleli bugünkü gnlcbcsile atletizm, zişli feryadı hakikate tevafuk ediyor 
dislcrimizi tebrik ederim. Kendile- Nacı, HalUk. futbol, voleybolden sonra dördüncü ve bu Türk yavrusu yanlı& anlaşıl . 
riı:c kalbi teşekkürlerimi bu beyl- Oyuna Denizlilerin hücumile baş - şampiyonluğu kazanmış oluyor. mış bir kararla müsabaka neticesin. 
ııııtla ifade etmek isterim. landı. Biribirini denemekle geçen ilk Sporun her şubesinde iyi yetiştiri. de kazandığı bir haktan mahrum edi· 

Mühendisliğin diğer şubelerinde- dakikalardan sonra Kulelililerin vazi- len Kuleli sporcularını \'e yetiştirici- liyorsa kırtasiyecilik zihniyetinin cid
ki arkadaşlara da kendi ihtisasla- yete hakim olmağa başladıklarını sa- !erini tebrik eder muvaffakiyetler eli- den acınacak bir kurbanı karşısında 
rınııı en yüksek eserlerini tabak. hanın çamurlu olmasına rağmen to • leriz. daha bulunuyoruz demektir. 
kuk ettirerek mühendislik scviy~ - pa tamamile hakim olarak oyunu is- Şampiyonanın 2 ve 3 üncüsünü ta- Günde senelerce üçer, beşer .saat 
mizi her istikamette kemal dere- tedikleri şekle sokmağa muvaffak ol- yin edecek Maltepe ve Deniz Lisesi yaya yol teperek ilk okulu "pek iyi,, 
cesine yükseltmelerini isterim.,, duklarını görüyoruz. 13 üncü dakika- karşılaşması gelecek hafta yapıla • derı:ccsile ikmal eden okumaya he • 

JWJ icürnhurun Tetkikleri da Muzaffer vasıtasile bir sayı kaza· caktır. veslı, belki de yarının en büyüklcrin-
Sivas, 17 (A.A.) - Dün geceyi elen birisi olmağan amzed bir köylü 

vali Konağında geçiren Reisicüm- • k • • K • • B çocuğu nasıl olur da dimağının ze-
hur İsmet lnönü bu sabah erken- 1 1 ncı u me ölge Kupası kasının ve bilgisinin üstünlüğile 

1

elde 
den nezdleı•ine vilayet ve belediye ettiği bir haktan bu loş kıyamette 
erkanını çağırarnk Sivas şehrinin Karşılaşmaları mahrum edilir Ye kolundan tutularak 
imar planı hakkında etraflı iza - sokağa ablır? Bu vaziyet karşısında 
hat almışlardır. Şeref stadında K ıeı· .1 D . 

1 

Al S İ . _ yalnız Mehmed Sarının değil o kn at-
B d u ı ı e enız mı Jlor 3 - stiklfil ı t d. - k 

un an sonra otomobille vila - Haı'b Okulu ve Lisesi hendbol ma n- .. .. . a ıger o uma meraklısı yavrulard'.l. 
yet konağını Parti merkezini ziya- dan sonra ikinci küme §am i •on~;- Gunun ~lk _ kar§lla§masını Akın da okuma hevesi kalır mı? Böyle 0 • 

ret ctrnişle_r ve müteakiben yaya nm en mühim ka.rşılaşmaları~Jan biri Sporla lstıklal yaptı. lt~nca da Kütahya vilayetinin feda • 
olarak yenı açılmış olan bulvarla- şampiyona namzedlerind A d 1 _ Alını Spor takımı: Yahya, Meh - lt~rlıklar ederek zeki fakat fakir 
rı, ç~rşıyı ve kütüphaneyi gezmiş- hisarı ile Karagümrük a:ın~: ;a u. ~ed, Şevket - Reşid, İbrahim, Hüse - 1:irk yavrularına şayanı takdir bir 
l~r~ır. Halk her yerde Milli Şe _ pıldı. yın - Necdet, Mehmed, Ali, Raif, Fa- h.ımmctle tahsis etti!;ıi "parasıı pan 
fımıze karşı duyduğu samimi his- Büyük" aıa-ka ı"le tak"b d.l jzıl. sıyonlu okuma,, kolaylığının bir ma~ 
1 

. d . . • ı e ı en ve 1 . _ -,. kal 
erı ve erın muhabbetı ızhar edi- hareketle dolu geçen bu karşılaşma- stıklal hılnmı da: Nezihi _ Arif, nam ır mı? 
yor~u.A . yı 2 • 3 Anadoluhisarlılar kazandılar Çaçı - Ahmed, Ekmel, Hüsameddin - Bu yanlış ve yanlış olduğu kadar 

l\fıllı Şefımiz devlet demiryolla- Bö'l K · Abdullah, İzzet, Kirkor Emin Ya _ da haksız işin düzeltileceğini ve köy-
. t 

1 
. d . ge upa ı .l\l~ları k .. . • • lü ıı cer a e yesın e şcreflerıne ve- İk" . k"" . h .. d ubdnn muteşekkıl kadrolarla oynu- yavrusu Mehmed Sn.ndnn tahsiline 

r·ı .. k" "lik .. wl . ıncı umenın arıcın e kalan ta- l d f ı en yuz ışı og e zıyafctinde kımlar ar d . . .. yor :ır. evam ırsatının esirgenmiyeceğint 
bulunduktan sonra son zamanlar- k asın a ter~b edilen bolge Oyuna İstiklal takımı hücum.ile ümid etmek isteriz. 
d· · 1 t w l upası maçlarına dun de Bakırköv b n -----a ış e mege açı an modern cer stadı d d . . . · aşlandı. k dakikalar güzel oynı _ Zira t y klll 1 atelyesiııi gezerek 1 k t' . n a evanı edılmıştır. Oldukça ya İ tikl"In . . e n n nutku 
zin bu endüstri! ~e:ıc ~ ~mı- kalabalık bir meraklı kütlesi tarafır.- kın S s :r~-e~ za:nan geçti~çe ~- Ankara, 17 (Hususi) - Tasarnıt 
kından tedkik e:ı~~ ~ esını ya dan tnkib edilen dünkü karşılaşmala- b n l x~r ~l ımıye~ı galt~a gız:mege hafta.sı münasebetile Ziraat Vekili 

Şeh. b k ı er r. .. rda şu neticeler elde edilmi.5tir: aş a ~ar. . aamafıh vakıt vakit mu' Muhlıs Erkmen dUn gece radyoda 
.. .. ır, ayra ve -~kl~rla sus - v~fakı~etlı akınlar yapıyorlar. 18 bir nutuk söylemiştir. 

ludur. Hava çok guzeldır. Halk . w incı dakikada bir sayı kazanan İstik- ~~~~~~~~~~~~~~ 
ReisicUmhurumuzu görmek için gı ve b~lılıklannı duyurı:n~ fır- HU yediği iki sayı ile devreyi 2 -1 kay şekki! kadrolarla oynuyorlar. 
sokakları doldurmaktadır satını bır daha buldukları ıçın son- betti Hakem· Rıfkı Ak 

· s · · · ded" . · · soy. 
Rc~eümlıunın Si\'asa \'anşları ı:bsevınç ıçın ırler. Şehır b~- İkinci devrede daha düzgün oynı. Oyuna Halıcıoğlunun oldukça sen. 
Sıvas, 17 (A.A.) - Milli Şefi-

1 
~§a bayraklar ve taklarla süs- yan Akın Spor bir sayı daha yaparak bir oyunlle başlandı. 8 Uncil daldkad!ı 

~iz d~ ak§am ~ehrimize teşrifle- tJ~ılj bulu~uyor. . . maçı 8 -1 kazandı. hakem kaseli hareketinden Halıcıoğlu 
rmde ıstasy~~da askeri ve mülkt ~mhu~eısimi%hı ikametle~ın.~ Her iki takım da muvaffakiyetli l'e kaptanı Ömeri dJ§an çıkardı. Halıcı • 
erkA.n ile bütiln memurlıır ve on ~sıs edilmie olan vali konagı o- temiz bir oyun çıkardılar. oğlu 10 ki§i kalmasına. rağmen 5 incf 
binlerce hallr. ta.rafuıdan qkun nündo halkın sevgi tezahüratı ge- Halı w ,, • .. dakikada ilk, 32 inci dakikada 2 nci 
ve candan tezahtırlerle karvıian • ~ geç vakte kadar devam etm.Io- .. .. ~~glu 2 

- 1' enkoy 1 gollerlni yaparak, devreyi 2. o leh-
mı§tır. tir. Gunun ıkincl k~la§masını kupa lerlne bitirdiler. 

Varol, ,,aoa., sağol Milli Şefim.hı Ordu Evtndeld DWLıili Çay ~amıii~an~ namzedlerinden Feriklly İkinci devrede çok enerjflı: bir oyw). 
avru:elcrl.le kendilerine ka.reı içten Sfvas l7 (" " ) R-'-· ümh" e . a cı~g u yaptılar. ~'lkaran Feriköyliller 88 inci dakika 

1 
· • .n...n... - ~ıc ur Hal.ıcıoglu · Sad k Ah ed Rı • 

ge en sovgt ve saygılarını göste • lsınet İnönü bugün öğled • ı - m • d - da çalışmalarının SC!DU?'~nt yap 
ren halka. Milli Şenn.i7· ordu evinde tertib edilen den solınra vand- Agop, Ömer, Faik. Natan, Ah- tıklan bir SB.)t ile gördUI ı .. 

''Nasıla s· ans ça- me , Ahmed Satın Hüsnti y - t h 
. ımz ıvaawa.r?,, Jıye il- yı şereflendirnıişlerdir. Pek neşeli Ferik'" • Vasfi ' H . agmur u ave, çamur sahada to-

tif atta bulunı~uşlardır. geçen çay, akşam geç vakte ka _ Rıf t ~ . • asan, ?sınan - pu istedikleri "1bi kor_ ... TO.J .ıemedlk· 
Sivaslılar Milli Şet. candan ..v- dar dC\•am etmiştir. f ;u ... a Lo ' Rahı - Rıza, .sıyamed - lerinden bütün gayrotlerfne ~eıı 

~· tr., Süleyman, Nunderı mütc- ycnilmeli:ten l::urtulamadılar. 



~J~~iY06RlJ. 
Söz söylemek ve iş 
başarmak san'ati 

1 2 3 ·4 s 6 7 8 9 10 

1 1 1 1 1 1 1 1 ı•ı 
2·9---:....1 _:.ı _ı:.._:_ı .....:..' __.:.,--=--, ....:.:1 ::.:...1 --1 

Memleketimizde büyük b!r r:ığ:;ct 3 1 l•I l•I l•I 1 1 
kazanarak bir yılda iki kere basılan 41-+I -...:.:=.:l--!l.=.~.ı.=:.:.._...!...-...!.--1 
Dost Kazanmak kitabının muharriri 1 1 1 1 1 1 
Karneginiu eseri olo:ı Söz Söylemek 5 1 !IJI l :•ı 1 I• 
kitabı da Muallim Ahmed Halid Ki- 6 im! 1 1 ı•ı 1 1 
tabevi tarafından çok nefis bir su- 7 1 1 l•I 1 1 l 1 
rette bastırılmıştlr. Amerikanın bir- P~ 1 1 J 1 1 1 
çok terbiye müesseselerinde, iinivcr- 9 ! 1 • IBI 1 
s~tl'lcrinde, . ~illtür ve_ en~ü~tri evle- 1l; 1 1 1 1 1 !• 

·rınde gcnr:lıgc ve yctışmış ınsanlara -
hakiki bir rehber gibi okutulmuştur. lsoı,DAS SAGA: 

Türk gençliği ve Türk münevver- ı - İhtilaf çıkaran. 

leri için böyle bir kitab yol~ gibidir. · 2 - Bir ağaç. 
· Ömer Rı?.a Doğrul'un güzel üslü- 3 - Nida - Ayrılış. 
bile dilimize çevl'ilcn bu eser 400 , 4 - Arabca bir ay ismi. 
sayfa olup cild!isi 150 kuruştur. 1 5 - Bir gıda maddesi - Kenar -
'.fav~iye ederiz. 1 Memlel.et. 

Tatarcık 6 - Açık yer - Bir argo tabiri. 

Memleket yuvrularınm ittifnkma, Anne ,·e Babaların bihakkın 
• tcvec~ühlerine mazhar olan 

·ÇAPAMARKA MüSTAHZARATI 
İkincikanun 1940 da tam çeyrek asrı idrak 

etnıek bahtiyarlığına nail olacakhr. 

Halide F..dib'in en son eseri olup 7 7 - C~mi edatı - lran!te ".Bcn,, 1 
üni\'en;ite gencinin bir yaz :atili es- ı 8 - Bır esnaf. 
nasında, Boğaziçinin bir köyünde gc- 9 - A_rtistl~r y~par - Adanan şey. 
çen hayat ve maceralarıdır. Son za- 10 - Şıddetlı ya!,'lllUr. 
rna.nlarda bu kadar nefis, bu kadar YUKARIDAN AŞAGI: 
canlı ve harekc.tli bir romammız çık- 1 _ lstanbulun bir semti. 
mamıştır. Eser 210 s:;yfa olup Mu- 2 _ Mesud _ Bir rakam. 
allirn Ahmed Halid kitabevi tarafın- 3 - Bir spor - Hükümdar. 
daıı basılmıştır. Tanesi 75 kuruştur. 4 _ Tatlı bir ay. 

Gonç Kzhnız 
1 

5 - Esl:Ci bir silah-Kumar oynama. 
- ı:;serleri memleketimizde büyük bir l 6 - Vakit. 
rağbet kazanan Doktor Poşenin bu! 'i - Balık tutulur - Bayındırlık , 

meşhur kitabı mevcudu tükcndığin-ı 8 - Boş ·yere - 'Rusça "Evet.,. 
den ikinci defa Mua.llim Ahmed Ha- 9 - Bir hayvan - Bir renk. 
lid Kitabevi tarafından basılmıştır. 10 - Kuvvetli bir reni;:. 

'.l'anesi 50 kuruş olup herkes için Evvelki günKÜ bulma(.imız:ıu halli 
okunması elzem bir kitrı,bdır. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Bir Öğ R . retm&n om ,,, 
Huriye Önizin bu romanı, bir köy 

okulu Bayttn öğretmeninin meslek 
aşkı ve fedakarlığını, köyde yaptığı 
yenilikleri, çektiği ıztırabları, niha-
yet gayesine nnsıl kavuştuğunu an-
latır. 

Yalnız öğretmcnlı!r için değil bü-
tün gençler için okunacnk bir eser-
dir. 

Tane:ii 40 kuru~ olup Muallim Ah-
med Halid Kitabevi basmt:;tır. 

BAŞ 

DİŞ 
SOGUl\ 
ALGINLIGI 

GRiPiN 

1 AINITIAIL IYIAl.I A ı Ç 
2 B Al t ITlm•:R: t : o ıo 
3 I IZITI I I RIAİPIWI AIK 
4 H !O I R I LIA I MIAIK l"ılG 
5 AILIEiMl•l.\l•lü lTIÜ 
6 YI i. IMIAi8,rllölPl01L . 7 AINIEIKIT \OlTI• F l E 
E f l:llKl•:AIL EINIE'N 
9 • IFl•I AINI AI SIO l N ıH 

1U ~IA IA!Tl•Jl! ! t l• IK• 1 

NEZLE 

G.RIP 

ROMATİZMA 

GRiPiN 
_.o 

Lüzumunda S?"Ünde 3 kase alınabilir. 
1 

inhisarlar lJ. Müdürliii\indcn ı 
I - Şartname ve nümunesi mucibince 26.5 m/ m 270 bin ve 28 m/ m 

330 bin adcd bobin sigara kağıdı pazarlıkla satın alınacaktır. 
II - Pazarlık 15/lı 940 pazartesi gi.inli saat 14 de Kabataşda Leva

zım ve miibayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
111 - Şartname ve nümunesi her gün sözü geçen şubeden ve lzmir, 

Ankara başmüdürlüklerinden parasız alınabilir. 
IV - İsteklilerin verebilecekleri mikdar üzerinden ,& 7.5 güvenme 

parasile veya banka teminat mektublarile birlikte tayin edilen gün ve 
fiaaUe mezkur komisyona gelmeleri il.B.n olunur. "10117,, 

••• 
l\lh. kilo Muhammt>o 

Cinsi :ltikta.rı fiyatı B. tutan 3 15 teminatı Ek. 
Ura Kr. Lira Kr. şekli 

Iskarta kanaviçe 4512 kilo 22 kr. 992 64 148 90 Pazarlık 
Iskarta çul 1084 ,, 16 ,. 173 41 26 Pazarlık 
Iskarta kınnap 4940 ,, 15 ,. 741 111 15 Pazarlık 
Yamalık kanaviçe 5000 ,, 30 ,. 1500 225 Açık A. 
Iskarta kanaviçe 5000 ,, 22 ,. 1100 . 165 ,. 
Yamalık çul 2000 ,. 25 ,, 500 75 Pazarlık 
Jskarta çul 4000 ,, 16 ,, 6-1:0 96 ,, 
Yamalık çuval 1000 ,, 30 ,, 300 45 ,. 
lskarta çuval 5000 ,, 22 ,. 1100 165 Açık A. 
Iskarta ip 4000 ,, 20 ,, 800 120 Pazarlık 
Jskarta kınnap 3500 ,. 15 ,, 525 78 75 ,, 
Marka bezi 200 ,, 25 ,, 50 7 50 ,, 
:lamalık kanaviçe 544: ,, 30 ,, 163 20 24 48 ,, 
Tskarta kanaviçe 1455 ,, 22 ,, 320 10 48 ,, 
Iskarta çul 400 ,, 16 ,, 64 9 60 ,, 
rskarta çuval 190 ,, 22 ,, 41 80 6 27 ,, 
Jskarta ip 31 ,, 20 ,, 6 20 1 ,, 
l skarta kınnap 1896 ,, 15 ,, 284 40 42 66 ,, 

I - Nümuneleri mucibince yukarda cins ve miktarı yazılı ıskarta 
: argılar hizalarında gösterilen usullerle ayrı ayrı satılacaktır. 

lI - Muhammen bedelleri, .%15 muvakkat teminatları hizalarında. 
"/nzılıdır. · 
· m - Arttırma 2/ 1/940 salı günü saat 14. de başhyacak ve ayni 
~de bitmek üzere Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım 
satını komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Nümuneler her gün oozü geçen şubede ve mallar da. Şemsi -
p{l~, Ahırkapı depolannda görülebilir. . 

V - İsteklilerin arttırma için tayin olunan gün ve saatte %15 nıilc
tarındaki gUvcnme )IU'n.larlle birlikte 1\lkarda adı geçen komisyona gel-
me.ı.:t ilan olunur. • "10U8,, 

Pirinç n: tekmil hububat unla.nm, kendi üstün t.-knik t'S<'riyle 
Anupai bir tarzda \'e n.-fi~ bir surdt-t• imal ve ihzar t>der. 

Beşiktaş - Kılıçali. Kuruluş tarihi : 1915 
...................... !mlmm ...... -. .... 111111 .... _. 

YILBAŞI 
HEDiYELERİ 

ACA BALTIK RADYOLARI 
SkandaHı · 

AKORDION .\LARI 
l aas Ye K asik: 

PLAKL ' R 
Portat:f ve Salon 

GRAMOFONLARI 
O ~con ve Sair Marka 

P 1 K - O P Lu 
Yüksek marka 
BİSiKLET 

ve M O T O S 1 K L E T L E R 
Her nev'i 

MUSİKİ ALETLERi / 

Baş, Diş, Nezle Grip, 
ROMATiZMA Soğuk Algınhğı 

ve bütün ağrılarını derhal keser. 
Lüzumunda günde 3 kaşe ahnabilr 

Zührevi ve cilt hastalıktan 

Dr. HayriÖmer 1 

Öğleden sonra Beyoğlu Ağacam.ii 
karşısında N o. 33 Telefon 41358 

lstiklil Cadtlesinde Komedi 
Kısmında 

Bu gece 20.30 da 

İKİZLER 

Sahibi : A. Cemalcdc.lin Saraçoğlu 
Nesriyat müdürü: Macid ÇETİN 
Bas&ldığı yer : l\latbaai Ebiiz:dya 

--..r - 18 tı.IULUıı'UN ı 939 

Güzellik Ve Sıhhat için ilk Şart 
·Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

günde 3 defa 

Kullanmaktır. 

A 
DİŞLERİ, dişler çehreyi 

güzelleştirir. 

ll• ltADYOLlN d~lt>ri te::i=er ,·e parhhr, mikroplan yüz~ı 

1 

yiiz öldüı'ür. l>it> ~tlerini besli} erek haıd.alanm:ı.lanna mani 
olur. Ağız kokusunıı lceser. Sabah, öğle "e akşam lıer 

yemektt'n sonra RADYOLİN. 
7 

1 -

:.,:--=--••mıı:!!'B!ııa:11~1111J1mır::D11E!mi..aaRr.ırım:ı:m:I•' 
1 DEVLET or N :Z YOLLARI İŞLETMESİ 

Ul\1UM MÜDÜRLÜGÜ İLANLARI 

18 Birinci '.(anunJan 25 Birincikanuna kadar muhtelif hatlara 
kalkacak vapurların is:mıari, kalkış gün ve saatleri ve 

Kalkacakları rıh!ıa. lar 
Karadeniz hattına - Salı 12 de (.Güneysu) perşembe 12 de (Tarı} 

ve pazar 16 do. (Cümhuriyet). 
Galata rıhtımından. 

Bartın hattına - Suh 18 de (Mersin ı, Cumartesi 18 de (Antal-
ya ı. Siı·keei rıhtımından. 

lzmit lıattma - Salı, perşembe ve pazar 9.30 da (Uğur). 
Tophane rıhtımından. 

~ludnnya " hattına. - Pazıı rtcsi, salı \·c pazar 9.50 de, çarşamba 
perş.!mbe ve cuma 15 de (Trak). Cumartesi 
ayrıca 13.30 da (.Marakaz). Galata nhtı -
mından . 

Uandırma hattma - Pazartesi, çarşamba ve cuma 8.15 de (Mara
kaz). Galata rıhtımından. Aynca çarşamba. 

20 de (Antalya}. cumartesi. 20 de (Mcr.;in) 
Tophane rıhtımından. 

Kanıhiga ha.ttınıı - Salı \'e cuma 19 da (Scyyaı·). Tophane rıhtı· 
ının<lan. 

İmroz hattına - Pazar 9 da (Bursa). Tophane rıktımından. 
Aynılık hattına - Çarşamba 15 de (Ülgen), cumartesi 15 do 

(Saadet). Sfrkeci nhtımından. 

İ:t.nıir siir'at lıathn:.ı- Pazar 11 de (Kadeş). Galatu rıhtımından. 
Mersin hattına Salı 10 da (Anafarta), cuma ıo da (Erıu· 

rum). Sirkeci rıhtımından. 
NOT: 

Vapur seferleri hakkında her türlü malfımat aşağıda telefon nu 
maralan yazılı acentelerimizden öğrenilebilir. 
Galata bu) acenh,liği - Galata rıhtımı Limanlar Umum 

Mü<lürliiğü binası altında 42362 
Galııta ~ut• "U.('enh•Iiği - Galata rıhtımı, Mıntaka Liman 

Hcisliği binası altında. 

Sirlit'<'i şube a.<:t•nteliği- Sn kcci, Yolcu salonu 

• • • 

40133 
22740 

1 - İdaremiz ihtiyacı için satın alınacak 5000 kilo ot ve jitııl 
açık eksiltmeye konıılmuştur. 

2 - Muhammen bedel 1750 lira olup muvakkat teminatı 131,25 
liradır. 

3 - Eksiltme Tophanede umum müdürlük alım satım komisyo· 
nunda 28 K. evvel 1939 tarihine müsadif perşembe günü saat 10.30 
da yapılacaktır. 

4 - Nümune ve şartnameyi görmek için malzeme müdürlüğüne 
her gün müracaat olunabilir. 

5 - İstekliler yazılı gün ve saatte 2490 sayılı kanunda yazılı 
vesaikle komisyona elmelidirler. ,.10285., 

................................... llliıitiiiiııl ...... ~ 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstan .. 
bul Levazım Amirliği Satınalma KomisyonundaJl 
Miktarı Cinsi 1'1uhammen fiat ttk temlnatı Eksilfnıroiıı dl. 

--~~~~~~~~~L_ı_ra~Kr--. Lira Kr. Gün~
1 

4000 Takım yazlık 1650 00 22/12/ 939 15 ]capll 
zati elbise 22000 00 cuma 

846 Takını yazlık 350 00 22/12/939 ı6 açı 
elbise 4653 00 cuma clcsil 

·ı ıı il 1 - Gümrük Muhafaza kıtaatı ihtiyacı için yukarda gösterı c 
kalem yazlık elbise eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Nümune ve şartnameler komisyondadır. Görülebilir. 

3 - İsteklilerden kapalı zarfla iştirak edeceklerin 2490 sayılı l<:;; 
nun 32 nci maddesine göre hazırlıyacakları zarflarını bir saat cV'r .

0 
kadar komisyona vermeleri ve açık eksiltmeye gireceklerin ilk tcıııı 
makbuzları kanuni vesikalarile birlikte Galata Rıhtım caddesi Veli ,A.le 
dar han ikinci kattaki konıisyona gelmelerL "9911,, 


