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Ruznameye dahil bulunan ve bazı 
mebusların masuniyeti teşriiyelerinin 
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Jngİl tere Ve Fransa skandina vyad a masına mütedair bulunan mazbatalar 
' • üzerinde Usul ve Teşkilatı Esasiye Ve Balkanlarda Faal Bır Rol kanunu hükümleri üzerinde geçen mü 

Hadise Londrada 1-leyecanla V 
Şerefli Bir Askerin Devletine Der~ 

Veren Ölümü Olarak Telakki Edil 
O 

v K V d•} ı zakerelerdcn sonra mazbatalar kabul 

Ynamaga arar er 1 er .. olunmuştur. 
( Sonu 3 üncü sayfada ) Buenos Aires, 20 (A.A.) - Graf !!!~~~~~~~~!!~~ 

.--......-...., Von Spec'nin kumandanı Langsdorf 
Himmler Ro:nada intihar etmiştir. Kumandan kendini 

, tabanca ile öldürmüşfür. 
Ciano'nun nutkundan bahseden Roma, 20 (A.A.) - Gestapo şefi Süvarinin lUektuhu 

llıuharrir Alman • İtalyan milnase - Himmler Romaya gelmiştir. 1 Kaptan bıraktığı mektubunda ge- l 
betıen hakkında bize dikkate şayan Duçe Ilinınıleri Kabul Etti • misile beraber batmak istediğini, la-' 
ISarahatlcr temiıı ediyor. Artık sabit Roma, 20 (A.A.) - Mussolini Al- kin zabitan ve mürettebatının haya-
01nıuş hakikatler arasında şu nokta- man polis teşkilatı reisi Himmleri tını kurtarmak için ölümünü gecik • 
ları saymağa imkan hasıl olmuştur: Venedik sarayında kabul ederek u . tirdiğini bildirmektedir. 

Lehistan meselesi pe.k kızıştığı za- zun müddet pek samimi olarak gö • IF d" Lo d ad 
11 

·e<>.an-
l'tıan, Snlzbourg şehrinde, ağustos a- rüşmüştür. a l!ie U~dır~ı C) 

r,nda, Cinno ile Ribbentrop arasında Bir tr•naatlanllk k•zaya Londra, 20 (A.. A.) _ Graf Spce 1t' ınillakat \'Ukua gelmişti. Alman-
}'a ile ltalya arasında ilk görüş farkı u§radı kumandanı Langsdorfun intihan ha-1 
0 ıanıan göze çarptı. Berlin - Roma Londra, 20 (A.A.) - 19597 tonluk beri lngiliz deniz mahfelinde derin 
Q\jhveri a)Tl ayrı 'dUşUndU. , Samaria vapuru, Amerikaya gitmek bir heyecan uyanclırmıutır. 

/\!manya kendi başma mtıhtar ve "' üzere iken denizde vukubulan bir mü- Zırhlı kumandanının bu lıar~keti 
l'l.listakil bir ~aset ta.kiti ctıneğe<b:- l{enili kendlni batıran Cofombtl& A.iman ,·apunı sademe üzerine terkettiği limana dön §öyle tefsir ediliyor: Deniz an'anesi-
11Yarak bun(,n ııetic~inde Rusya il mek mecburiyetinde kalmıştır. ne ve şerefine · bağlı olan bu a 
lltılaştı. Bu, btı\tenblre v~ ll.8.Iyam:ı ~oma, 2~ ( Hususi ) .-:- ~~.~ekiljhemmiyetle bahse mevru olmuştur. Güverte ve tahlisiye sandalları ha- hayatını feda etmek suretile zır·~·-·~-
lıabcrf olmadan tahakkuk etmi~ bir Chamberlaın Londraya donmuştur. Bu arada bilhassa Finl~dıya ve sara uğramış, fakat insanca zayiat nın şerefsiz akıbetini emreden ada 
~~livaki idi. Ciano bundan bahseder- Roma,· .20 (Hususi) - ı:-ransada Balkanlar vaziyetinin gôniş~dtiğü an yoktur. la hiç bir alakası olmadığını bUtUn 

eı:ı aynen şöyle diyor: toplanan müttefikler yüksek harb şu- !aşılmaktadır. Vapurda bulunan yüzlerce Ameri - dünyaya göstermek istemiştir. 
(Sonu 5 inci sayfada) ra.s~U& harb h~efleri ve askeri ted- lngilteı-e Finlandiyaya yardımı art- kalı yolcu diğer bir \'aD"da hareket Diğer taraftan öyle zannediliyor 

Btileylıa Oabld YALÇiN · birlerle b~be!'~i • me3eleler de e- (Sonu 7 ndde) edeceklerdir. [Sonu 7 iııcide] 
.... " rf! ' 
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~ Finlandiya ve lskandina\' 

Ekmekçi E nafile lr "\ T k · K l milletleri s o KUY ucu a Sim ış ası F lnlandiyanın vaziyeti, coğrafİı 
Mücadele A d siyasi ve kültüre• ooırundnJ!, 

rsasın a İskandinav milJetlerini, hayati bit 

Edilecek DİYOR Kİ J l cebhedl'n aliikadar etmeı,tedir. ııat· 

C 
ekirdekten tUccar olarak ye- rafdan da memleket mahsulünün mu- nşaa buki bn memleketler Fin milletine 

ti§Illi§ ve illin ve irfanile te- kadderatmı, devlet ve hazinenin men- • , ,_ T k • 1 • • , •• karşı duydukları a.lftka. ve mukad • 
tn.~üz etmiş olan Ticaret Vekilimiz faatlerini de hiç olmazsa keneli ka- Belediye Üsküdarda a VI m mese esı Belediye emlak şirketile deratlannm Finlerin mukavemetiıtO 
Nazmi Topçuoğlu, tasarruf ve yerli zancı ile bir ayar ve seviyede tutma· "Gazetenizin dünkü salı nüsha- bağlı olduklarını bilmelerine rağ ~ 
mallar haftası milnasebetile radyoda lıdır. büyük bir fırın açacak sında "Takvim meselesi. Rasad • bir anlaşma yaph men, ~lilletler Cemiyetinde ılasifı 
bir hitabede bulundulardı. Çünkü bugünkü ekonomik şartlara Üsküdar Parti kongresinde, Parti hanenin aybaşı hesabları da yan- İstanbul Belediyesi Taksim kışlası bir \.·aziyette kalmışlardır. 

Muhterem Vekil, dünya iktısadiya- göre ticarette muvaffakiyet, ecnebi azalan kongrede hazır bulunan Va\i lış,, serlevhalı yazıda okuyucula- yıkıldıktan sonra bu sahanın hazır- Bunun sebebi, bu memleketJeriflı 
tının harb yüzünden geçirmekte bu- pazarlara mümkün olduğu kadar ucuz ve Belediye Reisi Doktor Lutfi Kır- rınızdan biri rasadhanenin tayin 1 Ianan proje üzerine derhal imar olun- Rus ve Alman müşterek tazyikine 
lunduğu tahavvülü nazarıitibare ala- ve fakat mlim:kün olduğu kadar da dara ekmeklerden §ikayet etmişler- ettiği ay başlan Greniiviç rasad- ması için Emlik Bankasile iş birliği maruz kalmaları, n herhangi tıit 
rak ileri sürdüğü mütalealar arasın- iyi ve umumi istihlak arzu ve şartla- eli. Vali Üsküdar kaymakamı İhsanı hanesinin çıkardığı takvimdeki ıl yapmıstJr. Banka ile Belediye riyase- tahrike meydan \.'ermemek husıısuıı· 
da: Dünyanın bugünkü vaziyeti için· nna uygun mal verebilmektedir. Bu- va:rJyctin tetkikine memur etmi~r. aybaşlanna muvafık olmadığı ve ti arasında bir müddettenberi cere- daki kararlarıdır. Bu sebcl>dcflı 
den sevgili yurdumuzun iktİsad.i bün- nun için de ttitünlerimizi beynelmilel Öğrendiğimize göre Üsküdar ve ha- binaenaleyh Greniç'in doğru ol • yan eden müzakereler müsbet saha.- St.okholnı, Oslo ve Kopenlıa.g'ın p!l~ 
yesini kuvvetli tutmak ve piyasaları· "endüstri,, ucuzluklarından dolayı valisinde bir tröst teşkil ederek hal- ması 18.zımgeldiğini yazıyor. Me- jya girmietir. Anlaşma yakında imza sif "·aziyetleri sadece bir siyasi tn· 
mızı sarsıntılardan masun bulundur- fazla mlkdnrda aranılan ve sarfedi- ka gayri sıhhi ekmek yediren şirket- sele şudur: olunacaktır. biyc<len ileri gclmi~tir. . 
mak vazifemizdir. Bu vazifeyi yerine len tütünlerin fiyatına indirmemiz 18.- le rekabet etmek üzere Belediye ko- İki türlü hicri kameri tarih kul- ı öğrendiğimize göre Emlak Ban • İslianclinav milletlerinin Finlandı· 
getirmek için alınacak kararların ve zımdır. operatifi muazzam bir fırın tesis e- lanılır. Biri ayın ufukta görUlnıe- kası Taksim kışlasının önünde ve ya ile tesn.niidii tabii bir haldir. J\

1
: 

tedbirlerin tahakkuk ettirilmesi işini, Bugün bazı şahsi teşebbUsleıin ne- decektir. Bu fırın mükemmel ekmek si veya göriilmek imkanının bil - Harbiye • Taksim caddesi üzerinde mıı.n \'c Rus nmknrcnetinin şinıali 
hükumetler ya kendileri bizzat elleri· ticesi olarak, daha doğrusu tesadüf- imal ederek açacağı bir çok satış şu- hesab bilinmesi üzerindedir; dıni kendine aid arsalara Belediye lmar Anupnı.la te\'lid eylediği endişeli ,.e 
ne alırlar veynhud alakadarların yap- lerin ortaya koyduğu fırsatlardan is- belerile halka tevzi edecektir. Bu re- günlerimiz bu tarih üzerine tayin Müdürlüğü tarafından hazırlanruı t.ehdidll'rle dolu hadiseler, IJütün btl 
maların&. nezaret ederler. Biz bu ikin- tifade ederek yUksek fiyatla tütün kabetin Üsküdar ve havalisi fırıncı- ve tesbit edilir. Evvelce rüyet ü- lprojelere göre inşaat yaptıktan ba§· nıeınlekctlcr ü1.erinclc dolasmaJ{ta • 
d §ekli tercih ediyoruz. En müşkül satmak istersek unutmamalıyız ki lanın iyi ekmek imaline mecbur e- zerine tesbit ediliyordu. ,Bilhesab ka, Taksim kışlasının diğer sahaları dır. Baltık mcmlelmtlerinin. nus J\U· 
şartlar içinde bile iç ve dış piyasa bu hareketimiz devamsız ve arızi olur. deceği muhakkak sayılmaktadır. imkfuıı rüyet üzerine tesbit etmek fıızuna girmesine ses çıkantırY11

11 

v ed v . . İs dahi mec:ıru oldugv undan bu tarzı üzerindeki imar hareketlerine de ge- 1 at· 
için takib ettigimiz ve ecegimiz ti- Harbı Umumiden sonra Trabzon tanbul .Fırıncıları Yine Zam Mı :1 niş mikyasta iştirak edecektir. Ban- Almanynnın, bu sefor Fin • Rus 

1 

caret politikamızın tatbikinde ticaret tUtilnlerimize hemen hemen yegane İstediler? tayin ile rasadhane kanunen tav- bine <le Sf'A'i "ıkarmaması ,.e bilfıl<İ9 ka bu imar ve insa işlerine 2.5 mil • :.1 t 
hayalının tabüliğini muhafaza ede- mahrec olan Mısır piyasasını bu gibi İstanbul fırıncıları Belediye lktı- zif edildi. Bu işle alakadar olan tslmmlinav nıllletJcrine Abnan nııı. • ' D' t · t· ld • da yon lira tahsis edecektir. Belediye 1 
rek y.ü~Umeyi azami randıman al~bil- h~reketl~ yüzünd:~ kaybet~i~. Bu- sad MUdürlüğüne mUracaat ederek ıyane rıyase ı o ugun n ra - ile Emlak Bankası arasında varılan buatımn §icldetli hücumları bu ıu -
mek ıçın faydalı buluyoruz.,, dedıler. gun aynı hataya duşmemek ıçın çok son günlerde un fı'yatlarının bı'r mik- sndhane her hicri senenin aybaş- susta bir göriis birliğinin vücudii ilı-

1 D. t İ 1 · R · ı·v· anlaşmaya nazaran Emlak Bankası 1• 
Ve bu üadelerile ticaret hayatımıza ihtiyatlı ve çok tedbirli davranmak tar daha fazlalacıması uz·· erı·ne ek· arını ıyane § erı eıs ıgıne timalini kuvvctlendirmeldcdir. l 

11 

-"' takd' ed v d ·ı· 1 Taksim kışlası sahası üzerin - t:"l 
btiyük bir ümid verdil~r. . lLl.zım~ı.r. . . • . mek narhına 10 para daha zam ya- mı er. e ora an ı an o u- de bir çok klr getiren miles- di .. elf'rin, nus - Alman mukarenc iP 

Bu hitabe, bundan bır müddet ev- İngılızlerın, Frnnsızların tütilnlen- pılmasını istemişlerdi. İktısad Mü _ nur. istikbalde ne sekil<le lnkisn.f ettirc-veı .:"'uh~ . V~ilin Y'.ne rad~oda ~ yeni?cn mllııteri oldukları bu· dürlüğil Borsada yaptığı tetkikat ikinci tarih ruzname tarihidir. seseler, mesela gazino, bar ve apart- lıHcr.eğini a...,,;ak..,,n, bugın. b•f i• 
tilt.un m. ustnhsillenne hitaben ırad. günlerde Uç. beş .kuru. § fn.zl.a kaza. n- neticesinde bu zammı muvafık gör- Bu tarih sene ba§l Muharremini manlnr yapacaktır. Banka bu inşan- l'i zümrenin de yekdiğerindcn v,ti -

1 t1run 
,.fttl te kil ak 30 gu"n ala k ··t k b ı tın 15 senelik intifa hakkını alacak ettik en nu ana ı.uı. arını ş · m gayretile tUtUnlerimizın fıyatı- müştür. Bu hususda hazırlanan ra- ra mu ea ı ay arı sı- fado e~ temek istedi{;1 görülüyor .. 

etmesi ve esasen evvelki nutkun tüt.Un nı kıymetinden fazlaya çıkarmağa por birkaç güne kadar Belediye Dai- ra il~ 29, 3? sayar ve otuz senede v~ ?u m.Uddetin hitamında .yaptığı Bunun için Danimarka. ve tsvcÇ.1
11 

Piyasamızda fevkalade hüsnü tesir kalkacak olursak korkarım ki atide mc- EncUmen'n v ·ı k . .. 12 gUn kebıse yaparak otuz sene butiln bınaları parasız olarak bell3· tabii servet mcmbalanndan btifncl6 ı ı e en ece '\e encume- . . . . . si 
göstermesi ve tütün fiyatlarının bir- nüsranla kaI'§Ilaşırız. Eğer tütünleri- nin ka rı · te kt. ıçınde muayyen senelenn 29 sayıl- 1diyeye tcrkedecektır. Bankanın ya - "'e Şimal deniz.inde hakimiyet tesi 

ra ıs nece ır. 1• 1 z· . ı · - · t ·eı · B ı di T r 
denbire yükselmesi gibi çok müsbet mize bu yeni piyasalarda yeni bir is- Diğer taraftan lktısad Müdilrlü - ma3sı0 .at~bımgeden soDn ıı_hıccle a,>b·ı- 1mpacagıM'~d~1·· ~~. taproJf edrı he e lye için zaruri istinad nol<talarının 'NO ; 
ve ani neticeler vermesinden cesaret tek ve meyil başlamışsa bunu memnu- ğU !sta b ld . nı ı ı ar e er. cvrı o an u · ar u ur ugu ra ın an azır a- \.'CÇ sahillerinde vücudc getiriJnıes 
alarak tütünlerimiz ve tütüncülüğü- niyetle knrşılrunalı ve bu rag·beti ken- ' . d'n u a_ ~kmek fıyatlarını tek: nevi kameri tarih başlıca kronolo- nacaktır. Belediye de bankaya inşaat gibi ebeblcr, İskandinav memleliet• 

rar ın ırmek ıçın Toprak Mahsullen ··k h~ d. tı t b" · · · eği rsal rd b' bed 1 ı müz hakkında düşündüklerimizi bu di elimizle baltnlamamalıyız. Aksi or· . . İ v • J1 a ısa n es ıtmde kullanı - ıçın verec a a an ır e a • Jerini endişede bınılmıaktadır. ısının stanbulda satbgı bugdaym 1 H' i ta ·h· d' • ·hı kt ·11 
sütunlarda tebarüz ettirmek istedik. halde bu rağbet kısa bir zamana inhi· f" t b' .kta . d. . .. t ır. ıcr rı ı ıger tarı ere mıyaca ır. Bu sf'J>ebden, bu meınlcketıerı ıya ını ır mı r ın ırmesını ıs e- tah'\I ·ı . . 1 l d el ~vVVVVVV'VVVV'V'VVVV'vV'V'VVVVV ,·e· 

Muhterem Vekilimizin de tasdik ve sar eder ve birkaç satıcı bu arızi va- mişti. Ofis bu talebi tetkik etmekte- '1 ıçın yapı_ mı§ o a~ c~ v. • O 1 I . ihtiyatlı lıarelcetleri ve hiicuma 
takdir buyuracakları üzere memleke· zlyetten rnüstefid olur. Fakat çok ya- dir Yakınd k kt' B ler hep bu tarıh usulu uzerıne N VERS TEDE • siJc \'ermiyecek tarzda faaliyet snt· 
. izd .. .. . . • ik . . a arar verece ır. u müesscstı'r Av lıl tak . ' · · ı·ıııı.· 

tim e tutun sıyasetı, mali ve tısa- kın bir atide bu gayritabii fiyatlar karar neticesinde Ofisin tstanbulda . . : rup.~ ~r vmı~e: Profesör Halide Eclib fetmderi, umumi bir siyasi mu ıı 
di cebheden birinci derecede gözönün- karşısında müstehlik bu malımızı al- sattığı buğdaylarda fiyat düşürülür- rınd~ hıcrı v~ ~fuslUman tarıhı za neticesidir. 
de tutulacak bir esasdır. Şimdiye ka- maktan vazgeçer ve bunun zararını se ekmek derhal esk' a hı 1 9 5 j namilc bu tar~~ ~ırlar. . derslerine başladı Bu arada., bilhassa tsveçin "'a7j -
dar yürüttüğümüz tütün politikası- hem ekici, hem tüccar ve hem de k . d' .

1 
kt' 

1 
n r 

0 
an · Mektup sahıbırun Grenıç tak • üniversite Edebiyat Fakültesi İn· yeti dikkate t;ayn.n hir mahiyet at-uruşa ın ırı ece ır. · · dek' b ·ı Rasadh 1 ~ nm doğru olup olmadığını burada memleket çeker. vımın ı ay aşı ı e ane • giliz edebiyatı tarihi profesörlüğüne zetmektedir. Ta~ilfita ağrıyan 5

'' 
tekrar tedkik edecek değiliz. Ancak Filhakika tUtUn, Harbi Umuminin _.....,____ nin tesbit ettiği aybaşı arasında- tayin olunan Bayan Halide Edibin kabinesinin meddi bu hakımdnn &' 

her işde en iyi politika, realitelere u- tevlid etti~ birçok psikolojik sebeb Acı Bir Kayıp ki farka dikkat etmesi çok şaya- tayini Maarif Vekaleti tarafından hemmiyetlidir. ıs,·eç, halilıazır ,-ıııı-
yan, günün ihtiyaçlarına cevab veren, ve tesirlerln sevkile dünya üzerinda __ nı teşekkürdür. Fakat Rasadhane tasdik olunmuştur. Bu •itibarla Ba - yeUnde, her üirlü sürprizlere h-nr? 
sulhün şeraitine en iyi ve en kolay in· hemen hemen her gün sarf ve istihlak Prof•so··r I"smaı"l Hakkı bu ecnebi takvimleri her halde yan Halide Edib dünden itibaren ü- koyabilmek iı;in sıkı bir milJi birJı1' 
tibak eden politikadır. Esasen güntin mikdannı artbran bir meta olmuş- "" görmüş olacağını düşünmeli ve . niversitedeki derslerine başlamışlır. tesisini zanıri görmekt;edir. 
yeni ihtiyaçları, beynelmilel iktısadi tur. Fakat bu umumi istihlak karşı- öldü ve gÖınüldü Rasadhaneden sormalı idi. Bir Halide Edib Darülfünun ve üni • Şimdilik, hadiselerin seyrini .ai){; 
müna:ıe~ctlcrı: idhalfıt v_e ihra~~t ~ı- s~nda her me~lekett~ ~~~ü·n· istihsa- Tıb ve Baytar Fakültelerinde kırk mesele hakkında mümkün olalıi • versilenin teşckkülündenberi ilk pro- katle takib ederken, İ5kan<lıntı sullerının aldıgı son şekıller bızı til- latına ehemmıyet verıldıgı ıçın fiyat- iki sene kadar ilmi hayvanat ve P"- len tetkikler yapılmaksızın hemen fesör kadın olmak şerefini taşımak- meoıJeketleri vatanın müdafaası i "' 
tün meselesinde de yeni esaslar dahi· lar da muayyen för haddi bulmuştur. razitolo ·· m"d · r v: o . "' hüküm vermek ve bu hükmü de tadır. Kendisini tebrik eder vazife- çi.n çırpınırken kendi hudutUa.rını dil 

1
. d b" b" .. b k b" .h . tl Jı u errıs ıgı yapan, unı - gefü•i güzel ne<>redi\'crmek mem- 1 Mfl ı~ ~· u~ ~tun aş a ır zı nıye e Binaenaleyh ço~ p~halı. tütün modası versite inkılabında parazitoloji or _ 'J ~ sinde nmYaffakiyetler temenni ede - müdafaa vasıtalarını i ı1.ar e yurumemızı zaruri kılmaktadır. Bu- da çoktan geçmıştir. Çünkü harman- d' .. r· y., , ld kt b" leketin üzerinde bulunduğu araş- · Finlere ellerimlr.n geldiği nisbette 
.. hUk" . . . ld _ . ınyarus ugune a) rı ı an ır sene tırm ,.e bı'lui '-'olu d •. 1d. rız. gun umetimızın a ıgı ısabetli ted larında Türk tütünlerine yer ayıran k'" .. .. .. 1 ~ •• · .. . t k a • t>" "' egı ır.,, ~ yn.rdunda bulunmakta.dırlar. 
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1 
. d t•'t" .... ~ sonra ursusun un ag'\ı uzenne e a- İs rc1'1 ır er sayesın e u uncülugümüzü.ı fabrikatörler memleketimizde herse- -d ed"l f .. 1 .1 H kk K·• ·· d l ld kandinav milletleri lıaliha.z

1 

.... gUI vo d . . N't k' u ı en pro csor smaı a ı C\'- omur epo an açı ı R iman . . ~- ·,-sSf ->:~~ . ecegın . en ~~nız. ı e ım ne mUtehavvil bir yüz gösteren mah- velki gün bir kalb sektcsile vefat et- us ,.a A taı.yıki altınwa !'I.\ tu~ pıy~ı ~edılır derece~~ has- sulün nedreti ve mebzuliyeti ne mu- miş, dün meslektaş ve sevdiklerile, 1TlZAR . ~lcdiyenin ve Bdediye kooperati- bakımdan, pasif bir v.,iyet gösl• • sasıyet gostenyor. Fakat bugun te- vazenesiz ve kontrolsüz istihsal mali- tal bel . . 1 d be- • . fının halka ucuz komür satmak uze- rerek tahrikata yol a~madan. thti • .. . . e erının saygı omuz arın a e Yozmıızın çokl.ugımdan (Hazret& • ·· ·· d ·· ..,.Jf, 
reffu eden bır fıyabn normalden yu- yctleri ve salış fiyatları karşısında di medf'. . te d' ed.l . t' <::< be lı1 1 d) t f .lw. re açacagı komur epolan dunden yatb bir hareket ittihaz eyli)·cı~ 
kan çıkması ati için iyi mi olacak, kendi menfaatlerini tabiatile her şe- . d k" eylin!kne k ~l ı. k

1 mıştıl~· d~u • u ıammc e ~ ~~1:l koy~ma:'-ık. itibaren faaliyete geçmiştir. Her de- gelecekteki muhterncl vakala.ra wır· 
.. . sın e ı se 1 mı, uvve ı ers - Okuy1<cıtlanm1ztuı.n ozHrler dılenz l50 .. ·· ·· · · 

yoksa fena mı bunu bugunden kesti· ym fevkinde tutarlar ve tütünler:imi- 1 . k k tl' 1 . ··ıead · poya ton komur gonderilmış ve ı hazırlanmaktadırlar. • . . . erı, ço ıymc ı eser en, mu • A .: rem~y.~z. . . . . . • ze milşt?n .olmaktan sarfınazar et- did Avrupa seyahatlerindeki tetkik- derhal satışa vazolunmuştur. Dr. Reşatl SA~ 
. Tlı~un m~s~lesı, hızım ı~ın aıela~e mek.~e .~1r ı~hz~ tereddüd etmezler. ıenıe ilmi §öhreu yüksek 01an tsma- UllllllUllQllllllllllOllU!llllllllllllllınnunuımnıııınıınınıınıımnnllllliRUlllh~llllliffilllllllllffilllill 11lllllIDIUOlllllll'"lllllllliIDlllıuınınOllllllllDUlnıtlllilffiffiTITillmUlffilUOIHınnnınt11r.rıılllllD bır ticaret ışı olmaktan zıyade bır Buyuk bır şohret ve kıymeti olan il H kk 'tol ·· ·ı · · 1 w uıııı: . . . . • a ı parazı OJı ı mını mem \! - • 

memleket ve servetı mıllıyc ışi olduğu Türk tütünlerinin ihracat hareketle k t' ·zcı k t Bl - t ş E H R H A y A. 1 . . . . . ~ . • e ımı e urmuş ur. anşarın a-
lçın bu metaın her haıeketını adım, rmı şahsı menfaatler ıle memleket lebesi idi Ayn' za da k "k k 
d tak·b t k t T. . f" . . ı man ço yu se 

a mı ı .c me , ve ü un ihracatı- mcna ıını mezcederek tevzi ve i- ve faziletli bir insan olan kıymetli 

na v esaslı ~ı~. V~?~.e •. ~cı~.~k ve d.a~a dar: ed~cek k~vvetle, köklşmiş ve Üstadın ziyaı acı bir kayıptır. Ve bu nıınıııııııımınıınınıunnnnınnınııııınınTiıınnnınıınnıınınınnıınııııııınıııınııınııırnıııııınıınııınınnnıınııııııııııııııımnıınıııınıııınnm1111111nmnıınmınmıııııı1ıllnıfil!l~!1IJllffilllllmın 
dogrusu tutuncul~gı.ı~uzu . tcşkılat- mali vazıyetl.en bu ehemmiyetli mev- ani ziya ilim mahfellerimizde derin ıan~rmak ?'"':?unyctfodeyız. • z?.u .. baıı.·~~bııecck dereceye enşmi~ teeı;silr uyanc1ırmıı;tır. Cezebe halı mı ? 11;.;., dini <'all1

11
••d• ,.. •"

1
en - Daha beteri var 1 

Tuccar hiç şuphesJzdır kı maddı ve buyuk tutun tıcaretbanelerimiz henüz Allaht rahm t d'l k d 1. . mizde :ra1ıfağırn11J, hayatın her mad --ii m.. vi b. ç k f d 
1 
.. 

1 
kl 

1 11 
t .. d b 

1 
an e ı er, e er ı aı- JUnd \'c ehlidil bir mohnrririmiz, eli sahası gibi rad.yoc1a tla ,-alruz Herifin birisini asmağa götilr · 

ti~~e alı ır 0 ıa:k na~ ara e c.e e • ·vucu u mnmış.tı~: . lesine taziyetler sunarız. karilcrine ruhani bir iptila ım if~ " yorlarmış .. 'J'ıpış tıpış gider, a.rııdıı. gı m nı sa en . anmak ıster. Senelcrdenberı tutun işlerimiroe ve veya tehtiir eruyor: Her gece Mısır dünya i~le.r:ile u!;'TllŞiığımızı iyi bi- sırada da ,, Te'.\'Se bu kı:ı.darla 1;11r· 

\.·eya Kudüsü Şerif radyosunu a - ,___ tuldııli, Allah beterinden saitlBS1fl''' B .. u onun en sarih hakkıdır. A.n.cak bil .. hassa bunun.ih.racatında gördügu.... Otomobllln çarptıg-ı len giin gömıüş arlm<la..5ın ise An· • ı 
çok hassa davranmalı ve talebin orta- met ve kemmiyet dü üklükl · b kadıncağız öldU ~. Kur'anıkerim dlnliycrek bil" l\Jcsc"di Aksa zannetmesine ihtimal demıiş ... Bir, iki, nihayet oeUa ~ tuccar, bu meşru hakkın tesbıtınife 'muz muvazenesJz.lıklcr, gayritabii kıy- .Uı..n.ı)'l Kudii il Şerif, radyoyu ela • dııt 

§ en unun E Ik' .. b' t b'l k ha1.zı cavidani ile \'ecdc miistağTak abı"I tükenmis: "Be nı:lam, ölıneg~ 
ya koyacağı fırsatlardan kendi hesa- en kuvvetli delilidir. Bugüne kadar vve ı gun .ır o omo ı azasın- \.'eremeyiz ... JUukal~ oezebe halinin - Ti 

d k d h f f te 
olunnu:. Olsun tabii! Bu dcdan gidi,•orst n t k b d"'" bt't:e 

bınn istifadeyi düşünürken diğer ta- memleketimizin tütiln ihracabnda an- a aşın .an a ı suret Y8:1"81anan zaptedı1enıemiş bir devamı olacak " 
1 

' ar 
1 

un -· I· =;;~:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:~:;;;~t;~:.=- cnk serbest ve şahsi teşebbü 1 f - ve Hasekı kadın hastahanesıne kal- hürriyeti memleketinde herkesin gnJiba!.. nr mı:',, diye ba~ırmış .. Biziıtl h. 
liyet göstermişler ve istedik~c~ ~~. dırılan Münire urunda 50 yaşlarında. istediğini sa.ele dinlcm~ino değil, lnlıhk sinsi sinsi gülünıscye.rek: . gı ı b' k d r h st h d ··1 ·· ~smp tu..5ınnarnak §artlle okuma- K X - Vardır ahbab, vardır, depıı,• 
hareket etmişlerdir. Devlet bitaraf ır a ın < un a a ane e 0 mu~ • DERS VE SERGİ - Kadıköy kalmış ve bu işlere müdahal t _ tür. Cesedi muayene eden tabibi adil sına da mesai; "•ardır. kazığa oturtulmnk! miştir. e eme Salih Haşim yarayı ölümü intaç ede- ikinci safha: lstanbulda nınA \"e Halkeuimk kapalı salon idmanla- Necib Fıwl da feryadı ""'!~·~ 

k h
. tt b l k 

1 
• dilfırii sesli bir hnfize \;e+.;"mis. Ala. n (Eskrtm Bo"'·- Atlet""'m Jı'm "H .... -··~a.m Roma rn.d ·osun' .... 

Bizde tütün ticareti evvela memle- ce ma ıye e .u mnmış, morga a ! ,, ~ - ' 11A1ı - , • • ~:ı~:' . • ~ .:ı_,.,.eSfoe 
ket sonra da kültür . . dınlarak otopsı yapılmasına karar Kur'an okuduğu camiler dolup ta- tıa.stik) dersleri 11erileceğinden is- zız w ınuz engızısyon snnwu.• 
d. Tüt" ti v.e sermaye ışı- vermiştir. §!Yormuş. Bu da iyi. Uindar vatan- tiyenlcrin ilci foto{rran,, müracaat- oturtuluyor!,, . ır. un carct ve ıhracatımızdan daştanmızın bu i~tiyak \.e ra.ğbe· ,.... Do~ Jfıkin da.ha beteri ,'nJ'. ıı-
aznıni randıman aldığımızı ve menı- Müddeiumumi mua\'inlerinden Or- tin~cn dalın .ı,... ·bu·· b"ır c;:py olamaz lan. -•-ErııJl" 

h K
.. · d tahk'k t 

1 
k u ıws. !r-' 1.J:. ne Boma radvosunda., bazı ~ 1 

lekete büyük menfaatler temin etti·i- an om e ·ı a a e oymuştur. Mürru/atlı fotoğra.f sergisine iş- " 1f1l" . . 'dd' g "·e kimse de buna bir şey diyemez. . gamtmk Türkçe şark-ıhtn bir • mızı ı ıa etmek fazla nikbinlik olur. An-'· tirak cdecekleriıı -<ıPraiti ögvretımek s:ıd" dık 'nk' af · • can... :ır~ yan mngnnnlsine öğretmişler, .. 
Bilakis yaprak tütünlerimizin ticaret ma ça, ı ı~ a ımkan olmadığını Ancak, hadise bu kadarla bitmi- üzere müracaatlan. uiz dilimizi d~ğil, azize nıusiJdıll~ 

i 

TOrklye Ecnebi 

AB01'"E BEDELİ 

SENELiK 1400 Kuruı 2700 Kuruı 

8 AYLIK 7GO • 14&0 • 
S AYLIK 400 • 100 » 
1 __ A_v_L_ıK __ ,...._1_eo ___ • ____ a~oo • 

ve ih:,acat kısmı hiçbir zaman Jayik ~~e k~:.a~ inad ve ~~rarla iddia et- yor il)te; bu rind mnhanirimizin 3 K de mibemol u ulile mlikemn1cl JiB 
ve müstahak olduğu mertebeye ylik- ıgımız gı ı undan böyle de bu ka- hayatında "hir ü•k eml'li,, varmıs zığa oturtuyorlar! 

_a_u="-' _35_S_-~A_7_•1_2-ıı--K-•_•_ım_ı_44 __ 
1 

selmemiş ve köylülerimi?. hiçbir su- naatimizi muhafaza ve müdafaa ede- ki Ankara radyosundan onun ha· Bc~o~hı lla.lkc\"indcn - 23/ 12/ 939 ;: 
Ezani Satıl Vc•att Seci retle memnun edilmemiştir. Bunun ceğiz. Yeter ki vukuf ve tecrübelerine ı;;arılmasım dı1~mekteclir: cumartesi günii saat 14 de Aya- GÜLHANE ~SAMF.:RE;l;~ 

sebeblerini birçok noktalarda bulmak emin olduğumuz ve kendisinden çok _ Bayan hafız akşamlan rnd- sofya mozayikleri toplu bir halde . · ... uıı 

21 İLKKANUN 1939 Per,embe 

3S8 H .Zilkadel O 3S5 ~ • f.Kinun 8 

kabilse de en ba~lıcasım tütun" efil· u"guv··. Qj'.>yler umduguv mtız Ticaret Vekilı· al"h' l b R1 - Gl. Ttb. itip. ve 7..Zınıgı~. fi ~ :i" yoda bir mikt.ar Kur'anı Kerim o- ve s a ıyet i ir arkadaşımızın re- . ·· - 11cıtS1 
müzün öksüzlüğünde ve tcşkil5.tsız- Nazmi Topçuoğlunu bu teşkilatın fü. ku unmuş! fakatinde tetkik edilecektir. Üyele- senelik miisamcrc"lerinın uçıt ,.; $0 lığında ~e başıboıı olmasında • r ..... ak zum.una kail olsun ve tu'·tun·· cu"tlln.ıı... ·11 t· · h' Btı/n/ı9s9 cmna günü saat tı· ı-dah _ --· 6 ....u Tiirk mı c mm ır anan i Yar- rimizden arzu edenleıin Evimize da Gl. konf eran..'I salonunda ya~ 

a dogru olur. tetJkiW1ae.9ınlpıası mevzuuna el koy- dır: Allah kelfmıının olur olnuız müracaat ederek kavdolunmalarını k ı rııı '~ Tütlinciilüğümüz teşkilatlandınl- sw "' laoaktır. Arzıt eden do ·tor a ~·erde okunmn mı hoş kurtarmaz. rica ederiz. +i.r<ıklcri rica edilmektedir. 

~ C>tl• lklftdl cıUnıı OGI• lklftdi 
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•t 21 rnut1JN tne 

Polon yada Tehcir 
Almanların bütün Lehlileri tardet
rnek kararında oldukları söyleniyor 

Paris, 20 (A.A.) - Polonya hük{ımeti, istihbarat va vesait merkezi 
tarafından neşredilen bir tebliğde, Alınan Propaganda Nezareti yilksek 
lltenıurlnrından birinin Berllner Börsen Zeitung gazetesinde intiaar eden 
~ir malralesine göre, Alınan htikfımetinln, sakat bırakılmış bir polonya 
Cle\rleti teşkilini d~Unmedikten başka., bilakis Almanyaya ilhak edilen 
llı'azidcki Polonyalı ahaliyi tamamen tnrdetmek niyetinde olduğu söyle
lti!ınektedir. Bu ahali, Almanların Rcstgbiet adını verdikleri umumi vı:ı.ll 
~ank'ın emrindeki araziye yerleştirilecektir. 

Tebliğde, bu ahalinin acıklı fıkıbcti tebarüz ettiriliyor. 
Bir Peskopo la. Muavini t<lıwın MalıkUm 

Roma., 20 (A. A.) - Berlindcn gazetelere verilen bir habere göre, 
ltibHn pcskoposu ile muavini Almanlar tarafından idama mahkfun cdil
tı:ıı~, fakat idam hUkmU henüz infaz edllmemi§tir. 

EC mi 00 00 fig 

Normal iktısadi Abluka 
Alm~nya Isl{andinavyadan Ve 

Rusyadan da Mal Alamıyor 
Londra, 20 (Hususi) - ı..c Soir isimli Belçika gazetesi Almanyanın 

'°01onya işgalinden sonraki vaziyetini tctkil.; ederek bu istilanın tahmin 
i1Hdiği gibi Almanya.ya ham madde temin etmedikten başka Almanya -

1 
tıilya mUnııscbatını da bozduğunu, Rı.:syamn Finlandiyaya taarruzu do
aYısile İskandinav memleketlerinin de harb malzemesi imal ve idhar et
~~lerinden Alman ihtiy:ıçlan için ham mndde ihraç etnıedlklerini, bizzat 
•Usyanın da ha.rb sebcbile Almanyaya hiçbir mal veremiyeceğini yaz -
•naktadır. 

Romaaya tJe De A a13şamıyorl:ır 
Londra, 20 (Hususi) - Rumanya - Almnnya müzakerelerinde yeni 

ltılişküllcr çıkmıştır. Berline gidip gelen Alman heyeti reisi Claudius, Al
tı1an tüccanrun fiyatlara % 25 mm yapılmadıkça Rumen sipariglcriııi 
~li.nı edemiyeceğini bildirmiştir. Bu §artların Rumanya htiltftmcti tara-

lldan kabul edilmiyeecği anlaşılmaktadır. --------.·· ... ..._ .... _______ _ 
Yunan - ltalyan l\1i11et l\1eclisi·:ıin 
Yakınlaşması Dünl<ii içtimaı 

b· A.tina, 20 (A.A.) - Atina ajanm ( Ba.ştura.fı 1 incid .. ) 
1ldiriyor: Mahakimin teşkilatına aid :ıhkim 

N .Dün ak.sam ~talya . Millt Tcrbiy.e m~~d~c! kaı~unun bazı ~adde!erinin 
~an 1L Bottai şercfıne verilen zı- dcgıştinlrnesı hakkındakı layiharun 

t~fcttc Başvekil Metaksas bir nutuk müıakercginde, Fuad Sirmen [Rize] 
~Yliyerck Yunan milletinin Duçcnin tarafından ileri silrtilen miltalealara 

1~«~setli idaresi altında refnlı bu - ·ve bu hususta ileri sürülen tndil tek
~ asil İtalyan milleti hakkında bes- liflerine kar§ı Adiiye Vekili Fethi Ok-
cliği hissiyata tercilman olm~tur. yar şu beyanatta bulunmuştur: 1 

. ll. Bott:al bu nutka mukabele ede- "- Arkadaşlar, Asliye mahkemesi 
be~ gerek §ahsı ve gerek arkada~ları teşkilAtı bulunmıyan ba.v.ı kazalanmuı 
« a!<kında gösterilen güzel kabulden do. halka sühulet olsun diye bu kanu
~layı mi~nettarlığını bildirmiş ve nu huzuru alinil.e getirdik ve Asliye 

Yle dcmıştir: mahkemelerine aid olan bazı madde-,, 
lı: .- Kıs~ bir zamanda ~unan ~1- l:~n. sulh hakimi tarafından görülme
l,Une yemden nizam, otonteye derın sı ıçın sulh hakimine salahivet veril-
•ıi . b· tın.et ve devlete kuvvetle bağlılık mesini hıtiyoruz. Ri.te mcbu~·:.ı Fuad 
fıllasiyabnı 8.§ılamağa muvaffak ol - Sfrmen arkadaşımızın d~ği .~bi her ı 
%\J{j ~lan ı:ıümtaz devlet a~na tarafta. Asliye mahkemeleri teşkil et-

1 hi ~erun selamını getirmekle müfte - mek şayanı arzu bir şeydir. Fakat! 
lizn. bugün mevcud anasır bu maksadı tc-
~ ~~z Mussolini devrinin İtalyanları min edemodiği için hiç olmaz.4'a imkan 
~tun .ınilletlere örnek olmu§ olan eı1- dereccainde halkın böyle sık !lk te -
~ ~vlot mefhumunun varisleriyiz. ketTU.r eden su~lardan dolayı ba~ka 
~'?ı.ı zamanda milletlerin kendilerini kazalara gitmem~ini, onlann han kö! 
~n ıneselelere bir tarzı hal bulma- ~}erinde uzun zam:ın kalmamalarını 
ltı nı temin edecek olan yeni devlet temin etmek ve bulunduklnn mahalde 
>ııeflıum.unun hlmill ve tercümanları- muhakemeleri görülmek üzere kanu-

. Bundan dolayı, milletinize CQkİ nu huzurunuza getiriyoruz. Kanunwı 
~leıini ve ayni zamanda modern birkaç maddesinde Rize Mebusu Fu

~~ini ~~ine matuf ol~ 8IJtl o • n~ ~~en arkada.şıl1ll1.1n söyledikleri 1 
~l'ilıizı en ıyı ~yacak vazıy~te bu- f~ıbı iti:azlar variddir. Arkad~lar, 
~oruz. Bu mıllete yalnız kitabla- hendenız Vekalet namına bu mütalP.
~ değll, içinde samimi, tam ve e- ayı aynen kabul ediyorum ve kcndile
~~ll.. doetıağumuzu okuyabileceği kal- rlni? verdiği takrir. mucibince mad -
-~ de s.çı1rbr.,, dcnın tadllcn heyetı celilenizce kaoo-

• • • lflnU rica ederim.,. 
~gede t5 mU~on kllo Adliye Encllmeni Mazbatıt Muhar-

tUtDn aattl-ı ıiri Feridun Fikrinin izahatını müte-
>t.1:nur, 20 (A. A.) - Gazetelerin ıı.kib Adliye Vekili bu kanunun, .Asli-
11\ ~dığuıa göro Ege bölgesinin tütün ~ıe mahkemeleri çok olan tstanbulwı 
~ t~ıarı 15 milyon kiloya baliğ ol • kazalannda tatbik edilmiyeceğini söy 
~ve birinci nevi tütfinler hemen lemir.ir. 
~ · ln satılmıştır. İkinci clna tü - Bu milzakereyi n..Uteakıb maddelt..
~ er l:ısnıctı. satılmıştır. Uçüncü re afd tadil teklifi 6ekiltcri okunmuş 

ııfıı satıJt devam etmektedir. w ta.svib ectilm4.ıttir. 
._.

1 
Tfi:rldye Ctlmhurlyeti ile Macruis -

~I ndictanda v"'zJyet ve tan arasında hukuki ve ticari mcvad-
~•n •Janaınu~ telgrafı dı adliyeye mlltcalllk mukavele He 

t.~ndra, 20 (Huaust) _ Hindis • Til_rklye - Yunamstan uasuıda mUn
~ Bingal te~.d meclisi ü reye akid a.dll yardım muahedesinin tas -
~Ol 82 reyle İııgilt'.lrClliıı harb Iİ _ dlltln_e ald kanunlar, ikinci müzake
~9tlııi tasvib etmiş ve yardıma k&- relen ~ptlar~ ka.bul olunmumur. 

\'ermıf}tlr. Meclıs belediye vergi ve reslnıleri 
~ Ajıuısına Göre Ilindlstaru:hl, 1mnun":°a ek haırm ı yihasının bi ~ 

İs u rim .• mUzakercslııi yaptıktan sonra iç 
ı,,_.. yan varmJS tim .h t • . 
~il, 20 (A.A.} _ D N B ~ _ ama nı ayc. vcrn~ır. 

t~ lllndlstnmn e!ma.ıi ~rbi ~~~n- - Mech:5. cuma. ... giln? :op!anacaktır. 
cltı.ııdan tiv ,m:· - - • - - - , -
t-dakt ı;rcn"'4,-ıne göre. Veziri&- rada kanh mümGcın~er olm~ttrr: 

;e aııuer1ıan hareketleri geni§lemi§ D. N. B. ajansına. g<h-6 dağlrk hu-
4cıtı0l'in tap.zmak civa.z:naa . İngiliz 1 aud mmbka.suıd:ıki }Jt\lün aşiretler 

e nrr.:11 ebniilerdir, Bu- ı iaya.n halindcdirlel\ 

w••• •••n .... .... .. 
JE ~· .a-· Asfalt Mı, Parke Mi? 

Ticaret Vekilinin muh
tekirlere söylediği sözler 

münasebetile 

Asfaltln hem pahah olduğunu, hem de 
ağaçları kuruttuftunu gören Paris Beledi
yesi şimdi yolları "Mozayik,, yapmaktadır 

Yazan: Semih Mümtaz S. 

B irkaç güııdonberl §ehrlmizde B ugünkil muhterem .Akpmdaını tahakkuk ettirince, hatta bu toz
tlicca.rla. ve bu meyanda na- karilerinin biri tarafından ya- ların insanlara da fenalık ettiği ve 

sılsa o tüccar arasına kaymıa muh- zılan. yazıyı okudum. Yollarımız as- bclld "kanser,, hastalıkları tevlid et
tekir ıııhlarla t.emu iınlWımı bulan falt mı olmalıdır. parke mi olmalıdır tiği zannı galib gelince ortalıkta. bir 
Ticaret 'reklll N1'Zll1i Topçuoğlunun diye?! dedikodu türediği için idi ki: Bunun 
"fırsat bu fın;attır!,, diye lınlkm. \.. Bu mesele.. Paristeri lstanbula gel- Uzerine Pariste, hatta. Kolej dö Frans 
llklerinl emmeğe ~ara hltab dJm geleli beni do hayli meşgul ettiği ta verilen bir J<aç konf cranstn cerc • 
eden b;ı.zı sözlerini kuvı:etu birer ü- içiıı ve bu babda. bir kaç makale dahi yan eden münakaşaları ehemmiyet 
mid ,.e tesolll gibi okudum. Matbu- yazmıfJlardan olduğum için bu gün ve dikkatle dinlemi§tim. 
atın "yangın varı., kabilinden ko - gördüğüm. bu yazı vesilesile bir haç 5 - Paris belediyesi her va.kit i
pa.rdığı "ihtikar var!,, feryadı, Ve- söz daha söylemek kararını verdim. şin i:;i ve fakat ucuz tarafını nram::.k
lıilliı galiba ticaret i~lcrinl iyi kav- Çünkü: bu kararda Avrupadaki gö - ta ısrar ettiği cihetle benim !stanbula 
rıuw?ld;aıı gelen luıssastyeü olma.- rlişlerim.in ve soruşlanmın medhaJi avdetim zamanlarında idi "1934,, , ye
saydJ, belld bir tulum göst.eri5 top- vardır. ni bir usul k~fetmiş oluyordu. O da 
la.ota.lan ve kanrla.rile neticelenir, 1 -Pariste dünyanın en meşhur eu idi: 
Vekil döner, Ankaraya. gider \'C ls- ve en güzel meydanlarından biri olo.n Bir metre murnbbıu ancak seksen 
tanbulda dD. iş!ıer yine "eski ha. - "Plas dö la Konkord,, dan "Avönü dö ila yilz Frnnsız frangına mal olacak 
marn, eski t.-ı...'J!,, Ct"rcy:ınına dovam la Grand Arme,, ye kadar "Etual,, olan "mozayik,, yolların teksiri veba
ederdi. meydanındaki takı zaferin kavfslcri dcma. tamir ve termim veya yeniden 

Jblbuld Nazmi '.foı>Çuoğlunun iki de dahil olduğu halde iki kilometre ı ~a olunan yolların bu taşlarla inşa
clini mulıtcklr esnafa ve bir çırpıda tulünde geniş bir cadde vardır \~e is- 81 ! t. 
mllymı vonnağa u;;nı~an '?eliillm mi "Avönü dö Şan-ze-~ize,, dir v_e: Belediye bundan çok memnun iö . 
yüzlü mürab:ılıacıtara <;evırerek: bu cadde tahta p:.u-ke ıl~. d6~enmı~- rUnUyordu. Zira masrafı çok azalı _ 
"İşte iki elim! Birinde do:.tluk v~r, tir. Hatırımda .k~d!ğına gore blr m<:!t- yordu ve yolu da.ha çok olabiliyordıı. 
birimle kamıaım toim.tı! Hangisıni re murabbaı bın ıkı yUz Fransız fran- 8imdi Pa.riste bu tnrz inşa. makbul 
arzu cdiyonıaaı7. onu buyurunuz!" gına mal olmuştu:. ,, ve caridir. Gckınlerdcn duydum, bu 
iht:ı.n, hs.oa, işkrlıı hlç olmaz::ı. 2 ~ Parls şchrınde Asfalt,, dan mozayik yollar pek güzel imiş to ! 
mümkün olduğu ıcadar, ya.ni tcşkll:ı- da bir çok yollar, caddeler, bulvarlar, 

6 
B b 1 i . d f · · '·-ı.ı ld ğ ·b· «ı..- d - unun ara a ar çın e a.y-tımız, insafımız ve ıhtikira. karşı SOMu\ ar o u :u gı ı IA:ton., a şeh- d k h kkakt. '1 h"'· 

· · hl d t fi k-.:aA ası c:;o tur ve mu .a ır. ;, u .... '". 
koym:ı!c irin harekete p;etirilecek ra ar var ır Ye e ra an o l.l.Wir a- k ,_ . k 1 ki k ,,.__ ... 

• ~ • • • y ı b. k. ~d ta b. k a.l{tır, zıra tc ere er aymaı>ı.owı 
muhtelif ciha.ıla.rum.ıın n~!"ınu nıs- gnç ıt ı ı a e ır oru zannını d "A ba k 1 d t 

· · ,.. · B r ltl bi tr masun ur ra o ay erape,, e -betinde yola gireceğme daır lıaKı - Yenr. u as n arın r me c mu -
lcaten ümid ·'terdi. rabbaı da zannodiyorum altı ila sekiz mez. 

}'~~t, bir t&raftwı mubtekirlere yüz Fransız frangına mal olmakta _ 7 - Bizim eski Bab1lli yoku~ı tıs-
"'"'"•- 1 bil 1 ~ıd dır Unutmadan 3unu da ::ıöyliyeyim falt olarak vapıhrken yazdığım b1t ya 

k:ı.nunun """9-rın:ı ne e<'.e ' ,j. - .,, • ·. • • . . 
• w •• te i ı. dl y Paristc ağaçslz bir cadde çarpuk zıda bunun çok tchlıkch oldui;'1.ın&ı. 

dcHi Timırugunn ~os r rnen, ;;er ' • · k" b 
taraftan ihwmnn önüne ;;ee-.nek i- çurpuk tek bir ağaç yoktur. lf~ra~ etmiştim. Bereket ve~.ın . ı u 
çlıı &la.csğt ticari t('..rlbideri <le s'>y- ~ - Fakat... Paris belediyesinin tehlike zaH ~lmu~t~r ve es'kı bı~ ta- ı 

• ... __ , • rı:-· t ,. k. bii\•ük bir derdi vardır Her zaman bir He bcledıyemızın fen heyetı bu 1 
Ieıneyı ııuı'-lw etmıven .1..ıcare e ı- 1 - · h ı ·k k ·ı 1 t B"b ~ı· 
linin: blzoo a.<tıl ~ ikinci darbesidir $Ulanmas:na, uiplcrinin du.ima ısla1c a 0 ate nı 0 muş ur ... a ıa 1 .Y0

. • 

ı.: • 1 ·· 1 ·· · · bulundurulmasına ragmy en göklere kuşu taş parkelerle guzelleşmıFtr:. 
au, pıva.sanm >tıgun '1l a:mrsı \'Ul- ··f J k. 11 · : - ı ı kı d · · ·· t 1.ı baQ kaldıran o cesim ;ı.Ynçlar kuru _ Yalnız çok teessu o unur ı yo an-
İeccktir. m:ıktadır. Gerçi derhal kurumuş a _ mı~ altından ~el.ıp gc\'.en borula~~n 
yetını oa eme ' ~ rctıru h0'9 ere ,.- , • ·~ • .,... . 

• •• y ğnçlnnn yerlerine va!;J:ın getirilmek- d~mıklıkbrı yuzünden mutta!-lıl so -
Johlekır tuccann bozduh"U wra . · ' 1 ın· •• , ı-t d 

y • • •• tedır. Ancak bu ameliye bc!erliyeye t up }amnnma' a ır. 
bozma~ c:al•~ı!l bır mUn.zeneyı, . . 

k ~• t · ·--1 k" ~-•,r--· çok m:uıraf ettı:rtmektedır. anca namu::)Cu UC<'.....-utr ı "°" - ı 
4 

T> , 
_ ,r.. 1 ""''li F1 1 ..1- • tı·ıc ı - .... u 'kuruma .. nin sebebini 
uuanıuıa coyH•ill r. a a.n ltt:n ' -

8 - Biraz evvel söylediğim ccbcb-
1crden dolayı ben t}ahsan sureti kati
yedc ~ehir yollarının a fnlt olmnsı n-

d d IA -•· fivat anynnlarla beraber belediyenin he • 
carınm eJ>O'unn o \ıura~ • - . . • 
lan bovnmı arttırn;asına muka.hil kımlen ~:e lııborntu·m ağaçlan kuru- leyhindeyim bir. Ve bir de Paristc 
ditu bir tiicıcann ayni muh p!vaı- ~~1 keyfiyM.ln :.c;faJt yoUann üfiircHi-İc1inl.ediğim mütcad~i~1 konfcrnnsl::ır 
.-y:t. dölii.iı• muhtekiri t&.ın can aiıı.- gu tozlardan h~ka blr ~y olmadığı bcnı korkutmuştur i.la. !. 

CAk yerinden, m1ınf atindoo ",ınn:ı- ı •21!1 •n •• wZJlli' m:--

' . • ""' ••• ">\_ı !'-." 

Değişmesi 
lcab Eden 
Zihniyet 

ir !(Ok Jusır cUmağh tiiccar 
lar, t>U <liistımı göre Jıarckeı 

ederler: 
l~ırsattan istifade! 
Ticaretin Ye kazancın menşeini hu 

dfü.,-turdı:ı. bulanlara ~öre, piyasada 
lıerlı!\n 'İ h!r malın meVC'udu r-.:1.alch 
mı, yaitud hariı,:tcn gelmeM:e o!..'Ul 
herhımvi h!r mal menllel,ete nrtlk 
gelmiyeeel' oldu mn \'C eğer Mpo1n· 
rmda bu mafüır \'arsa, ortalık ·mi.i· 
sa.i<l:;e d"rhal bunu fahiş l\iirhır.!n 
satnıal• lflztm<lır. Böyl"' bir bubrnnm 
zuhur edeceğini <la.ha ewelllen ke.5· 
f cderck Jlİ)':ı.ss.dnn lıu mallnrın !;e · 
§idlerlni topWr.1~lc ' e buhranın hiı 
an evvel ~clme<;ini temin etınelc ise 
zekanın ~ok yiilcsck lJlr mert.ebe İ· 
clir. 

nıı adaml:ır, Jnıhrnn t11füfdp,tJoin 
mtmı.!{kıt oldu~umı b!lclilı:leri için 
"ftrsa.ttan isttfııd~ .. pttnslplni ttıU -
kemmf"l bf r şeı.mı ~tblk etınekt~ 
bHhııss...1 mat irdil"lcr. Öyle ki bu fır
~~t ~fl!{'tlği gtin bu kurnaz tücC'.artn 
dtpol:u-ı tAmtımilc oo~lım:Jtlr. 

Mnbukfr denilen kanı bozuklarıa 
tabi old&l!<lan preneip te işte bu "fır· 
sattan istifade,. pren-.ipidir. Bugün 
harh dolnyısile, mPmlclıette kafi 
stokları otdu;'tu halde bazı maddele
rin gelmesi ihtimali az ya, bunlar 
başka meınleketlrrdeu tedarik edi · 
linccye lcadıtr niçin ı•iyasadım yok 
ooilmN \e "fırı;attnn fstifadt>:,, 00~ 
r<•k hu mu'takkat tnliddet 1.arfmdt1 
hunlar birim~ misli rı~·atlıı ~a.tılm41.. 

F:iliat hnn111r dit llnm~ler Jel, bft 
"fır,,attan ı~tlfadc,, t.5.blrhıin lçiııe 
sı;';an sc~·Jer nra~ındn ~nd ecz& tm-
1amıu1ıftnu1an dofayı ö!cc<ek 1121.St.a · 
J \r. bfitki htm~·e'\i bfr madde bı.ila
mrya.cn.ğt fefn durM.ak fabn"lmlar, im 
~f'ôu\t•n lşfJlz kalııca.k, sem o1ac.ak 
bin~r~ amele ve ni!e sehihi var. 

"Fırı.;attruı isUfade •• ne clemckür? 
nır ,·atemlıı.;ın y ma.k i~in muh· 
Uıç t>Jdnğu bir maddeyi gn.yrimcşru 
n1arak elinde bulundu~ \'C bunıı 

fahiş hir ltarla satrn:ıh ıkmektlr ld, 
hu hareket tnhirin en Tınfifife ıı.Jılilk
sıı.hlt ve cfor.ıuattir. t~te ücarnt1~ ter
lmdilincsi irab eden en nıübim zthnj. sı kadar hattil 2'~Crl ve kJtntlW ted-ı ll5lçHra . ~ g zU l·fr LUksombuı g"':a lr ca,;us 

blr~r de dahil oh~ra.k lıiçbir W!hir r dyo met •.exl lt::vld~ edU ' i '.\·P.t lmllnr . 
•• • 1- 1 n .. k l ., MJJ'P.AD SEBTo<iı,u 

mtK~ır owmaz. ..ru se, .. O (A. A.) - Emniyet I,ükscmburg, 20 (A.A.) - Aslen 

ı 
;;e;;ı 

Timret '\'eldH, ntuht--kirlcre Jcar- nıüdürlüğil Saint Hubret'te gizli bir Alman elan bir kadın Fran.E12 asken =--
şı ayni 2~mantf:ı ticari muJcahe1eler- telsiz n~.rlyat merkezi ke.1f ... tmiştir. mn?mmalı tnraf!ndan diin tevktf edil- ft'" IY n Kr.ılt Papayı 
d~ htdunmakl:ı, ,·ant saklaclığı ,.,, Bu merkez, gavet mnhiTane gizlen • 1Af. B k 1• d zly.,ret ediyor 

· • h · b 1 d m ~·Lir. ,u ma ~mat, ı>a mı uzun zn-
b~~na ılılyln.~o;ını 1 arttırdıgı mdaö mış S~ unlluy~r u. ımı.ndanbcri ne:r.:ıret al!.ında tutmakta Vatikan, 20 (A.A.) - İtalyan kral 
gUniln hh- m e on ın sUJe ortaya - i:C?I n in 60 ıneı yeh • .. . . ve kraliçesi yarın ilk defa olarak Pa-
kerek oıtu beklediı!i !t~nn tam ako:.;i "' k '>O (AA ) ,.., j ve ca:mslugundan şııphclenmcktc ıdı. , f t d kl dl .. ı:'I .w.os ova, _ . . - .iM a ansı p,ıy1 reımıen z yare e ece er r. 
aeUcıe4e~ ~arşı~mıtıkls.1 yolım bildiriyor: Anut lk ";ft do ıaoma&ıı d:a Bn ziyaret <$ .... asında İtalyan hil -
kesünnM!nı tercıh etmek ıstemlş- Sovyet mcmiekcti 21 kiinnnucvvcl- • ızmP. ta ailnan gemli•~ kUmdadarınn 45 lclşilfk bir matyet 
tir. •de Stali:1in 60 ıncı ydfü)ni.imünü tcsi- San Dı 'go "K l'forn· 20 (A refakat edecektir. Bınılarm arasmd:ı 

n··u· _._ kt ..ıı d De· 1d ı ı c aı ıya,, · u m .. ~,·s. şu no ;ıtua ır: n- e l:Uır :ı.nıyor. ,. • • Hariciye N1ttın Hont Ciano ti~ !taı. 
yi mJ gl7Jty!>l'lar! Piyuaya deri clük Bütün ga.=-eteler Stalinin hayatını A.) ;:-- ın2 de bız:netten çı~arılnuş yanın papalık bUyUk elçisi Alfteri 
mdc! tlaçla.rı nu gizllyorbr~ Pl)·a- ' vc sosyalist inşada oynadığı rolün gcmı.erden l2 torpıdo muhnbf daha r de vardır. 
-.ya Hiç dökm"k? KUJ1'UD\l, kalayı. muhtelif mcrhalele1·ini tch~rüz e~tiren bitaraflık milrakabe hizmeti için tek- P&pahk radyosu bu ziyareti bildi· 
demiri mi .(bUyorlnr~ Pl)-asara. kur yn.zılar ııe~rcdiyorl:ır. r·ır hizmete konulmuştur. rccektir. 
şunu, kalayı, demiri döla-.ıek ~ Fa - -=======-======= 
kn.t nasd ! Mal di>J.;mel< arzusu kafi 
değil, nınh döl,ebilmek Jiıım ! Bu 
Da.si) ol~! 

Eğer m~Jenin nılmnu tcşl:il e
den bu uokt.n. lcudl\'tU ihtikar ser-
mnyelerini!l karşısmdıt 'taziyet n.J:ın 
namustu tilec&ı'Ul hllsnünlyctletlae, 
imkfmi:mna ve kı-nclilerlne gi;steri -

lcceli koJ&yhidaca kaldıysa, kala • 
c.'\k.<J:l, korkanz ld mattüb netice yi
ne hasıl olamıyac.al< ,.e hlitiin iimld
lt.r ~ine bo$n gid.-.cl'ktir. 

' 

lnk!~-~ı_o~f_i _y_a_y_a ____ ~f_ırt_!;.~o~r_J 
~rkcein hn:ytttln fakib ettiği ve giinlln hcLl<i 

Onun i~in, S..'lcak devlefln mı:.- ı · • · d. · d • • 
1 

en mii urn ıı::ı. 1sesı :;;n ur: Finlnndiyuhla.r, 
lı lunnyasi ve nncnSc d:wlet fa- uzu:ı !tir celıhe iizerinde. tcendHcrbı~ c•J!I defa :f:lik 
rafınd:ut ;.-apıfabireoe.k kolayhlıb- Jm''''dfore, Jıu!dk?tr.!ı fnantlm:ı.ı hir lı:ahra.'11anlıhl,\ 
rı~ ~.eft-rhN rd;Jm? i ".0 d~vlct~ tın muka\ ı·rrwt Htiyorfar; hattU, yalnız nmkavenıC't ct
mubr!!,m madcl~lcrw hır lıstc ya · nwkle I::dmırnrf::tr, ıtıuk!'lbil taamız!l hi.!e gccivor -
pıla.iÜ bunlunı ~red.:n ...-c nm;·' tc- im· ! · • · 
<L'lriklerl k~l;H:se o yerlerden bir a.n 

• . . Gerek C(•ıınfKla, gerer{ merkezde, g<'rek ş:ınaicfo 
e~'V~. ve ~. y;ı;ııy ya~:ı~. t:em:nlcrı l'inlnmHynlıların !ten<lilcrine dü~man km·yeflere yol 
cıhrune ı;~mcsı ve b~t~n hlL"lların ,·erme<lirderi mcyda..ııdadır. Bir göller ve onnanlnr 
cl:ı wıc:--:' rıao. dtwle~ cfü:~· - f~atınıenılt-1,ett olan Flnlandiyado., gece ,.o soğttk gibi Ud 
do\·let:_-ılili ctmıyerolo:, ta:ı::.ımen tüc- I rnUtfıi~ mittteflki beraberine alan Finler, arazlnln 

car z~!ın~.,·~Ule: ~l;il~and ııı:na.sı 1 aıız.ılı nokfafarını pek iyi bildikleri için Rusları tu -
~ı..y"s~rı~r.kı, Na~ı To~a~ğlu · t zaklıır:ı düşUrliyorfar \'o bu sayededir kt nıüt.crnadf
m:n bılyuk bır a.ldısclun ve (ic-rm IJfr yan blr .. ok ta:nkbr 'e esirler .. '-or'-r Dün · dil -
ı .. . . n1 t' t - . . 1 ı-.1 • :ı. U.UJ ..... • 'or c 
t.ısım ye ~,., a.c 1~1 mu~"ı\X.len imi yerleri bugün istirdad etmeleri ve iter taraftaıı 
faydalı ncLicclc.r :ılıııa.bilir. ge~n muw.tf aTdyetlerl haberleı1, başka türlü lıah 

V el tilin tmılıt.cldrlero hit.n.boolnden edileınez. 

duyduj;umuz üıı11din esa ı da, o söı.- Ruslar Nlhu.:vet ü~ milyonluk ktii'Uk Flnlandi 
l~rde, eski hüliUınet a.dnmlarmın ldii. nıille..'ini, ~ e-zicı Mkeri kuTvctlerle, nllıayet m:,,~ 
sıı- ve alışılmış nal{erııtfannda.n zi- ı,-.b d k --·--~ tam ; .. '"'ı 

d 
ı.:~ • • dir a.u c ere ~&U.IALL.....,a.yı __ ıınıen ~&- edemezler 

yn e uvyıe )enı ve i bir nıha te- 1 T 
-·1 lit ..il:.. . d dir m suu "'"i.muz en . 

A1I Naci Karacan Btrdenblre zihne va.rid gibi görü.o.en bu ~' 
müşktil noktası ıturadadır ki Rus hattının gerh:inde 
bütün na.kllyat i~lıı bir tek §1.mendifer hatliı vardır. 

nu hat, hem nsı,,.r, hrrn ıa.,c, hem hasta nnkli}s.tma. 
ltafi ı;clrncmekkdir. Binacn:U yh, h:ırbde YJllnız mil
yonl:ırJn insa.nı t.:ıttrnıf ,.~ MWkooehHmcl< kudreti 

kl:.fi ôeğlldJr. O tJlyonb:rla. lnAamn nallli, Ja.c;e V6 

geri hizmetleri Ye hu ... ~Jıuun:ılım ve )·:ıralınmab.rı 
Y:tziyetlerfndö nn.l<iile:M keyfiyeti ba'.jlıca nıcsch.')i 

teşkil ctnıckfouit. llir Avrupa ".clıhesincJe bUyük DO· 

ticelcr nl:lbUccoic y~~ aslwr miktarl:ınmo Finla.n· 
diyrı göficrlndo \'C ornıanlarııuh ~tenikli*l gib• flly

da \'crnıcdifi son hMokUU~ görillmii5ti.ir. 

Fal.at }'inl:ı.ndi.>·slılıırm biitUn iimidlerini lJnğlsv 
tlıkları asıl so~uklnr ve gcce~rm gelı:ıettine d:ıha bb 
iki h:ı.fta vardır. Oradaki rmıhabirlcıfo söylcdilderino 
naz:;;.rıın ktunancfanlt\r saOOJılcybı pen~rclcrl açıyor

lar, fown.ya bakıyorlar ,.o bulutlan knrlıı yi.lklü S'().. 
riince monmun oluyorlar. ÇWıkU fjinıdi karlnr dtz 
ku.ııaklanıın ı;clmektetlir. Yan beli gc~nce b\ilüa 

Fiıılandiya ordusunun knyaklıuıı binerek Husfanu 

l>Ck iyi bllmed!klori a.zılasili:ı.o o ha.valldo Guerillo de
dikleri 90te harbleril& tlaha iyi netle.eler ftlıtaıldıtn 
bdtlcniyor. 

Kar o h:ıldedfr ld, Fhılcr, gfüilnnıonıck lsılıı, kon 

dilorlnl ve sl1iUıls.rını bcynz örtülerle sctretruckte • 
dlrlor. Büyük tanklar beyaz örtülere ı;a.nlmnlda , .• 

yalnız nefes dollklerl açık hırnlulmaktadır. Anorıalı 

mnhabirlcr, Finlerin bu hallnl görerek o~ '115. • 
ya.Jetler eıdosul,a a.clıQI \lemıektedlrlor. 
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iCMAL SiY ASI 

YAZAN: 
MW? o ;; & ?S? Hüseyin Cahid YALÇIN 

Finlô:ndiya- Rusya Harbinin Seyri 

12.30 Program ve memleket saat 
ayan, 

12.35 Ajans ve meteoroloji ha • 
berJerJ, 

12.50 Türk müziği - Halit türküle
ri ve oyun havaları. Okuyanlar: Sa
di Hoşses, Mefharet Sağnnk. 

Alman Ceb Kruvazörü
nü Batıran Adam ! 

Çala.ıı: Sadi Yaver Ataman. • 

Graf Spce mağlubiyetinin manevi tarafı feci ve müthiştir - Cianonun 

tk dan Berlin . Roma mihverinin arhk bir arada faaliyet gösterir nu un ., • . 
bir politika cihazı olmadığı hakıkatı anlaşılıyor 

13.30 Konuşma "Kadın saati,, 
13.45/H.OO Müzik • Hafif mUzik 

"Pl.,, 
18.00 Program. 
18.05 Memleket saat ayarı, ajans 

ve meteoroloji haberleri. 
18.25 Müzik - Radyo caz orkestrası. 

·" Graf Von Spee>, nin Mahvına 
Sebeb Ekster İngiliz Krııvazöril-
nün Cesurane Hareketi Olmuştıır 

19.00 Konuşma. G raf Von Spee'nin mahvına se-
i Amlral Spee·' 21rhlısı küçücük İngiliz gemilerh1e . l9.15 Tilrk m~ği. Çalanlar:_ Fa- beb olan deniz harbi hakkın-

Finları,lya Mesel•• : mağlub oldu. Son bir merdce ve kah- hıre ~ersan, Vecihe, Cevdet Çaglar, da hergün yeni ve meraklı bir haber 
us anın :Milletler Cemiyetin- n J n 8 k 1b 8 t ~ ramanca dövüşmeye bile cesaret ed~- !7:~ddın Ök.te. Okuyanlar: Melek Tok alıniyor: Bugün de, Graf Von Spee-R d~n çıkarılması Avrupa~a au h::ı fta iç!~d~. ,~~ma~lar maddı ı miyerek kendi kendisini batırdı. Dev goz, Necmı Rıza Ahıskan, Semahat nin kendi kendini batırmağa Jmrar 

be nelmilel münasebetleri pek mü- ve manevı buyük b:r z_arsı: ve 1 mck oluyor ki nasyonal-sosyalizm re- Özdenses. " . . _ verecek derece işe yaramaz hale na-
y b" h 1 ktugvu ve Sovyctlej• mağlübiyetc: uğr!ı.dılar. Bu m:ı.glubıye- jimi beğenmediği imparatorluk reji - 20.15 Konuşma Bıblıyografya sa sıl getirilmiş olduğunun SlITlDl öğre-

&evveş ır a e so • ta f t feci · - k~, ati · 
B" u·· ta af dan ~iddetli bir aksü- tin bilhassa m:ınevı ra ı gaye - mindcn bile her bakımdan aşagı ""- " · . . .. v. l H . t" nıyoruz. 

ır gı r ın . . dir ve birdenbire zannolunduğundan mt§tı.. 2o.3o TUrk muzıgı • Fası e:ye ı. Montevideodan İngiliz gazetelerine 
lamele sebeb olacağı zannedılirl!:en, " k daha müthictir Alman milletinde 1.. 1 kAd 21.15 Müzik - Ktiçük orkestra "Şef verilen yeni ma!Unıata göro, İngiliz 

. . . . t k" bir surette ce- !so • ~ . . A man propagam asının ze a an ve N "b An' 
eımclilık ı§ gaye sa. ın kahraman fedakar vatanını sever,d .. ·· d h · ti b ·· ·r • ceı ~Kın,, kruvazörü Exeter, Graf Von Spee'yo 
reyan etti. Sovyetler Birliği Milletler ferdler az' de<Fildir' Umumi Harbd3 ~~unce .. en mba ·ruı mdıyeb' ku mudesshı 1 22.00 Memleket saat ayarı, ajans 

.. befl tez n • I VıU\a munııse eti e e ır ere a 'l Ih be 1 • . t h tah ·ı:~t karşı evvela tek başına harbetmiştir 
Cemiyetinin karan ın~nse 1 e . : bunu isbat ctmislerdir. Fakat Amiral sabit oldu. Amiral Spce bitik bir hal· a r. erı, zıraa ' es ~' - . vı .. ' ve muharebenin bu ilk safhasında di-
yif ve istihza edasile, b~z da teh~ı~ı Spee ccb zırhlısının macerasında ma- de limana ilticaya mecbur olduktac llkambıyo -.. n~kut ~~ı:ası Fiyat,:, ğer iki lngiti:& kruvazörü bulunmamıa-
tazammun eden bir teblıg neşrettiLr atteessüf sabit oluyor ki nasyonal _ , .v . t . . . 22.20 Muzık - Kuçük orkestra Yu- tı 

darla iktifa etmeyi münasib . "i i Alman milletin - sonra Aımnn teblıglen ıngılız gemı - kardaki programın devamı,, . r. 
ve bu ka . sosyalızm reJ m lerinin hasarlarından zararlarından " ·· · l "Pl Fıh-aki Ajax ile Achilles'in harbe 
gördüler. Sovyetler Birliği bu teblı • deki bu l:ahramanlık ve büyüklük ru- • . ' . "d ta 22.3\l Muzık - Opera arya arı .,, mt'ı'dnhalelerı· vo Alman geınıs· il .. te • 

. . bahsederek bu denız harbınde a e 23 00 Müzik Cazband "Pl ... 9 

gwinde Milletler Cemiyetini fena halde hunu bile çok tahrib etmıştır. İşte Al- ı·b 1 · 'b" b" ·ı etrafı · - .,, masa girmeleri için biraz zaman ger. 
t · ·ı Fr · -· · • ga ı ge mış gı ı ır gurur ı 6 23 25/23 30 Yarınki program ve 'S 

tnhkir ediyor ve ngiltere ı o 1 ansa- manya için bahsettıgımız manevı lcl _ k H lb k" b" "ki · · miştir. Exeter, Graf Von Spee'nin 
· h" t v • b" t' ··th' 1 bu hak: a atmaga alktılar. a u ı ır ı kapanış. 

nın elinde kapitalistlerin bır ızme - maglu ıyc ın mu ış 0 ması •• il b"'t"' b 1 1 ol kudretli toplarının hükmil altına alın-.. . . g n sonra u un un ann yan ış -
karı gibi görilyor. Şu halde dune ka· ıkatin meydana çıkınasındıın ılerı_ ge- duğu fiiliyat ile sabit olacaktı. Bunu • • makla beraber ceb kruvazörile tek ba-
dar niçin orada kalmış olacağı epeyce liyor. 1914 deki Almanyanın elınde b"I b"I 1 h a· 1 t b" L şına harbe girmekte tereddUd etme-
merak edilecek bir keyfiyettir. Ayui böyle mükemmel, kudretli ve modern lf ı ed ı e yda. ~n ~~a .. ıs v~~e {k~ b.~r On dra Radyosu miş ve evvela bütiin sUratile Graf 
zamanda Almanların Lehistanı zap- bir ceb zırhlısı olsaydı o böyle Ud üç ay a um u ar. uşunme ı er ı u- Von Spee'nln önünden geçmiş, fakat 

' lif .kl . lhü .. .. t . . _ .. .. 1. d 
1
tun dünya Alman propagandası ile Saat 7: Haberler - 7.35: Kadınlar te . k b 1 . . Ex te 

tettikten sonra tek etti erı su kuçük ngılız kruvnzorunun e ın e d _ 1 k d h" b" .. be'" için sabah J·imnastiği _ 7.40: Resitnl- a şıne mu a e e etmemıştır. e r 
reddettiklerinden dolayı büyük garb mağlfıb ve periean olmazdı ve hele bogrl u u d:rıısınbö.al ıç ırhmdun3::e .. L bu suretle Grıı.f Von Spee'ye dört mil 

. .. R h' b" takd" h"" t dırmı u unma ıgmı y e meş u curum 8: Saat ayarı ve haberler - 8.20: Te- b 
demokrasilerini kabahatli goren us- ıç ır. ır ve ur~e u~~- - halinde yakalarsa artık b~ndan sonra gannili musiki - 9.10: Orkestra kon· kadar yaklaşmış vaziyete gelince, ir 
ya Finlandiya hükumeti tara~ından yan bır tarzda kcndı kendısını batır- resmi Alman tebliğlerinin ne kıymeti ıseri _ lO.lS: Güni:n ·servisi _ 19.30 : der.bire başını çevirmiş ve üzerine 
radyoda vukubula~ ~ulh ve muzake- mazdı. . ... kalırdı? ı n~.B.C.) askeri bandosu . ll: Mck- bindirerek mahmuzlamak maksadile 
re teklifine l<:endisının cevab. verme- Alman zırhlısının kendı kendısını tebliler için musiki _ ll.40: Mckteb- ve bütün_ s~ratile Alın_an ~emisine hU 
miş olduğunu unutmuşa benzıyor. batırması haberi zihinlerde en evvP.l :: 9 liler için harb coğrafyası 12: (B.B. cum el?~ıştır. ~~n~n ilzerıne Alman-

Sovyeiler Birliğinin Finlandiya ilo , şu kanaati uyandırdı: Clanonun nutku C.) orkestrası _ 12.40: Sinema ur - lar t~gılız gemısını~ _bu cesurane h~-
harb halinde bulunmadığı yolundaki Demek Almanların kendilerinde bi- • t J H . . N c· f gu - 13: Saat ayarı ve ha.herler - re~etme hn~ret~er .. ıçınde kalar~ bır 
sözler ise sadece hayret ve tebessüm le nihayet galebe edeceklerine dair 1 a .Y~ arıcıye azırı ıano as- Jack Payne ve bandosu 14: (Mek· musadcmenı~ ör:_une geçmek uzere 

b. .. "d 1 , ç·· 1 .. b em.in ol cıs ler ve korporasyonlar mec - t bl"l . . t b.. t d 1 . 14 20 . başlarını çevırmege mecbur olmuşlar 
uyandtrmı§tır. ır unu yo <. un m una - 1• . d b" k .. 1 di B c ı er ıçın a uya ers erı - . . . . . . 

1 d "k 1 dem ge ısın e uzun ır nutu soy e . u M kt bl'l . . "kT b den ha ve bu esnadndır kı, her ıkı gemı aza. 
Finlandiya hükumeti ecnebi istila- sa. a.r kı 0 di~u 11e~1me vehmotmeılcrdi- nutkun bir kısmı İtalyan efkarıumu- ek·tel ~ erl :ç3ın5 mRus_ıt ılı 

1
e
5 30

. Hi- mi derececle biribirine yaklaşınca, 
b .. "k bir kahramanlıkla ve mıyı en e ene ma ve , . . . . . . re e erı - '-1. : esı a - . . -

sna C'~ uyu · • limanda kalırlar ve harbin neticesini mıyesı ıçındır, bır kısmı Avnıpay.ı o<lrum orkestrası - 16: Haberler - Gra~ Von Spee Exeter'in şi~~etli bi_r 
~uva!iakiye~~o, kar~ koyarkeıı hl;_ beklerlerdi. hltnb etmektedir ve pek tabil olarak. i6.30: Pandomima _ 17: Çocuk saa- a_te_şmc m~nız kalr:11ş ve !ngıliz gemı-
bır zaman hill~aya ve .~::ıra kapJ So bi h ·b . . . . k d" her cihet kollanarak kaleme alınmı<;- r _ 17 30. Viyolonsel konseri_ l8: sının tam ısabetlerıle harab olmuştur. 

1 
i 

mıyarak Sovyetler Bırligıne radyo nra, r aı gemısı ıçın en ı .. . ı . . ... 1 1 
, 

. klif' d b 1 kendini batırmanın nıanası yoktur. tır. Boyle olmakla beraber, Berlın - ı Saat ayarı ve haberler - 18.30: Kamp ngiliz kruvazör erini bu cesura ~ r;J~ 
vasıtasıle sulh te ın e u unmuş • 

0 
. k d 

1
. k tl 

0 
Roma mihverinin artık bir arada fa· !konseri _ rn· Resital - 21: Saat aya- ve mahirane manevra ile bu den... ..ı f Von Spce'yi batıran \'e bu tı 

t B h k t·ıe k"u'rük Finlandiya gemı arşısın a u, uvve er ne - . .. h b" d ı·b k k od ' il 1n ·ı· kral t fmda .ıoııll 
ur .. u _are ~ ı .. 'S • • lursa olsun, vazifesini yapacak ve dö- aliyet gösterir bir politika cihazı ol . . rı ve haberler - 21.15: Harb u~rine ar m en ga ı çı aran om or r e gı ız ı ara n P. 

kendi lehındeki dunya muhabbetını .. k b t ktı H lb ki Alın madığı hakikati orta,·a çıkmıştır. 1- j müsahabe - 21.30: (BBC) tıyatro Harwood'un lngiltercde bir mektebde Amiralliğe terfi oluıınn 
bir kat daha kuvvetlendirmiş oluyor. v~şc.re . a aca : . a. u an talyanın Lehistan h~rbine taraf dar l koro heyeti ve tiyatro orkestrası - okuyan 14 yaşındaki çocuğuna, gece Amiral llanvoode 

. . _ . . 1 hükumetı askerlerıni ıptida eanlnruıı ..,. .. r:: t - d k ld ılm k til b 
Sovyetler Bırlıği bu sulh teklifıne a - k rta _ k tt" S" . 1 olmadığını Almanyanın kendi başına 22.3.>: Revu • 23.2;,ı: (BBC) dans ya agın an a ır a sure e a • ::..rt) 

d11"13 etmediler. u rmaga sev e ı. uvarı ve m • b" . ' k'b d k R orkestrası - 00.00: Saat ayarı ve ha· basının znferi ve kr-.ıl tarafından "La<ly Harwoode,, diye anıla.C:>ö .... 
. F" rı · mandan bile vatanının bayrağına sa- ır sıyaset ta 1 e ere usyaya yak 1 · Kontr Amiralliğe terfii bildirilmiş ve söyleyenlere: 

Muharebe devam ediyor. ın ı enn 1 ak .. 1 b" l"kt b ta j !aştığını hatta. Rusva ile akdettiği ..,_ ber erı. • Jl 
. . 1 v b'l rı ar gemısı e ır ı e a. ma ı. • w • ---·••••••• ........................ çocuk gözlerini uğuştura.rnk: _ "Bu <>erefe layık olmak için bC 

büyUltlüğU, netıcen_ ın ne_ 0
_ a.cagını 1

• • Böyle bir harelteti Almanlardan bek- 'demi tecavüz misakını, müttefiki Ro- .,, 
d f l if d b Bl·r cerh davası - Ben de bu glin kendisine rnek- bız' zat hirbı"r "ey ·vapmadım.,, ccva ı dikleri hal e vazı e ennı a an ır 1 d"k Al ·ıı t' bi . b tlirlU maya. en son dakikada uzaktan bir "' "' J emez ı . man mı e ı zı u · • ' tub göndermiş ve zarfın üzerine de b . t" 

dakika bile geri kalmam.alarmdadır. hareketlere alıştırmamıştı. Nasyonal telefonla haber verdiği sabit ol- Beyoğlunda geçen eylfıl ayında, "Komodor Hanvoode,, diye yazmış _ ını vcrmıs ır. 
Milletler Cemiyetinin verdiği karar r Al mili tin b kt muştur. İtalya ile Almanya arasında bir gece, !ş Bankası memurlarından tım ! demiştir. ----=r==- ~ 

. mili t Finl di sosya ızm man e e u no ıı- Y. f Saygıneri katil kasdile yaraA T n 
mucıblnce, her e an yaya az da. da hiyanet etmiştir. İspaııyada komünizme karşı müca - usu . . . . Diğer taraftan, yeni Ifontr Amira- ramvaya çarpa 
çok yardım etmeğe kendisini borçlu Aynı· zamanda N•""yonal _ sosyı- dele hareketinden başlıyan bu yakın- lamak suç!led ve aslı~le yedazifı~cı ~ezl'ka otobUa 

· · F k t 'beli k" b d te • _., 1 k H be 1 . d k" A • mahkemesın en ven en v csız ı lin karısı kendisile görüşen gazeteci- . ,;. 
görüyor. a a garı r ı u ave llizmin maddi ve teknik bakımdan ·la 1 • a. ş mesc csın e ı cezrı tedb:._.. ·ı ş· k t" H · d"' lero annesil_e beraber ot_urduğun. u, lt_o Şehremininde, nahiye merk.cZleı... 
en cömerd bir surette iştirak edenler z!l.~1 ve aczı· g"''7"" rarpıyor. Hı"tler 1914 ler dolayısile, Almanya ile daha sa- k~ardı e, Kır e ı Ç ayrıye ser uhumekn-_ - d ,. • . ·wı 

1 
Çün' iLJ. v-- 'S • • .. • • • lerın en enan anganın m a e casını 24 agustostanberı, yanı harbın nUnde, şoför Celalin idaresın 

bizzat Sovyetler Bırlıg 0 uyor. - harbinden bahsederken, orduyu m~t- mımi bır munasebet şeklıne gırmış ve · mevkuf olarak dün ikinci a- ilanı~-~a~ ~-n gü1:1 evvelindenberi gör- 3040 numaralı Topkapı - Sirkeci ~ : 
kü şimdiye kadar Finlilere harb mey- hettiği halde donanmanın inşası es - komünistlik aleyhindeki misak ile bu- r:::s":::za mahkemesinde başlamış- medıgıru soylemış ve: tobüsü, vatman Mchmcdin ids.restll 
danında 178 tank terketmiş oldukları- nasında takib edilen meslekten şika- tün bütün kuvvetlenmişti. ~omünizm ~r. - Kocamın bu muva.ffakiyete er- dek· 

62 1 
t ın aıl<• 1 

nı Finlandiyalılardan öğreniyoruz. yet eder. Alınan donanmasında. hU- aleyhdarlığı bu ittifakın temelini hu- Kenan ve Yusuftan sonra iki şa- mesinden ve terfi ettirilmesinden pek 1 
. numara ı ramvay rP ' 

Finler düşürdükleri tayyarelerden i- cunı ruhu bulunmadığını, gemiler ysı.- zırladığı gibi nasyonal - sosyalizm.in hid dinlenilmiş, mahkeme, Kenanın mesudum. Fakat onun, bütün bu ha- sındakı 72 n~aralı motrise ~ b•· 
ee yarıyanlan da tamir ediyorlar. pılırken buna dikkat edilmediğini bU- komünizme boyun eğmesi de o temeli tahliye talebini reddetmiş ve diğer diseyi, yalnız vazifesini yapnıış olmak mış, hem motrıs, hem de otobU· ~ 
BinaenaJeyh en acele ve en bol yar- yük bir suç olarak ileri silrer. Hal - sarsmıştır. Yıkılmasına da şa.hid oh- şahidlerin celbi için muhakeme baş- suretile telakki ettiğinden de emiııira sara uğramıştır. Şoför yakalaJl 
dun mUstevlilerden gelmiş oluyor. buki işte nasyonal - sosyalizmin oob cağımıza eminiz. kabir gUne bırakılmıştır. demiş ve bundan böyle kendisinin de tahkikata başlanmıştır. 

es1 ~~ _ 15 _ Traşlı yüzüne çirkin bir sırıtış yn.- tş ve çalışma mevzuları benim için Kapıcının, "iyi bir adam,, ın vasıf- tiren adam biraz beklememi işaret Yumuşak ve §efkatli blr s e 
yıldı: o kadar yabancı idi ki bu sözlerden ları diye saydığı şeyleri hayretle elin- ettikten sonra içeri girdi. Fakat bir ruyordu. 

Ertesi günü Balıkpazarının kan§ık - Çok .. elli tane kadar var. Sen de hiçbir şey anlamıyordum. liyordum. dakika bile kalmadan dışarı çıkarak Bu, bana cesaret verdi: 
ve glrüt sokakları arasında fabrikayı mi burada çalışacaksın? Kapıcı devam etti: Nihayet az evvel mektubu içeri gö- bana girmemi söyledi. - Hayır dedim. 
buluncıya kadar akla. karayı seçtim. - Evet! - Sonra müdür İsmail Bey çok türen adam yeniden göründü. Ve eli· Çok güzel döşenmiş bir odanın için- - Tahsiliniz ne kadar? 
Kapıcı beni içeriye bırakmadı. Elim- - Evvelce hangi fabrikada çalış- iyi adamdır. Allah için işçisine iyi le işaret ederek beni çağırdı. de idim. Büyük bir masanın başında - llic mektebi bitirdim. ır jŞ 
deki mektubu gösterdim. Zarfın an- tın? bakar. _ Fabrika kısmının arka tarafındaki oturan orta yaşlarda esmer bir adam - İyi öyle ise.. sana. nasıl .., 
tentine baktı. Sonra banaı Kapıcı beni istintak ediyordu: Biraz sonra. karşıla.şacagım bu a.- merdivenlerden yukarı çıkarken ça- bana bakarak sordu: vereyim? Ne yapabllirsın 1 ~<Je' 

- Sen burada dur! dedikten sonra _Hiçbir yerde çalıemadım, dedim. dam hakkında biraz malfunat edin- lışan _işçilerin sesleri daha kuvvetli o- _Fethiye siz m· .. ? Bu son cümle, içimi tarif ed~eJlleı; 
zarfı başka bir adamla içeriye gön- - Demek daha acemisin ?, mek, benim için herhalde çok faydalı Jarak duyuluyordu. Bu sesler, ban3. _ E t b . 

1 
ısınız· ceğim bir sevinçle doldurdu. 

dereli. _Öyle! olacaktı. Bunu fırsat bilerek sordum: her nedense senelerce evverterketmiş t . ve ' ~nım. . ki nihayet bir iş buluyorduıtl· &'/." 
1s . . . d v • tıraf ederım ki babamın eskı or- N 1 . 1 ruxı Fabrikadan mcltine uğııltusuna ka- Bizim fabrika iyidir Yerler taş - Demek maıl Bey ıyı a am. oldugum mektebı hatırlatıyordu. t v h . d ti d _ - ası ış o ursa yapa ' f 

::- . . . .. . . . . . . agının yazı anesın e ras a ıgım ld dı 
rıı;ıan bir sUrU kız, kadın sesleri ge- degil tahtadır. .. - .. t~ a?a~ ya .. ~eçen bayram us- lsm.a~l Beyın yanına gıreb.~lmek ıçın hareket ve gürültü, bu fabrikadaki mırı an m. 
liyordu. !{endi kendime, bunlar her- Son cUmleden hiçbir mana çıkara- tu butun ışçılcre bırer haftalık fn.z- her bırınde kadın, erkek dorder, be· .. 1.k . ı· k d b d te - Yazın güzel mi? 

. k d b ·ıı· . . . 1 tıv .. d" t d d sessız ı ve ın ızam a ar en e - B'lm 1 , 
haldo biskilvilerl kutulara dolduran madun. Bunu 0 da anladı ve izahat la verdı. Ben bu . a .~r .. sente utgı ı şer kı§ın1? ça ışldi?1 Huç odr do a an sir bırakmamı§tı. - ı cm. ysf.t 
kızlar olacak diyo düşündüm. Demek verdi: işlerde çalıştım. Bır suru pa ron anı- geçmek lazımge . er o a an ge-

1 
. . .. . _ Şuraya bir kaç satır ya.zt bit 

b d bunl d b·rı 1 -'·tını H .b. . h" 1 b"' .. .. 1 .. . d"k"li kı ısrarlı sıynh goz benı uzun u- altı d bır' kaleıtl' 1 en e ar an ı o aC<IA • er _ Yani bizim fabrikada. çalışmak dıru. Fakat onwı gı ısıne ıç rasta- çerken utun goz er uzerıme ı ı yor d t tkik d' d . Bana sapı n an .. ur tJl. 
b h k d b li - 1• • • • • k b'l . bo b k 1 d k t din . k za ıya e c ıyor u. "ğıd ttı "l'r aanın ob _..t!~ ea a er en en urayıı ge p UJ1Şuma rahattır, dedim. Kıtıın kalorifor iyi madım. Bır ışçıyı ovsa ı e yınc n- ve bu a ış ar_ o ayı a e cıyc a- de ka uza . ve ma.'> iŞs>-r 

kadar çalıeacak vo her hafta sonun- ısıtır. Sonra { ... ) fabrikasında oldu- servisini verir. Eline de hakkından dar devam edıyordu. Bu ısrarlı ba- - Biraz yaklaşır mısınız? rafındaki koltuğa oturın(l.IIll yı1Jl1 
da do. ücretimi alacaktım. Biraz ma.- ğu gibi yerler ta§ değil. Geçen sene fazla olarak üç beş kuruş sıkıştırır. kışlar beni çok sıkıyordu. Tereddildle yakl~ştım. etti. Oturdum. Fakat ne ;.;:. 
Ilı.mat almak lçln kR.pıcnyıı sordum: orada çalışan dört i!)Çiniıı ayaklan tu- El, böyle zamanda. böyle adam zor bu- Nihayet maroken kaplı bir kapınıa - Daha evvel bır yerde f:ialıştımz Aklıma hiç bir aey ~lrolyo • ı'lJr) 

- IDıc kız var burada ça.lı§a.n? tuldu. 1uzmıı.. önünde durduk. Beni odaya kadar ge"'..J mı? f Deıt(Z11l 
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Kont Clano'nun 
Nutkundan 

Müsabaka Günü Yaklaşıyor! Bazı lntıbalar 
- --. - • [Başmakaleden devam] 

Atletler 1 
Müsabaka günü yaklaşıyor, 

hazırlanınız. 

YENİ SABAH'ın YILBAŞI 
GECF..st İÇİN TERT1B ETTt
Ct MF~ALEL1 KOŞU SlztN 
YÜKSEK KAB1LtYETLER1-
N!ZlN YENİ TEZAHÜRLERİ
NE VESİLE OLACAKTIR! 

Gerek Atletizm Mütehassıslan, Ge-
rek Kulüpler, Gerek Atletler Müsaba
kamıza Büyük Alaka Gösteriyorlar 

1940 yılbaşı g~I atletlerimizin takib r.df>cekleri koşu mınta.kasını gösterir kroki 

"Salzbourg'da bana söylendiğin~ 
göre, Moskovada vukua gelen ticari 
müzakereler gayet müsaid surette i
lerlemişti ve daha büyük inkişaflar 
kabil olacağı ümidini vermişti. Niha
yet, 21 ağustos akşamı s:ı.at 22 de 
Ribbentrob ertesi günU, ayın yirmi 
tıçünde, Reich ile U. R. S. S. arasında. 
bir ademi tecavüz misakı imzalamak 
üzere Moskovaya gideceğini telefonla 
bana bildirdi.,, 

İtalya bir taraftan meseleyi yatış
brmak için gayret sarfederken, diğer 
taraftan Alr.ıanya devleti ile muha· 
f azadan geri kalmadığı samimi müna
sebetler neticesinde bir harb çıkarsa 
İtalyanın alacağı vaziyet ne olacağı 
nı müttehiden kararlaştırmıştır. 

İşte resmi bir lisanla ortaya konan 
şu hakikatleri hergünkü dile tercüme 
edersek diyebiliriz ki İtalya, Alman
yanın Lchistana hücum etmesine ta
ra.fdar değildi. Bu yüzden garb de -

mokrasilerilc bir harb çıkacağını mu
hakkak addediyordu ve böyle bir har
bin zaruri olacağına emin bulunuyor
du. 

"YENİ SABAH,, ın 19·10 yılbaşı 1 
gecesi için tertfö ettiği meşaleli sokak ,.
bayrak koşusu gerek atletizm müte
hassıslan, gerek spor klübleri, gerek 
atlctlerimJz tarafından hakikaten bü
ytik bir alaka ile karşılanmış ve şim
diden gerek matbaamıza ve gerek di
ğer müracaat yerlerine uğrıyarak 

müsabakamıza iştirak etmek istiyen 
sporcularımızın adedi bilyük bir ye

Fudbol - Voleybol Maçları 

Duce'nin vaziyeti görmek ve takdir 
etmek hususunda Fiihrerden üstün 
bir zeka ibraz etmiş olduğu tahakkuk 
ediyor. Malum olduğu üzere, Hitler 
de "layuhti,, dir, Mussolini de. Fakat 
bu iki yanılmazlar içinde daha doğru 

\ gören Roma olmuştur. 

kun teşkil etmiştir. 
Iln müsabakayı tertib etmekle, 

sporların en asili olan atletizm mev
zuu üzerinde 1940 yılba~ı gecesi için 
bu heyecanlı ynnşı dü!:iinmek ve ta
hakkuk cttirmcğe ~.alışmak suretilc 
ıncmlekct sporcu gençliğine yalnız 
hizmet c1eğı1, onun hakiki bir islek ve 
ihtiyacına -Oa tam cevab vermiş oldu
ğanro~ kanaafini taşıyoruz. 

Türk gen<:liği için atletizmin ne de 
rece elzem bir spor olduğunu burada 
uzun uzadıya yazmağa liizum yok • ı 
tur. G<>nül ister ki büti1n memleket 1 
gençliği yığınlar, kesif yığınlar ha1in- ı 
de bu ve bu gibi koşulara iştirak et
sinler, vücudlcrini c.lUnys.nın en gü -
zel, en gürbUz, ~n sağlam, vücudleri 
haline getirsinler! "YENİ SABAII,.-

23-12-39 Cumartesi 
Yapılacak Maçlar 

Futbol, voleybol ve kır koşuları Başkanlıklarından: 23/ XII/ 939 
cumartesi günü yapılacak futbol ve voleybol maçları, 
ŞEUEF STADI 

Saha komiseri: Sabih Özlü 
Yucaülkü L. - Haydarpaşa L. 
Pertevniyal L. - Kabataş L. 

TAKSl\f STADI 
Saha komiseri: Ihsan Varas 

Saat 
13.30 
14.40 

Taksim L. - Şişli Terakki L. l~.30 

Galatasaray L. - Işik L. 14.40 
23 XJ I 1939 cumartesi günü yapılacak 

BEYoGI~U- HALKEVl SALONUNDA : 
Saha komiseri: Ziya Koplu 

Erkek Muallim M. - Hayriye L. 
İstiklal L. - Darüş~afaka L. 

Boğa~h;i Li - Darü~şafaka L. 
B. Sanat M. - Vefa L. 

Saat 

14 
14-.30 
15 
15.30 

Hakem 
Tarık Özercngin 
S. Açıköney 

A. Adem 
A. Akın 

voleybol maçları : 

Hakem 

Selim Duru 

" " 
" " 
" " 

Mektepler Arası Kır Koşusu 
24/ XII/ 1939 pazar günü yapılacak mektebler arası kır koşıılaıı : 

Almanyanın Moskova huzurunda 
diz çökmesinin hikmet ve zarureti de 
daha ziyade vuzuh ile artık ortaya 
ç:kmış sayılabilir. Almanya, Lehis -
tanda girişeceği istila hareketinde 1-
talyadan yardım göremiyeceğini an-

· 1ayınca, başka bir tarafta kendisine 
bir müzaheret temin etmek lüzumunu 
düşünmliş ve her prensipi feda ede
rek Moskovanın her dediğini kabul 

1 şıkkını tercih eylemiştir. 
Bu harc~:etin İtalyada büyük bir 

suitesir hasıl ettiği, hatta derin bir 
infial uyandırdığı artık sabit olmuş
tur. Ciano'nun bütün nutku, İtalyan 
siyasetinin Almanyaya temayülünü 

\ iza~ c?erken, komüniz~ aleyhdarlığı
i na ıstınad eder. İtalya ıle Almanyayı 
İspanyol muharebe meydanında elele 

l vermcğc sevkeden hissiyat komünizm 
\•e bolşevizm düşmanlığındaki iştirak 
idi. Berlin - Roma mihverinin en e -
saslı istinad noktalarından biri de ay-

ni komünist aleyhdarlığı idi. İtalya, 
kendisinin tasvib etmediği bir harb 
siyasetinde behemehal muvaffak ol-

ın bu müsabakayı tcrtib etmekle ia-ı • 
1 

Bu koşulara aşağıda isimleri yazılı mektebler en az 10, en çok mak gaye.c;ile müttefikinin bu esaslı 
tihdaf ettiği rnillı eme v~ maksatlı 20 . ı kişilik takımlarla iştirak edecek ve koşulara girecek talebe koşu temele hiy:ınet ederek Moskovayı e-
işte bu kadar vatanperverane bir gün ü tam saat 9 da Şişli tramvay deposu yanındaki 42 inci ilk mek- linden tutup orta Avrupaya ve Bal-
rnaksaddır ve fut bol gibi bil yük se- ı be te gelmiş olacaklardır. kanlara dognıw "ekmesini bir tUrlü 
Yirci kütlelerini tahrik cazibesi ol -

1 
" Erkek Muallim M., Boğaziçi L., Hayriye L., Darüşşafaka L., hazmedememiş ve affedememiştir. 

ınıyan bu astı sporu ilk koşu olarak 1 st. E. Lisesi, Galatasaray L., Haydarpaşa L., İstiklal L., Işık Li, Bu hakikat bu kadar çıplak bir su-
aeçişiıniz de onu gençliğe en faydalı Vefa L., Kabataş L., Pertevniyal L., Şişli Terakki Li, Taksim L., rette ifade edilmiyor. Fakat resmi 
Bpor olarak kabul edl§f mizden ilet'i Ticaret L., YucaülkU L., B. Sanat M. bir siv. a.qct v~ikasında vakalann sa-
gelmektedir. 1--------------------------....: Müsabakamız hakkında 7 Birinci- 'VV'VVVVVV rih surette izaht bütün dUnyaya bu 

klnundanbcri ctarlfı WsilA.t vermişi Pencereden dUşen 1 Eroı·n v: kanaati vermek için kafidir. Bizzat 
olmakla beraber, koşu mınta - ı uttu ! Ciano'nun vakıaları tefsire kalkma -
kamızı gösterir krokiyi, mUsabaka • yavru _____ sına hacet yoktur. o tefsiri dilnya ef-
rnıza yazılmak için müracaat edile • Küçükp~rda Hacıka_dııı mahal- kinumumiyesi kendiliğinden yapabi-
cek yerleri ve müsabaka programını leatnde Şilkrübaba sokagında _ı~ nu- Hastanede midesi lir. Fin1andiyaya tecavil7. başlar baş
tekrar etmenin faydasına kani bulu- maralı evde oturan Hasanın ıkı ya- yıkanarak mahkeme- lamaz, ltalyada halkın ruhundan 
ııuyoruz. 11J1daki kızı Makbule odada oynar - k 1 takbih haml 1 · k ye verı· ıd •. end_i kendine ge en . e erı 
.. • • • • • • • • • • • • • • ·en, açık bulunan iki metre yillcsek- Bertin _ Moskova anlaşmasının ttal-

Blr k•myon çoculu likteki _penee~en sokağa düşerek Kumkapıda sabıkalı eroin satıcıla- yada hasıl etmiş olacağı infiale açık 
yar•l•llı 1 ~uhtelıf yerlennden _yaralanmış, Şiş- nndan Abdürrahman oğlu Kemalin, bir delil teşkil eder. 

Tozkoparan caddesinde Melek a -1 lı Çocuk hastahanesıne kaldırılmış • Halim isminde birisi vasıtasiie eroin Bu ruhi halet karşısında, İtalyanın 
Partmanı önUnde kaldınmın bir tara- tır. t d w Balk lard b' k .. · üf 
fından diğer tarafıruı geçmekte olan Biri yUzUnden biri kul•· sa tır ıgı emniyet kaçakçılık bürosu an a ır omunızm n uzuna 

A d m l ta f d h b l karşı alır gı'bi görUndüğü vaziyet da-
on '-·aşında Mayer ismindeki bir ço- .,ın an J•r•l•nan emur an ra ın an a er a ınmı~. ~ d · ha anlaşılır bir hale girmiştir. 
cuğa, ıoför Kemalin idaresindeki 90 kavg•cllar im, Kumkapıda çöp iskelesinde, Ha-
llumaralı tecrübe pllkasını taşıyan Sarıyerde Maden mahallesinde Da- !imden işaretli para ile bir paket e- ============"=ti=114'=yin===C=ahl==d==Y=ALÇ==ı:=IN~ 
bir kamyon çarparak ayağından ya- rıca sokağında 13 numarada oturan roin alınırken cürmü meşhud yapıl-
l'alamI§tır. Çocuk tedavi altına alın- Rizeli sıvacı Mustafa ile Sanyer Ha- mış. Birdenbire memurların üzerine ltaly•, Portekiz ve 
blış, eoför yakalanmı11tır. mam sokağında 4 numarada oturan geldiğ' . .. H 1. w da b Rumanya ile •nla,ıı 

R
. . ını goren a ım agzın u • ı Ear•r aal•rken qçı ızelı Safer alacak yiizUnden . . . ' .. . Londra, 20 (Hususi) - talya, Por 

yakal•ndı ""vga etmişler, Mustafa kulağından, lunan Uç p~ket eroını yutm~, uzerı tekizle bir ticaret muahedesi imzala-
Dcrviş isminde birisinin şurada 1 Safer yüzünden yaralanmış, her iki- aranınca hır paket daha eroın bu • m1ştır. Cereyan etmekte olan Ruman-

buradJL esrar satığı haber alınmış, 1 si de yaklllanarak tahkikata başlan- lunmuştur. ya - İtalya ticl!ret müzakerelerinde 
enuıiyet kaçakçılık bürosu memurla- mı§tır. Halim, yuttuğu eroin paketleri de bir anlaşmaya varılmıştır. 
l'ından biri tebdili kıyafet ederek D•ITl•nın kuyruğu çıkartılmak üzere derhal otomobille --.. ·---
I>crvigle müzakereye girişmişlerdir. kopuyordu Cerrahpaşa hastahanesine gönderil- Dlklllde yeni zelzeleler 
~ihnyet, 40 liraya bir kilo esrarı pa- Diin Yenimahalleden Taksime gel- miştir. Dikili, 20 (A.A.) - Dikilide yeni -
28.rlık etmişler ~~ Dervir;, Aks~rayda me~te olan ~oför Niyazinin idaresin- Hastanede midesi yıkanarak ero- den dört saniye süren ve hasar yap-
l!ura<lpaşa canm civarında bır kJlo ldekı 3075 numaralı otobüs Ayazağa . 1 k 1 H r k d' . mıyan bir zelzele olmuştur. 
eararı verjrkcn yakalanmıştır. Der- asfalt yokuşunda. bir danaya çarpa- ın e.r? an O:ış, a :~'. .. en ısıne lzmlrde lhtlkArla 
'11.. k d' · 'd 1 dığ . . . eroını Kemalın verdigını ıtıraf et -
-~. esrarın en ısıne aı o ma ı rak devrılmek tehlıkesı göstermiş, . . . . mUca~ele 
llt fddia etmektedir. DerYiflfn bir ycr.l!akat, şoförün tedbirli hareketi sa _ mıştır. Bu aralık Halımden eroın al- tzrn· . A • 

do külliyetli miktaJ·da esrar bulun _ lyesinde otobüs devrilmekten kurta- mak istiyen Şevket isminde bir genç dıril, 20 
(A.A.)_ tı~t ı kar komııi-

Türkçeye çe\'lren : llÜSEYİN CAHİD Y ~ 

Moda En fyi Eserleri T ezlif' 
Etmeği Tercih Ediyordu 

-79-

Siyaset hayatı çerçevesi i· 
çinde, mukadderat, bir müddet i
çin, nilfuz ve iktıdan hulasa de
ğersizin kucağına attığı zaman, bir 
adam maziyi yalnız kirletmeğe ve 
mırdarlaştırmağa kalkmaz, sathi 
vasıtalarla. kendisini tcnkidden 
kurtarmağa çalışır. Bu hususta il~
ret alınacak bir misal yeni Alman 
Reich'inin müdafaa kanunlandır. 

Onun için, yeni bir fikir, yeni bir 
noktai nazar, yeni bir dünya telak
kisi, kezalik iktısadi mukadder si
yasi bir hareket biitün maziyi in
kar etmeğe, onu fena yahud de~ 
ğersiz göstermeğe kalkacak olur
sa yalnız bu sebeb insanı son dere
ce ihtiyatlı ve müvesvis kılınağa kf\ 
fi gelmelidir. Çok kere, böyle bir 
kinin sebebi ya onu izhar eden 
kimsenin pek az bir kıymeti haiz 
olmasıdır, yahud haddi zatinde fe
na bir niyetin mcvcud bulunması
dır. Beşeriyetin gerçekten hayırlı 
bir yenileşmesi, daima ve ebedl su
rette son sağlam temelin durmuş 
olduğu yerde inşaata başlamak işi
ni deruhde edecekti. 

O, şimdiye kadar müesses haki
katlerden istifade etmekten utan
mıyacaktır. Çilnkil biltiln insan 
kültürü, insanın kendisi gibi, an
cak bir ve uzun tekimüliln netice· 
sidir. Bu tekamülde her ne:/.l bi· 
nayı inşa hususur.da ken~ taşını 
getirmiştir. 

Binaenaleyh, inkılablann ruhu 
ve gayesi bu binayı yıkmak değ·H, 
fena olan yahud fena intıbak et -
miş olan şeyi kalclırm:ık, mevcud 
olan şeyin yanında yeniden meycla
na çıkanlo.n selim bir de daha faz
la şey.bina etmektir. 

Ancak bu pahayadır ki beşeriye
tin terakkisinden bahsedilebilir ve 
bahsetmek hakkı mevcud olabilir. 
Yoksa, dünya hiç bir zaman kar-

ma karışıklıktan kurtulamaz. Çüıı
kü o zaman her nesil maziyi inkar 
hakkını kendinde bulacaktır ve bu 
suretle her bil'i, kendisi işe giriş.. 

meden evvel, mazinin işlerini im
ha hakkını iddia edecektir. 

Bizim harbden evvelki kültürü
müzün umumi halinde en hüzün 
verici cihet yalnız estetik ve heye
ti mecmuası itibarile bu kültür sa-

hasında icad kudretinin tam aczi ve 
taannüdü değildi; halbuki daha bil 
yUk bir maziyi ttolvis ve izale hu
susunda gösterilen kin idi. S:ınatin 
hemen bütiln sahnlannda \•e bil
hassa tiyatroda ve edebiyatta, llS-

nn başlangıcında, milhiın olarak u 
eser vUcude getirilmeğe başlandı. 
Moda en iyi eserleri tezlil etmeyi 
tercih ediyordu. E..qerler eski iseler 
bunlar A.dl ve zamanı geçmiş köh

ne şeyler diye telakki olunuyorlar
dı. Sanki o devrin utandırıcı kifa
yetsizliği bir yükseklik ortaya çı
karabilirmiş gibi. İşte maziyi bilin 
nazarından örtmek gayreti bize 

müstakbel zamanların havarileri -
nin ne olduğunu açık ve belli bir 
surette gösterir. Buna bakılarak 

anlaşılabilirdi ki yeni, hatti sahte 
kültür telakkileri mevzuubahis de
ğildi. Ortadaki gayret bizzat me
deniyetin temellerini tahrib yolu 
idi. Bu suretle o zamana kadar 
sağlam kalmış bedii his çılgınlığı
nın içine mUmkUn olduğu kadar 
derin derin batırılacak ve manevi 
bakundan siyast bolşevizm hazırla
nacaktı. Pericles asn Parthenon 
ile maddlyet iktisab etmişse şim
diki bolşevik dönmesi de bir kaç 
"Cubiste,, tef elsüflerle maddt bil' 
şekil almıştır. 

Bu vadide düşünüldüğü sırada, 
kavmimizin bir kısmının göze çar
pan cebanetine de dikkati celbet .. 

mek l!zımdır. Halbuki bunların 

tahsili ve vaziyetleri kültilre karşı 

vukubulan bu tecavüze bir cebhe 
vücude gctirr.:ck vazi!esini onlara 

tahmil edertlı. lşte sırf bolşevili 

ti.irlü ciddi mukavemetten \•azg 
tiler ve o zaman içtinabı inık" 
zannolunan şeyin kucağına ken 
dilerini attılar. Çünkü bu bolşevi 
sanat havarileri kendilerini hilk 
tin anif ve kaba vicdansızlıkların~ 
tevlid ettiği bu neticeleri lamam.o 
bir tarafa bırakalım: Harb 1:-aşla~ 
gıcında bu talim görmüş asker e 
sikliği ilk harekattaki hezimete p 
kolaylıkla yardım edebilmişti 

Cihan Harbi esnasında • Gonra li 
müdhiş bir nisbette tahakkuk 
tceyyüd etti. 

Alman milletinin hürriyet ve · 
tiklali uğrundaki muharebede 
celli eden hezimet vatanın mU 
faası için kavmin bütün kuvve 
rini toplamak hususunda sulh 
manındaki zilın ve yan tedbirler 
neticesidir. 

Karada, yeni kur'a efradınd 

pek azı talim edildiği gibi, bahri 
meseleleri hakkında da buna m 
savi bir gayret kifayetsizliği l 
milli baka ve muhafaza suiınni 
kıymetini azçok tenkis etmek gi 
bir netice hasıl etmiştir. 

Fakat, maatteessüf, bahriye 
yüksek kumandanlığı bu adilik 
hunun sirayetine kendisi de u • 
dı. 

Ayni zamanda tezgaha. kon 
İngiliz gemilerinden daha küç 
gemiler inşasına başlamak te 
yülü pek az basiretkli.rane ve ~ 
az dahiyane bir hareketti. 

Daha başlangıçta, sırf gemile 
adedi itibarile, muhtemel düşman 
seviyesine çıkarılamıyan bir 
nanma adedce olan aşağılığı ge 
lerden her birinin harb kudretin 
üstünlüğile telafi etmcğe çalışın 
lıdır. 

Mevzuu bahsolan §eY kavga k 
retinin üstünlüğüdür, "Keyfiy 
itibarile efsanevi üstünlük ge 
fiiliyatta, modem teknik öyle 
rakkilere nail olmuş, ve bütün m 
dun devletler de bu hususta o k 
dar mUşabchet temin edilmiştir 
gemilere ayni tonda başka bir m 
Jet gemilerindekinden hissolun 
derecede daha fazla bir kavga iti 
meti verebilmek adeta imkinsız 
ili.itki olunmalıdır. Hele tonilato 
az ola;. gemilerin daha fazla 
nilat.olu gcmiere nlisbetle bir 
tünlülderi ola.bileceğini hiç 
getirmemek iktıza eder. 

Hakikatte, Alınan gemilerin 
najlannın azlığı ancak sUratin 
teslihatm zaranna olarak temin 
dilebiliyordu. Bu vakıayı m 
göstermek için ileri sUrillen d · 
daha sulh zamanında bu mesel 
salahiyettar dev Jetlerde bir m 
noksanı bulunduiunu ıösteriy( 
du. 

Bilhassa, Alman top nıaJzeu 
sinin İngiliz malzemesine gayet ı 
rih surette faik olduğu, 28 saı: 
metrelik Alınan topunun. atefŞ 1n 
reti bakımından, otuz buçuk s: 
timetrelik İngiliz topundan a.ş: 
bulunmadığı söyleniyordu. 

İşte tam bunun içindir ki va 
fe o zaman bizim de otuz buç 
santimetrelik toplar imaline g 
memizi icab ederdi. Çünkü ~ 
müsavi bir kavga kudreti elde 
mek değil, üstUn bir kuvvet ten 
etmekti. 

Yoksa, ordu için .{2 santimet 

lik bir havan topunun temini 7. 

bir §CY olurdu. Çünkil 21 sant 

metrelik A!man havan topu o 

man Fransanın malik olduğu mi 

han! endahtlı bUtUn toplara had 

zatında faikti. Kaleler otuz bu< 

santimetrelik havan toplarının d 
belerilc de yıkılırlardı. 

Şu var ki kara ordusu kum: 
danlığı iyi gördüğü halde bahr 
iyi göremiyordu. 

dUr • w l ını.kta i d 1 f lyonu n valinin rıyasctınde toplan -
~augu an.aşı . se • e:. tira nlmış, yolculardan bi~ birine bir şey te yakalanmıştır. Her üçü, asliye be- mış ve ihtiklr yapmakla itham edilen 
tiI-~m~ktedir. Den~. adll:le.1e ve - olmaml§tır. Y~nız, dananın iki arka şinci cı>2.a mahkemesine verilm.iiler- üç ml1ılWS8H sahibinin müdafaasını 

t::.iAtir tlYağı kırılmış~ır. 
1
dir, di»~fr. • 

sanat havarile .. inin bu feryadların· 
~an korkmak ııeticesindecllr ki her 

Üstün bir topçuluğun tesirin< 

ve üstün bir silratten vazgeçill;y 

sa, bu "risk,, hakkında tamaD 

yanlış bir nazariyeden ileri g 
Y,OrdU. 

• (D~mt ww 

' 
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KIRAVAT 
Yazan: Pierre Nezelof Tercüme Eden: SUAD DERVİŞ 

O 
nu erkeklerin harbe gittiği is- ı Sanki bir kuvvet onu ileriye doğru 

tasyona kadar teşyi etmişti. ıscvkctti. Dükkandan içeri girdi. 
Son defa biribirlerini öptUkleri za -,1 

- l~ıravatları görmek istiyorum. 
man ağlamamıştı. Fakat §imdi hisse- Ona bir sürü kıravatlar gösterdi
diyordu ki, orada ağlamadığmın bu- ler. Kutuların içinde dönen, askıların 
rs.da acısını çıkaracaktı. 1 ili::erinde sayısız kıra vatlar ... Evvela 

Apartmanın içinde dört dönüyor-~ bir .. sonra iki, son;·n üç tane intihab 
du. Hiçbir şey yapamıyordu. Ağla-'etti. Bu da çok güzeldi. Ya şu ... Hele 
maktan gözleri şiamiş, kızarmıştı.1 şu kırmızı .. zavallı kocacı&rı .kırmızıyı 
Rimdi, şu dn1dknda kocası olan bu 1 o kadar çok severdi ki.. 1 
~rkeğin hayatındaki büyilk mevkiini Nihn:; et iki yüz franklık alı~ ver.iş 
anlıyordu. etti. Çantasmı açtı. Bir kenarında j 

,, ••• 1 ••••• -- - . --------

tosyada Güzel Bir 
Hastahane Açlldı 

_,...- 21 

KEL.All(;O .i~ 
LTAN Al. 

YAZAN: M. Sami KARAYEL 

Fakat; Aliço sebze filan yemezdi. f - Baka, ülen susak, Arab değil 
Onun yediği bolca kil'h"' •ı. C't · ' tn-! mi o be!.. 
lık yemekleri, börek, hamur işi va Dıye söylenmişti. Aliço; tablekarı 
bolca tatlı idi. dövdükten sonra, yine yemeklerin es· 

Aliço; fazla yemek yerdi. Ona gc- kisi gibi geldiğini gör\lnce, bit- öğle 
len tabladan istediği yemekleri ayır - yemeğinde sayaocağının kapısına çı
dık.tan sonra arta kalanları tablakar- karak pehlivanlara. tabla getirenlere 
lara bırakırdı. Bu sebeble, Aliçoya, seslendi: 
bazan değil, hiçbir vakit verilen ye - ~ A be kızanlar durunuz! .. 
mekler yetişmezdi. On tı:ı.JJJckfır, başlarında siyah çu· 

Aliço; saya ocağında herkesin gö- halara snnlı biiyük tablal:ır oldugn 
züni.i yıldırmıştı. Kendisini saydırmış halele durmuşlardı. 
tı. Herkes ondan çekiniyordu. Aliço, emrini \'erdi: 

Bir gün, tablacıyı bağırta bağırta - Tablaları benim daireye gotü· 
pataklamıştı. Şu yolda bağırıyordu: rUıı ! 

- Ülen, padişah sarayında aç kal Tablakfırlar, bu emir üzerine hiç 
Nihayet dolaşmaktan yorulmuş o- saklı duran bu paruyı çıkardı. Kocası 

Iacaktı ki kollıırı ai;;rırlaşmış ve bacak- ona btı parayı doğduğu gün hediyC' 
ıa.rı gevşemiş bir halde bir yere otu- etmişti. Tosya, (Hususi) _ Kastamonnya ıhniz Avnı Doğan ve vilayetimiz say· 
ruverdi. Ve birden kalbine büyill< bir 1 Eve döndüğü zaman müteselli ol -1 -Idiği gUndenberi kazalar da dahil lavlarından Hacer Dicle, Mehmed Rı· 
nedamet doldu. Sekiz gUn evv~l onun- muş adeta. hufiflemi~_ti. Eve ~ir:r gir-~tUn vilayet mıntakası dahilinde i- za va. muhterem Celfi.l Bayar ve ''~ • 
la hiç yoktan yere kavga etmış oldu- mez paketı açtı. Aldı;ı şeylen gormek mar ve inşaat işlerine son derece hız 18.yet encümen azalan huzurlarıle 
gu- nu hntırlıyordu Bu bir sulh za- için. lzinle döndüğü vakit ona hiçbir . 1 1. . Bay Avnı' kalabalık bir halk kütlesi müvace -

mf'ğa mı geldik? itiraz et me<len birer birer Aliçunun 
- Ali ağanın çiftliğincle karnım:l bulıındıı~rıı dairenin sofnsımı gitt.ilcr. 

daha toktu!.. Herkes yemek bC'kliyordıı. Sofaya 
- Padişah, bizi doyuramıyor mu? gelen t:ıblakarlara Aliço; üçi.iııcii biı 
- Bolca et ve tatlı getir, a be su- emir daha verdi: 

• •• • • ? • • vermı~ o an sayın va ımız 
manı kavgası idi. Bir ak!'lam eve u- ?~Y soyl~mıyccektı. hendrnı dolabın Doğanın himmetleri ve fedakar hal- besinde açılma töreni yapılmı3 ve sak!.. - İndirin tablaları yr-re! ... 

fak bir pakette bir kırava:. taşıyarak ıçım.le bunları bulmalıydı. O zaman kımızın yardımlarile 937 yılı inşası· merasim esnasında valimiz tarafın • 
büylik bir gururla dönmüştü. anlıyacaktı. .. na başlanan hastahanebinasının nok- da.n ~ok deferli bir nutuk irad buy-

Zavallı tablakarın ne kabahti var- Hepsi tablaları yere indir<li. Di.ir · 
dı. Ona ne verirlerse onu getiriyor - düncü bir emir: 

- Bunu gri komplemle kullanmak Onların guzel olup olmadıklarını sanları ikmal edilerek muhterem va-1 ruh:~.~~tur. 
için aldım. anlamak için aynasının karşı.sına geç- ~.,,...,~~""'~""'""""""'""""""""""" 

du. Halbuki; pehlivanlara ver::en ye- - Açın tnblnları bakalım! .. 
mek çok gani idi. Bilhassa; Sultan Talılekftrlar, tablalarm ağzını aç · 

Demişti. Bir kıravat mı? .. Halbu· ti. Ve birer, birer boynunda tecrüoo 
ki onun dolabında belki otuz tane kı- etmeğe başladı. Fnkat onlara bakar
ravatı vardı. Bunun için de ü~telik ken birdenbire içine bir şüphe düştü. 

Çorlunun GiJzel Bir Köyi1 
kırk beş frank vermi§ti ha! Acaba bunları beğenecek miydi? Kır· • - -.•--"""""""""'"""'""''" __ _ 

Aziz pehlivanlar için ayn mutfak te- tılar. AHço: ilerledi. Tablala.rda. na 
sis etmişti. Her tablada üç dört tUr!ii kadar et yemeği ve dişine dokunan 
et yemeği, tatlı ve hamur işi bulunur- tatlı Ye börek gibi :;eyler vıı.ı·:ıa bcp
du. :Lakin çok yemek yiyen Aliçoy1 sini ayırarRk yanlız, !'1ebze!eri bıraktı. 

~ bu yemekler yetişmiyordu. Tahlekarl:ır hiç seı:: ı:ılrnrn~:ı.dan ba· l Aliço da, Sultan Aziz gibi bir otu- J.cıyorlard1. ÇUnki\; birltıı.ç ayın içinde 
ruşta bir kuzuyu kıvıranlardandı. A- karşılarında bulunan herifin ne bela 
liçonun tablakarı döverken padişaha bir adam olduğunu anlamışlarilı. 

Kendini tutamamış söylenmcğe b$1Ş mızı pek çiğ bir renkte değil miydi? 
lamıştı. Ev için laztmgelen paralarını Ve.. hiç de yakışmıyan sarıyı niçin 
böyle israf ctmeğe utanmıyor muy- intihab etmişti. Ta.bu kendisine be -
du? KendLc;i hayutta şundan, bundan 1 ğcnmiş gi.irünecek, çok teşekkür ede
ve yine ~undan mahrum iken o nasıl cekti. Fakat sulh geldiği va.kit belki 
oluyordu da otuz tane kıravatı var- de hiç hoşuna gitmiyen kıravatlan, 
ken bir kırk beş frank daha veriyor, takmağa mecbur olacaktı. 1 
bir kıravat daha alıyordu. 1 Tam bu dakikada aynanın içinde 

1 karşı söylediği laflar herkesi ürküt - Aliço. istediği ycm~klcri büti.in tab· 

l mUştü. lalardan aldıktan sonra: <'n S(ln cm· 
Pehlivanlardan bazıları şamdanı:ı rini verdi: 

Kara !boya şu yolda derd yanmı~lar· - Bağlayın tablaların ağ·ımn. • 
dı: 

- Ha.ydi, ~imdi g\;tilrün pehlivan· 
hr:ı ... 

Pehlivanlara.: sebze kalmt:<?tt. Tab· 

V c birdenbire içine bir şüphe gel· j kendi çıplak kollarını gördü. Kocası 
mi.şti. Niçin kendisine bu kadar itina.

1
onun bu beyaz kollarını çok sever. 

ediyordu? Kimin hoşuna gitmek isti- Onların ayni zamanda ılık ve serin I 
ya!", kimin tarufınclan beğenilmeyi is-1 olduklarını söylerdi. · 
tiyordu. Göziinc güzel görünmek için ı Genç kadın aynanın içinde gülüm-\ . ~.,"L""....,,., 
yemek paralarını kıravatlara harcet- sedi ve birdenbire onun ilk izinli go-1 

lalar<Lı. et namına. bir ~;cyci!dl'.:r yoktıı. 
Aliço; Hinr;oya seslendi: 

Ltfü bu kadın kimdi? leceği o mübarek günü dür?ündü. Ya-1 o • 
- Ülcn Hinço, h;!yui ~el! 

Şüpheyi takib eden kıskançlık kav- nında belki de dizlerinde oturacaktı. l Jblili Ic:-rşı::;ınn. rı.lrlı. lo(o1larmı f'~,·a 
gafarı amm:ı kötti bir şekle sokmuştu. Bu kmn·atlar ortada §tınıya buraya j yarak yemeğe başladı. 
Nihayet o gün kendisini öpmeden ı:;ı- konulmuş serilmiş olacaktı. . {)tekl pehlivanlar ı::.ız1nnıyorlardt. 
kıp gitmiş ve iki giln biribirlcıine dar-1 Kendisi o zaman bu çıplak kollar·'f Ç 1 H .) _ K.. k una tin racyof, .:ıdan dinlemekte idi. . Malmrnarı filan sövlenmcı!.e başl::ıciı. 

1 d 
d b · · · 1 "k' · · b ' \. or u ( ususı oy anun J •• 

gın _ka~ış ar ı. . an ırı~ı, ıayır ı ısını onun oyııu~ ı göre müntehab bir heyet tarafından Halkın radyo neşriyatına karşı ar- dam. Görmüyor musunuz. Eeli bıçak-1 [Dcva.ı:u \'a.r] 
Şımdı bu vak~ ona ne ko.dar sc_fı~ dan geçırecek kıravatların bul~~ugu idare ve temsil edilen Çorlunun bü - tan alfl.kalnnnı gören muhtarlık he - lı sergerde bir herif!.. 1 ............................................... . 

geliyordu. H~~I .şeytan onları tkı yere dol8:yacak ve sonr:ı. kemnlı <'Jddi- yUk ve nüfusu kalabalık, bağ, bah('C yeti köy na.'lıına. bir radyo a.lma.ğa ka- - Efcnclimizc, şikiyet. edilse ol - MUddçtl:: lfJ erek 
mesud gtinlcrını böyle kepaze etmeğc yetle - bıraz evvel kıravatl:ır hakkın- w 1 klı 1 .. 1 . d b" . d -ı:r li r ver ·.,tir Resim kövün Cümhu maz mı? 

. . . . .. d f'k . . rd w 1 ve agaç ı coy erın en ırı e \. e • ra Illl~ • • • • hapishane( e!l ç•~h 
sevketmıştı. Evet ıkı mcsud gun. a ı rını so ugu sese - soracaktı: 'd" M" f . k h 1 rit.·et meuds.nını süslet.•en Atatürk _Nasıl söv. l<'nebilir? .. . .. h b .. V b "ki A k .. 1 .. B 1 meşe ır. 1 ısa ırperver ve uya.nı a J • J J B" .. dd t 1 B ta d bir 
Çilnku 0 •• d~ ~ ~rada ıdı. e u 1 • - çı ça soy e canımın ıçı. u~- kı şimdiye kadar milli ve yabancı neş büstünü göstermektedir. _ Hiç padişah sarayında :ıç kal- ır ınu e evve es ncı a 
saadet gununU bır kıravat parçası ı- \ ları nasıl buluyorsun ve o aynanın ı- . k.. .. d v. 1. ll' . Ş k .ı\:mıi &lll.t kahvede, kendisine bir gün tWYel ha-

. d k d·ı . . "d 1• ·a 1• .. rıvatı oyun eger ı mua ımı ev e- dım diye bağrıhr ve söylenir mi? k t ed ,f° t f · · 1 • · cıı cin böyle bozmıı8lardı. çın e en ı ennı cı l ı, cı ( ı suzecek • a.re en .\,us a a ıs:nım e mr ~ • 
Yatak odalanna gitti ve onun eş-ive sonra yanağını kollarına dayıya - t d - · · · · · · · ci katil kasctile yaralamaktan ~~ı<}IU 

yalarını topl:ı.mağ~ ba~ladı. Ortada en cak, sakalı bu kollara hafifçe batar- 891 Ol:ihJIU'I giden C omo-ı ~ l~hiH1& m 'I nı ve - Sonra efendimiz ne dcmeı? ve mevkuf olarak birinci ağn ecı-.ı 
son giydiği kostUm vardı. o meşhur iken gözlerini kapıyacak ve: l!Hlerl l1 yo!u 1 K"" sımpaş• CE.iidt!•ıdnln Aliço;bir glin yine bir pot kırını~- mahkemesinde muhakc.ne «"dilmek· 
kL•a ·a.tm ahnma~ına scLeb olan grl - Doğrusunu söylemek lazımgelir- Bundan bir n~iiddet cYYcl Karaköy- rs1ahı tı. Sultan A.zi?.in harcmağalanndan te olan Ali Bozkunl hakkıtıdnki J:a.-
kostümdü. Bu kostüm biraz tUtün ko- se, ben bu kadarını hiç bir yerde gör- den Beyoğlu tarafına. gidecek otomo-, ! t b 

1 
b 1 _.;ı· , • s· h d"k. biri yanına gelerek: rar dün verilmiştir. Ma.lılr~rne Jı:tllil 

. • 1 ed" a· k . dd . d s an u e eul) esı .,; iŞ arıe y 1 hı· 1 . . . . ? • ,.;ı b. -kuyordu. Onu süpHrdü, ccblermt dı- m ım, lyece tı. billerin tramvay ca esın en geç - . • - Pe ıvan; nası sın ıy1 mısın. kasdini sabit gönnt:<iigın·ıen ve 1• 

~nya çıkar<lı. Birinde bir deflk Yar- ••• miyerek bir iç sokaktan dolaştırıl • ı Me:·ı~ yokuşun~n v~ Kasım paşa c:ıd· Demişti. Aliço; acaib bir mukabe- gön evvelki haka::-etl Ll.hrik oları:-1' 
dı .. hemen onu ördil. s~mki böyle ya- Kıravatlan üst üste boynnna dola-1 ması muvafık görülmüş ve bu d~r- dcsının ıslahı ıle Şışhane meydanın- lede bulunmuitU: ı kabul ettibrinden Ali Bozku.;·d~: doktt~ 
parak onun tarafınıian affedileceğini mış olan genç kadın bu mcsud günün hal mevkii tatbike arzolunmu.jtu. da yapılacak çocuk bahçelerine dair _ İyiyim, çok şükür Arap!. ay on giln !aı.ptıe malıkl:.m etn,ııı, A.lı 
zanncdiy'lrdu. H~va~ asmak üz.ere, belki de gelemiyeceğinden duyduğu Fa.kat Beyoğlu kaymakamlığı son tetkiklerini ikmal etmiştir. 1.foyit Diye mukabele etmişti. Tav~ının 1 bu müddeti mevku.c olarak doldur -
dob~ı açtıe;ı vakit göziine ilk il.1.şe~ıkorku ile hıçkırmağa başlamıştı.' g~~~r~e bu v~ziye~i ma~zurlu. g?r - yokuşunun ıslahı için 6 •bin lirahk kapkara yiizü bembeyaz olmuştu. Hiç uuğu için serbest bırakılm.ı:ıt·~. 
§l'Y 0 kır:ı.,·at oldu. HcnU:r; ycpyenı Of bu harb ... Ne fena, ne zalim, ne dugıınu Beledıye rıyasetıne bıldır - b. k ·r h "ırlanmı tı padişahın haremağasına. Arap diye ı -···-

1.. b. di . . t , w t tk"k t ır eşı name a... ş r. Ayrı- y 1 e rU ""f-r i:ii. Hiç kullanılmamış gibi idi. Zaval· uzumsuz ır şey . mi~tır. Rıyaset yap ırcugı e ı ·a ... . . hitab edilir miydi? an tr Y Gw "' 
1ı koc:ısı ondan h~vee:ni bile ıtlmamı,.. ·-................. ,.·---........ , ..... neticesinde kaymakamlığın noktııi ca Kasımpa.~a caddesının de parke- Aliçonun yanında Hın<;ıoğlu Halil 1 taUmat11arnecl 
tı. Onu brna.klarile dişlerile parçAl&- Y av,an tuzl•aında nazannı muvafık görmüş ve otomo - lcri yeni baştan ıslah olunduktan baş vardı. Pehlivanın bn suretle muk1t _ ... ~undan ~i~ n:iid.det eV\·el B:red.y~ 
maJ.: ic;in kendisini güç tcttu. ilk mektob billerin te!uar tramvay caddesind~n ka cadde 20 metre g~nişliğe iblağ o- belesi karşısında titremişti. I !'.eıs muanuı Lutfı Aksoyuu rıyıı.H ll 
Akşama. doğru ıtokata çıktı ve iti- İnhisarlar idaresi, K~hisa.r özköy geçmesini kabul etmiştir. l:.macaktır. Di~cr taraftan Şişho.ne- Haremağası; surat.J asmıştı. Fazla 1 altında bir seyriiscfer k"·"li.isyon•t 

yadı olmıy:ın bir şeyi iı~meden yap- sahilindeki Ya\·~an tuzlasında, bir -- - deki Evliya Çelebi türbesi de tamir l:onuşnıadan yanından ayrılmıştı. Si- toplanmıştı. 
tı. Bir erkek gomlekçisinin önünde ilk mekteb binası yaptırmıştır. Mek- mekteb yapılması, orada çalışan me- ve tanzim olunacaktır. Belediye İmar yahi gittikten sonra; Halil gülerek: Komisyon seyr~sefer talirr.cı.tnıı. · 
durdu. Bu dükkanın camekinındn tubde bu seneden itil>aren tedrosata mur ve amelenin çocuklarını okut - - Usta, ne '-'aptın be? r.ıesini tadilen ıdah etmek üzere 0 

~1i.idürlüğü bunlara dair bir proje J t 
labii göır.iekler fakat ayni zamanda başlanmıştır. 1 malarını kolaylaştırmış olmakla isa- - Ne, ne yaptım be? zamandan heri mufa~ 3al ve eı;aslı tc • 
tıravatla: da vaıdı. Şehirden uzak o!an tuzlada bir: betli bir harekettir. hazırlamıştır. - Arap dedin herife!.. kikat yapmıştır. Mütekamil Avrupa 

- devletlerindeki seyrüsefer talimat • 

- Bir aralık ikimiz de süküt ettik. j diye sana ilk defa açıyorum. Ufak' de yaptırırlar. 1 n~meleri tercU..'llc .~ttiriler~ . lm . ..:t~~. 
- Fakat Lote, "Ok tehlikeli bir I b.ir ihmalini sonra havatımla öde - Annemin han"'i me l k · kıkat esnasında gozden gec_:ınlnıJ,.. t ı. J 1:1 vzua gc me ıs· 1. t nıe 

oyun oynuyorsun. rım. tedir"'"ini ben pekala anı tı M Bu suretle hazırlanan ta tr.'ld na 
o amış m. a- . . •~tk.kl l kta " 

- Tehlikeyi bertaraf etmek için Annem ba~nnı nevmidane sailadı. amafih anlamamazlıkt ıd· tizerınde son <.<;:; 
1 er yatıı ma . 

_ o·· leo"'m k~imseve söylemem Lote N .b. . ~n ge ı.~.' . dır. talimatname Şehir Mecl!stnfO. elimden geldiği kadar gayret göste- -~ • • - e gı ı ınsanın ıstemedıgı ı~- b t d . ·ı . t· 
l'iyorum. Bak anneciğim; ben ne dedi. Peki. şimdi ı:e yapıy~rsun '. 1 ler anne? ~ şu a. evresıne verı ece.'{ •r. 
kadar metinim. Babam Fransız, el- - Bcrlınden bıze yenı Yazıfcler - Ne gib olacak? Rezalet fah. 

· · Fra ·d· • ış,. Beraat alUJgr 
bet Fransız d:ıvasına hizmet edecek- verıldı. Tekrar ·k- nf..a.ya gkı ıby~rum. jlik, metreslik .. niçin durup dı.ınırken 

1 
B. ..dd tt b . b' . ,.· aı"ır.:t.~ 

ti~. Babam cepheye vuruşmaya git- Fran~d~ .tahrı ıı.t ya~aca ır ş_e- seni seçtiler ... Güzeldin onun için.. ır mu. e . en erı kı1rııkkıt 
0 oıaıı 

Tefril\a No. 3~ tiai zaman bu kadar sarsılmamıştın. b,.kenın ıçıne Fransız aJanı olarak ıl- Faka.L seni te . ed . k" bö' za mahkı:mesınde ba ı roa a . 
~ o . . : . -- mın erun ı y d , diıtı EO':.'()f{ CASUS ROillANI 

- Senı babandan fazla scverım de ti hak cttım. le bir şe ka.tiyen mev b h d bir sah le şahadetname a:\i ası 
1
_. 

B~nim Fr-ı.nsız .istih.b0 
..... tında --ı Kadının go··zıerı· bu··yu··du··, hayretten 1 zuu a 8 e - t' ı · k ·ı iatı·r I .ı 

- ........ r· ondan. Annem buhranlar geçiriyordu. ğil. Bu işi ben sırf b. v ne ıce enmış, ararı Ycrı m"!, · ·• 
ıştıgımı, Tatingerın bır Alman yUz-

1
~ona.ldadı. Ne söyliyeceğini şaşırdı. ır gaye ugrun- · d Abdilrr f · ·ndc hl 

ba.şısı olcu!·wıu mutlaka öğren~e - Onu bu halde bırakmak istemedim. - Bak sana bu müddet zarfında - Demek şimdi sen düşmanlarının da yapıyorum. Namussuzlukla. ali. • ~s~ §U ur: . . n.u ~s~ı . gibi 
yapt.ıklanmı anlatacağım. _ 1 arasındasın öyle mi? kası nerede?.. rısınde Hayrıye hsesini bıtırmı§ • 

liyd~. Ve icab ederse Tatinger ile - Hayret etme anne, dedim. Ga- v t d 1ı 1 b ı d - 1 . . bı·r kaydi ı"htı'va eden bir cıahac.lctnı. e o ur um. şe nası aşa unmı _ Amma onlar beni tanımıyorlar Saf t b s-
de kon~urken aramız.daki sırn ifşa. yet emin bir meslek. Korkulacak hiç nasıl çah""°·gı-mı Viya•ıaya Peş.,tey~ . ve ~ı.z ır burjuva kansı o- me örnegı-· görülmilş, yaknlanıııc.'l, 

.. ~1 1·ya· Anne · b' 9 ... ' • • kı lan annem ıçın en b.. ük" b. ıaı· el.r:emuı 1• m. ır §eY yok. ı ·ff-· · M ·ı d H d ··· . . .. uy gaye, ır b Klmil adında birisinden ıı 
- . Kızını söylesent\, dedi. ~ereler- Annem ayni şaşkınlıkla yüzüme ba ~~~~r ~aşı:::ımıa:s~ı;:tı~. ;:rnı~ . Zavallı. kad~~-~ıne b~r muddet bed- k~a:nın yuva kurarak evlenmesidir. ~u~öylemişlir. Kamil b~!unaın~. -

deydın ve nasıl y1l3adın. Oroıd ede - kıyordu. Omuzlarından tuttum biraz lbet . d takd. ed . . k" b'· hın bedbı:ı yu~ume b .... ktı. Bınaenaleyh bu yuvayı ihlfil edebile- mıa İstanbul Ma•rif MildUrlU•-;ü ıaıl· 
i . • e sız e ır ersınız ı, u- I L .. . - . k . 1 d · cek c l b ~ "'' .. 0 btJ 

r m kı sıkıntı çekmedin. sarstım. Ağaran, kırlaşan saçların-! tün bu maceraları hik5.ye ederken . - Ol.ecıgım, ızım, ıa ı sen şu v cnme agını karıştıracak her tür işleri şefi Rıfkı Nakiboğlu da 
p hi ıkıntı km dan öptUm Gö& .. b t 1• d • . . . 'lışden \'azgeçsen, ve burada kalsan. şey, hattA va.tan davası ug-runda da- . . bdUrraufJıı. 

- _ıı..yır anne C s çe e- • osume as mı. ~· m- ışın fuhşa kaçan taraflarını gızlıyor-ı Şiddetle itiraz ettim. hi olsa kötüdür. işde suçlu görülerek A tıt"· 
diD<. Bilakis burada ııana ~ refah cağız eaşkınlıktan biraz kurtulur gi- dum beraber muhakeme altına alınxnıı; 
getirmeğc geldim. Birkaç ır::~ '1<ınra bi oldu. : . v. - Nasıl olur. t~te asıl 0 zaman Onun için ona daha büyük temi • Muhakeme neticeeinde, R1ı'k1111ıı 
bt:r:ıda.n yine a.yrılacagııu."' fakat U- P k' Lo d a· Nıhayet Almanyaya nasıl geldıgı - b~ni mahvedersin... natlar vermek istedim 1 k . ıı.1, lm dı- ,.e ı:nuJı· 

- e ·ı te, e ı, niçin bu mes- mi ve oradan aldığım yeni vazifeyi . . 1 1 k k. b 'la . · srarım ar· hadise ile alö..l\ası o a gı . 
mid edoriın ki, kısa zamanda yine leğe girdin? el .. ·ıea· 1 - Bu ışın çıa:ar yo u yo ı, en ~.ı.sınc ınan~ak istedi. Fakat gön- bir vaziyetinde bulunduğu anla§ııuı· 
gelirim. 0 h. .w. B · I e so;> ım. 1casusluk yapmadım anıma casuslu- lu rahat değildi. Tabii ben de bir _ d . Abd"" . ufun da bu !':a.h~ • 

- nu ıç sorma annecıgım. cnı Ann ·;y· ded. Be . . ... d k ld -y k"''' bil' h k"k ti b gın an, urıa "' . ·tl taraf h~di t ·k . I - ccı01m, ım. nı sevı - 1gun ne eme· o uhunu ~ ·u..ıa ı- a ·ı a undan fazla gizliyemezd." .. -· . k llanmadıi!ı ıÇ'I - Neye geldin, n&ıe gidiyorswı? .. 
Annemin kulağına cğildizai 
- Ben casus oldum. 
-- ...... -.. 

0 a. n sa se\ ettı. '-'Orsan bu sözler aramızda sır ola- · B ·.,m· sonunda va vurulmak r< +~-a · · un. detname ornegını u 0 ·uu 
. . [" 1 rım. u 1

:1 • ' ıran\.4..U..u an annem ıçın hazırladı • b t · b ıuna.mıyan KA.ın 1 
• 

- Kime hızmet ediyorsun?. rak kal.acak, bunları babama .. tey • 1ya kurşuna dizilmek vardır. Ah Lote ğım küliyetli bir mikdar para çıkar. a:r~:1~ı:~a : kadar ha.kkındıı~, 
- Fransa.ya.. zeme bıle açmıyacaksm ... Onlara ne niçin böyle ateşle oynuyorsun? Son- dım. . Yd ulm karat ve· 

d. d d B · · h .. b··t·· · • d·-· :,., · takıbatın dur ur a.sınıı. - • •. • • • • • . ersen e .. uy ur. u sırn =-~ü<;ills1.n 1 ra msaua u~ u un lSLCme ıi?J ~er.ı .. ,~··amı.•·a.r) - ·- -
~· • • rilmil;itir-
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Büyük Röportaj No. 8 Yazan: FARUK KtlçtlK 

Muavinitİ Huzurunda 
Ekrem Sevencan " PekAIA! Bir istida 

Yap, Getir,, Deyince Durakladn~ 

. İthalat Başllyor Bugüne Kadar 45 Ka~elide Müthiş 
<.Ba§tarah ı incide) D . ( B Jd Boguşma Oluyor 

tedbirlere aid bazı noktalar tesbit enıza h atırı ı (~fı t.iacide) 
edilmi§Ur. PGlwıyallald Rus Or dusunda 

Eczaıııla.nn Toplantısı • • . . . . . · Kc.n,ıklık Hı! 
Ticaret Vekili öğleden sonra saat ~ ( Ba.'}~ 1 ~cıde ~ ldir .. İngılız tayyarelen kendılerın~ Polonya hududu, 20 (A.A.) -Pat~ 

16 da Ticaret Odası konferans salo - tırnıağa karar verdiğini tebaruz ettir- takibe çıkan Alman avcı tayyarelerı ajansı Rusyanın cenubu şarkisinde 
nunda. görüşmelerine devam etmiş • ~ve Fn.nsa ile beraber müessir ted üzerine mitralyö~ ateşi açmışlardır. gitgide artan pat.ırdılar hüküm sür • 
tir. tık olarak şehrimizdeki ecza de- bırıe:. ~ası kararlaştıı:lmıştır. Tayyareler askerı hedeflere bomba. düğünü ve bilhassa askerler arasında 
pola.n sahiblerile ec:r.alıane sahibleri . M~tefikler ~umt vazıyet dolayı- attıktan sonra ortadan bybo~ - yeniden tevkifat yapıldığını, mütead· 
toplanmı§lardır. Bu toplantı gayet sile şıddetle ali.k~ olduklan .~al • l~rdır. Muharebe 15 dakilra surnıuş- did kimselerin sürgüne gönderildiğini 
hararetli geçmi§ ve eczacılar ecza fi- kanl~d~ ve 1Sk:andinavyada mU§te - tur. • • haber veriyor. 
yatlarında şimdiye kadar hiç bir su- ~k bir .sry~ ha_reket yapmayı takar- İagJltareni:n Tekzibi Londra, 20 (HuSW>i) - Moskov:t 
retle ihtik.B.r yapılmadığım ileri sür- rur ettirmı§lerdır. • 1:'<>ndra, ~ ~ (A.~.). -. Hava neza- radyosu, Mannerhcim'ciler cemiyeti· 
mti§ler veAmerikadan ithalat yapı- 45 .Ahnaıı Tabtelba.lıhi ~atınıdı retın~~ teblıg edil~~r: nin yaptığı tahrikat dolayısile komü-
labilmesi için kendilerine akreditif P~r!s. .. 20 (A.A.) - ~ust~:~e .~ngıliz tay~are~ennm Rantum ve nist partisi çinde yeni bir t.cmizleme 
açılmasını istem~lerdir. Bunun üze· enstitils~. tarafından veril~ bır og- Homum şehirlennc. bomba attıkları ameliyesine lüzum görüldüğünü \·e 
rine Vekil demiştir ki: le yemegı esnasında bahrıye nazm hakkında Alman aJansı tarafından buna ba.şlandığını haber vermiştir. 

"- İhtiyacınızı daha nerelerden Campinchi: "İngiliz bahriyesi ta~a: verilen haber ~ame~ ~r. Diinlıi' !'- ulıarebe Vnzi~·eti 
• temin edebilirsiniz? tsviçreden, Ho- fından 30- 35 Alınan tahtelbahırı Alman Tay~arele.nnı.a '11eru 1 d 20 LT ") _ Finl eli. 

t h "b d"l · b. • b h · · u·· ··-'ı~- ..On ra, {uUSUSı an landadan 1ngiltereden ve Fransadan a rı e ı mış ve ızım. a rıyemız ucuu.uıı.n • r d k" R t .d 

getirtmek üzere takaslarınızı temin de 10 tahtelbahir batırdı., demiştir. Londra, 20 (A.A.) - Alman tay- dyanlındşıma ın e ık ud~ aRarruzl u şı ." 
B h ber' Fi · ı · ··tcaad·d lngir balık ete evam etme te ır. us ar en zı· 

edebiliriz. Yalnız yapılacak ithalat, u a 1 
•• v1~1 • garto·w~~tesı yare.

1
en. ~utek 1

00 
b rdız tçı yadc merkez cebhesine yüklenmekte. 

toplu olarak yapıldığı takdirde :.ariç- na.7.ınn şu soz erı ı ave c tigını yazı- gem.ı erını rar m a ıman e - . k dl Fi 1 a· 1 1 .. . . · . _ ~ or: mişler ve mitralyöz ateşine tutmuş- dırler. Ma sa arı n. an ıya ı ann 
ten daha musrud fıyatla temın edıle Y " . . . •. . . . . • - şimal ve cenub cebhelerıle muvasala· 
bilir. Ankaraya gelen heyetiniz de Sıze yepyenı bır muJde vereyım. l:ı.rdır. İki gemı batmıştır. Dıgcr gc-

1 
k ekti Kareli'd M • 

"bize tercihan Fransa.dan takas hak- Fransız bahriye kuvvetleri iki talı - milerdcki balıkçılardan bir kaçı ya- aı:ını esm r. 
1 

e annb~.r 
telbah. · d h d · · d.b. - ralanmıştır heım hatlarına yapı an taarruz u • 

k • · d · t• b. d h k l ırı a a enızın ı ıne .,.on - . ı verınız,, cmış ı, ız e er 0 ay- . . • . D • • r • _ yük zayiattan sonra akim kalmıştır. 
lıg~ı yapmag-a amade olduğumuzu derdıler. Bu, hemen ılan edılecektir. Gtırb Ccbhesınöe 'azı~et D .. R el . . • 

· b p · 20 (A A ) H . · un us tayyar ennın attıgı yan· 
s6ylerniştik. Bizim arzu ettiğimiz Harbın aşında 60 kadar olan Alman ans, . . - avas a3ansı b hri h"la 
nokta ithalatın toplu olarak yapıln-ıtahtelbahirleri, bakınız kaça indi.,, askeri vaziyet hakkında şu malfuna.tı gm bombadlarından Aa o şcl . Hal 

m pilJ Alın K ·· ·· veriyor. yanmakta u·. Rus tayyare erı e • 
bilmesidir .a.or enen an nn n.zoru . . . l ·ı 1 k .. b.. .. bü · · ı . ·· ·· ·· · · - ~ sınkı de da ıı o ma uzere utun •-

·Yn.ngtna giderken Eczacılardan Mazon izahatta bu- . BJucher IDL.5 Dun, butun gUn yagmur yagCll:-; yük. F' hi 1 . . bo bal 1 dır 
. . . . . lunarak dedi ki: Berne, 20 (A.A.) - 13 kfı.nunuev- olmasına rağmen, ccbhede keşif kol- 1-? şe r er~ m :ımış ~r: . • 

- Haydi, evladım, dedi.. Al he- Reis muavını ıstidamı aldı, altın~ "-Evvelce Vckruete müracaat e- velde bir lngiliz torpili yiyen Alman lnn ve ufak taarruzl:ır bakımından, .. 23. bın tonluk İlk Teşrı~ İhtila~~,, 
men mektubu Ekrem Beye git .. tav- bir şeyler yazdı. . . .. .. derek bir birlik teşkil etmeyi düşün- kruvazörünün 10 bin tonluk Blucher faaliyet, §İddetli olmuştur. ısm~lı .. Rus zırh~ı.n_ın battığı henuz 
siye benden. Tesiri Allahdan. - Al bunu, heyetı fenıuyeye gotur, .. t•·k B b" :ı·kt mak d iht. • olduğu bildirilmektedir. Alman piyadesinin taarruzları bil- teeyyud etmenuştiı. 

~ d" b t•. muş u . u ır ı en sa ıy:ı l s· ld F. NT Teşekkür ederek ayrıldım.. solugu ıyc ana uza ~. 1 b" 1 k 1 ı ko İngiliz Kralı .ıuavnleri Tetkik Effi hassa Loren cebhesinde, Moselle ile Ruslar o;,; ıma e 'ın - orveç 
H t . f . . tid .tf . eye cımız o an ır ço t a em eC'zay - • · " d t .• Et . 1 Relediyede aldım.. eye ı .ennıye 1s amı 1 aıy la lıkla ve tek elden ithal etmek ve I..ondra, 20 (A.A.) _Kral, Alman Vosges arasında şiddetli olmuştur. Hu udunu stılii mı5 er 

·Esmer, uzun boylu bir. ~apıcı ile lıav:ııe ~ttı. . . . . . b:radaki istiycn eczacılara tevzi et- j mikııatıslı_ mayn~e~ni yanın saatten Bu hat, ~ün.' ~1:11' tarafından . O~?· 20 (A.A.) - D. N. B. ajansı 
şişman bir Belediye polisı yolumu Şımdıye kadar ışım rastgitn:ışti. mckti. Fakat maalesef bankaların ta fazla tetkık etmıştir. Amiral Ceymis Fransız ılcn mevzilerile ufak mev - bıldınyor: 
kestiler: Fakat bunda~ sorı:_~:u.?an korl,u - mamen kredileri kesmeleri ve müş • bu maynlerin mekanizması hakkın- zile.re karşı yapılan en az dört ta.ar- Norsk Telegram Büroya Finlandi-

- Nereye?.. yor?um. !tfaıye mı~.d~ru Bay ~san kiUatın bir araya gelmesi birliğin te- da kendisine izahat vermiştir. Mik - ruz t.cşebbiisünden sonra oldukça ya hududundan bildirildiğine göre, 
. .. v. bem tanırdı .. ona gozükmeden ..... ayıd tı 1 1 d ·· ·· d··rt ·· cıı.ddetlı· bı·r pı·yade harbine -'-ne h=- s t k ~A, b ·· N · li - Muavin Beyı gorecegım.. . şekkül edememesine sebeb olmuştu. na s ı mayn er en uç yuz, o Yl1Z "' l:>illl ~ ovye ıu'-Jarı ugun orveç · ıma 

_ Muavin Bey öğleden evvel es- o~manın çar~sın~ bakınalıy~ım .. ~fa- Bize zahir oluı"Sanız bu birliği teşkil tanesi toplatılmış ve zararsız bir ha- kil etmiş .. ve.~~~. ~rruzlan ta · şarki müntehasını Sovyet Rusyadan 
habımesalihi kabul etmezler.. m kazara gor~vk ?lursa ~tfaıy:~e eder ve hiç bir kar almadan ithalfıb le getirilmiştir. mnmen puskurtulmuştür. Mütear • ayıran berzahı tamamen işgal etmiş· 

be k d·ı . h ·ı kaydetmek degıl benı sopa ıle degıl- . ed b·1· ·z Batan Gemiler nzlar bir mitralyöz bırakarak eaha- !erdir Sovyctlerin "'imal cebhcsi ü • _ Amma n en ı erıne usus b. rdi c•rganıze e ı ın.. . · ı:ı 
b' tirdi se ıle nezaketle kapı dışar:ı ede · v k·ı. Londra 20 (A.A.) - 4373 tonluk dan çeltilmişlerdır. zerindeki yeni umumi karargahı Sal-
u~-~=~~ :·karşıki levhaya.. . Tevekkeli d~mex:ıişlcd, insanın işi ...::. ~i~e bir limited şirketi teşkili City Of Kobe vapuru Şimal denizin- Faaliyet dolu oıa:ak geç~. gün • mijaervide tesis edilmiş olduğu vo 

Biz münakaşa ederken içeri müte- bır kere ~ı~mege b~ladJ~ nu, h;r hakkında bir müracaat var. Muvafık de bir Alman denizaltısı tarafından den sonra, gec__c, sakın geçmıştır. Ha: Potsamodan cenuba doğru külliyetli 
abhid Sabur Sami, Ahmed Ham2aoğ- yerde r~tgı.deı. Ters .. gıtmegc başla~ cevab verdik. Yalnız bu hususta Sıh- torpillenerek batırılmıştır. Tamamen vanın fenalıgı cebhe yakı~ınd:tki efrad ve malzeme nakline de\'3.Ill e -
lu Şerafeddin Alpay girdi.. ~ı mı ters gıder. Bugun herhald: s.~ lhiye Vekaletinin muvafakatini ai - Hindlilcrden müteşekkil olan mürct· mıntnkalarda tayyare faalıyetıuc dildiği söyleniyor. Potsamodan gelen 

'Beni içeri sokmıvanlar onlara se - gımd!han kalkmış olm~Iıy?ı~. Mudur mak icab eder. Toplan mübayaat iyi teb:ıttnn 18 kişi bir şark limamna meydan bırakmamıştır. Sovyet kıtaları iyi teçhiz edilmiştir • 
.; Bay san Bursaya gıtmıştı. k t B 1 d'- ·· tt ,._ Alm..w 1.lcb':·':i u_ı · al bb · d fı d lam verdiler. Dayanamıyarak sor - . bir netice verebilir ve temin edilecek çı mış ır. un arın ıger mure e ..... - . "h • .ı:-.uueıı şım ce esın e sı r an a • 

dum: (De,amı .~ ucuzluktan müstehlik istifade ede • tın akıbeti hakkında mailımatıarı l ~rl~n.' 20 (A.A.) -D. N. B. aJan- eağı 30 derece soğuk kaydedilmekte 
p ki b 1ar nasıl iri orlar" ~ cektir. Bu zaruret tezahür etmiştir. yoktur. 81 bıldırıyor: _ ·-· ve bu soğuk artacak gibi görünmek-

- e un.. . g y .• Graf Spee' n 1 n Kaptanı Şirketi bir limited halinde yapamaz- Vapura, iki gün evvel bir Alnıan Ordu baş kumanda.nlıgı teblıgı: tcdir. Son günlerde Nonmçin ~imali 
- O~~ m~teahhid. lihd 1 sanız aranızda biri veyahud ikisi va- tay~aresi ~arruz etmiş, fakat bom- Garb cebhesinin muhtelif kısımla- şarkısinde kam Kikenaesten 65 Fin· 
- Muteahhıdlcr eshabımesa en A ı f • d ' f f h Eff • bal d . a·· .. - . nndn keşif kollarımız düşman rnc,· l di l "l . ...1"";.,+~-değil ·9 • fj8H f n e n ar 1 sıtasilc yapabilirsiniz. Mesela 500 nr enızc usmuştu. Tayyare gü- . . . _ • - an ya ı mu tecı g~~-

mı ··· ~ } lis "fk 1 di kilo iyod getirilebilir ve aranızda vcrtcyi mitralyözle tnramıştır. zılcrme gırmege muvaffak olmuşlar Yeni Rus Tanklarına Karsı Yeni 
Bu defa Şışmadned~ b oade en · ( Başta.rafı 1 incide ) J taksim edebilirsiniz Jıiz bunda bir Kopenhag 20 (A.A ) - D N B · ı ve bir miktar esir almışlardır. IN.n Topfa.rı 
- Bnna. bak ı.. ur an namu- · · - · · ' · · · · · Al h d k .. kül 

su 1 ·a . '. yoksahakkındam-ıkı, Langsdorf Montevıdeo agzında mahzur görmüyoruz. Bugiin İsviçre Danimarka bandıralı 1950 tonluk man . ~v~.or us~, ~o ~~ Sovyet ordusu bir senedenberi 
hın a ,gı. er mısın, ? büyük lngiliz kruvazörlerinin bekle - için 13 bin, Fransadan 20 bin ster - Bogc ve 2750 tonluk Yytte vapurla- hava. şeraıtı ıçınde, ~un~ denızınde, Rus kıtaları taraf~dan kullanılan vı 
tvaı ~~~tuz~fu~mv~~lık ne var diği hakkında .~an ~akamatı. ta - ling, İngiltere için de istenildiği ka- nnın da batmasından sonra, Dani - babrı hedeflere karşı keşı~ ve. taar - su içinde bir uskur vasıtasile hareket 

ki?.. ,rafıod~ kenclisın,? ver~:zı mal~~a- dar takas verebiliriz. Bu sizi tatmin markanın harb ba§ladıktanberi zayi- j ruı uçuşları y~pmışb~: Şımd.ı~e ka- eden yeni tip bir tank kullanmakta· 

H d
. k .. •1 . Ö-. tın dogru olma<lıgını bılahare ogre- etmez mi? atı 8 vapura ve 80 ölüye baliğ olmak- d.ar ~ı~an nellc~ye gorc, hıgilız l~a- dır Finlandiyalılar ise bir topçu 

- ay ı ço sos enme marş. g · · til k b .. b··1·· k . fif cuzutamlar fılosuna mensub dort · ' 
leden soma saat 2 de gel. nınce ın ıar ıırarı us u un uv- Eczacılar - İngiltere ve Fransa - tadır. . . . . . . sübayı tarafından icadedilip hariçte 

• • • vet bulmuştur. nın bize vermiyeceği bazı maddeler Sir Sumuel lloar "Yenec~z,, Diyor g~ı bombalnr.ıa tahnb. ~.ı.şt.ı.r. imal olunan yeni model bir tank dafl 
Ba, Ekrem Sevencan mektubu bir Her ne o;ursa. ol~un, b~ intih~, var ki bunu Amerikadan temin et - Londra 20 (Hususi) - Dahiliye ~ır.~lman .keşıf t:ı~esı, bır bu)'Uk topu kullanıyorlar. Bu top, harikula-

kaç ~ere okudu beni uzun uzun süz.. j G~ Spceyı ?en.ızc! §erefıle te: ın mek lazımdır. Nazın Sir Samoel Hoar bir nutuk ngılız d:nız_ ~yy~re~ıne taarruzla, de bir delme kabiliyetine sahih ol • 
dilkten sonra. ' goturmez sefıl bır akıbete mahkum Vekil - Mısırdan getiremez misi- söyliycrek: tayya':!ı ~uşurmuştur. maltla beraber, az miktarda mevcud· 

. . · . eden devlet adamlarının nüfuzuna · ? "- Alman hava taarruzları b. . Son uç gun zarfında, Alman hava d 
- Sızın adınız ne? dedi. - b. . . . . nız. j ızı d l T ·ı . karak 1 ·ı ur. 

agır ır darbe ındırmıştır. Eczacılar - Mısır Amerikanın daha çok ve çabuk siliihlanmağa sev- or usu, ngı ız 1 en ° gemı e- 1 . .. •. ~ ' '"pur Ta)·~·are 
- Faruk. G.raf \ ' s • · Jlı ·· tt.eb&tı ı rinden 23 ünü babrmıştır Bunlar ngılt('re, uu • ~ _ B da vvel nerede çalıştınız? on pce wıı ure §ark için kullandığı bir depodur. ketmekledir. Cinnet irtikfıb edecek : (föndenli 

un n e . , · , · Mahpus Hükfunet Adına 1'~("7.3. Getirtilecek değiliz. 1..fıkin yenmeğe azmettik. mey:ınında. Pearl, Serenıty, New -
.. Neoovab vermelı. .. R~tgele biı. ış Londra, 20 (Hususi) - Arjantin- Bunun ürerine Vekil; 100 bin Türk l Yeneceğiz ve mutlaka havalara ha. Chaıce, <?~nd Wr~y, Evelina Sed - .Kopeıı~~·. 20 (A.A.) - D. N . B. 
~ylesem ... Ya ~den;. Bonservıs,, den bildirildiği.ne göre hükUnıet Graf liralık mualece i hiikCımet namına kim olacnğız,, demiştir. gefly, Trınıty gcmıleri de vardı. İn- a)ansı bılW:ıyor; . 
ısterse,, fazla düşUnmeoe de gelme7 • Von Speenin lOOO kişilik müretteba- .th 1 cdi C Y 1 te .. ed -· . tk· tl .. n gilizlerin, 18 kanunuevvel hava har- Diploması mahfellennde salı ak • 
:Bizim kiipte yalan mı yok?. Bir §ey- tının harb bitin(!eyc kadar kamplar- ı .. al a· p kuccad~l a~ad \Zlb .. eregıntı ı ssun ombardımanı bindeki zayiatı iki tayyarenin daha 38-mı söylendiğine göre, iki .hıgiliı 
ler b 1 - l eı· Cevab veriyo soy e ı ve en ı erın en ugun saa Kopcnhag 20 (AA ) p rt·k . . . 1 . . l d u up soy em 1• • da mevkuf tutulacag-ını ilan etmiştir . . . . c • • • -

0 1 1 en mzımamı ıle artmış ve bugün Vic - vapuru Fınlandıya- lava or usuna 
!'Um . ona kadar bır lıstc ıstedı. gazetesinin muhabiri yazıyor· k . . . c • oo·ı ek .. 1 if ta 

· C.Olombüs'ün Mürettebatı Ne,·yorka B d b k l k · 1 t• · d . . ' . · ers Wellıngt tıpı 36 harb tayyaıe- teslun ı m uzcre ng ız ~yya • 
- Memlekette pederin işlerine ba- G·'t" ·il·· . . .un an aş a a as ~!r te m~n .e İngılızler Alman sahıllerine yeni sine baliö- olmuştw·. releri ,,;;ktü olduğu halde İngiltere. 

kı •0 un UJOr ılerıdP fazlalaştınlmak uzere şımdi- b" ta 1 .. k 11 t> 3 ... 
Yordum. İşler bozuldu .... ~sfıl pa- Londra, 20 {Hususi) _ İngiliz ge-1 lik 4Ô bin liralık taka a ca da ır .. arruz usu u , u anma~~~ırlar. Londra 20 (Hususi) - İngiliz ha- den Finlan~iya~·n hareket etmi~.ir. 

ra etmedi... 1stanbulda bır ış tutarız misine teslim olmamak için kendi IAk ed"tif 1 • .~·lediyn I . ?un saat 6 da \e 14 de b~yuk İn- va nezareti, son Heligoland taarru. Tayyarelerm mıktarı ve nereye goıı-
dedik, kalkbk geldik .. Fakat. kendisini ballran 23.360 tonluk Al- Er ı 1 adçı acabgınlı so~ b . ·ktar gılız bombardıman tayyaresı y~z zuncln İngiliz zayiatının evvelce bil- derildiği belli değildir. . . . .. l ezacı ar an azı arı u mı ın başına Almanyanın Rantuın ve Hor- clir·1d··· .b. 7 . 

- Tahsiliniz ne ~~da:r'? man Colombus transatlantiğinden bir kaç müessese tarafından kapaW- num üslerini bombardıman ctmi ler- ı ı,?ı gı ı tn~3:_reden ı~~ bu-
- llk mektebi bıtirdim.. sonra bir Alman vapuru daha fngi- ması ihtimalile endişelerini izhar etti- ş lundugunu tekrar ılan etmıştir. Maarif Veklll M•l•taydı 
-Pekfilfi.... bir.istida yap, getir ba- lizlerin eline düşmemek üzere kaç • ler -.-. . ~ Malatya, 20 (A.A.) - Maarif Ve· 

tıa.. maktadır. Vekil bunlara mukabele ederek: ~erınızı yatırınız .. ~~dan sonra b~n- J m_adde için akreditif açılmasına im - kili Hasan Ali Yücel refakatinde ilk 
.Durakladım ... tş istidaya kalırsa Colombü.sün 599 kişilik mürette - "- Ben istenilen kadar mal gt:ti- aya ~a bedellermızı _:at~~ırken sıze jk~n ~~k.tur. Çikolatayı bir parça az tedrisat umum müdürü bulunduğu 

~~hm harabdı .. ne yapıp yapıp bu 1 batı Tuscalosa ismindeki Amerikan reccğim, dedi, kapatacak olanlar ile- :ıkredıf açbrıı· ~~ 0 .g~nku kurla do- yıyebılir~z. Enterşanjabl memleketler halde dün buraya gelmiştir. Vali ile 
§ı şu daki~ h:lletme.~~~im. kruvaoorU tarafından Nevyorka gö- ride zarar ederler. Kapattıkları nis- larınızı kapıyabılırsınız. . den temın ediniz. komutan, '\'iliıyct erkfuıı, parti \'e 

'Boynumu bilktüm.. yuzune meını tiiriilmektedir. Roosevelt bunların bette mal idlıal etmekte devam ede- Bundan sonra memlckettekı hur- ÇMriler belediye reisleri, ınektebliler ve kala-
ltıelüI baktım. .. . . . . j limandaki Ellis Islana adasına çı • ceği~. Ben l 00 bin liralık ilaç geti - da demirlerin teşv~k~. san~yi k~~u - Günün en hararetli görüşmesi bu balık bir lıul~ kütlesi" tarafındanw kar• 

- Ne duruyorsun? Sozlerımı ışıt- karılmasını emretmiştir. Colombü- recegim. Paranız oldukça bankaya nunda )".ı.pılacak kUçuk bır tadılatla toplantıda olmuştur. Bir müddetten- §Ilanan Vekıl, hükumet konagında 
llıcdin mi? .. İstida ile müracaat et, sün müttefikler tarafından zapt.edil- yatınr, malı çekersiniz.,, satılmasının muvafık olacağı hak - beri piyasada hissedilen buhran ve daire reislerile görüştükten sonra be-
decıi çoluk çocuk 3 gündür .acız.. memek için kendi mi.ircttebatı elile Demirciler landa Vekile bir teklif yapıldı. ihtikar üzerine burada ve İzınirde lediyeyi, alay karakolunu ve ilk o • 

- İ§ittim, iııitti m_amma ... Söyle - batırılması, batan Alman gemileri a- Vekil bundan sonra demircilerin Nazmi Topçuoğlu bu mevzuu tet _ tetkikat yapan Mıntaka Ticaret MU- kullan ziyaret etmiştir. Vekil Gazi 
:~i ayıp .. 16 kuruş pul param yok .. d:dini 23 e çıkar?1aktadır. Bu gemile- d~ini sormuştur. De?1irciler, elle - kik edeceğini söyledi. ~ürll b~ ~uhrana harbden sonra faa- ilk okul~nda verilen_ çay ziyafetinde 
edım. . . nn mecmu tonaJı 139.423 tonu bul - nnde hemen hemen }uç mal kalma- Karpit Buhranı hyetlerıru tahdid eden fabrikalarm de muallımlerle hasbihalde bulunmu3 
~ ~Y.~ yenıde~ ~m ~tan a- maktadır. Ayrıca Fransa ile İngilt:ere dığı J.Jmanya, İngiltere ve Fransa • Karpit buhranının önüne geçilmesi sebeb ?lduğunu söyledi. tur. 
~·gı suzdu .. sonra elim cebıne attı. ta.rafından 88218 ton tutan 19 gemi dan da ithal imkanlarının mevcud için yapılan dileklere karşı pi asad Vekil de yapbğı tetkikat neticesin- -·-

11' 25 kuruş çıkuarak.. Mptedilmiştir. olmadığını ileri sürerek A.merikadan ~ b" .. . Y. • a de mesuliyetin tamamen §ehrimiz- Alman lktıaat keyeU 
Al dedi buk · tid b . :.. . • . nlizım ır rol oynamak uzere hüku - dek. f . d tla - • • ça ıs ayı yaz a- İngllWerden Ka~.an Başka Bir Gemi ıthalu.t ımkanlannın açılmasını ıste- t tar f d 300 t ka . . ı abrıkalarda olduğu neticesine Moakov• a 

getir.. Londra, 20 (A.A.) - Alınan ma- mişlcrdir. ~e v. ~ ın. an ~n. :.pıt getı- vardığını ve bu buhrana fabrikala _ Moskova, 20 (A.A.) - Tas ajansı 
he. Bay Ekrenıin bu ulüvvücenabı lümata nazaran, Arcanas vapurunun Vekil bu izahat Uzerine demiştir r:ı~e~ı Tıcaret Vekılı tuccarlara nn ilk tahdidatlarile sebeb olundu • bildiriyor: 
bu na o kadar dokundu ki hakikaten kumandanı bir İngiliz hnrb gemisin- ki: bıldırdi. ğunu söyledi. Tüccarlarla fabrika • Ekonomik meseleler için Alınan hU 
dı hale dÜ§mü& gibi gözlerim yaşar- den 'dur., emri almış ve harb gemisi "- Karabük fabrikası bu ay ba- . . K~k~oc~ar . lar arasında cereyan eden münaka~a- kiimeti tarafından fevkalade murah· 
tı' Teşekkür ederek odadan çıktım. bu emri vermek için boşa bir mermi fP.lldan itibaren çelik ve martta da Şehnmızdek~ çıkolata fabrıkal.arı !ardan sonra Nazmi Topçuoğlu pi- bas olarak gönderilen Ritter ile Al • 
\> etnen bir istida yazıp Ekrem Se • atmıştır. Vapur, bu emre itaat et • 15 milimetre kalınlıktan yukarı demir Fransa ve lngıltcreden kakao getirt- yasayı tanzim etmek için tuecarlara man ekonomi lıeyetiııin reisi Schnurre 
encanın karşısına gittim. miyer:k tam süratle kara sularına piyasaya çıkarabilecektir. meğe ~an ol~adığı için .~merika - da it.!1alat yapmak üzere akreditif açı yanlarında milli ekonomi, ziraat ve 

girmege muvaffak olmuştıır. Emri Binaenaleyh Amerlkaya bu mili- dan getirtmek uzere akredıtlf açılma lacagını bildirdi. hariciye nezaretinin mümessilleri ve 
~•) Sevgili okuyueulanma bu va- veren 1ngiliz harb gemisi şimdi E- metreden aşağı olan demirleri sipa - sını istedil~r:Vekil bunlara şöyle mu .. Neticede fabrikalara 1000 toıı, 1 bazı müt;elıassıslar olduğu halde 19 
~ 111 bundan tam yirmi bir ay CV\'el verglade limanı açıklarında tam ka- riş ediniz. Şubatın 15 inde yükleme kabele ettı: tuccarlara 500 ton ve nalburlara da kfınunuevvelde Moskovayn gelmiş ve 
~e»an ettiğini ltatırlabnayı 'bir , . ._ ra sulan hududunda demir atmış ve elinizde Ferm ofrimi?, olmak şar- "-Memleketin fevkalade mübrem (500 ton ithal etmek üzere .akreditif 6 ıistasyoııda merasimle kareılannnolar• 

e hlUrint.. \eklemektedir. ·'1e t.a.ka.s .sdrketine m'!.racaatla prim- ihtiyaçlan olduğu bir zamanda bu çılmasına karar veriJd> ~ 
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. 1 
1 1 1 1 1 •ı 1 1 

2 1 1 1 1 ı•ı•I 1 1 
3 1 1 1 ı•ı 1 1 1 ı• 

• 1 1 1 1 ı•ı 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 ı• 
6 1 1 1 1 l8ı 
'J 111 1 ı 1 1 1111 
8 1 ı ımı ı ı ı 
9 11'1 ! ı•ı 1 1 1 

10 1 1 ı•ı l 1 1 ıs: -
SOLDAN :::lAGA : 

1 - Bir meslek. bir eğlence yeri. 
2 - Havanın tetkiki. 
3 - Utanma. Suriyede blr şehir. 

4: - Kedersiz, toprak yer. 

5 - Bir radyo markası. 

6 - llerleyiş, İlave. 

1 - Çdcuğa bakar, Bir nota. 
8 - Rabıt edatı, Amcanın kısa -

cası. 

9 - Bir rakam, Vermenin aksi. 

lO - Avrupada bir nehir, Balık tu
tulur. 

YUKARID. N AŞAGI: 

1 - Anadoluda bir dağ, yok değil. 

2 - Bir illet. 
:: - Akıl, Adalet, Hayvanların 

meskeni. 
4 - Çok kimsenin bulunması. 

5 - Bir hayvan, Cescd, Yer. 

ô - Bir taş. 

7 - Tanzim etmek. 

8 - Çok içki ıçeıı, yükselmek. 

9 - Vataııı müdafaa eder. 

to - Bir nota, Köşe. 

Dünıd\ bulmacamıına halU 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRİP, ROMATiZMA 

. Nevralji, kırıklık 
ve bütün ağrıları. 
nızı derhal keser 
icabında günde 3 kaşe 

alınabilir. 
Her yerde pullu kutuları 

ısrarla isi.f>}iniz. 

I
_._ DOKTOR 

Emin Şükril Ku~t 
Kalp _ve ıç h~etahkları 
· mUteha••••• 

- - --- w'111 

;,. _4 .. • • .. ~ .-L"'; •. . • ~ . "' .... · ~' ·: ~ ...... 

Dişleri sabah, öğle ve akşam her 
yemekten sonra günde 3 defa niçin 

fırcalamak lazım ? • 
~--~-----~~~~-

Hergiin saat 15 den sonra Be
yoğlu Ağacami karşısında 133 
No. lu Hasanbey apartımanm
daki muayenehanesinde haRta-
larını kabule başlamıştır. ÇUnkU bir defa difler hariçten alınan mikropl•r• im-• T~lcfon: 43920 __ _. kartı mUdafaaeızdır, saniyen •Aızdakl "ealya ,, 

denilen maylde m llyonlarca mikrop doludur • 
ZA Y1 - İstanbul İthalat GUmrü-

ğünden ibraz edilen 12146 sayı ve Salyada bulunan Lüab dişlerin en 

7/8/939 günlü beyannamenin birinci birinci düşmanıdır; dişlere yapışarak· 

nüshası zayi edildiğinden yenisini Çl· yosun peyda eder. Minel')ri aşındırır, 
karacağundan eskisinin hükmü yok· 

yavt&Ş yavaş di§leri ve kökleri çürü. 
tur. 

Benhaim Palaçi Şsi. 

Marputçular No. 36 

tür, diş etlerinde iltihaplar peyda 

olur. Dişlere yapışan yemek artıkları 

.-•••••••••••• ve ecnebi maddeler de temizlenme1.se 

: ı Operatör birer mikrop yuvası haline gelir. F.-
ı •• 

Omer Vasfi Aybar ğer dişler muntazaman ve giinde en 

Şi~li Çocuk Hast.anesl Baştabib 
ve Operatörü " 

Her gün 3 - 6 ya kadar 
ağaloğlu Kızılay sokağı Keçiören 
Apart. No. 6, Telefon: 23756 

l ll'~~~J;;;;;:.t.:;,&;~~~ 

~ Ankarada f 

,I AKBA f 
i ~ Kitapevi - Kaatçıhk - Türkçe r 
1 n ve yabancı dil gazete, mecmua, r 

1 

~ kitap siparişleriui en doğru ya- [ 

~ pan bir yerdir. Erika ve İdeal 1 
n yazı makineleri salış ~reridir. t 
ij Telef on: 3377 ~ 

~~~~~~~.,,}J 

· az 3 kere "Radyolin,, le flrçalanm:ıdı

ğı takdirde çok çabuk mahvolmağa 

mahkünıdur. 

·--·· RADYOLIN 
ile aabah, öAle ve •kfam her yemekten eonr• 

gUntle 3 ciın.ı1 difl•rlnizl fırçalayınız. 

Gümriil< Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Açık eksiltme ile 8906 ldlo pirinç alınacaktır. -
2 - Muhammen bedeli 3117 lira 23 kuru!'tur. Mm•akkat teminatı 

233 lira 79 kuruştur. " 
3 - FJksiltme 5/ 11940 cuma günü saat 15 de İstanbul Galata Yeli 

Alcmdnr han ikinci kat satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
1 - İstekli olanların eksiltme gününde teminat makbuıdanıl! ve 

kanunen istenilen belgeleri komisyona getirmiş bulunmaları. 
5 - Şartname, evsaf ve nümunelerini görmek istiyenlerin her gtııı 

komisyona müracaatları. ") O:J07 .. ,, -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Yı ,<\IHIY'A KIEIMIAIL 
~ 1 Z I A r;! iJ ! O: 1 :111 A 

3 RIAıY DIÖ Ş1EıMIEIK 
4A!~l1. •ızlAIRIAlml• 

!LIEIB llıD' R'OIB 

, ______________ ... ____________ , __ .... ________ __ 
Zührevi ve cilt hastalıkları ~························~ 

ŞIA I D I O ı LIAIN. ILIE 
7 ElMIE R ılJ. SIA! 1 .ri• 

BIA 1 N!AIK 1 IYIMiAIE 
E IK. L 1 Aılal•· Alli E 

10 ~·I!=\ l \ R \ A. \ L M A.\K 

ZA'fl 

925 yılında I~mııiyet Dördüncü Şu

be Müdüriyetir:den aldığım ccanib i

kamet tezkeremi 927 Mart ayında 

para cüzdanımla birlikte zayi eyle -

dim. Yenisini çıkaracağımdan bunun 

hükmü olmadığını ilnn ederim. 1 
Samatyada Değirmen yokuşun-

da 12 numaralı bostanda misa

fircten mukim Arnavud tebaa

sından Todori Proko 

- Dr. IHSAN SAMI 1 
BAKTERİYOLO jl 
LABORATUARI 

Umumi kan tahlilatı, Frengi 
noktai nazıırmdan (Wasserman 
ve Kahn teamülleri) kan kürey
vatı sayılması, tifo ve sıtma has
talıkları te.Jhisi, idrar, balgam 
cerahat, kazurat ve su tahlilatı, 
Ültra mikroskopi, hı.:.susi aşılar 
istihzarı, kanda üre, şeker, klo
rür, kollesterin mikdnrlıırının ta-

yini. Divanyolu No. 113. 
Tel: 20981 

Ankara Borsası 

20 Birincıkünun 1939 
Fiyatları 

1 lt•rll" 
100 Dolar 

ı Parla 100 l"rank 

: Mllan• 100 Liret 

1 
Cenevre ıoo lsvlçre f'r. 

1 
Amsterda"' 100 FlorlR 
Berlln 100 Rayemark 

l BrUkMI 100 Balga 
Atlna 100 Drahmt 

ı lofya 100 Lna 
Prag 100 Çek K•r. 

Vart0va 100 Zlcr!I 

Acılıt u 
r.:&pan.tf 

5.21 
130.36 

2.9525 
6,70 

29.1475 
69.0075 

21.595 
0.965 
1.5925 

13.5125 

i
l Madrhl 100 Pa.ıeta 

Budap• 100 P•111I 23.0825 
ı :aokree too L•:t 0.005 
1 8algraııl 100 Dinar 3.11375 
j V•kohaıH 100 YH :U.04~ 
1 ltokhe:• 100 leveç Kr. 30.8275 ! lıl oekwa 100 Rullııl• _ 

iHAM VI TAHViLAT 

T. IS BANKASI 
1940 küçük cari hesaplar 

iKRAMiYE PLANI 
Keşideler: 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağustos, 1 lkinciteşrin 

tarihlerinde yapılacaktır. 

Kumbaralı ııe kwnbarasız hesaplarında en az elli lirası bulunanlar 
kuraya dahil edileceklerdir. 

1940 iKRAM( YELERI 
1 Adt 2000 Liralık = 2000. - Lira 
3 " 1000 " = 3000. - " 
6 " 500 ,, . = 3000. - " 

12 
40 
75 

210 

" 

" 

250 '' = 3000. - " 100 ,, = 4000. - " 
50 " = 3750. - " 
25 " = 5250. - " 

------""' · ------------------------
MI _ Erzuruna lll 
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.
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Türkiye § Banl.::ı.sına 1 •nı yatırmakla yalnız para birilctirm~ 

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

1 t tanhul A!>liye 9 uncu Hukuk Jlfı. 
kimliğinden: 

1 Taksimde Topçu caddesinde (37 ) 

1 
No. da oturan Karabet Filikacı tara

I fındnn karısı Sürepe Zabel aleyhinl 

açtığı muhakemenin 39/ 196 No. lu 

boşanma davasında dava edilen Zabel 

17 sene evvel Amerikaya gittiği ve i· 

kametgahı meçhul olduğu mübrez ih

tar ilamı miindericatından anlaşıl . 
1 makln boşanma davası için tayin olu

nan 18 '12 939 saat 9,30 da ilane:ı 

1 tebligat yapıldığı halde mahkemeye 
gelmediği ve gıyabında cereyan cderı 

mezkur celsede müd<lei vekilinin ib

raz eylediği ve müddeaaleyhin bir ay 

zarfında evine dönmesi hakkında ih-

1 tarı mutazammın olan ilam tetkik ve 

mütnlea edilmiş olduğundan beş gün 

zarf ındn. işbu tetkikata karşı itira7. 

etmediği takdirde badema muhake

meye kabul edilmiycccği \'e muhake

me günü olan 8/ 11910 saat 9,30 da 

muhakemeye bizzat veya bir vekil 

göndermesi lüzumu, aksi takdirde gı . 

yabında muhakemeye bakılacağı ilan 

olunur. 

'======================== 1 

Or. Feyzi Ahmed Onaran 
Cild w zührevi hastalıklar 

::\lütehassısı 

Pazardan maada hergün sabah

tan akşama kadar. Ankara cad. 
Cağaloğlu yokuşu köşesi 43 No. 

Telefon: 23899 

t ::::= :...:..::::..============== 

Dr. Hafız Cemal 
Lokman H~kim 

Oaltlllye MUtehassuH 
Divanyolu 104 

Muayene saatleri pazar -hariç 
her gün 2,5 - E sah ve cumartesi 
sabahları 9 - 11 hakiki fıkara 

kabul olunur. T. 22398 

I \ 
: Paşabahçe : 
• • ! Tuğla Fabrikası ! 
• • Eskidenbt>ri büyük bir şöhreti olan bu milli müessese iki :ıteıı~ • 
• denberi yeni ellerde &ehrimizin en sağla.nı \"e en reva~ta prese ' e • 
•• kerpiç tuğlalannı imal etmektedir. Her neni inşaat içln çolc eke- •• 

rlşll ,.e k.ınksız sağlam tuğlayı aAcak: 

= = 1 Paşabahçe Tuğla Fabrikasmdan 1 
•• Tedarik edeblllrsiniz. Tuğla a.lm.ak istiytn inşaat sahihlerinin •• 

bir karar vermedeu enel bir kere tle Paı;abalıçc tu~la fabrikası 

•

• mamwatını görmeleri menfaatleri iktızaswclantlır. Tuğlal&n •• 
yerinde gönneğe vakitleri olmryao isteklilere, \'erecelderi adre&O 

• nümnne d~ gönderilebilir. • 
\ Telefon: (30) dan (68) i arayınız. • -••.••....•....•••.•..••• ~ 

İstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonurldan: 
Beher takımın 

Muhammen bedeli Muvakkat teminatı 
Lira Lira 

--- - -
230 takım erkek elbisesi ve kasket 22 ) 
71 takım kadın müstahdemler ) 465 

için etek, ceket 16 ) 
1 - lstanbul Oniversitcsi nıüstııhdcmlcri için yaptınlacak clbisclc._ 

28/ 12/ 939 perşembe günü !:iaat 15 de kapalı 1.arfla eksiltmeye konul 
muştur. _ 

2 - Kumaş ve kullanılacak harç nümunelcriyle şartnamC"si her gltr 
Rektörlükte görülUr. . 

3 - İstekliler muvakkat teminat makbuzunu ve 938 Tıcnrct Od~~j 
vesikasını ve bu gibi işler yaptığına dair resmi dairelerin birinden son 1 r 
sene zarfında alınmış vesikalarını huvi teklif mektublarını ihaleden b• 
saat evvel rektörlüğe vermiş olmaları lazımdır. "1029~ 

İstanbul Asliye Altıncı Hukuk Hakimliğinden: 
Amme hukuku namına 1stanbul C. Müddeiumumiliği tarafınd,~~ 

müddeialcyhler Karaköyde Paşa mahallesinde Cami sokak '13 sayılı c\ıe 
Ahmed oğlu Osman ve ayni yerde oturan .Ahmed kı~ı Raziye akyhlCf cio 
ikame olunan butlan davasında müddcialcylılerin g<>sterilcn a<lresıer. rdi· 
bulunamamış ve halihazır ikametgahları meçhul kaldığından dolnY! Jd ı.ıfl 
aname suretleri tebliğ edilemediğinden talcb nçhile H. U. M. I:C !~· Jlıll' 
111, 142, 113 ve 183 üncü maddelerine !.1.!\'fikan iddianame surctılc ııirıo 
hakeme günlinü gösteren davetiye varakasının ınahl:cıne divıınh.~11c.5 ill' 
asılmasına ve 937 / 1350 No. lu işbu davaya müddcilcyhin on beş guı\ J~a.sı 
de ccvab vermesine karar verilerek iddianame suretilc da\·ctiye vn~ 
dh·anhancye asılmış olduğundan miiddeialeyhlerin bu müddet z:.ır 1 ıtl 
davaya cevab vererek muhakeme güni.i için tayin kılınan J 2/1/!.H~ c~J<ıl 
günU saat "15,. de muhakemede hazır bulunması veya kanuni bı~ ~ 
göndermesi lüzumu tebliğ yerine ~eçmek üzere nan olun~ 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları_. 

Kıymeti Pey parası 
Lira. Kr. Ura Kr. 

255 97 19 20 <rırıdt 
Fatih Defterdar Ahınc<l Çelebi mahallesinin Seydi Bey sokllı::rııJ<lll 

eski 8 ve yc·ni 22 No. lu ve 165,29 melrc murabhaındaki arsa p~n~ğiıt· 
satıl:ı.cakt:r. İhalesi 35/ 1/ 910 pazartesi giinü saut 15 de kra c<l11f aıiııl! 
drn talihlerin Çemherlit.aşta Vakıflar BaşmüdUrlilğil Mahluli.t 1{!.::~S 

38 %5 ikramiyeli 19.30 

1 
1 

olma::, ayııi zamanda taliinizi de denemiş olursunuz . 

..,__ ~ı------..---~----------------= 

Sılhlbi : A. CemaJellt.Hn Sar~oğlu 

N~riyat müdürü: Macid ÇE'ftN 
Ba.s.ıldığı yer : Matbaai Ebiiuiya mliracaatlan. "11

-..,' '' 


