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Amerikan bitaraflığı 

Hazreti Fatma, Ebıibekirin Cevabı F 1 Y · ı M .,., O · ve s.on hadiseler ırıncı ar enı OKUYUCU eger n ikı lirayı eyneımiıeı sahada cereyan~-
8 h Ç k d 1 d Al 

' 
den bazı hadiseler, Birle:oık a ane 1 ar 1 ar -· • Ö ünç mışmış . Anıerikuya, daha doğrusu bütün .A· 

--·-- Dı j YOR Ki merika kıta.sını - Kanadn dominyo· 

" Uzerine, Babasının Mirasını 
İstemekten Vazgeçti 

-17-

Taşradan da getirilen ~ 'A·ı 1 . ~d 1--d A nu \'C İngiliz, Fransız rnüsteınlelce-: 
1 ı e erı o an ıran v- leri harfe - istenıiycrcJı:: de olsa ~-;.I 

unların evsafı Ajır Bagaj Ve Ema- ramın muhakemesine rupa işlerile alakalı otmağ:ı dın·.e~ 
bozukmuş t D · · N Old ? dün başlandı eylemektedir. Bu hadiselerden birısı 

Resulü Ekrcmin yedi tane dişi dc-ı muş ve bir daha miras bahsini aç- ne a 1res1 e U • art ık deniz tarihine bir İngiliz ınu· 
. . d Belediye Daimi Encümeninin ek - İs Sahtekfi.rlıkla şehirde bir çok ai- 1 an 

vesı vardı. Bunlar Medine harıcın e mamış.. - t - 10 1 k b .. "Kıymetli valinizin, güzel tan- \'affakiyeti olarak gc~mis bu un : 
·· ·k· b k ··d mege yap ıgı para ı · zam ugwı- b 1 · leyi dolandıran Avram isminde bir • · tc' 

otl~rl~rdı. ~~~· gun ı ı a :a~. s~ Peygamberin zevcesi den itibaren tatbik olunmaga- başla- u ıçin iyi şeyler düşündüğünü ve Montevideo <leniz rnuhnrebesının 
gelirdı. Rcsfılu Ekrem bu sudun bır . . 1 tedbirler aldığını biliyoruz ve se- Musevinin muhakemesine dün 6 ncı lid eylediği ditllomasi akislerdir. Fi~~ 
kısmını kendisi ve zevceleri için ayı- "Müminlerin anneleri,, diye tavsif nacaktır. Francala fıyntlarına yen viniyoruz. Bu meyanda köprüdeki cezada başlanmıştır. Avram bir çok hakilra AmirnJ Spec ccb krtn·nzÖrtl 
rır, artanını cshnbına dağıbrdı. olunan Hazreti Peygamberin zevce- bir zam yapılmamı§tır. Kadıköy iskelesinde vücude geti- kimselerin hariçte bulunan akraba nıalüm şekildeld alnbete mnruz ıwt· 

Ayrıca yüz kadar koyunu ve altı lerinin en kıdemlisi ve en efdalı Haz- Fırmcılann Yeıü Bir İddiası rilen "Ağır bağaj ve emanet dai- vesairesini tahkik ederek tesbit et- dıkfan sonra, Berlin hükumeti, lJ· 
yedi keçisi vardı ki bunların da hası- reti Haticedir ki Hazreti Fatmaıun Belediye İktısad Müdürlüğü fırın- resi,, de yolcular ve eşya nakliyatı tikwn sonra kendilerine gitmekte ru~ıa~· hiikfimctinJ, im ıneseıeifc 
latı ayni yolda sarfolunurdu. valdesidir. cıların yeni bir iddiasını tetkik ile için büyük kolaylıklar temin eden ve faraza l 'ariste bulunan akraba&ı- normal surette h(ll'eket etnıentclile 

Bunlardnn başka Hazreti Resulün .. H~reti Hatice Pcyg.tmbcrimizc ilk ı meşguldür. Fırıncılar, be~ed~yenin ve modern bir şehirde çok ltizumlu nm bugün geldiğini, fakat vize para- protesto ctınl ti. Bu nazik meselede, 
"Tereke,, si silahları ile bir beyaz es- once ıman eden ve onun arkasında bozuk ekmeklere karşı açtıgı aman- bir müessese idi. Devamı, hatta sı olmadığı için vapurdan çıkama - Cenuhi Amerika <lcvleti lfızımgclr.JJ 
terden ibaret olup Hazreti Ebu Bekir namaz kılan kadındır. O hayatta ol- sız mücadeleye karşı ekmeklerin bo- tevsii temenni olunurdu. dığını ve yardım edilmı>si içın ken- tedbirde lmsur Ptmemiş \'e hunu dtı 
yalnız bunları Hazreti Aliye vermiş duğu müddetçe Resfilü Ekrem onun zuk çıkmasının sebebini kendi ku - Bu defa İstanbula gelişimde ba- disının göndcrildıhrini söyliyerck pa- gl'len luıJw.rler teyi<l eylenıi~tir. 
V• e.· üzerine evlenmemiştir. Hazreti Mu - surları neticesinden ziyade çeşni ii- ra koparmaktadır. Mahkemede şikfı- .,.Iul<addrrntına lıaAkim bir de\'• 

zı yolcular "Belediye işi kaç gün ı• 
_ Madası sadakadır.. harnmedin zürriyeti de Hazreti Ha- zerine yapılan unların bozukluğu ol- devam eder bayım? Kaldırdılar 0 yetçi olarak Aksar-:ıyda oturnn Ev- Jet ol::ırali almış olduğu bir ımrn· 
Demiştir. Vakıa Peygamberin } . .f.e- ticedcndir. Çünkü Hazreti Fatmadan duğunu iddia etmişlerdir. İddiaları- daireyi,, dedikleri için, eşyamı na- doksiya isminde biri hariseyi §Öyle rm protesto edilmesi Ye de,·lctl~~ 

dinede biraz arazisi, Fcdek ve Hayber l başka evladı kalmamıştır. Hazreti na göre !stanbula gelen unlar yalnız çar, Haydarılaşada bırakarak köp- anlatmıştır: arası münakaı)alara mevzu ~ 
arazisinden de bir mikdar hissesi var- Haticenin vefatından sonra Hazreti İstanbul değirmenlerinde değil, taş- rüye çıktım. Bir de baktım ki is- 1 "- Avram, Aksarayd.a oturan etmesi Anıerilcan efüfınumumiY ill· 
dı. Fakat Resulü Ekrem bunları ha- Muhammed dul olan "Sevde,, ile ev· ra değirmenlerinde de imal olunmak- kelede bir büro ve kapısı üzerinde Anna ve Atinaya geldi ve Atinada 00 hoş gi.)riilmemektedir. Bu istiktı· 
yatta iken vakfetmişti. Bunların vari- le~:r1i§tir. " . tadır. Halbuki taşradan g~len ~~ u~- de Bağaj - Emanet mahalli olduğu bulunan teyzemin geldiğini söyledi. mette olarak da, Cenubi AntrrilW' 
datı Medineye gelen elçilerin ve misa- Sevde,, kocası Sekran,, ıle bcra- lnr lnzım gelen evsafı haız degıldır. yazılı. Yolcuların yanılclıf;"Inı sana· Fakat vapurda parasını çaldırdığı dc\'lctlcrhıin iştiraki ,.e beyaz ~ 
fı·rıerın' masraflarına tahsis olun- bcr ilk lslamiyeti kabul edenler ara- Belediye bu iddiayı tetkik etmekle için ~ıkm~dığını ve 7 lira istediğini ~·ın 1·ık mu"'zaharctı· ile Urugun~.· ıuı· rak ve buna sevinerek içeri girdim, 
muc:tu. sında idi ve hicrette beraber bulun- beraber hakikate uygun olmadığı söyledi. Biz de bunun üzeri:ıe telô.şa kuıııt>Hnin, !Uonf""\'ideo 0··ııünde )'IY 

'4 çantamı bırakmak istediğimi an- .... 
Hayberin hasılatından zevceleri i- muştu. Kocasının vefatından sonra zannındadır. 1 !ayınca masadaki memur: "Ma - diiştiik ve Avrama 7 lira yerine 121 pılan muharebenin Amerikan de,1et'" 

çin muayyen mikdnr arpa ve buğday,dul kalmı§tı. 'Oshüclarda. Açılaealc Ji'ırmlar alcsef emanet almıyonız.,, dedi. Jir:a verdik. Ben de yanında rıhtıma terinin sahillerinin emniyeti için te-
tnhsis edip fazlasını fukaraya ve Sevde ihtiyari.ayınca Hazr~~ Pey- Diğer taraftan üskUdar kazasında ' Sonradan Ö''Tendim ki, bilmem geldik. Fakat Avram rıhtımda bir - sis edilen mıııtaıcanın bitnraflı1Jını11 
muhacirine hediye etmişlerdi. Hazreti gam~, Haz~tı Ebu Bekırın kızı ekmekleri ıslah etmek üzere yapıl - ı ne mUclürü iskele memuruna kız- denbire yanımdan kayboldu. Bunun lhlul edilmiş oldUb'1lllU ileri suren 
Ebu Bekir, halifeligı·· zamanında bu Hazretı Ay§eyı aldı.. . . . iması zaruri olan rekabeti temin et- Üzf'rine Avram bu parayı kendile - lmnaat1eridir. Bu bitaraf nuntakll 

mış, hıncını emanet memurundan · d kl t ld - ·1 
usulü bozmadı. Hazreti Ömer, halife- A.y§e, Peygnmberın zevcclen ıçın. d. e ımek için belediye kooperatüi tarafın- rın en muva · rn en a ıgını ve ı e- Panama konferansı koııu~nıatarı t>,S· 

H f alıp i~indcn çıkarmış .. emanet iş· ·a -· · ·· l · d ı· d ~ " 
Jigı·· devrinde Hayber arazisini Pey- aticeden sonr. a en .e dalı addedfü~., dan açılacak fırınlara aid hazırlık - rı e verecegını soy cmışse e po ıs e mtsınd11.t ı>ahilılen 300 mil mesnfef~· 

R fılu E b 1 k ~ , !erinden de vazrr""ilmiş... k ı k b k'ld h ek t 
gamberin zevceleri arasında taksim es kremın akıre 0 ara aldıgı llara devam olunmaktadır. Son gUn- ı «>-~ pal'a!'ız a ara 11 şe ı e ar e Imdar u:1.n.tılınıştır. Halbuki, raoıı· 
etti. yegane zevce de odur. lerde bu işe bUyUk bir sermaye tah- Bana hadise de, şekil de tuhaf ettiğini söylemiştir. rna. konferansına i_ştirak etmi~·e~. 

- İstiyen araziden hisseini istiyen Hazreti Muhammed, Ayşeyi pek sis edeceğini söyliyen bir müteşeb- geldi. Gazeteniz vnsıtasile bir lte- Avrnm aleynind1.: bir kaç şahid dc\'lctler, be~·nclınilel bir taulılıiidU 
tayinlerini alsın. ziyade severdi. Maamafih tarihin ve bis belediyeye müracaat ederek en- re de kıymetli valiııizin nazarı dik- dinlenilmiş ve diğer şahidlerin celbi tazammun etmiyen bu JwnusnıaJıırJJl 

Dedi. Bazıları tayin, bazıları ara- ravilerln rivayetlerine göre Hazreti teresan bir teklifte bulunmu~tur. katine konulmasını rica ederim.,. için muhakeme başka bir güne hıra- mulmrrerntıııa liendilerini tabi ıut 
zi hisselerini aldılar. Hazreti ResfilUn Ayşe dermiş ki: Müteşebbis üsküdarda tesis olu - Ankar.ula Soğn.npazarmıln 41 kılmıştır. mıyalıilir. . 
zevcelerine ölilnciye kadar bakmak "- Ben Hatice kadar hiç bir hatu- nacak fınnlann tesisi hakkının ken- nunınrnda mütcahhld ~ Zira, l"eni bitaraf mınlmta ıu. 
farzdı. Çünkü onların arbk kimse ile ?u kısk~adım .. Zira Restılallah da·ı'disine bırakılmasını istemektedir. Ahmed Doğnıgören K drköyd yay k Jdı- bir hukuki mükellefiyetle bu ele\ 
evlenmeleri caiz görülmüyordu. Bu ım anı yadeylerdi.,, Fınnları tesis ettikten sonra tama· ı- rı 1 re h l k Jap cak Jetleri itaate sc\'l<edemez. Anc.Jlk bıJ 
itibarla yaşadıkları mliddctçc iaşele- Hazreti Muhammed, "Ayşe,, den men belediyenin emri ve mürakabesi POLiSTE: Kadıköyündeki ana caddelerin ya- nıclnki söz, kuwet n milli nıcofn3 
ri temin olunmuş, oturdukları hane- sonra Hazreti Ömerin kocası ö.llip d.e altında imalat yapacak ve Üsküdar ı İ k l d .. tü··ı ya kaldırımlarının süratle yapılma- sözüdür. 
let' vefatlarına kadar kendilerine ter- dul kalan kızı "Hafısa,, yı tezvıç etti. fınncılan şirketi tarafından idare S e e en IŞ er sı için Kadıköy kaymakamlığı yeni Btına rağmen, bu kryflyet .Anıcrl 
kedilmir;tir. Sonra halasının yani Abdtilmuttalibin olunan fırınlarla şiddetli bir rcka - ı Eyüpde Bahariye caddesinde Ka- tedbirler almı§tır. Yapı ve yollar ka- im cfld\numumlyesinin, kc11dilcriJl 

Hazreti Peygamberin varisleri kızı kız kardeşinin kızı olup da zevci bete girişecektir. dife fabrikası inşaatında çalışan i§- nununun 22 inci maddesi tretuvar- yaklaşır gibi görünen bazı harlı ıı 
B.o.:troU FG.tnı.n, eovcelori ve amcası "Zcyd bin HA.risc., den nyrılnn "Zi- BeleCliy Reisi LulCi Kırdo.r bu tek ,..ilerden Yuvan ve Ömer adında iki Jann ve cndde Uzcrinde bulu - Iiimetlerini bl'rbı.rnl ctmelc için t 
Hazreti Abbasdı. net,, i aldı. lifi kabul etmişti~. Müteşebbis ya . kişi in~aatın iskelesinden düşerek nan yaya kaldırımların halk ta- raltlmz ö t mt lerldir. 

Fakat Hazreti Ebu Bekir Hazreti Hazreti Resulün zevcelerinden bi- kında faali"ete başlıyacaktır üskü- 1 1 t d . d"I k .. rafından yaptırılmasını sarih o - t~te bu kanaattir ki Birlt'h5il( Ant . . . . . .. " · · · yara anmıe ar ve e avı e ı me uzc . . . b 
Peygambenn mırasını vanslerıne tak- rı de EM Sufyanın kızı ve şu meşhur dar ekmeklerinin ıslahı için Kadıköy Al h h . k ld 

1 
!arak istemektcdır. Bu ıtıbarln Ka- rilmyı, yeniden sivil alınJ_i~i bom 

. t . tın d" ,... . . k k d . uo U H Ü . re ınan asta anesıne a ın - dk'" k k l w dd U i d d b" ~~k A n de' sım ve evzı e e ı. muavıyenın ız ar eşı mm a- fırıncılarının sküdarda şubeler 
1 

d ı oy ayma nm ıgı ca e zer n - ıman e en ıra.a anı \TtlP•"' 

Bir rivayette Hazreti Fatma ken- hibe,, dir. açarak burada satış yapmaları dil _ mış ar ır. deki halka yaya kaldırımların yap- letlf'rine herhangi bir tayyare mn 
di miras hissesini istediği zaman Haz- Ebti Süfyan daha Müslüman olma- şüoülmüştü. myon çarp ı tınlmasını tebliğ etmiştir. İzmir be- zemesi ve mahrukat ,·crmeınclı:: 1' 
r~tj Ebu Bekir: . . . dan ve Mekkede "Reisülrüesa,, iken Yapılan tetkikler neticesinde esa- lnhisarlara aid olup şoför Ahmed lediyesi yine .~~. kanuna i~naden rarını alclırtımş, ve bu suretle gar 

- Resfılnllnh~ eşıttim,_ bıze, yani kızını "Abdullah,, isminde birine ver- sen Kadıköy fırınlarının Üsküdara tarafından idare olunan kamyon dUn kaldırımları_ butun masraflarıle hal demokrasilerinin J;..riri:itilderi n1ü 
Peygamberlere kımse varıs olamaz. mişti. ümmü Habibe Müslüman ol -ıekmck verdikleri tesbit olunmu(! fa- Ü .. . 1 . . ka yaptırdıgı halde lstanbul bele - ılelcde şcvldcrini arttıracak tcdtıirl 
B. · ·-· · d kad '4 1 skudar ıske esı cıvarından geçer - . . . . 

17!m terkettıgımız şey sa a ır; mu§ fakat kocası irtidatta kalmıştı. kat bu miktarı tezyid imkanlarının dıycsı kum ve parkelerı teının et- tttiha7. eylem~tir. 
demişti Ben, Muhammedin yaptığını Zevci ile beraber Habeşe hicret et -lmevcud olmadığı görülmliştiir. Be - ken o semtte oturan Osmana çarı>: mektedir. Amcrikn ister istemez bu suret 
~Ela bozamam. Korkanın ki bir yan· mişti. Abdullah Habeşte ve mUrted lediye ÜSkildarda fırınları baskın mış ve yaralamıştır. Yaralı tedavı Kadıköyündc başlanan bu §ekil - Avrupai. lerine az da olsa ın~dab 
lı~ vola sapmıyayım. cevabını vermiş. olarak öldükten sonra dul kalan zcv· ' şeklinde teftiş ve kontrol etmek üze- altına alınmış ve suçlu şoför yaka - de faaliyetin 1stanbula da teşmil o- le mecburiyPtinl his etmel•tcdır . 
. Başka bir riva~ete _göre de Hazre- cesi "Ümmü Habibe,, yi bikeslikten re yeniden teftiş kollan teşkil etmiş- lanmıştır. luııacağı zannolunmaktadır. todir. Dr. Rcşa<l SAGıı '\ 

tı Fatma Hazretı Ebu Bekirin yanı- kurtarmak için Hazreti Rcstıı nikah- tir. Son günlerde bu teftiş kolları • lllllllllllHlllllllllllOlllllllllllllUlllllUlllllllJlllllllUllllllJllllllll!lnllllllllllllOlllllllllllll!llllJlllnlllll!lill llllllllll!Ollll!lllUllllllllilO!lllllllllUUlllllllllllffilllllUJllllllllllillJlllllllllllfllllllllUllill'llll!m 
na gelerek: ladılar. nın faaliyeti neticesinde Üsküdar • 

. - Sen ö~ecek olursan sana ki~ va- Yine Uhud cenginde yaralanarak kazasında külliyetli miktarda ekmek H ı H A 'Y A T 1 
rıs olur? dıye sormuş. Ebfi Bekir de: vefat eden "Ebrı Seleme,, nin dul ka- müsadere olunmuştur. 

- Evlad ve iyalim varis olur. lan zevcesi "Ümmü Seleme,, yi de ni- Afo;aray \'e Bcynzıddaki El<mek 
Cevabını vermiş. Bunun üzerine kfı.hlamışlardır. Yine harbde esir dil- Buhranının Sebebi 

Hazreti Fatma: şen "Cilveyriyc,, ile "Safiye,, yi de Dün akşam Aksaray ve 
- Ya ben niçin pederimin varisi tezviç buyurmuşlardır. "Safiye,, Ya- Beyazıdda küçük mikyasda bir 

olmuyorum. hud reislerinden "İbni Ahtab,, ın kızı ekmek buhranı olmuştur. Be _ 
Demiş. Hazreti Ebu Bekir de ~ idi. lediye tarafından yapılan tetkik-

cevabı vermiş: Resulil Ekrem Mekkeye gittiği za- ler neticesinde bunun şu sebebden 
- Ben, senin pederin olan Resulli man da amcası Hazreti Abbas baldı- olduğu anlaşılmıştır. Son günlerde 

Ekreınden eşittim, kimse bize varis zı "Meymune,, yi Hazreti Peygambe- kaymakamlık Aksarayda bir fırını 
olamaz, demi§ti. Onun için sen de va- re tezviç eylemişti. cezaen kapatmış ve diğer bir fırının 
rl& olamazsın. Lakin ben onun hali- (Devamı , .ar) da birdenbire makineleri bozulmuş -
fesiyim. Onun hayatında infak et- ............................................ tur. Bu sebebden imalat az olmuş 

tiği kimseleri infak ederim. Senin Broşür tahkikatı ve kısmi bir buhran tevlid etmiştir. 
r.ıasatjfini ve umurunu dahi rUyet be- Türkiı;epost matbaası hakkında Belediye vaziyeti önliyccek tedbirler 
nim vazifemdir. neşrolunan broşür yüzünden tahki- almı§tır. 

Bunun üzerine Hazreti Fatma sus- kata devam edilmektedir. Matbaa vvvv..,...,...,...,."""'"""'"""'"""""""""~~"""/V 
.. d .... M ff T d i dü BELEDiYEDE ı 1 mu uru U7.a er oy cm r n yc-

..,__... ________ ~-ıı:ııı.. dinci asliye ceza mahkemesine veril-

D i Sah miştir •• Mahkeme önümüz<leki ayın 
uavin Rıfat Yenal 

Ankaraya gidiyor 12 inci günü rüyet edilecekt.ir. 

AB01''E BEDEı..t 
Belediye reis muavini Rıfat Yenal 

Karı mı t hdlt den bu akşam Ankaraya giderek muhte-
TOrklye Ecnebi koca m hkQm oldu lü Vekaletlerle Belediyeye aid işler 

SENELiK 1400 Kuruı 2700 Kuruı 

6 AYLIK 760 • 1460 • 
8 AYLIK 400 • 800 • 
1 AYLIK 160 • 300 • 

j Nuruosmaniyede oturan ve karısı etrafında ~masl~ yapacaktır. Bu a
Seranu§u ölfunle tehdid ederek ha _ rada beledıye varıdatı ve mezbaha -
karet eden Mehmed isminde birinin dan eksilen 500 bin liralık hükumetin 
duru§ması dün üçUncü sulh cezada yardımı mevzuu bahsedilecektir. Re-

24 fLKKANUN I939 p A_Z_A_R_ıt görUimUştUr. is muavinine belediye hukuk işleri 
1 Mehmed mahkeme sonunda 15 gün müdürü ve heyeti fenniye müdürü de 

3S8 H.Zilkade13 1355 a. l.K6nunl l hapse mahkum olmuştur. refakat edecektir. 

1 
-···- Bel diye m kine Qhl 358-Ay 1 12 Kuım ı 47 
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2 39 7 28 9 4H 724 12 14 14 33 

Ak ... Yatısı lmuk Akp. Yataı lmak 

ı:z 00 1 39 12 51 16 '5 18 24 536 

Ha t h n ye gönderilen n UdUrlUöU 
eroinci Belediye makine şubesi müdürü 

Tahtakalede eroin içmek ve sat- Nureddin Nafia Teknik Okulu mual
mak suçile yakalanan Alinin muha- limliğine tayin olunduğundan ma • 
kemesine dün asliye cezada bakıl - kine eubesi müdürlüğünden aynl -
mıetır. Muhakeme neticesinde suçlu mışbr. Makine §Ubesine müdür ta
nun Bakırköy hastahanesinde teda- yin olununcaya kadar bir vekil i§leri 
visine karar verilroi§tir. tedvir edecektir. 

nıınıııııı ınınnunınıı ım ııı nnıııuııı ıııınınııı ı ıı ııuııı mııııı ıuı 11111111111111111111ın1111 ıııuııı ·ııınnı ı o nııııııı ııı ıııııııııııı uıııııııınıııınıııııınıııııunı 1111111111 ınııııııı ın m ııııınıı ııııııınınııımnııııı 
Siz bilirsiniz! c sarıp sunarak !:ıl<ar! Buda Avrupad~ 

(Sahnenin takfüline teşebbiis e-
Son uz tevazu, tereddfübiiz t~c;

limiyet, mutlalc itinıad ifade eden 
Şu ild kelime, ikisinl bir araya getir 

meyi lmceren ilk 'fiirkten itihnr<'n 
bugüne kadar ldm bilir, ne buz tut
muş inıulları 1.arınış, ue haşarı fi-

lrirleri yola gt'tirıniş, ne kadar gön· 
lii r1:1.a sofrasına diz \'.Öktiim1ü~tiir! 
"Siz bilirsiniz!,, dc<llkten sonra sa-
de almn sular dunml7,, bellı.i duran 

sular bile rılmr! Her ı.apıyı ~tığı 
iddia olunan altından belki dalın mu 
\'affnldy..-tlı, daha müttmir '\'C en 
güzel tar.ıfı, bedava bir tllsım ! 

Bunun yeni ,·e parlak bir misali
ne şahid o!tin arkadaş anlattı. Salı
ne vil:tyet. lçcriye malıcub, çekin
gen bir \ntandaR giriyor. Sevimli 
\'e mü§Clk 'alimiz soruyor: 

- Bir şey mi arru .-diyorsunuz 
oğhım? 

- Siz bilirsiniz efendim r 
- Efemlim? 
- Siz bilirsiniz ctendim ! 
- Bir memuriyet taJebinJz fl-

lıın mı vnr? 
- Siz bilirsiniz efendim·? 
- AnJamıyonım, bir İS mi isU-

yorswıuz? A!,;ık söyleyiniz! 
- Siz bilirsini7 efendim? 
Vali cebinden bir bos lirahlc 91-

Imnr, "müsted'i,, ye 07..atJr. 1t;l 
valinin "bilmesine,, bırnkan genç do 
5UJcranını yine bir: 

- Siz bilinıini2 efendim 't 

<lilmcmesi halisane ta\'siyc olunur. Gelmiyor ya ? 
nu müracaatcl, \'alimiz doktor ve 
•laha ziyade ıısikoloğ oldu~u i~in 

nimek kavuşmuş.. yoksa bu sual 
\ 'C ce\•nhlarht in ruıın soluğu Tıbbı 
Adlide veya UakırJcöyde alması iş
den bile değildir!) 

.l\lnlınza isterseniz, ben de fikri
mi ilave ctlf'yim: 

- Siı hilirsiniz efendim! 

le R 

Öyle ise niye bağırıyor? 
Genç santöziimii:ı Semiha, Şehir 

Operetinde ilk rollere ~ıl<bğı sıra
larda, bir gece tiyatroya götürülen 
ltiiçiil\ Erol locadan sahneyi seyre
diyordu. Çocu,;'lln baktığı ye.nlen 
Şefdorkestrlc, öniinde ,,arkı söy
Uyen anutkft.r bir Jıi1.ada görWü· 
yordu. Erol birdenbire, telişla: 

- Anne, aııne, dedi .• rsu ell değ
nekli adam, bu hamm.ı neye dövü
yor? 

- Dönnüyor oğlum l 

- Peld dövmlyor da~ hanım 
böyle acı ncı neye l)ağınyor? 

KONFERANS - Vsküclar Ilalk 
ovindo 24/ 12/ 1989 pc.zm· giitıtı 
tıaat 15 do 1. Ha1~7cı Ba!tacıoğlu 
tcırafmdatı pedagoji (Terbiye) 
trıcvzulu bir kon/ erans t1erilccek
~- Horkes gelebilir. 

Dün yol üzerinde, aklımıza ge 
di, bir lehlebici dükld'ımna uğrıı(ll 
Bir de baktık ld her zaman 25 k 
ru a sahlan pek nsll leblehin1l1jıt 
bumu hii~·iinıiiş, 40 n fırlnrnı'! J{ 

hrı kırılmasın <li~·c, ~ iiziinc l•B 1 
bir şey söylemedik anuna, bıJ. 
zim bilıliğinıiz leblehi ise esW<

1 
~,r 

nohuddruı !.lıkardı. O da nıı 
Jıad:ın geJi)·or acı.ı.ba? 

~ 3 
YEŞlLAY KONGRE:'!:- ~~i 

lele.ette pe1c hayırlı bir tytınıaı .1 
meti üzerine almış olan fcşt 
7-curumu bugiln saat 10.so .~ y 
miıtönil IlaJkevin<le kongresınıl$§ 
pacal;,, cemiyetin bir yıllı'k . f"Z , 
maları görü§'lllecek ve miihtnı 
feranslar verilecektir. Aza (lc,v 
ki kullanmıyan uatando,şlar M 
lidir . 

K R 
RUH HASTALIKLARI - ,, 

ör" zidc ruh doktorumuz profcs r 1dt reddin Kcrimi1ı bu değer ı t 
5 inci tab'ını idrak etmek et 
M cm lele.et irfan hayatına yap 
geniş, faydalı hizmetle ~e; 
bu ma::hariyctini <UJ tcbri1~ ... c 

.... t"' tfU 
7ren, ayrıca bahsedeccgım ""M 
sade 'lne8lek mcnSttblarma · 
ıw.U.n61>verlerimlze ve tal 
~ençll.ğo tavsiye ederiz. 
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Balkanlar ve Rus Siyaseti 

NYOYlıJNOIOO Himler Romaya Sulh 
~. Teklifi için Gitmemiş 

Üç Aylık Bilanço 

H arlıin dördüncü ayı bitmek ü- ( Ba.5 tarafı l ındde ) ' "Dosinia., ismindr-ki İngiliz petrol ge-
zeredir. Eğer Asyanm ti. ö- rürat yap::.cak kabiliyettedir. misi, İııgiltercnin şark sahilleri civa-

Bah.i.fe : 1 

Cianonun 
Sonra 

Nutkundan 
Akisler 

bür ucundald Çin - ,Japon harbini Ot\ Deutchland Alınanyaya Dönmü' rında bir ınayne çarpmış ve provası D ünyamn bir ucumla. h:.\rb l 
hesaba kat.al\Sak, dünyanın dörtte ö- Londra, 23 (A.A.) - Daily Ex- ağır hasara uğramı;ıtlr. Bir romorkör p:J.r. Diğc ucunda kal::ı.y 
çü harb halindedir. Geriye kalan ve press, Deutchlnnd ceb zırhlısının Al- had!sc mahalline yetişerek vapuru ci- Bay (X) bu isten is!:!-J:ıeyi !m 
dörtte biri teşkil eden bitaraf devlet- manyaya avdet ettiğini yazmaktadır. vaı· limana götUrmüştür. rrı.k derhal mağaznsında ır.ıwc 
Jerin ise, ~u veya hu sebeblerle, ya- Bu zırhlıda esir bulunan Raval Pindi l "Dosinia,, harbin başlangıcından • malları deposuna n!d.iJ Ye fiyatla 

~ ......... nn harbe girip gimıiyecckleri biline- gemisi mürettebatından lngiltercye lberi bntan veya hasara ugrıyan on yüzde yiiz zammcdcr. Ilunu gör 

B-clgrad, Finlandiyaya Hücumla me-ı;. Aııcalt Polonyadan sonra Fin - gelen mektublar Deutchland'ın bir üçüncü 1ngillı: petrol gem.isidır. manifntunıcı Bay (Y) ondan g 
landiya r.ıbali ve lskandinavya dev- Alman limanında demir atmış bulun- Londra, 23 (A.A.) _ Glaskov lima kalmamak için t:op top l.."lınıaşh 

B ık ı H •• · Bı·r letlerlnin daha şimdiden telaşlı vazi- duğı.ınu göstermektedir. rumı mensub 4434 tonluk Gryfevale ambarına l ti{ <.'der. Ilunlnn hal a an a'f"''a 11CUffi Ull . yetlcri göst.eriyor ki, harb, mevzü ka- Alman Ticaret Gemileri Saldandıklan yük gemıs; maynden mütevel- alan Bay (Z} vakit gcçirm<'cl<>n 

T b • E • • J 'im k il timall · • k be*-''" Ye l d Ç kı ı h ya.sacla.o maltaral:ırı toplnmaj~n lı::-
oıamıyacagv ını c aru· z ttırıyor 1 aba e l ertnı ay ...... &&ıl ve r er en 1 yôr ar lid bir infilfık neticesinde a-

daJ111. ~ok umumae§mek yoluna gir- Paris, 23 (A.A.) - İyi haber alan sara uğramıştır. lar. Böylece l.ıUUhı mru.lclcler biri 
- -·-.-:-:--- . . . . . miştir. bir men:bad~n bildirildiğine göre Al- Gcıni, dün, İngilterenin şark sahili ri ardınca c1e1>0Iara istiflcnir w 

Paris, 23 (Hususi) - Fransız ve j sukutu ıhtıyar e~lt"mesı_nın . Be:,1tn~~ l Harbin üı;üncü ayı bitmek üzere. man amırallik makamı İngiliz _ Fran- limanlarından birine çekilip götürill· yatlar da miitl'ln:uliym yiik";('l 
Balkan gazetelerinde Balkan:arın 1 ~;osko~·ada yaptıg~ ~aalıyet~ m~~~- il•<>c, onun yeni bir safhaya, ümidsiz- s.ız ablukası dolı:ı.yısile halen bitaraf m~tilr. yükselir. 
va7Jyeti ile Rus siyaseti ehemmı~et- lata ug:atmam:ı.k ıçın oldugu gorili· fü~in doğurabileceği en çetin safhası- lıma.~laı·da bulunan ticaret gemilerine Oslo, 23 (A.A.) _ Pel'şembe gUntl Artık ihtikar ~·ğı sür.ıtlc hiiy 

le mevzuu bahsedilmektedir. Bu etim- mektedır. . . _. na ginnek üzere olduğunu z:ı.nnettire- bu lımnnları terkederek her ne pa - bir mayne çarpıuı, Oslo limanına men· meğe \ 'C hızını arttırmn~ıı h:ışbm· 
leden olarnk Nouvelle Gazette de 1 Zaten, So\·yct bırlıgı, Balkanlarda bilecek emareler de yok değildir. hasına olursa olsun Almanyaya dön- sub Rudolf gemisinin reisi ile tayfa- tır. t .. tanbuJda yapılan bu ihttl· ~ 
zunihin Belgrad muhabiri, ~ze~si- l pr.es~ijini ağıı· ~ır s~rette k~ybet - Malümdur ki muharebenin bütün mcl~ri için .talimat. vermiştir. dan yedi kişi bir tahlisiye kayığı ile ~·ıld.ırım t.clgnfı hıule An.:ıdoluu 
ne, . sulhün idamesi keyfiyetının şım· mıştır. Bmıun sıyası ve askerı .~~f. · ağırlığı ga.rb cebhesine yüklenecek Bırçok bı.~raf Jımanlardan gelen Norveçin garb sahili limanlarından da en ufn.k kö~lerine kadar d:ı!d 
di milmkUn göründUğü ~alkanıa:da hnları vardır._ Sovyet p~·est~Jıııın in netice orada alınmak fcab edecek- haberlere gore Alman _vapurları AI· biri olnn Koperveç'e gelmişlerdir. sıncla yayılır. Kısa umanda ar 
Kont Ciano tarafından ırad edılen kaybolması, Mılletler cemıyet~nden ken. yalıud böyle olacağı tahmin e- manyanın muhtac oldugu mallan ha- Mareşal Goe • ,

1 
Rlbbentr bUtUn memlekette ilıtikar fclfı.k 

U k·-• · hakkında şayanı dik- çılcarılmasile beraber Finlandıyaya dilirken lclU'."-J Wı.rşı,•a çeldlmiş Ma- milen hareket ctmeğe hazırlanmakta A d nMn~\n6 k' 
1 

op başlann~ \'e fır.sat verilirse kökl nu rnn a .ı:ı.ıcrı f 'k" tl . ' • ~ " rosm ıı l a aşa ar 
k t ",... t vermektedir taarruz ve muazzam aı ·ıye erme jino ve Sl..,.frld du\'arları yiizünden veyahud da hareket etmiş bulunmak- miş otur. Hükumetin umumi o 

a mK.luma ~ · · · ı 1 - "' ' Le Temn<:ı'a yazılıyor· i . . 'nl'k İt 1 t k ve gızlı hazır anma arına ragmen bu duvl\J'lann ,..erilerindeki milyon - tadırlar. ı- · aldığı tedbirlerden başka her ' 
Buradakı nıkbı ı a yanın ar 1 

• · F"" ı d. . ı s " · B 'd 20 t 'h' l "B d M . b' ı şımdıyc kadar ın an ıyaua O\'Yet JarM insanlar atıl bir vaziyete mah- Denız makamları bu hususta lazım- erne en an 1 e un • a- yettc, her kaza \ 'C nahiyede ayn 
gayrı muayy~n b~ un~ur_ ~ mtyıt kuvvetlerinin müessir biç bir muvaf- lrilm olmuşlardır Bu suretle harbi gelen tedbirleri almakta ve bütün Al- reşal Goering ile Fon Ribbentrop ara- n malıa.lli tedbirler alrnmalc, bu 
sulh s~yas~tlnın 1~ !.11a 

1.mısı .0t~rad fakiyct elde edcmemi§ olmasından karada. bitlrebll~ek imkanı ortadan man vapurlarının müttefik harb gemi sında, Alman Hnriciye Vekilinin Rus p ka.r~ı scdler kurmak zarureti 
tclakkı cdılebilnıcsı uzerıne ıs mu · · 1 1 d. · · t' d · .. k 1 Jd ğu 

. . mbıas ey eme <tc ır ... ., . k:ı.lk1Dca davayı denizde, ,.e havada lerı tarafından zaptedilmiyeceğini ve- sıyasc ıne aır muna aşa ar o u stl olur. IA1kln ne kadar gayretle, 
edı)lor. . l\Iart..-şll Ilalbonun Gazote~n ha.iletmek yoluna gidilmiştir. İngilt.e- ya bu vapurların teslim olmaktansa hakkında Alrmmyadan tereşşüh eden zami titizlikle çalışılırsa çsbfjı:S 

Bclgrndda Sovyet Rusy~mn Fın- Alnınnla.-a ~.,atıyor renin ıa bldııvcttenberi tuttuğu yol kendi kendilerini batıracaklarını il . ve hatta diplomasi mehafilden bildi- Ye dünyanın en ~id kayıdları k 
landiynya karşı ~r~zu 11

: cenu~u Le Tempa gaıetesine Romadan Almanya}'l nb.lul;a ile ma.ğlôb etmek~ mid etmektedirler. rilen r ivayetleri kaydetmektedir. nulup en amansız icraatı tatbik e<1 
~arki Avı:ıpa.m. ıstıkametın.de bır 

1 

bildirilmektedir: . tir. tıı~llz ve 1'"ransızlann bütün gay- Harb başladığı zaman ceman bir Bu gazeteye göre, Alman siyaseti- sin, tamamen değilse bile kısmen 
! foskova sıya..setı arasındı: b_ır r:ıu. - Mar~şnl Bıılbonun gazetesı olan retleri, hüyiik blr sabırla bu lıcdcfe milyon 100.000 ton hacminde 500 den nin en nafiz şahsiyetlerinden biri o- i~t.en geçmiş olur. Felılket, her · 
k~yescnin .dogru olmıyacagı ılerı sil· I Coriere Pacluno İtal~a_nın, .s?vyct I tevcih edilml!)t.ir. Buna mukabil Al • fazl.a .Alman vapuru, Alman limanları larak duran Mareşal Gocring'in mu- ya53Jllak mrureti!e ''e binbir kana 
ıülmel<tP.dır. Rusyanın Avrupa~akı ılerleyışınden manya tahtelbahir barblle ablukayı harıcınde bulunmakta idi. h:ılefeti.nc Sovyet Rusya ile yapılan pazarlara bağlı olnn Iralkın ceb!n 

Şimalde, Rusya için, serbest de - asla mesul. olmndıgını~ ve bunun Al- lmkimuz kılmağa ve hava hücumlari- İngiliz Hava rcurhanlan paktın vahim neticeleri üzerinde a· yüzbinleri, milyonları ~oktan a;: ı 
nize doğru bir gayret, yn.ni mlinfe - manyaya aıd bulundugunu yazmak - 16 dü~'lla.ııla.rına mllmkün olduğu kar Londra, 23 CA.A.} - Hava neza- sabiyet göı;teren Almnn ordusunun mıştır. 
rid bir küçUk devlete doğru hareket 1 tadır. . . .. " • dar zarar ,·ermeğe uğraşmakta, hlr r?~· İn~l!z hava k.ur~anlaruun 15 in- ~i~çok yilksek rilt~li silbayları da Binaenaleyh lıizce en müessir t 
ruc\·zuu bahistir. Rumanya ile Tlir - ı Bu gazete ezc~l.e dıyor kı · !tal- ta.raftan da va:ılyetioin beynelmllel cı lıstesını neşretmıştır. Bu listeye nn· ıştırak eyJeınektcdır. bir yangını ba.5ladı~ı yerde ve mc 
kiycnin yani h-uvvetle silahlanmış yanın . Rusy~nın ını?den _çık~asının nıik:ra.sta gösterf'Ce~i siyasi ve aske~ zaran ölen v~ ka!'bolan zabitlerin ve Bernc g-azetesi, Gocteliof'da Jour- Jıamotsi.zce söndürmek olmalıdır. 
devletleriıı bulunduğu cenubda, Rus- mcsulıyetlerı ve netıcclc.rıle a~l~ a - rt tNu.hUrleri avlamak için fırsat kol- efradın adedı 48 ı bulmaktadır. Har • nal du Comnıerce et de la Navigation olı:ı.rak ihtikar yaptığı tffihit ohm 
ya, derhal garb devletlerile ihtilaf Hikası yoktur. Mih~er _sıyasetinın u- lanıtt.kt.adır. bin bidayetindenbcri hnva kuvvetle- gazctroindc neşredilen ve Alman or- miiessosc mahvlni tnzamrnnn ede 
haline girecektir. 1mumt es:ı.:ıları za.v~y~sınden b~kılın· Ancak, harbin dördüncü ay1 bitmek rinin zayiatı 560 ki~klir. ~ rlıısunun yüksek rütbeli s übaylarile ~k şitlüetli hir ce7.:ıya çarptmh 

Bundan maada, Almanya, cenubt1ca Rus rnildahalcsının Alm~}ıa ya- Uzere olduğu bugiinlerde, üç aylık Batan Veya Hasara Ugnyan nazi partfoi ar:u>ındnki ger~nliğe mü- diğerlerinin na.zarmda su~lıırının 
Ayrupayı, gıda maddeleri ve ilk mad kında vuk~bulma.sı, Al~an hü r?~e- ı muharebe bllMıço~unu Almanyanın Gemiler tedair birçok rivayetlere imada t u - kibcti en nafiz 7.abıta rolünü oyn 
deler üssü olarak telakki eylemek- tine. ~id_ bır şeydır. Zı_:a, Harıcıya Jehlne tefsir edebilmek gilçtür. Bizzat Londrn, 23 (A.A.) - 8.033 tonluk lunuyor. Hele tıütun nıemlt'kete mal \'C!" 

t:e . B Ik nlnrdn bir ha.rb patladı- ı Vekılımız, ancnk 21 agustosta, 23 Alm::un·a dahi görmektedir ki: F ..,.. -= :MP• idhalit e~yaları ticsrctinde göstc 
ğı ~:kdi~dea bu Ussiln felce uğrıyacıı- ağustosta, y~i ik~ gün s~nra Alınıın 1 _.:Tahtelbahir harbi beklenen ransı z arı Kitabı na Kömür Satışı lecek böyle bir inzibat yurd 
~. d" .. 1 t•·.:ıı·r yanın Rusya ıle bır }lakt ımzalıyaca· netkelcrl \'enniyor Jrnr tarnf'mdıı Hıhkiırm <•niine ~ 
6 uu usunme { ... -u • u 1 • b · t ı f • · A ı c h K 

lyi h~bcr alan mehafildon de te- gını, 'on Rıbbentropun ır e e onu 2 - Harbin bqlangıcıoda Alman man ovauı ontro 1 Edilecek mı, o:mak fırsatını dn \'erir. 
barllz ettirildiğine göre, bu vaziyet- ı ile ~nHi~ntta~ o~du: . . 1 hııva kunt'ltlcri muvakkat~n sayı fa- l u . . . ~nTRAD SER'IOOLU 
A.lmanyanm bütlin nUfuzunu, Sov - Bız, sıstemlı bır ıstişareyı ta.ah -1 ikiyetlne sahlb olmuş bulundukları ( Ilastar;ıfı 1 ıne!de ) ( B::ı.5ta.rafı 1 incide ) .. mc ........... - ............... ·-·-

yet birliğinin Balkan sulhlinü ihlal hUd eden İtalyan - Alman paktının hn.Jde bunlar deruz üsfünd~ki büyük harbden ~esul olılukları~u lC)!d ey- lannı nezareti altına almıştır. Bu Onn, ı·zı~rd3 Fırtına 
evlememesi için kullandığı Ye Kont ruhundan ayrılmadık.,, gemi hwenerini yakalayıp imha et- lemcktedır. . . . nezaret ve rnürakabe şu şekil<le yapı· (i il 1.1 v 
6anonun Sovyat Rusya hakkında lacaktlr: me.lı kudretini göstert-mlyor. k ~u kolleksıyo~u.teşkıl ~den _ vesı- ıac:~tı~: Hafı·tı~.n1eg"e Bı:ış'adı 

• ~ • •-• • • • :J - Alman anın tasavvur ve ilin a.ar tan:ıa~en ındı ve h:ıta.lı bır ~u- homur g:ıtın almnk istiyen vatan- ~ U 1 . d . Y • w ı·ctte seçılmıı; olmakla bemb~r yıne d 1 kö .. b .1 . 

Almanyada Fccl· ı Nan Kı·ng Cıvarın a f'ttiğı veçhllc,.~aoi ke~ıf ve yı~ın ha· de batı deYletlerinin Polvıway~ yo - 1 ad~ ar.. ~ur ayı crmden .evvel be- ( Başt.arafı 1 incide) 
linde hava hucumlarıle lngılt.ere - lund . . . . . • e ıye) c müracaat ederek bır ruhsat- Karadeniz ve Marnınrada bulun 

K ı B k B• M h b 1'"nmsaya aman dedirtmek , .e "İn"il- an çevırmek ıçm ~~çbır şey ya?'" name alacaklar ve bu ruhsatnameler b,azı moto"r!crden elan haber alın T 1 Üyu•• ır U are e tt mamış olduklarını gostermektedır. I k .... b . . .. _ ren aza ar tere arlık bir a.da olmaktan çıkmış· p } . . . . e omur ayJlerıne muracaat edecek- mamL'.jtır 
' . . .. tal ki k tti k d o onya sovınızmının taarruz arzu- lerdir Belediye nıhsa~name:;iz kömür . 

tll' .,, \ecrz.esını ıa m e r~e 6 suna ve Alman ekalliyetlerine karşı · . . ' "' · Evvelki gece Kemal vapuru fırtm 
' iki çarpışma oldu 162 

kişi öldü, 149 kişi 
Çinliler bir Japon 
fırkasını imha ettiler 

ka~U ool amdraamıljtır. Almadımo taY)adrelb~rli şiddet hareketlerine ·ki bugün bü- sl adt~şınık~e~~ctmıştır. Bu suretle be- dnn demirini kop:ı.nırnk Kızkulesi 
clegll .ıOD yı bombar an ~ ~ ı - tün dünyaya malfımdur- Almanyayı ~ .. ıye o~ur satışlarmda fiyatların niinc sUrUklenmiı;:tir. 
rnek, hatta İngllterenln şark sahille- m"'Qru m"d f k t'l yuksclmesıne sebcb olnn ve buhranı T_~ d . d "kı·· b. 1n .1 • • • . .. • • • .. -w u a aaya sev sure ı e çem- . n.arn enız e gaz yu u ır gı 

yaralandı Çunking, 23 (A.A.) - Halen Nan rme yakla.,abılmenın gil~luklennı b~- berleme harbine vesile teşkil etmek te~:lıd eden mutavassıtlarla küçük kö· vapurunun battığı hakkındaki ha 
B li 23 (AA ) - "D N B dün King civarında cereyan etmekte olan yük fedakarlıklar pahaSI~~ .. ~lamış- U1.ere batı devletleri tarafından mil· ı mur s~tıcılnrını ortadan kaldırnıı~ o- ler teeyyüd etmektedir . 

• 1. er Mn, kod .rf. Klufde. .aras'" ında muharebe hakkında. resmen bildiril- lar ve anlamaldadırlar. Göruhıyor ld samaha ile karşılanmıştır. lacnktır. Yurdıtu bazı mıntakalarında k 
IJ\Şam ar 0 

• rn eli~· ö b" ilk b' ··h t · h · daha sert mukııoolelere maruz kal - B ıcd· ·· · .. 
f ı · k ti d "l ı · gıne g re, uy ır şo re 1 aı.z ,.. . İtalyan Gazetelerinin Neşriyatı e ıye somıkok ve Karabük ko· elfm de\•am etmektedir. 

\'Ukubulan tren e a e ~ e o en ennjolan beşinci Japon fırkası bu muha- mak korkusu, Alman erkanrl~ar~ıye- Rom~, 23 (A.A.) - Frans.ız sarı ku arasındaki 5 liralık fiyat farkın -
;-ayısı 50 ye, ya.ra~l:rm;ı de 30 ~ b:· rebede imha edilmiştir. Muharebele- 1 sini, a.çtk şehirlere hücumda 1!•tıyat- kitabı İtalyan gazeteleri tarafından dan dolayı halkın daha fnzln sömi -
it ?lmuştur. Tahkl at evam e e - rin bUyUk bir kısmı Nan Kingin 12 j Mr olm~ğa mflebur etmek~~· .D~- geniş tahlillere mevzu teşkil etmek- koka rağbet ettiğini n<l7.nn itibare a-
tedır. . ınil eimalinde strat:ejik bir şehir olan mok, lngdt.er~ eskiden oldugu gıbı yı- tedir. Bu gazeteler, sarı kitabın bazı larak sömikoku münhasıran halka 

esseseler Karabük koku alacakla; 
h:ı.tt.R. bu hususta yapılmış mukn\'( 

Alman hududu, 23 (A.A.) - Havas . . H ' . . . . ne bir a.ds. lmlnu~tır. k rnl .. .. tal . t . t• R 4 

ve Çın ile Fransız ındıçınısı arasın· . . . · ısı arını, ezcumle sulhun muha • 1ı::ıs e mış ır. esmı ve gnyrircs-
ajansı bildiriyor: Uaki yol münakalA.bnı kontrol eden . 4 - Yt"nı hır ıc~ .?lmıyan m:ı.nye- fazası için İtalya tarafından sarfe- mi miicsseseler Karabük alacaklardır. kömiir fiyatı farkından dolayı vüct 

lenanıclerin i bile fcshecleccklerdi; 
Hükumet resmi müesseselere b 

Dün gece saat 21 raddelerinde Sa.ntungda cereyan etmiştir. Bu §e- tik ~ynl6r. te~~blisu de lskncn 1fa.~- dilen mesaiye ve B. Conlanderin Hit- Belediye bu hususta hükumetten bir de gelecek farkını t emin edecektir. 
lıııarksdorf ile Klufdern arasında Fre-1hir geçenlerde Japonlar tarafından dayı nrm~. Bı~s bu mayn.C:-"1n lerte ve Ribbcntropla yaptığı son kararname çıkarmıştır. Bu tedbirlerle lstanbuld:ı. kömii 
d.iriksbafen • Radolfzel arasında iki ı:aptedllmieti. getfrdlkJen am~ı fay~, Amerika. · gfüilşmelcre müteallik fır kalan ikti· Bu kararnnme'-·e nazaran sömikok ı · · k ' k' d h 

. . efkirmnmmlyesı gibı Almanyaıun b kted' 
1 

~ nıc " c ınuı o ıın en .allcdHeceı 
trenin çarpıştığı Karlsruhe'den haber Şıddetlı muharebeler esnasında ... " _ as etme ır er. alması takarrur etmiş olan bütün mü kuvve!le zannolunınaktachr. 

. . . . . hesaba katm,~a mecbur oldngu kuv- ___ -=...:::.:_;____:..:.___:===========-_...:.----------
\'erilmektedir Kaza bir yolcu trenl Kuntunguan geçıdı Çınliler tarafın - ti :l--rf d 'k ttlkl . - -· . . \'e er IUAl n e ı a e en ma.-
Ue bir marşandiz arasında vukua gel- dan zapt, terk ve tekrar zaptedilmış· . 1 d h b ld d h 

Ş. d' ç· lll · 1. b nevı zarar ar aa or a e a a az-
ll\lştir. 30 ölU ve klrk yaralı bulundu- Ur. ım ı ın erın e ınde ulun- dır. 1 
ih. .. 1 . maktadır. ı 
"'"' soy emyor. . Neredo kaldı kJ son haftalar zar-
Diğer tnr:Utnn Gentin istasyonun- ~~kata bır .ço.k Japon tayyare • fında, bilJUl.')Sa sularda, vaziyet git -

da v,ı.kua gı!len çarpışma neticesinde, Jerı ıştlrak etmı§tır. Uk~e müttefikler lehine mn.nzar:ılar 1 

Ölenlerin ımyısı 132, yaralıların 109 gösteriyor: Her bri.in birkaç gemi, b1r 
<>lduğu tavzih eclilmektedir. Bir l!Sulgar Nazırı I<aç tahtelbahir, irili ufakh, zırhlı ve-

Moskovaya gidiyor yn zırhsız. mutlal<a bir şe~·ler denize 
Pc;lonya Elçlmlz Sotya, 23 (A.A.) - Kral Boris, batıyor! 

Angers;te kalabalık bir heyetin başında bugün Bu gidişle ne gemi batıracak tah-
Bir g~rnl n•stl ken
di kendini babrır? 

'Paris 23° (A.A.) _ Stefani: Moskovaya hareket edecek olan Ma- telbalılr, ne batırılacak tüe<',ar gemisi 
Türktyenin Polonya sefiri Polon- liye nazırı Bojiloff'u kabul etmi§tir kalmıyacak diye dii~üniilse yeri değil ugiinl~rd~ ~a.rb '·eya ticaret _scmllerluin l<endi 

' . . · ı 9 lienclileruu batırmaları adem moda. oldu. Oku· 
~a hUkftmetinin Angernde bulunan Nazırın. riyasetinde Moskovaya gide- m ·.. la tJ k kta k tın• 

1 
rdi 

1 
. V . .. . yucu r mu :ı. a :-;u no yı mera e ıs c r: , .• 

ltıerJ,ezine bugün vasıl ol.muştur. Ha- cek olan heyet, Sovyetler Birliği ile azı.yet böyle olun~ ve ~ş~er bo anıma., bir gemi ~aba. nasıl kendi kendini~ hahnr'f . 
lUı d p ı hUkftmet me.rke Bı ı a.rist&n d b' f t minval lizere gldel'S6, bızim gıbı lılta- ~ 
~-a.zıd rFra o ony!na 11~--- •- rika- . ~ f . ar~da. ırkdiı~~e ve raflar lı;in "Altu.h Almanyaya kuvvet .. l~l~dcn okudugumuz macera roma.nlannda bü-
Nt.t e ansa, g l.Çl.'g, .n.ıue ' so.1rısc arn muıuıc esı a ıçın mU-

1 
.. yuk denızlero ~rlmış tahta gemllerin bordala.rmda 

'l'urkiye bUyilk elçilcrile Çekoslovak· zakeroye bn.şhyacakbr. v~rs n !,, demektt'n bn.5ka soylenecek delikler açdarak ve içlerine su dolam.le batırıldıklarmı 
b.. soz de kalmıvorl 
,,., oı ta elçisi bulunmaktadır. . .. __ · Al' N J K olrnrdulc. Fnlcat bu artık tarihdir. 

• .• Bulgerl•t•nda bugUn 1 ac aracan Modern zıımanlarn:ı. bir gemiyi ı;u iJe doldurup 
~merlka eoooo tonluk lntlh P var "E:';J;i"L'~h ... R;İ;·i~'ü';;t;~;;;· batırmak için başka usuller tatbik odilmektedir. 

. zırhlt yaapacak. . Sofya, .2a (A.A.} ::- .st~ani: a§ır hasta Ticari gemilerde yan tnmfla.nJan büylik bir oluk-
-Vue~~n. 23 (~.A.) .-:-- ~timessil- B~~rıstanda tcşnı ınti~ıa~ata pa· Bükreş, 23 (A.A.) - Krakova'da tnn ak:ır gibi bn.zan sul::ı.r boş:.ı.ldrğrnı elbet farkctmiş-
d.tıı ınec.ıst ve d~ encumenı azasın- zar gunll baela?acaktır. Hük~~ct ~- movk~ bulu~an. es~ Polonya Cüm- sini7.(lir. l t-te bu su, o gemilere, daha e\·veloo, geminin 

Maas, Amerikan donanmasını ye- raftarlannın büyük bir ınu ~ affnki- hurreısı Moscıcki, agır surette haı:;ta- ~;b:Iıle hattının albndaki mcclhallerden pompa ile 
~bir hale getirmek Uzcre .so.ooo yet kazanarak p~laınentodaki 173 la:ın1ış1J.r .. D~ eski Polonya devlet alınmıştır. Bu su, geminin mald:ıelerimle \'e diğer 
ln~Uk zırhhla.r inşasım teklif et - mebusluktan asgarı 110 unu elde ede- reıslnln aıiesı huzurunda doktorlar a · hizınctlerin<le kul19Jltldı!rt:ı.ıı sonra dışarı ılökülmek· 
.-.QS. cekled tabqıio edilmektedir. raauıda bir konsWtasY.on yapılmıştır. tcdl.r. 

Bu medhallt~r kaim dr.ınir kapaklar ,·eya mu· 

Juklu.rfa idare edilmektedir. 

O şekilde ki demir kaı;nldardan herhangi biri :ı~ 
lınca denizin suyunu tloğnıdan doğruyu mal.ine da 

relerine almak kabildir. Modem gemilerde yalnız. fı, 

düğme ile aç.ıhı> knpanan birçok miistakil hompart 

nıanlar olclu~ı da mnJGmdur. Bir gemi h:ıt:ınlmak j~ 

temliği zaman işte bu miistakil kompartıma.ııl:ı.r a~ı 

bımlnlnıalita \ '8 içlerine su se,·kolunamk gemi b:ıt 
nlmaJttadır. 

Bundan başka bir geminin ba.trrılnıasını ~bul 
la§tınnnk istendiği zamruı geminin en alt kabna lıon 
balar konarak gemiyi JnflUUc ile batırmak da Adetti 
Nasıl ki Graf Spcc bo şekilde batınlnıı.5tır. Buna. sc 

beb ise, az derin olan Uruguay sahillerinde dalgıçlı 

r.nı gemiye inclirilerck su alan delikleri kap:ımalan' 

böylece gem!nin yüzdürillmesm. muvtJlakif.et e 
vennesl endlşesl olm~hu. 



Sahife : 4 · 

Langsdorf Birçok Geminin Ken
disini Beklediğini Zannediyordu 
Halbuki Limanın Dışında Ajaks, Aşil Ve 

Cumberlanddan Başka Gemi Yoktu 1 . -
IDu resim radyo ile Montevideo-

oan Nevyorka, Nevyorktan Londraya 
verilmiş ve oradan da belinografla 
Parise yollanmış ve çarşamba akşa
mı çıkan (Paris - Soir) da neşredil
mi§tir.] 

24/12/1939 PAZA.R. 
12.30 Program ve memleket J1Ut j 

ayan. 
12.35 Ajans ve meteoroloji haber-

leri. ' 
12.50 Türk müziği: Seçilmiş eserler. · 

Ankara radyosu küme ses ve 
saz heyeti. 
İdare eden: Mesud Cemil. 

18.30/14.30 Müzik orkestra "~: 
Necib Aşkınıı• 

11s.oo Program. 
:!8.05 Memleket saat ayan, ajana 

ve meteoroloji haberleri. 
18.25 Müzik: Radyo caz oTkestrası. 
19.00 Çocuk saati. 

Baroda Dün 

_- 24 tLKKA.NtJN U>39 

Seçim 1 
Yapıldı 1 

19.30 TUrk müziği: Halk türkilleri. l , 
İnebolulu San Receb ta.rafın- Baro umumi içtimamdan bir llltıtı~ 
dan. 

19.45 Türk milziği. İstanbul barosu dün saat 2.80 da( Yedek azalıklara da 78 reyle Alı · 
Çalanlar : Ruşen Kam, Reşad hukuk mahkemeleri salonlarında top- med Sabri İnhan, 66 reyle de Hamdi 
Erer, Refik Fersan, Cevdet lanmış ve münhal bulunan Meclisi 1- İpekoğlu seçilmişlerdir. 
Kozan. dare azalıkları için intihab yapılmış- Geçen senenin baro mali raporla-
0'/ı."Uyanlar: Necmi Rıza. A - tir. Dünkü toplantıda. 123 a:ıa ha- rını tedkik için iki mürakib intihabı 
hıskan, Melek Tokgöz. zır bulun.muştur. lüzumlu görüldüğünch u Hüseyin Av-

20.30 Konuşma. : "Türk tarihin- Celsenin açılmasını müteakib reis ni ve Vedad Ardaha".l seçilmişlerdir. 
den sahifeler.,, Hasan Hayri geçen celsede Abdullah Mali raporun tedkiki için b:ıro §ubat 

20.45 Türk müziği : Fasıl heyeti. Güzün 76 reyle baro idare meclisi a- aymdn bir toplantı daha yap:ıca.ktır. 
21.30 Semiha Cen:ıb Berksoy tara- zalığına s~ildiğini, diğerlerinin inti- • MM• Ak• 

fmdan Şan Resitali. babında reyler dağıldığı için en çok 1 R T İ H A L 
1 - Richard Strauss: "Ariadne rey alanlar :ırasında yeniden intihab Merhum Ali Şamil Paşa keriım~i 

auf Naxos,, operasından Ariadne'nin yapılacağını bildirmiştir. Bunun üze- ve merhum eczacı kayınakamlann
büyük aryası. riM hazır olan iki namzed listesi ü- dan Bay Yusuf refikası tsviçredo 

Graf Speenin mahvına sebeb bir 
istihbarat hatası oldu. Alman ceb 
kruvazörü Montevideo limanında ta
mir edilirken Fransızların Dunker
gue, İngilizlerin Renivn saffı harb 
gem'ılerile Arc Royal tayyare ge
misinin dışarıda bekliyen Uç küçük 
kruvazöre iltihak ettikleri ve binaen
aleyh Graf Speenin mutlaka mağlCıb 
edileceği kat'i bir haber halinde or· 
talığa yayıldı. Alınan kruvazörü ku· 
mandanına da, Berlinden, ayni me. 
alde malftmat verildiği anla.5ılıyor n 
geminin dışanya çıkar çıkmaz faik 
kuvvetler tatarından imha edileceği f 
zannediliyordu. İşte Graf Spee'nin 
bu yanlı§ istihbara ve bu yanlış is-

' ı 2. - Johannes Brahms: a) "Nin- zerine reyler atılmıştır. Britiş Tobako şirketi ressamı Bay 
Graf Spee, Montevfdeo limanında yanarken 

tihbardan doğan korkuya kurban lesinden ikisi harbedemiyecek hal-' edılmişti. 
gittiği gün geçtikçe daha iyi anlaşıl- de idi. Exetere kırk elli isabet vaki lşte bu esasen bir k:ıç gün evvelki 
maktadır. olmuştu. Bu miktar, Exeterin bütün harbde delik deşik olmuş gemilerden 

Zira Graf Spcenin dışarıda kendi- atabileceği mermileriu Uç misline b.aşka kendisini w hiç bir ku~~. -
sini beklediklerini zannettiği Renovn baliğ oluyordu. Bunun 203 milimet _ tin kar§ılamıya~agını ve en bu~ 
il Ar R al l\f t · d d fırsatı kaçırdııruu anlayıncadır kı e c oy • on evı co an relik toplarından Uçil ise yaramaz 0 • · 

daha bin mil mesafede, Rio De . . . kaptan Langsdorf gemısınden sonra 

J . od . b. k .. l"k lda hale gelmiş ve tayfasından 203 kışı ya.c;amaktansa ölmegıw. hayata tercih 
a.neır a, yanı ır aç gun u yo .. 

mazot almakla meşgul idiler! Binaen- maktul vo mecruh olarak harb harici etti! 

tleyh Graf Speeyi liman haricinde, ••••••••••••••••m•~ 
tskisi gibi, yalnız Aj:ıx, Achilles ve 
i:xetcrin yerine Cuınbcrland isimli 
'e 8 puslu toplu üç hafif kruvazörden 
b.ışka bekli yen yoktu! 

tngiliz birinci bahriye lordu Wins
ton Churchill'in radyoda bunu söy -
lemlsi Almanların bu hadisede ne 
büyUk bir gn.fletle hareket elmiş ol
duldarım dalıa iyi meydana. çıkar -
mıştır Zira ceb kruvazörü, ikisi esa
ren yaı alı olan bu hafif müdafnalı ve 
taarruz kabiliyetleri kendisine na -
zaran ç<.k aşağı üç geminin muhasa.
rn.sını faile topl:ırile bclki yarabilir 
vo hele onlardan bir ikisini mutlaka 
batırabilnıesi lfızımgelirdi ! 

Çünkü, Winston Churchill'in beya
natından iyice anlaşılmıştır ki, lngi

Bugün SD E Sinemasında 

ALBERT PREJEA1' 
ANNIE VERNA Y • LTNE NORO 

To:raf1ndn.u yo.raulun 'VC Pa.rl8in 'kadınlan. nek VQ po.ranın fncıal-ı.rı 

Jle gece sefahat alemlerinde dola.~tıracak olan 

filmini mutlal{a gorunuz. Akordiyon kralı ALBERT PREJEAN 
tarafından teganni edilen ve oynanan VALSLER JA VASLAR ve 

şarkılar filmidir. Hayat ve aşk filmidir. 

111:.veten: EKLER JURNAL yeni harp ve dünya hııvaı.lislcri 

liz kruva.zörlerinden Ajaxm dört lm- iilmıaıın~ Bugün sant 11 ve 1 de tenzilatlı matineler. 

Bu hafta : Ta~s :mJen Be1azıda Kadar Bjfün Şeh r 

SARA Y Sinl!masıTJda 
ftörülmemiş bir muvaf fakiyetle gösterilmekte olan, sinemada. şim

diye kadar g&ülmiyen zabıta maceralarile. dolu ve 

3 Palavracı komik ve dav maymunları 
tarafından lıarihıhide bir tarzda oynanan 

3 Palavracı Polis Hafiyesi 
(Türkçe sözlü) kahkahalı, gillünçlü ve neşeli filmini görmekte olan 
binlerce kişinin kahkaha tufanlarile çınlıyor. İlaveten: FOKS JUR
NAL en ~on harb ve dünya havadisleri. 

Bugün saat 11 ve 1 de tenzilatlı matine 

ni,, , b} "Demirci,,. Neticede Osm:ı.n Nuri 92, Asım Sor- Galib Ilgının ve Esldşehir vilayeti 
3 - Hugo Wolf: a) "Eski bir re- gon 81, Cel8.l Sofi 71, reyle asli aza- Orman Müdürü Bay Necati Ilgının 

sim üzerine,, , b) "Gizlilik,, , c) "Pen lıklara seçilmişlerdir. validesi Bayan Mahmure Ilgın vefat 
na'da bir sevgilim var,,. Beşinci aza ol:ır:ık Hüseyin Avni ve etmiştir. Bugün cenazesi öğle nama-

4 - Fr~z Schubert: a) "Marga.- Ahmed Cevdet 68 er reyle seçilmiş zından sonra Beyazıd camiinden kal-
rete çıkrık başında,, , b) "Serenad,,. olduklarından kura usulüne müracaat dırılarak Edirnekapıdaki Şehitliğe 

5 - Cem.al Reşid: a) "Çeşme,, , edilmiş ve neticede beşinci azalığa defnolunacaktır. Kederli ailesine ta-
b) "Ak koyun meler gelir,,. Alımed Cevdet seçilmiştir. ziyetlerimizi sunanı. 

Piyano ile refakat eden: Cemal 
2200 

'
lllİl ........ ~, ...... 11111 .. !allllmlKJi3llSllillllı'll .................... ,~ . Memleket saat ayan, ajans 

haberıeri. B u g ü n 
22.15 Ajans spor servisi. 
22.25 Müzik: Cazband "Pl.., 
23.25/ 23.30 Yarınki program ve ka-

panış. 

Ankara radyosu 31.7 metre kı
sa - dalga postasilc her gün ya
pılmakta olan, 

Ecnebi dillerde haberler ne~ -
rl.y<ıh p1'0gra:mı: 

Birinci !kinci 
servis servis 

1ranca Saat 12.00 Saat 17.30 
Arabca ,, 12.15 ,, 17.45 
Elence ,, 13.4.5 ,, 18.4 5 

• 
1 P E K Sinemasında 

Huilrn1ade Canlı - Hareketli .Munzam Müthiı 
Sabn~l • le Dolu Nefis l ir Film 

CUM 
TO ÇE söz 1 Ü 

Baş rollerde : 
- TiMHOL T - JORJ BANKROFT 
JOHN VAYN - CLAIRE TREVOR Fransızca ,, 14.00 ,, 21.00 

Bul 1 .130 8 30 Ye 1 de tenz'iatlı 
.__~_g_ar_c_a~-·-·~·-~~~-·-·~1~·--: ÜIC!mE:!lllll::lmll!:lri:Z:l .. m1mııııımıı1ma• 

matin ~'er 
ti 

BUGÜN 

i emasında 
• 
1 TA 
Yani tılr k~hkaha haftaaı 

Meşhur Komik ili MAL E Kıı 'in gülünçlü taklidli 
Türkçe SözlU e:ı eon fllml alan 

Malek Zoraki Haydud 
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18 oluyor ki bütün münakaşanın mevzuu ı Hıç ses çıkarmadan Scdadla bcra- ı Böyle bir haber beklemediğim için prova günlerini kararlaştırdı. hakaretle baktılar. Necla da dUşÜP'. 
bendim. Maaşıma yapılan 15 lira zam, her yürümeğe başlaclı'F<. Muhasebe- şaşaladım: Bütün bunlar bana bir rilya gibi celi idi. Konuşmuyordu. Sedad bet ~ 

Sen misin bunu söyliyen? Nazif aç- hepsini aleyhime kışkırtmıştı. Sanki ci muavininin beni , belli etmemeğe - Neden? geliyordu. Hanın dar merdivenlerin- mutad kendi işlerile meşgul oluY?t 
tı ağzını, yumdu gözünü. Neler söy- bundan ben mesul imişim gibi vicda.- 1 çalışarak yan gözle tetkik ettiğinin - Bugün söylediği sözlerden ola- den Sedadla beraber inerken düşe - du. Hakkı Bey de mutad ciddiyetırı• 
lemedi neler? Hem de kimin aley - nımda bir ağırlık hissediyordum. Pay farkında. idim. Epeyce yürüdükten cak. cek gibi oluyordum. muhafaza ediyordu. 
hinde biliyor musun, İsmail Beyin n- dos vakti de gelmişti. Hiç kimseye sonra bir ara sordu: Bu haberi duyar duymaz içimde Meğer terzinin yanında epeyce O gün patron İsmail Bey ~ok b1~~ 
leyhinde. En nihayet "Böyle patron- bir şey söylemeden giyindim. Ve ace- - İsmail Beyi evvelden tanır bir şey cız etti. Sanki bundan ben kalmışız. Dışarıda elektrikler yan • detli idi. Bir iki defa odnmıza gitÖ'· 
ların Allah bclılsını versin,, deyip sö- le acele fabrikadan çıktım. mıydınız? mesul imişim gibi kalbime bir ağır- mıştı. Sedad bunu farkedince: Manasız bir şey için Nccl!l.yı a~ 
zünü bitirdi. Arkad~ı Faik onu sus- Fabrikadan yüz adım bile ayrılı . . - Hayır! Iık çöktü. - Geç oldu, dedi. !sterseniz sizi akıllı payladı. Herkesin üzerine ~-
turmağa çalıştı: mıştım ki arkamdan bir ses: - Ya?! Sedad, terziye beni tanıttıktan son evinize kadar götüre}im. bileceği bir şekilde tekdirler ve. t de 

- Nazif kenidne gel! Burada söy- _Fethiye hanım ! diye beni çağır- Yine bir müddet bir şey koııu§ma- ra şu sözleri söyledi. - Teşekkür ederim. Zahmet et - didler savurdu. Onun bu hali, içıın • 
lediğin 18.flar patronun kulağına gi- dı. dık. Sonra tereddüdle bir sual daha _ Kendisine tsmnil Bey kefalet meyin. büyük bir korku uyandırmıştı. (io 

derse karışmam. Durdum, geriye dönerek baktım. sordu: ediyor. Bir manto ile iyi kumaşlardan - Neye zahmet olsun? !erimi önümden kaldır:ımıyordtıı11~3 
- Giderse gitsin. Hiçbir §eyden Beni çağıran ve hızlı hızlı bana doğ- - Kimin tavsiyesile geldiniz? birkaç rob yaptıracak. Parn.sını tak- Beraberce yürümeğe başladık. · Öğle vakti bir ara Necl~ .ya.tJl ftt' 

pervam yok. Zaten bir kere b:ıtmı5ım. ru gelen Sedaddı. Biraz sonra bana Beni fabrikaya gönderen tilcca.nn sitle ödiyecek. Tramvaya. da beraber bindik. Tram- yaklaştı. Bir şey sormak ıstıyort Jft." 
Bana yapsa yapsa ne yapacak? İşim- yetieti. ismini söyledim. Terzi Scdadı gördükten ve İsmail vaydan indikten sonra eve kadar o- kat cesaret edemiyordu. Nihn)~-
aen mi atacak? Atarsa atsın. Zaten _Nereye kaçtınız? İsmail Bey .. ~vab v~rmedi. Nihayet bir hanın Bey ismini işittikten sonra: lan on dakikalık mesafede pek az fı dönüp dolaştıktan sonra 
aldığım nedir ki, dört senedir hayvan söyledi. Sizi fabrikn.mızın terzisine onune geldık: _ Baş üstüne ı yi yapıştırdı ve şeyler konuştuk. Nihayet eve gelin- dan baklayı çıkardı : .. 

bi çalışıyoruz, elimize geçen para o- götüreceğim. - Burası, dedi. derhal önüme bir sürU moda mec - ce elimi sıkarak ayrıldı. - Sana bir tavsiyede buluna;:ışi 
kft.ğıd. Bu parası da cehennemin Verecek cevab bulamıyordum. Da- İçeri girdik. Merdivenleri. çıkar - muası serdi. Biribirindcn güzel ve Ertesi günü fabrikaya gittiğim ğım, dedi. Seninle hiçbir ~ doi 

ine gitsin! Ne yapalım, Allah bi- ha doğrusu ne şekilde hareket et - ken: zarif bir silrü manto ve elbise model- zaman filhakika Nazifi göremedim. olınıyanların ekmeğile oyıı 
kan yiıramıamı5 ki! mem icabcttiğini kestiremiyordum. - Nazifin işine nihayet verildi, leri gösterdi. Onun dela.Ietile bazıla- Yeri boştu. Bir ara Faik ve Şakirle ru değil.. "81') 

"---~.,_,-n...ıı~~ıi .......... YA.Uıı.,Demek - Buradan pdeceğizJ ~ "1~ -~ğ~dim. Derhal ölçUmü aldı._ı_göz göT.e geldik. Bana ist.ihfa.t ve (J>e\'&JDI 
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Koşumuza Hazırlanınız 

Karşısmda 
Bulunduğumuz 
Harbin Mahiyeti 

[Başmakaleden devam] 
ttırih sayfasından dolayı cihanşümfıl 
bir alakaya layıktır. Atletler 1 Anadoludan Da Alaka Gösteriliyor Bu harb sonunda birkaç vilayet fi
lin devletin elinden çıkıp filan dev-1940 YILBAŞI GECE

Sİ MÜSABAKAMIZA 
HAZIRLANINIZ VE 
YARIŞA 1ŞTİRAI{ E
DEBİLMEK İÇİN YA
ZILINIZ! 

- lete gidecek, hatta, bir devlet mah-

Jzm İt Şampiyonlarının Da Müsabakamıza v01acakdade~ildir.İşbu~a.~r1~.kal: 
mıyacakbr. DUnyanın biltun duzem 

Galatasaray 
Fenerbahçe 
Karşılaşıyor 

Bütün tanınmı§ İstanbul atletleri • 
nin yanşmak üzere kaydolunduk
ları "Yeni Sabah,, yılbaşı sokak bay
rak koşusuna yalnız 8 giln kaldı. 

İstanbul spor muhitinde alaka U• 

yandıran ve spor mehafili tarafın -
dan da spora faydalı bir hareket ola-

ı t• k Et 1 • K ) t Jd değişecektir. Eğer Almanlar galib 
ş ıra me erı arar aş ırı l gelirseartıkküçükdevletlerbirerkö· 

le olacaklardır. Nasyonal • Sosyaliz
- min insaf sız yumruğunun milletler 

için ne müthiıt felaket olduğunu Çe
koslovakyada, Lehistanda, yabudile
rin ise her tarafta çektikleri feliket
ler bize anlatıyor. Yabancılardan vaz 

1 geçtik, halis Cermen ve teuton ka
ı nından addedilen bizzat Almanların 

bizzat Almanya içinde tabi oldukları 
rejim bize Avrupa için nasıl bir ba
yat hazırlandığını kafi derecede vu
zuh ile gösterir. 

Alman hükumeti nazarında mağ

lf1blann, zayıfların hiçbir hakkı, me
ziyeti, hayat kabiliyeti yoktur. Za
yıflar onlann bendesi olmak l.izımdır. 

rak kar§llanan "Yeni Sabah,, sokak Ancak demokratik memleketlerin ga-
bayrak ko§usu atletizm şubesinde !ebesidir ki dünyayı bu müdhiş kabus-
hatırı sayılır bir kuvvet olan Koca- tan kurtaracaktır. Bugün bile, AI-
clinde de büyük alaka uyandırmış manların akibeti hiç de parlak olmı-
ve İzmit şampiyonlannın da kO§umu- Koıumuza l§tirak edecek tzmıt atletleri ve antrenörleri Tahir DUzgören yacağı pek aşikar surette belli olmuş 
za iştirakine karar verilmiştir. ----------------------------iken, meydanın serbest kalması bir-

939 eehirlernrası karşılaşmaların- K ı ı• A k A L• 1 çok uyumuş ihtirasları tahrik etti: 
da grup birincisi olacak kadar kuv- u e 1 s erı ıse er Baltık devletleri ortadan kalktı. Tu-
vetli bir atlet kadrosuna vakit, vakit ran kanını taşıyan kahraman bir mil-

İsta'nbulda, Ankarada galebe elde B k b ı ş letin tarih vesikalarındaki dasitan 
eden atletlere sahib bulunan 1.zmit - as et o ampı·yonu parlaklıklarını söndürecek bir azim 
lilerin İstanbullu atletlerle yanş- ve iman ile müdafaası olmasa idi Fin-
malan teknik bakımından şüphesiz landiya da çoktan mahvolacaktı. lş-
koşumuzun kıymetini yilkseltecektir. 
İçlerinde senelerce milli takımda yer 
almış, 800 de Tilrkiye rekoru yap • 

K l l • D • LJ b Qı ı.. l L . • te müvazenenin kat'i surette bozul-
U e l enız nar RU U Ve lSesı ması değit, muvakkaten sekteye uğ-

Mıuhtelı.tı·nı· ~3 ..ı 34 vendı"ler ramnsı bite böyle teşevvüşler, tehli-"4 ı ~ keler doğurur, dünya, iştikaları ka-
mış Rcceb, uzun koşularda muvaf • barmış, tahakkümden başka bir şey 
fakiyctli yarı§lannı seyrettiğimiz ' ~ tiUşünmez, küçükleri hakir görür ga-
Galib ve !brahl.min; 1stanbulda uzun { ~ i Jiblerin elinde kalırsa başımıza neler 
ko§uların yenilmez koşucusu Fener- golmez? 
bahçeli Rıza Maksud, Beşiktaşlı Ar- .Muharebe sonunda görülecek hcsab 
tan, Remzi, spor -eğitmen kursundan yalnız galib ile mağlüb arasında ka-
Rc~d Erte, Galatasaraylı hak, Ko- lncn.k olsa idi bugün resmen bitaraf 
Icjden Vclidemir ile karşıla.şınaJan adını taşıyanlar için endişeye o ka-
ciddcn çok zevkli olacak ve heye • dar mn.hal olamazdı diyelim. Fakat 
canla takib edilecektir. \ bu hesabın içine hepimiz gireceğiz, 

bütün küçük bitaraflar girecekler. 
lfoşumuza. Herkes Girebbilirl . Artık bu vaziyetten ne gibi neticeler 

Galatasaray klUbilnden aş ayıp çıkarmak, ne gibi vazifelerle kar~ı-

Taksimdcn bir devir yaptıktan sonra la§ıldığına hüküm vermek her mille-
Eminönil Halkevine gelip gitme iki tin kendisine kalmı§tır .. 
ki§ilik takımlar halinde icra edilecek ı Mesele buraya gelince, doktor 
olan ko~umuz klUbe bağlı olan veya 1 Goebbels'in neticeler hakkında ileri 
olmayan bütün sporculara açıktır. } j sürdüğü ihtimalleri düşünmeğc sıra 

Gireceklerin ilk kanunun 28 gelir. Ya Almanya büyük bir millet 
olmayan bütün sporculara açıktır. 1 olmaktan çıkacak, ya galib gelecek 

,inci gününe kadar ak~amla - Dün, Deniz llarb okulu ve lisesi mUhteliUnl yenerek basketbol · diyor. Fakat bi.itün Avrupa ve netice-
tı 5 den sonra gazetemiz i- ~piyonln... k Kul ll takmıı • de bütiln dünya istiklalini kaybede -
darehanesinde spor yazıcımıza, Be - gnnu azanan e rek köle milletler haline girmekten 
Yoğlu Halkevinde Naili Moran, Muh- Üç hafta evvel ba§lıyan Askeri le ve askeri erkanın büyük alaka ve ise yalnız Almanyanın büyüklüğünü 
8i Ak il w K d köyünde Fe er- Liseler basketbol şampiyonası dUn heyecanla takib ettikleri şampiyona- kaybetmesi hiç şüphe yok ki daha 

n Y rege, a 1 n 1 K l l" D · H b Ur ht B""tUn d'' a·· b .. . . . w yapı an u e ı - enız ar okulu ve nın en milhim maçına takımlar şu m ecca ır. u unyanın uş-
ahçe klubil atl.etızm ~a~tanlı~a, lisesi karşıla.smasile nihayetlenmiş- kadrolarla çıktılar. manı sıfntile mevki alan Almanyanın 

İ3c§iktaş~, Bcşı~taş kltibü atletızm tir. Kuleli: Abdi, Mehmed Ali, Muzaf- ise galib gelmesine ihtimal yoktur. 
k~~~nlıgına, ... ~ogazda olanlar~ Va- Beyoğlu Halkevi salonunu doldu -ıfcr, Şeref, Hüsameddin, Bahaeddin, Hiiıw:yin Cahid YALÇIN 
tııkoy spor egıtmen kursuna müra - ran kalabalık bir sporsever kütlesi- (Sonu '7 ncide) . . . 
ca.at ederek yazılmaları rica olunur. vvvvvvvv Ahmed Adem ıdaresınde oynanan 
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ammer, Cemil - Şalmıı, Turgud, Şa-

s H k 1 • Gal t 1 ğ H d y 1 man, Veysel. 

PQr are et erıl a asa ray ŞI 1, ay arpaşa UCCÜ • Taksim lisesi: Sadık- Sami, K8.mil-
kUyU, Kabataş Pertevniyali yendi Orhan Ziya, Fahreddin, Yakub, Sa-

Kır Koşulan: T k • im, Cahid, Kostiden milteşekkil ta-
Bugiln saat 9.30 da Şi3lide ls- a Sim • Şişli berabere kaldı kımlarla başladılar. 

tanbul atletizm ajanlığının tertib Her iki tarafın yaptığı seri alon-
etıniş olduğu 3000 ve 6000 metrelik 

1 
• ~ .... larla tamamile mütevazin geçen bi -

kır koşularile mektebliler spor böl- ' rinci devre O - O berabere neticelen-
gesinin hazırladığı mektebler arası di. 
kır koşusu yapılacaktır. İkinci devrede Şişliden Veysel, 

Reutlbol "Askeri Useler,,ı Taksimden Ziya takımlarına birer sa-
Askeri liseler hendbol gampiyo- yı kazandırdılar. Ayni kuvvette olan 

llasının 2 ci ve 3 UncüsU taayyün e- ve ayni derecede enerjik oynayan iki 
decek olan Maltepe, Deniz Harb takımın karşılaşması bu suretle 1-1 
Okulu ve lisesi karuılaşması aaat beraberlikle neticelendi. 
Q da Şeref stadyomunda yapıla- Galatasaray 1 - Işık O 
calttır. Günün ikinci karşılaşmasını Ga • 

Fudbol "Llğ pmpiyoııası,, : · latasaray ile geçen seneki mektebler 
Taks1m Stadında. şampiyonu Işık lisesi yaptı. 

~ Galatasaray lisesi: Necmi - Ali, 
b~ataspor - Anadoluhlsar 10.30 Talat, Ayda, Halil Mahmud, Bedri, 
~l • İstanbulspor 12.30 Aydın, Şahab, Bülend, Nuri. 
Caıatasaray - Fenerbahçe 14.SO Işık lisesi: Sinan, Necmi, Aytekin, 
() Şeref Stadında. Mehmed, Adnan, Pepo, İhsan, Şerif, 
Q l'taköy - Beylerbeyi 10.80 Tahir, Nizameddin, Adnan. 
~ta Gençler - K. gilmrUk 12.30 Galata.saray - ı,ık ~dan bir enstantane... Şezi Tezcan idaresinde başlanan 

koz - Vefa 14.30 Üç hafta evvel başlıyan İstanbulıyapılan maçlarda §U neticeler elde oyun~ birinci devresi ~amile.mü-
Qı11. Fener Stadında mekteblerarası spor bölgesi futbol edi1mi tir: tev~. ve o. -O beraberhkl~ ne~ıce • 
~Yın i 12 30 ş lenmıştır. İki tarafın da netıceyı Jeh-
Sk~. Y;o~!;:mpaşa 14:30 karşılaşmalarına dUn de devam e • ı Taksim Lisesi 1- Şişli Terakki 1 ler.ine c;ev.i.Qnek için canla başla o • 
~.._.__._ _______ dilm.ig Taksim ve Şeref stadlannda Taksim stadyomunda yapılan v ,,, 'Sonu 7 ncidei 

Sahife : 5 

Türkçeye çeviren : HÜSEYİN CAll.tD YALÇIN 

-----------~----------------~~------

Büyük şehirlerin nüfusları arttıkça 
sanat eserleri f ahir/eşiyor 

-ao-
Bugünkü ayni ehemmiyette 

şehirlere nisbetle, nüfusu elli 
binden fazla birkaç şehir il
mi ve bedii hazineler itibarile 
zengindiler. Münihde 60.000 
nüfus bulunduğu vakit, Münib 
Alman artistik merkezlerinin bi
rincilerinden olmak üzere idi. Şiın
di sanayi merkezlerinin hemen hep
si bu nüfusa maliktirler yahud çok 
kere daha fazlaya çıkmışlardır. 

Fakat hakiki bir kıymet arzeden 
hiçbir §Cye malik olrunamışlardır. 

Bunlar birer kışla yığınından 

başka bir şey değildirler. İçlerinde 
barınılır, kira ile oda tutulur, işte 
o kadar. Bu derecede karakteNiz 
yerlere kalbin raptedilebilmesi bir 
muamma teşkil eder. Hiç kimse 
ba~ka bir şehirden fazla bir şey 
arzcdemiyen, şahsi hiçbir hususiye
ti olmıyan, en ufak bedii bir 
manzara. arzedebilecek şeylerden 

ictinab için çok zahmet ve gayret 
edilmiş gibi görünen bir şehre 

.bağlanamaz. 

Fakat hepsi bundan ibaret değil
·dir: Büyük şehirler, nüfus.lan • 
nın sayısı yükseldikçe, hakiki sa· 
nat eserleri bakımından gittikçe 
fukaralaşıyorlar. 

Bunlarda gittikçe daha hayvani 
bir hal var. Hepsinde tercddiler kü 
çük sanayi §Chirlerindekinden da
ha küçük nisbctte olmakla bera
ber, ayni manzara göze çarpıyor. 

Modern devrenin büyük şehirler

de kültüre getirdikleri hisse kati
yen gayrikfıfidir. 

Bütiln §ehirlcrimiz mazinin şan 
ve şcref i ve hazinelerile yaşıyor

lar. Bugünkü Münihden birinci 
Louis zamanında yaratılan şeyle
rin kaffesi kaldırılsa, o devirdcn
bcri mühim bedii ibdaların sayısı
nın çoğalması ne kadar fakir oldu
ğu dehşetle ~öze çarpacaktır. 
Berlin \'esair büyük şehirlerin ço
ğu hakkında da ayni şey söylene
bilir. 

Fakat esaslı olan şey şudur: Bi
zim bugiinkü büyiik sehirlerimiz
de citc'nin umumi manzarası İGin
dcn sıyrılıp çıkacak, göze çarpncnk 
ve bütün bir dC\.Tin timsali olarak 
gösterilecek hiç bir abide yoktur. 
Halbuki orta çağlar şehirlerinde 

öyle idi; hemen hepsinde şan ve 
şerefinin hir abidesi mevcud idi. 
Eski zaman cite'sinin farik ve mU
meyyiz abidesi hususi meskenler 
arasında bulunmıyordu; muvakkat 
bir mukadderata değil ebediyete 
namzed gibi görünen cemaat !bide
leri arasında göze çarpıyorlardı. 

Çünkü bunlar hmmsi bir mal sahi
binin servetini inikas ettirmek 
için kullanılmazdı, cemaatin bU
yüklilğünü ve ehemmiyetini göste
rirlerdi. İşte halkın her birini şeh
rine bize bugUn çok kere hemen 
hemen akıl ermez gibi görünen bir 
tarzda bağlamağa tamamen kabi
liyetli abideler bu suretle peyda ol
dular. Filhakika, şehir sekenesinin 
gözleri önünde bulunan şey va
tandaşların adi manzaralı evleri 
idi; muazzam ve mühim binalar ta
mamen cemaate aid idiler. Bunla
rın karşısında, ikamete mahsus bi
nalar teferruat mertebesine düşü
yorlardı. 

Eski devlet inşaatının cesamet· 
leri ayni devrin meskenlerile mu
kayese edilirse 8.mmeye aid eserle
rin birinci plana konmaları icab 
edeceği yolundaki prensipin ne 
kuvvetle teyid edilmiş olduğu gö
rillür. 

Eqki zaman dünyasının harabe 
yığınlan ve harabelerle örtülü yer· 
leri arasından yükselmiş duran 
bazı sUtunlar o zamanlann iş sa
rayları değildirler, mabedler ve 
devlet binalandırlnr, binaenaleyli 
sahibleri bizzat cemaatten ibaret 
olan eserlerdir. İnhitat halindeki 
Romanın debdebe ve azameti için
de bile, birinci mevkii tutanlar bir· 
kaç vatandaşın villaları yabud sa
rayları olmamıştır. Bunlar devle· 
tin, binaenaleyh, bütün kavmin 
mabedleri, hamamları, stadlan. 

sirkleri, su yolları, basiJique'lerf, 
ilh .. idiler. 

Hatta orta çağlarda Almanya 
bile, bedii telilkkiler tamamen fark· 
lı olmakla beraber, ayni bikim 
prensipi muhafa?.a etti. Eski za· 
manlarda kendisini Acropole'de 
yahud Pantheon'da ifade eden his 
§İmdi gotik kubbesi şekillerine bü· 
rilnilyordu. 

Bu muazzam binalar, birer dev 
gibi, o ahşab ve tuğla yapılardan 
mürekkeb orta çağlar şehirlerinin 
ezilmiş yığınları Uzerinden göklere 
yükselirlerdi. Bugün bile, etrafla· 
nr.a gittikçe daha yükseklere 
doğru apartman kı§lalan tırman
masına rağmen, o 5.bideler faril[ 
v~ mümeyyiz vasıflannı muhafaza 
ediyorlar. Her mcvkie onlar hususi 
vasfını veriyorlar, onun simasın
dan bir parça vilcude getiriyorlar. 
Katedral, şehremaneti, zahire hali, 
bekçi kuleleri esasında eski zaman
ların bir telakkisine tekabül eden 
bir telakkinin gözle görülür işaret· 
leri idiler. 

Devlet binaları ile hususi bina
lar arasındaki nisbet gerçekten ne 
kadar esef edilecek bir hal aldı. 
Romanın mukadderatı Berlinin de • 
başına gelirse, bir gün, ahli.f za- · 
manımızın en kudretli eseri olaraJi 
birkaç Yahudinin mağazalarına ve 
birkaç şirketin binalaı:ına h~yran 
kalacaktır. Zamanımız medeniyeti
nin mümeyyiz ve farik vasıflarını 
bunlar ifade edeceklerdir. Reich 
bfnalarile maliye ve ticaret binaları 
arasında hükilm süren o haşmetli 
nisbetsizliği bir mukayese ediniz. 

Devlet binalarına verilen tahsi
sat çok kere gerçekten gUlünç ve 
gayrikafidir. Bunun içindir ki e
bediyen payidnr kalncak binalar 
inşa edilmiyor, çok kere o dakika
nın ihtiyacına göre bir şey yapılı
yor. Bu hususta daha yüksek hiç 
bir fikir galebe çalamıyor. Berlin 
şatosu, inşa edildiği zaman, za.
manımızda kütüphanenin h~ ol
duğu ehemmiyetten çok daha yük
sek bir ehemmiyeti haiz idi. Hal
buki tek bir harb gemisi takriben 
60 milyıma mal olur ki Reiclı'ın 

ilk, en güzel ve ebediyyen payidar 
kalacak bir fıhidcsi için bunun an
cak yarısı tahsis edilebildi! Evet, 
dahili tesisat baklanda karar ver
mek sırası gelince, yülı:sek kama
ra taş Jnıllanmasına mlimanııat 

etti ve duvarların alçı ile örtülme
sine karar verdi: Maamaf ih bu de
fa parlnmentocular çok iyi yap
mışlardı. Taş duvarlar aramnda 
alçıkafalar tam yerlerini bulmuş 
sayılamazlar. 

Hasılı, bizim şimdiki §ı>birlcri

mizde halk cemaatinin hakim ve 
bariz vasfı yok demektir. Cemaat, 
şehirlerle milnasebetleriııde bnıiu 

timsal haline sokan hiçb!r şey g<Sw 
remiyorsa şaşılacak bir şey yoktur. 

Bunun neticesi ofo.rak, büyük 
şehir ahalisinin kendi şehir?erine 

karşı kat'i bir lnkaydlık besleme
leri ile fiile çıkan hakiki bir hü.,. 
ran tevlid ediyor. 

Bu da medeniyetimizin inhit:ıtı· 
nın ve umumi yıkılmamızın bir a
lametidir. Devrimiz gayelerir..in a
diliği ile, yahud daha doğrusu, pa
ranın esareti altında boğuluyor. 
Onun için, böyle bir ulfihiyctin lıi
kimiyeti altında, kahramanlık ru
bu ortadan kalkarsa buna da §a§

mamalıdır. Hal ancak yakın mazi
nin ektiğini biçer. 

İnfisah hadiselerinin hepsi, en 
son tecellide, umum hakkında mü
savi surette kabul et}ilmiş bir he
yeti mecmua eksikliğinin ve bun· 
dan çıkan umumi şek ve tered· 
düdün, verilen hükümlerdeki şek 
ve tereddüdün, ve devrin her bil .. 
yUk meselesinde alınan vaziyetin, 
neticelerinden ibarettir. Onun için
dir ki tahsil ve maariften ba~lamak 
Uzere her şey adi ve sallanır bir 
haldedir. Herkes mesuliyetten kor
kuyor ve teslim edilen hatalara bl· 
le korkakça miisamaha gögterl
y_or. lıısaniyetçi hWyalar modadJr. 

CDevamı '1<11'} 
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Sultan A.ziz sigara ve içki içenlere - lbo be! .. Buraya kaz kümesi g :. 
düııman bir adamdı. Kendisi ağzına bi gelip hapsolduk be! .. Ne vakit gü· 
bir lokma içki koymazdı. reşeceğiz be? .. 

Sultan Aziz, baştanbaııa Avrupayı Diye söyleniyordu. 
dolaştığı halde, bir kere dahi ol3un Kara İbo, oldukça saray terbiyesi 
ağzına içki koymamıştı. almış, gözü açık bir adam haline gd-

Bütün hayatını unutulmaz bir aş-ı mi açıkça ona itiraf ettim, o da bu 
kın matemini tutmakla, yarı hasta 

1 
işde benim kadar hatta daha at":flli. 

şeklinde geçiren ihtiyar doktorun, Zavallı yavrucağı bu ateşe attı~ 
ölümünden bir hafta sonra, kızı Bil- için çok pişmanım amma oldu bır 
genin eline geçen hatıra defterinden kere. Sevgimi yalnız başıma duyma-
3 parça: dım, ona da duydurdum, ve hatta 

11ı Şubat/19... ür.ıid bile verdim. O bc:nim evli oldu-
Kapkaranlık bir gece... Dışarıda ğumu, onun ya~ına yakın bir de kı • 

hiç durmadan kar yağıyor... Beni zırn olduğımu bilmiyor ben bUyiik bir 
bir hastaya çağırmışlar ... Mecburum 1 günah işledim, saçlarımın al:larını 
gitmeye. Alelacele hazırlandım, ka- unutarak, bir kız s nlim, hem <le 

Hatta; Fransa imparatoru üçüncü miş olduğu için, Aliçonun sarayı hil· 
Nafolyonun zevce$i imparatoriçe mayunu kaz kümesine benzetmesi.; ~ 
"Öjen,, e karşı Sultan Azizin fazla tahammül edememişti. Bu, çok a~ıı· 
~ıürmeti olduğu halde bütün ricala- bir tabirdi. Mukabele etti: 
rına ve isLrhamlarına rağmen ağzına - Pehlivan, hiç sarayı hüroayı.aı Gönende kendilerine tohumlıık verilen köyliiler bir arada 
katresini koymamıştı. kaz kUrnesine benzer mi? 

pıda duran otomobilde yaşlı bir bey çocuk denecek kadar I:üçük bir !uz.. Gönen, (Hususi) - Her işile ve Is- onwı çalışkan memuru Fehmi Atala· 
var, gideceğim ha~tanın babası imiş, Bir ar:Jık odada yalnız kaldık, kum- minin icabı hareketlerle kendini çift- yın bu hareketi muhitte büyük bir 
yolda bana hastalığı yarımyamalak ral saçlarından, ateş içinde yamm ciye yarar bir teşekkül haline koyan memnuniyet uyandırmıştır. 
anlattı. Bir senedir zavallı kızı bu yanaklarından öptüm, ikimiz de için Ziraat Bankası Gönen köylerinde Koca Köprii Tamir Ediliyor 
derdde~ y~.tağa .düşmüş, arada .birliç.~n ağladık, birkaç s~a:. ~.~nra evejtohuma ~uhtaç olanlara tohum pa- . Gönen, (Hususi) -Gazetemizne.~
hastalıgı nuksedıyormuş. M~.Jek ıca-ıdonerken hep onu duı;•ınuyordum, ram dagıtmaktadır. Gerek Tarım rıyatile yakından alakadar olan sa -
bı, bedbaht babayı dilim döndü :-U şimdi de bu satırları yazaı ken yine Kredi Kooperatifi vasıtasile ve ge - yın kaymakamımız Hakkı Güngörün 
kadar teselliye çalıştım. Odaya girdi- hep aklımda o... rekse doğrudan doğruya köylilye, emri üzerine pek harab olan Koca 
ğim zaman, hastayı ateşler içinde • • • çiftciye el uzatan Ziraat Bankası ve köprünün tamirine başlanılmıştır. 
buldum. Melek kadar güzel bit· kız, 25 f/dııcilaiıııoı/19... ~..,...,, -~~-
ismi de Melekmiş. Evvela benden .... Şimdi odamda yapayalnızım ... 
biraz utandı, pembe rengi bir kat Ağlıyorum, duıınadan dinlenmeden 
daha koyuldu, iyice muayene ettim, ağlıyor.mı. Beynimin içinde sanki 1 

Adana da Spor Faaliyeti 
röntgen filminde körpe ciğerlerinin, yangın ,·ar, şakaklarım zonkluyor. ...-~..,,.,,=-== 
o funansız dcrdden bir sünger haline Damarlarımdaki kan da tutuşarak 
geldiğini gördüm, çok acıdım. Göz- akıyor, dudaklarım kurumuş, ne an
lerimi pembe rcnklı yüzüne çevir · lıyor ne de düşünebiliyorum, sade 
dim, birden titredim, yüzünün biraz bir şey, bir tek şey biliyorum. O öl-
evvelki pembe rengi solmuş, mcnek- dü. 1 

ııe rengi gözlerini gözlerime dikmiş- İlk duyduğum zaman inanmak is-! 
ti. O tatlı gözlere bakmağa korktu'.° te~edim. Odaya girdi~im v.a~it ya - , 
adct.-ı ... Birden kalbin1dc sıcak bır tagında yıne her vakıtkı gıbı yatı - T 

deveran oldu, damarlarımdaki kanın yordu. l"yuyor dedim, yavaşça ses- 1 
alev gibi yandığını hi"settim. Bir lendim: \ ~ 
anda irademi toplamak ist~dim, fa · "Melek., ses vermedi... Her zaman 
kat olmadı, gözlc~im dakikalarca o bu sesi duyar duyma~. gözl.crini a-' I 
o menekşıı rengini doya doya seyret- çar ''Doktor bey,, dıye gulerdı. Fakat 1 
ti... neden şimdi duymuyor, o neden ko-

Dışarıdn tipi devam ediyor ... Saat nuşınuyor, yokga hakikaten öldü mü, 
gecenin ikisi... Hastadan şimdi dön- bir deli gibi ona doğru koşuyorunı, 
dilin. Fakat gözlerime bir türlü uy- onu öperek uyandırmak istiyorum. 
ku girmiyor ... Neden ve ne için? Bn· Dudaklarımı alev gibi tutuşan yana
nu ben de bilmiyorum. Ancak çok ğına değdiriyorum ... Eyvah, eyvalı 

L_ 

Mulıtelif klilp mensubla.n bir arada .. 

perişanım, 0 kti<:ük çocuğa acıdığım ki, o ateşli yanağın üzerini şimdi bir Adana, (Hususi) -Ada.nada so~ JMüteaddit voleybol, basketbol, p~g 
dan mı yoksa. yoksa ... ltiraf etmek buz tabakası kaplamı:,.. birkaç haftanın spor harekeUcrı pon takımlarının karşılaşmaları cıd
bile beni ürkütüyor. Uyumak istiyo- Şimdi hayatımın son satırlarını hayli muvaffakiyeUidir. Lig maçlan

1
den alaka ve zevkle takib edilmeğe 

runı amma ne mümkün, göz kapak- yazarken dudaklarımda yine o buz ~am hararetle devam ederken atıcı - değer mahiyettedir. Yakında inşası 

!arım diken gibi batıyor... Yarabbi gibi cismin soğukluğunu duyuyor ve !ık ve atçılık klübü de faaliyet saha- 1 tekemmül edecek olan büyük ve mo
bu birdenbire deği§me:ıin sebebi ne- inanıyorum, evet .. "hastam ölılü,,. J sını oldukça. gen.işletmiştir. Dağcı - dem yüzme havuzu ile atış poligonu 
dir, zorla gözlerimi kapıyorum, bir llfiicclüi Yakar !ar, güreşçiler, atletizm şubesi men- Adana sporcularına misilsiz bir ar-
kaç saat evvel karşısında heyecan - -· · · l subları, bisikletçiler, su sporları ile mağan oıacaktır. 
dan titrediğim o ince hayali görü - Gülhane müsaıner~leri uğraşan gençler biribirlerile reka -ı Beden Terbiyesi Genel Direktör -
yorum, menekşe rengi gözleri birer Gülhanenin 939 _ 940 senesi 3 bet edercesine hız ve dikkatle e:;zer- lüğü Adana.da bir beden terbiyesi bi
yıldız gibi parlıyor, ince dudakları tıbbi müsameresinden birisi 22 Bi _ sizler ve müsabakalar yapmaktadır- nası yapılmasına müsaade etmiştir. 
yavaş~a açılıyor: rincikil.nun 939 cuma günü Prof. Ze- l~r: Tenis kordları boş kalmamak~a, Bu bina asfalt cadde üzerfnde inşa 

"O gün mektebde çok kO!JmUş ki Uralın reisliği altında in'ikad et - cırıt ıney~~ını her müsabakada bın- edilecek 35 metre cebheli ve 25 met-
terlemi·tim diye bana hastalıg"ının . . lerce seyıreı doldurmaktadır. . . 

~ .. ,, mış ve. . . .. re genışlı· nde olacaktır. Plan ve 
hikayesini baştan anlatmaya çalışı· ı _ Bürhancttin Tuğun kilye taş Mckteblcrın tatıl zamanlarında bu- . . • .' 

lı d nl kı 1 b. ıstımlak ı' ı teııebbüslere girişilmiş· yor ... Gözlerimi açıyorum, o tat se- !arının teşekkülleri nüsklerinin men'i tün mey a ar, . r ar ırcr egzer - . 
si hala duyuyorum. Köşedeki kar - ve tedavi prensipleri hakkında bir siz veya hususi müsabakalara, id - tır. 
yola.da karun mışıl mışıl uyuyor, konferans vermiş, dialı yarışlara sahne olmaktadır. J Yusuf Ayhatı 
yerimden kalkıp ona yaklaşıyorum, 2 _ Prof, Kemal Serav tarafın - vvvv vvvwww...-vv""""'vvvv~~vv~~~ 

maksadım onu uzun uzadıya tetkik dan halip taşları ve inhilatlan hak- Glr~guıı~ıı mlllet Kadı?-:ay lsiu:lo moydaı.ı 
edib, o büyük günaha girmekten beni kında bir tebliğ yapılarak bunlara maktıablRl"I t' zl:-n &.'.ı;Jyoı• 

Sultan Aziz, yalnız ayran içerdi. - Baka! .. Hepten lıödliksün be'. ... 
Onun sofrasında bol ayran bulunur- Ne iş yaparız burada be! Beslene, be"· 
du. 1mparatoriçe Türk padişahının\ lcnr> ne olacağız be? 
ayranı sevdiğini bildiği için resnıi ve lbo; Aliçonun büsbütün abuk sa· 
hus..ısi sofrasında daima ayran bu - . buk konuştuğunu görünce susmuştu. 
lundururdu. JHerife bir lıi.f daha söylemiş olsa iı.li. 

Ecnebiler ayr:ı.n yapmasını bilmez- J Kimbilir d~a n':l':r ve ~e ya kası ~
lcrdi. Fakat, Sultan Aziz aşçıbruıısını çılmamış sozler ışıtecekti. 
Avrupa.ya beraber götlirdüğü için yo- I Aliço; _çok şak.a?ı, :nuzib bir adanı: 
ğurt ve ayran yaptırılabiliyordu. 1 dı. He~ l.afı her ı~ı bır sportmen gıbı 

!ınparatoriçe Öjen dünyanın en 1 alaylı ıdı. .. 
hasna ve müstesna kadınlarından bi· . 1bo; muhatabını susturmak ve su
ri idi. Sultan Azize karşı fazla tevec- küta getirmek ister bir eda ile: 
cühü vardı. 1 - Pehlivan, efendimiz irade bu -

Hele, Sultan Azizin ata binişi Pa· yuruncaya kadar beklemek lazım!. 
risde azametli bir surette çalkan - - Hepten hızımız kaçacak be! .. 

mıştı. · · · · · · · 
Tüileri sarayına, ata binip giderk~n - Padi!ıah, yük çekmeden Hacı HA 

bütün Fransızlar seyre çıkardı. sanın mandası gibi bizi besler durur· 
Bir gün, imparatoriçe Öjen Sultaıı sa, b;zde hız mı kalır be! .. 

Azize sormuştu: Elile Hinço oğlu Halili gösterer:k: 
- Haşmetmeab! Şarab güzel bir - Tchey! .. Şu kızancazın halıne 

içkidir ... Hem, kuvvet verir .. bilhas- bak bir kere be! .. 
sa Fransız şarabları dünyanın en gü- - Ne var, Halilin halinde pehlivan. 
zel şarablarıdır. Bir bardak alsanız.. - Ne olacak be? .. Görmez misin 

Padişah kemali nezaketle şu cevabı ensesini be? .. 
vermişti: - Hiç bir şey yok pehlivan!. 

_ Sultanım, Türkler kuvvetli do- - A be ahretlik, hepten kör ol • 
ğarla.r ... Ekleme kuvvete ihtiyaçları muşsun be!:. Fukaraeazın ens~~i b~-
yoktur ... Söylediğiniz gibi şarabın gü- nım hızımı ıdmanla yok edecegım di 
zel bir içki olduğuna inanıyorum. Hat- ye dilenci sopasına döndü be! .. 
ta, sultanımın arzularını yerine getir- · · · · · · · 
mek isterim, fakat; itiyadını yok, mü - Padişahın gönlü olacak diye; bu 
saade buyurunuz ben, ayran içeyim. sedirlerde yaslanıp uyuyacağız mı 

Yani içkilere karşı bu derece titiz be? 
olan Sultan Azizin sarayında şarab - · · · · · · · · 
içmek oldukça mühim bir şeydi. - Sultan Azizle de hazırız boğu~ 

Fakat Kel Aliço böyle Amirlere ve mağa be!. 
hususiyetlere kulak a..~acak adaınlnr- ı Kara !bo, söylediğine, söyliycceği 
dan değildi. ne pişman olmuştu. Bu adama ne 

O, binliği doldurtuyor ve yemekler- söylenirse söylensin muhakkak bir a-
de birer bardak çekiyordu. Pehlivanın !ay pot kırıyordu. ( De\·amı ,.ar ) 
bu hali de saray içinde kulaktan ku- __. 
!ağa dedikodu yapıyordu. 1 r 

Aliço; sigara içmezdi. Bol havayı Ankara Borsası 
ve ge1.ıneyi severdi. Bu kıratta olan 23 Blrineikan~ 939 Açılı ı •• 
Aliçoya meram anlatmak için kızlar- 1 Fiyatları 
ağası, padişahın başpehlivanlarından Lendro 1 atorlt • 
ve ~amdancısı Kara !boyu yollıyordu.

1 
Now· Y•rk 100 Oolor 

Hu, oldukı;a müşkül bir vazife idi. ~•rl• 100 ~ronk 
Kara 1bo, Aliçodan alacağı cevabı Mil••• 100 Liret 

biliyordu. Lakin, emri yerine getir - ı Conovro 100 lov lçr• ~ •. 
Am.tef'll.. 100 Florhı 

mek lıizımdı. l!S •r ll n 100 R• y tmark 
Kara lbo, pehlivanların derdlerini arOkMI 100 B1la• 

dinledikten sonra, Aliçonun odasına Atı n• 

PCapenıt 

5.2.ı 
1S0.3G 

2.9775 
G.74 

29.4375 
69.2520 

menedebilecek bir hususiyet arıyaca- aid vak'a gösterilniiş, Giresun (Hususi) _ lsmetpaşa ilk Kadıköyünde İskele meydanının a-
ğını, fakat, heyhat,. o ablak çehre 3 - Prof, Niyazi İsmet Gözcü ta- mektebinde bir halk dershanesi açıl· ğaçlandırılması işine elıenımiyeUe 
hiç bir zaman o ince hayalim önüne rafından (Konjoktiva okuli) de en mıştır. Bu dershane vatandaşlar ta- devam olurunak.tadır. Diğer taraf -
bir perde olamıyacak... Sabaha ka - der rastgelen bir (Lipodermeid) rafından çok rağbet görmektedir. tan meydanın bilhassa kış günlerin
dar, başunı soğuk cama dayadım, vak'a takdim etmiş ve teşrihi ma - Yakında ikinci ve üçüncüsü açılacak· de denizin istilasına uğradığı nazarı 
sebebini anlamadan ağladım, ağla- razi baş asistanı Dr. Ziya tarafın - tır. · 1 itibara alınarak yeniden yükseltil -

.. ,,.. girdi. 
Pehlivanlar, her ne kadar sedirlere Proa 

M•drl 4 
uzanmış yatıyorlar idiseler de gözleri 
açıktı. \ 

Kara 1bo içeri girer girmez selam 

100 Dr a h mi 
100 Leva 
100 Ç• k K•r. 
100 Pu.U 
100 Z loti , ........ . 
100 Loy 

21.832.3 
0.97 
1.6025 

13.Gl 

23.4875 
0.97 
8.175 

31.225 
81.0975 

dun... dan bu vak'aya aid müstahzarları mesi için tedbirler alınmıştır. Mey-
• • • gösterilerek izahat verilmi§, fi tarafından iııteresant filimler gcs- dan Kadıköy kaymakamlığından iti-

15/Nisa.ıı/19... 4 - Asabiye asistanı Dr. Salil.hat- terilerek miisamereye nihayet veril- haren 20 santimetreden bir metreye 

verdi. Ve, bir köşeye oturdu. Aliço; •• ıır•d 
ve Halil yattıkları yerden safa gel-1 Yokohor.. 100 V•• 

din demişlerdi. Biraz hoş beşten son- Mookovo 100 ""~ ' ' 
.... Bu ak!}Blll yine hastamı görme- tin tarafından malarya.dan ileri ge- miştir. kadar yükseltilecı;ktir. 

1 

l t e k h•I,. 100 ' av~ Kr. 

ra; Aliço da olduğu yere oturmuştu. HHAM v. TA HVi LAT 
1e gittim. Onu görmek benim için len (mesocepbal sipndrome) u tak- Münakaşalara Prof. Niyazi Gözcü, Meydanda ve kaymakamlığın ci -
m bilyük ihtiyaçlardan daha bü - dim edilmiş, prof. Murad, Prof. Lütfi iştirak et - varında birkaç modern resmi daire 

1938 % 5 ikramiyeli 19.35 

yük ... Bir hafta evvel bütün hisleri 1 ıs - Röntgen baş asistanı Dr. Vas- miştir. daha yapılacaktır. 

Şundan, bundan ve pehlivanlıktaıı 

bahsediyorlardı. Aliço, derd yanıyor- il 
du: \..-~~~~~~~~~~~~ 

- Bunları da sana getirdim. 1n - konuşuyorsun. Eliıne fırsat düşerse, ger henüz gelmemişti. Buna çok meM 
ıallah daha fazlasını kazanır ve seni ben süslenmem mi? nun oldum. Derhal yanımdaki oda-

- Tötinger, dedim. Anneni aradıtl 
mı? .. 

11u buhranlı barb günlerinde sıkıntı- Asıl mevzuu, kardeşime intikal et- ya telefon ettim. Trende bana refakat _ Yarın arıyacağun. 
da bırakmam. tirmek istiyordum. Zemini biraz mü- eden Fransız ajanlarından biri or::.· 

Annemi bu suretle hiç olmazsa said gibi gördüm. da idi. Kendisine ıazımgelen talimatı 
- Beraber arıyalım. 

memnun etmek, sıkınWı 'vaziyetini - Sana bir ikinci haber vereceğim, verdim. Bu talimata nazaran ertesi - Niçin? 
istismar etmek istiyordum. dedim.· Hem sevineceksin .. hem üzü- günü Tötinger ile eski evimize gide- - Bir anne oğul kavuşmasına şs 
Kadın birdenbire yerinden kalktı. leceksin. cektik. Tabü orada kimse bulunmı- hid olmak için. 
- Lote, dedi, senden bu paraları - . . . . . . . . yacak olduğuna göre bizim ajana an · - Ben seni ne sıfatla annemin ys,· 

almadan evvel sana bir sual soraca- -Ağabeyim de Aınsterdamda seni BÜYÜK CASl.:S I~C:llANI Tefri.!ı.a No. 3 g ncmizin nerede olduğunu soracak ve nıııa götüreyim. 
fım ?.. a.nyor. ondan da annemin şimdi kaldığı ob>l- - Herhangi bir matla ... 

- Sor anneciğim. - Ne? .. Sahi mi söylüyorsun?.. niz ... Fakat bir şartla .. ona benden, yimi getireyim mi? Hatta beraber ge- deki adresi öğrenmiş olacaktık. _Düşünürüz. 
- Bak ne kadar şık ve pahalı giyin - Evet.. benim casus olduğumdan bahsetmiye- leliın mi? Ben ona karşı bir ifşa.atta Bu dalaverayı Tötingerin şüphelen- 0w 
· in ç tan d 'd ·d _ sız· go··r·u·•tun·· uz·· mu···. k - Yarın sabah sekiz buçuktn, mışs ... an a çeşı çeşı pıı.- ~ ' ce sin... bulunmanı men için beraber gelme- memesi için zaruri görmüştüm. Tali- lin salonunda seni bekliyeceğim . 

ralarla dolu. Bunları sana aylık ola- - Almanyadım beraber geldik. Zavallı anneciğim busbütün ııa.şı:- yi tercih ederim. O zaman bana kar- mat bittikten sonra uyumadım. So -
k . 1 7 eli .bi im - Olur. ra mı verıyor ar Annem d · gı o uştu. nuştı. şı buz gibi donuk hareket edeceksin .. yundum ve yata.ğuna uzandım. San- . .. . ile 
- Bak anne ... Beni temin ederim - Ah oğlum. Ah ... Onu bir göre- - İki kardeş kar)ı kar~ıya ha .. Ve Annem maneviyatı yıkılmış, ne dl- tral memuresine Tötinger geldiği za. Sa.balı sekız buçukta Totinger. e· 

iri, bu kazancımın içinde anladığın bilsem, diyordu. biribirinizin gözünil oymak ... Ha... yc(!('ğini şaşırmıştı. man bana haber vermesini de ihtar beraber otelden çıktık. Doğru esl<1 
• 

ın!nada gayriıne§l'U bir tek santim - Peki onu neye buraya getir - Ncvmidane başını sallıyordu. - Lotc, dedi, ne istersen öyle yap, ederek okumağa başladım. vinıize gittik. .. Tabii kimseyi buıaııı9 

bile yoktur. Yalnız Fransada, Alman medin? - Anne, dedim, ağabeyimin talihi fakat herhalde oğlumu göreyim.. Yarım saat sonra santral memu- dık. Ben kendime bir yabancı sU.Sii .;~· 
yada bana bol bo~ para veriyorlar. - Se~le daha evvel ben görüş- varmış ki, bana düştü. Elbet ne yıı- - Öyle ise yarın öğleden evvel bu- resi Tötingerin geldiğini haber ver- riyordum. 
Ha~ aylıkla dahi m~vazzaf değ!~. mek: istedım. 1 pıp, ne edeceKim, cuu kurtaracağım ... , raya beraber geliriz. Bana karşı ta- di. Bu sefer onun odasını aradım. Refak timd ki . ala.rda dO' 
Her iki tarafa istediğim paranın mik- Ve oturdum. Ona da yüzbaşı Ti>tin- Nihayet sıkışırsak, hüviyetimi de if- manıile yabancı tavır takınacaksın... - Üınid ederim ki beni bekleme- a e aJan or V' 
daruu söylüyorum, gonderlyorlar. ger macerasını anlattım. / şa eder, onu kaçırtırım, var mı diye- . . . . . . . . . din Tötinger. l~ıyordu. ~ y~a yakla,'ltıill· 
Heııab sorm3;1t bile yok.... . . . - Ağabeyim beni tanımadı, beıı ccğiu ?.. Annemin yüzünü gözünü öptüm. - Keşke gelseydin... evın eski sahibes~ sordum. ift• 

- Peki böyle klmln ıçın süslenı- de ona sana rakib, seni öldürtmcğo Annem dövünciyordu. - Onun da benim de !oluna zar:ı.r _ Çok yorgunum. - Ha! ... dedi. Bır senedenberi .ç et' 
yorsun. yaltalabnağa memur bir casusum di- - At başıma neler geldi... gelmiyecek göreceksin. _ Neye uyumadın 7 Uğe çekilmialerdl. Ara sıra rıehre ili , 

Zoraki fakat an.nemi aldatacak ka- yemedim. İki yabancı gibi seyahat et- MuhaYereınU uzuyordu. Ve gözlerimin yaşını belli etmemek - Banyo yaptım. Biraz okudum. !er ... Ve "-··- otelinde,, kalırlsr· Ot• 
dar ta.bil bir kahkaha attım. tik. - Anne, dedim, ben şimdi gidece- için derhal dı,şarı çıktım. Annesini arayıp aramadı~ sor • dan sorun .• 

imdi o seni bulacak .. ~örüııeceksi- ğim. Yalnız sen kararını ver ... Ağabe· Otele avdet ettiğim zaman Tötiıı- mak istiyordum. .(Devamı ~,,rl 



~ENi •AB&ll -- Baıiıfe : 1 

1 Gönüllü Akını Cephelerde Rus Ricati Ticaret Vekilinin 

1 
Her taraftan Finlan- D E d . Yeni Tetkikleri 

diyaya asker e Va m 1 Y O r Ve Kararları 
Büyük Röportaj No. • Yazan: FARUK KVçVK gönderiliyor . . . . c Başt.arafı ı incide> 

., • Kopenhag 23 (A.A.) - Büy\Uc bir . Hels~ 23 .• (A.A.) - Bugibık11 m~zaffer Fin kıtaatı tarafmd~n ~kıb İlk olarak yapılan demircilerin 
Meger, benım çatıy:ı destek sandı- Danimarka ticaret evi memurlarına Finlan~ya. tebliği: . . . edi.lmekte olan Rus ku:rvetıerı rıcat - toplantısında memlekete süratle mnl 

• yaptığı tebligatta Finlandiya ordu - Ka_reli berzahında gündüz nısbe- lerıne devam etmektedirler. idhal etmek imkanları tesbit edilmiş-

g., tm dtrekler ne için konulmuş mUS? suna kaydedilmek istiyenlere orada ten sükfın~le geçmiştir. Bir Finlandi- No~eç hududun~ gele.'1 h~ber- tir. Amerikadan 3.000 ton, ltaıyadan 
, • kaldı.klan müddetçe maaşlarını tam ya mukabil taarruzu esnasında, beş lere gore, Pet.samo kondorundaki Sov da 4.000 ton demir getirilmesi için 

olarak vereceğini ve sakat olarak Sovyet. tan~. tahrib ~~~ ~ mil<- ~et or~us~ a:ı F~~diya.lılar tarafın- akreditif :ıçılnu§tır. Bundan başka 
döndükleri takdirde vaziyetlerinin dar mıtralyoz ele geçirilmiştir. La- o.an puskürtülmuştur. memlekette uzu üdd ttc b · h" -

d "IUn"" · lind b' R ta R l tak'b d'lm kted' 
11 

m e 
11 erı 1 

ı na.zan itibara alınacağını bildirmi§ - oga go un §ıma . e ır us - us at ·ı .e ı e . ır. rikmiş olan hurda demirler tizerinde-
tir. arruzu kolayla defedilmi§tir. Hoyen Jearvı cebhesınde yollar ki gümrük ka •dı kaldı ldı- d ~ 

-.:. ıs Aglajervi bölgesinde üç gi.lndür de- Ruslar tarafından terkedilmiş ve so - bcstce 'hracat) va 1 nk gın an k::;er 
VEÇI'E ed ·· • kt d kl 1 d 1 d ~ ı ., pı aca ve mu a-

. . . vam en muharebe dun gece Sovyetıgu an onmuş tan ara o u ur. bilinde mamfıl demir idhal olunacak-
Sto~?~· 23 (~.A:) - !kıncı ~ır kıtaatının tam hezimetile nihayet bul 1 Sa.Ha bölgesinde Sovyet kıtaatının tır. 

İsveç gonüllU kafılesı buradan Fm- muştur. Bu bölgedeki Sovyet kıtaa- zayiatı mtidhiştir. Bir Fin tebliğine . . 
landiyaya hareket etmiştir. tından bir kısmı muhasara edilmiş idi göre Ruslar 30.000 ölü ve yaralı bı- Hurda ~~mırıe.rı 1tal~ra satın alacak 

HOLANDADA ve şiddetli mukavemet etmekte idi. rakmışlardır. ve ı~ukabılınde, ışlenmış dcmır vere -
Amsterdam, 23 (A. A.) - Prens Bunların büyük bir kısmı imha edil - Rus Ba 'lrnmand::mı Krmnline cektır. Gerek Amerik:ıdan ve gerek· 

Bernard, dün kıtaab teftiş etmiştir. miştir. Ve Finlandiya kıtaatı ileri ha- Ça;';'1nlclı se İtalyadan .s~tın alınacak demirlcı 
Diğer cihetten Holanda gönüllülerin- reketlerine muzaffer bir surette de- Londra, 23 (A.A.) - Havas ajan- ş~bat 1~ tnrıhıne lmdt.ı· vapurlara 
den mürekkeb ilk kafilenin Finlan • vam etmektedirler. Şimdiye kadar a- sı bildiriyor: yuklenmış bulunacaktır. 
diyaya hareket ettiği haber veril - lınan ganimet arnsımla 8 tank, 8 tank Finlandiya askeri harekatını idare· Bundan ba.şl n demirciler Tic:ırct 
mektedir. tnhrib topu, bir mikdar mitralyöz jYe memur Leningrad mıntnkası baş· Vekilimizin tavsiyeleri mucibince ll:ı-
~- vardır. ı kumandanı General Meredzof'un az- reket cderC'k derhal bir l>irlik kurmak 

Alman _ lsveç ticari Aglajervi muharebesinde Ruslar 
1 ledildiğine dair haberler, Moskova ta- Uzcre aralı.mnda toplanmışlardır. Ha-

l 3000 ölü ve 600 esir vermişlerdir. rafınd.m henüz doğrudan doğruya te- riçteıı idhal edilecek demirlerle ltal-
Blr yangından sonra. gazet.ecııere izahat veriliyor... t an a~mıuı~ _ Salla bö!g~~inde Fin!a."ldiya kıta - yid edil~e~ektedir. Bu ~abe~n Mos - yaya sa~laca~ ~urda demirlerin mu-

- Kumandan?... Yine güle güle cevab verdi İ sto~h01?1• : 3 (A.A.). Alma~ ıınrı evvelkı gun mukabıl taarruza geç kova saJ:ıhıyettar mahafıllerınden çık amelelen bu bırlık kanalile yapılacak· 
Masa b<>ı:ıında oturan: F~--ı- k . ' .. sveç tıcarı mUzakerelerı sona ermış- mişlerdi. Bu kıtalar ileri hareketleri- ti.Yı sövlcnmekte ve Stalin tarafın - tır. 

""'!ı' - Q.lUA, ardeşım, çatı çUrük tir. Neşredilen bir tebliğde bildiril - d . db · ·ı b 
_Benim, dedi, ne var? falan değil . v. .. . . . ne evam etmcktcdırlcr. an ven en karara sebe olarak ge- l\fanifatoracılar ttaı~·ava Hevct 

... dıgıne gore Bcrlınde 11 ıle 22 ılk kft.- E · a1 M d f' k~"· d d h · "' • MüdürlUk.tcn aldığım mektubu u- - Peki bu direkler .. n yukan şımal mıntakasında kay- ner ere zo un, c.u.ı erecc e a- Göuclerirorlnr 
.. nun arasında cereyan eden muzakere- d d v b' h.d. 1 tı zırlık yap k b' ld h · 

zatbm. - Bunlar yangın zili çaldığı za. - ler aşağıdaki hususat hakkınra bir e Seger Uır a. ıse o mamış r. . b. t b~~ sı~n. ırı:; ı~ ~- DemircilerC:~n sonra manifaturacı-
Aldı, okudu. man kayarak aşağı otomobilin ya - itilafla neticelenmiştir: a·on ç giln zarfında ~ın.: ın~t ~5C us e rnış o ası gostcrı - lar toplanmıştır. Memlekete serian 
- Senin adın Faruk mu, dedi. nına inmek için. . . lan ıyalılar 36 Sovyet tayyaresı du· me e r. ve külliyetli mikdarda m ·r t . 
_ Evet. Hayret ve utancımdan ag· b" 1 - lkı memleket tebaası ve hu- şürmiişlcrdir. Daily Tclegraf gazetesinin M:osko- yası ı'dhal tmek . . ltalanı .a ub~aheş 

zım ır si . ·k ti . d k" t' • .v. . . b" . . . . .. , e ıçın yaJa ır e-
- Okuman yazman... kanş acık kaldı M allah k f su şıı e erı arasın a ı ıcan mua- Rus Tehhgı , .e logıh1., Fransız va muha ırı generalın bundan ıkı gun , .. . . . . . 
- Var. setli i~işim Adam~ac;ızı pe .. er;- meleleri ve istikrazların tanzimine 1 Gazetelerine Cemb evvel izahat vermek üzere Kremline )et ~o~der~csın~ karar veıılmıştir. 
- Peki iyi, iyi amma ... Seni bu boy- hakkı varm;· 0 n gulme0 c dair akdedilen Alman • İsveç mua • Moskova, 23 (A.A.) - Rcvolutsiya çağınldığını söylemektedir. ş_ehrı~uzdekı manüaturac.ılnr namına 

ş. hedesinin temdidi Okt b 1 h _ ı tt~• G t .1 • • sıparışlerde bulunacak olan bu heyet 
la ne yapalım ne hizmette kullana- Fakat m d" d k k · • ya rs mya. zır lısının batırıldıgı - • ..uyan azc ecı erırun b .. 1 d h . . d h k 
ı .. direkte . erekıvcn ~~ur en ayganı 2 - 1940 senesindf' Almanve ls - na dair ecnebi membalardan verilen 1 Verdiği mıberlcr ukgutin er e şc nmız en are et ede-
ım. n mm ne munasebet?. Yok- " . ce r. 

- Nerede emir buyurursanız ... sa tahtadan tasar f 
1 

a· . . veç eşyalarının mübadele şartları haberler resmen tekzib edilmektedir. Roma, 2<> {A.A.) - Stefanı: 8.. . • 
Bendcnizce her taraf milsavi.. bu direkleri yapın~ar~.sun ıye mı hakkındaki muahedenin temdidi. Diğe_r bir tebliğde Lcningrad erka- Roma gazeteleri, üç d~rt süt~nluk .ut '~."Ioğurdcul~rın T~pl~ntısı. 

Kumandan biraz düşündü Zili çal· Kaf d . - • • nıharbıve heyeti Finlandiyada ilk üç baslıklar nltındn Rus - Fin harbı hak- Bır muddettenbcrı şehnmızde hıs· 
· am an geçenlcrı anlamış gibi · k" d ·· · ·· uı. !çeri giren bir itfaiye neferine: _ Merd'v 

1 
_ 

5 
. Zongulda~ül gl ~an hafta zarfında cereyan eden rnuha - ın a haberler neşretmekte ve bu - sedılen boş teneke buhranı sud, yo -

- ı ene en aşagı 4 sanıyede ~ bel · · · h • t.. bhelerd la Fi k b"l - d · ·1 · ·· k .. l · 
- Mehmed çavuşu, çagır, dedi. inilir, direkten ise 20 saniyede meb'uslar heyvtl re erın nekttı~ı akkında şu malu - taun ce 

1 
t~ y~pıd nR • 

1
n mu ~ ı gud .. r .. ve .. ıx:~nırcı erı muş u vazıyetc 

Uzun boylu, karaynğız, aslan gibi Yangınlard . . k ... .'" • matı verme edır: arruz arı ne ıcesm e us arın ugra- uşunnüştur. 
a sanıycnın ço buyük Zonguldak 23 (Hususı) - 11 ki 1 p ts d - h · f b ·· · kted' birisi içeri girdi. ehemmiyeti d !tf . . . . . • ' . - e amo mıntakasında, kıtalarımız ıgı ezıme ı te aruz ettirme ır- Bu buhranın önüne geçilmesi için 

_ Emriniz kumandan, diye, rap ihbarından a::~rfki · da~ı~: yangın , şı_l~k bır mebus .. heyetı, ~a~zada. te~-1 ciddi muvaffakiyctler göstererek gün ler. südcüler ve yoğurdcular dün Ticaret 
ırelam verdi. yola çıkmalıdır B' k b sonra kıl\ler yapmak uzcrc şehrımızc gelmış de takriben 6 kilometre ilerlemişler - 1talynn gazetelerinin sureti mahsu- Vekiline bazı dileklerde bulumnuşlar 

_ lştc size yeni bir arkadaş. Oku· de İstanbul k.. ızkanca u saye- ve karşılanmıştır. Halkevinde yapılan dir. sada göndermiş oldukları muhabirler ve hariçten teneke idhal edeb'lm k 
, u asıp avuran yangın- t l t d . • k l ı d d - k b. . . . ı e ınnsı yazması epeyce imiş, bunu yazı- ların önüne g b'ld"k A . op an ı a samımı ·onuşma ar ol - Leaborz mınt:ı.kasında kuvvetleri • arma agını ır ''azıyette ncat eden için kendilerine de akreditif a 1 • 

eçe ı ı .. teş bacayı t . .. d R .. .. U k 11 d b 1 çı ma 
cı Halidin yanına ver. Tecrübe ede- sardıktan sonra yangına "t . muş ur. mız guıı e 7 buçuk kilometre hesabi- u~ yuruy ş o arın 9;_Il v? un .arı sını istemişlerdir. Ticaret VekT .. d 
lim bakalım .. dediği doğru ise yangın hiçbir faydası yoktur ş· g<lı .menın -· -- Je 150 kilometre ilerlemişlerdir. takıb eden knya;:ıı sen Finlandıya yogı.v ırd peyn"r imal.il 1 .

1 1 
hs~b· . • ım ı sana S ta 1 . . . üf 1 . d, bah tm kt d' 1 , ı a ıane erı sa ı -

yuıcımız üclc.cmıiş olur. yatağını göstereyim .. Daha acemi • Arı:- rl il ı~r . o .~a a ıstıkametinde kuvvetleri- m reze :ıın .en . e. e e ır :r. . lerinin dileklerini tedkik ettikten son-
- Başüstüne efendim sin o · . . -· . mız gunde 4 kilometre hcsabile 80 Bothme körfezıne gıden yol, şımdı 
- ş· eli k d' . ~ k ka- l . k ~un" ıçı~ sa~~ ~ıregın .yanında- .:raşıngton, 23 _{A_·A.) . Maliye 1 kilometre ilcr1emişlerdir. pek ağır zayiata uğrıyan Sovyet kı- ~~ memlekete teneke idhal edilmesi 

ımy :n ısı~et, • S emerb, n aı yolıl.laı m hırını vereyım.. musteşarı Hans, ıstıfa etmıştir. Di - ı Viborg mm takas d k tal talanna kapanmrntır ıçın bunlara da bir mikdar akreditif 
put ver. ntabrını gos er... onra ana Dediği yerdeki karyol'l d b. - 'h tt L' db " ,. k ın a ı arımız • . . 
gönder Ona söyliycceklerim var.. rini bana .. t d" s a ar .. an . ı- ger cı e en ın erg sun ı alb,, günde 3 buçuk kilometre katetmek Haber verildiğine göre yalnız Tai- açılmasını muvafık görmüştür. Ak-

- E,)nrcdersiniz kumandanım... devam etti~~s er ı. "'onra sozlerıne hakkında yapılan fenni tedkikat ile suretile 60 ki1ometre ilerlemişlerdir. pel mıntakasında Ruslar muharebe rcditif nisbeti ihtiyaca göre fazla • 
_ Haydi marş... meşgul olmak Uzcre havacılık ve araş Sovyet kıtaları Finlandiyalılardan sahasında 5.000 ölü bırakmışlardır. lnştırılacaktır. 
Rap .. Mehmed çavuş ayaklarını [De\ anıı ,·ar] tırma komisyonundan çekilmiştir. ı ıs. 7.abit, 105 küçük 7,abit, 500 nefer H.eıs~nkiye Jln,·a '.l'ruırruzu ~icaret Vekilimiz lıugün de tedkik· 

ıiribirine çarparak selam verdi. Ben- ------ csır almıslar. 30 top, 300 mitralyöz, Helsınkı, 23 (A.A.) - Reuter a- lcrıne devam edecek ._.e yarın Anka· 
de onu taklid ettim. Fakat benim a- • .S p O R 21 havan topu, 222 bomba topu, 3000 jansı bildiriyor: raya dönecektir. 
yaklarım biribirine çarparken onun· ti.ifek ve 7 zırhlı otomobil iğtinam et- Bir Sovyet tayyaresi, dün akşam, vv'V'v"-""""""""'""'""'""""""~~,..,_,.,_""".AA.. 
kiler gibi keskin ses çıkarmadı... K 1 ı· A k " L• mişlerdir. bir kar fırtınası esnasında, Helsinki IKTJSAD iŞLERi ı 

o önde, ben arkada odadan çık - u e 1 s erı ıseler Mektepliler Rusların zayiatı 1823 ölii ve 7.000 üstüne 15 bomba atmL:ıtır. Sadece bir ihracat Hazırhkları 
tık. Sağ tnrafdnki garaja girdik. So- B k b 

1 
. yaralıdan ibarettir. atelye harab olmu§tur. İnsanca zayiat 

la döndük .. bir küçük odaya girdik... as et Q Şampıyonu ş • Finlerin zayiatı 2.000 ölü ve Rus- yoktur. Memleket ihtiyacından fazla olaı. 
'l'as, kemer uydurduk .. fakat kaput 1 ampıyonaSJ lar tarafından toplanan 10.000 yara- Uuslar Jlarcl•fth ill<halıara Mı bazı hububatımızın ihraç edilmesi 
ıncselesindc yine zorluk başgösterdi. . [Baş tarafı 5 inci sayfamızda.] (Haş tarafı 5 inci sa~·~..tda) lıdır. BımluyorJar ? hakkında Vekiller Heyeti tarafından 
Bana boyuma göre kaput yoktu ... En Ah, N~det. 

1 
na<lıklan oyunun ikinci devresi daha 1 Ecnebi matbuat ve bilhassa İngiliz Londra, 23 (A.A.) - Havas ajan- çıkarılan kararname dün Mıntakn. 

~~çük kaput süpür stipilr yerlere de· ~~ Ha:b okul~ ve lise~i muh .
1 
h~reketli. g.eçmiş ve Galatnsaraydaıı ve Fransız g~zeteleri Sovyet taarru- sı bil~ir~yor: Ticaret Müdürlüğüne tebliğ edilmiş-

gıyordu. t~ıti · Fe~lu, İbrahı_m, Şenf, Nuri, Nızaınettının yaptığı bir sayı ile ma- zunu_n tamnmıle muvaffak olmndığım ı Salahıyettar kaynaklardan Amster tir. Bir çok ihracatçılar piyasadan 
.. E_~~i .. gün düzelttirme_k üzer~ en Bulend, Fıkr~t~ Rasım, HalUk. çı Galatasaray O - 1 kazanmıştır. h~.:.tii. n:u~affakiye~izlikle neticelen- d~~a. gelen.ve oradan D~ly E"-1Jressc mal mübayaa etmeğe başlamışlardır. 

kuçugunu aldım. Tahta bır merdıven- Hakem Naılı :hforan. llaydarpa~a 3 - Yücaiilkü o dıgını bıldırmektcdır. Bu haberler n- bıldırılen bır habere gorc, Ruslar, HilkCımetimizin bu milsaad · ··. · 
d · .. ti k k O b l Ş f 1 d T.,. · • ı Finl d' d k' h kt:. ·1 csı uzerıne en garaJın ust ne ç.ı tı ... yun aş ar başlamo.z vaziyete ere stadyomunda yapılan Hay - sı sız ır . .coın arazısınin Sovyctler Bir- ' an ıya a ı are utı ı kbahara ka k b ,vd , 

l:Ierhangi bir leyli mektebinkinden hakim olan Kuleliler ilk dakikada darpaşa Yucaülkü karşılaşması Hay- liğine karşı bir ecnebi silahlı taamız dar tehire karar vermişlerdir. ger~. ~·g ~ 'e 1~er;~se arpa ve 
daha temiz bir yatakhane idi burası. yapılan iki sayıdan sonra kuvvetli darpaşa hfıkimiyeti albnda geçmiş, mevkii olduğunu nazarı itibare al -1 Finlandiyadaki harekat sahasında ç~v ar .1Y~ an. ' para kad~r 
Buranın mekteb yatakhanelerinden rnkibleri Deniz Ha b k 

1 
r . birinci devrede iki sayı yapan Hay- mnk lazımdır. Bu sebeble Manner- bulunan askeri mütehassıslar Kızıl- yukselmıştir. Bılhassa serbest bug

biricik farkı dö~mesinin iki üç yerin- muhtelitine k~rşı ~ 0 ~ uk ve b'ıscs~ darpaşahlar ikinci devrede de 1 sayı hcim hattının Siegfried ve Maginot ordunun halen işgal etmekte bulun- ?a~·ıa:ımız ecnebiler ta:nfından da· 
de delikler bulunmasında idi. un tak'b ed . ~va_ a ~r 0 kazanarak merjik rakiblerini 3 • o hatlarından aşağı kalır bir yeri yok- duğu mevzilere çekileceğini ve hava- ~mı bır surette tnleb edılmekte oldu~ 

Bu deliklerin ortasından çatıya ka-
1
y
5 1 

hl ı. be.r~k ?ırıneı devrcıyı 23· yenıneğa muvaffak olmuslardır. tur. lar düzelinciye kadar yeni bir ileri ha- gından bu cins malların fiyatları 
d . . e erıne ıtırdıler. K s k · .. · v. . .. bir kaç gun·· de be · h · l' b. ar uzanan bir dırek geçıyordu.. l . . nbatnş 2 - Perlc\'Jlh·al ı ovyct ordusunun Finlandiyayı g re etıne t~bbus etmıyccegını soyle- n rı e emmıyet ı ır 

Bu direğin burada ne işi vardı? Her kıncı devred~ de lıfıkim oyunla - Günün ikinci knrşılaşm~ını Ka- giinde istila edeceğini tahmin ettiği mişlerdir. tereffUa gitmektedir. 
halde bunlar çatıyı takviye i~in kon- ~~; devam ~~tirerek ~arşılaşmayı bat.aş ile Pcrtevniyal yaptılar. de iddia edilmişti. Halbuki Sovyet or- }{uslar Zelıir1i Gaz KuJJn11mışla:r DUn g len UhalAI "fY••~ 
muş olmalı idi.... Bö~l~ çürük çatı~ı lar." e karşı ,>3,, sayı ıle kazandı - Kabalaş: 1:fa~iz, Mehmed Ali, Fa-, dusu bil~kis yukarda~i se?eblerden Kop~nhag, ~~ (A.A.) -:- . General Dün li~anımıza gelen Transilvan-
Yerde yatmak hıç de ışıme gelmezdı. ruk, Cevad, F erıdun, Kemal, Nevzad, dolayı bır hamlede Fınlandıyayı isti- Walenıus, Polıtıka gazetesının husu- ya vapurile muhtelif maddeler ithal 
Ben canımı sokakta bulmamı~tım Ba.cıtan sona kadar büyük alaka Hüseyin, Nevzad, Ahmed, İsmet. ıa etmenin mevzuu bahsolamıyacnğı- si muhabirine verdiği bir mülakatta, edilmiştir. Bilhassa son zamanlarda. 
~ .. buraya röportaj yapmağa. gel _ ve heyecanla ta~ib edilen dünkü kar Pertevniyal: Sedad, Rıdvan, Hay - nı bilmekte idi. Sovyetlerin gaz kullandıklarını söyle· piyasada mevcudu azalmış olan m 
clıın. ölmeğe değil... Rılaşmada Kulelılerin kuvvetli rakib- reddin, Mclımecl, Adil, Mustafa, Na- Rus Ricati Haldl<i Ilir miştir. General, Ji'inlandiya mUtehas- ve zücaciye eşyası külliyetli mik:r-

Mehmed çavuşa: leri Deniz Harb Okulu ve lisesi ci, Salfihaddin, Şükrü, Fahri, Ömer. Hezimet Oldu sıslan tarafm<lan muayene edilen bir da gelmiş olduğundan buhranın nis· 
- Çavuşum, dedim .. ba§ka yatak- muhteli~n_i m~him bir sayı farkile şeklinde sahny~ çıktıl.~r. Amsterdam, 23 (A.A.) _ Havas ~?~il? ~un~ ~at'i surette isbat etti- beten hafifliyeceği ümid edilmekte· 

lıane yok mu?. yenmesı şımdıye kadar yapılan spor Çok hareketlı enerJık ve tamaınile ajansı bildiriyor: gını bıldırm!f;tir. dir Bundan ba"'ka . , la kill V ··t . . . . . "" aynı \apur . - ar.:. lvarda old~~ gibi basketbolde de di- mu evaz~ geçe~ ıkıncı. devre. ı - 1 İyi bir kaynaktan alınıp Norveç ve .Rus Lfman1an Kaımndı liyetli miktarda teneke de ithal edil .. 
- Kabılse ben. orad: yatayım.. ?er .. a.skerı vlıselerden bir iki gömlek bera~~rlıkle. netıcele~n:ış,. aynı şekil fsveçten Helsinkiye gelen haberler, Tallın, 23 (A. A.) - Şimdi tama •

1

. miştir. 
- Buranı~ n~~n var... Ustun oldugunu göstermiştir. İyi ha- de mutevaz.ın geçen ıkıncı devre or- uzak şimal cebhesindeki Rus ricatinin mile donmuş olan Leningrad, Kronş-

Yl - Çatısı çilrük te .. ya gece başıma zırlandıkları için takım halinde pek talarında bır. sayı. ka~_an Kabataş- hakiki bir felaket denecek nisbette tadt ve Buga limanlarının işe yara- Gazi köprUsUnUn demir 
kılırsa.. • _ glizel oynanan Kuleliler ferden de ts lıla~ kuvvetıı rnkıb1ennı 2-1 yen - arttığını göstermektedir. Ruslar, ka- mıyacak bir hale gelmeleri üzerine ayakları yerine konu or 

b· Çavuş hayretle benı baştan 8.§agı tanbul muhtelitinde yer alacak Mu- mege muvaffak olmuşlal'dır. lçarken, mühim mikdarda malzeme Sovyetler Birliği, daha ziyade Eston- Harbm' b si ·· · Aly 
ır süzdii sonra· ff Ş .. Volevbol K r 1 - . . . . ~aması uzerıne man-- , . :. _ za ~r, eref, Husameddin gibi kıy • ı ı a ~· •şrr 'C'rketmektedirler. ya lımanlanndan ıstifade etmektedir. yadan vapurla getirilemi en Gazi 

fttıJ Çatının ç~ruk oldugunu nereden metlı elemanlara maliktirler. DünkU j İki hafta evvel başlıynn m Rus za,·iatı Halle JlükiimeU Reisi köprüsUnUn demir •akl Y .h t 
adın? .. dedı. knrşılaşmada yapılan sayılardan 27 voleybol müsabakalarına dün uı.. Amsterdam 23 (AA ) Reuter Kurşuna Dizilmi!'i tr 1.1 Alın aJd arı nı. a~e 

- Am B lam k s· . Ş ef 2 · · ·· · vl H Ik . sal · ' . . - St kh 23 en yo ı e anya an §ehrımıze ~ an çavuş... unu an a ım er , 1 sını Husameddın, 8 ini yog u a evı onunda devam edıl- ajansı bildiriyor: o olm, (A.A.) - Havas: . . . 
; .. kadar zor mu, baksana çatıyı direk- Muzaffer, 3 ünü Abdi, 2 sini Meh • miş ve §u teknik neticeler elde edil- Mosk k d 

1 
·aı Tceyyild etmiyen bazı şayialara gö- getil rtilmk ıştır. Yakında yerlerine k~ 

" tak · tm· . · .1 Al' 1 . . . . t' ovaya a ar ge en §ayı ara F' . nu aca tır. 
vıye c ışsınız.. meu ı, ını Alı yapmışlır. mış ır: göre Kızıl d F' 1 di re ınlandiya demokrat ve halk hil-liik Kah, kah, kah ... Demek çatı ÇÜ· Atletizm, fütbol, voleybol bent -1 Dariişşafaka - İstiklili "12 • 15,, nefe; zayi:; v~'rm ~:ı.an Aya~a 25

:
0
1°01 kumeti erkaru, Sovyetler tarafından Diğer taraftan Gazi ~öprUsünUn 

ha!... bolden sonra beşinci şamplyonluğu "15-11" , ''16-18,,. ra nazaran yaralı;ar::· h;nt~şayıa ~- tevkif olunmuş, hatta Kuusinen idam top~a d?ldurularak sevıy~eri ytik-
ıu!3easınp kalmıştı~. Sözlerimde gü- kazanan l{ulelileri ve yetiştiricileri 1 Boğaziçi-Ticareti "3 - 15,, , "2-15,,. kaçanların sayısı da 35.oo~ di~rın ,. e edilmiştir. seltilen ikı başın~:. 6~ yagmurlnr .. 
1q cek ne vardı kı kahkahayı ba • kıymetli spor öğretmeni Htisamet _ San'at okulu _ Vefayı "13 _15 Salla Ü"bl . d, , · • ·~~- dnn sonra bazı çoküntüler olmuştur. 
~0.rdu. Artık bu kadarı fazla idi. tin Güreliyi tebrik eder gelecek m .. 116 15 

.
1 

. ı:r- . " ' z~ 1.csın c n~slar 8.000 Tayyareci Fokker öldU Bu suretle ay başında vesaiti nakli-
........ M hmed ded' .. ul - ,, sayı ı e yenmış uı.yrıyc gel- ~lıat Vcrmışler N 'iP 23 (AA) Ta , , 1 , v tabın· 1 G ~ e çavuş, ım .. sozle • ssb2lralar için nıuvaffakiyetler dile - mediği i . M ır k hl h" H ıs· . evyorn, . . - yyare yc)e açı ncagı m o unan a.z1 

ele gülünecek ne var?.. • n-,. k çın ua un mc te tik • .e ınki, 23 _(A.A.) - Reuter: fabrikatörü Fokker ölm~ür. 49 ya- koprüısiinün bu acılısı blru daJıa. ge< 
men azanmı§tır. ~ım:ıl vp rlo~ şimal cebhelerinde şında idj. ı lcikccckw..• 
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SOLDAN SAGA: 

l - Siya:;ct, .Nota. 
2 - Eğlence, Tabanca sesi. 
3 - Meşhur bir Türk şeker .. 
4. - Vilayet, Çocuk yemeği. 
5 - İkinci, Bir isim. 
6 - Ekmek, Hazır. 
7 - Bir elektrik vahidi kıyasisi, 

Dilsiz. 

••• 
İstiklal Caddesinde Komedi 

Kısmında 

BugUn 15.30 da 

Bu gece 20.30 da 

İKİZLER 

Hergün saat 15 den sonra Be
yoğlu Ağacami karşısında 133 
No. lu Hasanbey apartım.anın

daki muayenehanesinde hasta
larını kabule başlamıştır. 

--- Telefon : 43920 __ _. ~-- DiPLOMALI_ BiR DiŞ;i 

24 lLKKANUN 1939 

i. ·,. ı• .·,· 4 .... 

Sabah, Öğle ve Akşam Her 
yemekten sonra günde 3 defa 

8 - Merhamet, Rüzgarın yaptığı. 
9 - Bir romancımızın adının ilk 

iki hecesi, Knrtacah meşhur 
bir .kumandan. 

lstanbulda veya Anadolura muayenehanesi olan bir pratesyen bir 

iş arıyorum Dişçi ile çalışmak arzusundadır. İstiyenler şartlarını havi mektubla
rını lstanbulda Şehzadebaşında 7 No. lı dükkanda tütüncü Bay Meh
med Özil eol elile K. D. adresine önderirler . 

.Muhacirim. İlk tahsilim vardır. •ıiiiiııiııııiiiiılilııiıiıiııııiiııııiıiıiiıliiıiiıiıiiiiiıiiiiıiliıilıllia.1•iıill•ı•••••••• 

POKER T raş bıçakları 
Dünyanın en iyi traş bıçaklarıdır. 

lO - Bir kadın ismi. 
Dairelerde veyahud yazıhanelerde Jstanbul Belediyesinden : YUKARIOA~ ~A(H: 

1 - Hırsızların düşmanı, 

biçen alet. 
2 - Vakit geçirmek. 
3 - Bir göl, Anın tersi, 

2'.l/12/939 pazar günü sabahından itibaren birinci nevi ekmek fiyatı 

~i~rm~g~ hl~~ere WiMi~=~oo~v~e~f~ır~u~c~~~~~oo~d~&~t~b~u~ç~u~k~k~u~ru~ş~t~ur~.~~~~~~,~·ı~~~~~7~,,~~~ 
İptidai Adresimiz: Unkapanı Haydar Bos -

-1 

Buğday odacılık ve buna mümasil iş arıyo -
rum. Annem de çocuk bakmak, ev 

otel. 
·4 - Iztırnb çeken. 

j tan sokağında 10 numaralı evde 
Saime ve Havva. 

5 - Nota, Çok değil. 
6 - Türkiyede çok bulunan bir ======================== 

maden mürekkeb isim. Dr. lha•n Sami ~ 
7 - Yerine, Fob değil. a·· ksu·· ru·· k Şurubu 1 
8 - Şu, Mektebe giden. 
9 - Yakılır, Bir vilayet ismi. öksürük ve nefes darlığı, boğ-

10 - Minın tersi. Hanın iyisi, Nota. maca ve kızamık öksüriikleri 

için pek tesirli ilaçtır. 

- Herkes kullanabilir. -

H* 

Or. Hafız Cemal 
Lokman Jlrldnı 

Oaalı lllye MUtshassısı 
Divanyo1u 104 

Muayene tantleri pazar hariç 
her gün 2,5 - ~ salı ve r.umnrlesi 
sabahları 9 - 11 hakiki fıkara 

kabul olunur. T. 22398 

K ,,.,,, i 1 

Memleketimizin en büyük sanayi mü
essesesi olan KARABÜK Demir ve Çelik 
fabrikalarınan çıkardığı ve Alman kok
ları gibi kuvvetli teshin KOK KÖMÜRLE
RiNi müessesemiz tarafından sataşa 
arzediyoruz. 

FIATI Depoda teslim 26 lira 25 Kuruştur 

VEHBi KOÇ ve ORTAKLARI 
Gala tada F ermenecilcr No.90 Telefon: 40977 

Depo: Kuruçeşme. Telefon 36/208 -

Milli Reasürans 
Türk Anonim Şirketi 

Föniks dö Viycn ve Türkiye Milli 
Sigorta Devir Bürosundan: 

Hali tasfiyede Lö Föniks dö Viyen Türkiye Milli Sigorta Şirketle
d ade sigortalı olup ta bu şirketlerin tasfiye haline ginne8l üzerine lkh
"1MI Vekiletinin 20/ 10/ 1936 tarihli kararnamesine tevfikan sigorta mu -
kallelelerini başka f}irketJere devretmek üzere şlrketimjz devir bürosuna 
aıHnca.atta hulunmu' ola.nlardan aşağıda isim ve mukavele numarala.rı 
r.miı etjhasın nihayet on be!i gün 7.a.rfmda şlrketlmlz dedr bürosuna mü· 
~ocaa&la muamelelerini tekemmül ettirmeleri, bu müddet zarfmda müra
euatta bulunmıyanlann bu ilinden sonra vaki ola.cak müracaatla.rmm hiç 
lııi r saretle na.zan dlkkat.e alınmJyacağmı ve Poliçelerinin adreslerine iade 
el ıuıacağı cihetle atakadaranm muag:;j müddet Earfmda Yeni Posta.ne 
a 'ka.~ında kain Türkiye hanında .M REASVRANS TÜRK ANONİM 
1 i.RKETl, I•'ON1KS ve TlJRKlYE MlLIJ Sigortalan de\ir bürosuna 
1111racaatlan ilin olunur. 

İsim Sigortalı bulunduğu 8irkct lUukavele No. 
B •y Mehmed Arif Türkiye Milli 5541 

" 
Şevket Önçen 

" " 4643 
,. Haris 

" " 5554 
,. Abdülmecit 

" " 3885 
Fuad Oğuz Şeşen 

" il 5693 
,. Hüseyin 

" " 5879 
Osman Fevzi Föniks dö Viyen 12.018.71 

" Kırzade Mehmed Sabri 
" " 12.018.327 

,. Elyezer Roditi 
" " 12.015.796 

Kabriyel JUrden ,. 
" 522053/12.015900 

" Jomtov Sazb<xa 
" " 12.016.966 

" Mitakides 
" 

,, 526472/12.0lG.028 

· Devlet Demiryolları - ~ ...... ~ ................................... ~~;~ 
İl anlan 

Muhammen bedeli 1940 lira olan (10.000) kilo göztaşı 5/1/ 1940 ?-./ ~ 
cuma günü saat (10.30) on buçukta llaydarpaşada Gar binru.ı dahilinde- ~~~ 
ki komisyon tarafından ac;ık eksiltme usulile satın alınacaktır. ~~......:.~~~ 

Bu işe girmek istiyenlerin 145 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat ..., 
ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar · 

· komisyona müracaatları lazımdır. 
Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız olarak clıı.ğıtılnıakta - ~ 

dır. "l 0536.. > 

T. i S . B A N K A S 1 

tr:-..5 hıçaklnrı g-eldi. Jlcr yerde bulunur, marlmsına dikkat ediniz. 

' DEVLET DENİZ YOLLARI İŞLETMESı 
UMUM fv1ÜDÜRLÜGÜ İLANLARI 
İdaremiz memur \'e müstahdemleri için açık eksiltme ile satın 

alınacağı evvelce ilan olunan ve talibi çıkmıyan aşağıda cins ve mik
darı yazılı kumaşlann eksiltmesi 26 K. Evvel 1939 tarihli sah giinün<' 
temdid edilmiştir. Muvakkat teminat 232.80 Türk lirasıdıl". İsteklile
rin yazılı gün ve saatte Umum Müdür)ük Alım, Satım Komisyonuna 
gelmeleri. 

l\lik<ları 
100 - },-f-ct-rc-

210 " 

Cinsi 
~vc-rt-k-um-aş 

" 

Vahid fİ) atı 
500-
160 

20 K. Evvel l 939 tarihli ilanın hükmü yoktur. 

lkdl'li 
L. Kr. 

2000~--

1104 -

3104 -
"10685,, 

1940 küçük cari hesablar 1 
iKRAMiYE PLANI 

Keşideler: 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağustos, 1 lkinciteoriıı 
tarihlerinde yapılacaktır. 

Kumbarals ve kumbara.nz ht:3apUınnda en a.t eızt lirG.!1 b1dunankJf' 
ku.raya dahil edileceklerdir. 

[ Istanbuf Belediyesi llinları 
bk Muhammen 

Teminat bedeli 

1940 iKRAMiYELERi ~'--..... 
1 Adet 2000 Liralık= 2000. - Lira 
3 " 1000 " = 3000. - ,, 
6 " 500 " = 3000. - ,, 

12 " 250 " = 3000. - " 
40 " 100 ,. = 4000. - " 
75 " 50 " = 3750. - ,, 

210 " 25 = 5250. -
" 

Tü.rJdye Jş Bankasına para yatırmakla yalnız para biriktirm~ 

olmaz, ayni zamanda taliinizi de denemiş olursımıı::. 
• •• fi 

SahilJi : Ahmet Cemaleddın SARAÇOCLU 

Neşriyat müdürü: Macit ÇETİN Basıl<!:;:tı yer: Mntbaai Ebüzziya 

' 

18.00 240.00 Taksim Mete caddesi 2/2 numaralı kışlanın orta kıt· 
tında 3 odalı daire. · 

6.30 84.00 Taksim Mete caddesi 2/ 1 numaralı kışla nltında 1 odıı-
22.50 300.00 Taksim Mete caddesi kışla içinde 2/ 3 numaralı 4 o· 

dalı bir daire. 
45.00 600.00 Taksim Mete caddesi Panorama geçidi •1, 1/1, 22/24 

No. Panorama gazinosu mahalli. 
4.50 60.00 Taksim Panorama geçidi 20 numaralı kı~la nltınd~ 

1 oda. 
2.25 30.00 Taksim Panornmn geçidi 3 numaralı baraka yeri. . 

ilk teminat mikdarlarile tahmin bedelleri yuknrda yazılı emlak ıw 
raya verileceğinden ayrı ayrı arttırmaya konulmuştur. lhale 1/1/9:l() 
pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Şartnamclc:' 
zabıt ve muamelat müdürlüğü kaleminde görülebilir. Talihlerin ilk tc~!· 
nat makbuz veya mektublarile ihale günü muayyen saatte daimi eneli· 
mende bulunmaları. "10397,, 

• • • 
Kadıköy • !çerenköy hattının şimdiye kadar tramvay caddesini t:.r 

kib eden gürezgahı Kadıköy iskele meydanı, Söğütlü çef?mc, Kurbağnll 
'~Mahmudbaba önü,, Ziverbey köprüsü ve Kayışdağı yolile GöztepC 
Snnatoryom, ve lçcrcnköy olarak tebdil edilerek görülen lüzum üzcrırı 
halen işliyen üç otobüse daha üç otobüs ilave edilecektir. 

Burada otobüs işlctnıeğe talib olanların tasarruf vesikası ve ucı-c 
tarifesi mbtcderck istida ile nihayet 29/12/939 tarihine müsadif cııfll 
günü akşamına kadar bele<.live riyasetine müracaat etmeleri ilan 0Jurı11 r" 

"~"i43,, 


