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Fin iler Her Cephe e1 Ticaret Vekilimizin 
Zafer Kazanıyorlar ''Yeni Sabah,,a Beyanatı 
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350 Sovyet 

e8ıkanlarda-1 
Tayyaresinin Akını "ihtikara karşı karar ar 

Finlandiyalılar;; Eline Bir Çok biaman Ve devamh OlaC 
r 

ttalyanm Balkanlarda bir Al • 
inil.il yalıud bir Rus istilasına kar· 
tıı liikayıd kalmaması, Balkanlarda 
bolşC\izmln tcessiisüne meydan 
\'ermemek istemesi Balkanlılarca 
memnuniyetle tcllkki olunursa 
<la bu hizmetin \'e nUikanın altın
da. İtalya lehinde bir maksad giz.. 
lenip gizlenmediğini de dilı1iinmek· 
ten lu~ndilerini menedemozler. 

Harp Malzemesi De Geçiyor Fransa Gümrüklerinde Türk ihraç Ma la, 
rının Uğradığı Müşkülat izale Edildi 

~..,_J Her Maldan Memlekette Kafi Miktarda Stok V c'" 

Nazmi T opçuoğlu 
Ankaraya Gitti 

Yazan: Hilseyin Oahld YALÇIN 

• talya Hariciye Nazın Conte Ci-
ano'nun nutku siyasi mehafi

hn dikkatini tekrar Balkanlar üze
rinde topladı. Garb cebhesinde zaru
rı ~ aşka bir sahnede har-

llerl ile zihinleri 
lann hatıra 

- - + 

Geçen pazar günü eehrimize gelen 
Ticaret Vekili Nazmi Topçuoğlu bu 
akşamki ekspresle Ankaraya gitmiş
tir.' Sayın Vekil, Haydarpaşada vali· 
miz Lütfi Kırdar, İstanbul komutanı 
Halis Bıyıktay, Ticaret mUdUrlilğU, 
vilayet parti erkanı tarafından uğur· 
lanmıştır. 

. Diğer ta- '3ayın Vekil, kendisine Pendiğe ka 
rtağı gibi dar refakat eden bir muharririmlze 

irliğinin Kar altında görünmemek i~in beyazlar glyinmfş Finlan~ şu beyanatta bulunmuştur: 
terinden 1 askerleri lıarbederlerken (Yazısı 3 d6) "- Bir haftadanberi lstanbulda 
ası da ===-======================::::..:==============bulunuyorum. Meşgul bulunduğum i3 

ı şte Av- v· . . G d ' 
~reı ' lya h~~~~ ırgınıo ay a nın ler hakkında gazeteler parça parça 

malumat vererek efkanumumiyeyi ay 

dınlattılar. Matbuatın bu alakasından 
cıye Nazır alaka ile ta-
kib olunmamak kabil değildi. Çok Mu·· h .

1 
m· Ya 

5 
dolayı arkadaşlarınıza teşekkür eder 

İtalyan gazeteleri Hariciye Nazır-! Z 1 1 rinı. 
larııun nutkunun haricde uyandırdığı İstanbulda bir hafta zarfında aldı· 
tesirlerle pek çok meşgul oluyorlar 1 ğım kararların tatbikatına ş.i,d hazır. 
"c her taraftaki ıntıbaıan büyük bir /ta/yan Siyasi Muharriri, /ta/yanın ııkıar Jçin Ankaraya gidiyorum. Bu 
eh<mımiyetle kaydediyorlar. Geçen tetkiklerden vardığım neticeler şun· 
tlin Yugostnvyada çıkan Vreme ga-; Af manyaya .Karşı Bugünkü Vazi ıardır: 
2:ctesinin bir makalesinden bahset- 1 - Pamuk Meselesi: 
tni~tik. ltalyan gazeteleri nutkun yeti /le 1914 deki Vaziyetini 1lk spekülasyon pamuklu üzerlnde 
b~ı·icdeki tesirlerini hep Ciano'nun • • • • görüldü. Halbuki yerli fabrikaların :yuk siyasi deha~ı~a karşı bir ha~-, B ı r ıb ı r ı ne B t! n zer B ıı l u yor aevam eden istihsaııeri gümrüklerde 

nlık, İtalyan polıtıkasına karşı bır Ro • .,. (A ,.. ) "Lo dr aktı . İt.al il ki ··u-fikl bulunan Alınan İtalyan ve Japon l'nerb f t kr d .. k mu, ... ~ .ıı. - n a ı• \e ya e es muLoı.o er,. ' 
aı u ıye §e ın e gorme ten zevk başlığı atlında yazdığı bir makalede B. Virginlo Gayda ittifakı müsellesi menşeli mallar normal talebin çok ÜS· 
ıyorlar. İtalyanların Balkanlarda . . ' tünde b" "ktarda olduğundan fiyat Dün Aılkaraya giden Ticaret Vekili \'agonun pt•ncen~5mclı• 

1 
bilhassa mevzuu bahsettikleri mem- \"e 1914 deki sıya.'" vaziyeti hatırlatıyor ve lt:aıyanın itilif CJevletleri ya- yük. 

1 
ır ~ıd h. b" ak 1 '--b 

ı J .. ı. oında harbe girmesini intaç eden müzakerelerden bahsediyor se mesın e ıç ır m u se~ -.. .. iii!ıii;p;;p;!ii!ii~k;;;;;e,..n .. dlsinl~~t~eşiiyii0iie-g!!l!!el!iiiienliiil!lı!e,,_re....,,..veda.-;;;;;;;o;;;edo;;.e..-r.lce ... o==--------"" 
~et Yugoslavyadır. İtalyan gazete- . . . . ~ • .. · .. oktu • -
lerine göre Yugoslavya İtalyan d t- G~~da, o zaman İta.IJanın bıtara.fhğıru ilin ettiglnl, çunku Alman Y · . • o 
luğuna pek bağlıdır ve ltalyadan :n harbinin tedafüi bulnnmaibğını tebarüz ettlrlyor \'e İtalyanın harbe gir- Bu vaziyet karşısında şu tedbırleri N o e 1 1 ç ,. n ç N u t u k 
dc.tece memnundur. Fakat İtal meslne tekaddtim eden müzakereleri hatırlatmakla iktifa ediyor. aldık: 
tazetelerine bakarak Yugoslavyay:; . ~u makalede medcftr hi.dlselerin hatırlatılması ile iktifa edilmesi A. Yerli fabrikalar tesbit edilen 
~lrıuınumiyesi hakkınd ed" .1 k sıya."!.l ve matbuat meha.fillnde şimdiki vaziyetle 1914 vaziyeti arasındaki fiyat esası üzerinde azami randıman
tlkirlerle başka meml:euC::

1 :~ _ müşabeheti kaydetmeğe sevkeylemektedlr. [Sonu 6 ıncı sayfamızda] 
~raddan akseden haberler arasında 
ir dereceye kadar farklar mevcud 
~duğu göze çarpmamak kabil de • 
•ıldir . Galatasaray Dünkü Maçta 

1 Yendi Fenerbahçeyi 3 -
•• :a_ymis gazetesine Atina muhabiri 
....-atından çekilen bir telgraf Yu
tosıavyada şu sırada hüküm süren 
~lssiyat hakkında dikkate layik ma.
~at veriyor. Hakikati anlıyabil-
~ek, daha doğrusu Yugoslavya rea- , --~·~
~tesiııin muhtelif memleketler mat
d llatında nasıl muhtelif aynalar için·· 
e aksettiğini görmek için Ti.mes ga

~.te.sinin Atinadan aldığı haberlere 
toz gezdirmek lizımdır. 

'l'imes muhabirinin mütaleasına 
~öre, Ciano'nun nutku Balkanlarda 
el' tarafta memnuniyetle ka.I'eılan

b:ı.akıa beraber, bu takdir ve tasvib 
tevahiri altında İtalyanın Balkanlar 
~kkında gösterdiği alakanın almağa 
. ~!ad.ığı şekillerin verdiği bir endişe 

tıııidir. Mesela, İtalya Hariciye Na· 
~l'l!lın İtalyanın hayati menfaatleri, 
~at sahası ve tarihl talebleri hak· 
,. da mütemadi surette ısrar ctme
b~ nelgradda gizlenmesi imkll.nsız 
ır rahatsızlık uyandırmaktadır. 

lı Geçen yaz hUkfımet naibi Prens 
l~l Roma.ya seyahat ettiği zaman, 

Yanın Yugoslav topraklarının ta
~lyetine riayet edeceğine dair a
~ı'k, ve ka.t'f teminat verilmişti. ltaı
~ liırvatları hiç tahrik etmediğini, 
tı~l°Vu.Un.rm hareketi ile mti.nasebeti 

aclığıru söylcmi~ti. Fakat İtalya-

~ liırvatistanda hAUl faaliyet gös
(Sonu 5 inci sayfada) 

Hüseyin Oahld l'ALC!IN 
1 

-D~ ?naÇta nebıhıhı blr Qln!.:Jnl ~ 5Ut1 bir 5iltUnH Galatasaray kalecisi Osman kurtarırkev 
(Maçın tatsflat ve tenkidi ile diğer spor lıaoodislerimia 5 inci t>e '1 mi 8ahifelerimizdedir) . , 

' 

-----··- --
Fransız Başvekili, Rodo!f Hels~ 
Ve Papanın Dün a~ceki Nutu .~lar~ 

Sovy etlerin 
Türkiy~ye 

Bir Teklifi 
21 kantmuevvcl tarihli Vre

me gazetesi, Ekçeynç Tclcgraf 
ajansınm verdiği §U telgrafı 

neşretmiştir: 

"Moskova siyasi m.ehafili, 
Sovyet Rusya ile Türkiye ara
sında birkaç ay cınıcl Moskova
da yarıda kalan mü;:akcrclerin 
müsbet bir şekilde intacmı pek 
arzu etmektedir. Bu gaye ile 
M oskova, Anka.raya müzakcre
lero yeniden ba§Uımak lıusıısım
da tekli/de bulunmıı§tur.,, 

Alman Klübünü 
Teftiş 

Londra ve Paris radyolarında neı:ı
redildiği zikrolunarak, dünkü akşam 
gazetelerinden birinde, Yüksekkaldı • 

nmdaki Töytonya Alman klübünde 
bir arama yapıldığı yazılmakta idi. 
Dti.n yaptığımız tahkikata göre, ku· 

lilbde polisçe arama değil, vilayetin 

( ~nu 3 üncü sayfada ). 

Paris, 24 (Hususi) - Fran~ ba · 
I vekili Daladier, dün gece yaptığı r . ,. 
el mesajında şöyle clenıietır: 

1 - Size Fransız lıül·':rncti başv<'h.· 
li sıfatile değil bir dost sıfat!Je hit,1~ 

!ediyorum. 

1 Dört ay evvel Almanya dünycy'l 
bir bomba attı. Fakat bu bomba lfr:i 

yakmıyacaktır. Zira i··ransa kuvı.·~t
( Sonu 3 iincii sayfada l 

Gölge Müsabakamız 
Abidelerimiz: No 4 
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Sahife : % 
TENi BABAB 

A 

Bir Ecnebi Alimin Hazreti u
ında Sözleri hanımed ve Dini Hak 

-18-

Bir Haftalı 
p·yasa OKUYUCU - .. 

DİYOR Kİ - --
Son bir hafta zarfında ithaiat ve 

ihracat piyasasile dahildeki tic.ari fa- ı 
aliyet gayet hararetli geçmiştir. Muh 

Hazreti Peygamber hakkında ya- rahim de, Yaku~. da, ?avud da, ı.:u· telif hububat ve gıda maddelerile ba- Bir ınütekait okuyucu
zılınası lô.zımgelen şeylerin cildler sa da, Isa da soylemışl~.rdır .. Fa~a~ zı ham maddelerin son bir haftalık muzun ilaç ve miistahza 
teşkil edecek kadar çok olduğu ma- "Mtt1ıa1mnt;dn onların soyl~ıklennı piyasa vaziyetini bildiriyoruz: 
Hundur. Esasen eserimizin çerçeve- hazmedcrniyen, _anlamı.yan ~nsanlara Buğday: rat hakkında bir teklifi 
sinin biraz haricinde kalan Hazreti daha açık, d;'tbık ~abıl?~tı ';. h~: Bu hafta Toprak Mahsulleri Ofisi Muhterem Ticaret Vekilimizin 1s 
:Muhammedin hayatını ve dünya!-a mı ~:ha ~ emme ve rn ay ır \ piyasaların ihtiyacını gidermek ve tanbulda mal fıkdanından mütevel· 
h d. tti-· b""yük dini tahlil degil, teblıg etrnıştır. ·· d bt ·a f" lid ihtikarın önüne geçmek için la· e ıye e gı u . . "Put u· -. k""k.. d yıknrak sebebsiz yere tereffu e en ıg ay ı· 
kendinden sonra gelenlerin devırlerı- perk es _ _ıgı . od ~ A~ h dücün- yatlannı normal bir seviyeye indir - zımgelen tedbirleri almağa uğraş-

. te "hd" Bununla beraber Resfı- onun en azı uzenn e a " "' · d b ı tıgı- şu"'kranl"' go··ru··yoruz Lakin 
nı şrı ır. . "Ali h f'kr" k . olacak ha- mek rnaksadıle Haydarpaşa a u u - nı .... · 
ıu Ekremtn irtihali faslını _k~patır- ck~ksıi,b" d~ :k 1 ı u::::ir nan kendi stoklarından bir kL<mlını :m tedbirlerin fıtiyen gelecek mallar 

b" hancının bir Hınstıyanın ı ır ın ı ame e ıo:; . or· b +~ bb.. üzerinde miiessir olacağında şüp· 
gen ır ya. . ~. an hakkın- "Evvela Musa ve sonra Isa dini ii- satışa çıkarmıştır. ıs u "":1~ us -
Pey?~~n~ı~ ve Ku~ 'd tmed n !imleri Arabistanı içinde bocaladığı !erinde muvaffak olmuş ve fıyatlar hcıniz yoktur. Ancak Avrupada 
dakı fıkı_rlcrını buraya ay c e putperestlik deryasından çıkarıp kıır eski seviyesine düşmüştür. harb başhyahdanbcri memleketi -
geçemedik. tarmak için çok uğraşmışlar, fak~t Hükumetimizin son iki gün içinde mizde hükümferrna olan ihtikarın 

Bir ecnebi alimin muvaffak o1amamı§ıardı. hububatın ihracına müsaaae etmesi önüne geçmek isin henüz yeni bir 
•• • "Bu mazhariyet Muhammede aid- gerek buğday ve gerekse arpa ve çav- tedbir ittihaz edilmediğinden ve e-

sozlerı dir. Ve yalnız bu nokta itibarile bi- dar fiyatlarına derhal tesir etmiş ''.el dileceğini de hiç :zruınctmediklerin-
(J. Bartelmi de Sent Hiler) 1865 le o ebedi minnet ve şükrana Iii.yık- fiyatlar bir miktar yükselmi;-jtir: Bır l den dolayı Beyoğlunda oturan ve 

yılında Hazreti Muhammed ve Kur- tır. Hıristiyanlığın yapamadığım ls- iki güne kadar bilh~sa seı: bugda~ bu memleketin nan ve nimetile 

an hakkında yazdığı bir eserCl.e di- lamiyet yap~ış, ls~a ~~in ~ağlüp fiyatlannın d~ha zıyade yukselmesı ı :~er!~ıı~:~~nn =~~ ::::~ : 
yor ki: olduğu muhıtte lslam dını galıb gel- beklenmektedır. ten bir an hali kalmıyan muhtekir-

miştir. Arpa: lerin yüzleri yine gülmeğe başladı. 
"İslaam dinini tetkik ettim. Onda ''İnsan Hıristiyan olunca pek ta- lhraç yasag~ı kaldırıldıktan sonra, 

· t k d" di · · Malların neden dolayı bu kadar pa-gördüğüm ulviyet ve samimıye ar_ - biidir ki Muho.mmedi ken ı nının bu maddemiz birdenbire isteklenmi§ -
B h F-h-t halı olduğu kendilerine sorulduğu şısında birdenbire şaşırdım. u, ıç fevkinde görmek istemez. • UA4. u- tir. Lakin bu sene arpa mahsulünün 

edi ~· b" · zaman gülerek ve ellerini uğuştu-
beklemediğim ve üınid etm gım ~ nutmamalı ki, ~örükörlin~ taa~IJ geçen seneye nisbctle daha az olm~ı 
haldi. Hakikate vusul ve bakı1tati ve maksadsız hucum devn geçmı.ş - ve orta Anadolu ile Trakya bölgelen- rarak müstehzi bir tavırla: "Yeni 
telkin için stıamiyet çok ciddi, çok tir. Medeniyet devri herkesin hak- nin ihtiyacını temin etmek üzere şim- mallar gelsin de o vakit ucuzlıya
sabırlı ve metin bir rüyetle yürümüş kını teslim edecek bir kemal merte- diden arpa arandığı cihetle serbest cak,, diyorlar. Yeni getirtilecek 
ve gayesinde muvaffak olmu.5tur. )lesine yükselmi!ltir,. Bu "tibarladır bırakılan bu mataımızın ihracatı e • mallar meyanında hiç değilse ecza 
İslam dininin banis iolmak şerefi de .ki lsla.m dinini tedkik edecek ol~n hemmiyetli olınıyacağı şimdiden tah • ve müstahzaratı tıbbiye işini pek 
Muhammedindir. Bitaraf olan mü - müdekkik, müverrih, bu. zaman~ l~- min edilmektedir. Piyasa çok kavidir. milkemmcl başarabilecek olan muh 
verrihlcrin nazarlarında lsliunlann yik fikir hürriyetine, vıcdan hurn-

8 
. terem Kızılay müessesemize hava-

Peygamberi mutlak ve muhakkak yetine sahib bulunmalı "Muhammed.,, usn.m. ..
1 1 

lesi hakkında büyüklerimizin dik-
kfıinatın en büyük, en harikulade in dehaonı esassız wsatalarla boğa- Piyasalarda hi<:bir tehavvu. 0 rna- kat nazarını çekerseniz memlekc· 
§ahS.İyeti olarak gözükmelidir. Bu, rak inkfı:ra yeltenmemelidir.,, mı~tır. İhracat azaldıl:rında? ~ıkre de- timize pek bUyük bir hizmet ve i-
öyle bir hakikattir ki eser ve mücs- ğer satışlar kaydedilmemıştır. , yilik etmiş olursunuz. 

sir mevdanda olduktan sonra inkarı Bu sözleri biz söylemiyoruz. Bu Pirinç: Muayyen bir para alarak geçin-
mutlak cehalet dernektir. O znmanı sözler bir Fransız aliminin 1865 de Oldukça mühim bir tereffü devresi mek mecburiyetinde olan biz mü-
düşünecek olursak Muhammedin, i- yani bir asır evvel söylediği sözler- ge<,;iren pirinç plyasalan son dört beş tekaidlerin hali ne olacak? Civar 
çinde yaşamış olduğu devri pek iyi dir. Yine bu alim, lslam dini ha~ı-~- gün içinde durmuş ve bu dar~n~uk, memleketlerde de ihtikar yapmak 
anlamış olduğunu göriırüz. Musa ve da ve hulfuıaten yukarıda dercettigı- fiyatların kınlmasını intaç etmışbr.' istiycn tüccarlar yok değildir am
tsa dinlerinin zayıf ve aciz kalarak miz mütalcayı yürüttükten sonra bü- 33 kuruşa satılan Tosyn makineli - ma ora belediyelerinin bu hallere 
yapaınadıklan inkılabı, nüfuz edeme- tün Hıristiyanhğa bağırarak bit b Jı>r 20 lturo~n -ve 28 kuruşa kadar mu katiycn meydan vermediğini gaze -
dikleri hakikatleri " uhammed.. l!'t• ~;ı--v• • amele gören fe.rsin mallan 25 e düş- telerde oku or ve i~itiwruz. Bizim 
~-6..:ı .... uu: .ırnvvet ve kudretle gor- m • ıımrnn rnFmIK- oe c ıyemiz ve ihtikar komisyonu-

' 

\ Veşilay Kongreleri 
· Dün Yapıldı 

Y eşilay Kurumunun yıllık kongresi 
ve Gençlik şubesi kongresi üün Emi
nönü Halkevinde yapıldı. İstiklal mar 
şından sonra, gençlik §ubesinin sek -
reteri Suphi Aydıner, yıllık me:;ai 
raporunu okudu ve sözlerini: 

"- Büyük l.1illi Şef lnönü'nüu et
rafına toplanan Türk gençliğinin i
kinci vazifesinin de Türk milletini al
kol ve uyuşturucu maddelerden ko • 
rumak olmalıdır.,, cümlcsile bitirdi. 

Vezne, miirakıb raporunun okun -
masınd ı n sonra. yeni se{;ime geç.ildi. 
Neticede Yüksek Mühendisten Sup -
hi, AbUürrahman, Tarık, tıbbiyeden 
!{emal, Mnhmut, lktısad FnkUltesin
dcn Eşref Otar, Felsefeden Ahmed 
Yurtlu, iÜstafa, Gavsi, Hukuktan 
Mustafa, Agah, Ahmed, Merkez ban
kasından İhsan,, mUrakıblıklara da 
Necmeddin, Cemal, Mühip seçildiler. 

Yeşilay Kurumunun kongresi pro
fesör Mazhar Osman tarafından a -
çılmış, Fahreddin Kerim Gökay yıllık 
çalışma raporunu okumuş, hükume
timizin alkol dereceleri hususunda 
aldığı tedbirleri tebarUz ettirmiştir. 
Bundan başka Yeşilnyın beynelmilel 
temaslarını ve hariçte gördüğü tak
dirleri de anlatmı§tır. 

Vezne raporunu mUteakib, Dr. lb
rah"m Zati, Safiye Hüseyin, Necrned
din alkolün içtimai bUnyedeki mazar-

ratlarmı anlatmışlardır. Mazhar Os
manın projeksiyonla içkinin fena te
sirlerini anlatması çok alaka uyandır
mıştır. 

Yeni idare heyeti reisliğine Maz -
har Osman, Asbaşkanlıklara Safiye 
Hüseyin, İbrahim Zati, umumi katip
liğe Fahreddin Kerim, muavinliğe 

Fehmi, azalıklara: Süheyl saylav Nev 
lzat Ayaz, M. Talat, Ayşe Remzi, Kud
' si, Nebahat Hamit, Necmi, Tahsin 
Hamdi, Ferit, Baha, Gazanfer, Halil, ! Celfıl, Fuat, Cemal, Ali Riza seçilmiş
lerdir. 

aknsl• y r 1 nm müş, ruılamı§tır. "İslamiyeti küçük görmeyiniz. O- tar geri1iycceği ümid edilmektedir. muz ne vakit harekete geçecek? 
"Evvelki dinlerin propagandaları. - nu şimdiye kadar olduğu gı_·m yan.hş B lmumu: Artık elimizde ve avucumuzda bu- Anadolukavağında Umuryerinde 

· ı ed ı ak d tm yin O ki 12 numaralı evde oturan Sakinenin na daima sagırka mış ve m enı eş- anlam ta evam e e ız. n 1 Jt":iyatlar l25 kuruş aralarındadır. lunanlan satarak bu insafsız muh-
miş olan Arap kavmine onun vazet- asırdanberi daima terütaze yaşıyın tekirlerin ceblerini doldura doldu- 3 yaşındaki çocuğu Mustafa karyola 

- d" ahk~ d hal af" ı b d" rf yan1 a anlamamız B:ıclcm: u··zerinde oynarken "ere düsmü.'5, c-tigi ın :unı er n ız o muş- u m, sı onu 1:.r rn hiçbir şeyimiz kalmamıştır. Mu- " ~ -
tur. Bu fevkaladelik, lslfun dininin neticesidir ki bize pek çok zararlar Tatlı bad mlcr 85, acılar 68 ara· . teber gazetenizde her gün ihtikar linıle bulunan makas batarak sağ 

d elk. A b"sta · t" ıı~ "h "da olacagı· lannd~dır. kolundan yaralanmıctır. Çocuk Şi~li intişarın an evv ı ra ı nın va- vermış ır. ı.ını aye payı r h:ıkkındnki yazılarınızı memnuni - s "' 

ziyeti ahlakiye, içtimaiye ve hatta muhakkak ve 1&'57 Hfadista.n, daha Tiftfü: yetle okuyoruz. lhtikfırın önüne Çocuk hastahanesine kaldmlmı§tır. 
siyasiyesi gözönüne getirilecek olur- sonra Cezair inkılabları ile sabit o- Bu hafta ?.arfında lstanbulda 900 geçmek için acil ve §İddetli bir ka- Çen 1 en yaralan ı 
sa bir kat daha kıymetleşir. lan bu din aleyhinde bulunmamak, balya miktannda tütik satılmtşttr. nun yapılması hakkındaki neşriya- Asmalımescid caddesinde 37 nu-

''.Muhammed, sadece !sa ve Musa onun saliklerl olan hükfımetlerle mü- Almanya. ile aramızda muvakkat bir tınızın bir semere vermesini sabır- maralı evde oturan ömerin oğlu 10 
gibi bir din naşiri olmamıştır. O, na7.aa ve mücadele halinde yaşama- zaman i~in yeni bir ticaret anlaşmas1 sızlıkla bekler ve şimdiden şükran· yaşında Mehmed 'l.'epebaşı Halk bah
büyük eseri ile hem bir din hem de mak Hıristiyanların en büyük ve şayiaları tiftik piyasalal'ını ümide dü larımızı arz ne hürmetlerimin ka- çesinde oynarken dü~p çenesinden 
bir hükumet kurmuştur. Dini o1cluğu mühim vazifesi olmalıdır. lslfıın di- şürmclctcdir. bulünü rica ederim. 1 yaralanmış. Şişli Çocuk hastahanesi-
kadar içtimai, ahlaki, idari, siyasi nini ne kadar fazla tedkik edersek ltalyanların da tiftiklerimizle ala - Bostancıda mukim mütekaid ne kaldırılmıştır. 
bir inkıHi.b yapmı§tır. İslim dini in- inceliklerine de o derece nUfuz ede- kadar olınağa başladıklah görülmek- okuyucularıruuian Bir genç kız yar•landı 
üşar ederken başsız, zaptüraptsız ca- 1 riz ve 0 zaman görürüz ki onlarla tedir. Piyasa sağlamdır. ?\I. N. s. Kasımpaşadn Nureddin mahallesin 
hil, cahil olduğu kadar da vahşet bizim aramızda hiçbir his ve fikir Ya.pak: - de oturan Adil oğlu Galib, 15 yaşın-
içinde puyan çok kalabalık bir kav- ihtiliıfı yoktur. Müteassıb halkın Yerli fabrikalanmız hükumete mü- N da Ayşe isminde bir kızı bıçakla ar-
me siyaset ve idarede, içtimaiyat ve düşüncesi ne olursa olsun, filemi Hı- racaatla memlekette mevcut ynpakla- Aydın, 23 (A.A.) - Cümhuriyet kasından yaralamış, Ayşe tedavi al-
ahlakt; rehberlik c~i5tir. -~u iti - ristiyaniyet lslam~cte büy~ ~ir ~- rı ~eni m~hsule kada~ istihlak e~.ecek Halk Partisiniıı Nazilli kaza kongresi, tına alınmış, Galib yakalanmıştır. 
barla Muhammed,, ı hem mukemmel rcf mevkii vermege ve bu dinm ha- lerı ve bınaenaleyh ıhracata musaa· a·· .1• t "d h t" . . Kaz""·}!!-d..... kaya'-

. · d h d ta ihd b" · . .. . . un vı aye ı arc eye ı rcısı ve aza- w&.uı u " bır dın a a.ını em e r e ır mıs nisi olan "Muhammed,, ı hurmetle dede bulunnulmamasını ıstemektedır- . . . 
line daha tesadüf edilmemiş bir si- yada mecburdur.,, ler. Hükumetimizin bu hususta kat'i larının ıştirakılc toplanmıştır. Kireçburnu salıilinde küreksiz ve 
yaset ve içtimaiyat ilmi dahisi telak- bir karar vermesi beklenmektedir. Kongre dilekler üzerinde beş saat parçalanmış, mavi renkte bir balık-
ki etmek pek tabiü ve mecburidir. öyle zannediyorum ki bu bitaraf Bu hafta zarfında 1650 balya yapak süren bir müzakereden sonra hesab çı sandalı bulunmuştur. Geçen gün-

"Esasen "Mu1uımmıea,, İslfuniyetle ve Hıristiyan aliminin lslfım dini ve ve yün satılmıştır. ve bütçe vaziyetlerini tetkik etmiş ve ki 1fırtıl naıbn tahrdib 
1
edip sürükı:ddiğ11 w h cd h kk d k' k ~ an aşı an u san a ın nereye aı o -

yeni bir din telkin ettigini, hiç bir Hazreti Mu anım a ın a ı uv- POLiSTE: yeni idare heyetini seçerek mesaisine duğu ve ne suretle parçalandığı tah-
vakit iddia etmiş değildir. O, İbra- vetli mütalealarının benzerine bir - nihayet vermiştir. kik edilmektedir. 
himin, Yakubun, Davudun, Musanın, çok tarafdar İslam müverrihlerimn işan merasimi de 
lsanın eserlerni itmam ve ikmal edE>- din partizanı ruhunu taşıyan eserle-
rek karanlık cehnlet içinde yüzen rinde rasgelinmcz. lşte Hazreti Mu- ÜÇ İŞİ yara andı 

~~~~:'JI. 
Garbdeki harpde yeni 

esaslar 
\Tltpa garbindcki harb ya-' 

yava.s inkişaf ederl•en, _. 
harib devletler ziimresinde rastlıl • 
nan ve mllli ha.yatı t:ınziin edea '1" 
5ayı~ ve nizanı prensipleri ara..,.... 
çok dcğişllc m:ı.ıızaralar görütmeldr 
dir. Bu nradn bllhao;•;;a, garb deınok'" 
raslleriıüıı vaziyeti şayanı dikk~~ 
Bu memlcJmtlerde C\'\"elô. ik~ 
sahndn yeni bir t.a.Jnm faaliyet fJ88/t" 

ları tebarüz ctmeltteclir. 
li'illmkikn, ihtiya!,·lnr, rlcvam .e 

inkişaf ettirilecek bir sllahlanma .e 
harb malzemesi stolmnun tesirile ,_ 
la bir lnıvvet arzetmektedir. Diğer .. 
raftan biitiin gula ve harb malzeme"' 
sinin intiznmla. işliyeeek bir te~ 
tarafmdaıı hu ihtiy~lara tekabül et
tirilmesi başlıca bir gayedir. Ve bll 
iş de, iktısadi emek erbabının mil • 
biJn bir kısmının seferberlik l'ktlfW 
sı, cebheye git:tiJ;ri bir sırada ya • 
pıl:ıca.ktır. t~te hem rebhe ve Jıelll 
de cebhe gerisindeki istihsal tl.llMlf
lannı ahenkdnr bir hale koymak. 
meınleketin tabii istihsal rnndnll9" 
nını harbden evvclld bir seviyede 
tutturmak tnrild ba.5lıca bir moftf• 
fakiyct it.mili olarak orta.ya çıkımlk• 
tadır. Tabla.tile bu yeni <lllşünce, bit 
tnlnm sınai ,.c içtimai tedbire yeni 
ni1.am şartları vazcylemclctedir. 

Diğer t:ı.raftnn böyle bir iktısadl 
harh J>lam, Fransızların biiytik pY'" 
ret vo fedakarlıkları sayesinde vtl
cudc getirdikleri Maginot ha.tta ile 
m\iml•ün olmaktadır. 

Asltcri ahatla da. ayni lajino 
tı, harb plimlann<la da esaslı d 
likler yapmıştır. İki taraflı mii··.ı..,. 
l.:em hatlar, tn.nrrnz lnlsyntivini Ol 
tadan kaldırmış gibidir. Truınas 
den muhn.rih ztimre, bu hatlar Öll 
de azim zayiatı göre almak me 
yetincledir. 

Un sehPhden garb demokr·Ullıeg 
tedafüi bir lıarb yapmaktadır ld 
da. Alm:.myayt bii~iik bir miişldl&ta 
du~ etmektedir. Zira. Almanya, 19-
tfübaldcn f'.mlişe r.tmektecli.r. 7Alm9" 
nın aleyhinde çalı5tığını bilmiyor .JI 
ğildir. Bundan dolayıdır ki 
cywmck i<ıteı:liği halde bu inis 
üzerin alamam ktır. Zira zayia 
pek fazla. olacağını biliyor. 

Waltcr I..ipımıan ismindeki 
Amerikan gazetecisi bunu bir 
sındt\ izah ediyor: 

"Uıı harh, tam, ihtilillci em· ....... ..,... 
lizmlere karşı yapılması lizımg 
bir harhdir. Bu modern milletler 
rasımln.l'i hir mücadelede kazuul 
ması imkinı olan her şey, 
im tnr7.ı Jıurcketlcdir Jd elde e 
lir-. Miic.ldan. böyle bir harbde 
gii.ne cid<li tahiyedir. Zira bu, nul 
jiminin dinamizmini boı;ıyor, l*IOllH 
ji kun·etini sarsıyor. Onu lıaftllet 
~i7Jiğe ve iktidarsızlığa SCYkedlJW 

t~tc garb oobhe..,.indeki mü 
de a ğı yukarı bu esaslara i 
ediyor \'e hu urr.tle caınia ha. 
tnn:ıim e<len bir çol< sahalarda 
modern muharib de\'ldler, maval 
faki_yet.c l•.-ndilerini gi>tiirecek y 
vnsıtalara ı>laıılar hazırlamalctadlr 
lıır. 

Dr. Reşad SAGAY 

-------------~ Bir hırsızhk 
KUçUkpazar caddesinde Hamid" 

18 numaralı dükkanından iki ten 
re ile 20 boş çuval çalan Bekir oğl 
Murad yaknlanmıştır. 

ııı nııı nıını ınınnıın ıııillll!ln ınmnıınınıınııın 
insanlara nurlu hakikat yolunu gös- hammecl, arkasında bıraktığı insan- Hürriyettepesinde lzzetpaşa çift-
termiştir. larn böyel mükemmel bir din hedıye liğinde Abdullahın nişan merasimine 

"Muhammedin söylediklerini lb • etmi§t.ir. misafir giden Salihle kardeşi ,Mitat, 1 AYA 1 
eni Saha 

ABONE BEDELİ 

SENELiK 

8 AYLIK 
8 AYLIK 
1 AYLIK 

TOrktye Ecnebi 

1400 Kuruı !700 Kuruı 

760 • 14110 • 
400 • 8-00 > 
160 • 

(Devrunı var) yine oraya misa.fir gelen Niyazi ile 
............... _ ....... .a .... o ........... aralarındaki eski bir meseleden kav-

Ya ka.i anan kumarbaz- ga etmişler, Niyazi Salibi sol kolu 
lar mahkum Oldular altından, Salihle Mit.at da Niyaziyi 
DUn gece polis 2 nci etıbe kumar bn~n~an_ so~ ile Y9:1°3'l~ışlardır. 

masası memurları Beyoğlu, Yenişehir Salihın Uzerı~de beşlı. bı: tabanca. 
Ziba.da Hasanaki namile maruf bulunarak müsadere edilınL?, yaralı -
Hasan Akalının kahvesinde Rıdvan lar Şişli Çocuk hastahanesmde teda-

vi lbrab" =-ftft k" M h ed' vi altına alınmışlar ve tahkikata baş-og u un, .ı.;.ı.cu)üna ı, e m , 
Al. . . d 3 k" .. k lanmıştır. 

ı ısının e ışıyı umar oynar -
ken suç Ustünde yakalamıştır. Bun- KömUr n ZGhİG9 n 
lardım Mehmed Ali firar etmiş dı- Beşikta.şt.a, Valdcçeşmesinde Aba-

13ss - ğerleri cürm.Umeşhud mahkemesine cı Latif sokağında 103 numaralı 358H.ZillcadeH )(.l.Kanua12 
-------ıı verilmiştir. Lüks gazoz fabrikasında çalışan ve 
aoıtt 359-Ay ı 12 Kuım: 48 1 Yapılan muhakeme neticesinde orada yatıp kalkan 45 ya.slannda 

Vuatt Saat Basana.ki kumar oynamak ve oynat- Bulgariyeli Osmana, J:endisinden ay-
maktan 105 lira para cezasile 15 rı annesinin yanında oturan 12 ya -

ıu" .. ötl• lktıuıı ~Un•ı öil• lklnıli 
2 38 7 28 9 47 7 24 l2 141434 gUn hapse, Rıdvan oğlu İbrahim de şındald kızı Ayee misafir gelmia, Os

bcş lira para cezasına mahkflın edil- man maltızda madenkömilrU yakarak 
Ak... Yataı ım .. k Ak,.. Ya ı lıuak rni§tir. odasına koymuş, yatmılarş, her ikiai 
'i2öö ı 39 12 51 ı' 4618 24 5 36 Kumarın önüne geçmek için bütün de zelıiılenınişler, Ay§e ölmüş, Os-r-_.._ _ _.. ____ .__.__~ gayretlerile çalışan 2 nci eube me - man ifade veremiyecek bir şekilde 

murlanm tebrik odo~ astahaneye kaldınlmıtır. 

ımuıınıı n .ının ıın . 
121 lik liste! 

Yıllardır ab fili yo ru u biti .. 
rebllm k l~n arl·ad Ens:ui Bü
fe d 11 beraber bir Eyiib Sabri 

fu.---teren Nizameddin Nazif niha -
y t Da' di bir Sayh ile •1stikıaı,, 
ini ilan etti! N17.run gibi "tarihi,, 
"'yrini iknuıl ve ed bi l emalhıi ili 

ettikten sonm siyasi rti tünü de 
i t eylemi., bulunan bir içtimai 
manzumenin ilfuthırilddeveran Çe -
ko la\nkya gibi Prote.rtora halin
de yaşayıp gitmesi umulamazdı ta
bü ! .. 

Cstad, kendiSiııi halrlkaten se
'\'cnleri memnun eden bn hamleyi 

yaparken efkfırıumumiyeye bir 
"Memorandum,, da. ;retti: 121 
müncv\'er sanatkfınn "İstildi.I,, i~ 
ittifak ettiklerini bildiren protokol 
ve 121 likJerin listesi-. 

Liste~ e dalıll muharrlrlerden bi-
risi : 

- Form· bl mon r, diyordu, 
bizim Türkiye Cümhnriyeti millet
i r ma kansı_r ·en 150 lik liste 

n etmişti. Ni:zameddinln gazetesi 
de matbuata kan Il'k 121 lik lis-
te n ;rcdiyor ! 

" Dolmuşa bir adamf,, 
Taksi şoförü müşterisizlikten ei

kfıyetçi idi. Nakil vn.sıtam gözleyen 

İstanbullu tramvay durak yerlerin
de dakikalarca. beklemekten, oto • 
bUs tevakkuf mahallerinde titre -
rnekten bezmişti. 

Belediye taksilerle "dolmuşa bir 
adam,, usulünde müşteri almasına 
müsaade edince, hem şoförün, hem 
:o.akil vn.sıtalarından canı yanmıs 

lstanbullunun yüzleri güldü. Her 

iki taraf da memnun. Zira mihnet
keş şoför beş on para alıyor, mtl-

tevazi bütçeli lstanbullu vatandaf 
ta i§'ine taksi ile koşup yeti§lllek 
zevkine erecek. 

Halbuki bir sabah refikimi:r.de 
gün görmti§ bir arkada§ her ne .. 

den e bu usulü beğenmemi§ olacak 
ki, dudak bükerek "bu şekilde ne 

goför, ne mü§teri memnun kala • 
<'aktır,, diyor. 

llAhi arkadaş, herkes senin gibi 
hususiden taksiye, taksiden husu· 
siye inip binecek kadar gani dün
yalığa mnlik olamaz ya? Bırak "dol 

muşa bir adam,, ile de birkaç yilz 
hemşehri bir tramvay bileti paha· 
sına taksinin keyfini çıkarmak utr• 
kine ermie olsun ... 
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~lllll!:m· ıiıl.tE. . .~ DDKUftl'IA DA 
Hitler garb cebhesınde Harp ve delilik 1 

"Erich Harla !Wma.rquıı,, adıllda 

A bir Aimsıı muharriri -ki ııhndl Na.zl. 
&iman Devlet Reisi Noeli Sarbrük rejlnılnin korkusileKallfoniyays~ 
C. J T L'. • l G . d. ınış ve orada yaoamağa hı>olamışbr-

lVQ r tn aa .1 eTtlŞ erde eClT t Umumf harbin sonunda "Garlı ceblı&-
• sinde yeni bir şey yok!., islnıll bir kl-

- G s 

L __ G_o_· N_O_N_M_O~H-IM __ M_E_s_E_LE_L_E_Rmmı _ _,I 
Finlandiya Harbinin uhte

mel Siyasi eticeleri 
Yazan: RAİF METO 

_Londra, 24 (Husust) - Hitler No- liyet olmasa dahi Almanların faaliyo- tab yazdı ve bu ~_tabda cebhede hlQ R W!I • Fin harbinin ilk neticele- memleketleri siyast ve dehhaıı mad· br. Alman ordu.sile sınai ve i§ ll&
elı garb cebheslnde geçlrmiıı bllhas- ti dalma az çok kaydedilir. ı bir ııey obwı.dığı soy~.e~koıı .'"88

"
1
"" rini uu suretle hulasa edebi- dt ve manevi kuvv~tlerile Finlandi- minin yegfuıe gııyeal yalnız bu harl>l 

'' ~briik civarındakl kıtalan teftiş Küçilk Vosges mıntakasını kaplı - rın ceblıelerde naaıl olilp gittiklerinin liriz: Bu harb bugünkli Alma.nyanın yaya yalnıs JA!zan değil :fiilen de kuanmak değildir. Fakat daha ziya-
91:ıııiştir. lıyan kalın sis tabakası her cilrlil as· 'ı k~~kıını,ı bir tablosunu ~aratb.~918 siyasi vaziyetini tasavvur edildiğin- yardım edeceklerini bildirdiler ve de yarının, Alman milletinin hakiki 

C >bh.,lerde Va.zlyet keri hareketi ve hattA keşif kollarının mut.'U'Ckesl~den sonra dilnya ya.- den fazla sarsmııı, muarızlarını va derhal harekete geçtiler. Amerilcan ve hayaU membalarını korumaktır. 
f ali tin· · k • b km t sında bir oohret ve bir çok lisanlara 

Paris, 21 (A.A.) - Iiavas ajansı- a ye 1 ım ansız ıra· ~ ır. .
1 

k kadar nl bir affa_ komşularını Rus - Alman anlaşma.si- efk8.rıumunıiyesi o kadar mütehey - Almanyada bu kanaatin gün geçtik-
tıa göre aı.kerl vaziyet: Her halde tayyareler bu sıs tuba- çevrı ece ge !J nınv le ürküteceğini zanneden Alman Ha- yi9 oldu ki Uç bu~uk milyon nüfuslu çe daha fazla kuvvet bulac:ı.gın" 1 kuY· 

k · · d "k ı · . h • klyet k:ı.zaruı.ıı bu klta.bın ruhu, y&l • . . . . 
DUnkü gün ve gece fevkalade ııU- ası 1?ın. e yu se ememııı 'e ava .:ı.- ri knJıra.mıı.nlıı. 1 bi ka.ç ncıye Nazırı von Ribbentropun he - küçük bir devlet sulh zamanında bil- vetlo zannediyoruz. Hakiki menfaat· 

ltünet1e geçmiştir. Yıılnız .Moooile'nin aliıeti hi? ~lm~:r1ışbr. ::ı,e:: 6~ rler l 1ndekl ~:;'Wş ~a ~ sahlarında yaruldığını isbat etıni§tlr. yük devletlerin bile kolayca bulamı - teri konınm•k eartile, hattA bazı mil-
~ , Evvelkı glinku hava harelditms da- pe ç • Fransa ve İngiltereye karoı şimal ve yacağı milyonlarca krediyi derhal hi fedakArlıkl pah da ısa 

men şarlnndald Nor:ıP.nsland da Al- ir sruahiyettar askeri Fraruıız meta- ı yP..tlarını en heyecanlı bir şeklide an- Balk hUkClın tl lnd lkb dt, b ld m . ar asına o ' 
ilıaıı J<eşif kollan görillm;lştür. l!.sa - iilinde beyan ediliyor ki bütün Frıı.ıı- !atmasında değil, fakat sipe;lcrdekl b 'lha:n R de er. _::;1 ikbsa dt u u. . . . Fraruıa. ve İngiltere ile anlaşmak fi-
~ ' b"tü Al 1 ti t k nıhlarını ı sa usya an sıy ..... ve sa Rwı - Finlandiya harbı kar§ısında kirleri bUtlin görilnüşlere rağmen 
""n bu mınt.Akada bütün cebhede faa- sız tayyareleri üsle,.ine dömniişlerdir u · u man arın m ş ere yardımlar bekli Alm bunl . . 

-------.~·--· ~ .. · · ııeçtiği ve birinci plılna alılığı 0 ile ti- . . !en .. ~ya. arın bütün dUn~an':1 ısy~ bununla kal- Almanyada bugün dünden daha kuv-
• • • pln çl:ıgilerl ve renkleri içinde tam gı.ttikçe ~dı~ gormüştür. Rus - madı. Bütlin dunya vıcdanlan da ha- vetlidir. • o t k 1 d ~- idi Fin harbı bugünkü §eklinde devam rekete geldi. Ve Uç sene evvel lspau- A 1 rda ber' H land B ·"' 'k 

Oe ÇI 1 Ç 
canan ırma..~ınua . tt••· takdird Alm b da ya n ı, o a ve e...,ı a 

U U kitab bir d_ ... _ e ıgı e anyanın un n yada olduğu gibi Finlandlyanın kar- h d dl dak' • •--- d 
Son günlerde, bu ı ,,...,.. bö le daha büyük si·~·• v iktısadt , . . . u u ann ı .n.uıuo.u or usunun a-

ckumalcta lcllm ki, bu sefer en yük- .~ . "~ e. . lı orman ve vadilerı dUnyanın her taleti manasız değildir. Her geçen 
---- • . nık mU§külata maruz kalabıleceğine tarafmrtan koşan gönüllillerin fulllkl 1 .. .. . 

( Baştarafı 1 incide) 1 "- Giriştiğimiz harb çok çetin ve seki ş!mıuılnl kdelrectııeı!ıeri llzel~ei ~ıkad şüphe ebnemelidir. noktası oldu. gıınun Alm~yanın aleyhınde oldu-
li . . . ve ıar ı m gece on çıne &- Geç 23 • t d . ed'l I ğunu çok iyı bılen Alman de\'let a - : dir. Ve hak içirı harbettiğini bili • merhameUıu bır harbdır. Herşeyden 1 k d k rınımları il en agus os a ımza ı en Senelerdenberi dılnyanın huzurunu • 
Yor. Bu gaye uğrunda sonuna kadar evvel Noali hududlarda idıak eden ara · b onm.~1? rle.r 

0 
d llerlnsad- Rus - Alman &nlaııma.sile Almaıı ha- kaçın.o bar'"! işleri altüst eden milJdrunlarının yakınlarda Fransa \'e l:ı-

rupışacaih~ kahraman askerleri hUrmet•e anmak yısız nz go .e arasın ~ 6 e e riciye nezareti şu gayeleri taklb edi- ' . ""' ' dd ._ giltere ile bir anlaşma imkanlarını 
.,- .. . fnbanc:ı sUn ı;ü bir tlife'c herhangi yonıarca ınsana m. nen ve ma e..,n b def d h 1 b' •t 

Ccbhede Noeli idrak ede kara is~erinı. Alme.nyanın hürriyeti icın • · ' · ' • ' yordu. Almanya bu suretle İngilt..re . k nl h lı ki u a a a esası ır sure. e araıı-
d n ' .. bir Ş<!l<ll "ev asıta. ile fakat mutlaka . en • or ıınç yan arı azır yan a • brdıkl örür k b h t 
eniz ve hava asker!e,imiz niçin harbeden bu kahramanlara büt\in Al-

1 
rl d: • ,;._,, R lıı.rı 

1 

ııe Fransayı belki de Polonysya delere karşı vicdanlarındaki isyan arını g" se una ayre 
•- . Fin e öl Unnege u.,. -,aıt us n rdı d . · - . etmemeliyiz "'<rbe girdiklerini biliyorlar. Biz on- manya mınnettar<lır .. k""tı bildire h be .. ya m an vazgcçırebileceğinl umu- bununla da kalmadı. Bütiln mil • · 
'·-· y h d' . . uğradıkları mu~ um n a r rd Lo d p . k b' 1 ,_,.. D' b'l' . k' gü Un "h ' h . ""'111 Noeli ailcierinin yanında geçi:- a u ı • Kapıtalist kuvvetlerın J..1. ' d ld yl yo u. n ra ve arıs o. ıne er;,= Jetler bilhassa kUPUkJcri yaşamak ıye ı ır12 ı n er. mu ım a-
llı . . . !er gel dl. O zaman bir elim e , r- p 1 1 • ~ ' ' dlsel · d b · · Alm !'tik ~lerin.ı istiyorduk. Fakat olmadı. mauy.a aleyhındekı kom~lo!e.rı, nıha- mi seue evvelki hakikate, bir etrafı- do ~:i'~yaıı!a~ı ~ ta:rnadan so:~ hUr yaşamak, lstedi'<leri gibi, ta • k erın1 :ııdı ınv an po c:a :ı:n 
qllnsa sulh için harbcdiyor, fütuhat yet bır harble netlcelendı. F:ı.kat Al - mn:daki bu!!linlrti hakikate baktım ber.. 'd~rbogırmıkye arar vermAI erı rihlerine, &'\&nelerine uygun bir şe-

1 
arli~~ ıgı r. ke hs~nctis:a 

1 
. an 

ıster-:yor. J manya bu sefer çok iyi hazırlanmış : • " . u unıı ı şa çı ·arınıştır. mıın kilde yaşamak için ancak bir çare po """""ının artı e erın scy · 
bul !rt dı · ve ınsanların yum! sene ev\'ele naza- H · · tin · di • b · · 33 d be 

Frarum: Başvekili bil.ı.hare dinleyi- j uruna. a r. kı kııb 1 tın d al 1_ arıcıye nezare ın ger ır ga.ye'!ı l olduğunu ve bu çacenin ıı.ııcak mü- rina blklın <>lmayışıdır. 19 en r. 
Ci!erden Orta Avrupada ııplık ve esa- 1914 Noelini toprak siperlerde ge- ran ~s. u e . ez ereoo v ış de Rusya vasıtasile Tilrk siyasetine tearnza l:arşı durmaktan ibaret ol- Avrupa politikasını tesiri altında bı· 

~ 1 · . . . leştıltlerını daha lyı anladun. ·üf ed b ' l k b . . Alm •• . im ı-et çeken aileleri dUşılnm»IP.rinl rica. çı:,en askerlerımız, bu .ı:'otlı beton • n .. ~ e ı me .. u .sıyaseti1 an duğunu bir defa daha anla<lılar. ,rakan, arzusuna tiioı tutan A an 
~tını· v.ı Finleri czı:ııleri takbih et- mudafaa hatlarında geçırıyorlar ve R =· gonış ve menfaatlerıne yak.aştır - D" bUyu"k devletleri Fran- politikası artık Avrupadaki siyasi 9

' ·ı i zaf in I K Al 1 · • · · t " " e ta.kına kb Til k In 'tiz Fr 1 unya.nın ' lllı:ten sonra. nı:a e;::.ıa:ıyor. ar. ~rşımıza ~ın~.s~rının bu m.::;.~ı: b' - ma . : t'~ b 'ı;. ~·ıd a:~.a~e.ş- a:ı. ile İngiltere h.ıtta ~u veya bıı 5-<'- hakimiyetini kaybetmiştir. Bu haki-
- Hitleı· Avmpayı feHl.kete sü • ğçı ~ _m~ u ~r., hızı anca;ı yekdl- ;;'1ş:bl ~ır n~, 

1 
gı.. b::, 7 1' ;:ıu- :,ası~ın a b' ır şe / ~ . 1 d ğilr- kilde Amerika ve 1talr.ı ormaıı ınlyct artık baı;kalarının birinci d~ 

lilkıedi. llu NO<l! zavallı Çek ve Po - tadıerımıze ana zıya.de kayne.ştımıak-, arı e cnakuler ı·~tgı 1 ıese.beb bına ı d~!enbın ~ene ı men a:ı elrınc k e d kanunlannın ilanihaye de-..an. ede- J rc-~e Fransa ile tngilıcrenin, ikinci 
lo . . . . r. Almanya. Hitlerin izinden ay - mazur \ 'e m gos erooe ı se u- un, ugun ve yarın yanız ~ 1 . "in' .. lerd b' d f ,_ . 

nya ı~ın bır 1'cUiket Noelidir. Al - im cakt lam "-L-b b·"-L'ili f-"-t buldugu· m nfa ti r · b' !' tik ta- l :nıyeceg ı son gu•: e ır e :ı. "" d.!recede !talya, Rusya ve Amerıka· 
tn'- . aklu . . uh be . n ıya ır.,, u. """" w .. ., r, ....,. e a e ıne uygun ır po ı :ı . • d. fiil h k t • j . 
-.uyu ıse h ıçnı m are etti- p N tk bel b kıı.laruıı lnandmuıııı:ı. tııa,. ı kib etmekte old ğ .. t kl ıl.n e ıp • en are e e ge~r..ıce ...... nın ııiraz da bitaraf devletlerin ehn· 
6iııi iddia ediyor. Hayır, hak bizim V t'k ,,~panı(AnA) 0 00 

R se ıeık a.
5
1 il .. nh-'·'·-'· zarar lbugu"nk" Al uhun·u· gol~ ~kr:ne e talıkta bir ferahlık hisscdilliıeğe baş- dedır GUn geçtikçe Fransa ile tn-t . . . a ı an, ..,.. . . - Papc oı:::a- nan ~ sa. • e, eger m .....,...,. - u man arıcı po ıtı asının j . . . . 1 · 

ııır:ııtadır .. Bız adalet, hUrnyet, bır da buhınan kardinallerin ve kll.se er- la mulıtemel kıızaı.ıcı hesab ederse, o- ;yine yanıldığını isbat etrdş oldu . . Iıındı. ~erkesln, .bılha'SS kUçUltlMın l gi!'.eronin bu hakimiyetlerinden d~ha 
~liıne ile ~nsaııı hayvanlıktan çılta- kii.runın Noel tebriklerini kabul ııt .. dııhi harbin yalnız ve münhasıran dc- ı Türkiye garb demokrasilerile anlaş . J ı:esaretı _art~'. Şın>al memleketlerlh- müessir bir surette istif ad~ et.mıye 
d:~ ~ey ıçln muharebe ediyoruz,, miştlr. illik olduğundan başka neticeye va- mış olmakla y:ılnız asırlık n. ~nfaallc- C'e o!d.ugu gı~ı Ball~anıa;ua da tutıı- lısııla •iıklarını gôımekte gecıkmıyece-

ıştır. Papa bu mUnasebetle söylediği bir ramu. E\'et, lıa.rb şüphesiz ki bir de- rini korumakla. iktifa etmfyon•u. El- i lan Jıller çözillmege, tıtrlyen ellcr ı ğiz. Bu meyanda yalnız Finlandlyıı· 
Rndoll Hess'ln Nutka nutukta Avrupa harbinden V<? bu !iliktir ve mulı:ı.rebe eden milletlerin i le tutulur, gözle görülilr bB.l<l tebl!k~- d;:ı1Iru!ı:ıağa b~ladı. Herke.. arar- ya değil hücuma uğrıyacak herhangi 

Berlin, 24 (Hususi) - Bu akşam harbin içtimai ve lkbsadi sahadaki it.iç olmaz•• Jıa.rbe doğmdan doğru- ı lere karı;ı olan lıassasiy<'tini dostn, danberı ge~ecdeği ~a~\ ver~";;- """i kuçwc uı. "~"•'• '"""" vp fiil! yar
~oeJ münasebetile Rudolf Hoee radyo melhuz tesirlerinden bahsederek bil- ye sebebiyet verenleri de muhnhluı.lı düşmana bir defa daha ilan etıni, nalı.nn_ pe 

1
e dı 0Z~h~ alca . "kı~'~ty dun hakkındaki yeni temayüller yal-

lı ~--'il llhlm bl tule k 1 d olmaclıgını an a . ı ın ere •u w,e , Alın d • . 1 h t" R e n"9'~~ en m r nu söy- hassa harbe mA.nl olmak için papa- ld delidir. Delllerln ellerinde o~a 

1

. o uyor u. k lbl f hl k idi ruz anyn)'l egı a .... usyayı 
1tıııiştir. lığın semeresiz kalan teeebbUslennl memleketleri ateşe atacak kudretleri, İtalyanın haberi ulmaksızın yapı- a ere ers. ı ge · bile daha bllyilk bir teenniye sevketti 

Evvela geçen seneki Noelle bu se- hatırlatmıe ve al~kadar hlllttlmetlerl gerilerinde tarih boyunca yığılmış me 
1 
ıan Rus - Alman anlaşmasının diğcı . • • • . ğini görürsek hayret etmemeliyiz. 

llekı Noel arasındaki farkı iııaret &- bUtiin milletler için şerefli bir sulh denlyetleri ceblerlnde ıııı.lısi şa.ıı ,.e siyasi neticeleri de gecikmedi. Kont us - Fir. lı!U'bı nın Almanya. da- Alman hatta Rus gazetelerinin daha 
den Rudolf Hess sözüne şu eekilde yapmak huırusundald oartıarını tas· şereften ,.~ye. hırs ve intikam hlsle-

1
1 Ciano'nun da geçcnierde !hsas et.c.Jiş hilindekl akisleriııl itıkflr et- muted~ lisanları herhalde çok m<L· 

ılevam etmiştir: rihedaveteylemlştlr. rinJ tatmin için hepıılnl birden kuıııar olduğu veçhile Italye. Almanya ara· .memek lô.7.ınıdır. En ciddi memb:ı.lar- l nidardır. 
"'-· · ~ mas&!lllla sürdilkleri \'e "ya hep, ya , sında bariz görüş farkları lıa~ıl o!- ı dan gelen haberler Alwanyıda V"'1 n F' h b' . di" 'b bı'r 

1 

· · R'b h · ' litl' .us - ın ar ının ger garı • 1 d • H b • hiç!,, dedikleri mııazznrn servetleri o- du. Aınenkada zaten t;arb demo~ra- 1 ' uentropıın ancı ! " _-tası "': t.:zah 'lril de R ayı belki de Alman-

ı n a n 1 Y a a r l la.blllr. Fakat ne yapm:ılı ki bunların silerine taraf dar olırn efkarıı.:...'?lu.-niye 
1 
kyhinC:e;.-. .!creyaııır. lrnvv~e•v.nğlı1i usy 

en vükııek zirvelere çıkmış bulunma- bu defa daha kuvvetle ve dı.lııı. mll- ı gt.steriyor Vi bunun ~her:1•ı:lyetl aş!- YB,Ya daha ziyade yal<.l.aştırması ala
la~ baka.rak akıllı oldukl:ı.rma bük- essir bir surette Alnıan politika.sının 

1 

kardır. Uuhskkak ola.ı tir §CY VIU'- cu.tır. Bu sur~tl~ bugune kada_r ~Hl! 
He!sinki, 24 (A.A.) - Finlandiy:ı. j varında. Ruslar 25 bin kişi lı:aybet- metmek kabil değildir. Zira ef'al ve aleyhine döndü. Bu suretle vaziy"ti sa o da Aimaıı efkarıumuınlyeslnin arzularına ~bı bır Alm~~a gordlik-

tesını tebliği: mişlerdir. harekAtlan onların yüzde yüz deli ol- hiç de Alman Hariciye Nazırı von bir kısmı yava,1 yavaş takika.t! an- tm sonra ş.ımdl _de ~'::~nın Mosko • 
Aglajarvi mıntakasını taınaınile Finlandiyalılar S&lla civarında pe1t: dııklannı bize gösterir. Böyle olmaz- Ribbentrop'un istediği ,.., hcsab Pİ· lam•l.."ta, bi!ııassa :1933 dcnlıeri takib; vay~ _icrayı tesır ettigıne de şahıd 

&erı aldık. Aglajarvi, Flnlandiyanın çok ganimet almışlardır. Bunların sa, eğer muha.rib millt>tleri idare e - tiğ gibi inkişaf etmiyordu. edilen Alman harici polit.1k8Jıılllın i ('lsbıhrlz... . . . . 
"'nubunda Sovyet hududuna takrlben a.rasında yığınla nakil vasıtaları, denlerde akıldan h:ı.kilmten eser olsa, • • • memleketi bir çıkı::ı.ızıı soktu.,"unu Avrupa sıyaseti yenı bır 
ao kllometre mesafededir. Bu mınta- petrol depolan, bin;ok portatif mo- canlarını ve mallarını kendilerine e - Rus - Fin harbi baş:.._vıp "'9..<İ· görmektedir. Almany8.:a.o. g'len aes- . d&ı.Um noktasın.~a bulunuyor. 
itada il~rlemeğe devam ediyoru~. dem radyo lstal!yonlan ve harb Je- manet etmiş milyonlarca insanı, ha- yet bugünkü şeklinde tııkij. ı! J leriu yarın ,r.~seldlğlıı duyarsu 

1

. Fakat ~eçen gıınlerde de o~-
Agl&J&rvi meydan muharebesi, 22 vamnı vardır. kllıaten insan olanın karınca.ya yap- edince Alman siyasi ufuklarında. ye- hayret etmeınelıyiz. duğu gibı bundan sonra da bidi-

~ıınuevveli 23 kll.nuı:uev:-eıe. vas~e- Anıerika.ııın Yardnnı m&lıta. h!reddild edeceği canavarlık - niden bulutlar peyda olduğunu görü- Fikrimizce Alman politik .. sı bir 
1 
satı~ seyrini ~atta daha. bü~·Uk bir 

".'1 gece, Rusların magltıbıyetile bıt.- Nevyork, 24 (A.A.) - Eski CUm· lar içinde mahva çalışırlar mı? Beşe- voruz. Bunları kısaca tahlile çalıııa- dönUnı noktasındadır. .4..ylardanberi 
1 
eınnıyet ve ~uk(lnetle ooklıyebılır. 

llıiıı ve Rwılar muhaııara altına ~n- hurreiai H~v~r,. ~ıuıdly~ya, yüz riyetln &tın t.-rlni blrlbirlnl ö~diirmek İım: kararsızlık içinde ~zen ~lrııan dc.T· I Siya."l vazlye.~iz her zamandan ,J. 
1ııışbr. Ruslar mukavemet etmioler bin dolarlık ikincı bir çek göndemıi§- ten başl<& kıymet.1 olınıya.ıı si.lhlıa ve Rus .. Alman anlaşmasından zaten !Pi adamları ve bug-b dünden daha yade kuvvetlidir. 
~&teslim olmadan evvel birook zayi- tir. • baru!A harc:ırlu mı! memnun kalmıyan ltalya bu defa a- ·ziyade Alman poHtikasına O.o.kim o- : Papa on ikinci Piosun nutkile A-
lt venni§lerdlr. Sovyet Hava Akını Bir Almanya, fa= malı&! gt"Jlb da- çıktan açığa cebhe aldı. Balkau yıı· lan Alman 'lrdua:ınwı h.ı.tta Illl ·J rır- 1 merika Cümburreisi Rooeaveltin pa-

l'olvajarvi meydan muharebesinde Helsinki, 23 (A.A.) - Bir çok Fin bl gelse, b~tıı.n başa yruııp yıkıldık- nmadasında komünist curoyanları- kasını" bazı rrkfuıı yarın bnııka bir palık nezdine bir sefir izam etmesi 
ll.usıar 1000 esir vermişler ve muha- şehirlerine karşı tertib edilen hava t.-uı \'e perlş:ı.ıı olduktan sonra, o ı,'ll- nın tesiri altında kalmasına ınilsıı- harici politikR tatbikirJ i;;~ - ve bunu bildiren mektubunun metni 
tebe meydanında 2000 ölU bırakmıl§- •kınlarıııa 350 Sovyet tayyaresi l§ti- Ubiy~ttıın ne kıwuıacıılrtırf lmaha etmtyeceğini ve icab ettiği tak- lcrse buna hayret etmemelidir. Yon çok milhlın hadiselerin arifesinJ~ bu
'1-dır. rak etmiş ise de Fin hava müdafaa Bir Rusya, şu Flnlruıdlyayı almasa !diroe biitiln vasıtalarile bıına l<ılrşı Rıbbentrop bilh~ssa Finlandiya har- I Junduğumuzu göstermektedir. DUn· 

R:arell berzahında, faalil'et pelı: az- batar~annın_lsabetli atıalan bu tay ne ka.ylıedecel..-tlr\' Hiç! koyacağını en açık bir lis:ı.nla hcrko- binden sonra artık Alman harict po- \ yanın bUtlln manevi kuvvetleri artık 
clır. yarelen pek yUksekten uçmağa mec- Bir İngiltere, bir Frıı.ıısa, Versay- se ve bilhassa Alm:ı.nyaya bildirdi. litikasının Y"giiııe hakimi, Alman harekete geçmiştir. Bunun neticesi -

Son günlere na.z:ıran Sovyet tay- bur etmesine bina.en yapılan bombar- ela Alın.anlıı.rı gırtlaklarından yakala- , Yukarıda iş:ı.ret ettiğimiz veçhile uevlet reisi Hitlerin biricilc müşaviri J nin yalnız bUtUn dilnya için de,,"'il Af. 
~are kuvvetleri daha az faaliyette bu- dımanlar mliesalr olaınamı.etır. Bu dıklım smıda, biraz daha munslfa.ne zaten garb demokrasilerine mütevec- hassı değildir . .t.lman milletinin bir : manya için de haYJrlı olmasını bütün 
1Uıııı1U§ ve muvaffaklyetle netl~eleıı- bo~~ardım~ar neticesinde 16 kişi hareket etııelcrdl ne olurdu\' /clh olan Amerikanın Şimal, ve c"nutı kısmında yurı'lın endi!1"si başlamış- 1kalbimizle temenni ederiz. 

lııiyea üç ııçuş yapllllııtu. Hava dafi ö~uş, 46 kışı yaral.anınıştır. Finlan- Çok mUmkündUr ki bu harb olmıız- ı::.==================-=======-============== 
lopJarımız iki Sovyet tayyareqini dil- diye. hava kuvvetlerı Sovyet yilrtlyii3 dı ı 
liirıxıUştür'. kolları ile malzeme depolarını bom • Fakat ne yapmalı ki yirminci asır-

"'·--'d 1 . .,_,_ L-• bardıman etmişler ve hava muhare- ıb lnHanl:ı.r, yalnız medeniyetin en _.,uuw "u .......... re....,.er b 1 . 
Helsinki, 24 (A.A .. ) _ Şimalde ?, e.n es_ııııı:ıında 16 Sovyet tayyaresi yii!rselı ş:ıhlkasıne. değil, falmt clnne-

llovy t k taatı Peı.samodan ötede ri- dll§ilrmlişlerdir. tin de hiç ~ilphe yok ki e:ı muhteşem 
C!ıte ~ev~ etmektedir. Bu ricat bu zl~v,...lno nlıı§'."ak marifetini beraber 
llıı.br..ıı daha büyil..t bir s'.irP.t almış- Po!onyaya r.nal gönde- goste~slcrıli~: . .. .. .. 
ltr. Ruslar, Salmljarvlyi de tahliye ren tüccat·!arın nazarı Dclil: yer yuzünun buguıılıu ms.n-
lltıııigforlir Sovyetler bir :ı:.a:•:.a ev- dt"kı·.ati"ne sarası yanında en azılı kaçıkların o-
~1ıl kanlı~ .dakb.rlıklarla ele ~lrmiş t turduğn tiınarhaııeler muhakk:ılc ki Garb cehiıeslndG or er~ ı 1 
Oldukları -:Ut!Uı kuvvetli mevzileri An!<ara, 23 U .A.) - Ticaret V~ aldın iltica ettiği en sakin lkıı.metg!\h-
btı suretle Wliye etmııı oluyorlar. kLlpetin

1 
den: Ia.r haline gebnlştlr. Garb cebheslnde M.'\jino hattı ge-,!ıılnde veyır. ı 

. . o onye.ye. ms.l sevketmiş olup da Al' N • K l\fajino lstilıkJi.mların dehllzlcrlnJe caııları sılnlan 
oı!vyet tı;.yyareıe:_ı::~ e~~ son vaziyetler dolayısile alacaklan ............................ ! ..... ~~! .... ~.~~~.~.'!... yüz binlerce :ıskerl eğlendirmek n bwıların sı..1<tln:.a- 1 

Rus ordulannı ere ç henUz Polonya klering mUes.'lel!eSin- Alman klu·· bu·· nU teft"ış ma.l:ı.rı. nı temi., etmek iç!n h. er iki ordu erkfrnılıari;i ... 
'<len Finl:ı.ndiya kuvvetlerLe hücum ce Tilrkiye CUnıhuriyet Merkez Ban-
e•- d yelerı mulıtclif çare \'e tedbirlere b:ı.~vurnıallta.dnlar. ""lekte !se do muvaffak olamamak- kasına. havale edilmemiş olan ihra- ( B:ı.şte.rah 1 inci e ) 
% Bit k te · a· • r 1 Bu mcyaıul;• ge~enlerde askeri t./;lcadirmck üzere r. ,,;o gaze cı ve ıg;; ~ • catçı arımı= ve bu memleketten a!5.kadar memurlan tarafından, ce • 
b.ı . ., Parisin Ma.urice Chevalier \ 'e Joseplılne Baker tı!ıl '" :4'er Jta:ıı.. karlar..n içine gi'<nilJ • eair suretlerle ticari mahiyette ala- miyetler kanunu hükUmlerine göre 
lııU;ı bir~ok kırık Rus hnklıın gör- caklı olanların :nüsbit vesikalarile teftiş yapılmı~br. dalıa wğ<or t>n sevilınllf artistleri cebhe3-e gönderil-
tt..u,ıerdir. Bu, ricabn karmakarışık en geç 15/ 1/194'. tarihine kadar Ti- Dün kendisiuden malfunat istiyen mlşler rn or:ı.da askerlere muh.elif temsiller v"nııi:r 
~ıı. bulduğunu lsbat eder. En ilı- caret Vekıiletine mllraca.atla.n tıtlıli,f ga?.etecilere Emniyet direktörü Mu-[lcrdl. Onla.rde.n başka ıliğer tiyatro ht.yetlcrl de, grup 
.Yatlı bir heea.b& göre Pot.samo <il.- olunur. •"1'.fer Açı.JıNuı da bunu teyid eder p-up, prb oebheslııl z.lynret etti. Yalnız tlyıı.tro be-

\ 

yctleri göndermekle iktifa etıniyen erkiiıulıarbiyclcr, 
radyo ve buna mtiın..sil vasıtalarla lmllonara.k ve bil· 

hassa binlerle ve blnforle kü!;Uk ve soyyar slnoınalar 
kurarak efradın hoş va.kit geçlrnıiıslne çalışnıııld.a· 

dırlar. Bundan ba.51aı., SOa gelen Avrupa gazoklerln-

de okuduğumuz dah:ı. §ayanı illkk:ı.t bir haber de, yi
ne Oarb ccbheslne nihıı.yet İngiliz tiyatrolarının bii
yük s:ı.natk!i.rlarından mttrekkeb bir opa.-a heyet!nlJa 
de lfübahar için gitmcğe şimdiden ha.zula.ııma.lı.t.. ol· 
duğn keyflyeUdlr. 

hısaııın bu hazırbklan <1 eğlencelere balı· 

tıkca kendi kendilerine ''m.ı!ı.ı... .ı.c~ ıni ediyorlar, WJ. 
mıt,. diye sormaması kabil nıldir: 



Sahife : "" 
rENI •.&.BÜ 

------
Fin Cephesinden ilk Mektııp 

KUTUP AHRALA 1 DA 
KORKUNÇ BOGUŞMALAR 

25/12/1939 PAZARTESİ 

1 12.30 Program ve memleket eaat 
ayan. 

12.35 Ajans ve meteoroloji haber-
leri. 

Yurdlarını yakıp Kaçan Laponlar - 150,000 Ren 
Geyiği başıboş dolaşıyor. 7 mermi ile harbe giden 

gönüllü - Rusları nasıl tuzağa düşürüyorlar 

12.W Tilrk müziği "Pl.,, 
13.30/14.00 Müzik • Hafif müzik 

"Pl . ., • 
18.00 Program. 
18.05 Memleket saat ayan, ajana 

ve meteoroloji haberleri. 
18.25 Müzik • Radyo caz orkes

. , ırası . 
., 7«':0Cr .. ~ 19.00 Konuşma • "Ormanla.nmızı 

... ~ '41' • tanıyalım ve koruyalım,, • 
"'· • • -~ 1 19.15 Türk müziği. Çalanlar: Ve-

... 
.. 

.. -

.• . 
• 
. . 

" 

.. 

.. 

cihe, Fahire Fersa.n, Reşad Erer, 
Cevdet Kozan. Okuyanlar: Semahat 

ı Özdenses, Radife Erten, Muzaffer 
llkar. 

0.15 Konuşma "Terbiye,, • 
20.30 Türk müziği - Fasıl heyeti. 
21.15 Mti.zik - Küçük orkestra • 

"eef - Necib Aşkın,, • 
22.00 Memleket saat ayarı, aja..ıs 

haberleri, ziraat, esham - tahvilat, 
,kambiyo - nukut borsası "fiyat,, • 

I 
22.20 Müzik - J{Uçük orkestra "yu

kardaki programın devamı,, • 
22.35 Müzik - Schubert - Bitmemiş 

senfoni "Pl.,, • 
23.00 Müzik • Cazband "Pl.,, , 
23.25/23.30 Yarınki program ve 

kapanış. 
~ 1 ......................................... . 

TEŞEKKOR 
Sevgili babamızın acıklı ölümü mü

nasebetile gerek telgraf ve roektub 
ve gerek cenaze merasiminde bulun· 

j 
mak ve çelenk göndermek suretile 

1 kederimize iştirak etmek liltfunda 
1 bulunan zevatı kirama ayn ayrı te

"'ı şekkür etmek mümkün olmadığından 
en derin mınnet ve şükran duyguları
mızın muhterem gazetenizle ibliğını 
rica eyleriz. ; l Dr. Fuad Fehim, Cevdet, Asaf 

Sermed Caculiler 
Fin askerleri bir O~d resminde · 

"Paris - Soir,, gazetesinin Finlan-ı uzun, sarı sakallı, kocaman çizmeli l~şlardır ve o ha~d~ artık ne ~~ llk kanunun 13 U~d~be:" ~~~~ 
diya • Sovyctlcr harbini takib etmek Lapon erkekleri görUlUyor. tek bir kulübe, ne de bır bına k~~- bır harb ce~eyan ~tmckted!r. Bır ılcrı 
üzere Şimal kutbundaki Laponyanın 1 Bunlar harbin ocaklarından kov- tır. Finlandiyayı teshir etmek ıçm kar~ol~ak.ı 20 . Fin n~fcrı gece ka • 
merkezi idaresi olan Rovaniemi'ye duğu zavallı muhacirlerdir. Erkekle- Rusların her aeyi beraberlerinde ge- ranlıgınoa onlerınde hU.~um arabaları 

Sinemanın En Güzel 
10 Yıldızı Kimlerdir? 
On Yıldızın En Başında, Boyası1' 
Cazibesinden Dolayı frene 

Dunne yi Sayıyorlar 
::w:t• .. ~ 

.. d . lcl - h a uhabiri 19 rin ..... 11,. .. :-.ı. ~ Pla ıuunaıan goze tirmeleri icab ediyor bulunan 2000 Rusun hucumuna ma. 
~~~-c1:1:ı~ .. ~~ >'t:~~~ııgıue gazete- çarpıyor. Kızak cc.vre.sir..in .ort~uıındıt ~ fArmut ~nllilü. 1:1°1oz..lrnl~la.r ~ - ynt~nı :ıie ol~u .. - 11o1Hvudun en gWııel ve -yılı yıldıztaı ·. Nan oır1 olan :&Iyrua Loy 
sine bildiriyor: gözlerine kadar sanlı ve örtülü yeni Finlandiya lıarbinin içyUzUnUn baş- gundan bırkaç F'in asken kara yuzu- Paramunt stüdyolarının. en tanı!l- Wally Westmore'nin en cazibel1 

Fiıılandiyanm Petsamo mıntakası doğmuş yavrular gördüm ki bunları ka bir safhasına daha 5ahid oldum: koyu_n yata.ı:ak bu acayip h:ırbdo adet 1 mış simalarından ve bu stüdyoların olmak üzere tavsif ettiği on yıldızUl 
heybetli ornı::ınlar, azametli ırmaklar Lapon kadın ve kızlan kucaklannda Kutub mıntakastnı birlikte geçmiş ol- oldugu veç~ıle hticuı~~ arnbalannı be~- bilhassa makyajcıbaşısı olmakla t:ı.- adlan şunlardır: 
ve ıssız göllerle örtülü bir ovadan sallıyarak uyutmağa çalışıyorlardı. duğum ~""inlandiyalı bir irtibat çavu§U ~ava ~tn.ege tcşebb~s ederlerken di· nııuın Wally Vcstmore, elinden ge- Norma Schearer, !renne nune, 
sonra Norveç hududuna doğru sarp- Bunlar Pctsamo'daki Ren derisi kaplı harbin cereyan ettiği Salvoski mınta. gerlerı de kar~~col bınasında tahas - çen yüzlerce yıldız arasında en gU- Claudette Colbert, Madeleine Caroilı 
l:ı.şan. dağlık arazi halini alan geniş kuliibclerinden miistevlinin yaylım a- kasma gitmek Uz~re benden ayrıl~r - s~n ederek mud~faaya ba.~ıa.U:ı~lnr. zellerinL'l hangileri olduklarını tayin Loretta Yung, Olivia de Havmand, 

ı.; ··ıı .,,,. tnclcrile ko\'lliınua balık"l Laponlar • ken Uzerinde silahı olup olmadıgını Bı:az sonra da sııA.h seslcrını ışıten merakına tutulmue ve birçok ted - K F . S . H . C role 
ıssız ı.J.r u ccı.;,r. . ~ s .... . . . d d k ay rancıs, onJ:ı. eme, a 

G .. d" 1 . . f k 1.d t tlı ha inış. Aslen Rus Laponlan diye anılan kcndlsirn.len sordum. Zira çete harbi- F'ın kuvvctlcrı ırn n a oşmuşlar. Ma- kiklerden sonra bir liste tanzim et- Lomba.rdt Joan Benett 
·~un! u;.~.r~z;;a e~1: .. a ~~~ ke- bu zavallılara Finlandiyalı Laponlar nin tatbik edildiği bu mmtaknda an- amafih s:.ı.yL faikiycti karşısında ni · miştir Hat·rınıza gelen sayılı yıldız B .. yük. ~ b b r. t . tanziDl 

vatutlmllı ık ammu ukr. b' - cvierini açmı§lar, onları kardeş gibi sızın bir Rus devriycsile karşılaşmak hayet ıicate mecbur kalan Fin gönül- bu. listcd~ y~r almış olmakla berab~r. ed uk etr 1erı, uı 1~ eyteı ttık'""'1 na ım a ap ·ıımızı ve ocaman ır . • dal .. d . . . . 1 .. 1 . R ,_ 'Ctlnd bf 1 1 I ere gaze e er e a enıye a ..-. .. .. . .•. kabul ediyorlar çoluklarına ç0<:ukla- ımkan ıılin c ıdı. Finlandıyalı ça- u erı us r.uv\ en r mımını a • Wnlly Westmore lislchini muayyen unl .. 1 . . 
güneş gördtim Gozun alabıldı21 ka- ' . . d ta k d b' ölU Uz · d !sonra ş an soy enuştir: 

• • b rına bakıyorlar. vuş bana kılıfı içındekı tabancasını a ra onn,ıuş ır g n e.nn en ı prt:msiplere göre yapnuş ve yıldızla- ., . . . • 
dar u1.an:m ovada kayakla dolaşan . göstererek. gc"meg· e mecbur bırakmışlar ve son- 1 . d 1 . d k d gU -Bu lıstcyı tanzim ederken mak . k .b. k kız k Ruslar nlJ'S('y Bulamıyorhr · 'la rın sıncma pcr e crın e a sc en - .d oda 1 yUzd vil _ 
askerlerb ,.ekşınbı.fic h. gıkı t-ayakn a - Bu z~valh m~harJr kafilesinin bir - Tabancamda, dedi, yedi kurşun ra dönUp göliln bu~lımnı kırarak Rus zelllklerini değil, avuçlan arasından yadJ la en solbn. md od al~ ·..ı eh,ak'kf 
lardnn aı: ·a ır arc e yo . B k nl---' ltı R 1 ları ,,evinni~ler cu ı c \'C e ıse e sa e ıgı ve ı 

.~ A çobanına neden dolayı evlerini bark- var. u urşu u.ruan a sı us ara, 1' ~- • geçen kadın başlarının hakiki cazi- . . w. • • cı 
Ilır I.npon Karargahı farını ve bilhassa Ren geyiği sUrülc- sonuncusu da özUme mahsustur. tmdnd kuvvetı olarak 15000 Rıı~ helerini nnzan itibarc almıştır. Wally gilz(·~lıgı nazanıtibare aldım.Yal~§.)· 

Rusyanın Finhmdiyaya karşı açmış rini bırakıp kaçt.ıklannı sordum. Hep Ebt>.di Gece Memleketi dalın gelmiş. FinlandiyahlAr evvele~ Wcstmore'e göre bir sinema yıldı,~- kı~·pikJcre, çok uzun veya çok cil sJ~ 
olduğ:ı k~tı~b. harbinin dehfietini kav- bir ağızdan et vab verdiler: Mayıstan temmuza kadar günc5in yakıp ~h~b e~iıı oldukları S~omus- nın mnkyajdan evvelki hali ile mak- ıtır naklara artık. rn~dada ~e hattA 
rıyabılmc.tt ıçın burnlara kad~ z~~ - - Rusların bir şey bulamamaları hiç batmadığı güzel Rovanicmi bu kış salmi koyil istıkaınetine çekmışler va yajdan sonraki hali arasında ba~n nen:~d~ ~~r vcnln:1-ıy~ektır. ~~ 
~et ct:n"~. kafi g:Ji:·or, daha ılerısıne için kulUbeleıimlzi yaktık. Ren sUrU- mevsiminde bir askeri karargah hali- so~~ mahlrnne hlr .çe~1:11e hareketi- yt\zde yüz fark vardır. Nic~ ~ıel 1 tabıı_sıhırı. ve ca.zıbcsı ve hakiki l<:. 
gıtmegc !uzum } ok. lerimizı de önüm Uza katarak Norveç ni alını§. Bana mükemmel bir tarns • le duşmanın hattı ncatını keserelc ye- say:ılamıyacak kadınlar, kmıdilcrınde ı dınlıgı eskı haklarını tekrar alaca 

Lapon:.ıamn merkezi idaresi olan dağlarına doğru sUrdUk. Bu suretle sudgiih vazif~i gören Rovaniemi sırt ni gelen kuvveti de göle doğru siir • bulunan diğer muhtelif evsaftan do- !ardır ve sahtelik yavaş yavaş ort"· 
Rovanieminin talı~ evlerine daha bıraktığımız ülkenin çölucıı farkı kal- !arından harbi adım adım takib et • müf}leı::. . .. ~ lny:ı aldıkları rolleri yapmadan evvel dan kaybolacaktır. Esasen bu cere-
100 kilometrelık bır mesafe varken madı. ttm. :Ruslar bu mıntakay:ı ele geçir • Goglls Gö,'llso Boguşına.lar bu marıif berberin iskemlesine. otuı·- yo.n muasır zihniyete de daha uygun· 
kızak ve Ren geyiklerinden vlicudc Filvaki Laponyadn yn.~ıyan 150000 mek surctile Şimali Finlandiyayı tes- Şu telgrafname}i çektiğim Rova • mUfJlar ve birkaç saat sonra Wally dur. Böyle tabii olmaktan kadınla! 
retirilmiş acayip halkanın etrafında Ren geyiğinden 100000 i Rusların i- bir etmek istiyorlar. nJı>mi yolu üzerindeki Salla mıntaks.- Westmore'in sandalyesinden bir afet kadar erkekler de memnun olacaklar .. 
kay:ııaşan hotozlu Lapon kadınlarilc lerlcmckte olduğu dar sahadan uzak· Oulu yolu üz.erindeki Suomussalmi- (Sonu 6 ncı sayfada) halinde kalkmışlnrdır. dır. 

- 19 - . rada söylediği sözleri birer birer tek n:ıUdnfna etmekten tanıamlle d.ciz bu-ıdam değilim ki senden bir eey isti -ıiçinde uzun bir bıçak sallanıyordu. aşağı dolaştı. Nihayet yine karşııJl" 
l"arlamış ve dP.rhal iE.Jine nihayet ver lunuyordum. yebileyim. _ Haydi şimdi güle gille! da durdu. Bir baba şef'.cati ile çene-

Bunu yapma 1 Korkarım bir ml N 'f r ·ki ukl b. t 'l B · · a· d T :# mi k d kta 
CÜll başına bl..· felaket gelmesin' d §.dı f!-Z~ ev ı ~e ~te ~oc d u. ırba- Üç gihı sonra. terziye ilk pruvaya ed s~aı ~~yı ~~~ e ıyor r d a;u Nazif yanımdan ayrıldı. o şa ı n sonr~: " 

N el~- .. ~ · • b' · a~. r. u .. v~ye.. n~re e ış u- gittiğim gün, kapıdan çıkarken Na - emıyecegun ır eyccan çın e u- Tarif edemiyeccğim bir korku vo - Sen bunlara el•enırrı!yet ver 
e 4:0uın so cnnaen ır Bey an • labılır. O sozlcn soyledıktcn sonra .. . . . . lunuyordum. Bana daha ziyade so- . . . .. .. mel diye beni teselU etti. Ben bu it• 

lanu8'1.rdum Ve demek istiyordu? bir ara dışarıya bir sen bir zifle yuz yüze ı;elmıycyım mı? Sıga- kuldu ve tehdid dolu bir sesle: endişe içu~~~. ullın. E~e doner donmez lere karşı nasıl lrnreket etmek ic&b 
Jiıeıı kim.in ekmeğile oynamıştım? Faik çıktı. Faik Na~dfin en yakın ra içer bir vaziyette duruyor, belli - Beni dinle! dedi. Ben bellllı yattım. ~utun geC:Cy.ı korku!ar, kfı - ettiğini bilirim 
Sordum: arkada.~ı olduğundan İsmail Beye ki beni bekliyordu. Bu esnada his - o.damın biriyim Yar.n sabah İsmail buslar içınde g~ırdım. Amnn ~Ih· S h . t l .. k n& 

- . w. . · . .. . hım l.ıafilma bu ış nereden gelmışti? onra emen e e. (. L.U açara r. 
- Anlamadım, ııe yapmışım? giderek bunu haber vermesine im _ settıgım korkuyu tanf edemem. YU- Bey demlen hay\•anı ~örur ve söy • ş· di ktı ., H' b' lis mUdürUnü btılJu. Ona vaziyetı 
Gözlerimin ta. içine baktı. Sanl i kan yok. Geriye de bir sen kalıyor - züm derhal yanmağa başlamıştı. Ha- lediklerim yalandır. Nazif lıiç bir §ey ıml bnalıe y~tmpacalmmdı.w ıhçalıc.lr,..subç"~şmı biraz deıYic.tirereJ: ıı.nJattı. Sözde Na· 
d b . h k"k t' bul 1 ak •. . . . ve {a aı o a gı .., .... - b.,. 

or~ a ı~ a ı a ı up o mm sun. kilci mücrim ben imişim g~bi titri - soylem~di dıye ye~ı~ eder ve beni ma bu iş nereden gelmişti? Vazıyeti zif dün gece bı,;·ık!r:. hana hUctun et .. 
istıyordu. . . . .. . . Çok m~kül bir vaziyette idim an- yordum. O, benim bu korkumu hemen tekrar ışe alması ıçm ya~vanrs~n. olduğu gibi mUdür beye anlabuak- miş. Ben de zorla kaçarak elinden kut 

- !smaıl BeJ,e .Naz~m sozlerını cak: fnrkctti Ye cUretini artırmaktan as- Yapma.7.san ben ne yapacagımı bıli- tan başka çare yoktu. tuımuşum. Bugün de beni bekliycJ-
ıen haber vermedin mı? _ Ben söylemedim diyebildim. lft. çekinmedi: yorum. Anladın ya? E ·t . b h d ~ l .1 B cclt ve vuracakr:ıı ş. Bittabi ben iti• 

O zaman neöadJ.r ağır bir itiıacı A . da klı 'S d dm a·· N k"' tik h 1• k Nazifin yüzünden ağır bir ispirto . 
1 ;sı sa ~tt· o..,Orudcad smlaı de- razda. bulunamııdıın. Konuşmasını 

d ğuı 1 ynı zaman n ma. e a un - e o uç anım. .ı.ı.or uyor .. yın oaasına gı un. a a ya nıı. e- . . 
altında ol u nu anladım. ayan kokusu yukseliyordu. Bu anda her w.ldl. K 11 .. 1 h i tt .. bıtirdiktcn sonra bana döndü· 
ettim: akşamki sözleri geldi. Demek ki o musunuz? Ben insan yemem yahu! gey yapabilirdi. g~ ı:n ıs~~ . u~us ~ure ~. go- _ Hi,. merak P.tnw! dedi. ·poHS 

da bunu becden biliyordu Ynlnız iki 18.f edecei;riın . rlışmek ıstedıgımı söyledım. Bıra~ ":I 

- Ne münasebet! Kim demiş? ,, . · . .. .. _ · Ben ceva.b vermeyınc~ dc~·am ettl: sonra çağtrtacağını söyledi. Nitekim mlidürU benim arknrloşımdır. A.kşaIJl 
İnanmadı: Bu hadıseden sonra herkes ben - Yanyana yurumegc başladık. Ben _ Yarın akşam senı yıne yolda . . . çıkarken buraya ı;iyıl polisler gelır 

d Ü bel w b ı B b' - k kanlılı - ld t . . W• • • • • beo dakika so:::ıra. hademe ıle bcnı c:a-
- Şimdiye kadar bu odada söyle- en.§ I> • enm~ge aş amıştı. en .ıraz sogu gınu e e c mı11 - bcld~yecegım. Bana neticcyı bıldırc- ğırttı. Vaziyeti olduğu gibi kendisi- cck. Dışarıda' seni tal·fü edcccklcf. 

nen sözler, hep burada kalırdı. nk içerıye gırer gırmez, konuşulan ba- tim: ccksın. ne anlattım. nk önce kaşlarını çatJ.- Nazif yanına }aK~:ıeır yaklaşmaı 
defa olarak dışarıya sızdı. Dün ak • hüılcr derhal kesiliyor, herkes bana - Ne istiyorsunuz? diye sordum. Sonra ceketinin ön tn.ra.fını açtı. rak beni dinle<li. Sonra yine ayağa bağırırsın. Hemen onu yakalarlar. 
&am lsmail Bey Nadfi çağırmış. Bu- u\iphe ile bakıyordu. Ben, la:ııdimi - Ne istiyeccğim? Pa.nı.lı bir a • Pmuzunda.n ~ağıY.a doğru .kılıfı kalkarak odada birkaç defa yukarı [Devamı var] 



Galatasaray Kazandı 

Balkanlarda 
(Bı~akafoden de'\'~m) 

terdiği §Üphesi Belgraddan zail ol
mamıştır. Şimdi Slovenya dolayısile 
bir endişe daha buna inzimam ediyor. 
Slovenler de Hırvatlannkine benzer 
davalara kalktılar. Bunun içinde bir 
İtalyan parmağının bulunduğu zan
nediliyor. Slovenler katoliktirler. İç
lerinde mtif ritler de vardır. Bunlar 
Slovenyayı bol.şeviklikten himaye 
için Belgraddan ziyade Romanın mü
essir olabileceği fikrini neşretmekten 
geri kalmıyorlar. 

Bundan dolayı, daima Times'in A
tina muhabirinin teminatına göre, 

~~ ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ Balkanların muhtelif parçalarında t-

Gu•• nu·· n En l talyanın cenubu şarki Avrupayı Al-

Galatasaray Güzel Ve Hakim Bir Oyunla Dün 10,000 e 
Yakm Bir Seyirci Kalabalığı Önünde F. Bahçeyi 3-1 Yendi 

M T h ı • ı • man yahud Rus tecavüzünden koru-

H ı M a ç 1 n a ı 1 muk yolundaki planlarının muhtelif eyecan ) aÇJ istikametlerde bir İtalyan talebleri-
1 nin tekrar canlanmasını ifade edip 

GününenmühimmaçıGalatasaray lk'ı Tarafın Oyununu Go"rdu"kfen [ etmediği diişilnmmektcdir. cont Ci-
Fener karşılaşması idi. ano'nun bir Balkan blokn tc~kil et-

Hakem Adnan Akının idare ettiği mek aleyhindeki saıih sözleri bu dü-

bu müsabakaya Galatasaraylılar Ce- Sonra Ve rd ·ı g"' ., m ,. z Hu" k u" m 1 er şilnceleri takviye etmiştir. 
milden, Fenerb:ı.hçelilcr de Fikretten ı Bu haberlerle İtalyan gazetelerine 
mahrum olarak §U kadrolarla baş- : I Balkanlardan İtalyan muhabirlerinin 

ladılar: ~~Mllllillllllllllllllliil' çektikleri pembe ve nikbin tt'l-GALATASARAY _ Osman, Fa- ıgr:ıflar münderccatı arasında esaslı 
nı1c, Adnan, JIIusa, Enver, bir fark ve tezad yok mudur? Bıze 
Oolal, SaUihaddin, Eşfak, Salim, 1 öyle geliyor ki lngiliz muhabiri hn-
Boduri, Sara/im. ~kikati daha objektif bir oJrette gör-

meğe muvaffak olmuştur. J:."'ilhaldlm, 
FENERBAHÇE - Cihad, Fazıl, İtalyanın Balkanlarda bir Alman yn-
Lcbib, RC§ad, llayatı, Melih, Bon- hud bir Rus istilasına knrşı 13.kayıd 
ettk ômcr, Yaşar, Rcbii, Basri. kalmaması, Balkanlarda bolfjcvizmin 
Oyuna Galatasaraylılar başladılar. teessüsüne meydan veınıemck iste-

Daha ilk dakikada soldan seri inki- mesi Balkanhlarca memnuniyetle te-
§af eden Sarı mrmızılılar Bodurinin lakki olunursa da bu hizmetin Vt' :ı- ı 

daha iyi hareket edememesi yüzün- ı lfıkanın altında İtalya l<'hinde bir I 
den bir gol fırsatı kaçırdılar. maksad gizk.nip gizlenmediğini dP. J 

Mukabil a.kllilarla g~en 4 dakika-

1 

düşünmekten kendiler ini mencdemez-
dan sonra Fener hücumlarının sık - lcr. Conte Ciano'nun nutkundan ilk 
la§t.ığını, bir aralık oyuna hakinı ol- 1 bahsettiğimiz gün bizim de parrnağı-
duklarını görüyoruz. 1 mızı üzerine koyduğumuz nokta bn 

Basri ve Melih çok güzel bir pası ı idi. Times muhabirinin ağzından §İm-ı 
2 metreden dışarı atmak suretile ka- ·i'i. 1 eli Balkr..nlardr..n akseden bu ses ny-

çırHdılar. 
1 

tak"b ed'l 
28 

. 

1 
. .:ıiert>afiçe mulicleinılcn"iilıi blı- ıüanını Galatasaray kaleci.'ii atlatırken.... ni enaişenin muhtelif Balkan payi- ı 

cyecan a ı ı en maçın ın- tahtlannda da hasıl olduğunu bize 
ci dakikasında Fener mUdafilerinin Galatasaray dün Fenerbahçeyi diye kadar Fenerbahçeyi hiç 3 -1 anlatıyor. Yalnız İtalyan gazeteleri 1 
18 pas çizgisi dışında sbebiyet Vl'r- yendi. Maçın diğer kısmımızda ya- yenmemiş midir?., Yenmiş olsa bi· okunursa. hakikatin bu cephesini gör

1 • 

1 
. 1 

dlği ceza vuruşundan istifade edeh 

DilnkU maçtan bir &n .• 

Salfilındd.in çok sıkı bir vuruşla Ga
latasarayın ilk sayısını yaptı. 

Bu golden sonra Fenerliler daha 
canlandılarsa da Galatasarayın ener
jik oyunu karşısında bir türlü sa.yı I 
yapamadılar. 

Devre 1 - O Galatasaray lehine 
bitti. 

İkinci devre 
Bu devreye Galatasaraylılar çok , 

canlı başladılar. Oldukça mütevazin 
geçeıı oyunun 5 inci dakikasında Bo- ı 
durinin Sarafime verdiği topu San
fi.m sıkı bir şekilde kaleye attı. Ci
hadın ancak karşılıyabildi~i bu top 
tekrar geri geldi ve Salahaddinin ö
nüne düştü. Sala.haddin sıkı bir şilt
le Galatasarayın ikinci sayısını yaptı. 

10 uncu dakikada sağdan Fener 
kalesine inen Salahaddin kaleye çok 
sıkı bir şilt çekti. Cihad bloke c.Jemi
yerck Sara.fimin ayağına dü~dü. 
Sarafimin hafif dokunu.şu ile yu -
varlanan top Fener kalesine Uçilncil 
defa girdi. 

Bu golden sonra da'lıa ziyade mil
dafaa oyunu yapan GalatasarayWar 
42 nci daldknda Musanın Osmana 
verdiği bir psaı Osınanın yakalıya
mamasından kendi kendilerine bir 
ıayı oldu. 

43 üncü dakikada Fenerliler lehfo
rine bir penaltıyı da Esadın iyi bir 
vuruş yapamamasından kaçırdılar ve 
sahadan 3 • 1 yenilerek ayrıldılar. 

... . ... 

~ Spor il iğ r 
&;Jiiil"' haberler ve re-
simler 7 nclde:Hr. 

zılan tafsilatındn kaydedildiği ü- le, dünkü kadar hakim bir oyun mcğe imltf.n yoktur. Halbuki asıl m\i
zere çoktandır beklenen bu mühim göstererek yenmesi nadiı dir ve bel- him ol:uı nokta budur. İtalya devlet 
müsabakayı havanın güzelliğinden ki de böyle bir maçı hatırlıyabil - adamları Balkanlarda BalkanlıJarJ:ı 
istifade eden on bine yakın bir ka- nıek için çok eski tarihlere gitmek gerçekten bir mesai birliği tesis ct-
labalık seyretti. gerekir. Jnl'k iı;tcrlcrsc C'n evvel yapacakları 

Bu on bine yakın ~eyiı· ·i araı5ın- Zira dünkU mac;ta Fcnerbahçe- ~l·y yanlış a."lla~malara meydan \'er
da biz de vardık ve ma~ı dikkatle cin gerek müdafaası, gerek hücum mmncktir. Diplomasi parlak sözler. 
takib ettikten sonra her iki takım ]ıattı biribıriııden fena oynamışlar kalabalık cümleler altında maksa<lı 
ve bunların oyunlan hakkında şu. ve buna. mukabil Gıı.latasarayın gizlemek suretinde tefsir edilirse kar
neticelere vardık: lıem müdafaası, hem hücum hattı ~ılıklı bir komedyadan ibaret kalır 

Galatasaray takımı Funerbahçe- vazifelerini binnislıe iyi yapmışla.- ve hiç bir müsbct neticeye vuramaz. 
ye karşı aldığı neticeyi lıaketmiş- dır. !Jci tarafın da aldanmadığı bir ko -
tir. Gerek tnkım olarak, gerek ferd 

1 
,\fesela Fener miidafnasınua ka- medya için zahmet ihtiyar edilmesi, 

olarak, Galatasaray, dilnkü maç- icci Cihadı bilhassa blokajlarında gerçekten lüzumsuzdur. Biz Bal-
ta, Fenerbahçeye hakimdi \'C bun- tamamen emniyetini kaybetmiş bir kanlarda duyulan bu tercddü<.I ve cn-
dan dolayıdır ki 3 - 1 galib geldi. halde bulduk. dişeyi ilk dakikada tebarüz ettinnek-

Galatasaray tnkımında gördüğü-! Miiddaanın iki din~ğindcn biri le bütiin Balkanların hislerine ter-
mliz faikiyet noktaları şunlardı: 

1 
olmak 15.zımgclcn Fazılın ne kadar cümanlık ctmi~ olduğumuzu görilyo-

1 - Galat.'1saray ekipi d·ıha gr.yrimUcssir okluğu, ikide bir ge- ruz. Bundan ötesi İtalya diplomntla-
mütecanis oynr.dı. 1 

çilmcsindcn \'e yorgunluğu ise de- rına kalmıştır. 
2 - Galatasnray ek ipi daha 1 ğ"ajmanlarının kısalığından belli i- ll~yin Ol\hid YALÇIN 

canlı oynadı. 1 di. 
3 - Galatasaray ekipi daha Muavin haltında· Reşad iyice i-

teknik oynadı. di ve Esa<l clınden geldiği kadar 
Galatasnrayın galibiyet inı le amil çalışıyordu. O kader! 

olan ana sebehleri bu üç noktada Muhacim hattında ise Reblinin 
hulasa ettikten sonra Fenerbahçe- fenli gayretlerinden ve -eğer ken
nin ayni üç esasta rakibine naza- dir,ine top gelirse- Melihin atılgan
ran sarahatle daha aşağı bir dere- l:k!arından başka. bir şey göreme
cede kalını§} olduğunu da gözleri -

1 
dik. Bilakis muhacim hattı eski 

nizlc görerek adctn hayretler için- F~ner takımla11nın en fena bir hu
de kaldığımızı ilave etmekte tered- yunu te,·ariis ettiğini gösterir bir 
düd etmemcliyiı. halde, 18 çizgisi içinde mUtemadi

Fenerbahçeyi çoktandır seyret -
1
ycn pas oyunu yapmağn koyulmak· 

mcmiB hir seyirci, bu takımın dün ta v<. bu yiizden de topu durmauan 
göstcrdiğı oyun k:nşmında, oynı - kaphrmakta idiler. Nerede kaldı 
yan takımın hakiki Fenerbahçe de- ki esasen bu vaziyete de çok az gel
ğil de sanki l"cnerbahçenin sarı • dılcr ve blitı.in bir mnç esnasında 
laciverd formasını giymiş yabancı 1 Gnlatasaray kalesine ancak birkaç 
bir takını olduğuna hükmedehilir- 1 kere şiit çekebilmek imkanını bul-
di ! dulnr. 

Fenerbahçeııin milcssir bir Gala-I Eğer karşılarında. zayıf bir mü
la.<iaray tazyiki altında kn.lınasının d:ıfaa olsaydı, bu teknik belki tu
vc büyük bir farkla mağlub olınası- 1 tardı. Fakat iyi oyruyan -bilhassa. 
om asıl sebebi, <lü.'l çıkan Fenerbah I Galatasaraylı Faruk'un çok iyi bir 
çc takımında, belki daha çok Fener oyun çıkarmış olduğunu kaydctme
balıçe takımlarını temyiz eden va- liyiz - bir Ga atasaray mUdafaası 
sıfların da manlcı;ef kaybolmuş ve- l karşısında, Fener hücum hattı da
yahut pek silik kalmış bulunmasın- ğınık, kombinezon yapabilmek kud
dan fü"!ri gelmiştir. ı retinden mahrum ve ı.ayıf Uç orta

Fcnerbalıçeniıı şbndiye ko.dar 1sile bir ı;:eylcr yapmak istiyen ve 
mlidafaası Gnbı.tas:ırnyo. nazaran a.çı!ı:la.rı çok ihmal eden bir man
zayıf, fal:nt hücum hattı herhalde zara göstermekte idi. 
dalıa. kuvvetli olmak gibi bir şöh- Buna mukabil Galatasarnym 
reti vardı. hem müdafaası iyi oynadı, hem 

Ga.lntasaray ise mUdafüası ka· muhacim hattı atılgan, enerjik vo 
dar kuvvetli bir hücum ho.ttına ma- ayni zamanda isabetli ve derinle -
lik olmamakla tanınır va battil. bu me paslarla müessir bir teknik i· 
muvazenedir ki ild tnkımın yaptığı Ginde çalıştı. Dünkil oyunda bir 
maçlardan alınacak neticeleri isa- kaç şilt çel:ildiyse, onu da Galata· 
betle tahmine bnkii.n bırakmaz, bi- sar,t\ylıların çekmiş olduklann1 söy
naenaleyh müsabakalann heyeca,. lemek lazımgelir. Cihad gibi yük
nını arttınrdı. sek bir kalecinin bu elitlerden bir 

••••~••••••• .. •••••u••••••••••••~•.,.•••••• 

Moskovaya Giden 
Bulgar Heyeti 
Sofya, 24. (A.A.) - Sovyetler Bir

liği ile bir ticaret muahedesi ve bir 
seyrisefain mukavelesi akdi için mU
zak~reye girişecek olan Bulgar heye
ti dün akşam Maliye Nazırı B jilofun 

j riyasetinde Moskovaya hareket et-
1 m i~ir. 

· Tahtelbahirin mucidi 
öldü 

Can\'es, 24 (A.A.) - tık denizaltı 
gemisini yapan deniz mühendisi Ben-

11 
denf, 75 yaşında. olduğu :halde, dün 
Canves'te vefat etm~tir. 

\.._ " \
ııçırması ve topun ağlara takılnıas; 
da çekilen şiltlerin şiddetli olduk
larını gösterir. 

Hulilsa; Fenerbah!:e takımı bu 
ise, bunu ıslah etmek lazundır. 

Bu takım ihtiyarlarla gençlerin, 
eski ile yeniııın imtizacından yara
tılmıştır. Takımın içinde bir iki es
ki yıldız vardır ve o kadar! 

Böyle bir takımla dahi galibiyet 
tenıin e<lilemiyecck olduktan son -
ra, Fenerbahçe takımını tamamen 
gençlerden terkib etmek ve o genç 
takımı idmanlamak ve tecrübe eyle 
mek daha hayırlı ve dnlıa iyi olur 
miltalıi.asınd.ayız. Her halde böyle 
bir tasfiyeden hiçbir zarar hnstl 
olınıız . ÇünkU muhakkak ki yüzde 
yüz genç bir takımın bundan da.
ha fena bir net'ce alması çok gUç
tUr. 

**~ Denebilir ki; "Galatasaray eim- ikisini tuttuğu halde elinden ka.-
.......____..,..._._.,.,.__...,._ __ ,,__..,..,_._ ___ _..._ -.. ......................... ..;...;.;,;,;.;..;.. .... .;.....;.;;~~~;.;;;.;;;.;.~;.;;;;;;;.;;.;;.;;;.....:. .................. ı ................. ..J 

Sahife : S 

~ye ı;eviren : ITOSEYİN CAHİD YALÇIN 

Fikir Hic Bir Zaman Metafizik Bir . . 

Telakki Halinde lnkisaf Ed~mez.· , 
-8'1-

Dalaletlere gevşek gevşek nefsimi· 
zi terkederek, ferdlere hiyanet olu
narak, binlerce kişinin istikbali 
feda olunuyor. 

Harbden evvelki din vaziyetinin 
tedkiki bu umumi §ikakm ne kadar 
genişlemiş olduğunu gösterir. 

Bumla da millet çoktanberi \'e, 
büyük kısmı itibarile de kfönat 
hakkındaki bu telikkilerde de 
bu müessir kanaatini kaybetnıie 

bulunuyordu. Burada, muhtelif ki
liselerin muhtelif salikleri laJmyd
lerden daha. az bir rol oynuyor -
lardı. 

Asyada ve Afrikadaki iki 11con
cession,, kendi telkinlerine yeni sa
Jilder kazanmak için misyonlar i
dame ettikleri halde -Bu faaliyet 
Müslüman inıanınnı ternkkisin -
den evvel ancak pek ehemmiyetsiz 
muvafafkiyetler elde edcbilmi-Otir -
A vrupada memleketin i~nde mil
yonlarca s::ılik kaybediliyor. Bu 
milyonlarca halk dini hayata ya
bancı kalıyorlar yahud bildikleri 
yola sapıyorlar. 

Bütün dinlerin akideye taalluk 
eden temellerine karşı ne büyük 
Hiddetle bir mi.icadele de\ am ettiği 
gözden kaçmamalıdır. Marunafih, 
bu temellerde, fili insan dünyasın
da, dini bir gayenin hakiki bir ba
kiyesi tasavvur cclilemcz. Büyük 
halk kütlesi filozaflardan mürck -
keb değildir. Hnlbuld kütle içiu i
man çok kere dünyanın ahlaki te
lakkisi için yegane temelden iba
rettir. Bunun yerine b:ışka şeyler 
ikamesi hakkındaki muhtclıf vası
talar pek memnuniyet verecek ne
ticeler temin ctmcdiklcı'i için o zn
mnno. lmdar muteber \'C mer'i kal
mış dini me:theulcrin yerini tutn -
ilccckleri kr.; ul ve teslim c<lilc • 

mez. Ji'alıat t\:lldııat ve dini iman 
geniş tnbakruar üzeıinde tesir ya
parsa, o zaman bu imanın itiraz gö
türıniyen muhteviyatı her tlirlU 
milessir icrnat \'e harekatın temeli 
olmalt lwmgctir. 

Teşkilatı &ı:m .. iye kanunları dev
let için ne ise akideler de dinler için 
odur. Akide olmazsa, filol ve ze1d 
Rurette ya~ıyabilecek yüksek mev· 
kideki bir kaç yüz bin ki.sinin ya
nında milyonlarca insnn bunu ya
panııyacaklardır. 

• Sallanır, namütenahi surette in
tişar kabiliyetini haiz bir halde bu
lunan sırf maneYi fikir ancak aki
deler vasıtasilc sarahat kcsbeder 
ve öyle bir §Ckikle diğerlerine in
tikal eyler ki bu ~ekil olmasa idl 
bir iman haline münkalib olamaz
dı; fikir hiçbir zaman metafizik 
bir telakki, kısaca, bir felsefi telak
ki haJin<le inkişnf edemezdi. 

Haddizatinde akidelere karşı mü
cadele, bu şartlar içinde, cfovletin 
umumi, kanuni temelleri aleyhin
deki mücadeleye benzer. Bu müca-
dele nasıl tam bir anarşi ile netice
lenirse dint mücadclc de kıymet
ten mahrum bir nihilizm içindeni
hayete erer. 

Bir politikacı için, bir dinin kıy· 
metinin takdiri arzedebileceği bazı 

1 

tasavvurlara göre değil açıkça da-
ha. hayırlı telafilerin nimetlerine 
güre vukua gelmelidir. Fa.kat böy
le bir i\'a.z ve teUlfi bulunmadıkça. 
mevcud olanı mahvetmek delice 
yahud caniyane bir hareket olur. 

ŞUphesiz ki pek az memnuniyet 
verici dini vaziyetten dolayı sırf 

cismani teferruatla, din fikrini a

ğırlaştıran, mili!bet denilen iliın • 
lerle bu suretle lüzumsuz yere bir 

münazaa tevlid eden kimselere u
fa.cık bir mcsuliyet bile terettüb et· 
mez. Burada, kısa bir kavgadan 
sonra, itiraf etmelidir ki zafer da.-

ima ilim tarafından ihraz edilecek
tir. Din ise sırf sathi bir nikbinlik 

Ustllno yiikselıne:!e muvaffak ola .. 

ınıyanların gözlerinde ağır zayia. 
ta duçar olacaktır. 

Fa.kat işin en fenası dini kanaa .. 

tin siyasi hedefler uğurunda kul· 
lanılmasından mütevellid zararır.r .. 

dır. Dini siyasi menfaatlerine ve 
işlerine hizmet etmeğe kabiliyetli 
bir vasıta addetmek istiyen sefil 
muharrik ve milşevviklere karşı 
ne kadar şiddetle söz söylense yi
ne azdır. Bu yüzsüz yalancılar ken
di iman ve itikadlarını herkes için
de sair zavallılar isitsinler diye a
vazları çıktığı ka.dar haykırıp du
rurlar. MaJcsadları bu yüzdc.n öl -
mek değil, o sayede geçinebilmek· 
tir. 

Onlar muadil kıymette sadece 
siyasi bir müzaheret için bütün 1 • 
mnnlarını satabilirler. On mehtUJ· 
luk mukabilinde her dinin can dile· 
ın::ı.nı olan Marksçılarla ittüak e
derler. Bir nazır sandalya<ri için 
§eytan ile evlenmeğe kadar vara· 
bilirler; şu §artla ki şeyt:ında hiç 
bir hicab ve haya eseri kalmamı!) 
olmalı. 

Eğer harbdcn evvelki Almanya
da dini hayat ağızlarda fena bir 
tacl bırakıyorsa bu kendisine hıl'fs
tiyan adını veren partinin hııisti
yanlığ1 fonn istimal etmesinden ve 
Katolik imam ile bir siyasj p~yi 
ayni şey liibi göstermek yU7.sUzJü
ğünnen ileri gclnıiştir. 

Katolik imanının yenne siyasi 
bir partinin kaim olması meşum ol
du. Değcısiz bir sürü adrunlara 
parlamentoda mevkiler temln etti 
amma kiliseye zarar verdi. 

Bu vaziyetin neticeleri bütUn 
milletin omuzlarına yük1cndilc:r. 
ÇünkU dini hayatta bais oldukları 
gevşeme öyle bir devirde vukun 
geldi ki zaten lıcr şey gevşemeğe 
\'e E-a1lanmağa başla.mı~ ve bu 
e~· ~r içinde ananelerin ve ah1ft -
k melleri yıkılmak tehdidini ar
zcdiyorlardı. 

Fsknt sosyal uzviyetin biitUn bu 
yara!an ve sarsıntıtnrı, valılıu \ılı 
hadic:e işin içine karışmadıkça., za
rarsız bir halde k::ılabilirlerdi. Fa
knt yeni mühim vakınlar mJlletin 
dahili sağlamlığı meselesine knt'i 
bir ehemmiyet izafe edince, bun
lnr meşum bir hal aldılar. 

Bunun gibi, siyaset sahasında, 
dikkatli gözler bir takım fenalıklar 
keşfedebilirlerdi ki bunlar, ynkın 
ı:nma.nda vaziyeti tadil yahud ıs

lah çaresine bakılmazsa, impara -
torluğun az vakit içinde mahv ve 
harab olacağının ::ılametleri gibi te
l~kki olunabilirdi . .Almanyanın hn
rici ve dahili siyasetinde bir gayo
nin yokluğu kör kalnıak lııtenıiyen 
herkes için gözle görülebilir bir 
eeydl. Bir uzlaı;ıma iktisad ! siyaseti 
Bismarck'ın "siyaset, mUmkün o
lanı yapmak sanatidir,. yolundaki 
telakkisine gayet uygun geliyor gi
bi görilncbilirdi. Fakat Bismarck 

ile kendisine halef olan şansölye • 
ler arru;ında küçük bir fark vardı 
ki Bismarck'a bu düsturu politikıı.
nın tA özüne tatbik etmek imkfmını 

verdiği halde başkalarının ağzında 
bUtün bütUn başka bir manl\ iktl
sab ediyordu. 

Filhakika Bismarek, bu elimle 
ile muayyen bir siyasi gayeye e~
mek için, biitiln imkanları istimal 
etmek ve hiç değilse mlimkün olan 
şeye başvurmak miııl\sını kasdedl
yordu. Halefleri ise, bilakis, bu 

cUmlede siyasi fikirlere, haltA si· 
yasi gayelere malik olmak mecbu-
riyetinden kurtulmak hnkkımn 

resmi bir ilanını gördüler. 

O zaman, artık siyasi gayeler 
· hakikaten kalmamı~. Çünkü bu-
nun için ldzım olan dünya hakkın
da. sarih bir telakki ve siyasetinin 
batınr tekfunillüniln kanunları hak
kında \'azıh bir görilş eksikti. 

Bir çok kişi, bu meselede her 
eeyi siyah görerek, impıı.rat.orluk 
siyasetinde müdebbir bir fikir plfını 
nın eksikliğinden dolayı muo.hazc
lerde btL'unurlar. Binaenaleyh, bu 
polltikıının ne kadar zayıf ve bo6 
olduğunu teslim ediyorlıı.r demek· 
tir. Fakat. bu adamlar siyasette nn· 
cak ikinci derecede bir rol oynu .. 
yorlardı. 

{.Devamt wr] 
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Irak petrolleri ihraç 

ediliyor 
. liayfa, 24 (A.A.) - Irak petrolle
~den burada Wıfiye edil.mi.o ilk 8 

in tonluk mazot bu,2'Un A~&ı)'a 
'e\'kedilm.iatlr. 

- Babtfe : 'I 

Fenerbahçe 
Stadında 

Kasımpaşa : 3 
Süleymaniye: 2 

Amerikanın Papalık 
mümessili 



saiiffe: ·s TENi &All.&8 

MAZO E VA TUZU INKIBAZ, HAZIMSIZLIK, MiDE BULANTI ve BOZUKLUGU NOA, BARSAK 
TEMBELL!GINOE, MiDE EKŞiliK ve YANMALARINDA emnİ!etıe kuııa0ı1abilir 

Müferrih ve midevidir MiDE Ye BARSAKLARI teı:aixler •• alııttrmaz Ye yorm:u. MAZON isim Ye HORUS m:ırkasına dikkat . 

··~ 
istiklal Caddesinde Komedi 

Kısmında 

Bu gece 20.30 da 
İKİZLER 

- DOKTOR 

IEmin Şükri1 Kunt 
ı<alb ve iç haatahk lara 

mUtehaaaıaı 
Hergün saat 15 den sonra Be
yoğlu Ağacami karşısında 133 
No. lu Hasanbey apartımanın
daki muayenehanesinde hasta
lannı kabule başlamıştır. 

Telefon : 43920 

• 
A 1 
B .\Ş, DİŞ, NEZLE, GRiP. 
ROMATİZMA, SOGUK ALGINLIGI 

ve bUtUn •ğrllarını derhal keaar. 

Lüzumunda 
günde 

3 kaşe 
alinabilir. 

UMU Mi 

. PW'I ••••••••••••••••• ········- 1 iYETi ı l a \ .. llll--~-
MERKEZINDEN: 1 i Tuğla Fabrik-~ası-: 
y c 

e tmizin y sanayi mü-

Ve Paltoluk Kıımaş ı •• Eskidenberi bü ... iik bir miibretl olan bu milli müessese iki sene- .= 
(4650) metre elbiselik ve (3565) metre paltoluk kumaş eksiltme su- " -B ,dcnberi yeni ellerde tehrlmizin en sağlam ve en revaçta prese ve m 

Elbiseli~ 

• kerpiç tuğla.lannı iJnal etmelrtedJr. Her nevi bıpat iç.in eok elve- • , 
• rişll n kırıksız sağlam tuğlaJl ancak: m 

essesesi olan KARABÜK Demir ve Çelik 
fabrikalarının çıkardığı ve Alman kok
ları gibi kuvvetli teshin KOK KÖM ÜRLE
RiNi müessesemiz ta rafından satışa 
arzediyoru2'. 

rctile münakasaya konulmuş olduğundan taliblerin nümuneleri gör
m<'k üzere her gün Yeni Postahane civarında Mimar Vedat cadde· 
ı:;inde (K1Z1lay) hanında Kızılay Deposu Direktörlüğüne müracaatları 
vo eksiltmeye iştirak için de 27/ 12/ 939 çarşamba günü saat 14 de 
bu müdürlükte hazır bulunmaları ilan olunur. 

'• . 1 Paşabahçe Tuğla Fabrikasından : FiATI Depoda teslim 26 lira 25 Kuruştur • • Suıtanahmed Birinci Sttlh Hukuk rinin % 75 bulduğu takdirde o gün • Tedarik edebWrsiniz. Tuğla almak latlyen lnpat sah.iblerloJıı • VEHBi KOÇ ve ORTAKLARI 
mıhkemcsfode11 : ihalei !{atiyeleri yapılacaktır. Bul - • bir karar vermeden evvel bir kere de Paşa.bahçe tuğla fabrlkası • 

Baki v~ Fethi ve tstanbul Evkaf madığı takdirde en son arttıranın • mamu.litmJ görmeleri menfaatleri lktızasmdand.ır. Tuğlal&n • 
(daresi Fatına Zehra Emine Rahime 'taahhüdü baki kalmak üzere 15 gün • yerinde görmeğo vakitleri olmıyaa lst.eklilere, v~receklert adrese • Galatada F ermeneciler No.90 Telefon: 40977 
Fatma Ha.yrünnisa Fatma Fahrirelmüddetıe temdid edile~e~ ikin:~ aı:-· • nümune de gönderllebWr. • Depo: Kuruçeşme. Telefon 36/208 
61U Mustafa varisleri Remziye Piraye tı'maları 26/1/940 tarıhme musadif '!.... Telefon : (30) dan (68) i arayma. ı;f 
Sümerln şayian ve mUştcreken mu - cuma günU saat ondan 16 ya. kadar ..... •""" 
tasarnf oldukları hudud ve evsafı icra olunacak ve o gün en çok artlı- •• •• •• •• •••• •• •••••••••il• ~Ümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
dosyasında mevcud keşif raporu ve rana ihale edilecektir. lpotek sahibi ,- - Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 
tapu kaydı vaziyet zaptında yazllı alacaklılarla diğer allkadarıann iş- Ist b 1 Belcdı· yesı· Ila" n. lan ı'!tanbulda Tahtakalede Balkapanı bu gayri menkul üzerindeki hakla- an U 1 - Açık eksiltme ile 8906 kilo pirinç alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 3117 lira 23 kuruştur. Muvakkat teminatı 
h~ı~mi~marufharunU~katındannıhus~~~~wmM~fu~ir ~~~~~----•-•••••••••••••••• ~3lira~~ru~~ 
297 kütük 285 ada eski yeni 75 nu: olan iddialarını evrakı mllsbitelerile Teminat Mulıııromen 3 - Eksiltme 5/1/940 cuma günü saat 15 de İstanbul Galata Veli 
ınaralı ve 600 lira kıymeti mubam- 20 ~n içinde bildirmeleri l~m~. 17,30 232, İstanbul 1 ci yatı okulu için beyaz ve kaşar peyniri Alemdar han ikinci kat satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Aksı halde haklannı tapu sıcıllerıle alınması 4 - İstekli olanlann eksiltme gününde teminat makbuzlarını ve 
mineli kargir oda ile 5:5 kütilk 285 . . . 13,43 179 Coabun ve soda alınmas• ı, lst. 1 cı· yatı okuluna · ·ı be · · b t ı d k ..... bed l oJ kanunen ıstenı en lgelerı komısyona getirmiş bulunmaları. 
aıla esld yeni 74 nwnaralı 400 lira . sa 1 0 ma 1 ça _sa~ e ının pa~· 31,88 425 Is. 1 ci yatı okuluna süt ve yoğurt alınması 
kıymeti muhamminelı" kaArgir kamnra•laşmasından hane kalacaklardır. MU 13,28 177 lst. 1 ci vatı 'okuluna un ve makarna alınması 5 - Şartname, evsaf ve nümunelerini görmek istiycnlerin her gün 

" komisyona müracaatları. "10507,, 
lh·T~~~~~B~a~ıhMı~ıtera~b~~~ ~~~~ry~ W,W m ~~"~Mr~bkIB~~n~az"k~pe~~ ~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ka w nda 

248 
kütük 

286 
ada 10 ar- nlsbetınde hıssedarl~ı·~ ve dell~lıye 105,26 J 403,45 Karaağaç müessesatı için 60 kalem makine malze- 11 

gı . . , P. vakıflar kanunu mucıbınce verılme- mesi · 1 1 h• } LJ M .. d-.. } • d 
sc·l eskı yem 18 numaralı 2000 lıra ı i lA l 20 l'k ta . b d 348,55 4647,26 Haseki hastahanesi Nurettinbey paviyonu tamiri n ısar ar • u ur Ülrun en ı 
kıymeti muhrunmineli klirgir dükkan 5

• • 
87.ımge en sene 1 vız e .. e- 262,24 3496,50 Mahallatta kullanılacak el tulumbaları için ala hor- 6 

il Thkaled Bık h ılıı~~~uta~~&~~m~ ~~n~~~ ·~------------------~------~ a a ta e a apanı anı so-
kagınw da 349 kütük 286 ada ve 11 , ~criy~ ~aiddi~. ~rttır~a şartnamesi İlk teminat miktarlarile tahmin bedelleri yukarda yazılı işler ayn 

ab ı ta h d tb hk ayrı açık ek~iltmeye konulmuştur. İhale 27 /12/939 çarşamba gun·· ü saat 
1 20 1 1800 

l' kı ti :ı~ u ı an rı ın en ı aren ma e . 
parse .n~a~a ı_ ı:a ym_e ime dh'anlranesine talik kılınmıştır. 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve Muamelat 
muhammınelı kargır dUkknn ve yıne T l"b l 

1 
k t' h . müdürlüğü kaleminde görülebilir. Talihlerin ilk teminat makbuz veya 

T .• ı.tak 1 d B Ik k - • il ı o an arın ıyme 1 mu ammıne- mektublarile ve icabına göre fenni ehliyet vesikalarile birlikte ihale gun·· ü 
..uı a e e a apanı so agmu.a 1 . . ~ 7 5 - b t" d k · 

2 ;g kiltilk a3l ada 1 arsel eski o- erının . 'o · ~ıs e ın e pey a çesı- muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. "10283,, 
. P . Y 

1 
nl hrunılen o gun ve saatte İstanbul 

nı 12 ~um.ar~lı 2200 lıra kıy.ı:netı mu- 1mvanyolunda dairesi mahsusasında İstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan: 
h ınımıneli hır bab kargir dukkan ve Sultanahmed Birinci Sulh Hukuk B"hcr talmnın 
Y ne ~ahtakalede Rilstem~aşa ma- ıMıı.hkcmesi ba§kitabetine 939/ 37 nu- Muhammen bedeli Muvakkat teminatı • 
h.~lesınde Mahkeme sokagında 501 mara ile mliracaatıan mm olunur. Lira Lira 

k tük 430 ada 61 parsel eski yeni 16 __ 230 ta.kın:. erkek elbisesi ve ka~e-t--22 ) 
n maralı 1000 lira kıymeti muham- 71 takını kadın müstahdemler ) 465 
P neli bir bab kfı.rgir mağaza ve yi- İş arıyorum için ete~<, ceket · 16 ) · 
n RUstempaşa mahallesinde Mah _ 1 - İstanbul Üniversitesi müstahdemleri için yaptırılacak elbiseler 
k me sokağında 549 kütük 4~o a•ia Muhacirim. tık tahsilim vardır. 28/12/939 perşembe günü saat 15 de kapalı zarfla eksiltmeye konul -

v eski yeni 11 numaralı 110() lira Dıı.irelcrde veyahud yazıhanelerde muş~ı~ Kuınaş ve kullanılacak harç nümuneleriyle şartnamesi her gün 
li ymeti muhammineli bir bab kurgir odacılık ve buna mümasil iş arıyo - Rektörlükte görülür. ı 
Jl .ığnzanın izalei şüyuu zımnında fil- rum. Annem de çocuk bakmak, ev 3 - 1steklile7 ~uvakkat t~minat. makbu:unı; ve ?39. ~caret Od:_ıs~ 
r htu tckarriir ederek ayn ayrı mü-ı' · . .. k "b" 

1 
. tJ 

1
. . ves1kasını ve bu gıbı ışler yaptıgma daır rcsmı daırclenn bırınden son ıki 

ed l 
. . . ı~ı gorme gı ı ıızmc ere ta ıbdır. sene zarfında alınmış vesikalarını havi teklif mcktublurını ihaleden bir 

~ y eye vnzo unmuştur. Bırmcı a- . . • 
l k arttırmaları 11111940 perşembe Adresımız~ Unkapanı Haydar Bo~ · ı. saat evvel rektörliiğe vermiş olmaları lazımdır. ....,. "10291,. 

f_JnU saat 10 dcı.n lG ya kadar icra!~ soka&ında lO numaralı C\de, Sahibi: Ahmet Ccmaleddin SAH.AÇOGLt..; 

kılın&caktır. Kıymeti muhamminel~- Sauna ve H:ı.vva. J Nc~riyat müdür\.\: M~cıt ÇDT1N Uasılt!:~ı yer: Matbaaı - - · · - -·.1.1 

Cinsi Miktarı 
Muhammen bedel % 7,5 temi. Eksillmeı.ıin 

Ura. Kr. Lira Kr. günü şeldi sa.ati 
--~~~~~~~~~~~~ 

Cam alfıt 2460 Ad. 2518 76 188 21 d/1/9·10 açık 15 
Ecza 107 Ad. 494 85 37 31 " ,, 15,30 
Alatı fenniye 92 Ad. 2623 65 196 73 ,, ,, J 6 
Alfıtı fenniye l 11 Kalem 5890 - 441 81 ,, pazar 16,30 
Kırık pirinç 106 Ton 9010 - 675 - 5/1/940 ,, lu 
Kamyon 1 Ad. 3150 - 236 25 ,, ,, l 6 

I - Şartname ve evsafını gösterir müfredat listeleri mucibince 
muhtelif tarihlerde eksiltmeye konup ta ulib zuhur etmiycn malzeme hi
zalanndaki usullerle satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme ve pa· 
zarlık günü ve saatleri hizalarında yazılıdır. 

III - Eksiltme ve pazarlık Kabataşta Levazım ve .Mübayaat şube· 
sindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Listeler ve şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız 
alına bilir. 

V - Alatı fenniye listelerinde gösterilen kataloğ numaraları sade· 
ce aletin tip ve evsafını göstermekte olup şartname makamıııdadır. Başlc:ı 
markalar da verilebilir. Bu hususta Knbamşta Şarap ve l{imya Labora· 
tuarı şubesine müracaatla daha fazla izahat alınabilir. Bu iş için pazarlılt 
gününden evvel fenni teklif mcktublan mezkur laboratuar şubesine ve· 
rilmelid.ir. 

VI - l steklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatlerde 9o 7,5 
güvenme paralarile birlikte Y!lJ<arda adı geçen komisyona gelmeleri. 

"10636,, 


