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Her Yerde 5 Kuruş 

Fin Ordusu Rus Topraklarına Girdi 
Milli Şefin Seyahati 1 Mukabil Taarruzlar Her 

Reisicümhür Dün icra Cebhede İnkişaf Ediyor 
• 

Vekilleri lctimaına Ri-Ruslar Dün Hava Akını Yaparak Küçük 
...-.--.J yasetten S~nra Kayse- ,.. _ _ Fin Şehirlerini Bombaladllar 

~~ riye Hareket Etti 
Ankara., 25 (A.A.) - Reisiciimhur İsmet İnönii bu akşam saat 10,SO 

da hususi trenle Kayseriyo miihm".•clhen hareket buyurmuşlardır. 
P..eisicürnhur, Ankara garında Ba.ş\'eldl, B. M. Meclisi l?.eisi, Genel -

kurmay HIL']kanı, VekiUer, mt•buslar ve si\'il \"e askeri erkan tarafından 
tRsyi cdilmi~lerdir. 

Mlllt Şef lcr• Veklllerl lçllm•ına Rly•set Etti 
Ankara, 2;; (A.A.) - İcra Vekilleri Heyeti bugiin saat 11,30 da Baş

Vf\lialet drurc,.ind.., Rei~icümhur hmet 1ni>nü'ni.in riyasetinde toplanarak r 
mı.izakercde tııılunmuştur. 

/ 

Isviçre Hududunda 
Alman Tahkimatı 

Rooscw, t be.seriyetin daha ~ok 

Bale Korşı3ında Kaleler Y apmıya ) 
\Başladıla~ - Cebhede Sükunet V<?r · 

facialar doğuracak bu feliketlne • __ .,,,,,.. 
ııı"'""9"'1ıtea 111 •dan ''ermemek isti
~orsa rulıaı i :iC.fl ri r a b -
~arak Amerikan milletine, A • 
merikan clonanma ve orlh1suna • 

l 
:Fin askerlerl, düşürdükleri bir :Rus bombardımaıt tayyaresinJ tetkik ediyorlar (Yazısı 7 M)' 

hitab etmeUdlr. 

~Elim Bir Ziya Karadenizde Bir 
Türk Şilebi Battı 

Devletleri 
Papa nezdine 

Noeli silkO.netlo g~lreiı Fran.uz u&iırerltırt Maginot kalesi 
içinde istirahat ediyorlar. 

bir sefir gönde
riyor. Bunu yolunda yeni bir te
§ebbüs yapılacağına alamet diye te
lakki ediyorlar. Ayni zamanda Roo
sevelt'in Amerikan protestan kilise.si Bile, 25 (A.A.) - Bale hududu edilmi§ olduğu tecyyüd etmektedir. 
şefine hahambaşıya ve Papaya birer yakınında Dullingen tepesinde Al - Taarruzlardan masun kalacak bir 
ınekt~b yollıyarak sulh lehinde nü - marı.lar tarafından istihkamat inşa [Sonu 7 incide] 

fuzlarını kullanmalarını tavsiye etmiş 
olduğu da söyleniyor. Amerika diplo
matları bahara kadar bir şey yapıl • 
tnazsa baharda harbin bir çok taraf
lara sirayet etmesinden korkuyorlar· 
nuş. 

Bunların hepsi iyi, güzel amma, iti
raf etmeliyiz ki, muayyen günlerde 
yapılması Adet olmug teşrifat kabl • 
linden hareketlere ve li.kırdılara ben· 
ıiyorlar. Hani bir işdir yapılıyor am
ma yapanın bile bir netice çıkacağın
dan ümidi yoktur denilebilir. Eğer 

Birleşik Devletler Cümhurreisi Avru
padaki harbin nihayet bulmasını ve 
düny& &illetlerinin sulhe kavuşmala· 
rmı gerçekten istiyorsa bunu protes
tanların, yahudilerin ve katoliklerin 
Allahlanna yazılacak tavsiye ve düa 
nıektublarından beklemekle çok vakit 
kaybeder. 

l!uhani §ef.lere üç mektub göndere
cek yerde A vrupaya bir donanma, ya
hud ordu gönderseydi muharebe çok
tan biterdi. 

Haseki Hastanesinin 
400 Üncü Yılı KutlancJ1 

Amerika Cümhurreisinin realiteyi 
takdir edemediğine ihtimal vermek 
nıiln!sız olur. Ondan dolayıdır ki sulh -
lehinde yapmakla iktifa ettiği insani
{oot'{>Cl"Verane teşebbüsleri muhtevi - lln.~ ltMt.ahaneslnin kunıtuşunan 400 üncil yılı mOnast>'betUe dün 

~aat 11 de Haseki hastahanasinde bir toplana yapılmıştır. 
(Sonu 5 inci sayfada) 

llüeJ.l.a Oalıid y ALÇIN 
[l\lerasimde bulunau vkadaşımızm bu husustaki Y.UJS1 dördüncü S&Y.· 

famızda.dır.] - - - _ 

Büyük Tarihçi Edibi
miz Turhan Tan öı~u 

Sinob Kı)·tlarında Parçalanan 
Kızılırmak Vapurunun 20 Kişilik 

Mürettebatı Kurtarılamadı 
• .... ~ ___ .. ___ _ 

Merhum Tu:rha.n Tan 

Türk matbuatı ve fikir hayatı bü
yük bir zıya. kaydediyor: Maruf ta- 91: ::Lk.ııD:«~-'...,;t • .::._ 

rihçi ve edib Turhan Tan, aylardır 
pençeleştiği hastalıktan kurtulam.ı • 
yarak dün ebediyete intikal etmiş

Kmlırmat' şı?eht 

tir. 
Sinob, 25 (A.A.) - Tuz yüklU ola- !!!!!!~!!!!!~!!!~~!!!! 

rak Trabzona gitmekte olan Kızılır
Tanınmış Türk muba:ziri Turhan mak vapuru evvelki akşamki fırtı • 

Tan 1886 da Sivasta dogdu. Asıl adı nada Sinob adasının Çukurbağı civa-
Samih Fethi olup eserlerinde müs - nndaki kayalara çarparak parça -
tear namı olan oğlu M. Turbanın is- lanmıştır. Mürettebatından hiç biri 
mini kullanmış ve bu müstear ismile kurtulamamıştır. 
daha fazla şöhret bulmuştur. • • • 

Turhan Tan Sivasın eski bir aile- Yukarıdaki Anadolu ajansı telgra-
sine mensubdu. Babası Arab ve İran fından da arı.las. · - h 11Pr1'ile.Türk 
edebiyatındaki bilgisi ile tanınmış o- Şilep şirketır L cı.td bulunan 
lan Ahmed Fethi Beydir. Büyük ba- "Kızılırmak,, vapuru Karade!\izde 
bası Celfil Paşa, onun babası Alaed- batmıştır. Sinob Ilınan reisliğinden 

(Sonu 7 ncide) İstanbul liınan reisliğine gelen bir 
~~~=~=====:=:::::::=telde vapurun Çamaltından tuz ha -

•• •• mulesile Karadeniz Ereğlisine var -
Samsunda tutun aıktan sonra Trabzon istikametinde 

piyasası açıldı !yola çıktığı ve Sinob civarında Fer . 
A • • yad burnunda karaya "\'\Irmak sure-

.samsun, 25 (~ususı Mubahın .. • tile battığı bildirilınişse de bilahare 
n_ı:ızde.n) - Bugun mıntakamız tu- ı geminin Çukurbağ civarında kazaya 
tun pıyasası açıldı. Madende (140) uğradığı anlaşılınıştır. 
k~~ştan birkaç mahsul satıldı. I Ayni telde gemide ölü veya diri 
Muba~·aacılar arasında İnhisar ı. hiçbir tayfaya tesadüf edilemediği de 
daresı de vardır. ilave edilmiştir. Dün Türk Şilep a • 

Gölge Müsabakamız 
A ' Abidelerimiz : No 5 

• 

Bu nedir ve nerededir! 
Cevap: • • • • • • • 
. . . . .. . . . . . . . 

[Sonu 7 incide] '-----------~ 
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. Sahife : t -

Hazreti Ebiibekir Devri Kömür Satışları 1 OKUYUCU 

-18-
Karışık ve noksan kö· --- • 

mür satan esnaf tecziye DiYOR K/ 
H azreti Ebu Bekir hilafet ma • olduğunu bildiği bu biatile bUtün ihti· edilecek 

. kamına çı~~~ ve ~ütün laflan~ büs~ü:ün h_aI ve zail old.uğu· Belediyenin ve belediye koopera • 
Medıne balkı kendısıne bıat ettıkten na kaıl değildı. İslamın en tecrübeli tifinin açtığı kömür depolarında kö
sonra :ırkadaşlarile beraber hususi adamı olau yeni halife ayni zamanda müriln, ayni semtteki kömür de~ola
bir içtima akdetti. çok iyi bir idare adamı idi de... nndan daha fazla bir fiyatla satıl -

Bu i_çtimada, he~nz .bi~t etmemiş 

1 

Bu~ü~ olm~sa. yarın, ensann her dığı hakkında bazı §ikayetier yapll-
olan kımscler tcsbıt edildı. hangı bır vesıle ıle tekrar nlfa.k ve maktadır. Dün vaziyeti belediyede 
Ensa~ reislerind·en· ihtiyar Saa'd bin şi~ak. a~i~i körük.le~eğe başlıya· ı tetkik eden bir muharririmiz şu ne. 

!bade bıat etmemışti. cagı ıhtiınali kuvvctliydı. ticeye varmıştır. Bu fiyat yilksekli-
Daha sonra, bütün ehlibeyt, eshab- Bilhassa Resülü Ekremin irtihali ği bilhassa Kadıköy semtinde görül· 

dan bir kısmı ve hatta bizzat yeni ha· Arabistan içinde yavaş yavr.ş duyul· mektedir. 
lifenin damadı da biat et.miyenler a· mağa b~lıyor, her taraftan, herkes Belediye Kadıköye kömUr nakle -
rasında bulunuyordu. sanki Hazreti Peygamberin vefabnı derken şimdiye kadar yanlış bir yol 

Sa'd bir !baden.in ne maksadla biat bekliyormuş gibi, isyan ve irtidad ha- tutarak kömürleri kamyonlarla ve 
etmediği aşikardı. berleri Medineye geliyordu. araba vapurilc nakletmektedir ki bu 

Kendi halife olmak istemişti. Hazreti Ebfı Bekir bu vaziyet kar- şekil nakliyat pahalıya malolmakta· I 
Eğer beklenmiyen ~nllım h~dise 

1 

şısında en~ar reislerini her ihti~ale dır. Bu itibarla belediye şimdiden 
vukubulmnsa.~dı §U dak~ada hal~f~ o karşı M~ıne~en uzaklaşbrmak Juzu. sonra kömürleri mavna ile naklede- 1 
olacaktı. Talıın bu maküs tecclhsıne mumı hıssetti. cektir. Diğer taraftan kömürü, be -
küsen bu ihtiyar, bunak ve haris a-1 Fakn.t bunu nasıl, ne suretle ve ne 1 lediyeden daha ucuz fiyatla satım 
dam şimdi Ebü Bekire biat etmeyi ı vesile ile yapabilecekti? kömUr tüccarlnrın.ııı bazı hileye bJ.Ş ı 
izzeti nefsine ağır görüyordu. Bu vesile kendi kendine geldi. vurduktan muhakkak addedilmckte-

Ehli beytin biat etmemesini ise ta· ı Peygamberin hastalığı esnasında dir. Mesela bunlar, fiyatı çok yüksek 
rih muhtelif cihetlere tefsir etmekte- !Suriye üzerine sevkedileoek ordununlolan Karabük kokunu geniş mikyas
dir. b~ku11ıandanı genç Üsamc ve asker- ta, fiyatları az olan Sömikok ve Gaz-

Müverrihlerin bir kısmı, Hazreti leri Medinecle idiler. hane kokJarile karıştırarak satmak-
Abbas, Hazreti Ali ve cümle ehlibey· Hazreti Muhammed, Üsruneyi Su· tadırlarki bu §ekil mahlut kömür u-
tin teçhiz ve tekfin mera.simi ile meş· riyeye sevkedcrken bUtün esbabın ve cuza malolmaktadır. Fakat yanma j 
gul oldukları için vakit bulup ta bin- ensar rcislcrinin de beraber gitmele- hususunda büyük bir müşkülatı mu- ı 
te gelmediklerini, diğer bir kısım mü- rini emretmiş, yalnız Hazreti Alinin cib olmaktadır. Diğer taraftan da 
verrihler ise (Ensar içtimaına) ehli Medinede kalmasını istemişti. bunların çektikleri kömilıiin hakiki 
beytten kimsenın davet edilmemesin· Peygamber, niçin Hazreti Aliden sikletinden daha azdır ve bu suretle \ 
den mUtevellid iğbirardan olduğunu maada blitiiıı lslam bilyüklerinin, 1s- kömürcüler ihtikara kaçmaktadır • 
iddia etmektedirler. lam reislerinin Medincden uzaklaşma- hı.r. Belediye bu kömürcülerle §iddet-

Yeni bir ihtiW.fın baş göstermesine sını istiyordu? le mücadele edecektir. 
meydan vermemek için §imdilik ehli Hastalığının siddetlenmesi Uzerine VYVv 

beyti ve bilhassa Hazreti Aliyi kendi irtihalini hissederek ve kendisinden ON/VERSITEDE : 
haline tcrketmeyi Hazreti Ebu Bekir sonra kopacak fırtınayı evvelden an- A .d . 
ve arkadaşları muvafık buldular. lıyarnk meydanı tamamen damadına vrupaya g: emıyen 

Fakat, ensar içinde çok nüfuzlu o- boş bırakmak i;in mi böyle hareket dil hoc; ları 
lan Sua'd bin !badenin mutlaka gelip etmişti? Yabancı dil hocolığı için lisan kurs 
biat etmesi lWındı. Tarihin tamamen karanlık bıraktığı lanrun ikinci sınıfında bulunan ta • 

O biat etmedikçe ensnrın esbaba bu noktayı biz aydınlatacak değiliz. lebelerin bu sene Avrupadaki vazi -
merbutiyetlerinden daima §Üphe et - Yalnız, ayni endişe Hazreti Ebü Be- yetin anormal olması dolayısile Av
mek 19.zundı. Saa'd'm uzak durması kirde de vardı. nıpaya gidememeleri gözönünde tutu. 
muhakkak diğer parti reislerini de U·' Hazreti Ebfı Bekir, Hazreti Muham larak, 40 lira burs almaları ve staj
znk tutacaktı. medin son emrini yerine getirmekle yer olarak orta mekteblerde yaban-

Bu endişe iledir ki Sna'd bin İbade- ensa:r reislerim bir müddet için olsun cı dil hocalıklarında çalışmaları ka-

Noter katiblerinin 
bir istekleri 

''Biz noter memurları kadar is
tikbali olmayan memur yoktur. 
Çünkü nekadar çalışırsak çalışa -
lım, nekadar liyakat gösterirsek 
gösterelim, olduğumuzdan fazla 
bir parçacık bile terakki edeme -
yiz. 

Yeni noter kanunu, noterleri dü
şünmüş yarınları için yardım şan
dıkları teşkil etmiş fakat mülga 
kanunun noter memurlarına ver
diği imtihanla noter muavini ol -
maları hakkını yeni kanun nezet
miştir. 

Türkiyenin bir kısım vilayet ve 
kazalarının müstakil noterleri ve 
hukuk mezunlarını besliyecek va
ridatı olmadığından buraları mun
zam olarak mahkeme ba§kfitib • 
terine bırakılmıştır. 

Vazifcleri baştan aşan mahke • 
me başkntibleri bu işi noter me
murlarından daha mı iyi yapacak
tır? 

Esasen bugün noterlerin tekmil 
hamlfıtı baş memurun eline hıra -
kılmış değil midir? Bu mütalcamı
za bütün noterlerin iştirak ede -
ceği şüphesizdir. 

Noter memurlarının ikinci bir 
derdi de hastalık vcsa.ir sebcb!er-
den işinden çıkarılan noter memur
larının her türlü yardımdan mah
rum bulunmalarıdır. 

Gerçi bugünkü kanunn göre 15 
yıla kadnr hizmet eden memurla· 
nn çıkarılmaları halinde 3 maaş, 
25 yıldan fazla hizmet cdenle!'e 
bir senelik maaş miktan ikramiye 
verileceği yazılı ise de bu kafi de
ğildir. 

Noter memurlarının dileği şu 

iki noktada hulasa edilebilir: 
1 - Noter memurlarının imti-

Ônu, hasta h alinde ve yatak içinde iı':1at getirdi. . ._ • • ·· . · • Bir t yin kının tanınması. ~n bu kanun 

~cs.cide, yeni halifenin huzunına ge· f ~e Medine sokaklarındn tellallar Edebiyat Fakültesi Romonoloji 
tırd:lcr. ı bagırttı: enstitüsünden mezun Nestercn Hotin-

Mcscid kalabalıktı. - Resulü Ekremin emri ve vasi- }j yabancı dil kurslarına muallim ta-
Fnknt bu kalabalık yalnız eshab ve yeti mucibince Üsame ordusu Uç gü- yin olunmuştur. 

muhacirinden mürekkebdi. ne kadar Suriyeye hareket edecektir. vv-vv-vvwwvvvvvvVV"vvvvVV"oV'V'J>V 

çıkmadan evvel birçok noter me
muru imtihanla noter muavini ol
muştu. 

2 - Noterler gibi memurlar için 
de bir yardım sandığı teşkilinin te 

• 

Garip Hareket 
Dericiler ve demirciler 
birlik nizamnamesine 

itiraz ediyorlar 
Ticaret Vekili Nazmi Topçuoğlıı

nun 1stanbulda yaptığı son tetkik -
lerden sonra bir çok maddelerin ha-

11 rıçten bir tek kanalla ithal edilmeHi 
muvafık olacağı neticelerine varıl

dığı malumdur. 
Bu sebeble şehrimizde bulu.11an Ve 

kalet Teşkilatlandırma Müdürü Ser· 
vet Berkin bilahare birlik haline in
kılab edecek olan bir limited şirketi 

nizamname projesi hazırlamıştır. Bu 
projeler şirket teşkil edecek olau ti· 
caret erbabına verilmiştir. Projeye ' 
göre şirket teşkil etmek üzere de'"t
ciler ve demirciler dün kendi arala -
rında bir topıantı yapmışlardır. Ak· 

şanı geç vakte kadar devam eden 
bu topantılarda birçok derici ve de
mirciler hazırlanan projenin bazı 

maddelerine itiraz etmişler ve limited 
şirketini idare etmek üzere Vekaletin 
tayin edeceği müdürden başka ken

di aralarında salahiyettar bir zatın 
seçilmesini istemişlerdir. 

Hükumetin ithalat sistemimizin iyi 

1 bir şekilde organize edilme.qi ve ihti
kara karşı da sıkı tedbirler alınması 
icab ettiği bir zamanda derici ve de-

' mircilerin bu itirazları ticaret alemin· 
de ve alakadarlar arasında gayet fc. 
na bir tesir uyandlrm~br. 

l vvvvvvvvvvVVVV'VV'-./'V'-./'V'..AA..AA..AAJ>V 

/KTISAD iŞLER/: 

Dün yapılan ihracat l Dün muhtelif memleketler~ 150 
bin liralık miktarında ihracat mua -
melesi yapılmıştır. Satılan mallar 
arasında Fransaya deri, Macaristana 

balık, Norveçe afyon, Bulgaristana 
balık, lskenderiyeye elma vardır. 

1 ~-
Vali Ankaraya gidiyor 

l Vali ve Belediye Reisi Doktor Lfıt· 
u :nnuzu yu~mua nmmraya gıae-
ccktir. Bay Lfıtfi Kırdar Ankara sc

'ıyahati esmı&ında Vekfiletle şehre aid 
umumi meselelerden başka bilhassa 
ihtikar meselesi etrafında temaslar 
yapacaktır. Hükümet yılb~ına ka -

Harb mesuliyeti 
meselesi 

H arbin ba:;laııgıcımfanbcri oııv 
lıarib devletler arasında, bU 

sll.1!ılı ihtilatın mesuliyetini yckdi· 
ğcri üu>rine n.tnıa.k hususunda ~td· 
detJi bir nutulc v~ propag!l.Ilda dücl· 
tosu vukubulınaktadır. Zaman za· 
man, mooUslt'.rden, radyolardan yük· 
seJen ssı.lfılıiyl!'t ~alıibi ağız)ardan, bll 
nokta Hı.erinde tasrihat, istatistil•· 
ler i~itilmekte ve diğ'er taraftan d1' 
muhtelif renkte kit.ahlar neşrcdil • 
mektedir. lleyn;ı, sarı, kırmızı ldtab· 
Jar, muhnrib dMletforin harbe baş· 
13.ma.k hususunda, karşı tarafın y:lJl· 
mış olduJu hareketleri nıcvzuu bah· 
seylenıcktcdir. 

Halilınzır vaziyetinde Noel yortu· 
farı miinasebctiJc, muharilı clcvletlc· 
rio s::ı.llilıiyettar şahsiyetleri ycnldcll 
nul,ukl:ı.r irad ettiler. Ccbhe gcrisile, 
illi hatlarda bulunruı asker ,·c sivil 
lıafüm m:ıne\'İyatını kuvvetlendir· 
mck istiyen ve memleketlerinin 111U· 
tclmbil sh'n..<retlerini bir kere daha 
gö1.den g;çirerck, müstakbel hnttl 
Jı:ıreketlcrfoi izah eyliyen devlet n· 
damlarmın tekrar mcsuliyet mesele· 
sine temas etülderi de görülmeldC
dir. 

Bu arada hıristiyanhk aleminin 
manevi reisi Papanın da. irnd eyle· 
diği nutuk şayanı illklrn.ttir. Cihan 
eflUirıumunıiycsinin ve mulıarib de'' 
Jetlerin efl<fmumumiyesinin bu nok· 
ta.d3.ki o.ksiilamclleri ve ne dii§Un -
dükleri malfınıdur. 

Yalnız bu arnı:la nn:1.arı düumd 
cclhcden bir nokta, İtnlyadan soıı 
günlcr<le gelen bazı haberler \'O eı· 

ciimlc B. Gayda'nın Giorııale d'Jta.· 
lia'daki yazısıdır. 

Jfalilıazırda, Kont Cinno'nun inıd 
eyledibri nutku miite:ıkib hnshynı:t 

fofsirlcr ,·e yazılan bazı mal.alcJcr, 
İtalyanın da gayrimuharib1ik siyn • 
seti takih eylemek isteme inin \C 

"ÇeJik paktın,, ziluüyetinden ya • 
\'aş yavn..5 kendisini vareste kılmalı 
anusu göstermesinin başlangıcı nuı· 
hiyctfodedir. İtalya da, •lördüncli n· 
yana giren harbin ortaya !;tkmasın· 
drı.n mütevcllid mcsuliyeti fücrioe 
almayıp, tmım mani olmak i!;in Jfı· 
- ....... - ~ ....... .,,. • .,~, J"lll'ınış oıan· 

~unu da ileri sürüyor \ 'C hu mcsuU· 
yetin Almanya.ya raci olacağını inın 
ccli)·or. Hundan dn Romanın lumdl· 
sini mihver siyasetinin hlikiimlcrile 
bağlı tutmı)·arak, menfaatlerinin i· 
ca.b ettirdiği istikamette bir hnre • 

mini. dar meclisten ihtikfırla mücadele için ket scrbestisini muhafa1.a cyledlğl Saa'd bin !bade buraya niçin geti- Bütün ensnr reisleri ve etıhnb da 0-
rildiğini anlrunıştı. same ile birlikte hnreket edecekler -

&ELED/YE.DE ı 

Hazreti Ömerin ı;ok şiddetli bir hi· dir. Hazırlık görülsUn ... 
tabı mescidi ve Saad'ı titretti: ••• 

Ekmeği tarlaya satan 
bakkal 

Kıymetli Adliye Vekilimizden lsal8biyet nlmı3 olacaktır. Bu itibar- miiııası ı:ıkıyor. 
bu derde bir deva bulmasını bek· la Vali ve Belediye Reisi bu salfilıi· Bu scbcbdcn, harbin mesuliycöni 
lı'yoruz yetin tatbiki etrafında direktif ala- kabul ctmiyen \'e mih,·cr sivasctinin .,, J 

- Ey Saa'd ! .. Şimdi Emirilmümi- Ensm reisleri, halife Ebfı Bekirin Son günlerde belediye tarafından DW;ce: Noter ba.§katibi caktır. hükümlerinin tatbik edilmemiş ol. 
nin Hazreti Ebfı Bekire derhal biat plfül'm keşfettiler. yapılan teftişler neticesinde baZJ ômer Cebeci öğrendiğimize göre son günlerde doğunu ima eden ıtaJya.nın mUstak· 
edeceksin .. uzat elini.. MakFadın kendilc.-ini uzr.klaştır • bakkalların mevcud ekmek narhın - lstruıbulda süt fabrikası tesisi için bel hattı hareketi meselesi de, cihan 

Saa'd yattığı )erden güçlükle elini mak olduğunu anladılar. dan 20 para fnzlasile satış yaptık - Yanlc•ml keme rJnln birkaç ecnebi firma müracaat etmiş- efkarmmumiyc ini meşgul eden bir 
uzattı ve yanma kadar yaklaşan yeni . Derhal aralarında yine gizli bir İÇ· lan tesbit olunmuştur. Belediye bun- vaziyeti tir. mahiyet gösteriyor. 
halifenin eliııi öperek biat emrini ta- t.ıma yaptılar ve her ne olursa olsun larla mücadele edecek ve §iddetle ce- . .. .. . T ckkül edecek süt şirketinde Zi- Dr. Reşad SAGAl' 
mamladı. gazaya gitmemeğe karar verdiler. zalandıracaktır Ernınonu meydanı, tanzım olunur- teşV k"l ti . d . . t• k' -- -

· k y . .. bilh raa e a e nın e gemş ış ıra ı H t ilk t d I t 
A.'lcak, Saa'd'ın bu biati istemiye . .ı\.ıwak bu kararı §imdi bir sebeb, Şehir PHanında umum1 en .. enıcaı:ıım.ve .assa cami ~e- oldu- dnn Lfıtfi Kırdar bu teklifler ay 8 r sa 

istemiye, zorla ve can korkusile etti-I l-;r bahane bularak ve göstererek ha· bl I nıerının vazıyctı Beledıye lmar Mu - gun . • . . BaşmUfattl~llQI 
-i muhakkaktı lifeve bildirmek 18.zımdı. . . . .. na r dilrlüğünil meşgul etmektedir. Bel"!· hakkında Zırnat Vekaletine ızalıat Şile ilk tedrisat müfettişi Zeki, Hll· 
g · · Şehıreılık mutebassısı Prost tat · d. k · ta · · · · b 1 ..l. - verecektir · k d -· Bunu Hazreti Ebu Bekir de hisset· Aralarında seçtikleri bir he ti . - . . ' ıye ·emerın nzımı ıçın azır awgı · tay ıl te risat baş müfcttil)ligını 
ti HazreU E. "' Bek. , 11 d 1 ye bıkat pl.~ın~ hazırlar_ken sınema, tı· projeyi Evkaf müdiirlüğüne gönder- Valinin seyahati bir hafta de\'am tnyin olunmuştur. Yakında vazifesi 

• 
4 011 ıre ) o a ı ar. yntro gıbı bınalara aıd umuın1 vnsıf . .. · · · · · · · 

Knşlannı çattı. Bu hevet ·dd · h l'f . . . mış ve suraUe tatbıkını ıstemıştır. edecektir. ba..~ınn gidecektir. 
· ~ • mcscı e yenı a ı eyı ları da tesbıt ebnektedır. Prost va· ------------------------------------------

- Ya Saa'd bin !bade.. dedi. Ben buldu ve şunları söyledi: sıfların tesbitinde bilhassa konfora ffifll!JlllllllllllllllJll[llillllllUfilllfiifimillllJIRllll!l!llllJDiınilllfillllliUJIOmlUflllilOlfllH!Ill[l!l!llllift]lfll!!lHfil!!IlJlilllll!llrJIUffilllilllflOlfillJJlllUllll!IJllllllllll! llllll!UIHillll;IJ!llJ!nfllllmllll!!lliJ 
biliyorum ki sen bu biati kerahetle - Ey Emirilmüminin:. bu iş sevab fenni evsafa ve güzelliğe ehemmi~ 
c~n. ~kin biat se~in üzerine vacib· iş oeğildir. Badiye arablarının ekseri- yet vermektedir. ş E H ı• 
d~. Eger bundan donerscn başını te- si mürted olmuşlardır. Taraf taraf Takallerln rvlal 
nmde~ ayırırım (1). . 

1yalancı peygamberler, ?übüvvet da - genlşlellllyor AY 1 
lars:~ ~vi~:1dg~;ür;:~~dcn çıkardı- ~~~· ~~e~!C: ::~u~u~:! ~:~~;r:~ u=:i:!;t:a~::::~:°ües:~ !IIIIlffi!Rffilllli!lllffiTIIIlilillllIDlllınonnıınoTiınnıınınnıınınıHnılllnı ıllllllllllllllllnnJl!lll!ITilITTffilllnıınnımmınnımnımnmııııııııımmııH lil:!Hı!rmııımın !l!llll!nlfillll!lllmlm lllHllllD 

Hazreti Ebu Bekir, Saa'dın kerhen Vaziyet bıı merkezde iken Medinede, edilmesi dolayısile bazı tenkitler ileri Aradaki fark Taksim Bcledıyc gazinosunun K On er 
senin yanında muhacirin ve ensann sürülmektedir. Bunlar arasında bil _ ne 0 uyor? y1ll>a§ın<lcl açılabilmesi için ClZ(.l.mi 

(1) T rit ·ı·· lm'·ı· k 1 • tl z z kt d .,.r 1.~ ·~~oğlu llnlke\imlen: n ıı umem ,·e u u · - Cild da bulunmaları Jfızımdır. Eğer Osa . hassa taksilerin otobüsler gibi müş- • gayre c ça ış-ı m.-0 · a ır. H o,.,,a,ı 
3 - Sayfa: i. me ordusunu Şama sevkederscn se. teri taşımasına müsaade edilmekten mzim ele günlerce yırtındığımız kalan ycr1.cr tmn.amUı.mmş ve Be- 1 - Evimizin aylık Tıiyo konse· 
==============' nin yanındn pek az asker kalır. Bu !ziyade taksi fiyatlarının tenzili ileri ihtikar iüdia.larından sonra Beledi- lediyeıJe teslim edüebilcoek bir ha· ri 28/ 12/ 939 perşembe günü saat 

1
ha1de İslamın düşman1an Medine ü- , sürülmekt.cdir. Taksi fiyatlannt'l yemiz m lilir bir tedbir aldı: Kö- le gelmiştir. Yılba§ı geCC8i beş yi.lz 17,30 dn Evimiz.in Tepebaşındnki 

n b 
ABONE BEDELİ 

SENELiK 

6 AYLIK 
8 AYLIK 
1 AYLIK 

TUrklyı Ecnebi 

1400 Kuruı !700 Kuruı 

760 • 14110 • 
400 .. 800 • 
160 • 100 • 
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zerine yürliyilş edecek olursa seninle sürülmektedir. Halbuki Belediye! mür sa.tnuı.ğn. başladı. Bunu hep al- kişinin yemek yiyebı1mesi. için la- merkez binasında verilecektir. 
kimse bulunmaz, yalnız kalırsın.. buna imkan görememektedir. Çün- kışlıı.dık. Fakat dün bir arkadaşın zımge"Zen_ Uı.zarat tama~nmı§tır. 2 - Herkes gelebilir. 

Hazreti Ebü Bekir ensann bu ta- kü taksi fiyatlarının tesbitin • anlattığı fıkra, doğrusu ya zihni - O gecenın tamammı neşclı geçme-
lebJerinde ve müraea~tlerindeki gi7.li de, taksi otomobillerinin git - mizi hnla.ndırdı. afo~ te~~-n için bazı .eğletıceler ter- 1Çt.M.1ZDEK~ŞE~TAN _ eoim-
mfm!yı derhal sezdi. tikleri yerden boş olarak dönü§lert Belediye Kooperatifi sizden 21 tibi dU§tmülmektedır. -z 

1 li -'--'· bi b • diye lcadar '"f'krettigvi roman ve 
- Hayır, dedi, ben Hazreti Mu •

1
esas.. tu.tulmaktadır. Halb.uki bu_ n. !Vi ra IU4Cllft r ono '\'enyormuş, 11: x ·~· 

b nu """~-1.~-e ,.e go-tü·ru··"·onnua. kii.1•uk Jaik<iyekmla 01-."Uyucıtla:rın 
huııımedin venni§ oldugu· bir emri ib- muşten taşıyan otomobıller gıttik - u UlloCJ..IAil " " " "' Mlnerolojl ~ 

ı · d d ·· · lmak d snnuz. Orası da. size 16 lira 75 ku- sevgi ve alakasını kazatıan, genç , tal edemem. ResulU Ekrem hayatla.- en yer en e muşterı a ta ır -
nnda tlsnmenin başkumandan olarak lar. Belediye bu şekilde mUşteri ta _ l'Ul)lnk bir mektuh te\'di edİJiomıuş İstanbul tlni\'ersltesi Fen fa.kül- üstad Sabahaddin Alinin "içimiz· 
orduyu Suriyeye sevketmesini arzu şımanın şehrin münakalesinde ko • ve gidip Gazhane deposundan bir tem Mhıuoloji ':e Geoloji enstitüsü. deki Şeytan,, adJı ye-tıi bir romanı 
ve emir buyurmuşlardır. Madem ki laylığı mucib olduğunu nazarı itibara ton kömür alıyormu~uz. Ali doçenti doktor Ahmed Caııokan be3 Remzi Kitabevi tarafından itiııtılı 

5S8H.Zilkade15 13ss a. l.Kinuill hilafete ben g""tim, onun bu ka.rannı alarak Maçka • Eminönü arası için Yalım s.nlıyamadığımız nokta acnedenberi lstaabul tlnh·erslte • bir -~ekilde lxutılarak &ıh-sa M]W. • 

tatbik ile muv;~afım. Amma Medine- de müsaade verecektir. : Deııınk ki Gazhane, kömürü sinde Yerdiği clersleri toplıyank bir nlm~tır. Bu e.ser de m;;Uiµ;ı di-
de asker kalmıyncakml§ ve ben yal. GUlh•n• parkının ıalı:hı lG,75 den satıyor. O halde koop&- kitab halinde n~tmışUr. ğcr biitiiu eserleri gibi meraklı bir 
nız kalacakmışım, bunun hiç ehem - Belediye 1stanbuUu1ar için bilbas- ratifin fazlada.o aldığı 4 lira. 25 im- Uzun ,.e yonıcu bir mes3lıılıı mevzu çerçeveaiıule oazib 00 t.atlı 

cıun .. otıı lkln•ı rıD11ıt otıı lklıt•i miyc.ti yok. Cenabı Hak herhalde be· sa yazlan çok mükemmel bir bahç:e nış fark ne oluyor! "Men'i ihti -
2 38 7 28 9 .. 

8 7 25 12 15 14 
o.. ı.~ ·· rcti mi9 mahsulü olan bu kıvmeW eseri yal- bir ii.slabkı ya:;ılmıgtı1·. 

• '1"a nimle beraberdir. Hatta dn.,.....anııı ve arık hava yeri olan Gülhane parkl -r,, uc · " ~ ııı t 1 b 1 d -ıı b··ttt ı·ğ ''/~izdeki J:ı .... r1,,n,, romanını bi.i hücum ile Medineyi mahv ve harab nı ıslnh etmek Uzere bir pro3·e hazır- S S nız a e e ere eg • u n gen~ 1 e ,,..... ~il"" Aıc.-. Yauı llftuk Ak,.. Y~taı ı,...k ... uı 1_ ••• ,,...,1,. ı.~ t1- .,,. 

edeceğini bilsem yine Üsame,_i Su- Jamışbr. Parktaki kanapeler çogn-1- TAKSİM GAZİNOSU AÇILI • ta\'siyc eder \'e memleket irfanına "u.n On.ı..!f ..... .-..rımcza uurcıre "' ._,,_. 
12 oo ı s' 12 sı ı' 46 ıs 2s P1 " · -~....:- v· ,_,,_ oo ı.:ı...-. ,ı:ı..-..r.-~-------.._-~_,,rfyeye sevh'ien ~at etmem.. tılacak ve yenileştirilecek, ve çocuk YOR - Ttıl-csim. Belediye gazino.su yaphğı hizmetten doJ.ııyı mnharri • ftye oı.ıon;cı, d!fu-H A-uauT 8ıCJ " 

ll>evaıııı ''a.r) bahçesi tanzim ve tevsi olunacaktU'. yllbafında açılıyor. rini tebrik ederlz. \ifa 15 ktı~ 

Qlııt 360-Ay ı 12 Kuım ı 49 
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lnglliz Kralmm Hıtabesl 
----~---------------

Yeni Sene Sulh Getirirse Memnun 
Olacağız, Harb Getirirse Hiçbir 
Şey Bizi Zaptedemiyecektir ,, 

Londra, 25 (A.A.) - "Reuter bildiriyor,, : 
İngiltere Kralı Altıncı Jorj, millete hitaben radyoda. söylediği bir 

"tabede demi§tir ki: 
Noel bayramı, bUtün sulh bayramlarının en büyüğüdür. Hlir mil1ct

e sulh aşkı derindir. ÇUnkti, ancak sulh aşkıdır ki, bir memleketin 
iyeUni temin eder. Ancak hakikt sulh insanların kalbinde olan sulh-

. BugUn geçirmekte olduğumuz facianın sebebi blitün siyasetlerini 
ve beşeriyet için aziz olan şeylerin ortadan kalclınlma.sına isti

d ettiren devletlerin mevcud olmasıdır. Bundan evvelki harblcrin hiç 
İrinde görülmedik bir birlikle milletimizi silaha sanlmağa sevl<eden de 
te bu değil midir? Yilreklerimzde duyuyoruz ki, zulme karşı çarpışıyo

ve bu iman bize nihai zafere kadar mukavemet için her gün biraz da.
fazla kuvvet veriyor. Bunu, bizi bekliyen acı günlerde daima hatırll-

llım. Ve bilhassa. bütün insanların içten diledikleri sulh, yeniden tces
. s ettiği zaman kat'iyyen aklımızdan çıkarmıyalım. 

Önümüzde yeni bir sene var. Bize neler gizlediğini bilmiyoruz. Eğer 
sulhU getirirse, nekadar minnettar olacağız. Fakat yine harb getirir

hiçbir şey bizi zaptedemiyecektir. 

Fırtına ve Zelzele 
----------

r•wrwa»&w 

Dehasını Bulan Millet 
Yazan : Cafer Seno 

Belediye reisimizden H ududlan dünyayı kapbyan ci- yordu. Bugün, Killi Şef İsmet Inônil
hangir saltanatının hiçbir dev nün p.hsında mündemiçtir. Yann, 

temenniler rinde, hatta en kuvvetli bulunduğu müstakbelin sonsuzlUoöuna uzanan 

V 
kil Nazml 'Iopçuoğlu tie&ret zamanlarda bile, Türkiye bugtınkil bir zincirin halkaları halinde başka 

e. 1 rindeki aklı selimi ile Ve- kadar dünyanın umumi hürmet ve dehalar tarafından temsil edilecektir. 
kllliğin ~ :disine verdiği kaıaoai sa- perestişini kazanmış değildir. Fakat hepsinde de, millf varlığın mu
lfıhiyetJe::m aeferber ederek, bir ta- Vakıa ~paratorluğun, bir ç~k hü- kaddes ideali ilk ve aon prensip ola
raftan ihtlkin öDliytıcek, diğer taraf- kfunetlenn mukadder.a~ tesir ede- rak kalacaktır. 
tan piyasada salib husule getirecek cek ka_dar k~rku~ç _hır iktı~arla Av- Ferdlerin milli mevcudiyetine karşı 
bir~ok tedbirler ittihaz etti, kalkb, rupa sıyasetine hakını oldugu zama.ıı derinden ve çok şiddetle duyduğu 
Ankara a "tti, lar olmuştur. kudsi iştiyakın miltekisif bir mihrak 

ygı Fakt, ·· u ··· db 'Hıudi Ticaret Vekilinin e&nafm in- a payansız vusa en ıçın e u noktasında birleşerek faal bir irade-
safı;ızhğ~na kat'i ve müessir olacağı- ~~kü ~~ye gibi bir çok ülke!er, ye vücud vermesi dehayı yaratmış
na. lıükmedilen 9ilihlarla ka~ı geldiği ıkli~ler ıh~va eden 1m?8r~torlugun tır. Bu itibarla deha, camiayı yekpa
Için fh·allaruı 90k geçmeden tabii de- malık ol~ugu h~duds~ ~~ na re bir arzu haline getiren muhteşem 
recel~ine inecokJeri iiınidi ile müte- zaran, gostennış oldugu ınkışafm fev birliğin eseridir. Bu birliğe şuur ve 
solli-ol!lyor ve beklcmeğe b8.,'lkronız. kalade bir ehemmiyeti yoktur. Lakin, hareket vermek onun en birinci vas
Bıı iim!di samimi Lıh· inan \'C b~ bek- ondan defalarla küçük, yeni inkılab fıdır. 
leme~ i bizi inkisara uğratmıy:ı.cal[ bir ~rk!yesinin pek m~du~ imka~la Bütün ifade.sini memleket vicdanı
intizar olarak ta izh:.ır ve tarif edebi- yırmı seneden az bır muddet ıçınde nın sarsılmıyan birliğinde bulan inkı
Ilriz. baş~rdı~ ~iıkseliş ~ucizesi, hiç şüp- lab devri, en mükemmel eserlerini, 

Ticaret Vekili manifatura e~ya.~ı. hesız tarihın ç~k. ~vı, muhteşem man milli ruhun eriştiği bu yüksek deha 
deri, ç:ıy, kaine ,·esef.re gibi herkesin zaralal'lndan b~rıdır. . sayesinde vermiştir. Bu sebeble, mu
ihtl~ ll<'t olan birçok h:ıynt maddeleri . İrnparatorlugun.. sukutu b~sı~de vaff akiyet ve kabiliyetini, milletin ha
tiU:'rlnde t,örüştü, konuştu ve aldığı b~~ çokA s~bebler ~osterm~k .mumkun· kiki ihtiyaçlarına, reel zaruretlere is
tcdhlrlcrin zanınnla ın"ydana çıkneak d~r. Lakın hepsındcn mulum ola~k tinad ettiren siyasetimizin neticeleri 
neticeleri iizerlnde tekrar gör\işecek, ?~ze çarpa~ n~kta: zama~ ve ~ckan heni dahilde, hem de hariçte hiç te· 
tekrar kom:şa.cak ve hu maksadla da. ıç~de. ebcd.t. bır ~~det _ıfadesı olan reddüde mahal bırakmıyacak kadar 
şüpho yok ki daha birkaç kere şehıi- j mılletin m~z~. v~ !~ti~bali ~~caklıy~n parlak, kat'f bir zafer teşkil eder. 
mlze gelecek ve gidectktir. İstanbul m nfaat butunl~~u, degı..5ffi~Z bır Memleketimizin ötedenberi haiz bu 
ha.llu da, yani esnafın her nevi gad· h~ef tutarak, ılerı ve şuurlu bır şe- lunduğu coğrafi ve siyasi şartlar dün 
r·ne ve zulmüne uı;rı'-'an ınii .. tcriler kılde kavrıyamamış olmasıdır. ı . b .. d d An k d ği ı o J ~ •• •• 

0 
. . ne ıse, ugun e o ur. ca e 3en 

ise, temiz J;a.yretkrintlcn dolayı Tica- But~n smanlı tarıhinde, maalesef bir ~y var ki, o da Türkiyedir. Ma-f:t/b •• f J B K •• /~/ ~ w k ret Vekiline ınüte,.,ekkir ka!a<'.ald:ı.r ~u müsbet anlayışı .t~~~ ettirecek lik olduğu azamet ve ihtişamına rağ-
f.:., US anaQ QZl Oy U er t...JOgU • ve semerelerini göriince bu lıiznıeti ornek hemen yok gıBidır. Zaman.za- men, adi Karadağ prensliği kadar 

D d l l 1 I A _ tbiın" lısyırla anacald:ırdır. m~ yükse.k dehalar U:U~nd~ ~-dare hürmet görmiyen Osmanlı lmpara 
fan On U OT ı Spa rf a y e ıwı.yVa Ancak, fst:ı.nbuJda ihtikar yalnız edılen bu ıdare, m~c::er:1 . bır d~unce: torluğuna mukabil, bugUn lıududları • ı · Z / [ [ Q/d manifatura.da, tforide, çayda , ·esair den mnhnım oldugu ıçın memleketi kısa, az nüfuslu kü ük Türki e . 
lıkta Şıddet l e ze (! er u mamul veya gl'yrimamul fl!t\'ada dc- ı ~m!kutt~n kı~~a~am_a~ıştır. .. hevnelmilel siyaset aı~minı.le b~y~ 

~·ıd· . n 1 di . , "d , d"I ı alk nkılah Tiırkıyesmın en guzel ve -
gı ır 'e c • y~e ı arc c 1 en 1 . . • devletlerle müsavi itibar ve <>cref 

•• -:> • ı..t--<-•- . .. ----• ri-' f" ti kuvvetlı tarafı, herşeyden evvel mıllı " 
l.laraş, 25 (A.A.) - Dün havan:n lberlere gore, bu sabah saat ... ,25 de •UGIU'Cwvn muı>s~e ıuıı ıya an . 1 ~ t k d" b mevkiine yükı:;elten inkılabımızm bü-

'çık olmasına rağmen esen şiddetli Ispartada gilrültü ile karışık şiddetli da., ihtikir m~oosinde demiyt-lim, 'ar ıgın am .~·kuu~ı~nku ~n. ın~e u~ - yük kudretini göğsümüzü kabartan 
ti\._,,_ • • • f k t hal'· •-ı..-- ülil t k' .1- h rnaı:s1, onun vu seJ\ adnnı sıyaseti. • -garlardan Elbüstandan gelen yol- bır zelzele olmuş, bazı bmalann du - a a .. m LA11..-uırn e\ ID<H:: a- . • • . hakikı bir gurur ve saadetle hatırla-
eaıardan bazılan ve hayvanları Ahır \'arlan çatlamıştır. nıret df'TeC'ı>lerl ~ö.-.termektedlr. nm ~~şhca prensıpı olara~ kabu~ et- mak vazifemizdir. 
"-.ıı:.. ~· Ti, t \' •! ·u i'ü ı ~leil" Re nıesıdır. Asırlann tahavvul ve ınkı-
.,.gının cenub etegınde ve Mara§a ÇanakkaJede care t " g t .se ıye - l"bl • hAd· EğP'er "her millet layık oldug-u ada-b 1 d · · 1 ,:ı.tfi Kı ~ bura<Ud . a anna ragmım, zamanın ve a ı-
ır saat mesafede donmuş ar ır. ısı sayın .llJ r r ır 'e · · .. mı bulur sözü bir hak"kat ise bu-

u.e.d· lda h 1 ~ Bu sabah saat 8,40 da Çanakkale- hiç şünhe ,.0 k ki sevofü ,·alimiz l'>- selerın fevkınde olarak yalnız mıllı :: . . . .. ı . , . 
Q.a ıse yo ayvan an sag d 8 45 d K" ' "kk ,.ı • g 35 d ,. J "' d" t f 1 · nun en guzel mısalinı Turk mılletı ve 

~ı olan kö lülerin jandar- e, ' e uçu uyuLia \le ' e tanlml halkının Ticaret Vekiline dn- mevcu ıye e ve onun men aat enne .·· . . . ' 
~ ş .. t/ . .1 h be lzmirde oldukça kuvvetli bir zelzele yaca~ ~üliran hlslerhıe kendisinin de müteveccih ol:ı.n bu alaka sayesinde- onun )' uksck şcflcn vermıştir. 
~l" m~:;c~er~~ ~~r sü~·ar~ kaydolunmuştur. İa~·ılc olması için hu vadide dinden dir ki milletler daima dik ve ayakta k " AT~"ııkl~rdand~i, ilk kdefa go1"rüyo.~uz ... ~ • kalırlar I ı ur ıyc unyanın U\"'VCt er muva 
"'Üfrezesi gönderilmiştir. Jantlarına A\ valıkta gel<.'ni mutlaka yapmaga çalı~csk - ··· . d h 

1 ~f . .• ·· · bild" d" ~. _ • tır Uzağı görmek, İngilizlere mahsus zenesm e atırı sayı ır bir unsur o· 
ı.~ rezesı koylulenn ır ıgı ma Ayvalık, 25 (A. A.) - Bu sabah · . . . . . b" . t h .. . ·a· ? 8 ki . ile brak vaziyet almıştır Bu it 'b 1 An-
"Ue geldiği zaman burada kalıwş sekizi otuz beş geçe 7 saniye süren Vallmız o kadar ıyı ve gayreUidir !.r sıyase ~nti~rkıl.ml_ı ır . hibuh as. kara muahedesı· zama. nm ı·c'aabreatti"r 
111. .......,, •• ··ıu 1 . . 1 • fi ti · ,,. ~ t b'"''~ tme- lsoz. şuur ve ıs a ıne sa er sı· • --.n sekiz hayvandan ..,..,9tn1 o o a- kuvvetlı bir :zelzele olmuştur Di.ın ge- u ya arı ınuımleF,e eşe uun e . . d · - · · • b" h-~· ., ,.ı • 1 "- . . . . · · _,_,. "hldlr yasete uyan bır vasıftır .Dtinü bue-ü- ıgı •• sıyası ır a. ın .. 110 ~· -:- • 
·•le hnmnıe. biras ılende ikı köylil - ce de iki d efa hafif zelzele duyulmus- mesi heme~ hc-me°: h:~n~ .ırı • ne, ougnnu yarma baglayıp devamlı maRt.afi zıyaa.e, mı ı yuK eh. ımızın 
"tin yatmakta oldukları görülmüş - tur. &bahki zelzele netice.~i iki fab- _ lmtll:.''&linı!ze akıl ~retınaş ~ak bir inklşafla kiltlevi kadir ve şerefli kat'i delilini tesbit eden kıymetli bir 
titr. Jandarmalar donmak üzere olan rika bacası kısmen yıkılmış ve bazı 1<-'10 degal -as.ta:- f~~ ~ ~ 'atan- bir hava ta mnzhar«~.ıecek ancak böv- vcsilta hükmündedir. 
"'- "k d h ı eh ·k tm"<ı. 1 · tıl d ld k h das olnrak brz.ı.m ~ıln '"u: hmlcr<·~ sa- J • • • • • • • •• •• "il ı l şahsı er a ş re se"ıi e 1v ıev erın ça arı a 0 u ça asara • . ~ • le bir siyasettir. Umumı sıvaset alemının bın turlu 
L . d ElbU tanl 1 bu köylUler- - tı t · t . kt de ,·ata.adaşın kendılenndt.n 'e her • .. ... . . . ~ e, s ı o an ugramış r. nsanca zayıa }'O ur. . . Öl '" .. .. .,1 ...ı · · •• •• d t k b' te1.adları ara.<;uıda 'l'urk un, şımdıkı 
~ biri ld ··1 ·· di v • hastaha- • §t"ydeo ewel of!ler bek~diklerıne ter- um unun ) . uc.ımunun e, e ır I .. . . . _ 
.. yo a 0 muş, geı:1 Dlldllde Yapılan Ftı1liLketzecle .. 1m-•·ıı- •·-'-"idi ..,. • kalbin duydug~u sızı !!ibi bütün mem- faal ve enerJık sıyasctinı en dognı 
.. tele ılan tedavi sayesınde kur - cuman o . - gunız __,ı r. n.ısaca.. . .. o • . .. .. . 
ı..ı yap G .d elmekte olan Pavtyoa.lan • b lda al .1 tala lekelle bırlikte olmcz hatırasını acı Ibır goruşle ıdare ederek mukaddera· 
>oınıuşl tur. b 

1 
erı en ıh't· li k İzmir "5 (AA ) _ Dikili merke- 1 - .... -.~ 11 0 ."tivMı rı pa 1 bir kederle tebcil ettiğimiz Atatüı); •mıza yol veren zekalar, hiç şUphe -

cu ann u.unması ıma ne ar- ' - · · halıdır ucuıuam&lilm ıs yonız. .. . ~ ·ıı · ·· k. ·r . 
t& ~,.. • iden · darmal zinde inQA edilmekte olan hükömet ' ts•··-b 1,,_ 1 k•-=k h-' ·dır tesaduflerın yarattıg1 ve onlann yat . z. mı etın en mute ası şuur Ye ı -
•- a yerme yen J&ll ar ..__ 2 - i4a& u - e e w • pa IH.I , d .1 .. k... k dd t . d · k 1 b" · t t.ıı...d . . . biııa.sı ile on ikişer odalı 2-4 paviyo - . . ırnı e Tur un mu a era ına tesır ra esme ma es o muş ırer cemıye 

vu erilmıştir. ucmJamaaını müyonıs. t · ıcı·a b" k d t d -·1a· o dehas d 1 
'----"-.ll- şı.ll..1-•11 V GUrttltttlü nun inşaatı ikmal edilm.i"tir. Hilen 3 l tanb ld halıd - e mış a a e ır ·u re Pgı ır. , ı ır ar. 
-.-.--- ,._._. e v - s u a sn pa. ır, u b. h . d. 1 · "k" alt d t k O l ·· ·· · · · 

Zelzele çadırlarda bulunan fellkctze,1eler bu uslalnaımlı i&ti onız. ııc, a ıse erın tazyı 1 ın a C..'jC • ".arın. butun memleket ıradcsını 
Ankara, 25 (A.A.) _ Alınan ha -1 paviyonla.ra nakledilecektir. c 4 _ lataabu~ ~ay, tüllel pa kül eden Türk maneviyctinin ku\'vetli tem~ı~ eden, idaresi altında Tilrk'ün _____ ...,.~,·-~•1t1•~~• ....... ~- halıdır, ucuslamasam iatlyonn. bir v~urunu,. hal.~ ~e medeni gaye~i h.ak_ı~ı kuv~·etle~ine dayanan siyase -

Çin de Muharebe Bir Deniz Faciası •... ...a rakkamlan inebilir •ntı edi- anlayış. hır cemıyet ve mıııet dehası zamanın tehlike ve müşkülleri ara . 
~· , 1 t• . . l 

Bunlar nJçla pa1tabcln·, fiyatlar en mtisbe~ bır ~oruşle ka;rayan bırltımızın <log ruiugundan emin olarak, 

tine bunlan etraflıca ve rskkamlarla ge ırmıc:ttr. mrnh Bakin ve müsterih yaşıyor, hiç 

~an-Kay Şek Ordusu Bir lspanyol-Vapuru teebit te etmek kabildir. Fakat ma- o dehayı, dün Atatürk temsil edi- bir şeyden korkmuyoruz. .. 

Ö 
hakkak olaa !JUdur ki l._balcla nak-

N a nni ng 'e Giriyor Battı , 48 Kişi ldü Hye, şık. su tabammlUfena derett-
Qungking, 25 (A.A.) - Reuter a- Lizbon, 25 (A.A.) - tsıacristina de pahalıdır. İstanbul ha.ricl oturan 

Arlsı bildiril or: limanına mensub İspanyol bandıralı bir adamın eYine gidip gelmesi içiu 
L Cin kuvvetleri şimdi Nanning sınır-, ı>urita balıkçı gemisi, 50 kişiden mü- yalnız mevcud veıo;altle t>n az otuz li
~ına gelmişler ve Çin uırunıl karar- rekkeb tayfasile Vila Real San ta An- ra s::.rfetrnesi li:r.ınıdır ! 
•hının bir tebliğine göre, bu §ehre tonia civarında batmıştır. Kurtanlan Binaenaleyh, otuz lira, bizde hn.z:ı.n 
'-ticum için takviye 'bl!klemekte bu - beş tayfa Agamonte'ye sevkedilmiş- bir muallim nya bir polis :ıylığıtlır! 
~uelardır. tir. Bunların biri hastahanede ölmüş- R :r 

wııe:' 
. -

.Simdilik· , 
Bukada1.· 

Evlenmiyen 
Gençlik ! 
B ir arkad.a.,un anlatt.ı: 

- Bundaıı OD aeae e\.'\ el 
elli arkadaş liseyi bitirdik. SeuCler
ee ayai çatlı attuada y~ma i
çin biribirlerimlzle pek se\işirdik. 
Aynlmadan on el bir cemiyet kur
duk 'e hay11.tımız müddet.ince yek
diğerimmn iı.iıü ka) betınemeğe, bi· 
ribirlerimize icab ettiği t.akdirtle im
li:ao nisbetinde yardım etmeğe ka -
rar wrdil<. 

Li eden sonra dağıldık. Jlirninıiz 

Universitcnin nıulıtelif ~u .>elcrine 
de\ ama ba~ladı, ldmimiz lt:ıj ata a
tıldı. J<'akat S<'nenin nrnan en giinle
riode yine hirle~iyor, konnşnyorcluk. 

Bugün aradan on sene geçti. Tah
sille hiçbirimizin alllm.sı ı~almadı. 

Hepimiz bir meslek sahibi olduk. 
Asıl söylemelc istediğim nokta sn: 
Vasati yaşımız 80 olduğu halde 

50 arkadaştan kaçıınız e\ lendi bili
yor musun? Sadece üçü. l\IC'SCla ha
bam benim y~ınıda iken dört ço -
cuk babası imiş. 

ArlwJ~mua işaret ettiği nOkta, 
ha.kika.ten üzerinde durulac.ak btiyük 
bir içtimai hadisedir. BIUUL88a !j"'Jıir 
~uklan ~ ~~ evleniyorlar, ya
hud da hl!; evlenmiyorlar. Etra.fmaz
daki muhiti bir tetldk edin. lUntla
ka yaşını başmı alnuıı olduğu halde 
evlcnmemis bir~ tanıdıklar buta
caksmız. 

Nüfus meselesinin büyük ebem -
miyetlni asla gözden uzak tutmıyaa 
hülcitmet Mlenme)i f.e!tvik için bir 
!;'Ok kolaylıklar yapıyor. 1' .. ormallte
IPri basitleştiriyor, masraftan ual
hyor. Fakat bütün bu tedbirler kili 
t.leğilclir. Bence tehir gcn~l'İlll ev -
lenmekt.ea ~dıran şey, iktısadi 
hayatunızdald düıeasisliktir. 

Bugün serbest hayatta, istikba · 
)inden emin, ij8iz kalmak f~ 
karşıla§mıyacağlna kani tek kimse 
yoktur. Mevcud iş lıuuıuu heniiz e
mekleme denincledlr ve memlekette 
sendika ve lr.timai sigorta diye hir 
FY de teeesüa etmemiftir. Netice-

~re~1ılirı{«W~'lş~'tl~ 
ıı;ıilU geaçlerta 1DNDuriyete karp te
halükleri de bwadaa ileri gelmekte
dir. Memurlann da aylıklan az ol
<lu~ıından onlar da e\'lenmek iı:in 
derece n maaşlarının yükselmesini 
bekliyorlar. Neticede iki ıaesil ara -
~nnda e\"lenme yaşı on sene gibi {'!Ok 
miihim bir zam.an geriliyor. t te, 
bence derdJn esası buradadır. 

llURAD SERToGl~U 

Efganlatan ta•z lp •diyor 
Roma 25 (Hususi) - Rus - Efgan 

hududunda bazı hldiselerden dolayı 
Efganistanın umumi seferberlik yap 
tığına dair ecnebi haberleri yalandır. 
Efganistan - Rusya münasebatı da 
normaldir. 

"'~annlng mıntakasında silkfuıe~.var tllr. Diğer ölenler kaptan ve 4 çocuk Ba bahsin üzerine t~?nar gelmek 
. Buna mukabil Pigyang yolu uze - dahil olmak il7.ere 48 ki§idir. üzere sa.yıo Belediye Reisimiz ui& 

l'lrıde şiddetli muharebe ceı-eyan et - Bir İtalyan Tayyareshılıı Mtlrettebatı Utft Kırdardan ıpk, su, ,·eaaiti aak- y·rntclbahir korkusunun 1914 harbinde olduğun . 
lttektedir. Yandı • iye ücretlerhule haddi makulü bul- dan daha evvel halledileceği anlaşılmaktadır. 

Çlnltıeria beri Hareketi Rabat 25 (A.A.) - ispanyadan Ka mak yolunda telJıebbüsler bekliyor ,.e Bunun başlıca sebebi şudur: Tayyare, o tarihtenbe-

T.iiıyyarw 'er ve Tzhtelbzhlr ler Geçea lıarbde, ailih altma çağınlaa asker, bah
riyeli ve tayyareci İnglllzlerbı adedi 9.S71.000 ki'i 
kadardı ki bunJardaıı bir mllyoau Fransa.da ölmüt
lenllr. 

liin Tsi, 25 (A.A.) - Çekya"l a- narya adalanna giden bir İtalyan tay- bu yolda mutlaka muvaffak olacak- ri, tahtelbahirlcre nazaran çok daha sUratli bir siWı 
laııın bildiriyor: yaresi Mogador mıntakasmda düşüp larmdaa emin buhındnğumuzu ~ _ olmuştur. Esasen yavaş bir gemi olan tahtelbahirin 

c;iang Nyingin istirdadından sonra parçalanmıştır. Tayyarenin mUrette- rar etmekten 7,e,·k duyuyoruz. batması çok daha yav~'} bir surette vukua gelmek 
~Uer u _ Çl:llgt ne Bu - Haieni de batı yanmıştır. Al" Nacı· Karacan t edir. Bunun içindir ki kendi.sini bi~ ~e-~e .~akalıyan 
'ı>tetmi§lerdir. • 1 ' tayyare o batmcıya kadar kartal gıbı ustune çulla-

- -· Millet Meclisinin dünkü ............. ···--·· .. -·••••· .. ···- nıp batırmak kolay hale gelmiştir. Halbuki 1914 de, 
Allnanyaya dört•n l Oazl nte~ln kurtuluf bir tahtelbahir, tayyareyi gördüğU zaman ve o ge-

top anhsı bayramı 1. . k d b v ak" b ım .d. muhacirler .. .. . . ıncıyc a ar atmaga v ıt u akta ı ı. 
. Ankar~, 25 <.1:--·A.) - Buyuk Mıl- Anteb, 25 (A._ A:> - .. G_~~teb Bugiin ise bu imkan tamamen zail olmuştur. Tah-

.\Jınan cebhesı, 25 (A.A.) - Bal- let Meclısi bugun Doktor Mazhar kurtuluşunwı 18 ıncı yıldonumu bu- telbahirin en büyük düşmanı tayyareni süratidir 
Ut devletlerinin istihbaratına göre Gennen'in başkanlığında toplanarak gün saat 10 da Şelıidlikler abidesi ~ n . 
~anyaya dönmeleri mukarrer olaıılmuamcle vergisi kanununun ikinci önünde co3kun tezahüratla kutlandı. a 3 3 
~n. Almanlar, bugün G<lynia ve Stet- maddesinin "C,, fıkrasındaki tasir- Törene şehrimizde bulunan Maarif İngilizler Harb Ediyor : 
~'e muvasalat etmişlerdir. Son gUn haneler ve tasir fabrikaları kaydının Vekili Hasan Ali Yilcel ile Parti Mü- . 
~ kadar bu Umanlara gUnde 4000 huiud ve gilmulü hakkındaki iktısad fettişi, Vali, Tuğkornutanı, hUkumet Bugün İngllb kara, denb ve hava ordulanııda 

~llteci gelmekte idi. Almanların en~Umeni mazbatası ile belediye ver- erkanı, belediye, halkevi ve esnaf t&- • l.400.000 den fazla ~er buJu.mnaktadır. 
~ll1eketlerine iadesinde gösterllrnii gi ~e resimleıi kanununa ek kanun şekkUlleri, aSkeri kıtalar, jan~a Hlnd~tan ''8 İm~torluğwı diğer memleketlerbıde
l~l bu sürat, bazı mtlikUlA.ta sebe- llyıhasını müzakere ederek kabul ve polis müfrezeleri, maHU gazıler ki mudafaa ku\"'"\letlerinJ teşkil eden 500,000 kllii ba 
111~tıt vennlştlr: Şimdiye kadar mül- eylemiştir. ve binlerce halk i§tiral: etti. y~an hariçtir •. İnglh ordulannua kuvvet adedi 
~er, kendilerine nıeskenler ta.hsUI Millet Meclisi, damga resmi kanu- lstikliU marşını mUtea.kıb şehitle- gUn geçtikçe teza.yüd etmektedir. 
~ş olan Pomeranya kamplarına nunun bazı hUkUmlerinin deği§tirll - re hürmeten bir dakika sUkftt edildi. DenJzlerde, öllim 2.000 den fazla bahriyeli)i al
~~ediliyorlar. Ahalinin mübadelesi mesine ve bu kanınıa bazı hükümler Bunu müteakiben Gazianteb kur - mı~ ise de, ~va kuvveti.~ ölü veya kayıb olarak 
~da müzakerelerde bulunmakta eklenmesine dair llyihanın birinci tuluşunun kahraman mUcahidleri ve 400 tayyarccıyt zayi etmiştir. 
:!1 Alınan ve Rwı memurlarının ve-lı mUzakereeini yaptıktan sonra çar- lstikliU tarihimize altın sayfalarl11. Harbin &lmdlye kadar a1mıt olduğu §MU, mUt-
l~~ri ~lara intlzarelı orada eamba glinU toplanmak üzere ictimaa geçen ganlı günler anıJdı. Muazvım tefik kuvvetleri, karadan rJ,yade delllzlerde daha ağır 
~. A nllı&let vmniştlı\ . bir ıeçid resmi yapıldı. . kayıblara maruz bırakma~ 

il • • 

« En Büyük Propagan· 
dacımız : Hitler ! » 

"Hitleri bırakınız, Birleşik Amerikadaki en mü· 
kem.mel propagandacımız odur,, serlevhası altında 

Daily Express'in Nevyork muhabiri C. V. R. Thomp
son şöyle yazmaktadır: 

"Konferans veren edibler, vahıtet hiklyeleri, mUt 

rit malfımat ve istihbarat olmaksızın müttefiklerin 

Amerikada ttç mUkemmel propagandacılan ve hiç 
değilse 75 milyon ajanı olduğu muhakkaktır. 

Bunların isimleri, mevkileri ve kıymetleri itiba ~ 
rile §Öyledir: Adolf Hitler, Jozef GoeN>els ve Bund 
Führeri Futz Kuhn'dur. 

75 milyon ajanın, isimleri Birleşik Amerikanın 
son nüfus tahririnde mukayyeddir. 

mtıerin aldığı her tedbir, Goebbels'in söylediği 

her nuttik, hattA. Kuhn'un zihninden geçen her fikir 
bile, müttefikler için Amerika.da mükemmel, iyi bir 
propaganda teşkil eder. "Athenla,, gemisini bir Al -
man denizaltısının batırdığı hakkında en ufak bir te
reddUd ne§a.Desi var ise, Goebbel'in Chinllftl'i iUıam 
eylemesinden sonra bu §Üpherniz de kalmamı3tır.,. 



. 
YJl:NI ......... 26.lLU.umN ~ -=-· Sahile : ' 

'Haseki Hastanesinin ~~~. 1 ASiN·ltl.~lJ' 
400 .. .. v ıd·· .. .. uncu 1 onumu 12,30Pr:;:~'.9:::~:leketsaat Göbelsin Sevdiği Kadın 

ayan. 

4 Asırdır Vatandaşlara Sıhhat Dağıtan 
Müessesenin Dolgun Mesaisi Derin 

Minnetle Anıldı 

12.35 Ajans ve meteoroloji h;ı.ber
leri. 

12.50 Türk müziği. 

Ciiııiin, haftanın. yeni senenin zevk fırtınası olncaklır. 

AYRICA: '' 40 LIK KADIN BUTH CHATTEitTON 
'1 WAL1'ER HUSTON 

Gençliğine doymaınış, hayattan tamamile heve.<;ini almamış bir 
kadının romanı. 

Filmi sanayiimizin en gil1.cl mahsulü. . 
Şimdiye kadar lstanbulda vücudc getirilen filimlerin en !yisi. Mu· 

li.ki : Bestekar Arla.ki Candan ve Ifopu<;elli, yüzlerce figUran, rakkas~ 
ler, ÇeJlgiler, dervişler. Bu müstesna tilmi p~k yakında: 

T A K S 1 M Sinemasında 
' görme~e hazırlanınız. 

- 20 rar çağırttı. Odada iki ya.hancı adam n:ail B~yin de ~azarı dikkatini c~lbet-ı rü~e geldim. Y~ü_nden y_ine ağır ~ir de durdu. Ve kanlı g~zlerini, asll u- 1 hırpalıya &otirmişlerdi. Evvela iJe.: 
. . .. ;. ·ı . vardı. Bunları iÖ~~rerek: . , tı. Benım yerıme o cevab verdı: ısp!rto kokusu ıntışar edıyor ve göz- nutamıyacağım bir kin ve nefreUejdelerimiıi aldılar. Ben yine ayırl Y", 

Bun~ara karl.i~ boyL hareket edı.me!'I . -:- ~u Beyler aıvıl pollsdırlel'. So- - Karanlık bastığı için kimse gö- I Jerı kıpkızıl yanıyordu. gözlerime dikti. Ağzından ajlr bir j lanı söylemek mecburiyetinde kal 
ıe curetlertnı çok arttırırlar. nı ta.km edec.ıkler. Na.df yanına yak- remem'• Onu aörUr nörmeı ga'-·ri ihtiyari · k"fü. d'"killdl' · . ·· 'Afl'llo'i 

• , • .., . • "'l· • a. " • u ı o ı. dım. Bunu Nazıfın yanında. ııoy..--
Ve saçlarımı ol<~ı)arak benı y~- laşt:ıgı zaman hıç koıkma. Hemen! Sivil poli8 ~kra.r etti · Ahi diye bAöırdım Tun bu B d ik" . - • ı· k -'· . ..:1t-loi . . 11 d . dö k h kı Bunl d . - - . u sıra a ı ıe.smı po ıs oş~~- ~k (ÜÇ olmuştu. Naııf kenu•,,, 

rıme ) 0 a 1• gerıye nere ay r. ar ttr· _ Pekala! Siz ~din. H1c korkma· anda iki ıivil polili yeti~mi~ler, biri yetiştiler. Sivillerden biri: ka betti· 
Bövle sabah sabah iki defa lsml}il hal keratayı yakalıyac&.klar. ! . il - N "f' - d'"' · ı k ı · .· Y · • . " . . . . ym. Bız o serseriyi yakalarız. azı ın sag, ı6en so o una gıu - - üırti.inU arayın! Silahı var! de· _ y ı 6 ıu , . l ı d ·ye b' 

3eyınodasınagıtmenı,arka.dn.şlarınıı Sıvıl polıslerden blr 10rdu: 1 y t d zil' 
1 

vermiijlerdi Bunlardan biri· d" aan1' Y jor,yaan. 
1 

ku5lmlnnd1rmıetı. Bana hepsi eüp· - Nazif bıçak ~Uği zaman, •lr 1 xan~aaaal soıırka pkay osh ı ça. Bu ml~? dlye ıordu . ı. fırdı. . te" 
heli §llpheli bakıyorlar, kimse benim· rafta.u kimseler görmedi mi? 1 ına6n --v a~c~ or u v~ ~yeca - - · · • Nazif ilmidsi7. ilmid,.qir; bir dııha Üzedme atılmak isıtedi. PollS: 

P li l 
. k d bul nım son haddını buldu. Hıç kımseye Ayakta du.tılmıyordum. Nem~'~ çırpındı. yine mAni oldular. Bunun ü1,cl'Jpl 

le konuşmuyordu Hatta Hakkı DEr 0 8 crın arvıeıu a unmanı • \ ise düşecektim Gtiçlükle· _:a 
• · : , . ·;s.· sasen beni heyeca.nla.ndırnu~. Şim· bir şey söylMleden sUratle giyinerek . · . · Polislerden biri kendisine•şiddctli birdenbire bUngUr hüngUr ağlaJllm;· 

ym blle benden b.rru-: cemndioinln d. d be .. tinUık ed1 
1 

dı ş~ tabrikadan çıktım. Yanm saat evvel - Evet! diycbıJdfm. ! bır tokat vurdu. Diğeri ceketinin içi- başladı. Na.zil bir dakika içinde ölC" 
fıırkınn varmı§bm. Çc.k defalar bh' 1 e nı ~.8 yor ar · up ınüdür beyin odasında gördüğiim iki Polislerden biri diidilğiinü eı.kara· 1ı ni ve belini aradı. Filhakika bnna ği~m~U: 
d . • d· w • he dolu go1Jeı le bana ba.kmnları, . . . .. . . . . . ıı~SJ 
oıs~a hızım ol ugu zaman, bızzat be . bü bütün ., d Ü t l'k sivil polisi, köC!e ""'"ında '-'ckdi:!eri· tak bnkaç defa hıtlı hızlı ottllrdU. dün gösteımiP olduğu uzun bı<'ng"ı _ Bcnı affcdın <lıye ya.lvaıll'l !) 

. . . . . ~ nı B f,!aeıı 1.ıyor u. s e 1 !il LKLW .J ~ Dl~ . N lf . 'J • o.~ 
Ken~ısının gıllerek ald~~~· ya.hud de ya:.':Jl söylemem llzımgeliyordu. le konuşuyorlardı. Önlerinden ~cç . gerı a: e . buldu. Bunun üzeıine sivil polisler - b~ladı. Vallahi ynlan ~öy!iiyor. . i 
da Sedada aldırdığını gortiyordum. Nezif bana bıçak çekmemişti. Sadece tim. On beş, yirmi adım geriden he· - Bıçagma davranacak, yahud 1den biri bana dönerek: bıçak çekmedim. !nanın bana .. ı1' 
Benimle konuşurken "Siz,, diye hi· bıçağını gö~tormişti. Fakat 1smni1 oi takibe b~ladılar. ŞimrH lıcycc.ınln kaçnıağ:ı. ~alkı~acn_k olur~an, seni _ Hep birlikte karakola gideceğiz çocuk bab:ısıyım. üç gtinciUı, Jt~ı~~ 
tab ediyor ve mUmktin mertebe na· Boy \Jilnıem niçin bir defa haki- Nazifi gözetliyordum. Fabrikadan domuz gıbı tepelerım ! dedi. dedi ve toplanan kalabalık halkı ya- ekmek yiyor~. Bu orospu, beni fşı ıf, 
zik davrhtUl'lll~'a çalışıyordu. 1.aU tahrit etmişti. Ben df' bu yal&· epeyce uzakl~mıştım ki hemen nı·· Nazif beyhude bir gayretle birkaç rarak karakola doğru yüıiidük. den attırdı. Beni okıneğimdcn et 
~il.Dl payl!osuııa yarım sa.at ka- uı 3evar.ı ettinneğe mecburdum. karodan gelen ayak seelerl duydum. defa çırpındı. Sonra. her şeyi mah • I Karakolda yine ayni büyük heye- Şimdi de hapse t.Jklırmak istiyol'·) 

la, İSlrıatl Bey hadem.9 ile berai tek- Bu!un.dt:~'l' müşkül vaziyet, ı. Geriye döner dönmez Nazifle yilıl volmU§ bir adam gibi bitkin bir ha_l:_jcant hissettim. Nazifi hırpalıya (Dct00ırıı ,.ar 
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"Yeni Sa hah,, ın 1940 Koşusu 

Yeni Sulh 
Teşebbüsleri 
Münasebeti le 

(Başmaknfoden devam) 

Koşumuza tek başına iştirak 
etmek istiyen Fenerli 

Rıza. Maksud 

yattan ari, sadece şekilden ve zava-y l' '- • / k l / İ birden ibaret> merasinı kabilinden bir ı oaşı gecesı yapı aca meşa e iş diye telakki etmek mecburiyeti~de-
k k k h b ~ f Ü yiz. Bunların bir tesir hasıl etmiye-

80 a oşumuzcı emen u n ceklerini kendisi bizden pek daha iyi 

ki l • • Ü -1 L' l bilir. Fazlasını yapmıyorsa yapamı -'iJp erımız Ve Y Zaen TQZ a yor demektir. Çünkü bugünkü h_aile-

/ • • • • k d • l den onun da cidden elem duyduguna at etımız ıştıra e ıyor ar ve mümkün şeyleri yapmakta tered-

fVVVVVVV\ dild göstermiyeceğine zerre kadar 
Müsabakamızın faydaları şUphe edilemez. 

Bir Spor Mütehassısımızm Atatürk 
Ve Yeni Sabah Koşulan Münase

betile Mühim Beyanatı 

Kanaatimizi açıkça söylemek için, 
tereddüdsüzce diyeceğiz ki bu gibi 
sulhperverane teşebbüsler ve tavsiye
ler ile harbe nihayet vermenin imkanı 
yoktur. Hiçbir insani mülahaza, hiç
bir ahlaki vecibe bugünkü faciayı 

durduramaz. Çünkü milletler arasın
da müşterek görüşler, müşterek 

kıymetler ortadan kalkmıştır. Beşe • 
riyet bugün biribirlerini katiyen an-
lamıyan iki lisan ile konuşuyor. Or

Atatürk ve Yeni Sabah koşuları İstanbul atlet- tadaki kavga iki zıd görilşün, düşU· 
Yeni Sabahın 1940 yılbaşı gecesi nüşiln çarpışmasıdır. Hitler müttefik-

çin tcrtib ettiği meşaleli sokak koşu- }erine 1940 birincisi olmak İçin yardım edecektir lerin kabul edebilecekleri bir sulhe ra-
ru milsabaka günü yaklaştıkça, spor zı olduğu gün, Graf Spee zırhlısı ku-
m~hafilini daha büyük bir alaka ile Çarşamba akşamı saat 18 de mak üzere bulunan Hüseyin Al - mandam gibi, dünyadan çekilmeğe 
hıeşgul etmektedir. Taksim abidesi önünde başlıyncak bayrakdar ve Beşiktaşlı Orhan bu kendi Jcendisini mahkum etmiştir. İn-

Atatürk koşusile beraber senenin ve yine ayni yerde bitecek olan A- koşunun birincilik namzedleridir - ailtere ile Fransa Hitlerin istila siya-
en miüıiın iki müsabrucasını teşkil et- tatürk koşusu şüphesiz zevkli ola- ler. Hele bu grupa askerlikten yeni ;etine müınasat eder tarzda bir sulh 
mcğe namzed görünen Yeni Sabah ko caktır. En iyi atletlerimizin bu ya- terhis olan Manisa ve Remzi d~ il- yaptıkları gü~ kendi inhitatlarını im-
şumuza şimdiden isimlerini aşağıya nşa şinıdiden kayıdlı bulunmaları tihak ederlerse 1s~nbul h~kı şım-

1 
zalarnışlar demektir. Artık İngiltere 

yazdı,.rımır. klüblerimizle münferid su- müsabakanın hararetli bir şekilde diye kadar emsalıne tesadüf ede - ve Fransa için dilnyada itibar, pres-
rcttc ~iiracaat eden muhtelif atletleri cereyan edeceğine dair kafi delil- mediği bir sokak koşusu se}Tede- tij kalmıyacaktır. Onlar ikinci dere -
miz iştirak etmek üzere kaydedilmiş :lir... bilecektir. cede bir devlet haline düşmeğc ve Al-
bulunmaktadırlar. Pazar günü İstanbul kros koşu- Bu koşunun akisleri şüphesiz ki man yumruğu altına girmeğe mah -
Koşumuza iştirak edecek klüpler cuları Şişli sırtlarında kuvvetli bir Yeni Sabahın tertib ettiği bayrak kum olacaklardır. Vaziyet böyle o -

' ,un1ardır: müsabaka. yaparak çok güzel bir yarışında da hissedileeektir. Rendi lunca, insani mülih:ızaların, protes • 
formda Olduklarını isbat edebil • "erçevesi dahilinde çok orijinal bir tan, katolik, yahudi ş<:fleri tarafından 1 - Galata.saray ~ · · 
mı·,,,ıerdı·r. şekilde tertib edilen bu müsabaka- edilecek duaların bir hükmü ve tesırı 2 - Fcnerbahçe, ~ 

3 _ Bceiktalj Bir sokak koşusu şeklinde ola- da da İstanbul atletlerini bir daha olabilir mi? 
4 _ Spor Eğitmen Kursu cak olan Atatürk koşusu muhte- iş başında görebileceğiz. Hem bugün Almanya ile sulh ya -
5 _ Beyoğlu Halkevi mel galibleri meyanında. bilhassa Bir hafta zarfında geçmiş bulu- pılsa bile dlinyanın muazzam ve di-

t) _ Ma,•i .. Kırmızı Maksud, Hüseyin Artanı ve Osman nacak üç koşunun İstanbul, Türki- kenli meseleleri halledilmiıı ?laca_k mı-
7 - Kurtuluş göze çarpmnktadır. Bu sonuncusu ye ve Balkan birinciliklerine doğru dır? Lehistanın So'lyetler ışgalı al : 
g - Topkapı 1939. 40 yılının Türk atletizmine yürümekte olan şehir atletlerimize tında kalan kısmı, Baltık devletlerı. 

J• yeni hediye olacağa benziyor. Ha- kuvvetli bir idman snhası teşkil e- Finlandiya ne olacak? Garb dcmok-
!.l - 'ı..ıu;ımpa-0a - rasilerinin ve temsil ettikleri idealin 10 - Arnavutköy yatında ilk iki müsabakasını son deceği gibi edinilen tecrübelerden 

~ l on gUn i~erisinde yapmış olan bu 1940 Türldye Birinciliklerinde ts - karşısında bugün bir Rus meselesi de 
11 - J,a e vardır. Müttefikler, bütün yüklerin Tam takımlaıBe rnUsabakamıza iş- ııt!~t fevkalade bir kabiliyet ola • tanbul takımı ananeye sadık ka - altına ayni zamanda girmemiş olmak 

., b '-l'l ı d n n:ı.a.a rll.k bclirmcht.eclir. Ça.h~ı.ua. -ıc-hU ıarak şampiyonluğu sıra.sile ilçün- Jd _ k tırak eüccch r. nn l
1 

.. l P <:1r 
0 

- ·ıçı·n, bu meseleyi mümkün o ugu a· 
- ı. ıı· 1 t• · ı·ntaç ettirecektir eti bir sene idn elden bırakmıya-

da mUrncnat ve J<a.yıd mwıa 1 0 
a- ne ıceyı · da.r bilmemezliğe geliyorlar. J:t'akat bu rnk t.csbit ettiğimiz Befiktaş ve Fe- Eğitmen ı{ursundan mezun ol - caklardır. Kritik hal ne kadar devam edebilir? Mütte-

nerbahçe ldüpleri He Spor F..ğitmen ./V'VVVVVVV fiklcr zorluk ne kadar gecikirse o kn-
Kursuna, Beyoğlu Halkevi ı·e mat • POL/SJ'E: l Izd•h D dar kardır diye Almanyanın işini gör-
baa.mıza gclcrt>k yuışlara iştirak et- ] am a VaSJ meğe çalışıyorlar. Fakat Almanyayı 
nıek istiycn atletlerimizin gayısı da Çinilere basb diye _ ·- insani ve medeni mülnhaıalar dair~-
bir hayliyc baliğ olmaktadır. Şi§lide Tokaloğlu sokağınd~ .ı~ Dün de birçok şahitlerin sinde sulhe razı edebilmek için <;ok 

R 1 Z a M • k • U• numarada oturan Yani kızı Vasılıki daha beklemek ve uğrar:mak lıtzım · 
tlun MUr•c•atı Silih~or caddesinden 23 numaralı :ı- ifadesi alındı dır. Nasyonal . So13ynlizmin kuvveti 
---------::-. ::- partman önünden geçerken yeni dö- Dolmabahçedeki izdiham hadise - henüz garsılmamı~ hnlde rluruyor. 

Değerli atletimiz Fenerbah~lı Rıza şenmekte olan Çinlilerin üzerine bas- sinden mütevellid. davaya Izmit ağır Onun i~in. şimdiki halele harH mec-
Maksud ynrıAınnza tn~ı~ halı~~e d~- mış, çinileri döşiyen David oğlu Ar- ceza mahkemesinde bakılırken Istan- buriycti içine düfimemiş milletlerin or
ğil, fakat tek ~a~na ıştırak ıçın hır tin de Vasilikiyi iterek yere dilşUr- buldaki 50 kadar şahidin istinabe tada dönen sulh te5ebbUslcri ~i)zl~ri
arzu izhar etmuıse de esasları evvelce mliş ve sol aya·'hndan yaralanmasına yolile ifadelerinin tstanbulda alın- na kapılarak, bunlardan bir hayır u
ilii.n edilen programımızla bu arzuyu scbeb olmu§tu; Vasiliki tedavi al - masına karar verilmişti. Eski Em.ni- marak milli mUdafan tedbirlerini gev-

. telife imkan ~ulamadığınuzdan maa- tma alınını~. Artin yakalanmıştır. yet Müdürü Salih Kılıçla. muavini şctrneleri. mevsimin ve ahvalin verdi
lesef kıymetli .ko.§Ucumuzun arzusu Çorba ile hatlanarak Kfunranın maznun olduğu bu dava- ği hazırlanma fırı-utlarını knybct_mc-
is'e.f edilememır;tir. Maahaza yalnız "I calız nın istinabcsine dün ikinci ağır ceza !eri affolunmaz bir knbahat tcşbl <'· 
bu teşebbüs bile yükflek ko§ucumuzun ti en yavru.. .. De mahkemesı'nde devam edilmiştir. der BugünkU vaziyet dahilinde sulhU . . . d b. b. o .. 1 r agumrüktc r- . 
atletik kabılıyetlerı hakkın a ıze ır n gun cvve ı...ar . . . Dın"lenen birkaç polis ve komiser akla getirmek hafiflik ve çocukluk ~ 

· Ar h 11 ·· d Çılıngır soka -
fikir verebilir. vış 1 

ma a esın e hadisede SalilıKılıçla. Kimranın dik- tur. Alma'lya ile 1ngillerc ,.e l<'L'ansa l 
ı·eknlk heyetimiz ğında 5 numaralı evd~ .oturan ttyas katsizlik ve tedbirıai2likleri mevcud öyle bir yola girmişlerdir ki Bitler dr, ı 

.. k m bUt""n teknik esas- kın Firdevs Ya~arın ıki buçuk ya • ve müessir olmadığını söylemişler> Paris ve Londra kabineleri de şiddetle 
Musaba a ızm •nNuam cereyan et- şındaki çocuğu Bilhsn mangalda. kay bunlardan sonra dinlenilen Rumanya isteseler, yine ~ulh yaılama7.l!lr. Gir-1ara uygun ve munuo.r. · · d ·ı ·1 · · · · · · · 

. . . 1 k f izin atletizm sa nıyan çorbanın U%erıne evrı mesı e seyrisefa.in acentesi Dimıtrı de ızdı- dikleri yolda nıhayetc kadar, J5t.er ıs· mesı dı9nbemlli~mb e le dınegı~ "'rled ve sima- karnından ve sol ayağından yanmı3- hamı anlatarak hadisen in halkın hii- temeı, yüriimeğe mecburdurlar. Roo-hasın a aşı - w Jd ld w ş· l" ""o y w •• , . • t· . . d h k f . 1 ları olan zevattan mürekkeb bir esas

1
tı. Çocukcagız, ka ırı ıgı ı§ ı ~ • cumundan dogdugunu soy.c~ıış ır. scvelt beşerıyctın. :ı ~ ço · acıa ar 

h.:! ·eti teşkil cdilmi§ ve bu esas he- cuk hastahansinde bu yaralardan Mahkemede hazır bulunan Salıh K~- doğuracak bu f~la~e~nc gerçekte~ 
J. , d tın k ve icab eden müteessiren ölmUştür. Dün cesedi lıcın talebi üzerine sorulan suale, Dı- meydan vermemek ıstıyorsa nıhanı 

yetme J ar un e e K b . t" . . ı· b k k A · t k ·1· h "USatla meşgul olmak üzere muayene eden tabibi adil Enver a- mitri şu ccva ı vermış ır: ~flcrı hır tara a ıra ara merı • 
b~r ~: y::dımcı heyet tO'Jkil olunmuş ran, defnine ruhıiat vermiştir. - Bir müddet evvel, Rmn":"yada, kan milletine, Amerikan ~o.nanm~ı· 

· - kralın bir merasimc1en donu§u esna- na ,.e ordusurnt hıtab etmdıdıı. Şım-tıı~as '"yardımcı olarak ikiye ayrı- nil tst.:ınbul muhte!itlerile yapılacak eında da böyle bir i7.dih:ım olmuş, 30 diki lıarckclleri nelic<de bunu _ha1.1~-
1ı teknik heyetimiz şu arkadaşlardan \'e oyunlara tam saat 11,30 da Tak· kişi ölmüştü. l~mak _i<}i~ siya~! ~ır m~~evra ıse hır 
miirc'kkebdir: sim stadyomunda başlanacaktır. Diınitri dinlenildikten sonra, mah- d~yeccglmız 7oı.tuı. Degıh;e b~yhude 

Naili ~toran, Adil Giray, Semih, 3 _ !simleri aşağıda, yazılı idman keme, mülkiye milfettişi Aziz, Hatay bır zalımettır:. ıld YAi "lN 
Hüsameddin, ZekJ, Füruzan> Ali Rı- cılann çarşamba günü akşamı saat baş komiseri Rifat, eski Vali Muhid- Huseylo Cal -Y 

za, Muzaffer, Mel~ Fethi, Musa Ki- 18 de Taksimde abide karşısındaki din Üstündağ, Beeiktaş kaymakamı 
zım, Neriman, Vasfi, Cemil. Ayyıldız apartımanının üçüncü katın Razi, o zamanki Beyoğlu kaymakamı Yak•lanan hırsızlar 

Bu heyetle: k~umuzun teknik e- dnki yeni Bölge ~eı·kezin~e hazır bu- ve ~lyevm _E~~iyet Müdür Muavini H~ybeli sanatoryomunda salı~n 
•aslarını tesbı~ ve ıdare~en b~gk~ ko· lunmaları ehemmıyetıe rıca olunur. Danış, Emınönu kaJ~ak~mı A~~b işçilerden Rizeli Sultan bir miiddet 
ıunun muhtelıf . yel'l?rınde ıntizaı;nı 4 _ Misafirlerimizin geliş tarihi ve Mtllt SarayJar MüdU~U Sezaı~m evvel diğer işçi arkadaşlarının elbi
~·e teknik idareyı temın edeceklerdır. ve saati ile tesbit olunacak proğram çağınlmalanna ve g~lmıyen phtd- se vesair e§yasını çalarak memlckc-

Sporcularl d•vet ikinci bir tebliğle bildirilecektir. lerin i~ren c~lblerıne karar ver • tine kaçmı§tı. Sultan son günlerde 
Bt>clen 'l'erhiyesi İ5ıtonbu1 Bölge.CJI 5 _Beşiktaş klübUndcn: Mehmcd miş, ıstınabenın devamını başka tstanbula gelıni~. yakalanarak dün 

Ba_kanhğmdan: Ali, Hakkı, Şeref, Feyzi> Beyoğlu - güne bırakmıştır. adliyeye \'erilmiştir. Sultanahmed 
ı _ 1937 - 38 .Merkezi Avrupa ku- spor klübtinden: Hiristo, Filip, FeJler- ,..__._.. • • • :-----~--- ......... ~ birinci sulh ceza mahke~e&!nde Y~ -

pası şampiyonu Macaıistanın lı"renç- bahçe klübünden: Fikret, Cihad, E - Teczıye edılen pılan sorgusu .s?nunda, hikım ~~ıd, 
Varo~ takımı biltün kıymetli efoman- sad, Melih, Basri, Galatasaray klü - il" l Sultamn . tcvkıfıı~c karar ~orm~ştı:. 
1".ırı dahil oldu~ru halde 18 kişilik bir bUnden: Osman, Adnan, Faruk, En- mua. 11:'1 er . Sirkec.ıde ter:::ı Me!ı~edın dtikka. -
kafile ile §Clırimize gelecek ve üç maç ver, Celfıl, Musa, Salim, Salahaddin, tık m?kteble~ . ınzıbat k.omısyon~ nına gi<lıp gelen Yuvak:im, Mehmedın 
yapacaktır. Buduri, Istanbu!spor klübUnden: dün valı muavını Halük Nıhadın rı- elbise ~e parasın~ çalmı31 • ~ak~lan -

2 _ o unlar 30 ve 31/12/ 939 cu- Fahri> Cahid, Vefa klilbünden: Hak- yaseti altında toplanmıştır. Bıtzı ho- mış, dun, Sult~naluncd b~ıncı _sulh 
· y ~ ler·ı ile '-'lllio:ıaı kı ... fttfi Yeni SMi klübUnden· Nu- calar mevcud talimatnameye neza • ceza mahkcmesınde tevkifme k:ırar !Unrtesı \'e pazar gun ~ -ı; • ' .u ' • ~. "' • • • • • "lm. f 

na tesadüf edaı 1 1/940 pazartesi gU bar, B!ran, Vilastardi. ran teczıye edilmışlerdir. verı ış ır •. 

• Bahlfe : 5 

Türkçeye çeviren: HtJSfil1N OAHİD YALÇIN 

Evvelce Bazıları Parlamentoyu 
• 

En Zayıf Nokta Görüyorlardı 
----·,----

-02-
Hükfunetin resmi şahsiyetleri bir 

Houston - Stewart Chamberlain 
hUkümlerine ehemmiyet vermiyor
lardı. Onlara bugünkü kadar o za
man da liliyd kalıyorlardı. Bu a
damla kendi kendilerinden bir şey 
düştinemiyecek kadar ahmak muh
taç oldukları şeyi başkalarından 

öğrenemiyecek kadar tahsillidirler. 
Bu ebedi bir hakikattir. Oxenstein 
(1] bu hakikate istinad ederek 
göyle söylemişti: "Dünya ancak 
akıl ve hikmetin bir parçası tara
fından idare olunur,,. Her heyeti 
vekile bu parçanın ancak bir ato
munu temsil eder diyeceğiz. Al • 
manya bir cümhuriyet olalıberi bu 
artık doğru değildir. Bunun için· 
dir ki böyle bir şey dünşünmek ya
hud ifade etmek cilmhuriyeti hima
ye kanunlarile menedilmiştir. Fa
kat Oxenstein için bugünkü cilm
huriyetimizde değil de o zaman· 
larda yaşamış olmak bir saadet 
teşkil etmiştir. 

Daha harbden evvel, birçok kim
seler, imparatorluğun kuvvetini te
!'lahbus ettirmesi lazım gelecek mü-
'!:I • ,,,. ' 
essescyi, parlamentopu> Reıchtiig ı> 
en zayı.f muk:ıvemet noktası ola· 
rak görüyorlardı. Cebanet ve me
suliyct korkusu burada mükemmel 
bir surette yerleşiyorlardı. 

Bugün sık sık işitilen boş fikir
lerden yerine göre, Almanyada 
pnrlmantarizm• inkılalıdanberi or
tadan kalkmıştır. Bu suretle, inkı
lfıbdan evvel.işin başka türlü olma
dı•:;ı. yolunda bir intıba peyda et • 
~ . 

mek i!'ötiyorlar. Hakikatte, bu uz-
viyet nnc:1k tahrib suretile faali· 
vcttc bulunabilir. Gözlerine bağ 
takılı kimselerin hiç birini görme
dikleri yahud germek isteme
dikl.:>ri o devrede parlamento ayni 
..... Tnl .. ı.._~\..,<C,._ •·'~· ) U 

f:.iinhc yok ki Almnnynnın yere 
scrll~csincle bu müessesenin zerre 
kadar bir hi~aesi yoktur. Fakat fe
laket daha crl·cn vulrna gelmemiş 
ise bu Reichstag'ın bir meziyeti 
ad<lolunamaz. Onu Alm:m milleti· 
ııin ve Alman imparatorluğunun 
bu nıcıar kazıcısına kar§ı sulh za
manmda mukavemet gösteren fa
aliyete ~tfetmelldir. 
Doğrudan doğruya yahud do -

lambaclı surette ve bu mtiessesc
drn ne~et eden bir çok yıkıcı f cla
kctler vcltfum içinden ben yalnız 
bir tan~~.ini göze çarptu·ınak ir.te
ri.~ı. Bütün müesseselerin en gay
ri:1iCsulü olan bu uzviyetin öziinü 
U:ıha iyi gösterecek ~ey budur: lm
rınratorluğnn gerek dahildcld ge
rek hariçteki politikasının sevk ve 
idaresinde o nıüthi~ kifayetsizlik 
\'e ıayıflık.Birinci derecede R_!!iclı.
t.ab'ın harekeline attedilet.•ek olan 
bu h:ı.l imparatorluğun yıkılması -
nın en esaslı ~ebeblerinden birini 
teşkil etti. 

N6 suretle ohmm ohmn, hangi 
isfücanıetten bakılırsa bakıl;nn, 
parlamentonun nüfuzu altında ka
lan her ~ey kitayetsizdi. 

Lelıistana kar91 siyaset kifayet
sizdi. Mesele ciddi surette ele alın
madan tahnk edilip duruyordu. 
Netice ne Almanlık için bir zafer 
teşkil elti, ne Lehistan ile barıeıl· 
dı. Jı,akat, Ru"yaya kar~ı bir diiş
m&nhk vaıiyeti vücud.e getirildi. 

Alsı.ıce - Lora.ine meselesinin hal
li kifayetsizdi. Frans1z ejderi anif 
bir yumrukla bir defada, birden 
kat'i eurette, ezilecek ve Alsace'~1. 
Reich'ın sair, devlet.lcrinlıı hakları 
ile müsavt haklar bah~lunacak 
yerde ne o yapıluı ne bu. Zaten bu
na katiyen imkln yoktu. 

ÇünkU en bUyük partilerin saf
ları arasında, en bUyUk v:ıtan hain
leri vardı> sonra, merkezde, M. 
Wetterle ! 

Fakat bu umumi yoksulluk, son 
tahlilde, imparatorluğun bekası i
~in mevcud oiı?a.61 icab eden bir 

[1] tsvoç ~sölyoshfü. Gusfo,·e
A<l<'lpho \'cfat ed·oıco (15S3-l66·1) 
lıUk·ftmetin dizginlerini eline alını~-, , -
ti. 1 

kudreti, orduyu, mahvetmeseydi 
yine tahammül olunabilir bir §ey
di. 

Alman Reichstag'ı denilen mü-
.ı:;sese tarafından bu bakımdan ir· 

tikab edilmiş olan hata, Alman 
milletinin çektiklerinin siklctini 
kendisine yükletmek için yalnız 

b~ına kafi bir sebebdir. 
Bu parlmanter parti paçavrala

rı, en adi sebeblerden dolayı, mil
letin elinden kendi bekasının sila
hını, kavmimizin hürriyet ve istik
lilinin yegane himayesini, ca.ldı -
lar, çekip aldılar. Bugün, Flandre 
ovasının mezarları açılsalardı on
dan kanlı ithamkarlar çıkarlar ve 
karşımıza dikilirlerdi: Parlamento
nun bu cani a7.alarının vicda.nsı~ 

lığı yüzünden, iyi taliın görmc>.nıi!) 
yahud yarı talim görmüş bir balrle, 
ölümün kucağına ablmışlıı.rdı. 

Onları ve daha binlerce malUJ V6 

ölüyü vatan sadece bir kaç yüz: 
halk aldatıcısının siyasi manevra 
larına yahud irtikablarına dev. 
etmek yahud mezheb nazariyeleri 
ni hainane telkin eylemek inıkin
lannı bahş için kaybetti. 

Yahudilik Marksçı ve demokra 
gazetelerile bütün dünyada Alma 
"militarlzmi,. yalanını uluduğu v 
bu suretle her vasıta ne Almanya-ı 
yı ezmeğe çalıştığı sırada, Marks~ 

ve demokrat fırkalar Alman hru 
kuvvetini tam tahsilinden mah 
rum bırakıyordu. Fakat b1 
parlamentocu pezevenklerin ani 
ve kaba vicdansızlıklarının tcvı 
lid ettiği bu neticeleri tamamc 
bir tarafa bırakalım: Harb ba§lan 
gıcında bu talim görmÜ§ nskcr ek 
sikliği ilk harekattaki hezimete pe· 
kolayhlda yardım edebilmi§l. 
Cihan Harbi esnasında ı sonrA b 
miidhiş bir ni~bette tahakkuk v 
ıccyy uu -eıu. • 

Alman n1illetinin hürriyet ve i 
tiklali uğrundaki muharebede t 
celli eden hezimet vatanın mtld 
faası için kavmin biitün kuvvetl 
rini toplamak hususunda sulh z. 
hıcınmdaki ziı!ın ve yarı tedbirler 
netice"'idir. 

Kanıda, yeni kur'a efradınd 

pek azı talim edildii;ri gibi, bahri 
meseleleri hakkında da buna m 
~avi bir gayret kifayetsizliği 

milli baka ve muhafaza silfıhı 
kıymetini azçok tenkis etmek gı 
bir netice hasıl etmi~tlr. 

Fakat, maatteessüf, bahl'iye 
yüksek kwnandanlığı bu fulillk .r 
hunun sirayetine kencfüıi de uğ 
dı. 

Ayni zamanda tc2gi'.Hıa kon 
fngiliz gemilerinden ılaha. kU~ 
gemiler h}fa~ına b:q~lamak te 

· yülil })ek az basiretkaranc , .• 1'1 
u: dahiyane bir hareketti. 

Daha başlangır,ta, sll'f gemi~ 
adedi itibarlle, muhtemel dU!'Jl1 
seviyesine çıkanlaruJyan biı· d 
nanma adMce ofan aşağılığı ge 
terden her birinin hıı.rb kudreti 
ihıtünliiğilf> tel!ifi etm~ğe çnh15 
hdır. 

Mevzuu llahsolan §Cj' k:n·gn k 
retinin Ustünlilğüdnr, "l{eylJy 
itibarile efsanevi i\stUr.lük g 
fiiliyatta, modern teknik öyle 
rakkilere nail olmuş, ve biitiin ~ 
dun devletlerde bu hususta o l 
dar mfü,abehet temin edilmi&tiri 
gemilere ayni toncia başka biı• 
let gemilerindekinden hissolun 
derecede daha fazla bir kavga 
meti verebilmek adetlı iınkiuısu. 
Iakki olunmalıdır. Hcle toııilatol 
az Qlan gemilerin daha f:ıila 
nilltolu gemilere nlsbetle bir 
tünlUkleri olabileccğfoi lıiç a 
getirmemek f ktı7-a eder. 

Hakikatte, Alman gemileıin 
najlarının azlığı ancak sUrati 
teslibatın znranna olarak t<>mi 
dilebiliyordu. Bu vakıayı rn 
göstermek için ileri sürilleıı d 
dnha sulh zamanında b~ı mese 
salahiyettar devletlerde bir m 
noksanı bulunduğunu gösteri 
tu. 

[De,·aıı•ı ,,. 
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Elim Bir Zıya Haseki Hastanesinin Fin Ordusu Rus . 
din Paşa ve ~:a~=: ':~~~~ri •• •• Yıldo··nu··mu·· Topraklarına Girdi sırasile Küçük Seyid Ahmed Paşa, 400 uncu Roma 25 (Hususi) - Son dakika 
Selman Paşa, Büyük Seyid Ahmed da. alınan malumata göre Fin ba 

Büyük Röpormj No. to yazan: F ABUK KtlÇtlK Paşa, Bostancı başı Mehmed ağa.dır yor .• Kalaba.lığa ben de ka.ıı.§ıyorum. kumandanlığı gerek Lagoda, ~ere. 
ve bu soyun Sivasça bilinen başı 805 Sarıp mavi gözlü bir hemşiro Liestksa& mıntakalannda mu.Kabı 

LJ kk S ı · ~ .L'" K ... ·1 J • .,, de oraya yerleşmiş Selman adlı bir doktor K&zmı İsmail Gürkan'a yak- taarruza geçen Fin kıtalannın Ru 
na 1, e tm, ~OTOr amı Ve ıger Türkmen beyidir. 1811 arazisine girerek harekata devam et 

• .L' • ·ı l d h l hb ldı .L, Samih Fethi 1908 meşrutiyet inkı· _:~Be size da.nldık.. mekte olduklarını bildirmektedir. 
ıtTaıyecı er e e,. a a ap o UR lib yılında İstanbula gelerek evveli. - Ne için? .• y Bugün Helsinkiye Rus hava akı 

belediye memuru olmuş, sonra Üs - _ Ahmed Nureddinden bahsetti- nı yapı!ı.nış, varoşlara atılan bomb 
- Affedersiniz, bütün itfaiyeci - - Receb, nasıl yanş için neft ya- küdar lisesi edebiyat muallimliğine -•- de. T h"de '--- da bahset _ lardan binalar yıkılmıştır. Bomba 

uuı • ev ı .ı.uwım n k'" ük" kasa.bal d 30 k d ler yangına iştirak etmezler mi? ğı istiyor musun?.. geçmiş, sonra muallimlikten istifa ~:-:- nn .. ı~~ .. üz b ·· 95 ya _ la.nan uç ar a a 
f aı~.. ~un ugun "ı·· lı ardı 10 k d So - Hayır, baca yangını takımı ay- - Receb Zonguldaktan tele on e- ederek kaymakamlıklarda. ve muta- da. tal k tı ö ilmin o u ve yara v r. a ar vyf' 

IPD • ya a ya yor... mr ta . d'" .... lm .. t"' rıdır, tahrib takımı ayndır, yangın decek misin?.. sarrıflıklarda bulunmuş ve nihayet 10 .. b h tah akf t yyaresı uşuru uş ur. 
senesını u a.s aneye v e - Fim Tebliği takımı ayrıdır. - Receb evindeki tasın, kemerin, Sivas mebusu seçilmişti. mi§. 

Dalına zile kulak vereceksin. Tirr baltan duruyor mu?.. Merhum gençliğinde birçok gaze. ıh.swıa.ne uğrunda evlenmemiş, H~~~~· 2~ (~.A.~ - ~arekat t 
bir tek kısa zil baca yangını (31) aro- j - Receb köyde kendini karşılan- telerde edebi yazılar ve şiirler neş - kimsesiz kalmış.. yukarıda tenha şebbusunu ş1mdı Finlandıyalılar el 
zöze binersin. TırrrITr uzun bir zil mak için ne yaptın?.. retmiş, makaleler yazmıştı. Tekrar bir kovuşta yatalak ölümünü bekli· almıştır: Ruslar, ricat etmekte 
büyük yangın (23) imdada binersin, 1 . Esmer, k:U:a?"'~~· gözleri velf0l."- muharr~~ğe başla~tan sonra bir yor.. Finlandıyalılar her tarafta mukab 
Tir, tir, tir kısa fasılalı ziller, yıkın- n okuyan bırısı ıdi bu... çok tarihı roman tefrikaları meyda.- K8zmı İsmail cevab veriyor: taarruzda b~~ak~dır: . 
tı, çöküntü, bir evi su bastı, ev yıkıl-! Arkadaşlan söylerken _habre s~- na getirmiş, fıkralar y~ıştı. _Haklısınız amma ... 0 diploması~ Mannerheım mudafilerı Karelı b~ 
dı, kuyuya adam düştü. Tahribe bi-, sun, susun diye işaret edıyordu. Nı- Çok takdir gören ve okunan eser- hasta bakıcı onun için bahsetmedim. zabında kuvvetli bir çıkış ya para 

R I . tikl . ·ı . t k nersin ... Yangınlarda yazıcı Halidin hayet dayanamadı. leri arasında Cehennemden Selam, Hemen hemşireye yaklaşıyorum. us arı zayı et en mevzı erı e 
peşini bırakma ... İki yangında va - --: Yahu, dedi, ayıb, daha ilk ge - 1 Gönülden Gönille, Hurrem Sultan, _ Hemşire, §U Tevhide Hanımın rar ele geçirme.k için. mukabil taarr 
zifeni kavrarsın... ceden bu arkadaşa da beni tanıttı- Cem Sultan, Lale Devri, Tarihi Mu· yanına kadar beni götürür müsün.. za mecb~r ~tmışlerdir. . 

Ben şimdi emir veririm. Tabldotta nız .. Ben gideyim sizi şikayet ede - sal'ıabeler, Tarihte Türkler İçin Söy- _ Götüreyim kardeşim.. Aksayı şımalde, R~s kıta.atı ~ca. 
sana yemek te verirler. yim de görünüz. lenmiş Sözler, Cinci Hoca, Devrilen Nureddin pavyonunun küçük bir de~am etmekte ve Finlandıya onc 

- Teşekkür ederim efendim. Hışımla yanımızdan ayrıldı. Kazan, Akından Akına, Viyana Dö- odasında mini minicik ihtiyar, çok len -~~.fı~~an sıkıştınlmaktadı~ .. 
_ Ha! .. unuttum, evlimisin ?. Kahveci önümüze çaylan getirdi. nüşü, Cengiz Han, Timurlenk, Safa > lhtiyar, masallardaki kadar ihtiyar .. ~wı~~ ~-un 14 So\'Yet tayyaresı d 
Ekrem Sevencana evliyim, dedim. Anlaşılan arkadaşlar ısmarlamış. vesaire vardır. -LaSekiııin ~kim.ölünde bttytlk bir kadın yatıyor. şurillmuştW:. . . 

Şimdi burada bek8.nın dedim a... Şoför Kimil: . Turhan Tan Arabcaya, Farsc.aya hizmeti olan merhum sertabib _ Merhaba teyze, diye elini öpü- . _Finliler nerlıyor . . 
-Evliyim. ~.---:Faruk, dedi,_bununla şaka ettı- vakıftı. Fransızca bilird~. Tahsıse_n Ahmed Nureddbı Bey yorum. He!sınk~,~~5 (A.A.) - Fınland.i 
_Evin için do yemek alacak mı- gkılırımıze baskına ... Bıraz safc1 addır da .. ta- şark ~~lse~esine ve

1
. ~di~bıGeyatın1~~~adır [Baş tarafı 4 lincli sayfamızda] _ömrün çok olsun Eyübüm .. Ne- res0münı td~~ligıK: lid . b t k" 

sın? ız... en onu yangın ar a gor ··· ı tetebbulerı kuvvet ı ı . nç ıgın e .. . . rede kaldın.. annen nasıl, çocukların uz are e nıs e en sa 
G .. ·· ·· b daktan kı ltf · 'dd ·· ı ·· I d ·· l · 1 başında gozlerını yummuştur. g 'şt' T · al h · ·· · dek" - Hayır efendim.. • ozunu u sa nmaz. aı • ı cı en guze şıır er e soy emış o an . .. . nasıl eçmı ır. aıp e ne n uzenn 

• •• • • • A k 0 . . "tf · .. . . . . . ··."ur . . 1925 senesınde Tıb Fakültesı de ·· ""k b" h"" ·· k'" t"l ·· R - Pekı oy le ıse .. zıle bastı .. emır- yeye aşı tır o... nun ıçın ı aıye buyiik tarıhcının bır bu .... l.LI\. mezıyetı b kledilm. tir B .. d _ Bir şey anlamıyor, hemşirenin yü- çu _ır ucum pus ur u muş ve u 
her içeri girdi: her şeydir. ~de bize tarihi şiir gibi okutan kuv • I ~l yda nak ışı be.l dugunb oh e züne melül melül bakıyorum. lar bır tank kaybetmişlerdir. 

• • w ••• A .. . ı vır ere o uyan tae er en u as- 1. · · · Yk'• · - Yazıcı Halıdı çagırın... Emin ol yangın borusu, hortum, vetli uslubudur. Gundelık fıkraların- tah ed f .. 
1 

dı Hasta bakıcı usuletle: Muoo Jarıvı ıle Jarvı arasın 
. .. 1·· al d . hAdi l ·ı tarih" an e pro esor er var r. 1 oldukç .. h. t p f l"yeti olmu Bendeu biraz kabaca, ma vı goz u tas onun nazarında pırlantadan, - a ~se ~anın a se erı e . ~ 

1 

Kazım İsmail: - yiyim de diyor .. bende.. a mu ı~ o çu aa ı 
zayıf biri geldi. 1 tından, mücevherden, bir kelime ile hakikatlen arasında mutlaka bır mu- M"" takb 

1 
Tür" k h k. . b k _ !yiyim teşekkür ederim diyo . tur. Sakkome ıle Volossula arasın 

- us e e ımı, u o- ' ' t h lık t · · ··t - Halid, işte sana yeni bir arka- 1 her şeyden kıymetlidir. İşin en tuhafı nasebet bulup mukayese yaparak ya-
1 

b al n1 t· _. rum.. opçunun azır a eşım mu ea 
w • • •• 1 - • 'f d 1. b' d h 1. vuş ar, u s o ar sana geç ıgı za- ıl di- b" R h"" ·· daş. Kendisine yapacagı ışlerı g:>s- onun itfaiyeye girmesidir. Anlatsam zısını ıstı a e ı ır ers a ıne ge - 1::-e-. bta ··ı·· b" . _ Bi.r daha gelmemezlik yapma. yap an ger ır us ucumu uze 

· · · ed k ti · d" Fik" h tı b h d man es ö..Lını gı ya go uren ır · · · ·· -· · e uh · b k bulmaktad tır... Her yangına ıştirak ece ... katılırsın gülmeden. Biliyorsun İs - ı rır ı. ır aya nın er sa asın a d ·ı l k d h tı b &mı çık gorecegım geldi. n m aı:e e vu u ır. 
Tasını seninkinin yanına koysun. tanbulda modern itfaiyeyı· vali Hay-j ilminden, istifademiz çok büyüktü. bveck ıde ça ı~ır enk ~en B~.yük~ya . ~1 Iı"'azla duramıyor. şimclı gelir;m di·· Lieksaada Finlandiyalılar harek 

A d k halfık a ım an gorece sın.. u şaırı- · - h R t kl · t"k 1 Anladın mı?.. . dar Bey kurdu ... İşte ilk te§kilat ya.- • . Hususı hayatın a pe . , ne- miz Yahya Kemalin dediği gibi, ye dışan fırlıyorum. sa asını us opra arına ın ı a 
- Anladım efendim. pıldığı zaman Receb girmek için be- ~ıh, v_e vefalı o~an merhum de~ faz;- 1 " .. -· . . -· Hemşire bana izahat veriyor: tirmişlerdir... . .. 
- Öyle ise haydi marş. lediyeye müracaat ediyor. Sebebini lıle yüksek ahlakım me~~~en ~ırka- Yurd her maddilıgın btttı.gı son _ Bu kadıncağız 70 seucdü- bu _ . Kuhmo _bolgesı~de _ı~ı Rus tab 
Selam verdik. Dışarı çıktık. Halit: k . . b t 1 H d rakterle herkesin sevgısıru, lıurme -1 hadde kadar, rada hasta bakıcılık ediyor Eyüp ımha ve bır tank ıle ıkı top zapte 
- Senin adın ne dedi. pe kı~ 1 a ~am~yoru;~. er ~~-en- tini kazanmıştı. Aylardanberi sürüp insan alemde ha?•~ı ettiği nisbette ölümden kurtardığı biı' h~stasının miştir. 
_ Faruk se a u e ıyor ar. ıye gı ıyor gelen hastalığı istisnasız bütün mat- yaşar. Suomisalmi bölgesinde, 

. d ben" k' H . o zamanki itfaiye kumandanı doktor b t bl .. kte .di z· .. 1 ·1 b' Ik f oğlu.. t k f 1· t .. te . ı· - Duymuşsun ur, ım ı alıd. ., . . . _ ua mensu arını uzme ı . ıyaı soz erı e ıra ış tu anı arasınrla Şimdi bir kere diisUnün, Haseki e rar aa ıye gos rmış ır. 
Ş . . kh 'd 1. Bedı a gıdıyor ııh ımkan yok, almt- - b" t .. 1 k 1 t ' hitaı·- .. b .. d' • D · d f--1: t lm t D" ımdi gel, yeme aneye gı e un A' 

1 

umumı ır eessur e arşı anmış ır.

1 
ı.x:;sını ıtır ı... 1 hastahanesinden bahse lilince bu lrn.· enız e ~ye az o uş ur. 

• ""1 ta.kd" d · yorlar vesselam.. De- li .. tadı Allaht rah f k tl . b . t"k de, scnı arkadmpara ım e eyım. .. .. .. .. ger us mıza an - Baş hekim tekrar kürsüde: dından bahscdilmt!z mi?.. manın zayı uvve en azı ıs ı ş 
Uzun geniş bir odaya giriyoruz.. Zavallı Rece~ m_~Y_'.18 du_ş~ne duşu- met dilerken kederli ailesine ve sev- MiJli Şefe, Başvekile, Sıhhiye ve- ı _ Nasıl bahsedi1mP.shı. Kazım larda bulunmuşlardır. Sovyetle 

Duvarın kenarları büyük masarlarla ne Unkapam k~~ru~~ gı~ıyor v~: gili oğlu Turhana taziyetlcrimizi ve kiline, Parti Genel Sekreterine, ta _ İsmail Bey iste;liği k'.idıır· Jıplumaı:;ız Mara zırhlısı Finlandlyanın Kavi 
çevrelenmiş .. birçok itfaiyeci otur - -. Madem kı ıtfaı~cye gıremedım, 1 sabrı cemil temennilerimizi sunarız. ı zim telgrafları çekilmesini teklü e- olduğu için bah.&ct.n.?Clir:ı dedn ... İs- sahil bataryalarını çok uzaktan bo 
lntyi çay kahve içerek konuşuyor • ne diye yaşıyorum diye matbuat ka- CENAZJ<~ MERASİMİ nivor nllrıçl<>-r ;~;-nrlo ,,.,....,.,, o lunu. 1 w.u\Jul 1ıanu nabtHG fül.'l"O:a 'luı!Sı hıç '""-""--- ~ ......... :. .• .., •~ ·· ,,,'°: ........ ~':"'"~"'" 
J.ar . .' :::>agda t>erDec lılı· ıluı.~ L.uaı; ~u~Anun. 3:'n••n:u• .. •n• rnonottiiSi ..ur ... u 1 ~n arkadaş_la~:~a. ' yor.. bir zaman 70 senedir Jr-::-!'tl 1i-ıe emek ~u_s tayy~len. de neticesız olar 
ediyor. ırtika~ ediyor. Türk Basın Bırlıgı l::ıtanbul mm - Kendisini Tam 70 Yd Bu MüMscseye veren bugünkü b,H;ta bakıcılarının ıştırak etmışler~!r. . .w. 

Bir sıraya ilişiyoruz. Etrafımız dP.r . V_ak ayı ~aber_ al~n ~~~d~~ ~ty I takası reisliğinden: Vakfeden Kıymetli Büyük annesi Tev/hid~ ter.ış:rcyı unu.tını _ Rusların S Gun Ewelki Te~ligı 
.hal sarılıyor. Halid: ıtfaıyeye gır:medim ?~ye olumu goze ı Türk matbuatının değerli erki - Hastabak1cı ! yacak her zama-ı. ırıinrıet ve şllkran- Mo~kova, 25 (A.A:) - L_enıı:g 

- Arkada.şiar, yeni arkadaşımız. alan ~ecebın teşkılata alınmasını nından ve birliğimiz azalarından gü- Merasimin sonu... Herkes dağılı- la anacaktır. askerı mıntakası erkanıharbıyesı t 
Faruk. dedi. Sonra onları birer ta- emredıyor. zide muharrir M. Turhan Tan (Sa- liği : 
nıştırmağa başladı.. . İ~te ~eceb. o gündenberi ls_tanb~ mih Fethi) dün aramızdan ebedi o- 22 kanunuevvclde, Kareli berza 

- Mehmed çavuş, Selinı, şoför Ka- ı~a~_ycsındedır ve tekrar edeyım g':1"" larak ayrllmıştır. Türk matbuatının Alman Tahkimatı da keşif konan arasında cereyan 
•mil, şoför Arif, Hakkı onbaşı, tele _ zunu budaktan sakınmaz, cesur hır hemen her vadisinde mümtaz bir şah 1 ---- den ciddi rnüsademeler müstesna, 
foncu Sabri ve meşhur itfaiyeci Deli arkadaştır. 1 siyet olarak himıet eden ve nihayet j ( n t f 

1 
. "d ) 

1 
f ed k b .. .. te "d hemmiyetli bir hadise olmamıştır. 

A ·r u· ed" . .h. d . "kl . d . aş ara ı ın<'J! e ıa aza ere · ugunu sı ebnek .. d 1 t· . d Finl Receb.. rı ave ıyor: l bıze tarı ın ermlı erm en zengın .. ak 
1 

ta 
1 

k .. Al . t . 
1 

a· musa eme er ne ıcesın e an 
w b" k··ı·· h h a· ed d - rl. mun a e vası sı o ma uzere - lS emış er ır. kıt t b b h d 971 ··ı·· Receb ismi duyulur duyulmaz her - Adliye yangınında gayet agır ır u up ane e ıye en ege 1 

1 
t af d . ed·ım · aa ı, ar sa asın :ı o u 

_ . . . man ar a.r ın an ınşa ı ış p ,· , · d k" k" ··k bü-kafadan bir ses çıkmaga b~ ı::Iadı.. mecrum olmuQ.tu. Hayatı gu·· ç kur- arkadaşımızın bu vakıtsız zıyaı kar-
1 

b" t" ld b" t rak .. km . aı ıs 'c cıvarın a 1 uçu ve raknuşlardır. Dördü sübay olmak 
"'":.' • ~ • .. •• • A • • • o an ır une e ır op ço esı ··k kT ı · b .. ··k b" kı.s oel _~evine telefon çektin mı?. tuldu. [Devamı var] şısında butun ırfan alemımızın tees- . • . yu ı ı.se erın uyu ır mı n zere 35 esir alınmıştır. 

- .. d d ~ dan . . vukua gelrnış oldugu haber verılm~k yortusunu mutad an'anelere göre t~ ,.,.~ .. -
sur uy ugun emınız. t d" 8 1 ""l ··stü B 1 · 

Cenazesi bugün saat 12 de Kadı_ ~ ır ... a;e
1 

e 0 mı uh rb. u .~7e ~~~n sid etmişlerdir. Rua-Alm• n dem l ryol u 
k .. .. d C · l"kte t dukl e serısı 0 onya 1 ar esır erı 1 e Hükumet l k tal · ti ai b" a nıa,ma•ı oyun e, evız ı o ur an ma- Ç k h . 

1 
. d. , o an arın ıs sn ır v 

liye müfettişi Bay İbrahiınin evin - e mu acır erı ır. . &urette saat 2 ye kadar açık kalma- Moskova, 25 (A.A.) - Bir ta Feci Bir Deniz Kazası 
den kaldırılarak 13 de Kadıköy iske- Garb Cebhesınde sına müsaade etmiş olduğu için halk, tan Ritter ve Schnurre, diğer ta 

( Baştarafı 1 incide) !Yusuf Mehmed, bırinci çarkçı İbra - ı ıesinden motörle Sirkeciye getirile - Paris 25 (A.A.J - Garb cebhesin- kahveleri ve birahaneleri doldurmuş- tan Mikoyan, Sovyet - Alman hu 
centesinden yaptığımız 1:8-hkik~tta hiın Ye~il, ikinci çarkçı Şevket Ha ~ cek; ve maalesef ::ıon defa cenazesini de ~ sakin geç~1iştir. Mosellede tur. Lokantalarda Fransız ve ecnebi dunu Polonyanm taksimi muah 
vapurun Hasan kaptan ıdaresınde san, guverte lostromosu Mehmed teşyi edecek olan Ankara caddesin - hafif topçu harekatı olmuştur. liniformasile birçok ask- le te _ sinde tasrih edildiği üzere ikim 
old~~ ve mür;ttebatırun "20,, kişiye Muh~in, . . j ~~- g~iri~erek Beyazıd camiine gô- İngiliz Ilükümdarl3:1'ının Orduya düf edilmekte idi. eır re sa ket arası:ıdaki demiryolu müııak 
balıg bulundugu anlaşılmıştır. Acen- Murettebat, Resul, Hurşıd, Ali tunılecektir. Orada namazı kılındık- Sefkaö H""k- t k . k" . "b" tına sekiz mıntakadan açan anl 

. kaldı- k li r Re · Ali t · . . . ·- " u ume nıcr ezı es .ısı gı ı ka • . to vapurun maruz gı azayı - Musta a, fik, , smaıl, Hasan, tan sonra Edirnekapıdakı Şehitlıge Londra 2fi (AA.) _Ahval ve şe- 1 kt b . k 
1 

ld w i . ~ mayı ımzalamışlardır. 
ftan ··~ · ti Al' İs · A • • • • ran ı a ıra ı mış o ugu çın eg-rnana gelen telgra ogrennuş r. ı mail, Lutfı, Mehmed Ali, Ha · nakil ve defnedilecektir. raite ragrn- en noel yortusu an'anevi ı ı 'ht" 

1 
k 

. . . ... .. .. ence er ı ımam a apanmış perde- .. - .- . . dır... . . san Al~, Necmeddin, Şaba.n.. . Butun arkadaşlarımızdan cena;ı;e şekillerile kutlanmıştır. Kral ve kra- lerin arkasında cereyan etmiştir. ke.ç gun sonra verılmıştır: 
Dun akşam geç vakıt lımanımıza l.1akıne lostromosu Refık Zıya, merasiminde bulunmalarını rica ed~ liçe çocuklarile birlikte Sandring- Foina - Norveç, Lister - lsvcç -
1 h b 1 ·· w Ali R f t t · ts il s ı·b Yalnız pek kalabalık olan sokaklat"-ge en a er ere gore vapurun yagcı ı a , a eşşı ma a ı , riz. hamdan avdet etmişler bütün asker- . . . . · rejell. 

feci akıbetini ilk olarak el · Hasan Muharrem, Ali .İsmail, Numan ... ' dan zahır:n bu §enli~ 8:~amında 1 Bir Alman Gemisi Okyanusa ç 
varda avlanmakta olan bir avcı gör- Malik, kömürcü Mehmed Ali, Hasan, lc~e \"e ?abriyc~ilere kartlar gön~er- bulunuldugu anla9ılmaKta ıdı. Montevideo 

25 
(AA) _ 

.. . . s· lim . 1. Al. N d' Bufga I~ landa lnllhab mışlerdır. Denızde bulunan bahrıye- Bununla berabe. P . lil . b'" • · · 
l'Duş ve vazıyeti ınob an reıs ı - ı, aşçı ecmed ın. Sof 25 (A.A ) 24 kA liJ d . l d k' k ı arıs erın ıı - bandıralı Havilland vapuru m 
ğine bildirmiştir. Vapur sahilden 200 YEN! SABAH - Bu felAketten l 14ya, 21 28. k-::- a~untaru~vh- l er verddaenılzalşınl yertaer fe dı as er - yük bir kısmı ve bilhassa izinli gelen bir semte müteveccihen Pa~ifik s 

. . .. . ve, ve ve anunusanı ı - er yu ta an ar ra ın an unu- k 
1 

. _ . ' ' 
rnetre ılerıde kayalarda yarı batmış dolayı, zavallı mure~tebatın kederli 1 • d 160 b . t"h b . . b.. t ,1 dıkl . b· t d hecl' as er erın mensub oldugu aileler no- linde kft.in Porta Manganilladan 
b. h ld b 1 d v d .1 1 . . Tü" k d . .li w. . . ıerın e, me us ın ı a ı ıçın, u- uma arını ıs a e en ıye pa- eı · 1 . d te 'd t -· . 
ır a e u un ugun an va· aı e erını ve r enızcı gını tazıye t·· l k tte .. 1h k t .1 k tl . in 1 d KT 1 d / ı ev enn e sı e megı tercıh et- mıştır 

purun Kızılırmak olduğu tamamen ederiz. "Kızılırmak,, şilebi evvelce De u~ m,em le e . t:"'h ub at ba ~~rasbı c lya de lerıl ad ulş dar ırf. k ı tıs: e_r ua le- mişlerdir. Ha~lland bir aya yakın bir 
t . · · d 1 . 1 . . . . pı11<1.caK o an ın ı a a ugun aş a - en er e o u ur, a a ayın yapı - • 
esbıt edılmemışse e yapı an tah - nızyolları daresıne aıd bır tekne ıken t S k . d 1 b t Ilir Haftada Batan Oooıilcr mandanberi kendisini sıkı bir göz 

kikattan kazazede geminin dört gün- hatırladığımıza göre, köhneliğinden ~şkı~. 27umenb mer ~zı~ e_ykafıpı an . u mamış ır. Londrı.ı 25 (AA ) n-·-en bil ı &inde tutan Crlne sahil muhafaz 
d · · · be ı K " . . gun u me us scçımı, su n ve ın- Cebhedeki Noel Gecesi -. . . - .1.~Ul -enberı hıçbır ha r a ınamıyan 1- dolayı arkadaşı Zonguldak,, şılebi t• .. d . k"" .. k b" h~ . . diriliyor: misinin oradan ayrılmasını bekle 
~ılırmak şilepi olduğu kuvvetle mn- ile idare tarafından satılığa çıkarılmış ı_zam ıçın e geçmış, ~n uçu ır a- Parıs, 25 (A.A.) - Havas aJanSI 

17 
kA ld 

23 
kA te idi. 

n d.lm ktedir idi dıse olmamıştır. Seçılen 27 namzed- askeri vaziyet hakkında diyor ki. anunuevve en . anunuev -
e ı e . . d 23 il h""kr. t . . . 1 k dar b' hafta --"--da Ahnanlar Polonyadald Kı:vme Diğer taraftan ~ehrimizdeki ala - İki Tayfamn Cesedi BuJundu en . . u ume sı~asetıne tama - Noel gecesi bütün cebhede tam bir ve e. a ır zauııı ceman Eserleri Taşıyorlar. 

kadarların söylediklerine göre vapu· Sinop, 25 (A.A.) _ Fırtınarun şid- men ıştırak et,:~:~· sükfuıet içinde geçmiş~r. Devriye 18 bın tonluk 1~ ~apur batmıştır. Faris, 25 (A.A.) _ Polonya 
run bulunduğu mahal sahilden 2 • detinden adanın Feryad burnu civa- kollan~m do:aş~aları bıle pek ender ~~ rakkamın ıçınde 6581tonluk10 ajansının Varşovadan istihbann 
300 metre ilerisine kadar kayalık ve nndaki dik kayalıklarla muhat sahile Halkevi çalışmaları kaydedilmemıştir. İngiliz vapuru vardır. Bu vapurlar zaran hava bombardımanlannd 
tehlikeli bir mıntakadır. Zannedil ~ çarparak batan Kızılırmak vapuru • Niğde {Hususi) - Halkevimiz, . Bütün mın~~yı kaphyan ~alın §Unlardır: müteessir olmuş olan 17 ncl 
d_iğine göre .vapur Sinob Um.anına il- nun mürettebatından iki tayfa ada . verdiği bir kararla her hafta pazar sıs tabakası yuzunden hava faaliyeti P~l, C~mpagan.as, ~tez, l&&b inşa edilmiş kral sarayı ankazın 
tıca etmek isterken kuvvetli fırtına- nın fenere giden patika yolu kenarın· günleri şehre 1- 3 saat mesafede bu- pek mahdud ol~uştur. bergrı, Otivo, Zeoos, Trınty, City of hafazasma Alman ınakamları m 
Ya dayanamamıı ve ~punın mu - da ölU olarak bulunmuştur. Deniz bi- lunan köylere kadar bir yürilyüş A~rn~n. tahşulat mın~al~da kobc - 4373 tan - Riverearn, Cilleeıı- liftirler. 
hakk~ surette. b~ta~ı anlıyan raz sükillıet bulduğundan motörlerle tertib etmiştir. ~enı hıçbır hareket kaydedilmemış - wray. . Polonya Cümhurreisinin ikam 
ativan de son bır umıd olmak üzere kaza mahalline gidilerek taha.rriyata Bundaki gaye: Gençleri yürüyüş tir. Aynı devre zarfında batan cema..ıı, hı olan bu tarihi binayı tahribe 
Vapuru baştankara kayalıklara bin- başlanmıştır. ..h .. tırmak . da Parist.e Noel Nasd GeçüT 11.327 tonluk bitaraf sekiz vapurun lerinJen korkulm'l!it-ıdır. 
dirmeği di.işünmüştür. Büyük Cenaze Alayı Ya.pUacak 

8~~a. "": ve aynı zaman Paıis 25 (A.A.) - H.arb halin - listesi şudur: Simdi tablolann tıt ·lhi hatır 
.. Yine ajans telgrafından anlaşılaca- Sinob 25 (Hususi) - Kızılırmak ko~~l~~~e ıU:~ ~::e::k .0~1= de bul~ulma.sı ve pasü nıüdafaa ih- Dogo - Danimarka, Cltte - Dani - ve \...attn ::;arayın ~:ıt kelerinin 
gı veçhile mürettebat maalesef bu mürettebatından iki kişinin cescdle- mu e 8 a a a_ . ı gı ennı - tiyaçları dolayısile Pariste yapılan marka, Uko • Panama, Mars - lsvcç, nlmasına başlanmı~tır. Bunlar, 
felaketten kurtulamamı~~· ri hasta.?aneye kaldırılmıştır. Feci tırm~ktı~. Halkevımız bu yıl çok noel şenlikleri eskisi kadar parlak Rudolf - Norveç, CarlHenckJe-fov~.ı manyaya nakledilmektedir. Va 
. ,Vap~ kaptan -Ye murettebatınmısurette olen deniz kurbanlarına. bü - ~ın hır programla. çahşmalaı.nna olmamıştır. Tonil8.tosu yekfuıu 4464 e baliğ 0 - nıilli müzesinin son derece zen~ 
ıa~~erı .§unlardır: . . . tun halkın iştirakile bliyük. bir cena.- azamı bir gayretle devam etmekte • Bununla beraber bir çok Parisli -ilan a§ağıdaki vapurlar 16 klnunuev-ılan büti.'n ıı-,,ııeksiyonlanna da 
Suvarı Hasan ş.kir, lkincı kaptan ze alayı yapılacaktır. ...Joı... ter imkan Diebetinde an'aneleri mu· •velde batmıŞ&a da isimleri ancak tdr muamele yapılmaktadır. 
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Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 
günde 3 dt!f a dişlerinizi muntazaman fırça/ayınız. 

ı 

Zührevi ve cilt hastalıklan 

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

Dr. IHSAN SAMI :J 
GONOKOK AŞISI 

Belsoğukluğu ve ihtilatlarına 

karşı pek tesirli ve taze aşıdır. 
Divanyolu Sultanmahmud tür
besi No. 113 

!! 

ANi TES 
·N E· v ·R O Z 

• 
1 R 
• 
1 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMA TiZMA 
SOGUK ALGINLIGI 

ve Bütün Ağrıları 
Derhal Keser. 

Lüzumunda Günde 3 Kaşe alınabilir. 

1. 

'
~- DOKTOR --. 

,, ____________________________ , 

SOLDAN SACA : 

1 - Memllı - İ~lida. 

2 - 'l'oprak parçası - Küçük. 

!Emin Sükrü Kunt! 
Kalb \ 8 i ç h at itk i r ı 

m tot.a e ıaı 
Hergün saat 15 den sonra Be
yoğlu Ağncami karşısında 133 
No. lu Hasanbey apartımanın
daki muayenehanesinde hasta
larını kabule başlamıştır. 

••-- Telefon : 43920 ---

3 - Kf1ğıd pat·çası - Kör. .1 Kadastro Hiil.:imliğiııden: 

4: - Beyaz - Rabıt edatı - Bahrı Büyükderede İspanya sefaretha -
Muhıt (öz türkçe). inesi arkasında Fırın sokak 3 No. h 

5 - Körfezin büyfiğü. 1 hanede sakin Mihq.l Mahla Kalovere-
6 - Açık • Gözo görünür. viç'e: Deı;pine Soko vekih avukat 

7 B ·t A klan · b Vasilaki Gariboğlu tarafından Bo -- ası - sma emrı a -
zır _ Su. ğnziçinde Büyükderede Fırın sokak 

8 V k ti . 1 3 No. lu hanenin tashihi kaydına da-
- erme - an ar. - 1 ir aleyhinize açmış oldugu davadan 

9 - Havlıyan bir cins maymun - dolayı namınıza çıkarılan davetiye 
Bir kadın ismi. 1 ~rmi b~ ~ne evvcl bu iknm~~ahı ~M~~~~~}~~~J~~~M~~~~b~=k~~=}~~=h~-~~=ı 

10 - Hind pamuğu - Dini akide. t,.rkelliğiniz ve halen bulunduğunuz Cm UT Uk çin ÜSa a a mti ani 
vt nr A 01n.A l\t A c A l'!n.r. .A • f ''A~ .;nuı lfım hulıııınuıdulı._cihctle tebli.· 

1 - Süıii hayvanatı - Çehre. gat yapılmadığından bu tebligatın uevıet NJereorOJI ışıerı -umum muuunug Uuü~n. 1 
2 - Ekin biçen bir aict - Vıcık ilanroı icrasına karar verilmiş ve mu- 1 - Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü vilayetler teşkilii.-

çumurlu. hakeme 15/ 1/ 940 tarihine talik edil- tında münhal bulunan vazifelere imtihanla memur nlma.cnğından tnliblc-, 
3 _ Cemi edatı _ Yardım olarak ıniştir. O günü saat 10 da S~ltanah- rin 1 lkincikanuıı ü10 tarihine kadar Meteoroloji İşleri Umum Müdür!U -

vcrılen paıa \'csaiı'e. medde tapu ve kadastro bınasında ğünc \•eya bulundukları mahalle bağlı olduğu vilayet merkezlerindeki 

4 B 
'd B' . . .. kadastro mahkemesinde hazır bulun- Meteoroloji istasyonlarına müracaat etmeleri lazımdır. 

- .~ık -) ır nota - Vılayct (oz manız aksi takdirde muhakemeniıe 2 - lmtihnnlar 4/ 1 / 9110 da başlıyacak ve ders gruplarına göre ya-
tıır çc . b b k 

1 
_ bl' _ k pılacaktır. nu hususla malf.ımat almak istiycnlcr şifahi veya yazı ile mil-

i gıya en a ı acagı te ıg ma amma racaatta bulunabilirler. 
5 - lskambildP bir kli.ğıd. kaim olmak üzere ilan olunur. 3 - İmtihana girebilmek için liselerin 937, 938, 939 seneleri mczu-

1 (229;)0) nu ve olgunluk imtihanı vermiş olmak ve memurin kanununun dördüncü 6 - Yok etmek. 
7 - Çehre - Bir elektrik ölçüsü • [ rnacldcsindc yazılı vasıfları haiz bulunmak şarttır. 

B ·1 - Miisabaka imtihanı aşağıda yazılı derslerden yapılacaktır. 
ir erkek bmi. ır~~J;;1;iil~Jı;;;:t:.a~~ 1 - Türkçe, 2 - Yabancı dil, 3 - Ji'iz.ik, 4 - 'l'ahii coğrafya, Türki-

8 - Hastalıktan kurtulmak - Ya - ~ A k d n ye coğrafyası, 5 - Riyaziye (C.•bir, Mih;cllesat, Kozmoğrafya)' 
rım. U n ara Q il 6 - Jeoloji, Nebatat. "6503., "10588,, 

9 - Vakit - M~lQl. ~ ft ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

T. IS BANKASI 
1940 küçük cari hesablar 1 

10 - Cereyan eden - Bir nevi astar. f4 A K B A il 
DünııcU bulmacamn:ın haUi ~ ~ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ~ .. . . . ~ 

1
-

1 
ı• Kıtapevı - Kantçılık - Türkçe 

DIA VA KIAIBIAIK . 
2 E I B I E jfGl ı-t I . B 1 I 1 ~ ve yabancı dıl gazete, mecmua, ~ 
_.,_:;~~~...,:_...=..:......;.;;;;.:,,;:;;..~· ·.:..\ .:..!D~ı E~ .. . . 1 . . d _ 

L 1 A ;~! S ! A ! L • Ş 1A
1 
M knap sıpanş erını en ogru ya-

4 _l _I K i A 'L ı E I M .IK l f , ~ panbir yerdir. Eriknvc İdeal ~ l 
~ı A 1 K, y ı E 1N1(11 K n yazı makineleri satış yeridir. n 

6 S il~ R ı \ . M ı• YIAINI• ij Telefon:3377 ~ 

BATERIE iLE 
EDENLERiN 

RADYOLARINI iSTiMAL 
NAZARI DiKKATiNE: 

iKRAMiYE PLANI 
.Keşideler : 1 Şulat, 1 Mayıs, 1 Ağustos, 1 Iki!lcit~rin 

ıarihlerinde yapılacaktır. 

Kumbaralı ve 1."Umbara.tız he~aplannda en az em lir<ı.n bulwıanlar 
ktt-.·aya dahil edileceklerdir. 

I • 1940 i KRAMiYELERİ ~ 
1 Adet 2000 Liralık = 2000. - Lira • 7 AJN lll ı T : A I B I i IBI• K t\r~~~~~~ııl/ 3 1000 = 3000. -
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·repebaşı dram 
kısmında 

Bu gece 20. 30 da 

YELPAZE 
·------------------------
~!~· ~:Y!~~:e~~~'.:~. 

Mütehassı ı 
<I 

Pazardan maada hergün sabah-
tan akşama kadar. Ankara. cad. 

J Cağaloğlu yokuşu köşesi 43 No. 

Telefon: 23899 

Sultanahmcd 3 iinc-ii Sulh Hukuk 
Hakimliğinden: 

Davacı Yardan kızı Efterpi Cano
kaki vekili avukat Yordanaki tara
fından İst. Kumkapıda Kumkapı De-
ğirmen sokak No. 25 lu evde Hıristo; Markalı yassı:pilleri radyolar içi• ea ankemmel PİH•rdir. 
oğlu Vangel aleyhine 939/2161 No. z Dllnyanın en dayaaıkh pilleridir. 
lu dosya ile açılan izalei şüyu dava- Pilleri Avrupada çok rağb~t iÖrmektedir. 
smın yapılmakta olan muhakemesia- Pilleri her çeşit fenerlere uyar. 

ide müddeialeyhin ikametgahının meç Pilleri her kHeye elverişlidir. 
hul olmasına binaen on beş - 15 gün Pillerini her yerde arayuur:. 
müddetle ilanen tebligat icrasına ve 
muhakemenin de 16/ 1/939 tarihine Toptan satış yeri: Tahtakale No. 51 

mU~dif~lı~~~~roat.ali~na ~~---------------~.~-~~~~~ 
mahkemece karar verilmiş olduğun- =======::.:=================================== 
dan yevm ve saati mczkiırda bizzat 

İstanbul Defterdarlığından : 
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1'2 ,, 250 " = 3000. -
" 40 

" 100 " = 40CO. -
" 75 

" 
50 " =-= 3750. - -

" 210 " 
25 

" = 5250. - :t 

--' 
Tü.rk"iye I ş Banka!ına para yatırmakla yalnaz para biriktirn~ 

olmaz, ay ni zamanda taliini.."'1 de denem~ olurMmuz. 

veya bilvekfıle mahkemede hazır bu
lunulmadığı takdirde gıyaben muha
kemeye devam ve karar verileceği 

·-----------.. ilanen tebliğ olunur. 

İstanbul Emniyet MUdürlilğUnde ınuhafaza altında bulundurulan 
"37,5,, otuz yedi buçuk lira muhammen kıymetli 56 kalem muhtelüülcins 
giyilecek ve kullanılacak zati eşyanın kanunla muayyen olan müddet :zar-
fında sahiblcri çıkmadığından satılmaları takn.rrUr ederek açık arttırma- 8 ~ ~ o ·1 ş ftn mat 1 z m a s t yat ·1 k V 8 Ku 1 •1 n" 

Deniz adamlarının nazarı dikkatine 
İstanbul Mınta\<a Liman Reisliğinden : 

Bilfunum l<aptan vo makinistlerin ellerinde mcvcud liman hüviyet 
eüzda.nlan 1940 senesi kfuıunusani ayı içinde yenilerile tebdil edileceğin-
den alAkadarlann eski cUzdanlan ve l~er vesika fotoğra.flarile Mıntaka 

ı IJm&n Riyuetilıe mllra.cutıan tebliğ ohmur. "1071611 

ya konulmuşlardır. Müzayede 11/ 1/ 940 perşembe günü saat on dörtte Uy9 J \1 9 t ~ 
Milli Emlak müdürlüğiinde müteşekkil komisyonda yapılacaktır. Eşyanm ~ 1 • • G . ğuk al!!IDlı~ 1 J • bl ili. ı 
nev'i ve mahiyeti hakkında izahat almak için her gün Milli Eınlfık mil- agn annı gc~mr, .npe ve 60 o bma ·~1 

ya r ~ru-. 
dilrlüğü müzayede bY,rosuna, görmek için mahalline müracaat lazımdır. ı N E o K u" R l N Bayanların aybaşı BP.ncıb.rını keZOI 
Müzayc<leye iştirak arzusunda bulunanlann 4 liralık muvakkat teminat-
la muayyen giln ve saatta komisyona milracaatlan. "10692,, 

1 

\'e fideti kolayl.ıı.ştmr. 
"' Kalbi ve böbreklerj yonnaz v~ ı.Gid0 

- - Sahibi: Ahmet Ccmaleddin SARAÇOGLU 
1
N E Q K UR J N yi bozmaz. 

Neşriyat müdUru: Macit ÇETiN Basıldığı yer: Matbaai Ebu.:t.ı.> ..L Günde 2 - 3 aded n.J.uıır.SıhlıAt Yeki.lctio.ln rub.sa.tuı.ı luW-dlr 
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