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,......_ ___ DALADIER'NIN NUTKU _ __...-....,.., 

''Türkiye Ankara Paktile .Su/he Yardım Ve Millet
/P.ri J&tiklal Siya&etin~ Teşı,ik Etmek lat~mi~tir,, 

1 Londra Müzakereleri 
"" . - ., "' 

. {ay'.. . _,.; r Lord Halifax Heyetimize Ziyafet Verdi. in
'~-. · .. ~ "'.'.'~"- giliz Nazırlarile Mühim Müzakereler Oluyor 
t~ ~ ar.asmd~ vuKubu- Parıs, ı (A. A.) - Havas a3ansı 
~il beyanatında pek dıkkatc sa- tebliğ ediyor: 

::: bazı şeyler sö~lemi.~t~r'. Bütün Başvekil Daladier, dün mebusan 
~ Yada harb heaefleı mı ~nla~~~ 1 meclisinde söylediği bir nutukta, 19 
k... ne ~~rla -~u.:h y~pılabılecegmı teşrinievvelde Ankaı·ada, Fransa, İn· 
~reıunek ıçın buyük hır merak mev- giltere ve Türkiye arasında imzala-

Olduğu matii.mdur. nan mUah~in kuvvetini eheoımi .. 
ıliatta bizzat lngilterede muhalifler l yetle. kaydetmiş, bu suretle~ Türk 
~ hükumetin harb hedeflerini tes- milletinin garb dcmokrasilerile bir • 
'-t ve ilan etmesin: isteyip duruyor- leşmiş olduğunu söylemiş ve demiş· 
iıttk·Mr. Chambt'rlain böyle bir şey~n tir ki: 

ansız oldugunu pek kanaat telkm "- İradeleri ve iyi göriişleri en 
~ek bir mütalea ile anlatıyor. ı samimi tebcillerimize hak kazanan 
~~rb yeni başlamıştır. Nekadar Türk devlet adamları , bu anlaşmala
\11 ıın: _edec~~i?i, ~an~i istika~etler- rı bizimle aktetmek suretile hem Bal

l~ışecegını şnndı8en kestirmek kan Avrupasında sulhün muhafazası 
il ınidir? İngiltere harbin sonuna I için bize müessir surette yardım et
r kimlerin kendisine ınUttefik, mek hem de Ankara muahedesini im-
er:n düşma~ . olp.ca~_ını ~~~dl~en j zatıyan ilç devlete an'ancvi bir dost- '( €N ( 
•urette tayın faie~Vif oıı: {Bı~n· luğun bağladığı memleketleri bita - f A 8 ~ 4-f 
Yh, harbden SOil5~ yeni .hır _du~- (Sonu 3 üncü sayfada) Fransız Ba.ı;,·~kili M. Dala«lier .. lıö~=~i ~:ı~: ı · &2 ·ı ti& 3. o· o 116 ·ıı ·k B.. · P9ii 

1 

.. ~:v • .::...bkibirmüliba- ngı tere ırıı ı ır 
~ k.i insanı bu noktada tatmin edi- s h M D H k H 

· Bunda ne azamet, ne hırs ve ta· Q Q VQ Qr vn O tu 
~.hiçbir şey yok. Yalnız, realite • 'J 'J 
~ t~ıönünde tutarak meseleyi objek-

ti..._bir surette izah ~e.n ~ir de~ıet a- Y enidcn 4 Vapur 1 Alman Denı·z-
~ yak1Ş1r, cıddı bır mUtalea. ' 

Gt kika harbin henüz başlangıcın- Jt 8 tt J •ıt A k T J 
>...bulunuyoruz. Harbe iştirak etmi- 8 JSJ a J. Dgl efC 5 er Op UY('\"' 
'her devlet az çok bir fırsat gö
-._._- -~ir vaziyettedir. Ne olacağı ta
ıL.~ meçhuldür. Böyle bir dakika· 
:... iatikbale 'l.id · bir pliadan bütün 
Şt ve teferruatile bahse kalk-
'«t ~iddiyetle telif kabul etmez. 

' · Cbamberlain'i yalnız bir nok
._ kat'f bir karar ilin eder vaziyet-
'- lörüyoruz : Almanya ya karşı bir 
~tanı harbi yapılmıyor! Filhakika, 
~fiklerin Almanyadan alacakları 

~ intikam yoktur. İngiliz ve 
~ lZlar Almanyaya karşı harb i
ı..::. etınişlerse bunda muztar kaldık
.;,.,~n dolayı kendilerini zorla bu 
~ içine atmışlardır. Bu nokta
~ butun medeni dünyanın menfaati 
~üttefiklerin menfaati birleşmiş 
~UYor. Çünkü harb kuvvetin hak 
~mesi iddiasından çıkmışbr. 
\ h ilel münasebetlerde bu pren
Sliküın sürerse bütün A vrupada 
'6~ Uç dört devlet baki kalabilir. 
~ttt_e olmakla beraber ,küçük ve bi
~rı~ devletler okadar korku içinde· 
~r ki ağızlarını açıp Alman kor -
~ifade etmek cesaretini bile 
~ nde bt'ılamıyorlar. 

. Un cezasını harbin uzıması ve 
~~ Cahid YALÇJN' •. 
( S.. s öneü saif.a. ) ' . 

• , 
I' 

Jlir vapur, Alman taJdıelbalairi tarafından t.oıpılleniyor 
-faz181 S iincü s<Jyfada) 

Bombardımanlarda sivil halktan 
pek çok ölenler oldu, viltj.yet 

merkezleri ateşler içinde .•• 

Finlandiya Sahil bataryaları ve hava defi toplan (Yazısı 7 ncide, 

7 iLKKANUN 
PERŞEMBE 

.. Yeai Sabah,, , 7 Birinclkaouna 
tesadüf eden önümüzdeki perşem
beden itibaren, daha geniş bir kad
ro, daha sengin münderieat ve da. 
ha ~ bir tekille intişar edecek· 
Ur. 

UMO seafl8i eşiğinde Ka&etemis
de taUJildne karar verdiğimiz y&
llililderia aaa hatlan şunlardır: 

(~ iincii aayfaya bakanız) 

1 Finlandiyada Milli Bir 
Kabine Kuruldu 

Dilnyada Derin Ak•iJlô.meller 
---------·---------Amerika Rus taarruzunu resmen takbih etti, 

siyasi :nUnasaballn kesilmesi isteniyor, her 
tarafta milletler Finlandiyaya muzahir •.• 

Londra, 1 (Hususi) - Sovyetler j de Kajander kabinenin istif asını ver· 
Finlandiyaya müddeti bu sabah biten j miştir. 
bir ültimatom vererek Başvekil Ka - 1 Bunun üzerine fırkaların ittihadile 
jander, Hariciye Nazın Erkko ve baş bir Milli Birlik kabinesi teşkil edilmiş 
kumandan Mareşal Mannerheim'in ve Başvekalete Finlandiya Bankası 
çekilmesini, aksi takdirde bütün Fin- Miidürü Risto Ryki getirilmiştir. 

la,ndiyayı işgal edeceğini bildirdiği Diğer Nazırlar şunlardır: 

haber verilmektedir Hariciye, Sosyalist ve eski Maliye 
Parlamentonun dün bütün gece ele· Nazırı Tanner, 

vam eden içtimaında hükümetin iza- Adliye, İsveç partisinden Sodu • 
batı tasrib ve itimad beyan edilmişse hielm, ( Son.a 3 üncü eayfammla > 

Stalinin Agır Bir Cevabı 
'' Bugünkü Harbin Mesulü 

İngiltere Ve Fransadır,, 
Sovyet Lideri Almanyanın sulhe talih ve Rusyanın da buna zahir 
olduğunu söyliyerek " Havasın kahve politikacilarına,, çat.yor 

Moskova, 1 (A.A.) - 'l'AS ajansı bildiriyor: 1 Stalin, aşağıdaki cevabı göndermiştir: 
, Pra,·da gazetesi muhabiri, Stalin~ §U suali sor· "- Hans ajamurun bu haberi, haberlerinin pek 

muştur: çoğu gibi yalandır. Bu yalawn hangi !:algılı k~n~e 
"- 19 ağustosta ''nıuha.rih tanı!la.rın tama- uydurulduğunu t'lbette bilemem. Jlavae ajaus.ı erki-

men mah,·edilnıeleri için, harh kabil olduğ-u kadar n~ isk-<likleri kadar ~·Rhın söylesitıler, ne de olsa in-
uzamalıdır,, denUdiğine dair olarak Havas ajansı ta· kir edemezler ki: 
J'!'fmdao \erilen haberi Stalin nasd karşılıyor!,, , [Souu 7 nd sayfamtzda] 
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[Başmu..alMea devam] 

-
Londra Ve Pariste Arab Devletlerı · · 

Türk Dostluğu Arasında ElbirliQI Finlandiyada Milli Bir 
Kabine Kuruldu kendilerinin de dolayısile iktisadi ve ( B~tarafı 1 i.acide) 'hUnUn esası ,, imiş. Fakat Cihan Har- A - · -

mali zorluklar içinde kalmalan şek • r~flık \'e isti~il •!y~erinde tef - bi esnasında garb devletlerinin Av - Em 1 r Abd u ilah, m üna-
------· linde çekeceklerdir. vık eylemek ıstem~şler~ır. . ru~a cenubu şarltisindeki harb siya. sebetleri takviye için 

( !Ba~raft l iadde ' Reisicümhuru Roosevolt bugün mat- Fakat asıl met5ele harbde değil, ya- Ankara paktı hıç bır memleketın &etme mevzu teşkil edenlerin hafıza- • • , 
~ l>a.hiliye, İ!ısveç partisinden Von buata beyanatta bulunarak Rus bom pılacak suthtedir. Mr. Chamberlain em.niy~t v~ ~enfaati aleyhine mü- sını fazla zayıf telakki etmemek la- bır Seyahate çıkıyor ! 

"!n: bardımanlarının Amerikan milletini fiO~~ berrak bir muhakeme ve uzak bir ~eveccı~ de~ldız:. Ankat'.a ~a~ının zımdır. Orada her şeyden evvel, Fran Amm..n, 1 (A.A..) - Salihiycttar 
llUdaie.a, Çiftçi pe.rtisinden ·Niuk- derin surette yaraladığını söylemiş ı_:,,ırüşle bu 'hakikati de açıkça iline. il~ ~~~ mıll:tı, arasında~t ıdeal sı:. sevkulceyş mütehassıslannın en kaynaktan haber verildifine göre, 

ltl!tıeıı, ve Sovyet taarruzunu alenen takbih diyor. bırhgını man~vı uı:ıa~ t~~ıd eyle - mumemmellerinden biri olan gene- Erdün Emiri Emir Abdullah , Arab 
l> M.tiye, Meclis 808yalit5t grupu reisi etmiştir. Erg~ zafere erişildiği zaman, sul- mek_ ve em~~yet~erm.~ mudafaası~ı ral Veygandın şarka gönderilmesi memleketleri arasındaki münasebet-
ekkala, logiliz Ve FJ'ablZ Ha.t.buatuua hU kazanmak hariri kazanmaktan da- ten~k ~t~e'? m.ümkun kılaca~ mu- her hal~e boşuna olmadığı düşünül. lerin kuvvetlendirilmesi için yakın 
l>evtet &kanı, Paa tkivi. Hücumları ha zor olduğunun anlaşıldığını söylü- ~ır bır ıırtınad noktası vermışler • mektedır. Yine İngilizlere uyarak şarkın muhtelif hükQmet merkezle-
lsv~ TavaMUt Etmek htiyor Lo dra 

1 
(H • 1n . . yor. Filhakika, bugün Almanyayı dır.,. . . .. Fransızlann Balkanlarda ve alelil • rine, yakında bir seyahat yapmak 

~. 1 (A.A.) - Newe Zurcher n ' USUBı) --:-- gıliz m~t mağlüb olmuş fanedelim. Sulh ne lngtllz Harıetyf' Musteşannm mum şarkta takib ettikleri an'anevi niyetindedir. 
~ungun Stokbolm muhabiri bildi- buatı Rus ta~rruzunu gıddet.ı.:_ tenki- şartlarla alet.edilecek: ki bugün kur- !UHhlm Nutku siyaset, büyük Alman komşu aley ' - Di~er taraftan !.la\•erayi Erdün 
tiyor: d_e ~~v~ ::~;ıar. ~vyet h~kilın~ ban olduğumuz fenalıklara artık bir Londra, 1 (A.A.) - Hariciye müs- hin~e~i mücadelede bu milletleri kö- ile S~udl Arabisl~ı arasındaki tica-
t~. Rusya ile Finlandiya arasın- ti, ~ . ~ ııddete muatenid daha diienıiyelim! Almanya, albtılf teşan v:. Butler, Avam ~ama~a.sın- ı le gıbı kullanmaktır. rt münasebetlerin, inkişaf istidadı 

.~ bir tava.eeut teklifinde bulunmak emperyaliatlikJe ıtham olunmaktadır. yetm.İ§ milyonluk bir kütledir. Diye- da Türkıye hakkında aşagıdakı be - Mr. Daladier, harbin önüne g~il- g&terd ·ği k d 1 B- c A 
"11\b ltlnını tetkik etmektedir. İsveç Bugünkü Fransız gazeteleri de, lim ki Almanların elinden Lehler yanatta bulunmuştur: mesine imkan olmadığına milletini rab ıhaf"l~yb~yümu.nuyokrt. lu uoAl -
u h , R -~·'- ık alist ' " K d- ·ı b ' l . 1 . d • . me ı ı, u e e o nn -ususta Skandinavya devletl~ri usyanın acı.&& aç ça empery Çekler gibi bütün yabancı milletler - en ısı e ır an ~ma ım.za a- . ınan ırmak ıstıyerek, bu harbin Fran . . 

ttr..rından yapılacak bir teoebbüsün ve tecavüzkir bir siyaset takib etti- tahlis edildi. Fakat asıl Almanya i- mış olduğumuz Ttirkiyenin bayati e- ı aa. emniyeti ve hürriyeti namına Ya- man - ~ov~e~ ~a.rz:ııu .tehlık~ı?e: 
~kanınkinden daha ziyade mu- ğini yau..rak küçük, fakat kahraman kinci defa mağlfab olduktan so~ra hemmiyetini her halde kabul ederse:- pıldığını söylemek cüretini dahi ğös- kuwetlı hır ıtt~h~d ıle bı~leşmış ı~ı 
"Ulak olabileceğini zannetmektedir. ~diyaya sempatilerini bildirmek da, bir kuvvettir ve yirmi, yirmi beş ~: Bu sebebden dolayı •. Türki;e Ha- ı !':iyor. Almanya, Fransa ile sulh Arab memleketinın ~ teşkıl edecegl 

0 
!'.'uhabire nazaran, Sovyet i8tillsı tedirler. sene sonra Avrupa için yine bir fela- rıcıye Ge~e! Se~reterı B. Numan :çmde yaşamak arzusunda bulundu_ ~lo~a karşı k~ymaga matuf bu faa-

.nttnde İsveç halkında hasıl olan in- Diğer Memleketlerde kettir. Onlarda bu ırk bakımından Menemencıoglu ıle arkadaşlarının gunu \"e onun emniyet ve hürriyetine lıyeti, memnuruyetle karşılamakta \'e 
fıa1 derecesi, Finlandiya ordusuna ya, Londra, 1 (Hususi) -Osloda. halk büyüklük ve üstünlük iddiası, bütün ı::ondrayı ziyaretini b~yü.k b!r. teha- dai~a hürmet göstereceğini müte _ kayıdsız, şartaız tasvib etmektedir
"hlıak istiyen gönUllülerin mUtema- ' ve talebe Rusya aleyhine nUma . le kavimlere hikim olmak için Allahtan lukle selamlarız. Kendılerıle, ıkı mem addıd defalar ve beyhude yere ifade ler. 
cllyen artnıa.eı ile tebarüz etmektedir.ll yapmış, bir komünist gazctenin~=m~ bir vazife almış olmak deliliği varken leket ara~nda ~mza_tanm~ş sıkı itti - e-~~ ol~u~ halde. bu sebebin ileri •• •• 
~ Derbt Aksti•lmftl lan kınlmıştır. nasll olsa etrafa ~ıp ortalığı kan ve faktan. do~~ sıy~sı ve ı~tısa~ me- ı 8üriilmesı busbütün aciptir. Eakl a ve 2.s kurufluklar 

~l.ondr~ 1 (Hususi) - Sovyetlerin +_ Bel ·1ca H la d d fk. at~a içinde bırakacaklardıı·. t~~- ga- selelerı go~eceğiz. Umıd edıyoruz Bwıdan sonra M. Daladierin zik- Ankara l(Telefonla) - :ı..,-''·ı· ..._ uveç, çı ve o n a a e a- ...., ~ k" - ·· ı · · · · · ·· ·-· ·· · c.&IA ~ 
yaya tecavüzü Amerikada numumiye Finlandiyaya müzahir ol- ribi şu ki bu Almanya Avrupa ve 1 ~0.rtllJ?1e er~m.ızın ne.tıcesınde ~urk 17,ttigı sozde Alı_>:an ıstilaları , bütün ve iki buçuk kuruşlarla nikel bir ku-

'-eııti tesirlerini ge .. '·letmektedir akl be be t hUr t ıl dünya için lüzumlu faydalı bir mil- lngıhz tıcaretının malık olması ıcab dun yaya tahakkum etmek emeleleri, nıeluklar 31/ 12/ 1939 dan sonra mal 
&6tıı- 'l.&9 • ın a ra r eza a yap ma- • ed h · ld t · h 1 • · u· d ti ~Amerika. Finlandiyaya sempa- lll.l§br. lettir! Yalnız bu muhterem insanlara en acmı e e e mesıne a en manı a .. sa ~ce avam!!ri~ane iddiRlardan esandıkları ve bankalarca dahi kabul 

beaıemekte ve taarruza karsı nef- .. vahşet devirlerinin hayvani kanunla- j olan engeller ortadan kt.ldınlacak- başka bır şey dcgıldır. ,, edilmiyecektir. 
l'tt du • - Roma, Budapeşte ve Bukreşten a- tır 
~ Ynıaktadır. Siyası mehafilde tınan telgrafiar da efkl . . rını nasıl unutturup ta bir insaniyet ... .. - __, 
w.. aleyhclan cereyan kuvvetlenmiş- . . r~umu~y~nın dünyasının beşeri prensipleri olmak Mr. Butler, aynca şunlan da soy- ~ 
...... Finlandiya lehınde oldugunu bıldır - • ·-· . ·· - . lemistir· Y4 e s 

mektedir lıizımgeldıgını ogretmch? .. -:; · • . . b h 
. Roosen~ltJ.n Meaajl • Bu muammayı kim halledebilecek? - Cenu~u şarkı Avr~pasının. ıh~- en ı a a 

~icUrnhur Roozevelt hidiselerle Almaa Halin YmlanclJyaya müzahir Almanya bir Avusturya ve Macaris- yaçları, e7.c:1~le !u~anı~t.a.nın ıh.tı -
tiı.. t llleşguldür. Moskovadaki Ame Kopenhag, 1 (A.A.) - Havas a - tan İmparatorluğu değildır ki parça- Y.açl~rı , 1?gılız hukumetının d~ıma - -

~.elçisi, Rusya ve Finlandiya a· jansmdao: laru:m ve vücudü kalksın. Almanya- zıh~ın~e~ır. B~ .mın:ak~larda taca - 7 BIHINC.KAN UN PERŞEMBE 
~.ııaa siyası. ~ünuebat olmadığın- . ~ational Tidence'in Berlin muha • ya ceza vermek için de h~rb ~~ılma- r:::~:n~~~~:ı::'~~~~~~ ~:: ~:- 1 
~:~~itkUnıetinın tavassut etmek ts- bin, Alman • Sovyet dostluğunun bu mıştır. Yalnız Alman tehlıkesını ber- ç Y . •• 
t..~ bfld· · R H · · gün .__,... d h ta r t k · tikb ld t k .... bu mesele ıle meşguldur. 

ııe., •.ı.ua nı o em m, na se- uaua az mergub olduğunu yazmak _ ne mey an vermeme ma sa artık . • . . ' . .. 
ırmı§, usya ancıye auua nazann a er zamandan ra eme ve ıs a e c erruru- t ·ı· h··k· t• Tü k B l 1 

r ..... vi • p t k. bu _.._.__ d k k dı ngı ız u ume ı r ve u gar 3 
011tıadığı beyanile reddetmiştir. tadır. Halle, tam.amile Finlandiyaya kat'i surette elde edilmek isteniyor. hUkumetdlerdındın. aralarındaki 1 muş . -

~~- ~- . . . . terek hu u a mevcud kıta arının a- - - - -leti~elt Rua ve Fınlandıya dev- taraftardır ve hatti nazi mehafili bi- Yoksa şımdı yapılan ve daha çok ya- . . .
1 

k 
1 

. . 
~~e ve derhal ce\•ab verilmesi le, •ık aık IÖylendiği veçhile, Finlan- pılacak olan fedakarlıklar da boşa gi- d~d~?ı ~zt e ara~ \~~e :.n~en 
~ Yolladığı mesajda "sivil lıal- dtyanın günün birinde Ruayadan in_ decektir. buy~ ~r :~~n:~ıye ~ r~ 

1
. .. ış Daha gent9 k•tlro Spor a n•eıl ve nı ... ı ~ 

clı"'-"'-hşfyane ve barbarca bombar- tikam alacağını ümid etmektedir. Bu Almanyaya bir intikam esasına da- htır. uk k~ u 
1
a ı kgtıergınlk1. h~.ıkç _fupt- Daha zengin m Under icat Y 

""aan edil . . . ,..._..;.,, • .. beti b k b. ulh krc . e yo ı aza aca r. ı u ume . . . _ ehemmlret ver ccejlz? 
a..!~ mtoeme6ı,,h nft'linı .. d~uıaıl Sotir. '!'~---e . undan 20 sene evvel i-a1:1a:at. tr ~-~ı te ~ et?1ek ruye- arasında itimadın yeniden doğacağını A - 7 BIJ'inci.ka- '7 Birinclkanun 
.~ en me a ı e vyet ~.w Finlandiyarun istiklili i- ını a ıyen ~ emedıklerıni temin tim.d d" nııa perşeml>t"deo pef'§embedea r--:::111t------. 
~ .a 1~ aiyut mUnaeebatın kesilme çin bo*viklere karşı harbetmiş ol - eden Mr. Chaınberlain, bunun arka- ~ eBı~~~ruz ... J . . d . - b itibaren "Yeai Sa.- baren "Yenl ::!:. 
h.... 1Stiyen bir cereyan hasıl olmıq. dukları hatırlatılmaktadır. sından "Fakat bu kadar senedenberi k r. ku er, 80

1 
zk etrlın 1• 1 ıgelr a~. ya-

..-. A _ . ın şar mem e e erı e o an muna- balı,, da memfoke- hah,, da ~por ne,r 
A.'" Resmi Atman mehafili ihtiyatlı ve vrupanın maruz bulundugu tehdide beti . ı·k 1 u· k .. 1 d , tia ea tam n m 'I rı"'ataaı bllhusa 

~a.ııdan King ve Neety bu fikri ketum davranmaktadır. 'Bu mehafil ne pahasına olursa olsun nihayet ver- se. f ~re ın ı a e ırere §oy e e· ~lemJerinia sizi a- ~'iye edeceğiz. 
faa etmektedirler. Helsinki ile Berlin arasında hiç bU: mek lazımdır., diye kat'i bir hedef m~ ır.H t 1 k. M k 1 lika.dar tdt"a belli Gerek spor mey- ~~ıf"lr"'" :=ş~ 

ı ~ ~elt Takbih. Ediyor zaman bir ittifak bulunınam•• oldu de ili ve ediyor'. Bütün dünyanın muh- I k-B a ırk~l:Sılnnız · ıteı Jsır rka dı ve ...... , tar .. 
'"""Qdra 

1 
(H n • ··~ - _ . ra aşve ı ı, gı reye ı;o os- ·~ ' me\'ZU u- da.alanada \ 'e ge-

' usus., - Amerika ğwıu beyan ile iktifa etmektedirler. ta~ oldugu şey ış~e b~dur; Artık tane beyanatta bulunmuşlardır. Su- ı.eriode, siyasi, iç.- rek kalem saha-
• f • • • • •, • mılletler aruındakı munasebetlerde a· A b·sta .1 .. beti . . tlma.i edt>bi lktı- d h1z- 1-====--11m ,. k . . u ı ra ı n ı e munaBe crımız • ı sm a spora 

~00 M l• ı ı ı• k 8 • uvvet, cebır ve ııddet kalkmalı. 1914 de çok Uk ldl sadJ ve fenni mal<alf'leri.ııJ bulacaksı- .. ,_ . . lngiltere 1 r Cihan Harbinden sonra da bu arzu · m emme . r.,, .. . nız. . me.-rile taıunaa kıyıneW unsurlarul 
.. t ·ıd· . H tt• h b ' k ld mak . Mr. Butter, yenrden Türk - İngıhz UıtJWderiai hatıralarw ve annr m -

S h M D 
• • k goı en ı . a a ar ı a ır ı- t· t 1 1 . d" u .. 8 7 8 . . cik- bede , _... u a aya ayn O tu•• . h bedilcli - · .. 1 d. . ıcare meee e erıne onm ş ve llOZ- - ınn aaua perfe01 il lıablrle.rimizia d&hili . harici 

çın a~ . gı soy e~ ı .. Neticede terini şöyle bitirmiştir : itibanıı. ''Yeai Sabah,, da ea taaınut 'e spor 
bu vazife Mılletler Cemıyetinden bek· " B N M . oğl . b&reket ve f..Uvetlerille müteallik 

l.ondra 1 (AA) ş· l Deni h" lendi. Elinde hiçbir kuvvet olmıyan -: . . u~an ene~encı u ~ı- ,mulaarrirle.rimbia, paüa aktualitele- haberlerini ~ teri 1 ..a.. lk 
' , . . - ıma • ır hakkında neşredilmiş olan resmi b" kı bek . . . b. .. .. . yasetındekı Türk heyeti e yapacagı- rl etrafıllda uchk lan ftknlan oku- Yfl "' a gf' ... ,:ı m -
~. Ytni bir maya tarlası vücude bir tebliğde bu Alınan tahtelbahirin. kır r da çuunm ır suru ~kıya mız görüşmelerde elde etmekten hali ---ı. y yasta n~retmek suretlle spora nni . 
ı;~~i ti B 1 Tim . . ın arıtısın maskara olmasından baş- k . ı .,-.-11nn. • 
~ .. § r. u mayn tar ası, es bır kafıleye taarruza hazırlanırken k b. lı b. . . . almıyacağımız şayanı memnunıyet 1 

0 
. bir hı:t. vermek emt>lindeyiz. 

\ı cı ıle Holanda arasında 300 mil ticaret u · . ' a ır semere a na ılır mıydi? ' 1 neticeleri pek yakında kamaraya - 7 Blnnclk anun ~rtembeden 
l' 'ah gem erme refakat eden hır Al , •tt " Bu u~la mündeırecattaa maada 

dair . ayı kaplamaktadır. Amirallik muhrib tarafından yakalanarak ba- manya31 parçalamak ve ortadan arzedebileceğimi kuvvetle ümid edi- ı bal"t"n Yeni Sabah., da ~n tanın- .. ~ 
~ ekseriyetle bu mıntakadan tınlmış olduğu tasrih edilmektedir. kaldırmak akıldan g~eme~; A~an- yorum.,, j mı~ gazek'cllerimlzin inızalanaı ~ı- Türk 1.av~~ alikadar edecek 
ti) te olan ticaret gemilerine key ı Blr fıı~ Tahtelbahlrl Ha.ı;a.ra yayı akıllandırmak kımsenın e~~de~ Lord Halifaks Menemf':o<'İoğluna yaa mülika.tlar ,.e siyasi röportajlar- yepyeaı ve bütüa ~uk babalamtı 

etten ınaıtmıat verntlftir. Uğradı g~lemeı. Bu hald~, ne y~pılabıhr kı Ziyafet Verdi la bidi8t>leri içladea ve en iyi t&ldb h~nad edecek faydab bfr teşebbüste 
ln-_. S Vapur Daha Battt Londra, 1 (A.A.) N.orveç Amirallik dunya . a.rtJk ee.~ı:, ve ııddetten ve Londra, 1 (A.A.) - Hariciye Na- etmek imkirunı bulacaksuus. bulunacağız. 
'~ 1 (A.A.) - 2730 ton hac- dairesi, he..sara uğramış olan bir 1n- kuvvetlının tecav~~nden kurtulsun? zırı Lord Halifaks, dün, B. Numan D - "Yelli Sabah,, ı elinize aldı-
tıı: ki ve Sheaf • Crest adındaki 1n giliz tabtelbahı'rinı" 'k' 1 .1. k Mr. ChamberJaın ın bu babda bazı Menemencioğlu şer..-!fine Carlton'da • • • 
~ •:- n ı l ngı ız ru. t·k· l · ld ~ · d·1·k · .~ ..... 07•man nun n 1 abi le · ve f "ııL wcaret vapuru, lngilterenin ce - vazörU ta f d . ı ır en ° ugu, şım ı ı ıf§a etmek bir öıYle ziyafeti vermiştir. Davetliler .,,uo.... .... 0 ıu 1 r rı o-
. ~ 18.r ra ın an Mostorocy limanı- . t d. - . b . 1 .. .. .. w .. a to w 1 .... ı... ile abu ühlaı aka-
ile~ ki s.ahili yakınında bir may. na getirilml3 olduğunu bildirmekte- : .. :~~ ıgı, ç·~k.~r~?.~ .~r dd~şundugu arasında Türkiye Büyük Elçisi. Ti - ı gra ~· her m v 

2g :1'8-k batmıştır. dir. ..._,ı ~yor. un u u un . . ~Y~ .~~ caret Nazın M. Cadogan ve tanınmış lann üzerinde en doğru ma.lümatı e.a 
~ lcitiden ibaret olan mürettebatı, lagiıtere 250 Bin Kişi Daha selelerıle Avrupa meselesını b~nbırın- Fransız muharriri M. Paul Morand !,'abuk alacaksınız. 
' ~lınııtır. Fakat infilak dolayı- Askere Al . den açık surette a.yınyor. 1ptıda Av- da bulunmuştur. 
~ Çokları ağır surette yar:alan- Londra, ı (A.A.) ~:f ~~al dün Mec- ru~ada devamlı ve imani bir d~ Reuter, ~~rd Halifaksın ~· ~uın~n 

t • tisi Ha.seıı topl"-ı"'tır K 1 . b. t.esıs etmekten, sonra bunu butun Menemencıogluna gayet ıltıfatkar 
'-Otıdr ~·· ;1 • ra ın yenı ır d ·· t .1 ~ . a, 1 CA.A.) - Mercator va· sınıfı davet eden beyannam . .. . unyaya. eşmı eylemekten bahscdi- hareketinin bilhassa naz:ı rı dikkati 
~~hır ınaync ço.rparak 6 dakikada ne tahminen 250 bJn k'cı· . es~l~herı- yor. Bunun pratik bir fikir ola.bilece- j celbettiğini kaydetmektedir. 
t......-.. ı :.-ının sı a al- v •• h h' . , . . 8 1 1 U U 

-2 -
Dikkat 

' 1500 Lirahk Eşya 

~a . .Müretteba t, bir klşl mtıs- tına alınacağı bildirilmektedir. gını ~p ıssediyoruz. 1' aka~. bu fıkır 1 Uesmi Alman Gazetesine Göre t t940 enea n n Ç m -
~la ol~ak üzere kurtarılmıştır. Almanların Ren Boyunda Tah!)idan ne şckıl alacaktır? lite sulhun sırrı. Berlin, ı (A.A.) _ D. N. B. ajansı hlm ••erini n•fredlyornz 
~ ~n bır kısmı yaralıdır. Brüksel, l (A.A.} _ Gazetta isimli Htt.eyta C&hJd YALÇIN b ildiriyor: 1 "l'eni Sabah ,, , Ana hntlannı 
'~lld~a, 1 (A. _ A.) - Bu s.abah, gazetenin hususi muhabiri Rendeki ar 

1 
• _ Diplomatische Correspondanz ga- önürnüzdeld per- bildirdiğimiz ye-

' ~ Ya bayragını taşıyan hır ge- Alman kıtalarının vaziyetinden ba • Y .. c er kısnı;n . hasara ugramı(ltır. zetesi, dUn Fransız parlamentosunda jeml.>etlen it.ibarea, ni faaliyet proğ 

MUkAfaHı mUaabakamız
la soo k•rllmlze 
hediye verece§lz 

~~~ OÇyanın p.r.k sahillerinde bir his bir yazısında diyor ki: Murettebat kAmılen kurtarJ.lmıotır. Fransız hUkfımeti tarafından yapılan 1940 seneSinln en ranıımızın kari-
~ ~k batmı6f;ır. Mürette. "Son gilnlerde yapılan geçici bazı Berliae Göre, Şimdiye Kadar beyanatla meşgul olmaktadır. gürel ii~ eserini !erimiz tarafın-
~~telef olmUft;ur. ~er- deği§lkliklen rağmen, bugUn dahi Ba.taa Gemiler "Türk paktı da harbe i§tirak etıni- ~ birden tefrika~·a dan mcmnuni • 
. r~ lskoçyada sahile çı- ~ sol sahilinde, Belçika hududu Berlin, 1 (A.A.l - O. N. B. tebliğ yen milletlerin refahına müteallik 1 başlıyacakt~r. . yctle karşılılnn 
t.~ · hizuında ve hududla zaviyei kaime ediyor: olarak garb devletlerinin mevcud A - Edıb hır cağını Umid et-
~ l>al 1 

(A.A.} - ~ ton~ tepil edecek sur~te, müteaddid Al- İngil~eye giden düşman ve bita- eııdişeİeriue tekabül etmektedir. :M. ,.. C: °!uh:ı~inıizin i~- tiğimiz en cazib 
~ -.ı., .. Yl"aD vapunı İngıltere.nin man ordulan tab.şidatta bulunmakta- raf gemiler zayiatı mütemadiyen art- Daladiere göre, bu pakt "Balkan sul- .. fam tarıhine . aıd taraflarından bi 
'~de mayne çarpı:n)ftır. Va- dır. ~eki, bunlar, gerek garbde ge- maktadır. Harbin bidayetinden beri ....................... _ .............................. en mııhhn. en heyecanlı bir escrı, ri : Zengin mükafatlı müsabakamız 
~~ ~ batınakta.drr. Mürette • ırek ceııubda harekete geçebilecekler_ 29 teşrinisani 1939 a kR.clar deni:r.aitı- Dahiliye Vekili B - Ta.nwmış bir mulıa.I'.ririmizin olacaktır. Yekfuıu 1500 lirayı bu-
~ ye vapuru ile karaya <lir. Bu ordulanıı ve Aix. la Chapel- lardan ve maynlerden batan vapur _ Niğdede cemiyetimizin elim bir yarasına te- lan bu kıymetli ve zevkli eşya, mü-
~ (~ A , +_. __ ,.____ ledeki fuXa1aruı, ordular mevcu _ lar: N "vd (H i) D bili mas eden ~k güul edebi romanı, sabakamıza iştirak ederek kaza-

41..A.' - .u-ıaııaanm garb dunun milyondan f · · · · ıg e, usus - a ye Ve - - nan 500 kari" · takdim edilec k 
~ 160 mil mesafede batan miktarda old u az arklı l:ıır a - Te~ı~ cdilmış . bulunanlar: k ili Faik Öztrak dün şehrimize gel - C - Halkımızı !:Ok alakadar eden tir. Anadolu= karilerlmfzin ed~ s:: ,,.____ '--.......... n--u.- otun tahmln ediyorlar. 183.248 tonılatoluk 59 bıtaraf vapur miatir "v kil •-- d ali t •· güres nıe\'zuu üzerinde en he'-·ecanlı 
~ aay........, mw:·c..ı.v- n-.oa:- 1 (A.A.' Cuma tebliği d bit lm k ü 639 . A :ı • e .u>ı..o.syon a v • umen ~ " mUsabakamıza icıtirakleri için bil -. kllf bir Norv..,. vapunı ta __.:::.:::. 1 

- a 0 a zer e .689 torulatoluk kumandanı, parti, belediye, halkevi ı n.1cnlubclerle dolu bir pehli\'anlık tef- ~ -
hb.......,. ır.. ..... __ , __ __,__ - ~ıaııl&UIN vapur. . 

1 
. • . ı rıka.sı ""'-t_il_n_t_ed_b_ir_I_er_a.lın.mış ___ tı_r_. _ 

~°hl' :-ou ~· Garbde hafif topçu, k if kolla . rcıs erı ve askerı hır müfreze tara _ • --
lııa.."" 22 kıfinin boğulmUf olma. - faaliyeti olmuttur. e§ n • b - Blllli~rdan ayrıca 39.321 tonı- fından karşılandı. Dahiliye Vekili 18 M 81 
-..... ~ ~uyor. Ketif tayyuelerimiz i al De . latoluk 16 bı~aAraf \•apur olmak tiz~ Faik Öztrak şehrimizi ziyaretinden 

&it~~ ... ,'.fahtelbab1ri Daha Battı ııinde !}<)k şiddetli bir fı!: a tu%1: re 96.010 tonrlatol~k 82 ~apur. j_c;~fade ederek resmi ve bazı hususi . 7 ı' lkka" nunu Bekleyı·nız 
''41l l._~ _l '\A.A.) - Bat.mJa oJdııö:n ıuur:l:trd.ır t -:.!.:.-0. d . . y . D~k. oluyor ki, harbın b ıttd""' tı , • . ı .. i ziynr<'t etti. Nigwde bele-
~~r . ~.. ~ · .uvliL enız ıa,:vnremız de- 29 t nnısa1r1;j'e ~--..:ı '"?- -'" ' . • 

n~i ~G ~W~~~- · ım " ~ ~~~ 1 •• 1 ~ ıooı- '; l ~r~l ine Wr ~~ ~wfuti •••••••••••••••••••••••••••w• ge mecGW' O Ufitur. Ta.Y, • 18.toluk l 94 vapur batırı ıt ·-· ız. v~ı·u . 
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Türkçeye çeviren: HÜSEYiN CAHiD YALÇIN 

Vaziyet Vahamet Kesbetmişti 

\

.. '-1 '•ı l ı. . ' . ' . 
\.~ ~ ı ! 'ı ' ' 'j t ı ı , : j' ı''' "C ' ' ' ' ' ' , t ı ~ lı • ,: 1 j ' ı J ' ' • 

- Şunlar kadar olamıyoruz. - Pehlivan, yakanı kurtardın!.. GOllU, lıı..klalJLrı yere Herpti. 
- - Ya ... i ba.§ladı. 

J'ala rtı1ttkteın aonnı. seni sıcak lll1 ile yıb.
nm .• 

Alloo; mula.tıele etti: - Hl~ ıUphe yok ki, ıaeıı de çadır· - Yine kızlann yanına değil mi?. "'!6 JENE BAŞ PfHLIYA"lllEDEN MEJHUR - Bak, dfılikıulılJ' .. .na bir eltin-

' ~uyordun. - E lbette klhyam ... Ne işim var 'r. KEi: ALirO NUN GüRE CLERI yalık var, ıaJna mı deıMm, usak mı - it~ aıc.»k 9llYU na-ede bt&laCllk-
- • • • • • • pbı çadınn içinde.. ,. f desem, hem dts bir baş alacaksın?. 11nı ' 

....__IJIQo; ataya gingene&erin Y~!a ·- Ağa uyusun, ben de geleceğim Çok para alacaksın? BüyUk Lir •· -- işte; ı.kırlcuan. iıte ._,Jı çırpı .•• 
il" diye söylemiyordu. BUytltU · pehlivan.. Noı 28 YAZAN : 'il. Sami KARAY EL ray gibi yere gidecekain ?. s.n, gil"'1 iılttrlaciye kadar 0 , hy-
'ıınet etmek lbımdı. Gel ğl · · klh Aliço; kalenderan~ gtlltıyordu: N.r hazırlanır. 
l\&e.t· ag-anın da ağzının sulan a- - ' e enırı~ yam. la cilzelce vUcudttnü uğdurdu, giyin- - Ben, GUJlilnUn yanına gidiyo - _ Bak abe' .• Sarayda ....... oluv.-

ı...._ • Ali t k k z1 ..... ,, - Bu teklif Aliçoyu ınemnun ebrıi~ ""1-....ııu Ç'ng"'ne kızlannın sesi Kırk ço; e rar çmgene ı annm di. nım; gtiret zamanı geld•ği zamuı .. B' . 
'"&u • 1 "" ·ım· t' Gec ka mut ' ızıın sarayunıı orman ti. Muvafakat etti. ffown-..ri&ıne ,. .... ~ kaplıyordu. J&llllla gı ışı. e yarısına - Aliço; sabahlan muhakkak bir ok- beni ıelip oağırın!.. 1 ·· daği Bap. elin . M k • __,... Q 

"1ty:e:=~:n gUHlyordu. A.llgo, dar, kızlar söylediler, çaldılar ve oy- ka çiy sUt içerdi. Sütünü içti. Bolca OWlü, ç<Mi bquım kı1.ı idi. Çadırda ar ve al .~r .. ed .}; . ~.' 
1 

a ~- lendi: 
~ yakalanmıştı. HOIJ, bet ua- nadılar. kahvaltısını yaptı. Öğle yemeği ye- Güllüye keman çaldınyor, ıa.rkı 9Öy- nacıyı t ust ec ... &.nıı l:IOY esene · - Şlt, çakır kızın habnm JnrnH · 
~an hemen hemen yanm aaati Gece yansı Aliço, olduğu yerden miyecekti. Bu sebeble kahvaltıyı letiyor, oynatıyordu. Bil' aralık, Gül- Fnl bitmişti ve meydandaki güreş yalım, ŞU kisbet!mi buraya getiriver. 
~- Allço· esniyordu. Bir ara- doğruldu. Çadınna gelerek yattı. Yat kuvvetli yapıyordu. Öğleden sonra IU, şunlan söyledi: lt'! baş altıııa gelmişti. Artık Alıço- Çingene kızı; ~nk dilberdi. Aliço-
~'la ıöylendl: masile uyuması da bir oldu. müsal>aka yapacağından öğle yemeği _ Pehlivan,· 8alll\, CaJ bakayım nun soyunup lıazırls.r.maı:il Jiü:!nıdı. ys, i§ık oldu@u ~ikir idi. Pehlivan· 

- Pehlivan uykUll pldi galiba?.. • • • yemek iyi olmazdı. mı?. Hemşerileri haber venr.cğe geldiler. dfln ııynlmak ıstemiyo~u. 
- • . • . • • Sabah olmuştu. Güne, yükselmiş- Öğleden sonra, küçlık güreşler l.ai - Bırak şimdi, aa.çmalaft f'.nlltl be! pehliv&n derlenip toplandı. Güllil, ,a.ı Allço; .,em Eoyunuyor, ham &. .....::=m gibi değilain .. yarın da ti. Allço; bolca uykusunu almıştı. ladı. İkindiye doğru baş altma kadar - Ne saçmaaı! .. Ben, kokorazlu vararak şunları söylüyordu; kı?la. ı:.:u y.:>lda alay ediyordu: 

.. rahat et!.. On saat kadar uyumuştu. Mutadı ol- olan güreşler bitmiş1i. fal bakanın.. - Yiğidim; burad.ı soyun; ı.'fw- - Uloo Güllü, baban seni ne vı:.· 
-TeeetJdir ederim atam. duğu veçhlle kalkar kalkmaz, dışan Aliço; küçük güreşlerin hiç birini -- Bak hele aıy:ıta:. C!M benim ludur benim çadının.. .it k•aya \·eriyor .. 
~-- elini öptü. Dıtanya gıkb. Qlktı, soyundu. Bqmdan apğı bir iki sey.cetmediği gibi, güre~ meydanın- falıma bakılmış?. Aliço; gitmek istiyordu . .R..z yu - - Id.ıl.--.;LJ.: '•anı daha ıen9 defil 
....._-h, çadırın dıpıda AliçoDUll ku- kova IOğulr au döktü. Bir, iki kottu. da bile oturmamıştı. Arkada§larma

1 
- Bir de ben bak>ı.,:ııuı.. vaı1yordu: miyun? • 

.,..._ "d1eır8(4u: 'Sonra; bir peıb.livan hemuerisine yağ- göyle demişti: - lfaldi, bak h:~!I.! .ı... - Pehlivanım; bur.ıda so:ıın, gu-
~ ' 
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D ""'• • •ı • N•... fılaldeden: 0LYIYE SAKAR 

y.z;on' K. Teyfur YDcedej 
1 

. egıştırJ emıyor Galib Beyin karısı yine Iikırdıya - Çok şükür ••. 
Güneş hayattan wmkla~mak isti ·ıkunı ölmeğe kadaı· Qekecıeğim azaba ~~-·--- - karl§tı: - Şimdi bınık ela sana söyliyecek 

yen genç körpe bir kızın göz!eri gibi tercih ederim. Belçı·ka Ve Holandadan Hu··cum ,. ı·f d ı· - Yine başlamayın rica ederim. lerimi dinle: IX..'Dlindcn kızına karşı llÜZÜlmüş yavaş, yavaş kapanıyor - Yine hicranlı bir günümün akşa- s 1 a e f - Merak etmeyin anne ... Ben yat- sert davrandın .. 
ken uznktan onun ha}alini seçebil- mmda şezlonga u.zaıım1ş onun haya- Gö·ru·· nebı·ıı·yor, Fakat Nı.hal Muvaffakı·yet mağa gidiyorum. - Sen de, Hale ile birlikte olma .. 
dim.. \ leile didişirken. ince bir sesin: Hale, üvey annesine giderek boy- - Belli dlıılc, pre:uıip itiba.l'ile, işi 

Hayabn ümitli yollarında ümitsiz "-Suad buraya gel demesi beni • • •d· v kt d• nuna sanldı ve. öptü. sertliğe vurma1r doğru değildir. Eğer 
ilerliyen ben, niçin onu bekliyordum': tatlı uykumdan U)·a;ıdır.dı. Sarışın umı 1 ermeme e ır · - Allah rahatlık versin anne! ... Hale, bir maksadı mahsusla seniu!e 
o zengindi bayata ümitle adım atı - bir ~ocuğun elinden tutmuş. uzun boy ~em ~ür ederim. Hiç olmazsa. konuştu ise ... 
yordu-. Ya ben hiçe da~. biçe doğ- lu, esmer, t.~par~. çehr~ biı· bayan. 1939 senesinde Alman erkanı - ı burg ile Belçika Lükaemburgıı ür.e • ~ ~ ıyı muınnelede ~ulundwıuz. - İyi ya., ~ yapaca~ımı öğrendi: 
ru koşuyor hem de fnlur.dim... O bayan Niluıl ıdi. Bew taoımadı.

1 
harbiyesinin, bundan otuz dört sene 1 rinden imtid'id ettirmek, yine bir Bö~le bir m_esel~n .hakıkat olması - Fakat bır daha bıze herlıangı 

- Ne dil§Üııliyorsun Suad? Dört sene azab içerisinde kıvranan evvel Fransaya karşı meşhur Atman cephe harbini bertaraf ettirmeğe ki- hal:zıde, v~yeti t.~kilc taratdan ol- bir mesele J.olayısile müracaata ccsa-
- Dalına sizi. saçları bcyazlaşmı§ çehresi solmu§ tibiye üstadı Schlieffeu tarafından fi gelt-mlyecekti. Zira·, Fransızlar, d~uzu g~z.~ . ret edemiyccck. 
- Beni niçin d~ünüy~rsunuz ! _ beni nasıl tan~y~bilircü? (ileri sürfilen taarruz mane~Tasın.r:ı lngilizlerin yardımı ile buna da karşı Galıb Bey öteden ~ylendi: . . - Daha iyi, bu suretle ben de red· 
- Nihal size dogru bır şey soylı-

1 
- Affedersmız kayoıaka.m Aluued tatbik mevki ine koymakta bir men- gelebilecek v&ziyette idi. - Öyle amma, munakqaya gırıg- deylemek zahmetinden kur:tl.llurum 

yeyim mi? Benimle konuşuyorsunuz..f Beyin ~~i _hangisidir~ faatleri olup oIİnadığmı tetkik için. Bilil:is, çok kuvvetli bir grup ile, :mek. muh8!tkak .buı ~üsaadelerde Hem siz de beni a.nıam.ıyorsw.ıuz ki... 
Stti davet ettiğim yoldan hemen ge- - Bıtişik ev efendım. Schlieffeu'un, 1905 de, mı hareketi Me.zienı • Maubange • Lille • Dun _ bulunu~cagı manuuu if~e eder. Ben onun evlcn.uıeaine mini oimuyo· 
ri dönerek benden U1.aklaşınız. Ge • r -- Teşekklir ::derim. kabul ettirmeğe RVkeden imilleri. kerqlM cebhesi üzerinde ilerleyip mün Halbuki ben, ~ ~ B~ - rum ve ODU intibah hakkından mah· 
ride sizi saadete ulaştıracak genç • Dört sene yetim kalan öluıüzün fer ve bunlann bugün muteber olup ol - ferid ve eski bazı müstahkem mevki- ~zerre Jca_dar lıab~raf etmıyecegon. nun etmiyorwn... 'talııız, kendisine 
ler bekliyor. Buradan bir adım atar- yadına bu sefer de o kulak asmadan madlğmı araştırmak fayda~u; değil- ler bulıınm•s; haaeblle hasım tara- Böyle pre.nsıplere nayet ederek ha- Jiyık olduğu kanaatinde bulWlduğunı 
anuz, işt.e beııim kollanm. Onlar iee kQpıyı wratıma kapadı. ı dir. fın eol cenabuu. genif bir mmtakada yatta muvaffak Oldum. kimsl>ler araeından mfüıt.akbe! Jıayat 
bir uçurumdur haydi dön kızım yap- Bu gece hiç nıehtab da yok. Şez - Eski Atman erltanıharbiyei umu - ihata eylemek imkinını verebilirdi. Hale cevab wamedi, Y~ odadan atkada§ını seçmesmi istiyorum. B" 
mak için geri dön. longtan kımıldamadan gözlerim bi- miye reil!inin ileri Mirdüğii unsurlar Siyui bakımdan, Belçikaııııı ihli- çıkarken babamı öpmedi. hususda, birkaç ki§iyi takdim de et-

Birdenbire boynum onmı gfu';el kol- tişik eı.·e gireni bekliyocdu. GeceıWı 1 şunlardır: leıviçre tarikini il\tiyaı· e- li tüphe.is, mütkfillt uyaııdıracak Genç ~ ':38k'•P'MUJdaı" amıra Um ... 
larile halkalandı benim boşta kalan sü.kfınetil!i gece böceklerinin !eryadı deoek: geni~ bir ibata harek«i, istilı::- bir mahiyet idi. Fakat bu mü§küller, ~ ~ bir aükQt oklu. - Amma. herhalde bunlar Halenirı 
kollanm boynumdaki elini ~özdü Ol1D ile a.zaklardan gelen köpek havlama- llllerini azimle müdafaa etmeğe ha- sevkulceni muuıam iatifadeler ö- . Bir muddet soara. Galib Bey san- hoşuna gitmedi ... 
hafif iterek: . m bozuyor_ zır İsviçreliler ve Jura silsileleri ge- nünde pek hafif blıyordu. Lilksem- kı kızının~ iti~llden konu- - Daha ba§kalarmı da bulabilirim 

- Hala mı ısra~ ~-ıyorsunuz, ~ l§U: bir .. ~ daha bir ~cere açılı- çidleriııi zorlamak bwıuswıda rast- burgun biç bir askeri organ.izaayonu yomıllj gıöi harıl bir lll!llle: _ . j - Belki de, etrafuıdaıı ayırdlğµ& 
Di unutunuz. keAdınw uçuruma a.~- §1.. Hıç duşunmeden eskiden oa.u ça· !anacak müşkülit dolayuıile bir kena- yoktu. Belçikaya gelince, eğer kendi- - ~leye ne Oluyor? Böyle bır ı•e kızlanna göst.ermcdiğjn gençler -
bğınm bir daha tekrarlamama lu· ğı~k için çaldığım ıslığı çal· ra atılmak iktiza. ediyordu. Yukan sini müdafaa için sili.ha. anhrsa, meseleyı nedm ortaya çık.ardı! diye lden birisi Haleııi'n hoşuna gidebilrdi? 
zmn var mı? _ _ .. maga ba.§la~ı°.1. _Aradan ne kadar Vosges dağları arasından ve Belfort- bunu her halde müstahkem mıntaka- SOl'du. - Bana De, ben. onun iyiliği içiu. 

- Susunuz Suad o ne bıçun sozler, zama.o geçtı bılmıyorum. Suad diye Epinal klsmı üzerinden bir taarruz lara a.Uerlerini çekerek yapacaktı. - Ne olacak, he~ o Saadet olattk uğraşıyorum. 
ben öyle şeyler iı:;temi~onım.:· Yalnız k~cağıma _yığılan Nibalin eesile ken- da ele almama.zdı, zira. burada da Alman noktai nazan ile düşünüle- ~ _ Y~. mu? A:merikadarı getirdiği _ Bandaıı şüphem yok zaten. 
dudaklanım:dnn "Senı sevıyorum,, dıme gcldim. 1llc sözü "Beni seviyor arazi top istimaline gayrimüsaid bir cek olursa bu mülihanlann muka- ılen !ıkırlerte. kızlanıuz:ı l&§lrtıyor- ö 1 · be • ah 1 
sözü çıksın. Ayn~ 7.8.manda dudak.la- musunuz..,, oldu. Onu her zaman için vaziyette idi ı yeaetıile h~li hazırda hangi hal sure- Her ne pahasına olunJa olsun nıesud Hem ~ ~ k

01 

mu ':me~ ~: 
nmı böyle bpasın!.. aevdiğimi anlattı~. Biribirimize sa- Toul ve Verdun araınndan da umu ti istifadeli olabilir? ~ak, haya~ arkadaşı ol:.ırak bir gen- darı ki.fi .. a a onuşmıy u a 

Artık kendime hakim değilim, nlıp tatlı tatlı aglıyoruz. mi bir taarruz Meuse nehrinin müa. İsviçreden geçen geniş bir hare -
0

_ a~, ışte bunlar her genç kızı B ~ Galib Be · Wıni 
bulunduğumuz nokt:ıya çömeldik. O - O yavru kimindir Nihal? tahkem me-.~lrl sistemlerine çarpacak ket, Schlie.ffeu'u geriye seTkettinni§- dU1UDduren meselelerdir. u~~j1~ğ 'd ı. yın)rumıııl 
beni kuvvetle sıkarak: - Benim Suad. Sizden aynldıktaıı ve neticede bir siper ve muhasara olan büyük tehlikelerle tehdid aıtııaa . - Olabilir. Fakat bu itin altından :ı.eşgu- ~ da d rd a gı :r-en, 

- Suad, Suad beni sev, o uçuru - sonra evlendim. Evlendim amma si- barbi ortaya çıkacaktı. ' girebilir. bir çapanoğl11 çıkmasa._ sı 1
00 

n e u---~ •• ::· ,_,.,ı_ ... !_
1 

• • • ı...: tür - • . '7·--·"-- • - nsanm, ç~nınn -.ıwcUlJI 
Wl atıldtğım r.aına.n en zevklı dakı- zı ..ur lU unutmadım. Çocugum ol- Yepne hal çareaı, Verd.unun ginıa- Fransız - Alman hududunda, doğ- - ~em- Çaylarda, batta d- ün · ...a.. b' · · K. k . - d . . . . . . k k . . . balo1n-llla ı....'1. :O-ı~r- uş mesı ne &- ır aşmış. ım. l 
blanmı yaşıyorum; eenm uçurumun u amma sızın ııprunızı oya.ra sıze li:ııclen. uzun mtistahkem mevkilerini rudaıı doğruya bir taarruz. 1905 de ·wua ;uu.::, ~ tavnndan, bi- d" - nd 1 ·-· . ··.v 

• gül' l le bez.en k o1aıı - l b .idi .. - erdim <l - risiııi v~r- her:l.• ...... bir .z:nnın ımagı an ne er geçtiğinı ao,,, 
benim ~lik c::_"' . e:n ~~. ol 1ev~~ Çüge •· ldım. ~~~an VW"lllktL _Bu ~tle, hasım erptŞ edilen. minilere çarpacağı gibi, alika:C ~ ~ ~'7.:6u' ~ençle fiyebilir? diye söylendi. 
bir bahçemdır. Ben bu_ ~~ ıçen- ay uyor 11 a)Tt _ . uu~lll yan c:ıephesı ve munakale yol- bugün bqh başına muazzam bir kuv- .. 0 _ugu g\nuuu yor. Bılmem . 
sinde her zaman ölmege hazır:ım. Artık dayllllln yanında kala.cagım. laı ı berba.d ecfüccekti. i.t,akat Verdun vet olan Maginot hattı karşısında ka.- ben gormedim. XXYII 

_ Sus yeter artık Nihal. Siz öl- Sizi çok aradım fakat bir tür!il bula- ile Belçika h::dudu a~ındaki mın - lacaktır Al 1 b d .. .. - Peki dansettiği gençlere ne der- Halenin ciddi bir ta\•ırla , Mehme • 
. . B . _ . da AA 1'te d.ığ bi d tak ~ . urf . ınan ar, ura a buyuk m" din turd _ . k 1 

mek hcvesiodesını~ .. en ıee sızmB - mau~~-' klardaummab unk••a r Y~_;ecik . .' '-··~•="~ manevra ~ Fransız kuvvetleri bulacaklardır. Hiç - H ' b' . . ·1 k f ~.;;.,o .. ı.: ı.ıgu pansbaıyohnuu ap~d_nı ç:ı 
· ima yaşamanızı ıstıyorum. unwı n.aaUüı ır& -&uı uuı -.un~Ul ~ugsı. aurette hareket d.e.;;.ı,..., • - ıç ırısı ı e sı ı ıkı arkadaş ""'6• vu.ıt saat sa 1D onu ı ı . 
İÇİll sizden ayrılıyorum! Hem ayni Nihali.ıı a.i yine karanlıklarda bul- etmeleriDıl gayrimo.iddi. 0~ bu.. kuvYetlen, çok uzun ft değil ki. Zaten biliyorsun ya. Hale lzm.irden ~öndeı·diği bir telgrafda, 

• -1tland:ı. sizi sevmiyorum, siz de si- du. Sal tan.ita.ki hareketi, Lükscm- :a.y~th müca?elelttden aonra geri o kadar daMdan hotlanmu. Daha zi- Kehmed, genç kıza bugün için !stan· 
sl sevmiyeni elbet tmatursuıı0%? · atabil«e.klerdır. yade kendi yqında1ri Jlızlarla .kamı- bulda bulµna.cağ1w bildinnisti. Hare-

! Ani bir hareketle kolla.nndan 8JY- 1 !Jte mukaymeter bu şekildedir. De- şuyor. kelinden evvel llehmcd kat'i olal'9k 

;nıarak doğruldum, gece branlığıa- Çorluda Yeni Bir Göçmen Köyü ·-- ği§ikliktere_gelince ibwllar çok fazla- - Öyle ise ne fikirdesin?. Galib Bey ailesinden ayrılmıştı. Bu· 
da Suat, Suat diye meleyen hendeğe dır. EYveli i'rusanın mllstaltkem - Ben de br1miyorum doğnısu. nun içindir ki Ha.le. Mehmedin yalı· 
dtifmftş yetim bir kuzunun yara.mı- ~at~, fasılisı:ı §imal denizine kadar Herkesle mağrur bir tavırla lron~- y& bir daha gelmiyeceğini biliyordu. 
na kotmak değil başmı Qt\'irmeclm ,_ ımtıdad eylemektedir. Diğer taraftan yor'"' hiç Jmnseye a1dınnıycır Bu sebebden en iyi çare. gidip ona 
kaçtım, kaçbm.. s:eıçika, müstahkem hududlan ve tak _ Bu hareketi de birisi . ~- __ videyıediği te,Ylcri söylemesi ~i. Zi· 

• • • vı~ edılen_ dooanması ile, ihmal edi- döğüne alamet olabnir. nı uşun li çalına.ıunı mütcakib, kapıyı olduk· 
Aradan { eene geçtiği halde ODdu lebilecek bır kun;t ~Jdir. Bunun- - Merak etme, birçok kereler ha- ça genç bir kadın açtı. 

2 
haber :ititmiftim; Btri erimJllit la beraber, fel'ka!ade faık u kerl kuv ' Hale: 

C:liğeri lzmire gitmif.. vet w ~al:eeme ia~ile, Almaoiar, beri olmadan kendisini tedkik ettlm ~ - Seli.ın ':'eY burada nu? diye ~ 
Oh bu kadınlar ne çabuk wwtur • bu köçiik memleketın müstahkem Onu heyecana düşüren bir erkeğe do. 

ıar.. hatlannı yararak, zırhh lntabnnı rastlamadım . . - Hayır, deminden sokağa ~tı 
• • • lBı:'iksel i~ikametinde saldırmağı te- biye cebhesinden, elde edilecek mu- ğını gördüm. 

Çambcanm Liba.de caddeaine be.- mın _edebı1!rler. • vaffakiyetlerin tahakkuku çok müş- - Acaba, kendisini aramağa biri· 
kan bir evin balkonundan gilneiin et- • !Jöyle bır_ ha~etin fl_k avantajla- kül gö~ünmektedir. Sevkulcey~ ba _ sinin gelmesi halinde bir mektub fa· 
rafa ağır, ağır kızıllıklar ~~3ı:~k Ymtk~y ellel'inclen bir maan.ra ~ ~ugün ~orün.mıyen ?~r takım ak- kundan da bu manevra, daha ziyade lan bıraktı m1? 
doğuşunu scyredi~·oıuWl!- Kimbilir . . . _ . . . sülimelleri tevJıd edebılır ve bu se- müşkülitla kar~caktır. Zira - Hiçbir şey bırakr.ıadı 
pmdi o nerededir aradan seneler Çorlu (Huw.I} - ICL-a..:ntt çift- ,duldan mgın eevmcı yanık bir ıfade bebciendir ki Alman erkimharbiyes· ·· · b · • · 

t•W• h ld . .' 
1 

h li · h' bir liği arasilİllde tesis edilen "~,, eotli üe u.lat:.mqtır. dü Uncer .:rün kted' ı, surpru unsuru alı hazırda mevcud - 'l'uhaf, halbuki ben kendisindell 
geç ıg-ı a e o ~~ aya nı ıç b" .. kö .. H .. •• ,..ı... . j . . t ı go me ır. olmadığı gibi Alman kuvYetle . . bir haber ~..kliyo:-dum 
kuvvet kalbimden çıkaramadı! .. Bari 1~ goçmeı:ı 3 ...-un ·~ ~ • Her Uirlü yaşayış 1ttaiti dikkate Hulasa olarak, Alman görüa zavi- sa - h bun' k . noın • · 

, d 
1 

b'ld" -., Gece h mindıe Çorlunun taıwımış sunalan lı k k" 'Tk - y g cena ı, un, uvvetıı Fransız - :Eğ·~ isminUi söylerseniz ... 
mb es u o.a ıh ·ı ımecıı· :.. a o goec~ köy ve civar .köylerden gelen çok b- • a n:: oüyhcu du. . esa~~ann~ gö~ ~inin al~ndan hareket edildiği tak- ve İngiliz ihtiyatları ile kesildiğini - Ben Galib Beyin kw HaleyiDl· 
aynt.lmı Z'! .ır ıgım gece... na. . 

1
mın a m en ısı Abdürrahım, mı- dırde, halı hazır Taziyet. şu şelı:ild ·· ·ekti 

'..Jilmem 1&ası~ "Sizi sevmiyorum,, di- labalık bır halk huır bulumnu§tur. mar Kazım, kadastro fen memuru gözükmektedir: e gorec r. Kadın, derhar.l tavl'.ını değiştirerek· 
,>-ebildim acı i'eryadına bilmeden na- Bundan aonr& genç bir göçmen va- ~rin~~ daimt kontrol ve nezare _ Belçika ve cenubi Holanda üzerin- ~abi~i diğerle, l905 de tasavvur - Oh, affedersiniz, sizi kapı 5-
lill kulaklarımı tıkadım?.. tanda.şana vata.na kavuşmakla Cüm- tınde vucud bulan köy bir sathı mail- den uzun esas ta.arru 1 ~ lba~ manenası. bütün sürp- nünde bıraktm1... Selim Bey btJntl 

Oh o mes'ud olsun... Zarar yok huriyet hükOmetinden gördükleri de daimi güneşe maruz olarak inşa Almanlar için en isti~d r.aı:.m~sıj ~-enle bır ce,phe muharebesine ye- duyarsa, çok kızar... Buyurun, içe" 

geçirdiğim bir buçuk senelik tatlı aş- büyUk muavenet ve şefkatt.en duy- edilmiştir. sureti olarak kalmaktadır~ ~~ ı:. rını bırakacaktır. riye girin, dedi. "Le Te»ıpa,, [D6".Jan ı 1.'0T] 
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F• 1 d• d K •. Sanayi ve maden· 
ın an ıya a .an 1 iatihsaldtımız 

Profesör Fahreddin Muharebe Oluyor Ankara (Hususi) - 1kt1sad ve .. 
Kerimin konferansı kaleti sanayi Tetkik Heyeti Reisli • 

d d ... ğince sanayiimizin bugUnkU vaziye • 
çok alaka ~yan. ır 1 

Helsinki, l (A. A.) - Finlandiya,rette bombardıman edildi~ten sonra ti, noksanı, ihtiyaçları ve verimi hak 
Profesör F~hreddin ~erım tar:8' .. ajansının dün akşam._ki tarihle ver • karadan kızılordu tarafından iııgal kında uzun zamandanberi yapılmak-

fmdan, Beyoglu Halkevınde verıle-: diği resmi·tebliğ; edilmiştir. ta olan tetkikatın sona erdiğini ve 

Hayatta Telkin 

ceğini yazdığımız koıiferans çok ka· Ruslar barb ilan etmeksizin, hu- Kızıl tayyareler, Helsinkinin tay ~ hazırlanan raporun "·ekA.let maka • 
[Baş tarefı 4 üncü sayfamızda] Bugu·· n Yapılacak !abalık bir dinleyici .h~ur:unda ev - dudun bi~ çok noktasına hücum et - yare meydanını yeniden bombardı • nıına verildiğini bildirmiştim. Sana-

Ertesi sene yürüyüş ve atlayış bi- velki gün akşam verilmııtır. Halke~- mişlerdir. Bazı noktalarda Finlandi· man etmiştir. yiimiz en son hesablara nazaran bu-
raz fazlalaşır, oyuna devam edilir. Ü- s H k ti • leri rei.Sleri, doktor, h ukukçu, terbı- ya kıtaları Sovyet mütecavizlerini Şehli'ler Yamyo:r .. gün şu merhalede bulunmaktadır: 

• çüncü senede yine oyun fazladır. por are 8 erı yeci birçok simalar da hazır bul~ndu· ta:rdetmi§lerdir. Bazı noktalarda ise Helsinki 1 (A.A.) - Dün en mu· Bugün, memleketin geni§ norma\ 
Orta mektebdc jimnastik: Orta A keri Liseler Voleybol Şampi- ğu konferansta. profesör evvela msan düşman ileri hareketine başlamış, him hava tehlikesi işareti beş saat ihtiyacı nazarı itibara alınmak !Jal"-

:ınektebde yürüme, oyun, koşma, jim· ronası : ı:ıahsiyetinf, §uur ve şuur altı saha • fakat öğleden sonra Sovyet ilerleyi§i sürmü§ ve bu müddet zarfında bir ta- tile, bez ve basma ihtiyacımızın %12 
nastik yaptırılır. Oyuna yine yer ve- Kuleli, Maltepe, Deniz, Bur • \ larının psikolojik tavsifl~ yapmış, h·er tarafta durdurulmuştur. raftan yüz binlerce insan sığına~Ja.- sini, iplik ihtiyacımızın % 52 si~i, 
tilir. sa Askeri Liselerinin iştirakile tabii insan ruhi me~ikelerı arasında- Kareli berzahında, Rus hücumu ra girerken diğer taraftan da Fın - yünlü kumaş ihtiyacımızın% 83 UnU, 

Lisede jimnastik: Lisede koşma, yapılmakta olan Askeri liseler ve iki ahengi ve iradenm beşer hayatı~: ağır topçu ateşi tarafından hazırlan- landiya hava topları Rus tayyare • yün ipliği ihtiyacımızın % 26_ ~~, 
atlama, jimnastik, oyun leybol şampiyonasına bugün de daki rolünü anlattıktan sonra tabıı mıştır. Aagoda gölünün 3.imali şarki- lerine ateş açmıştır. sun'i ipek ihtiyacımızın 10 4a mı. 

Yüksek mekteplerde: Jimnastiği a· saat 4 de Beyoğlu Halkevinde ferdlerde telakkinin bilhassa şuur altı sinde iki Rus tankı tahrib edilmiştir. Yarım saat fasıladan soma saat kağıd ihtiyacımızın % 32 sini, §işe 
tıyorlar. Bu doktoru, sporcusu çok devam edilecek, "Kuleli_ Bursa,, , ~~.asın~ tesir .. sur.elite h~sule geti':· Diğer iki Rus tankı da Kareli berza- 12.15 de tekrar alarm veril~iş .:·e ve zücaciye ihtiyacı~zın ? . 6~ ünU, 
olan yerlerdedir. "Maltepe _ Deniz,, karşılaşmala- dıgı netıcelcr uzerınde mUşahedelerı- hıııda tahrib olunmuştur. bu alarm saat 14.15 e kadar surmuş- şeker ihtiyacımızın < c 80 ınını, ken· 

BİZİM l\IETODUl\IUZ rile şampiyona nihayetlendirile- : ni ve bunların tarzı tesirini anla~~ış- Finlandiya kıtaları hiç bir noktadn tUr; di milli sanayiimizin istihsal~tile 
Oyun, jimnastikle vücudü terbiye cektir. 1 tır. Telkin suretile vücude .ge~rılen hududu tecavüz etmemiştir. Rus tayyareleri merkez garını he- karşılamaktayız. Hali hazırda ın~a 

edeceğiz, sonra spor yapacağız. Bi • en kuvvetli hastalıkları ve bunların telkın ıle ya· Bütün gün Ruslar bir çok hava def tutmuşlarsa da isabet ettireme - edilmekte olan fabrikalar işlemege 
?.im memlekette tabiat ferde kuvvet, Şampiyonanın 1 pılan tedavisi üzerinde bir çok .. hoş bombardımanla ... 1 yapmıf'.tır. Helsin- mişlerdir. ve mevcud olanlar tam randımanla ku L • k" namzedi yaptığı bütün maçları • ~ 

dret vermiş, spor yapıyor. a ın kazanmış olan Kuleli takımıdır. misaller anlatmıştır. Mesela vucud- kinin iki defa yapılan bombardıma • Tayyareler çekilirken Sandviken çahşmağa başlayınca bu nisbe~er. de.. 
Vücud esaslı surette yetişmiş değil, İkincilik, üçüncülük te Maltepe 1 deki siyil den~len .k~~~r~ıklara nasıl nında, bilhassa siviller kurban git • mah:ı-11esine bomba atmışlar, bura- ğişecek ve o ~~an •.. P~~kl~ ihtiya-
onun için sporcu azdır ve iyi yetişmiş ile Deniz arasında paylaşılacak- tesir ederek gıderıldıgını, ~onrav~~hi m.iştir. Bir çok binalar yanmıştır. da bır çok evler yıkılmış ve on kadar cımızın <'(, 85 ını, yunlu ıht~yacımı: 
değildir. hadiselerin uzviyette yaptıgı degışık- Ekserisi kadın ve çocuk olan ölülerin ev de yanmıştır. zın iplikte % 60 ını, sun'i ıpek, çı-

Oyun mebde noktası olunca niha - tı;İektebler Futbol Şampiyonası: likleri, vücuddeki uzvi bozuklukların tam miktarı henüz malum değildir. Yıkılanlar arasında yüksek fon mento, kimya mamulatı ihtiyacımı-
Yete doğru gideceğiz. Oyun başlan • tevlid cttigvi ruhi sarsıntıları beden Vı"purı· de bombardıman edilmiş • mektebi de vardır. zın ~,0 100 ünü memleket dahilinde Mektebler arasında tertib edi-
gıç, spor nihayettir. Biz de bu işi ni· ve ruh faaliyeti müvazenesi nokta· tı·r. Burada da bir kaç yangın çıkını§ Vila'-'etlerde vaziyet daha fecidir. temin edebilecefriz. h len futbol maçlarına da bugün J ~ 

ayet noktasından başlamış, başa git başlanacak ve şu karşılaşmalar sından tahlil etmiş bilflha~·e çocukluk ve hepsi sivil olmak üzere •1 kişi öl • Vibrag da alevler içinde yanmakta- Maden işlerimiz de bugün şu vazi-
llliştir. Bu ilk mekteb talebesinin tan itibaren yapılan telkın ve nefse müs ve 13 kişi yaralanmıştır. dır. Rus filosu Aboya yüz kadar yettedir: Ereğli kömür havzasının 
b nrillfünuna devamına benzer. ya~~::~;;adında: Darüşşafa- itimadın hayatta muvaffak olmak Kokta, Kemijarvi, mttila ve Pos- mermi atmıştır. Viborg civarında bir 1938 senesi ?.arfındaki imraratı 1.750. 

Spor: Sporda belli b~lı, atletik S· ka _ Erkek Muallim 13.30. noktasından ehemmiyetini anlatmış- tamo şehirleri de bombardıman edil- hastahaneye isabet vaki olmuştur. bin tondur. Bu miktar 1925 senesin· 
Porlar, mücadele sporları, sıhhi spor- tır. • . . . mı·ştı"r. Buralarda da zarar ve ziyan Hango üç defa bombardıman edil - de 600.000 ton idi. Üç senelik maden l Galatasaray - Pertevniyal 14.40 
ar olmak üzere Uçe ayrılır. Bunları Bundan sonra telakkının cemıyet vardır. miştir. nrogramında 2.700.000 tona çıkarıl-b.1. hhi ı ı Şeref stadıııda: Yucaülkü • t • ,,. 

ı ıyorsunuz. Yalnız sı spor ara hayatındaki tesiri üzerine tarihı mı- Sal{ko· ıan üzerine yapılan hücumda Resmi maliımata göre, Ruslar Hog mnsı derpiş olunmuştur. San'at mektebi 13.30. 
lllUcadele sporlarını biribirinden ayır sallerle uzun izahat vermiş milletıe- iki Sovyet bombardıman tayyaresi land adasını, Seiskari yarım adası- Divrigi demir mndcıılerinde fanli· rn Boğaziçi - Taksim 14.40. l d"d alıdır. 1 rin hayatında ve bil~assa h~~b erd.e diişürülmüştür. nı ve Terijakayı işgal etmişlerdir. yete hız verilmiştir. Dalrn şi~ ı en 
Şimdi bu çerçeveyi çizdikten son- Askeri Liseler ~~~:ettişi Bursaya manevi kudretin, sinır harbının psı- Helsinkiye yapılan ilk hUcumda da Finlnndiynlılar Taarruzu Karabi\k demir ve çelik fabrıkaları-

l'a sizin belli başlı hatırınızda §U nok- kolojisini tahlil etmiştir. Telakkinin bir Rus tayyaresi düşürülmüşti.ir. Plish:ürttiilcr ııa 200.000 ton demir cevheri sevke-
taıar kalacaktır. Bir kimseyi sporcu Üç gündenberi şehrimizde As· tababet sahasındaki tesirini t.elkinle Diğer bir yerde de 4 üncü Rus tayya- Stoklıolm, ı (A.A.) - Carelie ber dilmiş bulunmaktadır. lfarnbU~Un 
l'etiştirecekseniz temelini oyun ve keri Liseleri teftiş ve yapılmak- husule gelen hastalıkları ve bılhassa resi indirilmiştir. ?.ahında Teriyok mıntakasında şiddet birinci yüksek fırını ilk musaffa Türk 
jimnastikle kuracaksınız. Onlarla te· ta olan Askeri liselerin spor fil- yalandan hastalık icadedcn tipleri, Sovyet tayyareleri hiçbir netice a·l li bir muharebe olmuştur. Ruslnr, a- demirini çıkarmıştır. 
tnel kurulduktan sonra spora geçen minin tamamlanmasında bulu • telkin olunmak kabiliyeti fazla olan maksızın Helsinkinin 200 kilomet - ğır topların ve hava bombardımanla- Senede 10000 ton saf bakır istihsa~ 
bir kimseyi 30 yaşında ihtiyarlama- nan Askeri Liseler Müfettişi safdiller ve isteriklerle, ihtiyar bu -1 re şarkı~da Uttis. ,Kanpisis demir nnın müzaherctile biribiri ardı sıra li için kurulan ve nrbk işe girişmiş 
l'nış, 30 yaşında faaliyeti bırakmamış Kurmay Albay Adil teftişlerde naklarda telkin neticesinde husule yolunu bombardıman etmiştir. dalgalar halinde ileri atılan hücum bulunan Ergani bakır made:ıi, yur-
&öreceksiniz. bulunmak üzere dün Bursaya ge.len marazi te1.ahürleri ele izah ede- Rus filosu, dlin sahilin bazı nokta- kıtalarile Finlandiya istihkamlnnna dumuza senevi 6.000.000 liralık d6-

l3u seri yapılmadan diğerine geç - gitmiştir. rek alaka uyandıran konferansına tarını ve Seiskari adasını bombardı- taarruz etmişlerdir. Finlandiyalılar, viz sokacaktır. 
l'nekle insan evvela bir iki parlak mu- - 1 son vermiştir. mana maruz tutmuştur. Seiskari a - bu taarruzları muvaffakiyetle püs- Kuvarsan ve Murgul bakır ocak • 
Vaffakiyet kazanır. Sonra biter. He~ Beyazıtspor - Barutgücü A takım- ....... . ............... c.11 . ... ................ dası çoktaııbcri tahliye edilmişti. Bu kürtmüşlerdir. ları da senevi 8-10 bin ton bakır v~r-
ltendi mesainiz kırılır, hem genç so- ıarı, saat 15. Asker kö,eal adada yalnız bir fener bekçisi vardı. Helsinki, ı (A.A.) - Sovyet kıta- mek üzere işe baslamıştır. 
rıer. Onun için Türk gençliğinin te - nuslanı Göre, l'inler Jliicum atı Patsnına'yı şiddetli bir bombardı- Senevi 1.000.000 ton krom ihraç 
?lle}i oyun ve jimnastikle kurulacak- 1940 Balkan oyunları Garb Gephes ı·nhe Etınişlt'r mandan sonra işgal eylemiştir. edecek olan şark kromları öevlet 
tır. Ankara, 1 (Telefonla) - Bütün Moskova, ı (A.A.) - Tas ajansı Sovyetler yeniden Kirkinaes ve şirketi, daha şimdiden 214.000 ton 

Sporcu Balkan milletlerinin iştirakile herse- Bir Fransız tarafından verilen resmi tebliğdir: Salmajakovi Rebirlerini bombardı - krom istihsal etmiştir. . . 
00 81! 8'l 30 te<>rinisanide sabaha karşı şaat mnn etmişlerdir. Bu kıyme. tler. e n_azaran .filln.ayiı~z - ne tekrarlanan Balkan oyunlarının tt \ tı 1 d 

B ı~uı gUcU 8 h ın a 1 ... 940 ı b h d Tür" Tayyarn araroAahında 2 de, Ladoga gölünün şimal sahilin· Londra, 1 (A.A.) - RelsiP-kiden ve maden ıstıhsa .a mız, ı.erı ogru 
yapll cak ma ÇI r ~ ıncısı l yı 1 

son a arın a. - li de kain Kovojna kasabasında, Ma· Reuter ajansına bildirlliyor: bir atılış harekctıne gcçmı§ bulun • 
3/12/ 939 pazar günü Barutgücü !kıyede yapılacaktır. Bu sene Atinada [Baş tarafı 5 inci sayfamızda] ncsi1la kasabası istikametinden gelen Hel!'ıinkinin saat 17 de yapılan bom maktadır. 

llnbasında yapılacak maçlar: yapılan oyunlarda bulunan oyuncu· mürettebatına medeni bir millet de- Finlandiya askerlerinden mürekkeb bardımanında bir çok bombalar atıl- --ıı::c:=====n~~e:-!!!"'=-:?~~ 
1 Beyazıtspor - Barutgücü B takım- !arımız hakkında Maarif Vekaleti nizcisi ateş etmez, paraşütle canını bir müfreze. Sovyetlcr birligi hudu- mıst:.ır. Başlıca hedef clektr.k fübri- .. .. . .... .

1 
. T 

11
. 

1 

v H clsinki, 1 (A.A.) - Hemen he • 
a b. ·ı t k ·· k 1 d h d d k k ı ·d· men butun ecnebı gaz..:!~ecı erı, a ın-rı, saat 13, takdirlerde bulunmu§tur. kurtarmaya çalışan ır pı o a ur - duna tecavuzle ızı or u u u ara- ıı arı ı ı. . . b' Est , .• 

"VV'V'VVVVV'V'V'V'V'V''VV'VV'VV'VV""'""'"""""""""""'"""'-AA-AA.AAAA~ vvvvvvvv şun sıkılmaz. Denizlerin ve havaların 1 koluna taarruz etmiştir. mtalarımız, Pek Çok Krulın Ve Çocuk Öldü ne gıt:nek Uzer~ ·~ on: a .v~p~~ 
v merdliğe dayanan lmiueleri böyle lt.,inlandiyahiarı Finlandiya arazisine Bcrne. 1 (A.A.) - Netional Zci - le ~eh~rdeı~ müf'.ar .. knt cunırer t~· 

O 1 r lbir namerdliği haram kılmıştır. ısü1111üşlrr ve builnra zayiat v~rdir • tung gazetesinin muhabiri, Sovyet o- ~veç. ıle Fi~la~d~ya ar~~ınd~ ~~r Fi~ 
Umf upınar havuza Yüzb~ı yine sesini yükseltmeden, mişlcrdir. büslcrinin bilhassa ltadın ·.e çocukla- lu m.ünal.calut/nl,ıtaa ubram ş_ •• r Ce b ·· hl ·ı · f d t 3 ·· 15 e öld'" d"" ~Unü k d a· Öl 1 landıva ıle Norveç arasındakı şırnal g İ rd İ o sakin ve yurek fcra a ucı sesı e Aynı gece zar ın a saa u geç rı ur ug ay e ıyor. en er - • f . 

1 :n· k ·· el lmrnl ad · ı devam ediyordu: l{arcli berzahınııı RaasııH kasabası den bir kısmı henüz ankaz altında bu hududunda Ruslar tera ında~ L'.1alga
0

.6 

va ... ırdaçkgun e\'\t' Dı lası cı- ( Bn5tn.rafı 1 inclde) - Bu harbde Almanlar yangın çı- tarafından mitralyöz ateşi açılmış- lunmaktadır. Erltkonun evi tamamen dilmiş olan ~u~u 0,kyan~sad şımb. k.~ 
• •n a araya o uran um upınar Fr .1 ı .1t .. h 1 k b" yanumı sahıllerı seKencsın en ırço "npu .. . ım· . ta • a - ansa ı e ngı ereye taarruz karan mermiler de kulalnıyorlar. Ba- tır. Bunu mutcakıb, kala a ı ır yıkılmıştır. Ankaz altndan çıkarılan ...,,. " : . .. . . 

t}}ir ru. dun ş.e~rimit ~e ge ış vel eden Almanya değil, belki Almanya- zan da düşürdükleri veya esir ettik- Finlandiya piyade talnmı Korkiama- kızı ağır yaralıdır. t ınl:mdı~ ah multccı gelmiştir. 
edilmek ıçın stınye havuz arına • ta d' b ·· k"' h b" · · · · · l . . .. t . t • H F" 1 a· ~ 1 '-- f t ·ı· ır ıll n· 'I' c YolL'ldı alın }a aITUZ e ıp, ugun u ar ın me- leri bir kaç tayyarccımızın ısım erını ki kasabasına t:-.cavuz c mı§ ır. u- ın an ıy:.ı. muu-u ıer 1.ara ta e - ngı i7. dZ ıaçı ır nyy3J1 

'f :ınıştır. ~uliyetini Üzerlerine alanlar, İngiltere rady~ vasıtasile bize haber ve~?k du~ kı~-ılarımız~n mu.kabil tan:ru~ nPrjik bir muk:ı.w~et .gi!steriy~r. Loııdrn, ı (A.A.). --- ~~liz Kızıl· 
nı 1vapurl•rnı ıza t llb ıle Fransadır. suretıle nezaket ve kabadayılık gos- netıcesınde, Fmlandıyalılar kcndı Rııslar Rdetçe krhır faıkıycCcrıne haçı bugi.in Finlan•lıyayıı. ılaç ve hııs-

ln . ngll Z flrm 1 
b - Muhasamat başladıktan sonra teriyorlar. Bu ne perhiz, o ne lahana topraklarına püskUrtülnıüşlerdir. 10 rnğm<:n yalnız balıkçılar ~ll.rımadası- tnhnne Jeva.zımı doln hlr tayyare gön 

\la gıltere~? ısmarhu~acak. 01~ ~l Almanya, Fransaya ve !ngiltereye turşusu ... Gel de işin içinden çık. asker ve bir yedek sübay esir alın • nı işgal edebilmişlerdir. d"rmiE}tir. Tayynre Hclsinkiye anza-
tit-p~~n munakasa ~Ud~eti b~t~ı?- sulh tekliflerinde bulunmuş ve Sov-1 - Hayır yüzbaşım, düşman o isim nuştır. Sabaha karşı saat 4 de bir Fin Münalm.Eıtın İnlutaı V" l\liilt,~ilcr sız olarak vrrl!lıştır. 
~~akMada~~~~~~~~~tlff~~~AfmMy~n~lh~~ ,~~n~~~m~lik~b~let~d~p~~~~üKareli~~-==~======-=-~~~===============~~~~~--
\n e bu vap.urlnrın ıhale edıldıgı ı:u· liflerine açıkça zahir olmuştur. Çün- değil galiba münhasıran propngnnda hı üzerinde Tcrmoleıva kasabasındalti l d 
~aliunter .fırması y~pmı~r. Bu ~ır-.ku Sovyetlerbirliği, harb çabuk dur- olsun diye dünyaya ilan ediyorlar. . l.arakolumuza taarruz teşebbUsünde M. M. Vekaleti f-lava Müsteşar ığın an: 
l'oı~~ ~ehlıfn~melen J?e~let Denız ·,durulursa memleketlerin ve bütün Aca.yih Böcekler! bulunmw~. fnlmt tüfek ve mitralyöz ı _ Hm•a sınıfın.in tayyare ''e yer telsizlerinde jstihdrun edilmek 
t ..... ·k 

1 
•• ıdaresıne ?'elmı~. Burada milletlerin vaziyeti, cezri .surette dil- Bu aralık bir ses yükseldi: ateşile püsküı tUlmUştür · üzere telsiz muhs bereci ve makinistile meydan tem·ir ışıld:ıklannda istih· f~ kul edecek hır komısyon tara • 11 1 ği k • . . . y·· b ·· ad eder misi- . . · · 30 · · ilıd . . . ze ece anatınde ıdı ve yıne o kana- - uz aşım musa, e Finlandıya askerımn tcşrınısa.. dam edilmek üzere elektrikçi alınacaktJr. 

I~ a~ tetk~k edıldıkten sonra vapur attedir. niz? nide, sabahın saat 8 inde yaptığı mü- 2 - Telsizcik!" kara ve deniz ordusunda muhabere onba~: ve çavuıı· 
n ıhalesı ~apılacaktır. s·· l vlum • . "k. .. . . J7 1 

l'\ ·- c ·- Gerek Almanyanın sulh tek- - oy e og · selluh ycnı tahrı at uzennc, ;ı.ızı or- luğu veya piyasada radyo tamirciliği yapmış olacnktır. 
\Jsküdar ceza evİ mÜ• liflerini, gerek harbin süratle netice· - Telefon düşman tayyarelerinin du başkuınandanlığının emrile Le - 3 -- Elekı.rikçi!crin dinamo i§let.mi.5 ve akimlô.tör doldur:mu§ ve bun .. 
du·· •• •f • • d lenmesini temin maksadile Sovyeller görilndüğiinU haber veriyor. ningrad askeri mıntakasındaki kıtn- }arın bakım ...-c tar~irlerini ba§arabilmiş olmaları lazımdır. Sanat mektebi 

ru vazı esıne ıa e •V• N'"bet . f"l h al • K l" b __ , d· ·e dı"gver lllUh· 1 b' lh d . t• t kt b' l ıları tcrcı"h olunur • • Birlıgı tarafından yapılan teşebbüs . 1 - o çı ı o av ansın... c.., arcı er~un an\: mezun arı ve ı assa enız ıcnre me e ı çar cç . 
U edıldı teri, lngiliz ve Fransız zimamdarları ı Ayni sakin telftşsız tavırlar, nyni teJif mıntakalardan, Finlandiya hudu 4: _ lslt:kliler arasında Ankara ve Istanbulda müsabaka imtiham 

~l Sküdar Cezaevi müdürü Cemil Uz. huşunetle reddetm"şl dir V .. ~ vekarlı ve metin ses ve biraz sonra dıınu aşmııılardır. Rcpola ve Poroso- yapılacaktır. Bu lıntıhand'.l sorulacak sualler Yüksek :Mühendis binb ı 
\h.. bundan bir müddet evvel Vekalet bu d .b tti Hı er · . azı}e üç umacının A.letlerlne doğru koştuk- zere mıntakaJartnda kızılordu cüzü- Refik üsfün'ün pratik elektrik ve radyo kitablnrındd ynzılı olan bahwler· "<li"l- • n an ı are r. avas a3ans1nın . 
""' ·qıe alınarak mahkemeye venl - çal 1 kah l"tik 1 b k lar. mı göriıyorum. Arkalarında kalın tamları, devlet hududunun garbinde den ve bu ~itablann derece ve ayarından tcsbit edilecektir. 
"llıru y gı ı ve po ı acı an u va ıa- . ü . 1 . crd" p t Esk" h d d b" ku tı:b· 't · apılan muhakemesinde bera- la.ra knrcıı dl bllirl ., elbiseler , sırtlarında para.şi.it n ~- 10-15 kilometre ıler emışl ır. e - 5 _ MUsaJıa.kada kazannnlar ayrıca ışe ır e e ır rsa ıı ı 

e•~· ğud 4--'~- -. .:e • - !>i ne ye er. ,, · k · "k t"d kızl d d"l ·kil ki iha ·1ıı .. v t"l kt" ~il ."'lll§ oldu n ıın &.O.J\.1ü.1· VuUıesı- vvvv kil ettiği kocaman kambur , yüzlenn- rozavods ıstı ame ın e ı or u tutulacaklaı ve sen ı cnne u anaca arı c z ve a e er cgre 1 ece ır. 
~ ıa.de edilmiş olup dünden itibaren IKTISAD iŞLER/ 1 deki beyzt geniş göilU maskeler, cUzUtamları Suozarvi gölüne yaklaş- Tahsil dereusi orta melet.eh ve muadilidir. 
~evindeki işine bilfiil başlamıştır. • • • burunları hizasındaki gaz maske.<rl - mı~lnrdır. Kareli berz~ındn kızılor- 6 _ lstcklilerin istidalarile birlikte g\."'1derecekle:i v ikalar şun • 
~ u enerjik genç adliyecimize geç- Batan bfbklerın nin hortumları ve yamyassı acaib du cllzUtamlan Metsapırtti k~ba - lardır: 
~~ 0es~ .der ve yenid~n ~B.Bladığı parası başlıklarla insandan ziyade korkunç sın~ ve Kırokkola i~s~onun.u ışgal A) Tahsil deı-ecesini ıösterir mekteb diploması tasdikli oureti, 

de hüyUk başarılar dılerız. 1n 'lte ve efsanevi böceklere benziyen bu ce- ettikten sonra, PerlJokı şehrıne yak- B) Nüfus cüzdanı ve as~erlik t erhis vesikaları tasdikli sureti, 
tfaırnı K m•I lhUfall 1 gı r e sularında batmış otan1sur ve feda.i adaml&rUı tayyareleri- la.şmışlardır. Bu harekat esnasında, C) Şimdiye kadar çalışmış olduğu yerlere aid vesaik ve bonservisi 
~ı;1_ yonyen vapurunda malları bulunan . . . nı · 1 tı H 
~i'<l{Sek tahsil gençliği Namık l{e- tüccarlarımız paralarını almak için ne &tlamal~ıle yilkaelıp gözden kay- o ~;catineesır ~ ınmışt r . a1v~nı~k mu sureUerJ. 
hı.:'~ll Ölüm ıldönUmü münasebetile . • l bolmaları bır oldu.,, halt:.ıe r agmcn ayyare erımız e- 7 - Ya.s haddi aza.mi 3C §İ geçmemelidir . 
• ~'Un • Y . . sıgorta J,umpanyalarına müracaat et- şif hareketleri yapmışlar Vipuri v~ 8 _ İstida ,,e vesikala~· açık adreslerile birlikte nihayet 15 J. kfınun ~ Eıaat Uçte Ünıversıte konferans mişlerdir •""" • ...,, k" /ta d '1 bo 939 tar·ıııın· e kadar Anka .. -.:ıa M. , .... V. Y'.F-va Müs+ .. ,,, .... bgı~ na göndeıilmis. ı:ı.una b" t ı tı ktı · T ı·k r d l Helsin ı yyare mey an arına m .~ .ın ll1L ~ 1ı ~u to a ır op an . yapaca .. r. Vapurda bulunan 600 balya t it'tikl er l C a amı yara ıyan balar atmıslardır olacaktır. Bu vesaik tetkik edildikten sonra kimlerin imtihana. iştirak ede-

t plantıda Edebıyat Fakultesi tak . 1n . .. . .~ . k d ~ · uı edi'---::. 
At. tinler h" ··d · · f ·· as yolile gıltereye gondenldıgı a ın So""-·eUerin Aldı;ı.;.. Yerler l'Ac;.i ve tıutihan günü adreslerine tebliğ edilece.ktir. Kab .. ·~ol .belli :'l.I 'A~ §er ı,. mu errısı pro esor . . . . . .. ı · .r "'' ""O k 
rb..•"lhad Tnrlan tarafından bir kon- ıçın bu malların takas pnmlerının bu Balatta Köprüb~ı mahallesinde Helsinki, ı (A.A.) - Sovyet kıta- olmadan beyhude masrafı mucib olmamak içın bu vesaı ın noterli~ en 
~~'lls 'Verilecek ve bunu Edebiyat yük bir kısmı sigorta ettirilmemiştir. Çiçek sokağında 38 numaralı evde O· ıarı, Hyrsylae ve Kacanaeseııkeyc musaddak olmasına. şimdilik lüzum yoktur. Bu vesa.ikin bulın:.ılan y ... rin 
~Uıteai "Tarutiınat edcbiyab,, asis- Bu sebeble alruradar tilccarlaı·dan ba turan İhsan ewelki gece Abanoz so- doğru yürümüşler ve körfeze Kron- askerlik şubesince tasdrıd kMidir 
ıı lılelı l " · t~ ö kızı Gül' · f sk · İmtihan sonunda ke.l:r.ıl dllenler vesikalarını lüzum görülecek '1ekil· ~ nıed Kaplanın ve Hukuk zı arı e ... emmıy.a surette zarara gir- kağında mer mır tara ın- 1 Uı.Ciın 40 mil açıklarında Sei arı n-
~~ si con sı~ındGJ: ~ec.detin btr mektedirler. Bu tüccarl.ır t .. g: ıtcreye dan terlikle başından yaralanmış, <l::ı.sile Sovyet hududundan 10 mil ile- de ikmal edeceklerdir. 
>- ..... l t tm· l 9 K bul dll---ı..ıeıin lacaklan ücret talısil ve ba.rem dereceleri• " ~\\- -.ı lakıb edecek ,·e sirln ba- sevketrnetı: &-.ere pi:,_s ... ·hv yeniden Gülizar yakalanarak tahkikata. baş- ride Terijoki limanım zap e ı§ er·· - a e Q;\1l1 

"-lltclıa.b ı;i~"lcrl ukı.y; -.cak~. ..ıxıülıa~ta ~~lamışl~r.l!lr. '1U1mışb" dir. Bu liına.n, denizden şiddetli su - ne göre 60 - ıns liradır. . 92,, "6082ıı 
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Istanbul Defterdarlığından : / 
EJUp, F•Hh, EmlnönU, Beroııu, B•tlld•f· Oaklll•r, K•llıklJ, M•lmUdUrlUklerlnllen mUl•k•l(.t1J1I 

939 111 fub•t !940 a •ılık m••tl•rının tediye gUnlerl • • • • !..--

-
ve yetlmlerln blrlnclklnuri 

2/ 12/ 1939 CUMARTESİ 
13.30 Program ve memleket saat a

yan, 13.35 Ajans ve meteoroloji ha
berleri, 13.50 Türk müziği. Çalanlar: 
RC:}ad Erer, Ce\'det Kozan, Refik 
Fersan, Kemal N .Seyhun. 

Okuyan: Müzeyyen Senar. 
ı - Osman Beyin Hicazkar peşrevi, 

2 - Arif Bey - Hicazkar şarkı "Bir ha
let ile süzdü yine çeşmini dildar,, 3 -
lJdi Mehmed - Hicazkar şarkı "Seni 
candan severim,, 4 - Osman Nihad -
Hicazkar şarkı - "Ellere u:aktan bak 
bana yakın gcl,, 5 - Reşad Erer - Ke
man taksimi, 6 - .... Suzinak şarkı 
-''Görünce gerdanında çifte hali,, 7 -
Snznrık saz senırusi. 8 - Hüzzam Tilr 
!.i.1 - "Alıverin bağlamamı,, 9 : Bursa 

TAR1Ht 

4/ 12/ 1939 
5/ 12/ 1939 
6 ' 12/ 1939 
7/l:li 1939 
8 / 1211939 
9/ 12/ 1939 

ııazartesi 

salı 

çarşamba 

perşembe 

curna 
cumartesi 

TAR!Hl 

4 12/ 1939 
5112/ 1939 
6/ 12/1939 
7/ 12/1939 
8112/ 1939 
9 12 '1939 

pazartesi 
salı 

çarşamba 

perşembe 

cuma 
cumartesi 

B~ilctaş Malmüdürlüğünden: 
Mülkiye yetim Askeri yetim 
ve tekaüdleri ve tekaüdleri • 

1 - 150 1 - 350 
151 - 350 351 - 700 
351 - 500 701 -1000 
501 - 650 1001 -1300 
651 - 800 1301 ·-1600 

801 Ha 1601 na. 
Eminönü Malınüdürlüğünden: 

Mülkiye yetim Askeri yetim 
ve tekaüdleri ve tekaüdleri 

1 - 400 1 -- 600 
401 -1000 501 -1100 

1001 -1400 1101 -1600 
HOl -1800 1601 -2100 
180.1 -2200 2101 -2600 
2201 -- na 2601 -- na. 

Beyoğlu Malmüdürlüğünden: 

Mülkiye yetim Askeri yetim 
ve tekaüdleri ve tekaüdleri 

1 - 200 1 - 600 
201 - 550 601 -1200 
551 - 800 1201 -1800 
801 -1050 1801 -2400 

1051 -1300 2401 --3000 
1301 na. 3001 na. 
Kadıköy Malmüdürlüğünden: 

Mülkiye yetim Askeri yetim 
ve tekaüdleri ve tekaüdleri 

1 - 250 1 - 500 
251 -- 500 501 -1000 
50.1 - 750 1001 -1500 
751 -1000 1501 -2000 

1001 -1250 2001 -2500 
125 t. - ila 2501 - ua 

. - - ..... .. 
Üsküdar Malmildürlüğünden: 1 r Eyüp Malmüdürlüğündea: ~ 

Mülkiye yetim A!'!keri yetim Mülkiye yetim Askeri y&i"t~ 
ve tekaüdleri ve tekaüdleri ve tekaüdle.ri ve tekaüdlerl 

1 - 300 1 - 600 j t' 1 - 40 1 - 100 
301 - 600 601 -1200 41 - 80 101 - 200 
601 - 900 1201 -1800 81 - 120 201 - 400 
901 -1200 1801 -2400 til - 100 401 - 50C 

1201 -1300 2401 -3000 161 - Ha 601 - ili 
1501 ila 3001 ili. •00 G:ll - ilii 

Fatih Malmüdürlüğünden: 
_ Mülkiye yetim A~keri yelim 

ve tekaüdleri ve tekaüdleri 
1 - 500 . l - 500 

501 --1000 . 501 -1000 
1001 -15o0 1001 -1500 
1501 -2000 1501 -2000 
2001 --2500 2001 -2500 
2501 - mı . 2501 - na. 

1 inci ki:ıe 

Ask~ri ·ıe yetia. 
teknüdleri 
2 nci kise 

3001 - 3600. 
3501 - 4000' 
4001 - 4500 
4.501 - 5000 
5001 - 550~ 
5501 - na 

halk türküsü. ' 
14.30 MUzik • Riyaseticümhur ban

dosu - Şef - İhsan l{ünçer,, 1 - Franz 
von Blon - Marş, 2 - Richardz - İs -
panyol Rapsodisi,. 3 - G. Pare§ - Ri
~ild uvertürü, 4 - P. Vcllones - Prelüd 
ve Hind dansı, 15.15 - 15.30 Müzik 

l - Zat maaşları sahihlerinin muayyen günlC'rde kişelere müracaatlc maaşlarını almaları lazımdır. Aksi takdirde istihkaklan umumi tediyattan sonra v<:'riiecektir. 
2 -- Tediyatu sabahleyin saat dokuzdan - itibaren başlanacak ve on ikiye- kadar devam edilecektir. Ve öğleden sonra saat :i3 te tekrar ba8lanacak, 17 de nihayet bulacaktır. 
3 - Maaşlarını Emlak Bankasındrm alacak olan zat maaşları sahihlerinin cüzdanlarının malmüdürlüklerince vizesine lüzum yoktur. Bunlar doğrudan doğruya Bankaya mÜl a-

caatla istikrazatta bulunabileceklerdir. · 27 / 11 1939 

. "Dans müziği - Pi., ,. 

Tepebaşı Dram 
kısmında 

Gece ••at 
20 - 30 da 

18.90 Program, 18.0& .Memleket sa
at ayarı, aJans ve meteoroloji haber
leri, 18.25 Müzik ' 'Radyo caz orkes-
trası ,, lü.00 Türk müziği . Çalanlar: ŞEYTAN 
l'ecilıe, I~eı:n<l Erer, Ce\·<let Ko;ıan, • • • 
Buşon Kam. t tildat Crllldrsindt> Komedi 
· I - Okuyan: Muzatfer İlkar. Kısmında 
- l - Arif Bey - Hicaz şarkı "Saydey Gündüz saat H de 
ledi bu gönlümü,, 2 - .... - Hicaz şar- KEL OCLAN Çocuk oyunu 
kı - "Ne bahtımdır ne yari bi aman,, Gece saat 20.30 da 
3 - Rıza Bey - Hicaz şarkı - "Gamze- KAN KARDEŞLERİ 
den hançer takınmış,, 4 - Refik Fer- • • • 
san • Hica?. şarkı "Mahmur ufuklar- HALK 0Ptı.:RE1'i 
da batan gün gibi ölgün,, 5 - Arif Bey Eski Çağlayanda 
Hicaz şarkı "Aman dağlar canım dağ- Bu akşam ce pazar 
lar.,, . Matine 16 da 

II - Okuyan: Radife Ertf'n. ZOZO DALMAS'LA 
1 - Salfıl.addin Pınar - Eviç şarkı - (HALİME) 

"Göz yaşlarınız kalbime toplıuımııı,, Büvük şark opereti 
2 - İshak Varan . Eviç şarkı "Son ay- •• 3 perde. Yeni bale 
nlığm matemi,, 3 - Nikoğos - Ferah- A 

nak şarkı - "Bir tıflı yosma eda pek,, İstanlıul Asliye Altmcı Hukuk Ha-
4 - Halk türküsü - "Esmer bugün ağ- kimliğinden: 
1 Davacı Sultaııahmcd Ycrebatnn 
runış.,, . . 

III Ok . •1 fh t s .-. k caddesi 10 Nn. da oturan Hntıce ta-
1 - uyan. u ,.... :ı.rc n~na . rn t 

1 _ Udi Ahmed _ Hicaz şarkı "Re- rafından kocası Aksaraydn J, ı : 
,; · · · caddesi 31 No. hı evde oturına~:ta ı-

ca:> ı vasi ıçın ol gUlı?.are,, 2 - . . . . . . . - · b lli ı ı-
H" T .. kU •ry·· ·· clilbe ·· ·· ö ken şımdıkı oturdugu yerı e o m 
.:c~ ur 3 uru Hr .yuru ~- yan kocası Mustafa aleyhine 

rumun varı,, - . . ... - ıcaz şarKı _ b d 
- ı"kame eyledigi oşanma ava· "Ela göz'cıine kurban oldugum,, 4 - . . . 

. " sının müddeaalc) hm ıkametga • 
• . . . . . - Hıcaz şarkı Sarı kurdela,,. 

1
. t· ı.. • gı 

,. .. .. . hının mcçhu ıye ıne iJınaen -
_:20.00 Konuşmn, 20.15 Turk muzı- yabında yapılan muhakemesi so-
gı . Kan5ık program. Çal::ı.nlar: Hak- d karı koca oldukları kaydi res-

'"' ·r * li ıı o·· nun a kı Derman. ~rı :ı.!.' , a an ur, • ·ıe anin ılan iki taraf arasında 
H d. T k r · rn 7.'"hC mı 1 

' .;: am ı o ·a)·. .~sn er, .u u. şiddetli gc~imsizlik olup bundan son-
21.00 - Müzik ·'Küçük o~keslı-a - ra bir arada yaiamalarına imkan ol

Şef - Necib Aşkm,, ı - Tı:Jehaıkowsky· madığından boşanmalarına dair veri
Rus dansı, 2 - Walkr Noack - Roman len 11 U / 939 tarih Ye 939 1039 No. 
tik uvertür, 3 - Paul Lincke - Küçük hı gıyabi hiikmün müddeanlcyhin i
kalb "Entcrmezzo,, 4 - Joh. Strauss - kametgi.hınm meçhuliyetine binaen 
Şarab, kadı~ v~ şar~ .• " Vahı,, ~ - tebliğ yerine geçmek üzere on beş 
Jnrneflt - Nınnı, 6 - .c..ıearer - ERkıya gün mtiddetlc mahkeme divanhane
operetinden potpuri, 22.00 • teı..ıleket sinde asılı tutulmasına karar verile
saat ayarı ajans haberleri, ziraat ha- rek talik edildiği ilan olunur. 
berlcri, 22.15 Konu~ma "Eencbi dil
lerde., 22.45 Müzik "Cazband · Pi.,. 
23.25 - 23.30 Yarınki program ve ka-
pnnuj. 

btanbul Asli)·e U~üncö Hukuk Hi
kiınliğiıtden: 

GÖZ HEKİMi 

Dr. Nuri Fehmi 
İstanbul Belediyeei karşısında 

Ayberk apart. Tel. 23212 

Davacı Zekiye \'Ckili avukat Ekrem !!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!"!!!!!!"!!!!!!"!!!!!!"!~~~~!!!!!"!!!!!!"!~ 
özden tarafmc!an Üsküd~cla thı:;ani- nMıSi hasebile hak!cında gıyab kararı 
ye Alt sokak 75 No. da mııkim iken ittihaz olunarak muhakeme 2/1/ 94.0 
halihazır ikametgi.hınm ın~ul ol- saat 11 e talik edilmiş olduğundan 
luğu tahakkuk edeu Haşim Veli a- müddeaaleyh Haşim \'P.li'nin mezkO.r 
ley.hin~ mahkemenin 1196 No. !u dos- gün ve saatte mahkemede hazır bu-

rasile aÇllan boşanma d9,vasının 21/ j 1unması veya bir vekil göndermesi, 
1/939 tarihli c-elsesi.ntle hazır bulun-, aksi takdirde gıyabında muh&keme 

ması hakkında. ilanen :nüddMl!.l~yhe icra edileceği ve bir daha celseye ka
tlavetiye tebliğ edt!diği haltle gelme- bul edilmiyece~i ilin olunur. 

• • • • • • •••• 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 

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

alınabilir. 
lhr y•rde pullu kutalan 

ıırarla ilteyiaİI:: 

••••••• • - .. • 

ror. Hafız Cemal 
Dahlllye 

Lokman 11.-kim 

MUtehaasıaı 
Div&.nyolu 104 

Muayene ·~aatlcri p:ızıır hariç 
her gün 2,5 - E salı ve "Umartesi 
sabahlan 9 - U hakiki fıkara 

kabul olunur. T. 22398 

, __ ............................................................. " 
Otuz ylldanbarl bUyUk fedakirhkl•rla milli bir mUe••••e tar•fınd•n çıkardan ve herkese llzım olan 

1940 ECE MUHTIRALARI 
Birçok yanlllklerle gayet ~ık maroken ve bez kaph her çefldl piyasaya 

BllQmum -kırtaalyecllerde bulunur. Deposu: Ankar• C~tldeal No. tu 
çıktı. 

M. S A D 1 K. Telefon: 2t444 -------------•• 

Türk Yüksek Mühendisleri 
.Birliğinden : 

Birliğin senelik kongresi 3-12-939 tarihti 
Pazar gUnU a at to da Ankara•a blrllk bina
sında top!anaca~.tır. 

Sayın azalzrın bu kongreye feref verme
leri ve ruznameden ~imamı~ olan arkada,
laran keyfiyeti blldlrmelerl rica olur.ur. 

Reis: Refik Fenmen 

Devlet Demiryolları İl anlan 
....................... ~ ........... .. 

Muhammen bt..·deli 5800 lira olan 8 adet Benzin veya Dizel nıo~örlü şey· 
yar sanlrifuj tulumba 12 12 1939 salı günü saat "15,, on beşte Haydıır· 
~aşada (jar binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf usulile 
:;atın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenleı'İn 435 liralık muvakkat teminat, kanunun 
tayin ettiği vesikaların tekliflerini muhtevi zarflannı ayni gün saat "14,, 
on dfü<le kadar komisyon reısliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe aid şartnanıçlcr komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
"9605,, 

• • • 
Sirk~ci - Haydarpaşa Feribot iskeleleri 

Eksi itmesi : 
Devlet Demiryolları ldaresınce İstanbulda Sirkeci istasyonu ile Hay· 

darp~şa :Stasyonları arasında kurulacak feribot servisi için bu istasyon- 1 

farda yanaşma iskeleleri inşaatı ile sair ameliyatın yapılması, bu işe aid 
vahtd fiyat ce<lvelinde ve mu~avele proje::ıinde bazı ilave ve tadilat yapı
lan.k yeniden kapalı zarf usulile el:'siltmeye konmuştur. 

ı - Bu i~in muhammen bedeli "2,, milyon liradır. 
2 _ İstekliler ba işe aid şartname, proje vesair evrakı Devlet De

miryollarının Ankara ve Sirkeci veznelerinden 50 lira mukabilinde ala -
bilirler. 

3 _ Eksiltme 17/1 940 tarihinde Çarşamba günü saat "16,, da An-
karada Devlet Demiryolları Yol dairesinde toplanacak Merkez 1. inci ko

Sabah, öğle ve akşam 
mekten sonra günde 

dişlerinizi 

her ye-
3 defa 

RADYOLiN 
Diş macunile f ırçalamalısmız. 

Çünkü: 
Bir defa f ırça!arnakla dişler tc.rrıiZ 

. 1 ,,e 
lenmiş olmaz. .Ağ1z gucldelenn ıı 
dahili uzuvların müte01adi ifraıııtJ: 
dışarıdan mütemadiyen nhnan ecnc~• 

'k 1 k . '·i .:ıı· maddel(·r, mı rop ar, ~'eme , ıçK • ~. 
gara vesaire, dişlel'e, diş etlerine l>t~ 
biı· mikrop aşılar, arızalar husule get 
tirir. Bunlaı· birike birike niha}'C 
dişlerde çürüme, etlerde Htihnbl:' 
ba§lar. Artık felaketi önlemek 
durdurmak güçtür. 

Vaktinde ihtiyi\tı 

· elden bırakmıya 
rak dişle~iriizi 

Sahah, öğle ve akşam her yemekten sonr• 
günde 3 defa 

RADYOLİN'le 
misyonunca yapılacaktır. 

4: _ Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklıf mektubları ile bir- .::::::::.=:..:..-:....:....:==::.·.::=========.:==========================:::::: 
li~qağ~ay~lı~minatveves~~aynigün~~··ı~,ekadarmak- ~---------~------~-----~~~~, 
buz mukabilinde komisyon reisliğine tevdi etmiş olmaları lazımdır. As •ı p 1. N K EN AN 

a) 24.90 sayılı kanun ahkamına uygun olmak üzere "73750,, liralık 

muvakkat teminat, 
b) Bu kanunun tayin ettiği vesikalaı·. 
5 _ Münakasaya girecek laliblerin liman, sabit havuz ve eklüz gibi 

büyük su işleri yapmış ve elinde bu i~lere lilzumlu vesaiki mevcud şır
ket ve müteahhidlerden olması şarttır. 

Ancak, gerek TI\rkiyede ve gerekse hariç bir memlekette "2,, milyon 
Iiran~d~a~~~~~illeb~N~a~~BmlliAf~i~~~hhML••n••••••••••&~--~~~~~-~~~~ 
ederek bu ta.a.hhiidü muvaffakiyetle yapmış olan ve bu husu::;u mübeyyin - -- =.:..::====== 
vesaik ibraz eden in~aat şirket veya müteahhidleri dn "ksiltmeye girebi- .. ••••••••••••• 
lirler. 

6 - Bu işe girmek istiyenlet referans ve diğer vesaiklcrini bir is-
titlaya bağlıyarak münakasa tarihinden en az l~ ~-n .t'\'vel Miinalrn.lal 
Veklletine vermek surctlle bu iş için ehliyet vesnıkı ıstıyecekler ve ala
cakları ehliyet vesikasını münakasa komisyonuna verel!eklcrdir. Ehliyet 
vesikası için münakaaa tarihinden 15 gUn e\•vel yapılmamış olan müraca-
atler itibara alınmayacaktır.. "QQ57,, · "6152,, 

Zuhrevi ve cılt hastalık lan 

Dr.HayriÖmer 
Öğleden ııonra Beyoğlu Ağac:ımii 

karşısında No. 33 Telefon 


