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Finler ·15,000 Esir Aldılar-Leningrad 
Garnizonunda Karışıkhk Çıkmış ... 

--·- ·-·----....... 

Taarruz Gevşedi 
Ruslar Fin Muvaffakiyetlerini Teic-I 

zib Ediyorlar - Finlandiyaya 50 
İtalyan Tayyaresi Gitti 

Bu Yazıların Hedefi Nedir? 
Bir Alman Ciazetesi, Rus
yayı Anadoluyu Zapta 

Teşvik Ediyor! 
---·---

l~aunas, 6 {A.A.) - Hcls inkidcn I Zira Finlandiyalılar çekilmeden • • • • • .... • • • 

l bil~irildigmc göte . Finlandiyalılar, C_:"'c:1 .. büt~n zahı~lcri :y~nda gö· ı Ruslara Gore ıse ıstıklahmız T ehhkede' 
Ruslardan 15.000 esır almışlardır. t"l.lrmuşler veya ıruha ctınışlerdir. • 

SO\·yet kıtaatı, iaşe hususunda mü- Hclsinki, 6 (A..A.) _ Ruslar tar3 - Dün akşam Londra radyosu, bizi \dısler verdi. Bunlar bir kısım Alman 
hinı mü~külata maruz kalruaktadır. ı (Sonu 7 nl'i sa\·fada) 1 yakından aliıkadar edecek bazı huva [Sonu 7 nc·i sayfamızda] 

• ...-.......... ........... -olOıiit ~ • ea1 ----------

l•"tıı1audi) a harbinde bir hayı: zayiat \'eren So\'yet ta.yyart'~·il"'r: uı_=ıı,can 
.. C\'"H~l lı!\rl'!tiıt saha.. .. 1111 tetkik ediyorlar 

Derecesi 

Yanhş Kitab 
Meselesi Mecliste 

Hasan Ali Yücel, Maa
rif sistemini ve prog
ramları müdafaa etti 

Ankara 6 (Telefonla) - Meclisin 
1..-vVVVV'VV'VV'VV'VV'VV"""""""""'"""rv...rv- /VVV'o. bugünkü iç ti mamda Ma ar i r vekili 
• bir propaganda- Hasan Ali Yücel, Ali Rana Tarhan 

Bir Alman Kruvazörü Battı 

Paris Ve Londraya 
Akın Akim Kaldı 

yhlnde böy•e eçıkta il açıla (İstanbul) un maarif işlerine ve yan

lyete göz kapamak muhakkak lış kitablara dair sualine cevab vere-, 
halad•r lrek talebenin derslerine daha iyi c;a- Garb Cebhesinde Almanlar Mühim Zayiat Verdiler 

lışabilmesi için derslerin sabah sc-
"V'VVVV'VVVVV V'VVVVVVVVVVV kizde baslanıp miizakere saatlerinin 

Yazan: Hüseyin Cahid YAI:ÇtN I (Sonu7inci<Sa~'fada) İ h 

~ U?.l masam~.· üzerinde, . dôrt . devletin ülkesinde Türkiye aıeı:hiııde 1 Bulgaristana Birçok 
I sayfalık turkçe matbu bır va- çıkan gazete malmlelerını Turkıyc 'ı 

taka durııvor. s aM udur: içinde clağıtmak işini omuzlarına a- Alman Tayyares·ı 
"l l Son.it'!;irİn 1934 '1ll~ (Pr!.l\"· lırsa ve bunu da böyle pervası?.ca ic- ' 

d,) brazctı•sintl ıııı,. . ''~ rayn k:ılkarsa artık bizden diploma- D Ed · ı · 
.t\ltnıd;-ıkı !~hı~ JJ.\ '. '~ ı>İ llC7.aketlN·ine uygun muamele bek- epo 1 ıyor 
1lakul~, ş~yl& tsa. lıJ"O ,. ·~ \ lcmC'k hakkıııı kaybeder. 1 . k t· · "ls • · • ~ Dün Luft Hanza Alman şır e mın 

h tanbllld~ :b'.t,m, o.tbuat P ı Hakikatt-11, ~aYı!t~ızlıg~ ın bu dere· 1 t .1 lst b 1 -elen bı·r u · ~ · • .,, • ~ . • ~ , yo cu ayvaresı e an u a li 
Paz;v<Jıt ~1,'i"'nımde bır ce~ı kar<-ıs ınd:ı son derece esef ve · 

\'ard • ' • ".. ı ' yolcu şunları anlatmıştır: 
ır.,, .. • " hayretı· di.işrneınek kahil değildir. · d" 

Bu h~ ·~· ••. b" . l r 1 Lkı'b \ · . , · "- Sofya tayvare meydanına ın ı-• "'\"''~~ı ne g'1 ı yazı a ıı \il , ~·nı z~nıaı;, ı ı da bu ı cvkaJadc b1r _. . .. J ..... 

'ği.,.~lf.yca tahmin edılebilir. aluaaklıklır. Boyle bir cüretkarlığın gımız 7,aı~~tn .. gord~g~ın manzarada~ 
~l<'akat me5Cloun ehemmiyeti bura· ı r:jrkiycdc Lcvli<l edeceği infial ve ak- hayrete duııtum. BUtun saha, tahmı
hı değil. Onun için Ossipoff'~n hesn- siıiameii dü;;üııcnıiyerek bu işi yap- . n~n yüze yakın .'"eya· da_h~ fazla, he- ~ 
• 1'1 sonraya bırakarak asıl soylemek ! maktu ne fa v<la mcmuldUr?. Bundan nuz e;amah haç ışaretlerını muhafaza ' ~·- J Birk~ giio en·eı lngiJiz tn~·yareininiu llcll~olarıd ha...,.kınınua hasara u~r!l.dı~ illtlia edilen 

'l:d. iğirniz bahse geleceğiz. l, kendi proı1agandal."rı aıe~·hı"nd" bı· r eden, Alman tayyarelerile doluydu. 
h •• J .... 1 Alman kru\'nzörlt>rin<len hirisi 

~· ~ır Tüı·k gazetesine kar~ı terbiye-, nctic<><lrn başka bir şev çıkamıvaca- Söylendiğine güre <le Alm:ınyadan 
•• :~ l<!eavüzleri ~~ b~ aı:a.d~ - guya ğmı . diişünenıiyccek .k;dar muhake- 1 tayyare gctirilmeğe devam edilmekte • vvvvv·vvvvvv·v .... ,-vvv ! Bertin, 6 (A.A.) - 4 ilkkıinunct:-.. 
r ~-kısım .. kaydı ıhtiyatısı ıl~ .tcca- 1 mcsız \'e a•olsız olan kımsı::-lcre baş- 1 imiş.,, Ele ktrı•k J J • • Alman donanr.ınsııın mensub ufuk bir 
İ ltıun §Ümulii hafifletilirrnİŞ gıbı ·SU· ka ne sıfc:t \'Cri:ebilir? ı J a ar es l n l n 1 mua Vİll kruvazör, bir infilakı mütc \ 
tt 'l'Urk matbuatına karşı da hakrı.- Almanların bu r,ürct ve kiistahlı- kib büyük Beltte lJLından bir kaç h!!f-
etleı i tazammıın eden bu makale'-'i -. - ı A 1\ T • K 1 G b Tı h k k / ta evvel Alman donanmasının küc.ı.;k 

, • • J gınn ~aştıgıınız kadar zabıtamızın ve lYOC' aracan • • ~en türkçeye ~er~iim~ ~ttıınuş~er, 1 hükümetin ele aı lık lakaydlık şeklini • arı a l at l . • kruvazörlcrindcn numara 307 niıı b:.ıt 
b-ı._~ışlar v~ T~rkıye ıçın~e dagıt- ! alan yüksek müsamaha ve nezakc • - · ·•· · ~ ~ mış olduğu mahalde batnıışlır . 
.ı~ardır. Bır Türk gazctcsır.e bun: l tinc hayret etmiyor değiliz. Mcm- Güzide Arkadaşımız•n 1 

-·- ____ Afrika Sularıııda Alrııan Gt·mileriııiıı 
()~~ aı~_mış nü_sha, d.iğcr _b~riı~~ yiınıı l lekcliıniz i<:inde hir e\!nebi propagan- Yazılarını "Yeni Sa- ı Meg""er Bu··ıu··n Kabahat Zavallı T 1 f 1 • Ara~hrmaları ~ nusha gönderdıklerııu bılıyornz. dn.smın Tü:-kler aleyhinde böyle açık- e e on Amsterdam, G (A.A.} - Admiraı 
.. .;.:k~larını tahkik_a lü:um gcr.mt!dik. tan açığo gDsterdiği faaliyete Köz bah,,da Okuyacaksın•- M .1 M I {Sonu :1 ünci.i sayfada> 

~.,,_nı Sabah,. ı lutfcn unutn,uş ol- kapamak mıılıakkıık ki bir hata•:hr. 1 . . . emuresı e ontörünmüş . 
ti '<11.larını müşahede etmekten balı- ı n· L" d . . . Memleketımızın - G 1 M b k ı..~arıı. Bizdeki nüsha'-·ı ihm:ı.l t'<lil- 1d . ııd·eclnc ı rn yosunlılı dınledıklerın- cidden san'atkar o·· ge u··sa a nn1ız 
.. ı .. ...., J ' en 0 :ı.yı .ıazı zava ı Almanların . . . İst b l El kt 'k İdare ·i Umum 1 f l "d . b.ld" . · · ld C'· ık~·"ek felaketine uğrıyan lıir arka- ... l 

1 1 
ki .. .. gazetccılerının en an u c rı s 1 on a 1 

areye ı ırmı11tır. arehane-
""'flrn .. . ı.apse a ı . , ı arını goruyoruz. Acaba Müdürlüğünden dünkü sayımızda çı- nizce saat 13 de miidüriyet makamı-
~ ız dun verdı. Almany:;.d.'l ki Türk sefareti bu yaz maru~~rından o- kan "Elektrik İdaresinin hali hazin- na vaki müracaat üzerine bu defa Be-1 ı 

\ı~ ın Vela, §~1 ~ual; Ki~ ~~ zahm~li 1 i1ıtid:ılarına gelinceye kadar Rus ga- lan guzı~e ar~a~a· d.ir,, başlıklı yazımıza şu cevabı al - : yazıttan tekrar iki montör otomobil-
asrafı ıhhyar etmıştıı· · 1 zclı.:!c:'inin yazdıkları bazı makalele- şımız Alı Nacı Ka· dık: ı le gönderilerek kofrenizde olduğu 11 

..,~80nra, ikinci bir sual: E.J zanmct ri :::.lmaı:caya tercüme ellirerek Al- racan'ın "Yeni Sa· "5112/ 939 saat 17 de Beyazıt Elek- Iaşılan cereyan arıza~a izale e<l j lı ı 
~ltı masrafın gayesi nedir? Türkiye manya i~inde dağıtmağa teşebbüs et- bah,, yazı ve fikiı trik 1daresine matbaanın ve Nuruos- 1 tir. Arızanın idarehanenizin tenvıı ~· ·-
la~~e bunu yapan eller ne r::ıksarl , se:;dı nasıl bir muamdeye maruz ka- ailesine iltihakın~ maniye civarının elektrikleri kesildi- sisatı sigortasının gayri fenni şekılde 
~b ediyorlar? ' lırdı? 

1 
bildirmekle zevk , ğini bildiren telefon üzerine bozuklu- müteaddid tellerle takviye edilmesin- t 

~t'lrak~nı~ .. üzer~~e Y.~µı~tırı~-:~ış : -· B~ı va:aka acaba mü~dci~mumili- d~yuyor~z: . ~er _ ğun şebeke~e olduğ~. talu~:ıin oluna_ - den müııbais_ ol?~ğu görillmüştür. 
'*e hu hır küçuk kagıd Turkıye ıçın- . gı hıç nlakad·Lr etmez mı? Tiırkiyeue gun kendısının Su rak otomobılle montor alakadar tag- :Maahaza amırınden sarahaten al -
lı(ı~~rk aleyhtarı~~ p~opagandası~!t ı ~~tüı~ ~eşriyat bi_r kanuna tabi d~- ya Sabuna Dokun· .\rkı&Jaşunız , diye merkezlerine gönderiiı~iş ~e d_~ğı em.~in h~lafı.~a ha:e_k:t eden mun- 1 
l\tı . hararetle gırışm13 olt,n tel:! ... t- gıl mıdır? Halbukı bu varakada han- ~ madan,, fıkrasını,Ali Naci Karacan 1~,1~ de şebekede cereyan temın edıl- torle nobetçı muhendısının bulunm~ 
"'t.i Oııe haber veriyor: Alm:rn Sefa.- gi matbaada, hangi memlekette ba-1 makalelerini, matbuat hayatına dair mıştır. sında kusur eden telefon memur 
~~ ~u yazının altında_ . da ~üçü~ :n.ld.ığı~~l dair bir İ§arct bulunmadığı l hak_ik~.ten m~raklı hatıraları.nı ve si- -~yrı~a ı_natbaanın ve badehu_ diğ.er nin cezalandırılması derdest 

~ ~'r 0 ıle "Matbuat servun,. ış:.n:tı gıbı munrlerecatından dolayı bir me-1 yası ro!)Ort&Jlannı gazetemızde bu- muşterılerın yoklanması tasnhatıle muştur. 
· suliyct tcrettüb etmek Iazımgelirse 1 lacak ve eminiz ki zevkle okuyacak- bir montör 17,30 da Beyazıttan talı- İdare Yeni Sabah gazetesine kar 

~nebi bir devleti temsil eden b!:- kimin muhatab olacağı da belli de _ 1 sınız._ " . j rik olunmu~tur. Montör Kumkapıda isten?'1iyerek vaki olan taahhura mü-
~~lltn hakkında gazete sütunlarınua 1 ğildi~. Yoksa Alınan sefareti aleyhi- 1 Azız arkadaşı~ızın . Her. devrın 1 dört müşteri olduğunu_ ve Ç~.~~rli - 1 t~~ıf. o~akla beraber bu h~enin Cevap: • • • • • • • • • 
~~ ea beyan etmeğe r.l·!cburiyet ne mı takibat yapılacaktır? Müddeiu- , a~ar~ı .... b~.lıklı ~zel .bır yazısını bu- taş mıntakası yapıldıgını duşun. erek , mıllı hır ıdareye nnbemahal tabırlcr- ı · J 
h11'~ak bizi müteessif ediyor. Fakat 1 mum_ilik Türkiye dahilinde böyle ne ı' gun 3 uncu sahifeınızde bulac:!ksı- kentlisine amirinden sarahaten wri - le vesile!. hücum oln.1.asın .. a dal~a ziy .. a- • . . . . . • . . · • • 

%f ld beli nız de t f e<l k b ~tüsabaka tafsilAtını ved.incl ~lltu ~e~, muhafazaya mec~ut" ol· j o ugu rsiz y~zılann pervasızca, · ıe.n e_mrin hilafın~ _evv~l~ Kumkapıy~ . ~essu. er _ve Y~.z . ·usur ın ~uş- J 

~Ut!\ Ci\:lıy.et ;c vakarı, dürihıt ve ., • Hü~yın C~hi~l y Al,ÇIN j ~ıt mış ve oı_:ada~ı ışlcrı~ı 18,~0 _da bı- 1 terısıne karşı, ı~t.·tt1s~ı~de~le de ıs bat l ._ ___ sa_l_·r_ruı_a_o_k_u,.l.,·u_n_uz. __ 
~it la~yetı :mııt.arR k l.ıtStc.ıı. J..6.. . • l!I" <Sonu .5 ıucı "-'lvfada.) tırcrek. Ca~a!c~luna gıdccı>~ını teıe.I (801111 ı ı:ıcı .. :wf:uhL) 

~ . 
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l:EDD N Ş\JKUU Sovyet-Fin harbi 

. ihtikAr Komitesi " ~ Mayi Mahrukat ve İskandinavya 
Al/ahın !'eryiizilndekı Son Pey4 Dün Toplandı Q!f.UYUCU Azlığı Görüldü Fı!!r:!::e~~:! ııul)1t 
gamberi Olüm Döıeğine Di19miJ1tl1 Dı;YORKİ ku\'vetıertne kal'jı nıukave-
. 1 - Manifatura fiyafların· l Allkadarlar şimdiden meti ve dolayıslle Avnıpaııın şiıual 

- kısmındaki bu allihlı mücadele hePU. 
da yüzde 3 ihtika.. MeOer Beterin muhtelif tedbirler bir netıce ,·ermemıı göruamektec111'· 

Kısa bir mukaddime batının ağrısı tahaınınuı edilmez bir maddi 
dereceyi buldu. olduğu anlaşıhyor Beteri Varmış!.. aldılar şuphetdz Fin nı1.Ueü t>Ucümle ve ınwıerl vealti ile topraklarına y.-

A rablar daha müslüman olmaz- Uzun müddet dalgın ve baygın kal- Manifatura fiyatlarında dünden i- 'JJugünkü niishanı::da Elek- Ha.r.b \?aziyeti dolayJsile Av.rupada bancı kon-et fılOkınamak lçlıı ~ht" 
dan e,·vcl kendi aralannda dı. tibaren yüzde 20 tenzilay yapılmıştır. trik idaresinden vald. §ikliyeti- bqg~en benzin, mazot, motorin maktan "''-cli'-·e lwlar 4a buna nı~ 

Ud mühim kabileye tabidiler. Bu ka- Arabı, içinde puyan olduğu cehalet Ancak fiyatlar eskisine nazaran yüz- gaz vesaıre buhranı son zamanlarda .,.... J 
nizi okudmn ve dünkü vaziyeti-- \'allak olmu göriinmelrtedlr ~ 

bllelerden birinin bajında Beni .Ab-\denizinden kurtararak ona bir din ve- den 50 den yüksek olduğu için bu ten- pek ta.bil olar"S.k memleketimize de · nizi dil§ünerek 1 aaat 40 dal~ 'Rus ukeıierinln J<1n toııraklarııılll 
dü§feDls stili.lesinden Ebu Süfyan ren bu büyük adam, Allahın yer yü- ı.ilat kafi görülmemektedir. 'Manifa- kada tekrar elcktriğo ka.w§tu- sirayet et.mi§ bulunuyor. Gerçi bugün m i riJe • kadar gi edikl • P' 
ailesi \'e dig~erinin ba ımla da Beni zündeki kullarını irşad için gönderdi- tura eşyalarının daha ziyade ucuzla- jçin benzin buhranı mevcud değildir. ce nne rem en 

ifunuzdan dolayı sizi pek bahti- len hal.ıerJr.rden an'0"'ılmaktadır 
Jla..:iın aile i \ardı. ği son Peygamber, son Nebi, son gü- tılabilmesi için İtalya ve Amerikadan Otomobil, otobüs ve benzinle i§liyen -tJ • 

" yar gördüm. Sebebini de agoğı- n ~.. kil ük F" milled 
Hazreti ~luJıarnmedin, arablara bir nUnü yaşıyordu. gelecek mallar beklenmektedir. diğer vesaitin normal §ekilde nakli - una rar. ..... n, !; • ın ~ da muhtasaran ar:ecdcaeğirn: ,,,_ -A-•·J ı. •4 ad d ~ııii.b 

"din,. nrmck snretne orta~·a ~ıkma-- Kendi <le artık hayatından ümidini Diğer taraftan gümrüklerdeki Al - yata devam etmesi bunu isbat etmek- _, ;ı hlUilA •ll\'\'eun c \'e ~ 
sı, EbCı Süf~ an alleslnt folaş.-ı düşlir- kesmişti. man ve Japon menşeli manifaturala- Ben Cihangirde Firıızağa<la tedir. Memleketimizde ilk olarak :ıno- cihetinden t'a11d~·etJ kart:ısmda, bd 
dü. KuV\etli bir parti olan bu aile, Zevcesi A)•şeniıı evinde yatıyordu. rın çıkarılmasına başlanacaktır. An- Tüfc7cçisalih sokağında Ytltan torin buhranı hissedilJnjf)tir. ika.dar nisbetalz bir mUca.delcııirı ıne-
'lindcn nlif uzun alınma ı ilzerlne Evin etrafında toplanan halk mü- cak şehrimizdeki Doyçe Bank bu mal apartınummıla ikamet cdiyo • MalUm oWuğu üzere motorin mem- fü~ i hakkında se.rdedilooek mütale-
Hazreti Muhammede kart-, harbet1i. temadiyen: Jarın konşimentolarını vermemesi yü- rum. Dün sabah saat ıo.so da lek.etimizd en ı;:olt küçük deniz nakil ı8!8r kendilil;iııdeıı görülm~b-redJr. 
Bu harbdc ha.ta biu..at Ebu Süfyan - Pe::;gamber nicedir? zünden şimdiye kadar muhtelif ihti- elcktril' cereyanı lwsildi. Bütiln vuıtalarında kullanılmaktadır. i~alnız ~una da i ret etmek lizınıd_d 
olmak üzere o~'llllan l\lua\iye Ye Ye- Diye bağırışıyorlardı. Bu gürültü- laflara yol açılmıştır. Bu mesele etra- kom§Ulanmızla ak.şama kadar Son zamanlarda motorinin §Chri -iki, Fin \e So'J"et Jınl'bi lıftdiselerill 
zidle karısı llent bulundular. ( ıoa .. ler arasında Hazreti Muhammed göz- fındn görüşmek üzere şehrJmizdeki mütemadiycıı Elcktrfü idaresi- mlzde azalması civ.aı· limanlarımızdan son re\' inde, Fin milletinin üzerinddl 
vi~enin oğlu Yezid ile karde i Yezidi !erini açtJ ve C\'Vela Ayşeye hitaben: Doyçe Bank müdürü dün Mıntnka ti- ne telefonla müracaat ettilc. Iliç ticaret merkezi olan limanımıza kü- ağır bir yükUn kalkmak hnkaJ1)111 
birihirine kan~tınnanıak icab eder.) - Benim i im arbk bitti, tamam caret müdürlüğüne gelerek 1zmirden bir Benıere lı.aBıl oımadığmdatı '&ilk deniz m.erakıbılc nakliyatın ku;- ver~recek bir nıalılyct 'ermek üze· 

ld B · b' • k t• nihayet ba1;;1ro1lara miiracaat c- 1 redır "Hent,, bir knduıdı ''e kadın oldu- o u.. arı ır parça sogu su ge 1r avdet eden müdür Avnivi ziyaret et- men sektcy uğramasına. ~beb o IDU§- • 

d J derele bütiin bir sokak hamı ı F"Jl kik iL" ı bi d-1~ s t>i ğu halde Hazreti 'Muhammedin üzer- e biraz hiff et bulayım, dedi. miş ve vaziyet hakkında Bcrlinden tur. ı ıa a, •' ın ıu n e.ı O\J 

S w k b 1 be 1 · H mum yakmak mecburiyetinde • k --•·,.-A -u-ri te-lerine se\ kettiği orthılara erkekler- ogu suya atırı mış zen az- yeni talimat beklediğini bildirmiştir. Harb halinin devrun clmesı yu a - ~!ti&U 'c emcuc l&.\Bf) ya\'a-5 
cJen fazla aldırı~ or,lu. Şelıid tlüşen- reti Peygamberin başına koydular. İhtikar komitesi de dün toplanarak lraldıl~. Nihayet şaat sekize doğ- rıda adı gecen maddeler ~nde ti- harüz etnı«>Jrtedlr. Jlu,;lann başlıca 

A B' 1 buld s d d H ru bir memur gelc're7• dire1.tc A • F'··•--a· · ı k ın • lcrln kulakJannı, burunlarını ke 15or, ıraz ra ıat u. onra ama ı az- manüntunı. ve diğer bazı mamul eş- caret yapan irketlcıin gerek :vru .. gıı esı, •ıuwu ı)anm una ısm 
. Al' d" d" 1nı1wum bir aıızayı bir <lakika b .:ıı-•·ı t akl _,;ı tın l ad-'·' ipe dizerek gerclanlık diye boynuna. retı ıye on u: yalar üzerindeki 'htikfır hadiseleri et- pndn, gerek §clırimizde faaHyettc u uıni opr ıırı ıı:.we c e i, or P" 

takıyor \e kemlilerhıe tfıbl erkeldcre - rr'n.<jrada böyle il.\'az edenler rnfmda yapılan şikayetleri tetkik et- içinde refottiktcn sonra ôiz de lunan ecnebi §.iıketlerin imdiden ted- nıüJılm linınn1ara lli8.bib olmak \e do-
clalıa ,·8 h loo Eö vrumıak l~in örnek 'Te kimlerdir? .. dedi. rniştir . .t?imdiye ika.dar vanlan netice- sizler !Jibi fakat pd-. geç olarak birler almasını intaç ctmlijtir. la)ısile Non·e~ ınadenterinin civarın· 
cesaret wriyordu. Hatta o, bir mu- azreti Ali cevab verdi: ıere göre ham maddeleri A vrupadan Bu cümleden olarak me,·zuubahis un. ~'ene me ,.e ye orveç 

1 

H ~ · bahtiyarlar araStııa kavu§tttk. .:ıı- _._ k nlha t N '' 

harebe<le şchicl dii en Peygrunberin - Ya Resuliillah... Medine halkı itlıal eden bilcümle mamullttta asgari Şimdi rica ederim, bir daki - f}irketlerin şehrimizdeki meıkez1eri t \e~le hudud lmmşmm olmaktır. 
amcası nazr~ti IlnmzanJn Jmmım sıhhat ve afiyet haberinizi almağa yüzde 30 ihtikar mevcud olduğu tes- 1uıda tamir ol1tnacak bir arıza civar limanlarımızdaki EjUbelerinden Aşağı ~-ulrnrı siya i statüJrnları i 
bizzat l armı , ciğerlerini dj)erlle ko- gelınişl r. bit edilmiştir. için dokuz saat elektriksiz kal- J>azılannı lağvetmiş, bir kısmını da ca.bJ olarak ayni yoldan giden tsımıı 
parnrak lemMi. Bu sebcbledir h; bu Ha.zre~ Muhammed, kesik ve mü- Komite bu bar ketlerin önüne geç- mamtz reva mıdtrf Esl-idcn ~- birer, ikişer memurdan müteşekkil a- dinav memleJrntkri, ayni ı:,rrup a.zaslII 

- 8 f k t b ı rd Jcayet -mercilerimiz 1m~ll1. ı:rim - tcl'kl ı 'd b ı ştı ı ı ı F" ı d" b .. ı l,iı kadına, l ani J%u ü yanın ansı ve eessır ır. ses e so u: mek için sık sık toplanmağ.a :w.? ibti- ~ IJ!en ı er e ı areye aş amı r. <an JU unan m an ıynnın oy e 
Mmı' iyenin ana ı olan (Bent) e tarih - İC'lennde Ensardnn da var mı? kar: amilleri hakkında şiddetli tedbir- di bilmenı kimi kime şikayet e- Alakadarlar hükumete müracaat f elfılrnte uğranıası üwrine dertıal. 
insan ciğeri ~i)ici kadı~ manasına - Vnr... . . . . ler alınmasına karar \'ermiştir. delim,.. ederek tedbir alınmasını istemişler - keneli nuaka&.lera.tlanrun ela me,'1.llo 
gelen (AkiletiiMibad) Jaka:bmı ''er- - Haber v r, ıçerı gırsınler .. On- Bıı şikayetimizin oazcteni:::de l ldir. Hiç şüphe ~ok~ur ki ~u kı~mi balısola ilecegini «liisünnıüşlerdir. 
miştb:. [l\hıavi)enin arnl>ea isminin lnra söyliyeceklerim var. BELEDiYEDE: inti§arın(ı miisaade buyurmanı- buhran harb vazıyeti dolayısıle bır - Fllhaldka, Js,·cç derhal mfülafal 
de tiirkçede erkeğe usmmş kancık Muhacirinden, cnsarclıın ve halktan zı §Chir tıamına sizden rica eder, denbire vukua gelmiş, fakat bugün h•dblrlfrine bwesslil eylemiş bulun-
köpek mnMMna geldiğini bumda is- bir grup, Hazreti Resulün )'attığı o- Eminönünda 720 bina §imdi<len tcşc1c7liir ue ooygıları- için endişeyi mucib bir vaziyet ihlias malihldır. Rusla.,.a1'in prakJarınd• 
Utraden söyliyelim.] daya girdiler. İSfjmlak ediliyor '11ıı swnarmı cf udim. !etmemiştir. Vaziyetin tetkikini bitir- yerle,..eleıt--. Alıpuya le<>-

Nihayet bu haris ailenin her tarnfı Peygamberimiz, bunların arasında . .. .. Knrileriniıden 1 ıliği zannodilcn 1ktısad Vekaleti ta- lan tic'.arl mllnakaJeıll e fema81ar• ,·e 
k:ına lıulayan ihtira ı l\lekkenin fethi buJunan cnsar rclı3lerinc bir.ı::ı.z sonra . ~m~nonu me~danında yap.ılacak rafından bugünlerde verilecek kara- hiiyUk maden servetJerinln tebJlkcYe 
ile öndiiriilclii. Hep i de öliim korb-u- ebediyen kapanacak gözlerile mah- ~stırnl~klere dahıl ~~O parça bınanın 1 Hasan Basri 1 rın bütün bu me ele.}'İ kökünden hııl- <lüseceğt kaıiaat.inl ~r. 
su ile ve Hazreti Omerio Juhcı alim- zun ve a~ni zamanda da gaydmem- ıstsmh~k .. m~ameıe_sı ıkmal olum~uş- ViLA YETTE : }edeceği muhakkak görülmektedir. Bu sebcbden, bir taraftan ldiltiirt1 

h. mü Iümanhğı kabul ettiler. nun bir nazar atfetti. tur. B~~tun ıstin:ılak ~hası 720 bına- Diğer taraftan Rumanya ile yapı- ınüoascbetlcdo, bir taraftan da u -
Hazrctt Pe)·gaınher zamanmda Hayatmın bu son anlarında bir eey- d~n .m~rekk~bdır. Dıger taraf~n E- Vergi istinaf kom is- lan ticaret mukavelesi 21 kfınunuev- mumi memleket menfnatJerjnin seyri 

mlislümanhğı v.orla kabul edenler u..- Jer söylemek istiyordu. mm~n~dekı Balıkhaney.e komı~y?n yonları kalkıyor \'Cld.e.rneriycte g. ireccğinrlen .. o tarih- dola~·· ile, ts,·eç Fin mesele ile fazl• 
yahud Jlnzret1 Muhammetle ooa tabi Dudaklarını hareket ettirdi. Fakat GO hın lmı. kırmet takdır etmıştır. . . ten ıübaren teelım olunmak uzeı e Ru alakadar olmaktadır. 1\liihim miktar· 
olanlann nüfuilannı ku;kaııanlar ~·al- kuvvetli ve insafsız bir öksürük bo- Fawkat yem bır balıkhane bulunma • . Tıcare~ ~Odasına, ~~hyeye ~e Şe- manyaya geniş mikyasta mazot sipn- da l , ·ec;;Ji gijnüllii kıtaları FinlaPdif_. 
nız bunlar değl11ttdi. Fakat hi~hiri ğnzını tıkadı. . dıgında~ burası yıkılmıyacnktır. • hır nıcclui1?e baglı 1.stina.f .ikonusy?~- ria olunmufiWr. :rn geç.erken, f!;l'CÇ memleketinde ilt 
h"s. kaldınnı.·or, kaldıramı~·or, fJrsat - Bcni kaldırınız... P .. y•a•ll• çay ol tarının ı kanunusanıden ıtıbaren lag- lı · 11 k t .. ed n =~-· ... _, .. ur m l on urond eca:nıx e ._._.,.. 
gözlüyorlard·. Demek ister gibi elile bir işarette İ6truıbul Belediyesi çay fiyatların- ~olunmam ~are.rhı~tu:ıımrntır. Bu ~ç T•mlzllk işleri mUdDrJUğU ter foıılnnnıaJa:ı "'e ayni 1.anuuuıa 1<~ 

tşte bu tıırada PcygamherJn \'efat bulundu. da görülen yilkseklik üz rine tetkik- ıdarcye baglı bu şe~lde 14 ko~ıs- ~yoğfu Tcbhirhanesi Müdürü o- mi seferberlil< ilan .-.dilmi~ buluBJJlalt· 
etmek üzere olması bütün bu ihtiras-! Fııdl bin Abbas hemen koştu, Haz- lerc başlam1şur. Çay fiyatlarının, Y?n varc!ı.r .. ~u. komuıy~lar yerme peratör Faikin Temizlik İşleri ..Müdür taAlır. JbJdJw.ten ııun t".dilr.n kısmi lf;9 

farı yeniden kayn~iJl'dJ, ~eniden ö- reti Peygamberi oturttu. DüşmemCBi yükseltilişi etrafında bu işle meşgul b~na vergısı ıstinaro komısyonları tcş- lüğiine \'ekalctcn değil, nail olarak ferlwrlik ile bugün a ·eç kU\"Vetıtrl ,.. 
mide düsürdü... için .arkasına bir dösek daha koydu. olan firmalar hariçten çay gelmemesi kil olunıı:caktır. lkı ~ne ol~cak ol~n tayin edildiği bnber verılmistiı'. Mu- ~ağı ~ ukarı 150 bin asker miktst•"1 

-t-
Hazıeti Muhammed, söyJiyeceği ~lızünd.ım bunun bir 1.aruret olduğu- bu ~~ınısyonlann rJyıuretine .ş~hıq ,·affakiyetlcr dileriz. bulmıı , c hunlar huclud muhaf_.a 

~yledi dliBiinüyormuş gibi dalğın bir nu ileri sürmektedirler. meclısı nzaamdan &ad :ve ıvılayet l ... 1 1 d ·I . ·ı d" N ,.~i• 
· d h w den En ta · 1 1 ı~ını t cru t e "' emı er ır. or 

Hz. Muhammedl·n V•f h surette bir .müddet sükut ettikten Halbuki Belediye lktısad Müdür - 1 are eye 1 ver ym 0 un · k 1 rdn tecrübe mahi •etinde okla- de l'BZi~Teti b~a ımüşabihtir • 
.._ a sonra ROn bu· gayretle yalnız e r· ~.. ·· t w t tkiklcrd ı ı muşlardır. ı a a ' Y · ..aı . .. . . : . .. ns8:1' ~aunun .~ap ıı.,71 • e. en a~ aşı· nuuar yapılacaktır. Bu arada ''ila- Neticede, Fin meselesinin çşn-

H azrcti Peygamber :humma n<r rcıslenne hıtabe..'1 ı:su sozlerı soyledı: dıgına gor hr1mızde :uzun muddet;. NUfua •ayımı lecrObe•I et' . d-·' ·ı·ruı b" · B k k"", d" . . l 1.ı f-4- 1 ki 1 :- _.....ı, bctl~ ind d' T .fli7.e 00~ ·ol .. . . .. . JY ımız ı.yJl ı e ırı n ır. O), ı- \~ft ftgır nr sure .ıe n şa ~ 
•• •• .:-• 1~ ey ~· . - anrı • . A·~U ) u g0tt-ter- ıhbyaca tekabul ~ecek ~.ısbet .~ Hükumet bu sene biri yazım biri ğeri de Şilede olmak üzere iki tccrü- t kandinav menılck~.tlerlnin tut~ .. 

Butun wcudunden adeta ateş çı- sın. llaklnn ı tıkamebntlen ayrılma- te çay mevcuddur Bılhassa Türk Tı- d 1 ı. .. ·k· k"ld -•: ı be 1 ktı B 'd h l ki ı 1 k t•• tt ,~-- _ ... ı 
k S 1

. .. J'"kl .. . · . .. . e sayım oma"' uzere ı ı şe ı e ·uu· yapı nen r. una aı azır ı a- arı 'o un a ı sure e seç~ 
ıyordu. ık sık ter ıyor, guç u e ne- yınız. Atlahm dun' asında kullarını cnı·et Bankasının depolarır.aa kullı- f 1 1 ktı B ı ,. 1 k · · 8 kA eld ·· k" k 1 kt 

f 1 k f 1 l ı b 
, 

1 
k l iri ri 

1 
h • . ? • • • us yo c aması yapaca r. una ıa- rı ·~amam ama · ıçın anunue.vv e mum un ı aca · ır. 

es a ıyor, ısa ası a nr a a) gın ı - 'e şe ı e n arah etme\ iniz. l er yetlı mıktnı da çay bulundugu anla - 1 k 1 k .. ht ı·r ta 1 .1• •·t be to 1 t 1 kt D n- 1 ... G ... f . . .. .. • zır ı o ma · uzerc mu e ı mm - vı aye .. e ır p an ı ~·apı aca ır. r. •"ısa< l'A :J,. 
lar geçırıyordu. l uzunde fe ad ~annaymız. Biribi- şıimışt.1r. Banka Belediye İklısad mU · 

ör~~:ı;~~~irae üzerine bir kadüc ~:i.:,~ ~;;_:re:u :::!u;:~~~a;d~~;'~ ~~~:~~~e ;~:~ıc~ae~ e!~~~ ~t~~{~~ ffillllllIDlllllUlllUfillllllllll•ltulllDIUllUIUllllUilllUlllUlllUllllllllHlll!llllllllllllnlnlffiUillllU 13111flillIDllllllfilfilllınıuıOlınlflınmııınıııııınıımınııııuınınm11ııı111111111111nun11nnruılDll 
Yanıbaşında daima abdest aldığı 1 nasihat \e \a i~et hun<lan ibarettir. kadar çay \'Crmeğe hazır olduğunu 

ibrik dolu olaıak duruyordu. Bu ib. Peygamberin fnzla söylcmeğe mc- bildiı'mi·tır. İktısad M.üddrlü·u bu 
riktcki su ile nrasıra yüzünü ve elle· enli kalmamıştı. itibarla çayı yüksek fiyata satacak Ti 
rini ıslntmakta, bu suretle hararetini Ensar reislerlnin ihtiraslı düşünce- tücrarlarn muhtekir muamelesi yap-
azaltmağa çalJ.Şmaıtta idi. ıerini c>vveıdc sezen bu büyük adam, mağa karar vermiştir. mlllliilliiılllliH' HB ı 'I' B!IH!Hffi ıınH mu 'lliHHllll8illillWunlfilH'llUTiıl.U ıuıfilllllllllillnlllilllliılll!ffillillllllllilHilillllllllıO]ıllllllhffillillllnllHillWilllilllllJl!flllllQIIUIUIRI 

"Maıazı mevt,, bütün şiddetile baş- sanki .aıümünd:ı1 sonra baş gôstez·e- Lok ntal r zly n Kendı" kendı"nı" mı· Okuyup yazma Meg"' er Üstad~ j~ 
1amıstı. . C:k nif~k ve şıkak ıı:rek~tlcıini de dlyorl rmı =--

Hazreti Muhammed çok ıztırab çe- hıssetmış, buna son sozlerı, son na- B l eli lktı d :ı..··a·· ı·· -·· .. s·ı . I . .: 
kiyor, mütemadiyen yatağı içinde dö- s.ihat ve vnsiyetile mfıni olmağa ça- tal be.e .~e . sBaJ d:ınu uEnr u~u~ dava etmiş? lımtyen er içın man yapıyor~ 

·· d (1] Vücudü ·· h . t• lışmıştı e ı uzerıne e c ıye • cumenı _ 
nuyor u · nun araıe ı, · · · bir müddet evvel lokantaların yemek Bizim Ali Naci Karacan "/kda.nı,, ı Şclırinıizdc akşamlau bir gazete Edib Re.şad ?\mi OiitıteldııJ Atık~ 

{l] ııt . .. üb. t ü · ı ~ · · · · · · · · · fiyatlarından <(. 10 nisbetindc bir ten cilıara dcıırettiği 1uıldr, ga::ctcd<J yi- çılwr: Yıldırım PostcıS1 •... Bıı rcfil."i- roda bir cadcled6 ımu1ıterem Jı.OO~~/,. 
carıcunn uvvo ere mcsı. :nsar odadan çıktıktan sonra Haz- zilat yapmışb. O zaınandanbcri tat- ne neşriyat ?niidiirii olarak gösterilir. mizin ba§lıiimm k.enanncla S tmıc Huecyin Ralıminin, bir otomou .. • 

Cild 3 - Sahife 5613 retı1 =eyb~amk ber tekr~rrd~~ldı. Bu bay- bik olunan bu tenzilat dolayısile Io- 'i Geçen gil1ı bu sıfatla, bir 11egriyat kırk paral11c resmi ııa~dır. Diin birisi Öııii ııdcn kaçm.ağa uğraştığmt g6r:· 
--~- _.:; gın 1 :r aç saat su u. kantacılar belediyeye mütemadiyen davasından dolayı mah7amıcyo götiı- soruyordu: raJc ilstada yardım etmek için kO~.' ,.. "'enı• Saba b'ıı ~a~a.gının başı ucun~a damadı ~az. şikayetlerde bulunmakta ve zarar et- riUdü. Vsiad kanuni va~i71ctini izah,.. - Gazete fiycıtımn ilcin edilmesini nefes nc/eso yetişip koluna ui .. •· 

.1 • retid:A-11 ve k':ı _Hazr~ Fatıme Mute- tiklerini söylemektedirler. Belediye tan sonra: anlarmı, fa1mt bu S tane kmııgun bir Hüseyin Rahmi, gayet 3a7.,-in, gillt',,.. 
ma ıyen ateşını teskın için alnına ıs· İktı d M"'d" r· ~ .. d . i U . ô "b k. d .7· .:u _, l .. de resmi ne oluyorf siyerek: 
1 

k b k 
1 

rd sa u ur ugu aım ene menın _ ylc gan ·ı, cuı. :ıu c..,- u mu- • -'6 

ABONE BEDELİ a ez oyuyor n ı. ·r.· • d' •. t d b ü B:r dostu ... ı gu··z',1;1. T z1: l d a· b _.n,,_.,,,... _ j Resulü Ekrem tek ö 
1 

. . _ kabul ettı&11 bu tenzilata hiç bir de- dürU gösteril ıgıın gazc c ~' ug n- • " u". - o 11§ anma c ı, en ,, ... 
.,..._iye Ecnebi tı. rar g z cnnı aç ğişiklik ynpmamışır. Lokanacilann lerde, benim aleyhim~ tt~şnyat yapı- - Refikimiz geniş bir kari ldi.tlc- otomobilin önüne atılarak kurt-1~ 

H'.NELIK MOO Kuruı 1700 Kurut 

1450 • 
8IO • 

IOO • 

R 
.. k betm" d dak şikayeti .daimi encümene biJdirilecek- lıyor. No yapayım, şım.dı bcıı de ken- sine hitab eder. O kıtmş resimleri, ğa fabaladım. Bir gün M.Jdk"rr, 

engıru ay lf>I u lan ha- . . . . · da 00 · 1 Jıiç o1..'1tyup yazma bilmiyenler için- • .--. 
Jreket etti. Fakat ağzından bir ses ur. dı kendımı mı va eyım dir!.. böyle bir km:a ror:iycti olur31J ,_,.-
lçıkınadı. 'Belediye lokanaların smıflandınl· Profesör Köprülü kaçan-ıadığımı anlamak i8tcdim. t.W-
1 Bunun üzerine elile esbabı da gör- ması için .yaptığı tetkiklere de devam Mektep Konferansları [R~d Nttrinin o da'kikotf,lı ıttC 3 AYLIK 400 

710 • 8 AYLIK 

1 AYLlK uo 
'1 ~ ım P.F.BŞElll\E 

1
mek i8tediğini anlattı. etmektedır. Şerefine Çay ilk ,ncktcp nmallimleri için tertib §"ündilgiL öğrmıllemcmiştir!] 

Biraz sonra blitlin sahabeler, Pey- Fınncdar ekmele ilaha olmımı konferanslardan ilk beşi dün G K )~ 
13S8H.Şu~al2S S5SIUl.Tetria24 :gamberin itimadım kazanmış bütün ti• z•m latlyortar Cuma giinü ak§<lmı; kıymetli nıfi- Kcıdı'köy 12 inci ilk <Jkttlda, Galata- ~ 
QU..:341- Ay 112 Kuım ı 30 lislaro reisleri Huzuru Nebeviye giri- Fırıncılar cemiyeti reisi diln Bele- tcfckldrimiz profesör Fuad KiJpril- saray /i8e«tiııde, F111dıklı 13 füwfı o -
_E_z_•_n_l_S-.-.-, -ııı-Vı-.-.-.-,-, -S-a-.-,- !o:ıar, ölmek üzere b~lunan ve son diyeye müracaat ederek un fiyatları- Wyo Sorbon üniv01·sitc8i tarafından kulda, lstanbul Erkek lisesinclc ve 

ıstırahate kavuşmak üzere olan bii- ··k J • .. er k • dah / b ı K ı· · l ·ı · ti 
O 1 .. . nın yu se mesı uz ıne c mcge a fahri pı·ofcsörliiliii Ütıvanı vcJ'ilmcsi .~tan u 1:: ıscsım c uan m1ş r. 

ııuıı.. Ol• kl"d1 ııun .. OOt• ikindi yuk Muhammedin yatağı etrafına diz 10 para zam yapılmasını taleb etmiş- .. . ..... . . . Bilhas a Fwd1klı 19 4incil mektcbde 

~
2 29 7 2'4 9 47 1 10 12 0514 28 i çökerek :sırn1anıyorlardı... tir. Fınncıb.nn ıiddiasına göre bir mu~sebctı~c g,~ınönü Hall~wı p~o- 1staıılml 66 moi ilk mektl:b rnııallirııi 
~ Yatar ı'" .. k Ahp. Vataı lmNlıı Hazreti Ali yine büyük hastanın çuval wı ancnk 640 kuruşa alınabil- fesor §CTCfmc bır çay tcrtıb etnıt§· Kemal Arzak tarafından al/cıbc tek-
] 00 ı 38 ı~ 45 '' 4118 1~ s 

26 
Lha§Ucunda idi. mektedi.1•• Belediye talebi ~tkik ede- tir. Bıı çaya tanınmtş edib W proje- niği mevzuu etrafıııdaki konferansı 

_ 1lle\'anıı \'1U') cektir. sörler davet olunmuşlardır. '(Ok b ğc11il11141ir, 

"'- - ~·. 

Emhıihıii Halkevinden: fl 
EmlnBnü Halkevi Türkçe kıırcılll 

8 Birincikfınun 939 cuma güııU al'~: 
mı saat 20 de başlıyaca.ktır. J{a~fJl 
Jarını yapbrmış olanlarla yen ,. 
kaydolunncaklann vaktinde d~· 
uede oulunmalan rica ohuıınak 



2 ı Amerika Devleti Rusyanm 
Taarruzunu frotesto Ediyor 

Roosevelt bir telgraf çakarak Amarikahların 
Fin milletine sempatisini bildirdi 

- Vaşington, 6 (A.A.) - Hariciye müsteşarı B. Walles, Amerika hüku
metinin 21 Amerika milletinin Sovyet Rueyaya kargı yapacakları protes
toya iştirake amade olduğunu bildirmiştir. 

• Öğrenildiğine göre Arjantin, Uruguay, Bolivya ve Equateur, teşeb-
büste bulunmuşlardır. .. . . 

Beyannameyi imza etmiş olan bUtUn memleketler, rnutccavızlen tak -
bUı etmek mecburiyetindedirler. 

Flnlandhaaın HJUi Ba)Tamı Ve Reisicümluırun Nutku 
Helsinki 6 tA.A.) ·- Finlandiya Rciıdcümhuru M. Kallio, Finlandiya 

istiklalinin 2~ ne! yıldönümü münasebetile radyoda söylediği bir nutukta: 
"- Büyük kuvvetimiz, birliğimizdir,, demiştir. . 
l"inlandiyarun daima bir esas düşmanı olmuştur ve bır kere daha 

onunla mücadeleye Amadedir. . 
LcnL-ıgrad emniyetinin hudud tadillui istilzam ettiği hakkındakı Sov-

)'et iddialarına işaret eden Kallio şunları ilave etmiştir: ~ 
- Sovyet harekfıb, Leningrad emniyetinin mevzuu bahsol~adıgı.nı 

lsbat eylemiştir. Zira Sovyetler bütUn hudud boyunca taarruz etm1şlerdır. 
Finlandiya milleti, yalnız toprağını değil. ayni zamanda gaı·b medenl

l'etini de mUdafaa MCNkiinde ~!duğunu anlamalıdır. 
Roosenltin Miihim Bir '.l'elgnfı 

Amerika Reiaicümhuru B. Roosevelt Finlandiya fü•isiciimhuruna bir 
telgraf çekerek bu yıldönümü rnünasebetile Amerika millet ve hükume
tinln derin hUrmet ve muhabbetini Finlandiyaya bildırnıiştir. 

M. Roosevelt diyor ki: 
"Bu feci günlerin yerini daha mesud ba;Jka günlere bırakacağını ve 

bu rnesut gilnle..rfo Finlandiya milletine bütün Amerika milletinin takdir 
\re hayranlığını celbeden siyasi ve içtimai hür mticsseselerinin rahat ve 
iııkıta.sız bir surette inkişaf ettirmek imkanını vereceğini s:ımimi bir su,~ 
!'ette Umid ediyorum.,, 

Belçika Meydan Okuyor! 
"Düşmanın topraklarımıza atacağı her 
adım ona çok kanlar kaybettirecektir.,, 
Brüksel, 6 (A.A.) - Belçika Başvekili Pierlot bugün mebusan mec

liaiııde yaptığı beyanatta demiştir ki : 
''- Memleketimiz öyle bazı kimselerin düşündüğü g:bi taarruza maruz 

d~ildir. DUşma.nın topraklarımızda atacağı her adım kıymetli zamanlar 
"e çok kanlar kaybettirecektir.,, 

Başvekil, Belçiknnın bitaraf kalmayı şiddetle arzu ettiğini kaydettik
~n sonra, memleketin seferber halde tutulması ıı;in icab eden masraflar
dan hahsetmiu ve şöyle demiştir: 
"- Mali fedakarlıklar aaati çalmışbr. Kan fedakarlıkları anımn katiyen 

telnıemeaini temenni edelim. Belçika bitaraf kalmak arzusunda müttehit
lir. Bu hususta halisane hareket ettik ve hiçbir taahhtidlinıüzü tutma~ 
1'ıathk etmedik . ., 

WZlfl IAB&• 

Tipler 
~ 

ÜÇ DEVRİN .ADAM/ 
Yanan: Ali NACi KARACAN 

Allah iT'ürkiyeye 
Taarruz edecek 
Olana acısın! 

D tın, Plnlandiya ı~rild.ilinln 2% 
nci yıldöuümll ldi. lrkaıı·Jtirk 

1 • • f 1 küçülmüş çoctiklarile, bu ev, mtite •/yelik ederken meşrutiyette mUteah- .kulutdanl ri folaa h~ af'Clcil b \:l~o~~~-""!1! 
IDCI a51 . lM «! n ena tr ' \'CS w.c-

. reddı bir §eCerenin boğuma kacia.r ı hJd oldu. . . . i!ttiklale kanıı;tuğu gilniin 22 nci yıl-a ir haftadanbe!'i tercünıe ettı- servete gömülünce, yer yüılinde ne Harb &elınce servetı~ aqbrdı. j dfu.·;miinü Jdr~ t'Jdcfk• telılik<-ye 
ğim kitabdan batımı kaldır- ı ~ellU~e.r yapabileceğiııin mC§heri ha- ,Miltardke qlunça duıoıatılarlafu~

1
d~fn Jstildlliii ~oriuna.k gayt"Slle 

dım. Penceremin yanına oturaryık l lınde ıdı. 1 yuetu. . veniden sib\ha sarılom; bulunuyor. 
baeka. bir kitabı, karşımızdaki _beY,az Yalnız, şecere rçisinin k~:ıncına, .Mustafa Kemal Anadoluya ge~:nc~. 

1
• FlnlaDdiyaıım bu ~ sonun.da is-

boyalı kip.nede ynşıyan, \:aktile Js- v~ haya!.ta muvaffak. olma~ ıçın tat- t kokuyu aldı, A vrupaya. ka~tı. netıce~'f 1 tüdillni .nıuhdaıa odip edemiye(.'t'ği
tibdad, müteakiben meşrutıyet rica- bık cttıgı şa.şm3;z polıtikaya hakmca, bekledi. .• . . . ılli DJUnJl.k~ıa etnıek istemlyonım. J"Jn 
lindcn, şimdi de Cümhuriyet <levrJn- Beli mi, yoksa onun gibi olnmıyanla- ı Harali b.ir. mılletın ~ırık bır tufekl.e ı lilcr, JN'd~ bugüne kadar göstenük
de yaşıynn mühim bir ıırtın hayatını rın ~eli ~.e .. y~lnı?. onun mu. c_n nkıllıJ~a.r~ctmesını Don Kışotluk a~dedı- leri mukavemetle iiç t u~uk mi1yQnlıık 
oltumnğa b::t3ladım . Bu canlı roman oldugu gonışulceek mc11cle ı~. · ~Qr. . ? .,. rbir nılUcôn, kt.'n{Jisinıtea CIJI defa dn.-
beyninıi ve sinir leritni derhal zaptet- • • • 1 -- Aman bır:ıdE)l'; nası~ oıuz:-: Kah ha kalıt balı!( IJir mill~te jar51 gö~<!-
ti. Fakir ve ölii mahallenin J<a~~lı Bu mühim zat, siy s! hayata. i1in- kah kah, keh keh keh ... dıye gulmek- 1 rel)ilcof'ği mukın·emetİ göstcnniş ~u-
gi.izlerini hascdrl~n dort açıp k~ndı il- ci Abdiilh:ımidin ş:ırnymda hafiy.c!ik t.cn'."I ~apılıy?~dt~: .' . • .. lauJl\ı~prlı\f.ıRumlan sonra ı.aldedilc
zerinc çeken ıeıklı, k:ılabalık C'Vı~, 1 e-ı v.c bf-ndclikle girdi. Az 1.aınan<la :yalı . F a.;u~ b.~r .. gu?, ~u~~nbır,e, ~1~: t:ek l)]an ıwr ımıkn\'()mctc günü, kah
ka(lar zam.and::ınberi uy:ı.nfürdıgı tc- \'C mücc\·herden miir •kkeb hatırı fi..'1- yı l;ertı, y~u cıddılcştı. \ alizlen~t romanlık' tariMnc ge~ek p:ırfak bir 
cessusun scbeblerini anladım.. yılır bir servet yaptı. Hcfah f)aşlnym- toplnJı, ~c~s~ aad~sız · tek~~ ~c.~~ı. destnll ulacal>hr. 

Hesnbsız hayatın mütencvvı teza- ca zün iyet iştiyakı yiiz gösterdi. Bn- H:ıvadn ıstiklnl nıUcadclelcrrnı? ımit· Ku,·v&Jiniu fırs.-ıt -bulur bulmaz za-
hürlerinc lal ve· hayran knldnn. .. basının kürd ve •inn.:mun ruırl olmast hiş sağnaldarı ı11<>şam~or, J,ıarbın kor- yıfı yemeğe kalkışması, ın:ale._~f c- . 

1 
Bu, kırk sene e\'\'~ ~-urul~u~ ?Y

1
.e kafi dcğilmis gibi kendisi de bir ha- ku~~ yıldır_:ruları çal:ıyqr~u. • 

1 

• l hedi \ 'e "akim bir haya.t kanunudur. 
kuvvetli bir maişçt dcgırmenı 1~.1 k_r. l:ıyığın koynuna ı;ircrP..k cinsi ı.~hf..ı '\' ıuc yug~ıur~n .~mmesı~, fırtn ~ Düıu :ı km \'Ct mü\•a:ıMıelerinde im-
o zamandan beri gelip geç:n m~lhış j ameliyesıuı ~kmnl~ g-irişti. ıım gcçı:1~ın mti?.aren bır ç~tı 3 • 

1 
sure ~elen ht"r talıaniU, ayni netice-

rüzgarların ~içbirinden mutE>~ssıı: ol-. Devlethpnenin hadenı ve ha.şemi la. tın::ı. ç -ıldi: . . . _. 1 yi doğluimuıt \·e kıın-f'Jli. uyıfı yut-
mıyarak. hep ayni _çalgı. seslerı }'e marn u!mak iizere idi ki,• lıjr gii/l, So- • -~'e.. zaferın ı~k hıza ~C?çıp ç~gıh mağa ıeva~ıştır. l\lilletler arasmda
ayni sofra gürülliileri arasın{l.a,_ dur-lliuıikto bir bomba, nrl~a:iuıdan bir ı~ut?ı,. ate ı .·aguyu.nen, ~mumı sc- ki doı;Uuklar da• niha.y~t hep 'ftWilll
ınadun di)ntip dc\•am elme~1.e ıclı. . süng~ akını, ,derJHm hürriyet ilan o- \lncm orlfısmı.l~, ~~ndc b.ır bayr.akı 'dan ihanJti.ir. Eir millet, 'liğer mil

Evvela şuna di~k.at 1...>ttun: Zen~ın lundu. Fakat o, hiç tcl;lş etmedi. Yal· o:ıa~n çıktJ. F esını ~ıkaı dı, şap.ka1 ~te, do~uk! ıeldif ettiği · r.anuıa. hu 
fakirin, g\lzcl çirkmın karşısında s1r- ıuz, yağmurnn dinmesine, fırtınanın gıym. · 1 • • teklifi 

0 
do .. '>Uu~'lA nıubtaç ohJua"tu l!;İR 

vetini, hüsniinü teşhir e~m:~lcn na-ıgccri1csinc' in.tiznren, bir: çatı altın!l ·lttiha~l~·.ılnr .zamanında k.aı;ısını a- ~·apar. Teklifi alan milletı te .. liteka
sıl 7.alim l?ir zevk duyarsn, uç dcvdin çc:kildi ve ilı.tilalqileıin iijc hızı ge~ip 1 şık l<er.ı.ıgme 1rnd:ır _k~Pıar \ e ba~!: hilen .o milletin .do tıuğuna uuıhi:ıç 
hayatına karışmış olan bu zat ta, giırliltü dinince,, kapıyı açtı, sokağa nn çık:ımıazkf'n, ınkıl,abda .açab~ldıgılolunıa vapdaı~ ttkllfi kabul ,.d.:r. 
muztarip Jn:ılrnlleniı: ort~'i!ndp.. efı'l· haklı. Havrı• dunılmııştu . • llk ;astla -! kacl!\t' •u;t.ı. m~ydan.~ fırl~~tı. . . S~e kom~u~ril~ akdettiği t108t~ 
nevi bir masal, tugsuz bıı· mihral!e aığına bir se1i!m, ikinciye bir rnerhn- 1 Artik. keQdıne,g9rc, Cunlhurıyetçı hık muahedelerine tıc:J bağJ.ıyaruk 
bay&tı si,imıcnin imkanlarını daimtı ba, UçiincUyc bir h~diye, böylecc,jolmuştu. · ~ · · u1iidafaı•'!naı ihnuıl eden mUltt, ah(Jal 
bulabilmişti. . . temkinlcr ,.e teöbirlorle, rejimin ta Ve Cli.1.u'.:u~:ir~tçı olduktdn sonra bir m:Ut:ttir. çünkü bütuu. hu bağln-

:Mühim nokta bu ıdı. orta.sına kacµr geldi. Baktı ki. her tekrar yıırııdu.. . . nnıu, '"nüo hiriude p:Ull\ık ipliği ka-
Bir devirden f'<'l ,.et yapmanın sır- şey yerli yerind~ ve qcği~n yalnı?. [ Bıt ya=pmı.f uıçı fa.'Jltnı te§kı~ cdett dar. chenırnİ\'f"ti kıtlnuı<lığıru gUrmeğft 

larını, ba~ka bir devirden ala~.i~diği- şekildir. Bjnaenaleyh istibdadda hafi- 7.·ısım varpıki uiislıarımda] , rn:ılıkfımıJu;. ' .. 
ne açılıp saçılm~nın yolları~ı logren- , 01 , , , ~.,. .... •ı .. , , , 1 ·" .. n ..,,, • 72lı '47 ı ı !ııtı , ıs t ı e iTtl! , Türkiye ~ok ı,;i.ik.ür rt',ulist 'ir k~fa 
mişti. Açı, toku hesaba a mıy~ı • . · K .. .. B ile han:l.t•! «>Hi .. Dt•nıir or<lu İ!lttanbula 
pcrvnınz ynşayışı ise. tcb:.ıa~~·tl ehe_J - B l r A iman "\.. r uca zoru at t l . .gırf'rkt"n . ,.e IA>zanıla !(JJ!lı antiı..5nuısı 
nıiyct vermiyen saray ve mutcgallı1>e _ · ı iJuzalanırkrn ıt)·nı ~amMtll\ milli ruii-
zihniyctinin ifadesi idi. ( ,..,. 4 , . 1. f 1 • :.1 ) ı nı.<•' lrır d,E>rlıat ortadaj kdylıolmuşl!r- dufaasını .tuk\·iye, t•der..ek • tedbirler 

• • • 
1 

• • • ~ -ilra l Ul<'ıcıe 1 "f , r 1 . . ., . 
· . ,,. . SchC<.' adındaki Alman hruvazörii . 'nfr. 1 1 halil<wıln ;ılaı~rw grm} mı.;şast:kı ka-Beyefendı veya Pafia h.nzretkrı~n .. 1~ ik" citesriııdc Madngaskar <ıi- ! . ParistJ r:ırları 'd.• in]zaladı. llavacı,lıgınnzın 
müdc\'Ver bir h:ıoımcfcııdı, genç m1· nun. d bınl : • ,1 Ca 1 Pari 6 (AA ) .-- A1mari ta,yyn~- rok ffl.ld bir tarihi \'e uçuşta ('ok ce-. · ı · hd ı \'ill'tn a u uncıugu \'<! pra>"a. va - ' · · '.., • tefreşeleı·ı, ke.rı~c erı, mtı ~~ a ~ New • York haltlQcla işlemekte olan leri, lclUn Pnris U~rindc uçmak tcşe~- sur \'e m~hir hıyvarecilcrimiz vnr. 
damad heylen. \C nllı pullu tu~_aı<i~- M;pia nfündnki Htılanda bayrağını bi.\sünde btlhfnmuşlarsa "da da.fi top- 1 Ordumuz hast:ı.n ha.s~ ~odc~cş~ -
!erle boyuna dolup boşalan ac;a~ ıp l l • "I ~ d a t r l ..,, ş !:µ- faoHyçte geçer geı_mıez, gömen rilnılı; ,.e knt hat ku,·,·ctlendıribms-
kör şişcltl'İ arasında geçirdiği hay,at, \anı: lapbur • :ı11 ş ıkned

1a .ar )'Rı-IIU k·a,:bnlmu .. 1ardır . · · tir Blitün lconı<ml:ınmızıa aon~ıun~-
, kl d OıJ"<>"l{ la nr \'Crl me t ır ., v '14 • • • 

ifa film senaryosundan peli faı: · 1 
P· H~t>l _, 1 . '~b · : ...... 1 d A'"'ıanların 6 ,Basl.;ıoı \ ''l Vaa.iyt-tJerl Jannd.ı.n da'tı:ı ku,,..etli bir dt•nlz Jrm·--. . r o atıı.ıa: 1 sarı:ıyı er--. ı, ~ ..... a e ~ ~ . . . li .. ·ı 

gıldı. .., .ı. niz;ndetı llol:ın(laya gcicıa kereste ha- Ptıris, 6 (A,A.) - Askeri \•aziyet: \"C':°'fmiz vnr ,.e er J;rı;en gu~, ~·em .• 
Giyeceğe ve yiyccege o!du~·~ ~ad!r mul lcrine karşı tatlıjk edilınclttc o - Dünkü gi.in Almanlar, Fransız hat- ~ ınrı. orclumuhın muk~\·emetmı lnr 

nadide eşyaya, pahalı antı~·'l}a n. l Al "blukası do'"'·ısilı> endilc tının mcrkt>z.in.i les.kil eden ·Lor.rainel k:ıt -..!ftha nrttmnnl•f:a~ır. • • 
j -. t· k"u ıdlarıl}a an man" ,...., .., ,. • . . ·ı - fi .. mer:ıl<lı 01
' ugu, r;azc c 

30 
•. iç!pdcdir!cr. 9 mUyoq 1lorin kı~·me - ccbhesinirt muhtelıf noktalarına kar- Ruglın T:tirk· mtl eti, cogrn 1 \!l.Zı-1 

1 A R veya ?°hç~lara ~,arılmış_; . z:ıeıı:elf..rv tinJt> emtia . .ı.\ln!an. liınanlannda kal· sı allı baskın ha!·eketindc bulunmu§- ~'i'~fnin 1~,.. yarclımilc l_;:ernl:;ct ifib~-oo o İngiliz Gemisi lmanya - umanya ve tarıhlcn meç.ıul CSiU bır .uık.ın.ı. t . ' lard r hu suretle sabit olııyor ki düş tile kt'nılı-ııntkn kat kat ktff\'etll rnu-
tabak ve kavanoz! ırı getirip götiiren mı:'ı 

11

: • >' • • 'ın!ın' kumancHınlı~ı Frnns1z 0·rd~lan-lt~arrrtJarh r.ttn"3fff-klyetJe l<aı~ı .ko-0 . 1 p . d ' r· t M·· k 1 ., .. . f h . d 1 Yn- l'annıs Üıt•rı11do Almıuı T:a.yyare~rı o' . - · t L!f , _ bi ' lt~ dl enlza ti eşin e ıcare uza ere er şupheh kıya ette ,azı a am nruı, ' • • • . nın' harb nizamındahı melhuz degtşik- Y""" ~(~" r ıa .e !· 
• kitli vakitsiz ziyaretlerinden belliydi. ! . Lorıdra. G ,CA.A.) - Ev:·a~kı :~~Je liklP.ri öğremn('k istemektedir.' Dünldü M1t,aın:ıfltı, kc.ndint; glh'cn~ek ne 

-- •• • -···· - •• .Evi bir müze idi. 'J'twan :ırarpız<lan T11mes nelır) llljl~S~?~~da.. ı~ı buylik baskın haı<cket~ .... 1 de C'\'\'elkiler ğibi katda_r 1) ! ~~ bu gihrıı~ı~ mfüJ.at:na 
'Churchill dün ah nan Gorüsmelare Bukreş· ıüçiincil katına, sofamızdaıı yata~ ~- ,~:·n;~n t,nyy;ıre~ı gonil~~.~t.l·l·~·-Pro - tatdcdllmi§ ve düşmıın istediğl maili- tedhtrlttu~ı nolts:ın almak ta ~k~.ıır 

1 tt t t k b 1 t dalarına, &nlonlarma bakarj.lk gnru- Jcl..lutl('r l:u·.af'.ndan , goruldubu e.s -~ matı nlapı~ı~lır .• , li;ıt~h bir hlM't'!:c-ttır. Bugilnltu Tür-ledbi rle r i an a 1 a e . rar aş anm iŞ 1 r vordum ki her odası başka bir dev- 11 • ..ı. bu tayyarclu heıncn ,ııemeıı •uı . . . . kiyo)i ld ..... ..:_,.,.._...., ....... ,~·eıı .... 
l.ondra, 6 (A.A.) - Avam Kama- Bükreş, 6 (A.A.) - Almanya ile ~in eşyası~ı ve her eşya bambaşl\a sm·iy~inc inmişlcl'diıı. Bir taıum .~-1 Bu ~km harekeUerınden Jkısm - nfJan da işt.. bu Jwydi ve' ihtlt&Ie 

"'"•da deniz harbinin saf ahabnı R uman ya arasındaki iktaadi müza • bir zevkin marlmsıııı taşıyordu. , Yal· g~Uz tı< yya :·el eri, A l~~au tayyarc!erı -' ltıı !aşınan, kıiUaın~an . ~ev'.'"diaıvı 
1 
ıııpıuılye l~lo kapılnıaıafll olıııillaniır 

gi.)2den geçiren Churchill hulasaten kereler, kabine buhranının hitamın. dızh saray karyolii.ları, Meyepel nı :n·Jamug1t teŞ("bbus ctnılşlcrse de I a~ltı;ı hesab eBıhrse mUJum zuyıatal Allah, bae ~~ ttleoıelt olana 
dtıniştlr ki: dan sonra tekrar başlamıştır. · salon takımları, Ampir yatak odaları, :navr.ffak olamamışl&rdır. zira Al • u;;ram~tır. arıııuo! · M.VJtAD SJ;RToGL 
··- lngiltere, denizaltı ve hava hU- Alman heyeti :rei.si doktor Clodius, sedef aynala~ın içinde. bir!birlcril.e a-

CU!Qıarına ve bilhassa bir çok mık • matbuat mümessilleri. .. , beyanatta lay ediyor ~ibiydi. Bıı Babıl kulesındc --tt ~ 1 ·a vaşıyanlar ıse eşyalnnnı.lan dah:ı çok 
•h maynlere ragnıen nrı ere bulunarak iyi bir netic~ elde edilece· • "t . le~·ıı"rd·ı' Hcr'i.)iri kendi a- , 'ıu..__ · h f ya •· i Um' mu ccanıs < gı .., . ~m aeyri~alnioı mu a aza gın ~d etmekte olduğunu söyle - '!leminde hususi bir enınuzcc teşkil e- ı 

llıu\'a.ffak olmuştur. Almanya 1940 mi~, ancak bir çok miişkülit hulun - derek, ancıık hepsi bir araya gelim:e 

~ilesinde 400 denizaltı gemisine ma.- duğunu ve görüşmelerin henüz ipti. de hakikaten c~7. takımı n_evinden ~~~ ; 
lik olacağını iddia ediyor, Almanya- dai safhada olduğunu gizlememiştir. rib bir halita vilcude get'irntektc ıdı-
llııa fabrikalarının bir kapısından mal - !er. 

~trıe sokup öbür kapısından gemi çı- Polonyada aert halinde Bazan M:ırlen Ditrihc bmziyen 
~cak gekilde denizaltı ve mürette- idamlar biri, baygın gözlerle pencereden 

ıı_t imal edip etmediğini merak et • Londra, 6 (A.A.) _ Dail Eks res başını uzatıyor, kırmızı dud~k~a- 1 ~'it · · t- · y p nnı yarım açarak meyhane derınlı • l.ı_. icabeder, eğer böyle ıse, ~ gazete.inin Bilkreş muhabiri haber -· d ıf!el'ır gibi Almanca bir sarkl, 
~ bu b. . d . enış. gın en ıo ı. lttt. te_mpoyu ızım 8 ~ynı g .. 1 veriyor: okuyordu. Bu, beycfenı.li veya paşa 

t .. _~~rıb tempomuz tak}b ede~~lır · I Polonyalı mültecilerin ifadesine na hazretlerinin birinci kerimeleri idi.! 
ı,~ bahriyetllııde halen ~üda·ıa.raa Prakovisde hürriyet eebhesine Bazan Greta Garboyu an?ıran ba~ka 

1 ._ 
1tın teellh edi1mlı 1~ tıc.aret mensub olmak suçu ile ekseı·isi tale- bir kız, arkasında siyah bır empı=ırmc- ı 
~ mevcuddur ve bu mıktar pek be olmak üzere 300 genç Polonyalı abl, hayaletler gibi gece satıl 11 ~ 

~llda 2000 olacaktır. Kafile ile se- erkek ve kadın tevkif edilmiştir. Ges- evden çıkıp ancak sabaha doğru ha
~ llt usuıu muntazam bir §ekllde i tapo ajanları tarafından ihbar edi. rab, bitkin bir yilrü.YU~le avdet edi

~"ntye ve Alman denizaltıları bita- 1 lenler derhal kurşuna dizilmişlerdlr. yordu. Bu ds. beyefendi ,·eya paşa 
a.._. ıerrıuere taarruzu, İngiliz gemi·! ~iğerleri Polonyanın başka ~~irle_ - hazretlerinin ikinci kerimesi idi. a;:• taarnzdaıı daha kolay bulmak 

1 
rınde otur.an ~rkadaşlarınuı ısımlen - Bu acayib kızlardan sonra, sa:ı<al 

rıar. ni ifşa etmeleri için İ§kcnceye konul- başları yanaklarının ortasına kac'lar 
'1~\ırchill bılhrlye parolasının şu muşlardır. uzıınmıfJ, akşama 'kadar davul ' 'e 
"'QIJ&.. ..... -···- l b. l 61.'fnı ~atırlatmı"wr: raksafon ç:ılmnkln meşgu ır ta.um 
~.\~m "e korkmıyalım.,, BUkreft& bir mühimmat sahte Valantinolnr nazara çarpıyor-

•·•·• labrlkzaamde yangın du. Hulasa, her gün iki hizmetçinin 
'lekillarİn Seyahati Bilk~e~, G (A.A.) - Stefani ajan- iplerini çeke çeke müthiş bir lastik 
11_ lsından. d · · d ı d lt -~1.. 6 (H i) G.. ..k ve ccn ere ı~ın e zora ara maga ça-

l~ .1:18us. - um~u h Evvelki gece bir petrol tasfiyeha- hştıg·ı sun'i madamlar, beyaz takkeli, t'tb.ı_ ~·ar Vekili Raif Karaderuz ~ • ı d · b''yük· b" k 
~ .. tır nes n e ycnı ve u ır yangın çı beyaz önlüklü, a~çı mıı operatör mü, 
k._ - bu.gwı ayr~ · mıştır. Bu tasfiyehane, Apoleon pet- oldukh.rı anlaşılnuyan bir takım a-
~~onu, 6 (Hususi) - Dahf_1yeırol adında olup Targovista yakının- damlar, Alınan mUıcbbiycler, lsviç

l'aik öztru muhtelif tetkik ·ıcıa kiind!r ve burada harb sanayiine reli dadılar, mm hizmetçiler, Rus şo-
111<>.nra bugtlıı memleket huta- mahsus olan maden! vuelln imal e- förler ve anadillerinden evvel yaban-

a~m.ıttu'. dllmektedir. cılan.ıı wllerini öğrenen büyümüş te 

--.J>-"" 

J - Açıic ve ~mimr koııu!fmama müsaade <"i~r 

Bi~ Alman daröunrtıC!i: ''Yalanın ayağı Kısa-
dır!,, d r. 

~,akat ÇckÇ>SloVaklar Göb)>els'i kasdec:l~rek dar· 
bı meseli deği§tiıınişler ve şu hale koymu§lar: 

1 
mi~ini~ '! 4 

-- Sana bu:ı u mrediyorum ! 
1 

·ı ı t -- Ada.--nlurfm, aylarilan!ieri hiç' bıt •ik«yctta 
buhmmakilzın ve canlanm vererek ç•fı~klan hu 

1
1 cadde biter bitmez kendilerinin bir köa;eye alıfat>ak· 

tarını ve üıeıfoden hususi otomobillerine kuru::nuı "Göbbcls'in ayağı kısadır!., .... 
Almah Nazi ~n~rind(•ıt . biri, güniJn h.irinde 100 

hin mark sarfedr.n•k bir \illa yaııtınyor. ' 
Bir sahah, bakıyor lii, yeni ma.Jikint-.sinin ceh- • l 

lıesintlc hlr yım: .. Nazi ~fi JQO.OOo mıy-kJ ncrf'den 

htıltltı?.. . • ı · ·I 
Gazet~ler hem~rı h:ırek(•te getiyor ,.~ ilan. tdl., 

yorhır: " ...•• l•"ıılan zatm kaın~ına o yazıyı yazanı htı
lana 1000 mark 'heili.):'e edilecektir~, 

Ye, bir gün sonra kn.pul~ bu tef er .şu yazı görü-. 
lüyor: .. Nazi ~rı. 101.000 markı ·nereden lltıldu?,, 

vadini · Yer:ı~• 

uetıren bir. fef 
Bu f1kray1 dn Almanlara dost olmıyan bir ec

nebi gazetesinde okuduk: Almanynnın mü.him erki
mndan biri, 1939 başlangıcında, in~a halinde bulur 
nan bir otostradcyi tefti~ cdiyon. Fakat çalışan 
ameleyi suratı asık, mahzun görüyor v.e ötcdcnberi j 
alı§lığı coekun tCVLbürlerin yapılmadığını farke<foJ 
rek canı sıkılıyor. UPt:abaşıyı çağırıyor \'C · bu halm 
sebebini soruyor. 

· ytikselr ric:aJin lgeçeccklcj'iui ve kendilerini hattA ha· 
brlamıy~aklannı düşUııdlikçe .ıııiitecssir oluyor!~:-. 
' · Nazi şeıl ameleyi lop!uyor \·e bağırıyor: 

- ~rzularıhızı ôtt"enJim. Sizi . temin ederim k 
bu caddeden yUk»e.k ncftıden evvel ,'sizler ~cçecck 
siniz! ı . ı 

Eyhil {;eli~ caa& bitiyor . 1"e §er dedif:l~i Yit' 
pıyor: .• j. · .• 

Am:elehin ~. blr ~triıh otomobile e Ş('!ö; olı. 
rak caddeden 

1
ilk geçer.ter 11rasindal;dı ! · .. · 

~ . lna.iu~ Anlayif' 
• 1 ) • • 

H:u~ b:ı~ncJa. Flli~.in hıWn ma'b1e.ııncsl hı~~ya~ 
hüoumlanndaa' lwrkuyor t-e tit'IR"tm J.ondra.ya tel~ra.r 

1 • 

tekerde "Aman ·bize kımı torbüsl göuaeriu!,, diye 
Yah-anyor. : · : · · ı 
• . İngilWer Fipstinlil~ ~cll~ine hali \'ererek 
ricalaruu tekrir cttlmı!ynrla.r. Hemen lilr ka!: · \'a
pur hareket ediyor \"e bir gUn llayfa limanına kum 
torbalan geliy+r. · Fn.ka.t 11'\liaUnlilor, bir de 'De ~l!r
sUnler? lnşllhler yalnız tcrtıala.rı (leğil, etn.fı lnua 
dolu F'Jlbtin. lriuiıu da torba.lana tpertae ~ 
göndcrmi~rl Bu da İlı&Wzlertu ~ıaa bir mJsa1 ! 
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12.a~~~~=~-~ :~:::t saat Finlandiya, Sinema 

Haftalık 
• • 

iCMAL 
. A 

SiYA.Si 
YAZAN: 

ayarı. 

12,35 Ajans ve meteoroloji ba~r
leri. 

Memleketi 
Hüseyin Cahid YALÇIN 

Rus - F·n Harbinin Akıbeti 
.. u · B rmpcryali'"t Yakın rhta Tarihin Yeni Bir Sahifesi Ac;ılıyor - Çok Sıkı Dostlarımız SO\)C erın . u . 

12,50 Türle Müziği: Halk Türküleri 
Okuyanlar: Sadi Hoşscs, Melek Tok
göz, Refakat eden: Sadi Yaver Ata
man. 

13,30 Konuşma "Kadın saati,, 
13,45/14,00 Müzik "Hafif Mü1Jk -

Eski Bir Ki1ltür~ Malik Olan Fin
landiyada Herşey Gibi Sinemacı" 

lık Da ileri Bir Sanattir 
Pl.,, 

18,00 Program. 
" · ~ · Abl k Ha.rb Ta.liine Tesırlen -Ankara Si~·nsctten Pism:ın Olmamalıırtnı Da Biz Temennı Ldenz - u anın . •. 

~>n:ktı :ualknı:ınra. Sulh Ve l..ttkrar Getirmiştir. İtalyan Siyasetinin <le Bıı Siya."Cte Sempah Du~·mu.ı 
18,05 Memleket saat ayarı, ajans 

Çün
. _ _ B• h ft içınde ga- ve meteoroloji haberleri. • 

Olacağı Cnıidindeyiz; 

fınlandiya 
Harbi 

Hnfmmn en mühim! rı kurtarabilmesi mümkündür. Bgl anlar ı a a . l 18,~5 Müzik "Radyo caz orkestra-
. d 1 kli bazı devlerin a\!aklan çamutdan- · , zetclerde en çok ko- 51 rnesel~ı Avrupa a Y"· l ~ V • ltaıy1 · ,, . 

. bir harbin daha baş- ı dır. . A d \1 nuşu}an ('llemmıyct· 19.00 Konuşma. 
nı 1 Almanva ile Husya arasında ılan li m,evzular arMlnda Balkanl:ır mesc- 1915 Türk Miiziiri 

d B. · · h b olmasa " · · ' " ' Jamış olmn::ı ır. . ırıncı ar.. . . ı edilen dostluÇ,'Uh \'e yakınlığın her ı- •lesi hususi bir me\·ki tutuyor. Bılhas- 20,15 Konu~ma "Bibliyoğrafya sa-
icl, şüphe yok.~~ bu da g~~ulnuye- ki mcılıeket için de gatib neticeleri} sa İtalya matbuatı gö1Jerini Balkan- ati,. 
cckti. Demek ln uç ayd.anl~~m ~l~~an-ı \'C tesirleri görlilmüştilr. Almanya ı ıardan ... -..ırmıyoıinr Fakat şinıdıki 20,30 Tiirk miiziiti ''Fasıl heyeti,, 
ya ile Garp .. demok~asılerme rı~lı~~;: 1 t.fnrksçıl~lda ittifak etmekle ~cn.di halcİe, ~~lkainlaı· 'bi~ ta,,;ım tahmin, 21,15 Müzik "KilçUk orkestra - Şef 
eden harb, ı.k gen.şlcme Sa kendisinı rcd tc?czib \'e cerhetmıştır. . 

1 
• · Necip Ashn 

- · d t t 1 ' tasavvur ve taha\·yiıl bulut arı ıçın· · • " . 
' dogru hır a ım a mıe ır. . INasyonal . Sosyalizm artık yoktur. · • '_~ b' anza· ı _ Drigo· Arlökenin milyonları 

Sovyetlcr hükürneti, çok yakın zn· Komünizmin de Alm3.nya dostluğun- de kapalı ve sakın ır sema m \"B 1 t ... f . N 3 
manlara gelinciyc kadar, hakkında dan zarnr gördiiğilnü müşahede et • rası :ırzctmek~en ged kalmamış~a:- ~ ~ ~~~ 1·ıı:ı ~ '' k. M rş 
muhabbet ve dostluk hisleri besledi- , memek imkansııdır. Çünkü ~imdiye dır. On.ada dönen Jaflar yalnız ıçın 3- , en' 1 eTh :ıcc .. D a 

- . . h .. k- f . d net eder - r o omsen. ua. 
ğini i18.n ettigi F~land:ya u u~e. 1 kadnr sulh tnrnfdarı yaşıyan "~ bu i~in bır kaynaşmaya e a . · 4 - Niro Oostal: Viyana §arkıları 
aleyhinde uirJcnbırc bırtakım §ıka- kanaati rvercn Sovyetlcr Birliği hiç;bir Balkanlar kendiliklerinden bır mese- 11 t .. · ş· d" Fi 1 o ı;ıurısı 
yelleri wolduh'Unu keşfettı. ım ı n- bahane ile ma:."Ur göst~ril miyccck bir 1 ıe çıkarmıyacaklardır. Fakat mcsc.e- 5 _ Micheli· Buseler Serenadı. 
landiya ~ıükum ti f~n,adır. ve kapıta- f cmperyalist snfh:ıy:i girmiştir. yi başkoları çılmnrlar \'C Balkan • G - Czernik.: Güzel sanatlar töreni, 
istlcr elınde 'köledıt · Bın~e~aleyh, \ Yakın.aa,rkta tarihin bir ~yfası lara ateş verirlerse ::ırtık hıtrb bütün "ii\'ertür,. 
Sovyet Rusyaya kar~ı tahrıkat yap- ÇC\Tiliyor ve yeni bir sayfa açılıyor! Avn:pnyı ~armış olacaktır. l~la~·, 7 • Delibc.<>: Kopelya balesinden 
mak~adır! . _ Bizim p-nrb demokrasi!edle tedafüi Cermen. Latin ,.e g::ırb dcv1<'tlcrı nu- Bebek u:ınsı. 

Bütün dünya, Sovyct\erin ~u so~le- l bir mukavele., akdetmemizi siyaseti- fuzu Balkanlara kar0ı 1akıı.yd kala- 1 s . . loh. Strauss: Bizde "Vals,, 
rini icabı veçhile l:a~şılad.ı. ~l~akıka, mizin istikamet;nde bir deği~ik~k di- mıızlar tngilteı e, ve Frausa l~i:1 B. 1-1 22 ()() M"m!eket saat ayarı ajans 
küçük ~ahrrmun Fın m.ılletırun ma- ye -haksız yere- tavsif eden Molotof k .. nlar ·demek Yrı.ktn"'"rktır ve \":ıkın ! habc~lcri ziraat eı;ham - t~hvilat 

k ld • b t ijzü her memle- - . •· ... • •r- , , , 
ruz a ıgı .. u ecav, k }hn.. 1 _ı tuttugumuz bu meslekten bır gun ~ark Asyanın ana.ht.arıdır. Bu;;ünkü kambiyo . nukut bor:lası "fiyat,, 
ket f<!J1a gormekte 'e a ~ on _ar pişmnn olmamızdan korkmuştu. Bu- ~ . ., . . . . - . , - 22 20 Mtizlk "kü iik orkestra "proğ 
la beralıcr bulunma}\ tadır. _Amerıka gün Rusya lı:ıkkıntla ayni endifjc bi- nııll.ıyet.çl: laık ,.c ılerı Turkı) ~ C~ı~- ı rnmı~ ele,·~ ç 
Cümhuı-rı-isi içinden gelen muhabbet zim knlbimh1e de var Bu em~rya- ıhurıyetı ıle gurb demokrasılerının ... ·• l{ t R 

· · · · d' · ' - · .. d ı ·· f tJ · 22,35 Muzık "Haydn - onser o e 
\'C merhamet hıssım, Finlan 1,,) anın list siyasetten çok sıkı dostlarniıız 1: akınşnrk ve Aı::ya a .ı men an erı ... •. . .. 
öqcdiği bQrç taksitini nıuvaklçaten Sov,·etlerin pisman olmamalarını da arasında tam \"C ahenkli bir imtiza<; J,faJor: \ ıyoloıısel., Pl.,, 
kabul tnıeriıeklc izh?r ~iyor,' Ma· l ~iz ~menni eil riz. , , .e intıbak vardır. Dcnilehili( ki mo- 23.00 l\Iiizik ~Cazb~nd - Pl.,, 
car parlanıento~unda, aynı Turan ~r- ı • • "dern tarihin liiltiin seyri Tllrkiyc ile 23.25 23,30 ~ arınkı program ve 
kına meıısub m<'buslar "Yaaasın Fın- 1., ft "ı.· hA 1nglltere ve Fransa arasında bir itti- l;apanış. 

1 1 'b' , .. ru r.nın mu.~ım a-
lan~iya !.,. diye hnylon)!orlar ve tn • H U.<a .

1 1 
. d b' . d fak temin etmege te\'cc:c·üh etmişti. ....... ., ........ u ... ,, , ....... - ..... _ .... .. 

yan soka!dannda gençler Finl:ındi~·a Ll3de r· e·i ulSC crm en ırı ~ Yakını:nrkın ve Balkanların istikra- Nümune siperleri ve 
1 h . d .. ;ş ' 'n,pn:orlar n,, Alu1:-:.ı1y~ya ltarşı Sl· 
e ın e mıma~ J •J •• • • 1 rını teminde en biiyük amil olan bu h lk sıg"' snakları 
Başta ııazilcr olmak uzerc, lotalı- kı abluk:ın!Il başlamns:d.ıt·. Ahmtnya- ittifakın ('fl kanlı YC müthiş bir har· a 

t«:r ve mUtchakkim devlet. ler • edeni tyı en zayıC tarafı qlan ıktısad saha- • . 1 k h d b'' .. k b" yap! hyor 
-~. • .. bC manı o mn ususun a uyu ır 

dünva düz nini altust etmek ve yal- Lstnd::ı. bütün bütün aciz mevkıc du- _ .. Selırimiz p:-ı.sif müuafaasına ait ia-- ı ı k ' h ı . . . 1 . . · · rol oynadıgı goze çarpıyor. Ankara ... ~ 
nız kuvw.ıte tnpmnk yo unca 1 are- ;;ıilrmck H~ın ngılızlcrın, m•·afsız \'e . • !eri tesbit e<lcn komis'-·on mutad mc-

. bl b' k · t · ·· ' d . . . munnedenarnesı Bnlkanlr.ra, 1' lan- J 
ketlenlc kal ere ır :ıs' e \() wnı • haksız rnayn harbi ncticesınde, ıttılıa- • .. . saisine tlevam etmektedir. Diğer ta-
sizlik, adeta insanlıkt<ın nefret hisle- za r.ıecb'Ur kalilıkları bu tedbirin :ı:a- ışar~a •. garbı A_sya.ya. su;h ve !'U~mn r:ıft2n halka nümunc olmak Uzerc 
ri }'<'rir.k n bitaraf memleltetler cf- feri temin hususunda biiyük bir his- ve :s~tıltrnr gctırmıştır .... taly~~. sıya- her ka:!ada yapılan nümune sığmak 
ldinumumiyesinde sn f hakkın \'C a- . 1 l·tı M h ebe bu sayede sctının son aylarda gost<:rdıgı uya- sip<;.rlcri için vilayet ka;:alara icab c-
daletin cazibesine meftuniyet yüziln- ı skcsı 0 

laca k~ ,,.r. d u kar. . k • d 
1 

nıklık onun da bu siyasete sempati-
. .. 1 b azanı :ıc:ı ·ı.Ir eme ışı ~ · sa e e~- <len planl:ın göndermiştir. Kazalar 

den Fınler~ ka~ gosterl en u mu- . . . . sini celbetmi~ olncaıTı ümidindeyiz. · k .. k d tl · · k J 
habbet knllılcre çok iirnid verici, ımı- tınnektır. Fakat AJmanyanın ~lira , .. k kta ., h tol. l"' t .. 1 bır aç gune a ar sem erının a a-

• , • • • • • • • • • .ı. n ınşar · , !.'r ır u ecavuz ere balık yrrlcrlnde bu nevi siperleri ya-
neviı.•atı yükseltici hır amıl teşkıl cdı- kuvveünı n1.:ıltmak onu ıyı harb ede- k k k d .

11 1 
d 

~ . . d" d k 1, . 1 h arsı oyara mevcu mı et er en pacaktır. Her siperin azami 615 ku-
vor .. re denilirse dcnılı;ın. unya a mcz hale soJima ct.ır. )ınacnn ey 

1 
b~. • . hU • t ' . tiki" 1. h 

~ · . b . . ,_...__ ıcr ırının rrıye ınc. ıs a ıne a- rn!'a mal olacağı anlaşılmakta, 1 ki-
bir cfkarıumumıye vardır ve unu rı- maksad ymc onu hazırlamar..ı.u . l . 

• ·· 1 h . · Jd k' ı yatına menfaatine \"C hukukuna n - şiden 6 kişiye k:ıclar insana mahsus 
vak:ırane sozlcr c. I?tC!l uı masa n ı Yalnız, 1ngiltere ve Fransa tara- · ' . • . . . 
"' \ t s 'rt le henklı ''e semerelı b r olan bu flİ}}Cder bir ınsan bovu derin-
k dl r ·ık muhakeme \'I'' bnhnne f . t•ı d'l b tedb. - m"t aye ~a l a ı ~ ur nra ll) • .,. • ından ıt ı rnz c ı en u ırın u · Jikte olacak \'C iizerleri tamamen ka-
lcrlc aldatm:ığa iıokiln yoktur. 1 tefiklerc de zarar vermek g'ibi bir fe- i~birliği temin etmek imkanları var-

1 • paı mış bulunac:ıkt!r. Yalnız sipere 
Finlandiya harbi ne olacak? Şim- nalığı vardı ve bu yüzden protesto- dır. Bu imkanlar Uzerine dil§ccek bu- girmek Ye çıkmalc için birer menfez 

dild halde Finlandiy~l:ır bütUn cl- ' ıar i§itilmişti. Ifarnnn tatbikinrlc ter- , lutları dağıtmağa Yakın§ark kadir bulunacaktır. 
hanı ha,3'r::ıu bımka.n hır atim ,.e me- 1 rih edilen yumuşak usul bitarafla· olacaktır. Diğer tara(tan şehrin muhtelif yer 

le k , ı. 1 ' ••• -----•••• -...: tanct ~uıramanca ~:ırpışıyor ar ,.e nn itira7.ını b ' raz tahfif etmiş gibi ıerlnde yapılacak sığınaklar için pa-
birtakım rnuvaffnki\.·c·llcr elde l'di- I .. .. .. lI l ld ·m_,. lng·lte MA ARlFTE: sif korunma komisyonu bir hcuet te" ,, r. : • , gorunuyor. eı· ıa e şı ul ı · J .,, 

yorlar. Eı>lrnt 3,.., n11lyon Jle l80 mıl- l reye karşı bitarafların bu yiizdcn has Vali Üniversiteyi kil etmiştir. Bu heyet şehirde yapı-
yon arasındaki nisbct siir.ün hinnae b. . t almı ... -u ...... k1arı "n z· t Ett· ıac:ık sı~rınakıarın inşasile meşguı o-• . . . ınanc ır vazıye J ..,... " - ıyare ı 
znrun 11ctıcey1 vermek Jnukaddeı·dır. . . . . . 

1 
b' ... • • • lncaktır. 

• lasılmıa '"lbıdır Bına"nl' .ev l ır ilra- . ' . . ~ _ 
F _,; t '"' .. U• b' · l~lh -: bö' J -,. ~" • - .l ' Yalt ve Bcledıye Reısı Doktor 'Lııl- n· h ·· ·r · b t · -lU\a gun n ırı,, .,. as~~ y c . . • . . b' .. .. .nır ny,ı masarı ıca e tıren sıgı-

buhranlı ~manlard:r okadar müp- !ık btr ıhtılaf tt·:lıJ ~d~e~ gı 1 gor.u- fi Kırdar c1ün ünh'crsitt>yi 7Jyaret na!•ların yapılacakları yerlerin nıüsa
hemClir \'C okadar gnri9 ihtimallerle, nen b<l lrnrel:elın ı,ımdıkı halde \'a- et.iniştir. Bu .ziyaret üniversite ve adcslnc göre ya yer altında yapıla. 
doludur ld Finlilerin mukavemeti 'u- hametini kaybetmesi mlitt~fikler le- belediye ve Yiliı.yct arasında te~riki t.>ak ycyıt yer fü:erinde inşa olunacak. 
za<bkça bir baek:ı. vukua'tbmn tahad· hine ·azıtacak çok mUhim bir kazanç- mesaiyi icabettiren bazı işler ve pasif tır. Sığınakların inşası i~in hilkıimet 
düsÔ. i1e peyda olacak ihtilatın onla- tır. korunma meselelerile alakadardır. \'ilayetc yardım e<lecek!.ir. 

• 

-- -._:... ---- l. * 

..: I!;lZ sinema sanatlnin en yeni ,.e güzel yılwz.lanııdan biri olan ~ 
l>a.rnt•U, henüz on beş ya.~ında.dır ve "K&.dınla.r Oteli,, filmindeki bUY .... 

mu\'affakiyetile ~imdiden geniş bir şöhrt>t kazaomı5t11.· 

Giinün akfüalitcleri ve manzarala- bir şöhret kazandı. Fakat bu fjl~e~ 
rının gtızelliği bizi bugün Finlandiyn !erde her şeyden daha çok mab il' 
sinemacılığına bir gözatmağa sevke- hususiyetler hakimdir. Sineın8~1 

• 

diyor. 4 milyon nüfusile 170 milyon ğın ve istihsal \'asıtal:ırının ze~gı~ıı. 
Rusa knr~ı mağrurane bir surette Jeşmcsi ile beraber Fin!eandıyıı ·ııi 
kendini muhafazaya çalışan Finlan- diğer bir çok memleketler gi~i, tat• ş· 
diya eski harslı bir millettir. \'e atlı :;inemacılığa doğru dökülınegc b3 • 
sinemacılığa en evvel başlıyan mil- !adı. Çünkü bilhassa Şimal merıı!~t 
Jetler sırasında gelir. kcUcrinde :ısıl böyle !ilimler r:JS 

Bu memleket daha 1908 senesin- görmekte idi. 
de, imal ettiği "Gizli alkol yapıcılar,, • • • 
adlı film ile sinemacılık sahasında Bugün Finlandiya sinemacılı~1 ~~ 
büyük kudret ve kabiliyet göstermil;1 irhi filimler yapan, documcnta~ı.ıı t1 
,.e parlak istikbal \•fı.detmi~ti. 1915 dikleri vesaik mahiyetinde fıl~~;t 
de, elyevm lsv~ sinemacılığında ça- yapan ve diğer heyecanlı se~gıı 'f , 

lı~an Konrad Talrothun yarattığı filimleri yaratan dört muhtelıf. ~ ııi' 
"Saadet dağılınca ... ,, filmi bu ümidin 1 ketin faaliyetlerile ehemmiyetli 
haksız olmauığını gösterdi : 1918 de keyfiyet halini almıştır. .. ıı;~ 
Finlandiya sinemacılığı organize bir Finlandiya sinemacılığının p\I) 

hale gelmeğe ve aml iyi eserlerini yıldızları ~unh:ı.rdır; rtJl 
vermeğe ba§ladı. İki san'atkir, Erkki Regina Linmeiuheimon: l{ur1l 
Karu ve Teuvo Puro, Sumoni film saçlı, fevkalade güzel bir kadı~dı~Iİ• 
,şirketini kurdular ve Şimallilere mah Helena Kare: Yüzde yüz Şır11 şıı
sus duyuşu ve görü5ii heyecan ve hu- 1 yine gayet güzel bir genç kız<lıt· ol' 
susiyetlerile dolu filmler meydana nu da düşünmeli ki, yıldız 01sııtt•cJıl" 
çıkardılar. Bunların arasında Anna masın, Finlandiya, adeta gilzel l<:ııe · 
I.isa adlı eser, bir kadın çıl;;ınlığmın lar cennetidir. Kadınlar bu Dle ıJJİ' 
karışık bir hikayesi halinde seyirci- ketin hayatında ve yürüyUşünd~şıer 
!eri derin heyecana ve hayretlere dil· 1 ma mühim bir mevki işgal etnıı 
5ünnck suretile adeta bC'ynelmilel dir. ~ 

ii;;~~~~~o.a~~) 
. ııf'1~ 

Beni tarıım rlır. .. böyie ;;cet yarısı, , bile yaptığı falsoları farkediyordu. \Bunu dn bana sen söylc-niştin. Ge-ı şey söyleme Hasan! Evet, beni tanı- tisin elinden kurtulduğumwe ~ ç~· 
)'at:ık odana j>ervasızca giren bu si- F.akat ben, kulaklarımı tırmalıyan l ce~eri penceremi daima açık b>r:ıkı- dm. Anlıyorum. Yalnız, yalvarırım hazan da birinin cebinden T ıı.rı\,aı~ 

- Birinci Kıs.ım - yah manto!~ k~~ın kimdir diye bey-1 b~. A~:nkleıi ne kadar seviyordu~., rım. demiştin. ~a~ sana -ıid olan her sana .. eğer beni bir~z se\~tyors~, ha- bildiğimiz zaman, b~~ . d~. ıJP'~ 
· _ H•ydi tctiji çek! Neden tered- hude yere ~ıhnını yorma! .Elbette ta-

1
Çunku o kemanı sen çalıyordun. \e şeyı ne kadar ıyı hatırlıyorum. Ben 1 yır, affet! Yanlış soyle<lım .. dılim a-

1
gece rahatça. UY'.ıyabıld·tımız ı 

clüd ediyorsun.? Yalnız bağırıp çağır- nıyamıyacaksm! Ve tanımanı da is- çalarken hazan beni düşündüğünü hiç bir fieY unutmadım. lışmış .. Ha.<ıan, eğer beni biraz bile ı mcmnun oluruz. " tı" 
ma! odaya yabancıların girmeıllni, temem. Porsuyan yüziinü bol bOya biliyord~. . O gece hissettiğim büyük heycca- se,mi§Sen bana yaklaşma! Benden Evet, bu ismi, bana tak~f' 
po]iain, yahud bekçinin eline dilşmeyi He sıvanııe, iltitü, başı perişan Ye faz- Bana bır sıgara ver! nı, ömrüm oldukça unutamıyacat1ım. uzak dur. Evet, benim, ben! Kafes- ismi hiç unutmıyorum ve çok . 'f:4' 
istenıcın. ölmeyi tercih ederim. Ô· la içtiği fena cin<ı ispirtonun tcsirile _" ___ ... Aman ya rabbi, ne kadar heyecanlı, teki kuş! Gözlerime iyi bak! O za- rum. Sen bana, daha ismimi bıll ti' 
Himden ri~il: ~~u~dan k~~kuyo.rum. aarh~ş ~~an bu kadını ~e~ ta~ımama- Bana hi.13. şüphe ile bakıyorsun! ne kada_r bily~k ~~~ gec~ idl. o ı;~.e? man daha iyi hatırlıyacaksın! Ağla- rerunemiş olduğun 0 ~a.n ı·J{.~~' 
Buraya gırdiğimı kımse gormedi .. ve hsın. Musaade eder mısın bıraz otu- Kim olduğumu hala bilemedin! Ya- Bana gUnah dıye oı.;Tettikkrı şeyı ılk maktan ve ispirtodan kırmızıl~an teki kuş!., a<lını takmı§tın .. lI~· 
glS!"ilp biltnCIQelidir. rda~:~? lz~·orkkma, k~çma~ ~etin~e hud da aklina gelen şeye inanmak is-

1 
defa olarak o gece. iş!emiştim._ Saat gözlerimde, eski günlerin renklerini ,

1 

ten ben ''Kafesteki kuş,, a ~ı1 
Havır, sana bir tuzak kurmuş de- egı ım. ıra açacn yerım 1 e yo .. temiyorsun. Yüzümde, ,·ücııdünıde gece yansını geçmıştı. Yatagımda bile seçebileceksin! <l 0 1 b biraz ~ ı,il 

• · · d - ld - bü .. .. d.. um. gece er una oeBı 
ğilim. Simsiyah çamların arkasında Bu odayı ne kadar ıyı tanı)'orum. dolaşan gözlerinden bunu anlıyorum .. ~?r~ ug~m .ıan:ıan tun vucu u- Oh, ne kadar memnunum? Beni tım. Kendimi her şeyi bilen Jc t~ 
blıi güzliyen kimse yok .. baııa inan: Senelerdenberi hiçbir şey yerini de- Bak sana okadarını söyliycyim. mu şıddetlı bır titıeme kaplamıştı. hatırlıyabilmen beni ne kadar sevin- k.. dd ttlfff bald be · ke.!~~.1· 

•. ' • Yal k l kl b" · G .. l""kl ef alı d B - ız :ı c b'm c nı ._111 Y Kapının önUnde de kimseler Nklı de- gıştırmemıe. nız otu. ar ıra.z Ben bu odaya bir defa geldıın .. Bvet, .u.ç u e n es y~r unı. ~gazım, Jil'di. Demek ~ni unutmadın? .. Fa- kuç:ı benzetmen, beni adan1aıtı- "el 
tll. Yalnızım .. yapayaln:z .. yanımda daha ihtiyarlamış .. yazı nınsasının üs tek bir dcf:ı .. o zaman da bu gece ta- dıl~ı kur~'?uşlu .. Bıraz kcn~me ~e- kat neye yar~r? İşle, beni tanımama- dırmıştı. Soııru yavaş yavaiı d0f ,ıf 
da cilah namına bir sey yok Çekin- tU biraz daha kalabalıklaşmış .. sonra kib ettiğim yolu takib etmiştim. Yal· lebilmek ıçın dakıkalarca <lmlendım. k d . d' •. h ld '"ft dil .. b . . b hakiltatel1 !t( 

· ~ • · N k d k kt - b b d nı o a ar ıste ıgım a e, l.i1nımı!1 1 şune u ısmın ana l<j, mt-den ccblerimi göirsUmü anynbi- evvelce duvarda asılı duran bu resım nız o vakit bahçe k:ı.pısım sen mah- c o a ar or ugum !\ am, ne e . _ . B }ıll .n 
1. . , o • kt Tc· 1 b' d . ' d 1 b k t H lb k" b annem evde deg·mc-di Aksi suratlı olmandan yıne memnun oluyorum. dugu knnaetıııc \':.rd::n. en ~-..dıP' 
ırsın.. yo u. neman ça an ır a am rcsmı. sus an nra ı ıra mıs ın. a u.·ı u ı 1 

• l b-.. ~iyv- .:_ <od' 
. · . · d d mrn <l" •op patl"" . nsan ne kadar dUşsc ne kadar ka· ten "Kafesteki kus., a g.<.- vr 

Hiç dcğiPmcmi"sLtt hiç ihtiyarla- Haltı. kemnn çanyor ınusun? Bak, gece eskı lcapıyı zorlayıp açabılmek a ı • - ~ .. .,a U)anmıyaca- tıl ' . b ' 
1 

b.l B . . . . d .. t;>cl varı ıriotJ ırJ ti) 
~ .. .. · · · • - tı F k g-ını bilivordl'r.ı Bununla beraber aşsn ymc azan memnun o n ı - enı evınıızm or u r ı.11'I 

mamışsm .• sadece saçlann biraz $ey- seni nasıl tanıyorum. Senın her §eyı- ıçın epeyce ug-.caş m. a at pence- . :. ... · • . .. ' . ~ . , . h~ 
relr.ıiş.. zanneeerzcm gözlüklerinin ni nasıl biliyorum. Doğrum.:nu ister- rene erişmek içiıı incir ağacına tır - b~~.1 ~Utun a~nya.nın, lıcrkı.!Sın gozle- mek z~fı~da~ ~ur:~laml) or. :ıan bab~~la anam, uenıuw&cı-<11· 
camlarını da birM ltalınlastırnıışsm. sen bu işi iyi beceremiyordum. Kemn- manı~kcn hiç sıkın~ çekm~m. Pen- dıgını z:.nncd_ı, ordum. . 1 Bu. tiibır, ~ızım ıçın ço~t daha lıJ..S- Kafeste.ıu kuş,, a oonu <ern• -ı1'rJ 
Hepsi 0 kadar! nını dinlerken, kulııklarun 0 zaman ccreuın açık oldugunu bılıyordum. ı Haj ır, yermden kalkma. bana bır ka manalar üade eder. Bız bazan po- (Dev 



4tletizmi Yeni Sab~h_ Bir SOkak llay
Teşvik rak .Koşusu tf eftib 1Edif or 

Islan.bul Ajanlığı · Atatıirk Ko~uaunun Tertib 
, Ve idaresini Gazete~ize Verdi 

\. 

Küstahlıüm 
Son Derecesi 

(Ba~ma.kal~en devam) 
~ 1 

rahat rahat neşir ve tevzi edilebile-
ceği kanaatinde midir? 

Bu makaleyi tcrciime ve neşretme
nin Türkiycye zarar vermek emelin-• 
den başka bir gayesi olabileceği ı;ih-
ne sığar, mı? Bu işi Ruslar ve A}man
lar elbirliğile mi yapıyorlar? Yok.sfı. 
A'manlar Türk efkarıumumiyesini 
Sovyetler Birliği aleyhine tahrik et
mek ve Rusya ile Türkiyenin müna
sebetlerini bozmak için mi Rus gaze
telerinin yazılarını bizim gozumuze 
sokmak zahmetini ihtiyar ediyorlar? 
Buralaıını bilemeyiz. Yalmz gözö
nünclc duran muhakkak vakıa bize 
kfıfidir : Türkiye içindeki gizli ye açık 
Alman propagandasının kökü kazın
malıdır. 

~ 

...... , 

Wlf• '" . 

·iren: li'ÜSE\'İN CAlliD \"ALÇ~ 
ı 

Ve Alman Kav-. ~ imparatorluğun 
minin Sukutu Okadar Derindir ki 

~'"'----· ı 
_ 66 - kendi hissesine rlii~ue katıbmaakl> 

Vaktile imparatorluğun · temeli mecburiyetindedır. Bu, felaketi~t 
bütün milleti yükselten bu vuku:ı.- manasını Ye şümulünü anlamasıt 
tın sihir ve füsunu ile yald;zlı gl- hususunda herkes içiıı kat'i müc-t 
bi görünuyordu. Zaferden zafere bir bir sebcbdir. Halhuki bü -

10 

misli gorülmemiş bir koşudan yük klitle s~yaset ve kültür bakı- t 

sonra, nihayet, çocuklarm ve to- romdan, ırk ve adat ve ahlak ba.): 
runların ölmez kahramnnlıklan! kın1ından hl! harabiyc nazarların~ 
nın bir mükf\fatı gibi, bir impara- pek az atfediyor. Bu kütleye men
torluk inki~af et.ti. Şuurlu yaltud sub olanların çoğunda hissiyat ve~ 
şuursuz, bunun ehemmiyeti 'yok'; akıl fıkrlanı göze çarpıyor. r 
Alm:?nıarın hepsi hayati parlamen- İnhiJam scbebleri hakkında bil· ı 

Biz bu Ynzifcrıin ifası hususunda to gruplarmın dalavcraJ.u ma lıorç yült kütlenin böyle du\Tanmasıru 1 

!
hissemize dii~en zahr.ıcti ihtiyarda lu oİmıynn bu imp:ı.ratorluğun, haydi kabul edelim. Fakat milncv·a 
zerre kadar· tereddüd etmiyeccğiz. sırf tesisindeki güzellik yüzil.nden, ver muhitlerin de Alman izmihllli· 1 

Almanların ır.ayıf \"~misi.in insanlar- sair dc\'ktlcrin üstünde olduğttnu ni, b:rinci derecede, bir "iktısadi t 
dan, .uyuşuk ka_:rim ve ır!f1ardun hoş- hissediyorlardı. 1 felaket .. dive telakki etmeleri ve t 
lanm:ıdıklarını, yalnız kuv,·ete kıy- Filhakika, prensler \"e hulk, sonra. sclim; eti iktısadi bir hal c::a-( 
mel verdiklerini bildiğimiz için, . biz bütün Alınanların ınuhteşrm bir resind'cn beklemeleri bana şimdiye1 

de derhal mukab<.ılei bilmisile geçe- idare tezahürlerilc: istikbal için kadar tcda\isi imkansız kalıruş sC-: .. 
cE'ğiz. Hem laf ile değil fiiliyat ile. bir imparatorluk tesis etmek ve beblerdcn 1tJiri gibi gözüküyor. ' 
Onların bu lisandan :ınlzy:ıcaklarını ' yen!den, rimparatorluk ta.cını bir lktısadi noktai nazarın ancak 
ürnid ederiz. 1 timsal yüksekliğinie çıkarmak yo- füinci , iiçi:incü planda kaldığı, bi- > 

llk yapaca,b'1mız i~i şimdiden ilan ıundaki harel<etlcri parlamentoda rinci rom ~;iyasi ve ahlaki amillc- '-
edelim: hitabet gevezeliği le değil , Paris : rin ve "kan,, amilinin oynadığı an- t 

da 

J 

Alınan propaganda.sının ortadan cephesinde muhasaranın gümbür- laşılacak olursa, ancak o za.mafı
ka.lktığmı görnıe~..sek derhal şu eseııi tüleri gijk glirültiHrilc vukua gel- dır l<i şimdiki felaketlerin sebebi- '! 

1 gazetemizde tercümeye b:ışhyaca- miştir. ' r ni\i~rıık ' el!Jlek ve neticede şifa va:} 
1 ğız: Hem ~u birtakım katiller neti- s1tasm1 ve yolunu bulmak kabil ı· 

Tile Da.rl< tm·ader cesin<le olmudı. Bismarck de\·lcti- olaca1ı:tır. ~ 
Muh~p·riri: ni fir~rilrr, "para çekici adamlar,; Onu~ için, Alman yık1'ixnasının., 

ı. l - Atletizm federasyonu müte.ı tc"".:s etm"dil'·,.r. Bunu cephe adam- · sebeblerinin arasıtırılma.sı kat'i bfr 'l<.\ı-;s '-- Captain Yon llintekn • •·• " "" ~ , 
ısı ve ur.anbul atletizm ajanı ı l elıemmiyel_i haizdir. Gayesi biz7..at .1 

1':aili Mol'an Zannederiz J.i o ı.aman, bazı dip• arı yaptı ar. • • • , 1 
' • A l Bö~~e bir kaynak Ye böyl!.' bir hezinıeti mağlüb etmekten ibaret 

2 _ Teknik h<'yeti az:ı.sınu::m Adil 1 lomatlara 'l'Urk\ye ht•duu!arı cJar g(' · • 1 1 
Ciray, · leeek ve kendileri iç:n pılıyı pu·tıyı I ate$ \•aftizi yalııız pek esk i devlet- olan siyasi bir hareketin temelind~ 

1 
lcrc nadiren n:ı.sib olnn bir tarihi bu araştırma vardır. 1 

3 - n,.ı·lin ,..._7 i;ksck Be.den Terbı" - "Ye~' S:ıba!ı., ut )"dhaş· ı ~O~{ak l;a"-. li kos.·usur.a ('R tanınmış \ 'C dt•g;erli 'ı tnplayıp kac:rnaı.:tan ba~ka çare k<~l· ı i °" ... ı "·- · f l l l -·ı · Fakat.. mnzi içinde . vapılac" ı. 
~~i F:nstillısU meıu~u ve spor kur- ı afü tkriruiz iştirak edecelJcrdir. t ı mıyacaktır. • Şln ve ~ere par a < ıgı c ımpara- J - ~ 
fi j ' ı B t .. · d k·r· ı d· - · · I torlufo ihata Cdi.vordu. bu araştırmalar esnasında göze ') 
Ul.~~irekWnili~amc<lilinGkcli, 1 =~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~u ereumenm e aı~me ı~nr ~ ı 1 ·· •· ı - · b" b.,. 1 So,.,ı a ne paı·lak bir ,,.; ~ ıJ.,,eı;., b:.ı<> tlaba zi.Yac.!e rarpacak neticelerle o 
4 - Avni enstitüden mezun, kur"' . H' ' gorur:fc < Y<'.p::ı.ı::a.(~ imız fll~y.,ı. ız 111_:;0+ \ • •• < J . ..... "J ... - " 

J .... t z k .. n. at 1 . la.dı!. >, kaıhr farl:edilmiyen sebcblcri br-} 
tnuaUiınlcrindcn Zeki, . e 5 ~ n l ra ar!! ruz. Onu da z.mıanınd :ı. ı ... n edı.•rız. i - · ~ ili _ 1 "'\ı.:. • Harici hürri.'·ct dtıhilde her :!Ün-1: ribirine kanştırmaktan ictinab et-

;) - Eı>ki lstaııbuJ atletizm ajanı. "l j • J'"'il~-..;·1 C' ı«':l Vl. • ( 'L"l ' " ~ melı'd ı·r . · < " B ' l \ kü el:i'ne~i l 'Hl.ın cdiyortlu. Millet 

k:~~:.~:~:~::i;~.~ ~t~:.;.: Spor Hayatımdan Aldıg" 1 Rl Dersler ı ·Yugoslav 1 ;,~~mı -~"": ;~!,~i~ , .. dilnya,n:ı.wtle1ıe ZCD· .n~~i=l ~~~;,~ı,.r~:ı~~tı~:°t~'. ~ 
7 Detlclin hayı:;i y<'l ve_ ~crcfi ve, cnaleyh cıi müntc:~ir bulunan iza- :ı 

l
. - Galatasaray klübü atletizm.ı· _ t _ B ·· Geı"' · b ı ı: l b"· t·· ı · hatı ı:ıı 'ur : Biz kaybettı"0mız· har- ı ·apt~nı ı.i c.1 hicJ, '( ·ııg.1n ~,yn ... ,ı unun.:ı :ıcraX'r, u un. rnvmın · ., t>' 

k 
. l 'L ... .... v h . t r · Al hin neticc-'crine tahammül etm1>l• i 

_ 8 _ lstanbul ntlctizm antrenörü [Memlc ·ctimızin futbo sa111J- _ ._. ,.. 3.ysıye ve Rcn'Jl o :'.am~ınm - ~--~ da t d - ı· n1an halkı ile olr:n f . rl:ı r·t;U'lak · ıncvk i niO(\~·iz. Binaenaleyh, şu ' 
1:rnih Türkdoğan, • ıl sın en aıımmış ve en eyer' Yu_'"o ... l·:v F-1 e,rc~i:orl 

h 9.- E ski milli atletlcrd.en Ömer milli yıldızı ola.ı Zekinin 25 se- n "" ~ sure!tt gijzc çarptırabi !ccl·k bir or- bedbaht vaziyctinıizin sebebi k~v- ,. 
" ı ·k 7 t ı t Ank~r. aG 'C ·_t hrhn!~tie dn tnır.ıfından muhaf:-iza \'e temin bedilcm harbdir. . J 

es.ı .... ro::al!l"\•. ne 1 • spor ta ·ıra an gaze e ve t, l 
1 ... n. o:: ~.ı z ..J~ '" t I ·k k"ld S m ""Ç )'. P~C r. itr • edili vordu. fütimal ki bu ahmaklı,,,"a ciddi " 
l~1Usabakamıza iştirak şartlarını mecmua aru.n uw c em · şe ı e. . . \t"' ç ,.,,, k t B" b" Futbol fe<lerasyor.u .tarafındau b<>~· Fakat i ı rn. nratorlui!un Ye Alınan s\lrette in::ınacak ıwk "Ok in~an i 

" nıu~abaka mıntakasını ~ bu hu- ı•e par a ,,_rça çı ,;-,~ş ır. ı::, ... ~- ., •u.:n.a atletiz.nı erkanile yaptığımız · sütunlarda, Zeki Rıza ile yaptığı· maç yapmak üzere da\'<.>t edilen Yu- kavminin sukutu o k:ıdar derindir ı \ '<:.I'd!r. F •. k?ı.t ağı7.larında bunu bir Ti 
ın .. 

1
. k l ha goslav takımı bu sabah Belgraddan ki herkes Lafi.dönmc~ine lrnpılmış yalan ve teemmül ve mülahazaya • 

. "'akatıarı yarından itibaren sıra - mı::: ·oımşma a' a, onıın spor ya· , eıı t da ld ~ 1.. z · · ı·--..1 t gelerek 1st:mbuı~ıa 8 sa~L isliralıat -, ve hı" "sı·v,..,. t 1· ıe ,:ıl · ıltl:ın malıı·ıım : müst~nicl l>ir rivakarlık olarakr do: 
e neşı edeceğiz. m. n a ıgı <wrs erı -ıs ınu.u. e . , "1 .., . . _ . .J tiği uali/aZarla h'art§t~raraJ._. be·, ı( • ı ten sonra doğruc;;ı Anl<:lı aya gi~ - l<a lmış gibi gürünUyor : Ilcniiz ma- l::l~tmmhırm sayısı d:ı.ha <:o~tnr. l . 

den terbiyesi faaliyetlerimi"! v~ . • ~ cektir. zının biiyüklüğUnü hatırlamağa ·, liiilti:m€ti!1 çanağından çöplenmek t 

Teşkilat, Atatürk 
koşusunun tertibini 
gazeteınize bıraktl 

spor'Cu g~nçliğimi:: için faydalı YugoslaYya liğinde başta giden h<'men hcnwn imkan kalınıyor. Es- 1 imk,inını bulanların kaffesinde i~ E 
bil ruh ile ne.şretrııek 1.stiyoruz. kadro:;u içinde birlrn.ç miili oyuncu ki zamanın ge\•ket ,.e satvcti ve l böykdir. 
llfemlclı:r.tiıı son çeyrek -asırlilq bulunan Yugoslav takımı curna.rtesi güzE:lliği şi~diki sefaletin kar.;ı- Inkılab taraftarlan halka dalına 
~por luırel.etlerinde bu derece fa- !pazar günleri Ankaı·ada Demir spor sınd11. bir rüya ic::in<lc•gibi gÖze gö- harbin neticesine karşı kat'r' su- f 
al va'!iyette çalışml.§ bir arkad4 ] ve Ankaragücii ile iki maç yaptık· ri.iniiyor. İ ı ette laka.yd kalmalarından dolayı 1 

.\.bun, İstanbul Bölgesi Başkanlığı şm görgiilerinden,~ bilgilerinde. ; 1 tan soııra şehrimize dönecek, burada lşte üh'iyetin bu müdhiş inhida- . acı muahazelerde bulunmadilar 
l\ı~etizrn Ajanlığındn atideki mek - her sporctt gencimiz kendisi için, 11 d~ çar~a.mba, cumartc:_ai ve ~azar mının araz aramayı unutturacak •. mı ? l 

ll büyük bir memnuniyetle aldık: mutlaka is l ifadcli bfr nokta bula- .... -: . gunler! Gaı~:asaray, l·~nerbalı~eıve , derec<:clc gözlerimizi kamaştırma- 1 Ve, bilakis, olsa olsa, kavimler a- ı. 
Y e-ni Sabah gazetesi Yazı işleri oo.1; ve bu yazıl.ar bu suretlf! menı- lla.tU'alArmı neşrettiğimiz futbofctt j daha, takarrt\r edecek ~ır lclüple üç sına bu suretle akıl erebilir. Hal- ra.sındaki bu muazzam ·mücadele\, 

Direl:törlüğüne Zeket ~ont için her halde faydalı Zeki R 
1 
~aç yaparak memleltetınc dönecek- buki bu a!az daha evYel<len şu ve- nin zaferle nihayet bulmasına an- t 

ı\ 27 Birincikanun günü Türkiyenin ol.acaY.hr. Bugün Zekinin bi-::e an- ı , . pa .. · 1 tır. 1 ya bu şekil altında mevc:ud bulun- ı cak büyük kapitalistin alakadar o- ~ 
.._er bölgesinde yapılacak (Atatürk) lattığı ille hatımy1, Jrendinin koy-jhe~~~ vardı kı4 aram~zda, yuksek Nıınt~ka kusıası m ,.. .• ,., mak icab ederdi. labileceğini, Alman halkının, >AI-* 

11~ırusunun bu yıl tstanbulda gazete- du!]ıt "Spor haya.tınıdan aldığım kab~h.yette ha~ta . balkı ~vrupanın '. AJnnspor, Arnavndköy, Feriköy, Şliphesiz ki bu görüş tarzı, Al- man işçisinin böyle bir şey yapma- ~ 
tı~ tarafından tertibi takarrür et- dersler,, başlığı altvıda, neşre b(ış- en !Y1 futbolc~l:rıne n.ııadıı evsafta , Şi~li. H:ıhcıoğ'lu, tstikJal, Rumelihi - manyayı, yalnız iyi para kazanılan , ması 15.zn:ageleceğini gayet ciddi ll 

ıştir. • lıyoruz:] .oytıncular yetışıyordu. Bunu Alman- sar, Yenişehir Doihı kllipleri arasın- v~para h~cedilcn, yalnız, bir ika- surette iddia etmediler mi? Evet!t 
lııt ya ve ls · h t· · d t v "' " B h ~ an~ul Atletizm Ajanlığı bu hu- vıçre seya a ımız e yap ıgı- da teıtip ve o-eçen r hafta baslıyan metgalı gibi telakki edenlere aid- l u ci an barışı havarileri mahvo-

"i<l. a sıze her türlü teknik yardımı · ' - 1 - · mız temaslar!~ ~özleri~.~zle görüy~~- "Bölge kupa: .. maçlarına dev;m e- dir. Filhakika, ancak böyleleri şim· lan şeyin ancak militarizmden iba· 
~l Ve yanşı kazanacaklara heiliye "Spor hayatımda, benim üzerimde du~. !alnız bızım . ~u ':1ks~k kabılı- dcbilmck için istenilen relimli liste diki devleti bir felaket diye teliil<- ret kaldığını ve Alman h.vminln· 
"<!~*' üzere, 3 . adet kronometre faydalı ve ders mahiyetinde iz bıra:k- yetımız ve ?u .kabılıyetı ~aız ?puncu \'e •·esaiki yarın akşama kadar böl - kı edfbilirler. Diğerleri, bilakis, o- en güzel bir dirilme hadise.cıl için f 

eyi deruhde eder. . . mış olan birçok hatıralarım arasın~ larııx_ı_ız ::~.dı bıl' kıymet go~ter:y~ıa: geye \'crmiyerl klüplerin bu haftadan nu o zamana kadar tatmin edilme- ş~nllk yapabileceğini ilan etmedi- ~ 
lit~zun zamandır atletizm neşriy~ - da, en eskisinden b:-ı.şlanınca Alman- ve gorgu ,11ve, ~unt~zam bır 1:11!lodht itibaren maçlara ıştirak ettirilmemesi miş tnhminlcrinin çoktanberi bek- ler mi? 
bi· tnemleket gençliğine kuvvetli yaya yaptığım ilk bey elmilcl temas çalışılmauıgı ıçm hır beraberlık oyu- fut~ol "ajanhfrınca kararlaştmlmış - lenen t ahakkuku addeylerler. l Bu muhitlerde - itilafın iyilik-~ 
4: ~ette buhinan (Yeni Sabah)!gaz-e- ve bu temasın futbol ün inkişafını ve nu olan futbol~e ahengi, müşterek tır. • , Maamafih, yıkılma arazı, bun- ~!e~ tnkdir. edilmedi ve bütün kaulı{ 
~ ~•tıe bu teklifi yapmakta şeref du- ~'organizasyon kabiliyetimiz üzerinae anlaşmayı temm e<lemiyorlardı. Bu-_ . • . . . . . f • dan bir ders çıkarabilecek pek az mucadelenın kabahati Almanyaya. 
~lltn h l . tt· w. ' lk . . t . l . k ' d f nun İ"indir ki mesela Bekir gibı· v ~ Mektebler Kıf Koşu Bırıncıliklenne d "" tf 1 d . as1 e ıgı ı ıyı csır en ay et- ... c • p .. .. 

8 1 
. a am .,ulunmasına ra<hnen,· daha a o un.nr. ı mı? Askeri hezime""in-

/ d h d" w b" k • aıar Gunu nş anı~·or -.·r C('L" ~ 
ııt . .A.tletiztn Ajanı ve Fede~uyon mek lazım gelir. Alel\ımum sporun 1 ada _ıgke~ .1r aç

1
oyuncumuz Alman P -

1 
w • 

1 
b'ldi • . d" _. . evvelden aşikar idiler. bile mi

1
let için husul.it bir takım 

Mütehassısı ve bilhassa futbolün bir memlekette 1 ya a ço ıyı şart arla alıkonulacak apı acagım evve ce 1 r ıgımız Fakat bugün, böyle bir ders çı- neticeler tevlid cdemiycceği ilan 1 

. Nalli 1'foran g~l~şi~, yayılması ve iler:lemesi için 
1 
kadar hayret ve takfür ~y~ndı~dıkla- mektebler ~~a.sı kır koşuların~ bu ~at karma~a her zamankinden ziyade 'olunmadan böyle bir iddiaya itti· :; 

~ ~ttıı Sabah, İstanbul ajanlığının bırıncı şart ma~ların dahilde teşki - rı halde takım olarak buyuk bır :ıpu- ~ ~~r 8'\:1n~ ba§~a~aca_k, ılk koşu ihtiyaç vardır. Nasıl bir hastalığı fak olur muydu? Bütlin inkılAb bu 
~~.ki.ne takdirlerine teşekkür ve ~~tlandırılmas! ve bu teşkilatın t:!a vaffakiyet göstermek imkanını bula-. Şışlı ıle Hil.rny.et abıde.a~ ar~nda . sebebi bilindiği ta~dirde tedavi düstur namına yapılmadı mı? ln
~~t edilen hizmeti memnuniyetle alaka ve heyecan uyandırıcı, yani si- mıy_orduk. ! 2000 metrelık bır mesafe Uzennde .kabil ise, siyasi fenalıklar için de kılab zaferi biıim bayra.kl:ırımız-

l eder. rayet kabiliyeti haiz bir . şekilde Avrupaya yaptığımız bu ilk te~aa· 1 yapılaC:-ktır. . . . . ayni surette hareket etmelidir. dan çaldı. Halbuki Alman kavmi 
--• ·.. muazzam kurulinaaı keyfiyetidir. t•- bize h~ bir meziyetimizi, hem bir Beş yarışt.an ıbaret hır serf halin- · Şilphesiz ki ·bir hastalığın derin harici ve dahili hilrriyetlerine doğ-

Askeri liseler kinci §art ise, bu iyi kurulan ve işli- kusurumuzu göstermekle iki suretle de ~~pılacak bu k~gu.lara her mek - sebeblerini değil de harici tezahür- ru ancak zafer ile yUrUyebilir. 
yen dahili temasların muhassalasını hizmet etmiş oldu. Her şeyJen evvel teb ı5,, er atletle ıetirak edecek, de- leri, göze çarpanları temyiz ve keş- Bedbaht ve aldatılm~ Mk:ıdaş-

ll Şampiyonası harice götUrerek veyahud harici da- yüksek ferdi kabiliy~tlerilnizi. bir iş- rece al~n atletler arasında .. en. fazla ı fedilmeleri kolay olanları tedavi o; Jar, iş böyle değil midir? 
~ketbol Ka.rşılaşma.Jarma hile getirip beynelmilel temaslar te. tirak oyunu olan futbolde netice elde tale~t b~unan mekteb bınncı a~ - lunur. O kadar kişinin hiçbir za- Burada, Yahudiler tara.tından, 
'lınartesl, Henbola Paz&.r tnm ederek ikide bir ona daha yük _ edecek surette ve usul dairesinde in- ı dedılecektır. man harici neticeleri temyize kadir felaketin sebebinin askeri hezimc-

..\tı . GUnU Başlanıyor Jek mlisabaka kabiliyeti aşıla.niakla kişaf ettirmek lüzumunu böyf ece her ---: - . . . . olamayıp bunları sebeb ile kanş- te atfolunmasında gerçekten bir l 
)olla etızm, futbol ve volepbol şamp1 mümkün olabilir. · ~eyden iyi anladık. Bu seyahatten <1nale:, h, sporda ınkışaf ıçin, her §ey- tırmalarının hikmeti işte budur. yüuıüzlilk vardır. Halbuki Berlin- .• 
~~ ~ l\ulelinin birinciliğile neticele- Yukarıda bahsettiğim seyah~tten sonradır ki, Almanyada görJüğümüz ı d.~n .. evvc! ç~hşacak saha ve futbol - Hatta, onlar böyle bir sebebin de çıkan Vorwart.s. bütUn hainlc-
~~aı !lkeri liseler basketbol mü:sa :. evvel memleket dahilinde heme~ he- yüzlerce stadın ve binlerce klübiln ~uyıı yetıştı~ecek spor yu_:alan de - mevcudiyetini inkar etmeyi bile :rin merkez organı, bu defa Alman ı 
ıı. 1 arına t . . .. v . ınek olan klubler ve bu klüplere ana- tercih eyl ı B d d ı dı kavminin bay ğ f 'h~ ~e . cumar esı gilnu Beyoglu men hır tek Kadıköy sahasında ya- bir muazzam ağacın sayısız dal bu _ .. . ı er er. un an ° ayı r ra ım muza fer ola· 
l_~a cı:ıncte. hentbol karştlaşma.Ja • ı Pılan ve o vakit lig ~amı verilen maç- dağı gibi muntazam b" .. k b" s~r- ye~ıştırecek mekt:eb~~r.~ sporun k~, şimdi içimizden çoğu Alman in- rak geriye getirmeğe hakkı olml 
~la Pazar günü Şeref stadında !arla me gul olur ve aramızd . . . , u~ ır o~ - gıı mest ve yerleşmesı butun memle- hıdamıiı.ı, evvela, neticelerinin tev- yacağım yazıyordu. 
~le~~:sı~a ka~r ~·c:ilmiş ve fik~ ı §ir, duru~duk. Yalnız 0 zama: ;::1~ ~~Z:~~~~: :~~:d~n~~ş:;r :e~~~: , ~e~!: 1:'~ug!~liş~:~~\ iç~~~ dal:- lid ettiği fütmad.i .. z~ruret .. v?. n:u- Şimdi bizim yıkılrnaınızın hik-

nzım edılmıştır liole kar .. ı o kııdnr c;:ok büyük şevk ve ofutasının sırnnı da öğrendik. Bfaa- seyahatimizde C:ğrenil~ er a ın e u alzayakla çerçcvelen ıçınde gozonüne meti bu görünecek, öyle mi? 
~ ıyor ar. Zaten hemen herkes ~ [Devamı vcır] 
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lstimdad se!!leri doyuluyor, quvar- koyuverdik. Şef ağzını açıp bir §<;Y ' - Eak
2 

seni Jsviçrcili ifşa cbn~.1 · .Arkada~la.rtri akıbctini~erl'J 
ıa11n üzerinden projektörler orµıhğı söylemiyordu. Çok sinirli idi.. Bir tek ' Yakalarlarsa! ediyordum. 
tarıyordu. Şefin yüzU sapea?'} kesil- sBzüm onu belki ağlatabllirdi. - Yakalanmam~ Eşkaliıni nct'eden r- Valderek, deöim.. Şu ~'fi 
mi§tİ. :Öoğru eve dondük ... Gürültü hala bulacaklar?.• Hent biıi deni1:iı\ ortJı- anlaL. • c · • • 

- Nasıl açacağiz?... kulağıında idi. Odamıza _çckildlk. Sa- smdan kaçm1ş 1.annediyodar. • - Dördüncii fıçının iÇiru:lel!i ~· 
Ben aişlerimi gıcırdatarak: nş'in ~enç, orada boynuma sarıldı: Şer faıla israr M:rnedi. <Hm. Sen işaret verilice bfru ı:ı ıt' 
- Hangi bccen1rsiz!... - İ-Iayat1mı sana bbrçluyunı, dedi. ....:;_Bol E;Tzak aı: detli,,tl!hiıkeyi !her·' 1aşmanızı bekledim .. V\! fıçıdaıt f ı-
-'- Bırak beceriksizi mahvolacağız. Büyük Oir felaket atlattık ... Biribi· ,tp.r.a.f edirıf;eye ka(lar belki uzun mud bdım. Sürüneı·cl< nıüdiiriyet daiıe~. 
Ok gibi yeıimden fırladım, şefi C· rimize sarıldık· ve soyunmadan yata- det! çıkrunayıı. • • le kıza~lu.ra. baktım. İsviçreli J,ıı!l 11 

ıindcn tuttum. derhal rıhtıma fırln - 1 ğa uzan ık... BÜl'OK CASES ROMANI · Tefrika No. 26 ......... Alnıanyny kaçmnurn yoluna br
1 
civarınd!l. idi. İki Holandnl~d~" 

drm. Bir projektör bfze.doğru hüz.me· 'Saatler geçti. Hi,Ç kimse gelmedi. ba . . ·a . .,, · . bakalmı. • • · · birı~ ınüdüri>·ct binasınm diğ\:11...,ı., 
!erini yayıyordu. Bir tonozun arktı - Demek dıgcr Uç arkadlıştan hiçbirisi nz delıh ır. Y~ralı ol.'u:ak yakala- Yakalanan c.~us k~dın ~ad: ver· ._ f'\.h· bir knçabilsck. postu kurta.: H'öl~i~heıicnin önünde duru}!or!s.J';. 
sına; saklandik ellerimizde tabancalar kurtulama'mıştı. nan kadın, ~la~ıly~ ıe .. az.ım. am~a~- n:ı.ekte. zorluk gostc~ıekt~~{; ~aın:z rabilsck... • · · 1l}~rctdüdüğünü j:Rldııru Onlan t'f.1 
bir dakika bekledik, ayni ziya hUz· ~abah erken gazeteci mahalleler a· lannın da ~cndılerı tarafından mrı- s.ozlerındcn aıılaşıldıgına gore, bu ha- - . , . . :. · • i ~ sud eden adamlar yeı lcrındcn ~ 
meıi üzerimizden yine dön8ü geçti, rasında dun a'Kşamki tersane infiıa- l~k ettirildiğini söy~c~i~t.ir. Demek (lisede aral1arınıı. Marsilyadn. iltihak t Sokağlı ~ . .Junciı ilk ifj!m Valderek'i aılar. Holandahlar muka.\'em t ctt:ı 
biz fıiladık; bhtmı a iple bağlanrn13 kını barbıir bağınrke'n bfr gazpte al- kı bunlar meml~'ketır. ıçı.nde serbest· eden başka bir katlının da parmağı bulmak oldu, zaten Jrtıpuilo öıiüne for ve Jki .a.janımı~ öklürdülcr. lJ .:
bir motôr duruyordu. Onu rıhtıma dık •.. Bizim uzak kaldığımız bütüp çe narekct edcbilmcklcdırlçr.,, vardır. Vf; bu kn'1.ın aslen Fransızdır-. bir adam dikilmiş ve beniın çıkıiıamı Clc onlanh üzerine makineli tüfcl• 3t

1 
.. 

çektiırl. :Şef at:ıaaı, arkasından 'ben ... tafsiUit gazetede yazılı fdL Ertesi gi\nkü bir gazete §Öyle yaz.- ~loiörlc kaçan kadının bu Fransız ol· bekliyormuş ... Pierre il cbernber git- ~i açtık. ~cdf çok \'ı\hşi im.İ~· dCtı 
Motör ba§ tarafından şamandıraya Holandalı artist arkadnzıla, diğer dı: duğu zannedilmektedir. 1, , • tiğimiz. pastalıanede itli. • . , Pıal bombayı kutdu, ve fıdn.tıP~,1' 
bağ~ idi. ~pi çe~OOik.. Şefin cebin- Ho.~~ah mu.kııv.e~~t. et.:nck i~edik- "Tah~ika~n hararetle devam edil- Şer, asabi buhranlar ge~irmeğı! ba§ 1 

...... Ncr.edcsin Lote, dedi... Uf~k bi.r de infil~c hadisdsi g~ i. 
dekı çal--.ı ~~e ~catik:. Ben mar a bas- l~n ıç~n ~al"lr~eh tüfek. Jle de!ık de- mekte~. Lım~n ~~klnrında tcrsa- lam,18tı. Ne beni evden çıkanyor: ne ...._.. Delikanlı kbyuvermlyor. 'Kor • lsvıçrelı pek r.ıukavemct ctın:d 
tım ... M.otör l lemcge başladı. sık cdilmışlerdr. lsvfçreh topugundan neye aıd bo!J bır motör bulwımuştur. ,1 k a· . k d Ü tin .• •.. kuyor , l - Her §eyi itiraf'etti ini?. 

T ....,:J j:..ı tö. ı .;ı;.l • ral u te kif d'I • .. h. B .. .. ıl 1 d d . ue :en ısı çı ıyor t,t. ç cu gun ar- · ' .ersauı.."Ue pto CJ< r er uu aşıyor, ,a anaran v e ı mıs ,.e mu ım u m.otorwı nas o up a cnız or- . ~ . .. ,. . --.. Bugün naSll çıktın?. ,...... Her §eyi .. 
maltincli tüfek sesleri ayyuka çıkı - bazı ifşaatta bulunmu§fu. Gazete ha· tasında boş bulunduğu tcabit edile • tı.k aç; Jfalmıştık. F en~~renırl onun?.e~ .....,,. E\•dc .aç kWdık.: ..,. Benden, bizim şc'ftctı ?. ' 
yordu. di nin Gltına şu izahatı da ilılve edi· rııemiş&e de, tersnne üıfüalcını hazırlı- Q~ka~ h:.~re Valderc:k'in de geçt:ıgını _ Güzel-. ..ı._ Bel.- şeyi dıyorum. YaJnıı: s!J:: 

Ewel&. aeminki skhilden uzaklaş- yordu: yanlardan bazılarının firar ettiklerj gormustum. _ .Ne var, ne yc>k ?. ve oru.ı. tn:Ulfik eden kısımhrrı z:ı.P 
tık.. Sdnra, §e!ırln ilcra bir kıyısırta "Alman casusları memleketin iç.in- ve bu motör vasıta.sile açıkta bulu - Şefe: _ Sana çok çok teşekkür ede~ gQÇirnıedik. 
doğru teveccüh ettik.. Karaya çık· de mühim faaliyet sa'ııaları buldular. ıp.n bir g~miye bincı·ck Fransadan - Ben çıkacağım, dedim. Miralay Liotar -.wa yüzl>afıılık paye- _Şimdi biz sefile Alrnanyaya l<~ 
tık .. , Ve motörü yine ielctcrek çıkb· Etrafı auvnrlarla çevrili tcrsanemi- ayrıldıklarına hüknıcdilebilir . ., - Deli minin? . si tevcih ediyor. çacak mıyız? !O 

b'lmız ya belli olınaSın diye açıklara zin i~!ne kadar sokulmaları bunun Üçüncü günkü garete.ler de: - Burada açlıktan öle1im mi? - Sağolsun.:.. _ _ 
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Hedefi Nedir 
YEii SABAHll 

MOSABAKASI ( ....... ı hlllle) ıbadinavp memleketleri ....... ki (.....,. 1 lacMe) 

,_.. Canılte'• PilOm "' llaiı· mttn•k•lltı kemaeye pıı...-1mr. ve BU8 guete1erfnJn ııeerb'atmduı 
s• ' ""'"'• _,.,. iıllB ld eden a. Telıllll baJlmlardır '1, mablyetıednin .ara· .. YAZ&lf 1 ..... KARAYBL 500 L ..... ·.·mı·ze 1500 bG1'k taarruz, bu ana ka4ar mUte- Moüova, e (A.A.) -Reuter ajan· hatme niznen, fhn4lllk Dıu,atla te-

llG.MA 1 AliQo• JWrarmımma aMta w a.t- IUIJ , anulana aiır aylata ~ aı bildlrl,or: Jlttl "~ mtıtaıeunm 
&il M6Qo 0.M'HI ........ ~ cıi• .;.rw. DJJDK ~ Bat- liralık hediyeler Ye ... U arazi kannmalarmı bıtae Gece neoredllm &o.yet askeri blll• l&yJemell, mnvzuu bahli psetelerln 

hr. Keı A14'0 lif ı•ımı ı••itflf j,.., ~ o.rumı- da lwgallL ~di a«ae teni: o Dn.baJarmı görd11ktm llODl'&y& bl· 
1-cfar ~ • -...-u, .,. Jaja pieı.t eliıadm gittiğine yan • "tiüd SABAH,, 1ll tertlll ettill il 

1 
ya hnan dttn ihrq KızılordD Kareli IMnüulda, 28-28 nlaJOl'UL Nuyoaal • _,.ııan pat· 

,_.. .-•••••· 17 .-pria gü- 1111yoNaı. mlllamkwu• alı .,_.. mU.bUa· ;:'n: 1 olduJdan 4alaııd adalan BU· kilometre ilerlemiftir. tlaln1ıı orpm Volklfer Beobahts 
...,,. .,,._ ı.ı AUgo ~ • !ki pelllivan. tekrar ayakta JE&ınl· •,, dlr. "Yeal Sabah,, m ~mu.• hitama= -.'ı -ıiyeai, dUn Bu suretle, bet lfbı .uren hubden Ruayaıwı alyul hedeflerini talıll1 • 
bir WIWltl mrfltada aimlmif ı>e tııar .. hu aefer, llakarnacmUı ene!· kası kırk ilet gb llirecc•aw. Bu mil· 1 , • ....., ScwJet kıtalan, 11'ln1and1Jah • derken apğı yukarı enJle demekte-
''&ı,...r.., giirtJf1,eriailıe ~ kinden daha .ayade py.ret g&ıterdiği sabaka epl• bar gtlll ••yen1 8&· .:-.a.ım 1 k 1ar tardmdan, ecnebi ukeıt mthfl!l· cllr: "R1J81Ulll 8-rabyaya hDcam 
-. hdirM B..ıtu ..._.. baf !~yordu. Tamamlle lıücum vui- ba.h,, bir gölge resmi neoredecektir. · A L • .. MI f dhleri marifetile yaptmlan Kanner- ec1ere1r. Balkanlan kanfbrmuı dol· 
ıte1aHuclnlanteı yeteerek Oamanlı yetine geçm.ilti. lmJJeae iDtipr ..teoek ela kft bet a.ldıola, 1 (AA.) - Soqal De- laeB luıtbna Jakm bir •-feJ• b.- ıu deflldir. Çlhıldl oralarda İtalyanın 
Wn11GTC1toriuPntU1 bilJiil 'ba§ pelı- Gllrq üç saati buldu. Nlhayet; el g91geden on beti ber biri fetih w •-~--'*:*"'"in HeWakJ muha· dar plmiflerdir. da menafii vardır. Binaenaleyh Rua-
... oltntılftu. Btı peJalfucwta \ense tırpan dört ıaatl o\du. Her iki fer e"r=d& llyeaafıt t.ir deha oı.a JUi~ • Raslum ~ ya doğrudan doğruya Anadoluyu ve 
7tleydau pbaa8I zatnatlttl batan pehlivan alta dUpıeden a,..ırta bolu- milU liHantlerimbe, cm bell kalemle- J'ıl;,~lr~k mü~- Moskova, 6 (A.A') - Leningrad frakı ıapı.derek Jümcleri Kebirin 
bat peııwaUınnt yenm" olan şuyordu. rile TUrk fikir ve edebiyat ilemme ' ... - Leaingrad P?11- ukeri kumandanlığı, 8ovyetlerin impant.ariufuııu kurmalıdır." 
thdt• Anrin 11Wn t!iklmtW oel- • .tiliçonun ..m, g6ğd tmmk ya- isimlerini ebediyyen ........ ola ::--• lı:anpklaklar mhur etm13 • pmdiye kadar 11 FlnlancHya tayya- J01IJ'll&l de Moacou isimli, resmi 
betnıif ve k6ndi8ini lstanbula ça- l rası içinde idi. vtleudl Jauıılen•lfb. , f.rfan bUyüklerimiııe, oa lleli de..... M.... mr Tw . resini tahrib ebnlı olduk1annı beyan Ru gazeteai t.e 8-rabyadati Rwl 
ltrtmsftır. 'Kakanıtı.cmm da her tarafı yolunm111 leket dahilinde yer yt!J!l' g6r.ltmn. çar- Bel•~ 8 ( • :• PüskürttWe~ . etmektedir. ekalliyetine ltkfaceler J&Plldıluıdan 

Kel ~ S..U.. Adde W· Wadiye dllamlW"· pan milli ilW' el ilııme aid olacaJrtır. ..-. -.-.) - Bm tazyıkı Kmnandanhk, harekita iltirak et tiki.yet ederek vui,.tin Ruayayı 
.,,....,.,._ w ~ tüte- Dtirdtincll ..tııa biUmlM. dojnı, Neşretti,._. .... ı m '-el 111- M S 0 ~ ft Ladoga miş olan Sovyet tuıldanndaıı hiç bi- cezrl tedbirler atm.P lebar edeee • 
Clkıb tefrika'larda takib edecebi- AliQG; Nemma. bir çapu. taktı. Bu, yilk kfunanden, luap ""8k _._._ S::.. ..U:. inde utmııütadır. Sov- riDe bir teY oJmım11 olduğunu ilive ğinl yaanaktadır. Yine ayni guete 
... . ppnz da aki ~pm gibi ailriicti ve rir, hangi MJtik imde olc1aldarım Y mtıla otGmoblller, tank ediyor. ayn lllrmeke._..,.'1"8rki}ıedea bah· 

jbannanJa,ıeı idi. Makarnacı. Jtomar· bilenler mftMlwkaJ& ift,irak edecek- ı.r, tanveleı' ve mfiJaiın uıker kuv- Diğer taraftan Baltık donanm .. &etmekte ve töyle demektedir: '-rlrk 
Dawllar, zunıalar susmuetu. Halk, daunk uçuJordu. YenjJeeeiini p;- terdir. Bunlm' _......., i8alletli c. wt1erl kallanıyorlar. lkunwıdaııı Kirov adındaki Sovyet slyuetl yanbt yol tutmqtur. 'l"ftrki-

içiDde idi. lıley~a çingene riince illemeıı clöntlp alta yattı. vab veren brie 1181 linbk lledi)'e ~ Finlandiyalılara karşı kru\~Un haaara uğraauf ve bir ye garb demolauileriJe mUnuebatı-
de uğramıştı. Alıçosuna çul- Aliço; hasmını tekrar altına ahml- takdim edilecektir. .....,aaak tlblyeıline ceauetle baş- Sovyet muhribinin Hangeo açıklanD- nı artmbkça latikWini tehlikeye ko-

.,..._.&"U& Ur.erine atıımıttı. . . tı. Bu ser. ölüm var dirim yoktu. • • • ~· Plnlandlyalıl~ büyük da batmış olduğu baheriııi tebib et- yan bir i•ilr• ...... .e gitmektedir.,, 
~· ağzı burnu kan ıçmde ,.Derilal ..,..

11 
doldwdu ve, künde- Şimdiye kadar matbuatımızda bir bıı· cesaretle harbetmektedir. Ruflla- mektedir. :::· ================:: 

bti dili de lnnbmfb. Halk bağı·ıledi. çok mt\sabakalar yapılmıı ve bir çok ~ c:eblı~ yaptıklan bir .. taarruz Donaama kumandanı. Kirov kru- Yeni yapllacak 
• 

1 
ııaa.mact, Jdlndııeyi y« ymm f1e- mükafatlar vidoln!llQUlhır. l'akat P~~üttUr.. Fa.kat duşmanm ı ~uörüniln 30 kilometer menzilli to}J* 

- .Böyle cUree olmaz, a.vırımz.- rilip uzamnaya, bafıDı kihJdeden gölge müsabakamız bu müsabakala- tazyikı mütemadiyen a~aktadır. lan. malik ?lduğunu. halbuki Huıgeo tersaneler 
Bu babrblar Ka.karnacı taraf • bavalandırmııun diye yayıbnağa •· na hic llirile IDJM ~ bir 11 'ta,- Tsn•811 h • _.,... ı adasındaki Finlandiya bataryaları • Memleketimizde inşa edilecek ter· 

pli.yordu. ÇUakU, vui- vqtı. Koca gövdeeini y«pazeledi. tıuawıiyet ve kıymet ifade etmekte Sto.kholm, 6 (.AA.) - Buraya ge- rua menzillerinin uamt 25 kilomet • aaııeler etrafında görilpıelerde im• 
~•hlılltıllıiuklrıııl,lll'i Wi. Jıie ~ Japip peh-~l ...... gilıi cWa. vıe pn* ~ iciD lllel'Ü· len .haberlere göre elli ~talyan tayya- reden ibaret buhmdupnu Olve et - )nnmalr ben bmıd&n bir mlddet .,... 

~un elmden a.hnah Fak&t; Aliçonun zorlu kuvveti ne b ve faydalı araetırmaiara vakit ve n111 ~ htva yolu ile Pinlandiya- m~tedir. vel Ankaraya gldelı lagiliz Arma • 
na~ * ı..-ı.- okb,a. • _..,. .., • • ,..__ fımllln wrmelli ve pl'ek neticede km ,. I~ ~ ! Muıtecl Vapura Ruslar Mı Batudlf tronı milıwıMI mllm.,Uleri bu haf .-.u----. P" -- 7M&llP __._ ,_ ' i __ ..._ 3 j -a-1.. dllerinia ifleriDe elYerilti olacak Jae. _. ~- ar Beden rimbe döaecelderdir aw, 

0
1At llClıDl'&. ~· ll!M 1

• e r, ,....._ P' it .....-- . . . 'ffelainlri 6 (A.A.) BatUn ceb Helsinki, 6 (A.A.) - He-lainld rad- ta teh · 
ı • • yordu. diJM° bzamnmn itibarile yem bir • - • osu bildiri or. A:ıkaradan gelen haberlere göre 

blCMlna koyarak meydan ,.. )ı(akanıacı = r
7
m pehlivan. illi- mahiyet göstermekt.edir. belenle ve bittin noktalania tevkif ' . . y · . mümessiller hUldUnet merkezimizde 

llıaıln'dı: &:ı ı.a .. d'le llaalıuldl. Bir sııa-'· Gölge müsabakamızm eeası ıudur: edilen Rus kıtaatı yalnız Kuala Ja.--Jı Fbınih~:;·~.ıbn ~n ı·~~~~deSobulut • ı Mlınakalit Veki.letile temaalania bla-
- rn.aa-t Ba - n.. _..._ .,_. · isti'kA~de ·ı 1 . ...wı-:~ . nu ın aşıangı..auua "'-"e -.. ~~... yırı gorm .. ma- di. Aliço kiilldeJI ...,m. vı __.._ ı er ıy~lerdır. . . ·• Juııarak bazı esas noktalan teabit et· 
Cibl,.. kaçaraDJZ be!.. Fakat· Malrarmaaa sol cmı MOsabaka şartları Rovanieminin 200 kilcımetre kadar ler tarafmd.ın ıstenen. limanlardan mişlerclir İngiliz" mGmeuilleri önü • 

- Ber8M er meydanı Inır.anlar be!. • . şarkında bulanan bu 1llıftti mühim Telen ve Pot.samoya gıtmekte olan • 
.._ PMliwanlık bu be!. temas etmil w -~ yJ1ılls. 1 - "YDfl SABAH,, mialbaka- bir mftnalrakt noktası teflıil etmekte Ud mW~i vapunı kayıpbr. ~Uzdeki hafta teiırbnime ~lerek H. 
- Dil 4le kınlır kelle de ka,.. ~ .. Bu-"'!"~~ mızın deftm edeceği lmt bet gün ve l'in t.poayası Uzerlade biitUn is- Bu vapurların karadan ve deniz - lıçte ve. Beykozla Plp._ çe arasın-
• ' . hlıvanllk mir.lwhlannda _, müddetle her gün bir &ilce resmi tikametlerde ........ b . den Sovyet ateşine mru'Uz kaldıJdan da tetkiklerde bulmıaaklard'.1'. 

et Ba'"....... ....-.:a ...-..c- -...u edewı yedi yol bulbil li . . . - o da koparsın be!. .Ali . 3;-- . rdıktan _... Savna .. ecoca..u-. . . noktaya mlnt.ııbi olmaktadır. " rılmektedır. Eyüp s.ıA H"1ct&k Bdkimliğiıulml. 
· sonra· Çil-ak gilNf ço, Weyı ~ ' 2 - Bu gölgelerın (15) 1 fetih ve A)'Di amuda Botni körfezi niha-ı Bir Fin Deaiır.ıtaı Bıtttr•'-- Dava.cı Şilltıil wldJl tarafmdan 

' r-- a kalkb w gallbıyet tem...-•_,_ tarih" bel Mhnleri ....., • J'otini vesaire 1we basmnw ...-U yürl • k un e l8D '" te- yetinde ~ Tornio ve la- Moakova& e ( A.A ) Sovyıot eahl' al)ktor Obtlw ve a· 
1.faa-·: ..._ tıir eM rnd • ~~ = •IMamm•z, (15) t irfaa tariJalmis. vecm Bapuuda u-1anaa giden mub~ ~~ 4 kin .~ lqhlerine açılaa lalel etıyu davası• 

llm ..,..._ ~· .. .....,.. -· .t. art •1 ••e (1&) llrfaatarilaimis. demir' Jala ela k • ua ur.ur/Wıii mo 7&PJan m••n•ım llll'&llUlda .. ! ~ ll1da '"• • • lıil' .. ,., ıtdr ......... • .._ W r ~ .,__ f1. 1lıCllkWaa hareket Yittludı)" k&iesbıde Peniwaai a ., ......._1__.'-'- l'otllll Obuıe-
•· ... • 1111 r ...ı t* ·Her 'ta1'llftu ~ . etmekt.edlr. duı YRkın1nda bir Ftn&andfva ı.k!nil! ~-..,-- Ye 

:a. Bumı tanlfmdan aj'mna - Old ' • kir ve >:azı adamu:nızı, (15) ı ele Öyle görelüyor ki, Sovyet orduau acltısım batmlıklaı ı bildiri!mate - sın mu,yyen ola.n gUnde mahkemeye 
,....u; ~ clPjildl. u ·•• memleketin muhte~ taraflarmda evvei emirde Fialar.diya ile djğer las- dir. ı~emelertndm ve mubdc:Jema hak• 

d•ı'I• ............ ile • - Olmadı!.. Jllaıtl• tlrilll w milU üklılılerlmlsl Jawla eanm Wınaat .... edflmtt 
• teyeli. - ::da' temsn etmektedir. .. Polis sUsU takırı an f f l 11·1 b ,olduğundan muhakeme glbıtt oıan 

!P'lllı ... a. t nmn ea'PIB&l'Ü 1- - . ... 3 - OimyueuJarmm illa (46} pı. ' an11~ al a 211 1 lMO puartml uat 11 de mah· 
aeJdiliN eörl\nce elindeki tül· ~ .~ ~ ldk:mn et.mil geden hangi gölgenin, hangi mnn ku- kliy kltibi mahkQm 1 ., kcned• haar bulu.nmalan ve gemıe.; 
attı ft af'Nlf MlarlaDQı. Qr.. ITe biri~nne pmitti. ~k, aJn)a- mandan, hangi milU muhanir ve han Tahir isminde bir köy kitibi, bir'ı Me•elesl Mecliste diklP.ri veya bir vekil gtiııdcrmedilt .. 

eak gtbi de«tlııll. QHeH • Gtm knfl gi mil1I Allicle18 Ud okluklanm tayin m&cldet evvel roı&ı ... 1&- adı d ı...:- k '1 · 
elense bağladı. b · k · · bi 1 gibi daaı k la . • uumUlll n a uu- uıt ı l~ takdirde da •ayı ka.bal etmif n 

bil ....a. IJ:ti ıa..r ıo lfl r R • mey ap • edeceldeniır. Etyemeze kadar takib ettikten BOlll'll • ( B.'\ftarafı 1 lnclcltt ) her tWU itiraz balrJnndan nıpçmia 
;vllrüd~. tJc; peh~van~ra::!J•lf ~üıl&kqa .&yorlar, mpa sopa,a 4 - (45) gün d~vam ~ecek oluı kenclialle konu,mak iltemiş, kı?. yik ôğl..ien. ~nraya aJındığıııı aıöylPJnit aayı)ac4ğtndan balMile gıyab karan 

Ms'en L..&.o......_. 1d1SvillU,W'lardı. mlsabakamızın nihaytCWe okuya· ftl'lll-'-- bndiıltne -u .. '4Ü&l\ .,. 1.,,.. tckn 1t ızah!n yapm'\Şt.ır. Kttat.Jar !l.\lın k .. n-ı. ld-"'"""-' -n.e'* an.-. 1 BUmecburiye m01&baka yapan peh -----· h . 1 . ....,~ J:'UUD ı . "' k"l •A ~ '"· . va ____ aaına ~ Teu.uau, o •uu-
Pehlivan altta81D Alta yat' : ~uuuz, er gö geyı keserek attın- rerek korkutmak istemiştir. ı·m~--·ıne geçen ~ e ' wr.>~0>-'Yl .k&r•fd.n Uıihi illn4an itibara bir aY, 

• ••• • ,llvanlann her btrı blr, ldlmeoin içi· düi cevap satınna kime ve neye aid u .... _ k . te k akal '"-'-ı- lııılakarıeıK kiU&blar ,,.umtı• -1r1 kur • ~ ... u.ı. . rek bi 'b" lerint Jca w-.-c.ı --,,uaa ıs r en y anan .. N&1.I' t .. .:Uddetle keyfiyet illMn tc-. olu-. 
acı; !ıabrladı. Çünkil altta De gırc rı ır y .... ......,.er- olduğunu q bir ·~ lrjğıda ela l- adliyeye verilmif, dUn Asliye ~id ·ı ar~ ı:ız~ t•~ibii k~~.aD bu .iti ur. J 

d1. ilim ve adrelllerini okunaklı bir a- z1ne· Ceza ahk · d .k. bu-·"' d~ .. ~tlcttlcdıfini v. küıtUr wrilu - · 
apam oyununda idi. Yay- Yalnıa ortada; oldu. olmadı gUrW- nıtte yuarak bime ~ ı m • eınesın e ~ ı .. .._lmbdtı hızlı b'r htlangıç l'}ldujun 1 OJaaNea: Bey·lfln ~ 

"-'8 ite Aliço, euıgıruı .1öi· tW1 vuda. Ağalar, beyler, ,...ıar, ı; - Müsabakamıza iftirak ed~ ay hapse mahkum edilmittır. lrayO.ttikteıı aocın demift.h· ki: ·ı~ Tölnıyu!u 80kak Mulmnyan ve-
e&yanaru: pelalivular bap bir kafadan sada ve- obyueulamn,,••en (46J g6lp i .._ Amele Numanan oe•tt41 -·&·"ele. 2e riirlil. J.'t ~.d o•ı,.....mddl doktor. 
it.ırak •>-.Jria oJıuıı... riyoıianb. betle tethia eden karD.,.!hıMn . bu~u•du _ l aıa Jdt.abı, r 9ll'i W'lh v~t. Aııcaa roıitri: Ohanes ve ayni evde mu-
Pehılvan, aen kurtkapanında llabnıacuua adamlan, kendi peh- (IGO) ~ (lBOO) Ura kıyme- Kömür ameleemdeıı Abbu ~l·ı Nu 1 o Jwıunla bu ı.Uea. be:Unf eci#l- kim J'otini. 

1 
livmlanm meydan yel'iaden oetr-ek t:ı.de hediye takdim edilecektiP. ~ bir ~ kadar evvel SiWadar· ıdi. ~ttın ki blar mu.balca7a llo - -============ 

Abe "'8V.k:. IL=pteD anJ•mk •. ,IQ&clırlaua pttirmiitlerdi. 6 _ lılUsabakamız 7 birincikiııun· agsıda denıze dütmilş, ve yapılan arq nacaktır. Buniara yap.bilecek kud • Alaturka Ye alafraaıa 
aı&kt.a oleuıı.. ~l ~ ..,) da bqlıyarak 21 ikincikbmada bi • tlrmalara rağmen cesedi buluDAm&· rstte olaıılan ınllaab&ksı.ya ıinMye, MUlle..,...I 

--=- --·-- tam bulacak ve İstanbul Jwilerimls ra1lb. Dün aabah Allbey d8nlinde bir bir kere tle yü1cll4"k huznrunuzcı.. y 
lektrı•k ldaresı·nı·n sı ikincil:anun. Anadoludaki karne-~ görillmilş, sudan çıkanlarak davet ederim.. enıek, Tatlı 

rimiz de ulhayet 15 şubata kadat' ~kat_ yapılnue, bunun Numana 'f anıu, kl•ab m•Hleal Paı~alar kitaw 
idaremi11e cevablannı blldirmif o1a • aad oldugu aııla:"~tır. ~ mu- O.~ylm yanlıı kite.!, m-..leli.e. Yuua: Fahriye Nedim 

Ga • T hk • k t caklardır. Bu tlU!'etle memleketin :!r~ ec1:_:bıbi adil. Salih Hqim, Bir ille öt.tetmeııır...izllı liaelf'1" için 11 Boğaz Derdi 
rıp a 1 a 1 en uzak noktaaındaJd karile!"fıntz da- vermiftir. 8Me evvel yazılDlllJ biı rd•biyat ldta- ~ ne plairelim? diye dU. 

bi müsabakamıza iştirak imklnmı Y•k .. en•• M"Olftcfter bı hakkında yaz<bğı tlDiidlerle orta.- §ÜDJDeyin, yeni çıkan b\l ldtab-
( ~ 1 lMide ) llle4 bulnnmemllf'a bunda vazifefhıas bulacaklardır. 500 okuyucumuza tak- Kaçakçılık bürosu memurlan, din ya çıkan bu uıeselcyi v..W.ği~ıiz de h k 

veçhil~, sabık şırket zama.· ve~ telefon memuresinin ne ka· elim edeceğimiz hediyelerimizin lis- muhtelif yerlerde Osman, Cafer, R. daha öııce ilikk&te a)Jnll ve önüma• da er =~~ekle-
daha :'9 tat~=t:~=: ~. vudJr! tem berveol8 itidir: ~· Hikmet ve Htlılnll admda bet .. deki Mile yetiftirit -ıek a..re o •~- Flyıtı: 100, cildliei 1215 Jmruı 
tewıi .,ı..,, mq~yet •. uıl pre~ip meselsi ola- L 1 S T E roın ve ~~yı >:a~. ~ bın )el v~ nıusahhat! t-bını yapbr· s&bl yeri: 

rtk o ıoo bin ktısur .,, aboneye kareı lann hepemm üstünde birer llllktar mav. b--ı·-· .... •. Orta ~ul •.ı.-- .....,.. 1NKJLAB Kl'.rA.BEVl 
••• J.a--ı- ., __ ı..ı..a.n • • • bul tu Bu ı.- -- -s ~w Oa ve \llPC ~ ....uaw.uennı, mecburiyetle- ,._ earar ve eroın unm111 r. - t11rkçe ve edebiyat ldtablu tedrlk 1 ~;;;;;;;;;;;; 

SABAH- İdarcin pçaı aJı: rilll hlge ayan mühendisin "vazifesi- -ı Radyo makinesi çakçılar, Asliye Betinci Ceza mahke- idn topadığımız k · ·~ ta I! 
...,._._halin vaka hakJnn.. Dl terk,, etmMini niçin kale almıyor 1 Mantoluk kumq melline verilmielerdir. bımn 12 fo:.maa:m =~::ıld .ııU.: itizar 

tab~ J&p~ oeWllt da ba.)Uı 1Ulhf; emir alan ve matbaa ı veddelerim teveü l"tdk. 
M•uıy«iat ~- 11U1a wü ..at 19 8 5 kala plebilen 

5 
Kostttmlük kWDBI 10 Birer kılo kesme teker 

ederken, bu meaelede bizi ıaonteıııe ylk'!Uyor? Kaldı ki denildiği 5 == 5 Birer kilo hilesiz wie yat 
_.. .._ Jmnwdi •belU gıbl matWmımaJı:I kofreyi 18,30 da 5 .Maaa saati 5 Birer kilo ne& mytin ,. 

kaııaır İID elektrik &boneal o- gelen ldarenia Od montörU de aÇJDll 10 Birer kilo piaktHt 
... ._ Jumlr '" ~ dlflk1h'. MatN-• bu NUllCJa gelen l~ Kllçük masa saati 5 Birer kilo H&e1bekir oeterl 
~ Jwıırıllt ... +Lm ohnamıp. Eearp 10 CeJNk kilo kolonya 

.,.,.il-. ·h···· *: lluuı; llbll..m bJdedacellmiz bir nokta 10 Çift kadın çoralıl 5 'lWmoe ...... 
~-~IDDWIJllt.t .,_.., .ar· 91. haJ•ıMıcın --· mu ~~ ~~kek gorabı 2 'l:P'-1 -A.: 
~dr w-aa tllr · _..., - ---• -- • ""' ~ .. -. .-. -_, • tadllBnde temin ettlfi blr 1Wmıette 5 Zarif pudrahJr 50 Bir dlsiae trq blGaP :.: == oı:..-: bey'9Wa&tdrm1Ü1111qgg Wlba- 5 Elektrik tttW :5 1 l8DtliJr uyenl ~ 
~ .. yl•ık iıltms Jd bu uup aaaru IJlralnhnyını çok sör • 5 llasa llmbuı abowi 
~ M!mcblr -...ı • aekle 1nmlr ••lpg. !idncl sayfa- 5 Elettri1di cezYe 5 Altı aybk "Yeni SU.11,. 

.... ~ tıllef• memure11, o at- .,.,,Jrt llk&Jlltten ~rwı ki ba ı iki çeki odun abonem 
oı. mtılwul• Bay AH -nıır..ad hatalar,, m meter 9 saat,,. S Tnvalet takımı 10 Vç aybJr .. Yeal Sahili,. 
~ iQlll elinden pı.a belki daha fasla •UrdUğll de oluyor- 10 Ktrelrkebli kalem abone8i 
-.,,etaıda ft lıatt& llOll bir tl· 11W1!... 10 Jilet takımı 10 Bir aybJr uyenı Sabah,, 
lrli '8 ata evinde dabi ara • Eler idare bunlann teeatıfe değil 2 Yarını dtlzine iradın mendfll aboneıd 

tel mmaur vazileehai ter- de takdire c1eier olduklanna kani ile 2 Yan dbiııe kadııı mendili 100 Kıymetli Jdtab 

,.,....__lıir. 1.,. 9*ilt lit • IUe wlece lla ~ tebı;ik etmelr 1 8 Jdtllik mofra &ti takımı 150 Muhtelif ldtablar 
~ ue •hra ni· -..ı 1 ,, 11 tQ • ... M 
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(2skerlik İşleri ] 
1LAN ' 

Beyoğlu Yerli Askerlik Şubesin -
den: 

Tepebaşı !)ram 

kısmında . 
gGecne eaal 

20 - 30 da 

1 - 316 - 335 "Dahil,, doğumlu 
sağlam ve sakat lsiam piyadelerden, 
her ne sebcble olursa olsun bugüne 
kadar askerliğini "Muvazzaf!ık hiz
metini,. yapmamış olanlarla hava 
tebdili olanlardan hava tebdili müd

_ deti olup ta henüz sevkedilmemiş o-

ŞEYTAN 
••• 

ı .. ıt~lal Caddesinde Komedi 

Kısmında 

Bu gece saat 20.30 da 
KAN KARDEŞLER! 

lanların hüdyct cüzdanları ile der
hal şubeye gelmeleri. 

2 - Bunlardan hariçte bulunanla
rın da bulundukları yerin askerlik 
şubelerine miiı ~l!aalları tekrar ilan 
olunur. 

••• 
HALK OPERETİ 

Eski Çağlıyanda 

Bu akşam 

ZOZO DALMAS'LA 

(HALİME) 

Büyük şark opereti 
3 perde. Yeni bale 

YENi ESERLER: 

Fen mecmuası 
hmirde genç ve kıymetli mual

limlerimizden Tahsin Burdurlu ta
rafından tesis Ye neşrolunan bu fay
dalı mecmuanın ikinci sayısı dolgun 
münderccatla <;ıkmıştır. lstanbulun 
bir müşabihinden bugün için malı ~ 

'ırum bulunduğu mecmua, umumi ola
rak herkl'se müfid olmakla beraber 
tahsiscrı lise, orta mekteb ve mual
lim mektebleri ile mesleki mektebler 
hocaların fen derslerini hazırlamak
ta yardım maksadını giitmektedir. 
Hararetle tavsiye ederiz. Müracaat 
yeri İzmirde Yeniyol Ba::nmevidir. 

BAŞ, DİŞ, NEZLE, 
GRiP, ROMA TIZ

M,ı.\; NEVRALJi, 
KIRIKLIK 

ve bütün ağr1lar1nı~ı 
~1 derhal keser. 

icabında günde 3 ka~e ahnablllr. Her yarde 
p..;llu kutJları ısrarla isteyiniz. 

·' 

Devlet Dcmiryolları hanları 
............. Km .......................... IBlill .. ~ 

Sirkeci - Haydarpaşa Feribot iskeleleri 
Eksi itmesi : 

Devlet Demiryolları İdaresince 1stanbulda Sirkeci istn.syonn ile fh)' 
darpaşa istasyonları arasında kurulacak feribot servisi için bu ista.':Öycıı·· 
larda yanaşma iskeleleri inşutı ile' sair ameliyatın yapılması, bu işe a:rl 
vahid fiyat cedvelinde ve mukavele projesinde bazı ilave ve tadilat yapı· 
larak yeniden kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

1 - Bu işin muhammen bedeli ''2,, milyon liradır. 
2 - İstekliler bu işe aid şartıu.me, proje vesair evrakı Devlet Oe· 

miryollarının Ankara ve Sirkeci veznelerinden 50 lira mukabiiinde ala • 
bilirler. 

3 - Eksiltme 17/ 1/ 9·10 tarihinde Çarşamba günü saat "16,, ,da An· 
karada Devlet Demiryolları ·Yol dairesinde toplanacak Merkez 1. inci ko· 
misyonunca: yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektubları ile bir· 
iikte aşağıda yazılı teminat ve vesaiki ayni gün saat "15,. e kadar mak· 
buz mukabilinde komisyon reisliğine !;evdi etmiş olmaları lazımdır. 

a) 2490 sayılı kanun ahkamına uygun olmak üzere "73750,, liralik 
muvakkat teminat, 

b) Bu kanunun tayin ettiği \'esikalar. 
5 - Münakasaya girecci< talihlerin Hman, sabit havuz ve ek!üz gib· 

bi.iyük su işleri yapmış ve elinde bu işlere lüzumlu vesaiki. mcvcud şir 
ket ve müteahhidlerden olması şarttır. 

Ancak, gerek Türkiyede ve gerekse hari<; bir mPmlekctte "2,, milyon 
lira veya daha ziyade kıymette bir Nafıa işini BİR İHALE içinde tanhhild 
ederek bu la:ıhhüdü muvaffakiyetle yapmış olan ve bu hususu mübcyyiı• 
vesaik ibraz eden im~aat ı?irket \•eya müteahhid.leri de cksiltme:ı·c gircbi· 
lirler. 

6 - Bu işe girme!< istiyenler referans ve diğer \'eı;aiklerini bir jı;· 
tidaya bağlıyarak münakasa tarihinden en az 15 gün evvel Miinakalit 
Vekaletine vermek suretile bu iş için ehliyet vesaiki istiyecckler ve alıı· 
cakları ehliyet vesikasınt münakasa komisyonuna. vcre<:eklerdir. Ehli}'t't 
vesikası için mü:ıakasa tarihinden 15 gün cv,vel yapılmamış olan müracn· 
atler itibara alınmıyacaktır. - "9957,, "6152,, 

===========-=-_::::::; 
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Galalasaray Lisesi Alım Satım Komisyonu 
Başkanlığından : 

ll ulı:ımnwıı )f. TaJunin F. İlk tt>min:ıtı 
Lira. K. 

···························~ \ 11 ~ ı lstanbul Belediyesi ilanları 
: Paşabahçe i ---~-ıman:::iill-----_,_, Alld 

6500 
4000 

15000 

K. S. 

5 
5 
1 50 

Yatak çarşafı 
56 25 Sofra örtüsü 

Peçete 
cabta•arny ıısesinin mayıs rnta sonuna kadaı yukarda nevi, mik _ i T Uğla FabrikaSI i 1 

.. arı ve tahmin fiyatları ve ilk teminatı yazılı çamaşırlarm yıkanıp ütülen· • • 'r 
mesinin 15 ılkkanun 1939 cuma günü saat 15 de Beyoğlu İstiklal c;addesi 1 • F.aktdenberi büyük lılı· şöhreti olan bu milli müesse-.se ild sene- • 
34.9 No. d ı liseler muha8ebeciliği binasında okul komisyonunca açık ek· 1 • denbeü yew ellerde şehrimizin en sağlam ve en revaçta prese ve • j 
sillmesi y.Lpıla..:akltı'. lsteklılerin bu gibi çamaşır yıkama ve ütiileme i~- 1 • kerpiç tuğlalarını inıal etmektedir. Her nevi inşaat için çok elve- • 

~~~:i ileıı~·i~~~~~k6~!~~nı:a;:~tı!;~: ~:!~k:e~::e~~:!e~d::b~~~~~~fli ~~~ j = rişli ve kınkstZ sağlam tuğlayı ant'Ak~ = 
m=v~=::=:=t~=~~=~y=on=ag==~n=1~l=erı=·w=~=rt=nam=e=~=g&=me=k~~e=re=~=~=~=re=~n=e I! Paşabahçe TuQla Fabrikasından i 

! • '.fedarik edebilirsiniz. Tuğla almak istiyen inşa.at sa.h.ibleriniıı • 
) • bir karar vermeden evvel bir kere de Paşaba.hçe tuğla fabrikası • 

M. M. Vekaleti Hava Müsteşalığından: 
1 - Hava smıfımla tayyare ve yer telsizlerinde istihdam edilmek 

iizcre telsiz muhabereci ve makinistile meydan tenvir ışıldaklarında istih
d:ı.m e:lilmek ii?.ere elektrikçi alınacaktır. 

2 - 'i'elsiz<"iler k.Lra ve deniz ordusunda muhabere onb3ş1 ve çavuş· 
luğu vcy:ı piya.J'lJa radyl) tamirciliği yapmış olacaktır. 

3 - Elektrikçilerin dinamo işletmiş ve akimlatör doldum:.'Jş ve bun
ların b3.ktm \<c Uı.ınirkrini ·başş.rabilmiş olmaları lazımdır. Sanat mektebi 
mezunları ve bilhas~~a deniz ticaret mektebi çarkçıları tercih olunur. 

•i - İstekliler arasında Ank'ira ve !stanbulda miisabaka imtihanı 
yapılacaktır. Bu in1lıhanda. sorulacak suaUer Yüksek Mühendis binbaşı 
Refik Üstün'il.n pratik elektrik ve radyo kitablarında yazılı olan bı:thisler· 
den ve bu k.itablarm derece ve ayarmdan tesbit edilecektir. 

• 5 - Müsabakada kazananlar ayrıca Eskişehirde de bir kursa tabi 
tutulacaklar ve kendilerine knilanacakları cihaz ve aletler öğretilecektir. 
Tahsil ci~recetii orta mckteb ve muadilidir. 

6 - lst~klilerin istidalarile tirlikte gönderecekleri vesikalar şun -
ladır: 

A> Tahsll derecesini gösterir mekteb diploması tasdikli sureti, 
B) Nüfus cüzdam ve askerHk terhis vesikaları tasdikli sureti, 
r.) Şimdiye kadar çalışmış olduğu yerlere aid vesaik ve bonservisi 

.aurctleri. 
7 - Y~ had<li azami 35 şi geçmemelidir. 
8 - lstic.la ·.·e v~sikalar açık adreslerile birlikte nihayet 15 I. kanun 

939 tari:tine kadar Ankarad3. M. M. V. Hava Müsleşarlığına gönderilmiş 
olacaktır. Bu v~saik tetkik edildikten sonra kimlerin imtihana iştirak ede
ceğ·i ve imtihan &ünü adreslerine tebliğ edilecektir. Kabul edileceği belli 
olmadan beyhı:d~ masrafı mucib ol:namak için bu vesaikin noteriiktcn 
musadcl:ık olma.=;ma ~imdilik lüzum yoktur. Bu vesaikin bulunulan yerin 
askerlik şubesince tasdiki kô.fidir. 

lmlihan sonunda kabul ct!ilenler vesikalarını lüzum görülecek şekil
le ikma.l edeceklcrclir. 

1 
• mamuli.tım görmeleri menfıı.atleri iktizasındandır. Tuğlaları • 
• yerinde- gönneğe vakitleri. olmıyan ist.eklilere, verecekleri adrese 8 
• nümune de gönderilebilir. • 

j \ Tele-"on: (30) dan (68) l arayınız. ı -•••.••..•.•••••••••••••• ~ 
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstan

bul Lcvazim Amirliği Sahnalma Komisyonundan: 
Miktarı Cinsj M ubammeıı fiat İlk tem.inab F..Jcsiltmenin 

Lira Kr. Lira Kr. Günü, saati, şekli 

4000 Takım yazlık 1650 00 22/12 193!) 15 kapalı . 

el~se 22000 00 cuma zarf l . 
350 00 22, 12;939 846 Takım yazlık 16 açık İ 

elbise 4.653 00 eksiltme cuma 

1 -- Gümrük Muhafa~a kıtaatı ihtiyacı için yukarda gösterilen iki 
kalem yazlık elbise eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Nümune ve şartnameler komisyondadır. Görülebilir. 

3 - lsteklilerdcn kapalı zarfla iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanu· 
nun 32 nci maddesine göre hazırlıyacakları zarflarını bir saat evveline 
kadar komisyona vermeleri ve açık eksiltmeye gireceklerin ilk temin:ıt 
makbuzları kanuni vesikalarile birlikte Galata Rıhtım caddesi Veli Alem-
dar han ikinci kattaki komisyona gelmeleri. 

~ GÖZ HEKIMi 

1 · Dr. Nuri Fehmi 

"9911,, 

İlk 
teminat 
---
22,50 

1,80 

4,50 

31,50 

18,00 

·15,00 

22,50 

J3,50 

22,50 

2.70 

52,20 

13,50 

13,50 

36,00 

Tahmin 
bedeli 
---

300,00 

21,00 

60,00 

420,00 

240,00 

600,00 

300,00 

180,00 

Taksim Panorat!l:l. geçidi 3 numaralı mat,.ı~anın ıdri1)1 

\'Hilmesi 
Taksim Pancrama geçidi ı;ol taraft!l 1 No. lu ahşap b.l 
rakanın kiraya verilmesi. 

ııtl 
Taksim .Mete cacl. Kışla :ıltınJaki 8/ 2 No. lu dep<•ll 
kiraya verilmesi ir 
Taksim Cümhuriyet cad. Kışla içinde 1'1 / Z N'o. lu 3 b 
yük 2 küçtlk odanın kiraya verilmesi 1 
Takı:;in1 Mete cad. Kışla altınJa zt>min katta l 8 N°· 
mağaz:<nın kiraya verilmesi ,. 
Taksim Mete r.ad. Kışlanın üst katında 12 No. ıu od 
nın kiraya \'Crilın~si. " . 
Taksim C:ümhuriyct c::ıd. Kışla içinde J 1 l ~o. ıu ·' 
danın kiraya \·erilmesi , 
Tak::;im Panorama geçidi 2 No. Ju mağazanın ı::ırM 
ver[lmcsi 

~· 300.00 Tn.k$İtn Mete cad. 10 No. lu mağaza Ye bir odanır. 
raya verilmesi ııt 

36,00 Taksim Mele cad. Kışla ~ıtında 8 3 No. Iu odn!l111 

raya verilmesi J 
696,00 Tal::sim Ciimhuriyct caddesi kışla içinde korid.ırl~~ 

beraber 20 numaralı büyük bir salon 3 ufak 0Jnrıı11 

raya verilmesi ~ 

180,00 Taksim Cümhuriyet cad. kapusu yan·nda 1P, No. ili 
odanın kiraya verilme~i (#1 

180,00 Taksim Cümhuriyet ca<l. 16,'•l No. lu ı Lüyiik 1 11 

odanın kiraya verilmesi · I" 
· ıı 480.00 Taksim Mete cad. Kışla altında 11 No. lu gıtr:ıJ1 

raya verilmesi ·el 
llk teminat miktarlarile tahmin bedelleri yukarda v-ızılı emiıi.1( ~

1 

I 
ya verilmek üzere ayrı ayrı açık arttırmaya ko mlmuşı ur. llıa!c H 1>·.1, 
perşembe günü saat 14 de Daimi ı.~cürnende yapılacaktır. ŞartnB 1111fl1' 
Zabıt ve Muamelat müdürlüğü kaleminde görülebilir. Taliblerin ille ıc, 
nat makbuz veya mektublarile ihale günü muayyen sa:ılte Daimi pı 
mende bulunmalarl. ~ 

=====:.:=:==========_.. 

Dr. Feyzi Ahmed Onaran 
Cild ve zühre\İ hastalılclar 

Miitehassısı 

Satılık hane . 6ıf 
ı 3000 LlRAYA SATlLIK g,\f. f 
HAXJ•; -- Ayda 3!) lira getirir-. t 

katlıdır. Tarlalıa!?ı, Yağhane sl' 
Pazardan maada hcrgün sabah- 35. numaraya müraca:ı.L ,1 ,,, 
tan akşama kadar. Ankara cad. 

Cağaloğlu yokuşu köşesi 43 No. 

_ .................................. - ~1~ 

9 - Kabul eclilcceklcrin al:ı.cakları ücret. tahsil ve barem dereceleri-
tte göre 60 - 108 lira.dır. "9792,. "6082., l !stanbul Belediyesi karşısında 

Ayberk apart. Tel. 23212 

- Çocuk Hekimi ~ 
Dr. Ahmet Akkoyunlu 1 
':ıl{siııı - Talimhane Palas No. 41 

Pazardan maau:ı her gün 1 

1~ ~M sonra Tclc~on: 40127 ı ... ·--·-Tllieill•ef•o•n•;• 2•3•8•99•.•••• 

Sahibi : A. Cemaleddin Safll(.1r. 
Neşriyı\t müdürü : Macid çt) jıi 

- Ba-.ıldığı yer : Matbaa.i Ebiit!;ı1 
·······························-----

1 
n 


