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m Son Nutku 
Dahiliye \(ekili zelzele felô:k~ti 
hakkında: birçok hatiplerın 
sordukları suallere cevap verdi 

. 
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· Her Y ~rde S Kuruş 

ltalyanın · Finlere 
gönderdiği silihları 
Almanya iade etti 

Finlandiyalılar dün de yeni Rus 
hi1cumlarını püskürttüler 

Flnler1:arafmdan talırib edllea bir Suvyeı 1aakı 

Helsinki, 11 (A.A.) - Finlandiya,lngU&ereala Fbıl:uıdiyaya Göaderdiğı 
devriyeleri, bir taraftan temizleme ve l'.abeme 

. ·- Londra, 11 (A.A.) - Renter ajan 
istikşaf hareketlcnne, dıger taraftan k • h . . F' 

1 
d'yaya 

sının as erı mu amn m an ı 

da Sovyet kıtaatının iaşesine mini İngiliz harb levazımının gönderilmiş 
olmak ilzcre faaliyetlerine devam et olduğunu haber veriyor ve diyor ki: 
mektedirler. (Sonu 6 ncı sayfada) 

Menemenci9ğlu dün 
akşam Sofyaya vardı 

--- -·-·- --
Diplomatımız .Sofyada iki gün 
kalarak temaslarda bulunacak 

Sofya, 11 (A.A.) -- Bulgar ajmısı 
bildiriyor : 

Frali8adan Ankaraya dönmekte o
lan Tilrkiye Hariciye Vekllcli Umu
mi Kltibi Büyük Elçi B. Numan Me-
nemmcioğlu yanında Maliye müdür 
lerindea Celll Said ve diğer phsi -

yetJer olduğu halde, bu akşam sa.ıt · 
22;~ de Sofyaya gelmiştir. 

Sof yada ili gün kalacak olan B. 
Menemencioğlu garda knil namı ıa 
ba9 mabeyinci B. Gruef, Başvekil ve 
Hariciye Nazın B. Köscivanof, Ha -
ridye umumi katibi vekili Altinof, 
Protokol müdürü B. Belinof, Başve
kalet hususi kalem müdürü B. Şiş -
manof ve polis miidürü B. Tanef ta
rafından karşılanmıştır. 

Keza, Yugoslavya, Fra:ısa, lngiltt·· 
re ve Rumanya clçileri!c Yumı."listc:n 

maslahatgüzarı istasyondJl hazır bu
lunmuşlardır. 

. Türkiye elçisi B. Berker bütün se

( Solla 1 tlaeü sayfada ) 



e.lııılfe:I YEJflSA.BAB .. 

.. 
Hazreti Omerin ittihaz etmiş 

tedbirler olduğu askeri 
-34-

Yeniden teşkil 
edilecek ithalat 
ihracat birlikleri 

vel OKUYUCU 

DİYOR Ki 
. ~· . . . · . . .. · d ol- Şehrimizde yapak ve tiftik ihra -

Evvelce aöyledıgımız gıbı ~ti d~larma faıktı .. ?11un huküm. ar catı ile meşgul olan tüccarlardan ba-
ömerle (Ebi bin Kib) arasında ih • dugu memleket uç kısma tefr~k olu- zıları kendi aralannda tütik ve ya -
tilif zuhur ederek (Zeyd bin ~bit) e nabilir: Arabistan, İran, Surıye ve pak birliğinden başka bir §irket kur-

·----------~-----Çocuk Esirgeme 
Kurumundan bir 

sual mUracaa.t ettikleri zaman Zeydin ken Mısır. . . mağa karar vermişlerdir. 500 bin li- \ 
disıne hUrm~t göstererek mevkiini Hazreti Ömer, bu memleketle~ı ı_h- ralık bir sermaye ile işe başlıyacak Erzincan feraketindt? ana ve 

h l.f ted b ıle babadan mahrum ve kimsesiz terkebneRine müsaade etmemi§ ve tiyaçlarına göre mu te 1 a ır . j olan bu şirketin hissedarlarını ve fa. 
bunu muhilli adalet bir hareket ad- idare etmişti. Irak ile lranda lslamı- ı aliyetini tesbit etmek üzere alakadar kalan yavrulanmızın evlidhk 
detmişti. yeti takib eden devrede yaşıyan bU- ı tüccarlar bugün kendi aralarında bir verileceğini ve bu hayırlı işle 

Hazreti Ömer, bütün bu nokatı nıı- yük arazi sahibleri bulunduğu için ' toplantı yapacaklardır. Ankarada Çocuk F.sirgeme Ku-
nımunun meşgul olacağını ge-

za.n dikkate aldığından gayet eade bunlara siyasi mUJlhazalarla muhas- Şirket her şeyden evvel müstahai- çenlerde gazetelerde okumuştuk. 
bir hayat geçirir, hiçbir vakit zerre sesat bağlanmış ve bu suretle tatmin lin menfaatlerini gözöııilnde bulun - Evli olup çocuktan mahrum 
kadar israf ve scfahette bulunmaz - edilmişlerdi. Bin;ok Irak rüesası mu- 1 durarak faaliyetine devam edecek -

bultınmaklığım, ve bu felakette 
dı. Hazreti ömerin kendine mahsus hassesat alıyorlardı. BizansWar Su- tir. ölnıil§ herhangi vatandaşımın 
bir mevkii hürmeti yoktu. Kendisinin riye ve MISlr halkını arazi almak hak- VVV'\. bir çocuğunu evlad yapıp bağn-
reisi devlet oldugun-u gösterecek bir kından mahrum _._; .. ıerdi. Fakat bu ONIVERS/TEDE : 

'"l.&&U9" ma basacağımı, ve vaziyeti ma-
al8.meti farikası bulunmum lran ve zavallı halk, MUslUmanlar için bir Stenografi kursu liyf'min bir çocuğu müreffehen 
Bizans sefirleri lalim imparatorwıultehlike membaı teşkil etmiyeceklerini . .. . ··k geçindireceğini, ve gayemin, 
aradıkları zaman onun yamalı elbi • gösterdiler. Bu balkın beklediği, idil Hukuk ve ıktıs~d fakilltelenl~ yu - vereckleri çocuğ uokutup millet 
selerle mescidi Resrutın bir katesinde bir hilJrl\metten ibaretti. Hazreti O- aebekl ~sad hve Tıcart et maf~~ı ~~ ve devletime nafi bir uzuv ola-

• w - - ı--ı: Hazreti ömer 1 enne ma sus s er.ogr ı ers -
oturdugunu gorur ~· mer, bu halka ~ öyle ~ hat~ ~- nin ikincisi bugün başlıyacaktır. Oç rak yetiştireceğimi tafsilen 4 bi-

Rumanya ve Bulga· 
ristana bizim vası
tamızla kahve ithali 
Harbin doğurduğu birçok müşkü-

lat yüzünden Rumanya ve Bulgaris .1 
ı tanın kahve ithalatında güçlüklerle 
1 karşılaştığı haber alınmıştır. Bu mem 
1 leketler bilhassa Cenubi Amerikada.n 
buraya kahve getirtmek için nakliye 
imkansızlıkları ile karşılaşmakta -
urlar. 
j Bu sebeble şehrimizde kahve işi ile 
uzun bir müddettenberi meşgul olan 
Brezilya kahve şirketine müracaat 
ederek mal istemişlerdir. Brezilya 

. şirketinin hükümetle olan mukave -

l lesi dört ay evvel hitnm bulmuş ve o 
müddettenberi serbest surette ticari 

1 

! muameleler yapmakta olduğundan 

'Bulgar ve Rumenlerin tekliflerini 
•tetkik etmeğe başlamıştır. Müsaid 
bir neticeye varıldığı takdirde Bre -
zilya §irketi Brezilyadan bu bükü -
metler namına kahve getirterek sa
tacaktır. 

memurlarına ~ bitab. ed~ ~ reket takib etti kı hepsı de Müslil- l ayda stenografi öğrenilmesini müm- rincik8.nun ~10 tarihinde Anka-
murlan da k_endisine aynı tekilde - manian. meftun olmuşlardı. Zimmi- kün kılan bu kurslara her istiyen ta- rada Çocuk Esirgeme Kurumu JKTISAD lŞLERI: 
tab ederlerdi. )erin hukukuna aid fasılda gösterdi- lehe iştirakedebilecektir. başkanlığına - içerisinde kendi ltha atcılara verilen 

. ~ti Öm~ ~çin (Embillmilmi- ğimiz veçhile Hazreti ömer, akvamı n .. ive. sitede kantin adresim.in yazılı bulunduğu pul-
nın) lakabını ıstimale muvafakat et- mahkfuneye her türli1 hürriyeti te- . . . lu zarfı muhtevi - bir mektub j akreditif 
tiğini şuracıkta izah edebiliriz. O za- . . · öm 1 lar Onıversıte talebesıne mahsus kan- göndererek bugüne kadar da ce- Şehrimizdeki demirciler için mil -
anlarda ''EmtrWmUminin Unvanı, mm et.mi§tL ~ti er ~ısır 1 · ı tin açılarak, üniversitelilerin ehven vabını refikamla beraber bekle- hiın bir parti mal satın almak üzere 

n . ., .ı .. .,;.ndi. la Iraklılara bilhassa ehemmıyet ver- bir surette gıda ihtiyaçlarının temin- kt · pazartesi gun·· ü akreditif açılacaktır. 
yüksek bir Unvanı iftihar """'&u mi§ti. Mısırda Bisanshlann valisi bu- 1 . . k ~ h 1 1 t me eyız. 
Bütün ordu kumandanlanna "Emtr,, Hazr . öm var . erı un an ası 0 muş ur. BugilııKÜ Yeni Sabah gazete- Çuvalcılar için akreditif açılmıştır .. 
d "lirdi K Peygamberimize lunuyordu. eti er, mm Ku ban l'Jf 6.ı llil latlH sindeki bu mevzua temas eden 1000 ton rivi imaline mahsus tel için enı · ure)'I. Mısırda. kalmasına razı olmU§ ona . . ~ 
(Mekke Emiri) derlerdi. haklılar ' ürm bul tri Onıversıtede Kurban bayramı ta- yazınızdan cesaret alarak sizi de akreditif açılması hak.kında ali. -
(Saad bin Ebl Vakkas) a Emfrillmtl - ı ~er ~il b ette unmU§, ~ tili ayın 19 wıda öğleden sonra başlı- işgal ettirdiğimden dolayı affımı kadarlara tebligat yapılmıştır. 
minin derlerdi. Hazreti Ömerin bu tıce _Bı7ansın bu memuru Hazreti ö- yacak ve ~arşamba gününe kadar de- ricC' ediyorum. o •· • •.•. uot ir 1'81 
• · · Fak t b" ı menn en sadık tebaası olmuştu. Va- vam edecektir Şeb ·m·zde otomobil ve levazıma la.kabı kabule nıyeti yoktu. a_ _ır linin Hazreti ömere gösterdiiH sada- vvvvvv...-v~ Felaketzede yavrulardan ev- n ı • 

defa (Lebid ~in Rebia) ile (Adi bin kat bütün Mısırlılara ayni h~ ilham MAHKEMELERDE: ladlık almak istiyenler Kuruma tını ithal etmekte olan tüccarlar ken-
Hatem) Medıneye gelerek Hazreti ....... ..+; miiracaat edebilecekleri gazete- di aralarında bir birlik kurmağa ka.-
Öttı ··rüşm k iste · 1 rdi. İki ı e"""'""9w· ı d k d • be · d rar vermişlerdir. L~ezkür ithalit.çılar 

. ~le go . ö e ;l§ ~- d . Fakat Hazreti ömer bu tedabir ile Semih Lutfi aleyhinde bC: ~~~ı~ i::n:~r::ngi n~:ıu: dün Ticaret Odası konferans salon-
zaır Hazreti mere ha gon erır - ,iktifa etmiyerek bütün memleketin- 1 d larında bir toplantı yaparak birliğin 
ken "Emirülmüminine muvasalabnı- d Ih Usal t· "d . . açı an ava bir vatandaşın kimsesiz kalmış 
zı bildiriniz!" dediler. (Amr İbnill'as) ı e su ve kmnı· emi e ıkıtalamdae ılruçın Sühulet kütüphanesi sahibi Semih bir yavrusunu kendime evlad e- faaliyeti ve teşekkülü etrafında bir 
Hazreti ömere ihban keyfiyet et - mu~telıfk ~v ikceyş ntmo. ar b - Lfıtfinin Maarif Vek8.leti Neşriyatı deceğime, ve bunun için de hem görüşme yapmışlardır. Toplantılara 

. . tek vayı as erıye ame e ış, ve u su- . b .1. - . . ld - 1 d oturdug·um ve hem de çalıştıgı" m bu hafta içinde devam edilecektir. miş, ve iki zairin sözlerını aynen ti b. kims . . . 1 ~ t uınumıye ayı ıgını n ıgı yo un a, 
· öm · · k re e ır enın ısyan ı an eme- · • 1 ·· d d . . . · k ··1 ı yerı·n ·:1.dresı·nı· yaz"p bı"r hafta ıı hbK p.v••il~I rar etmişti. Hazreti er, nıçm en si i k" b ak tı B·ıu·-- vılayet ere gon er ıgı sır u er ere ' .. ı 

• . .. . . dedi.. . ne m an ır mamış . ı aıwn: • evvel mektub gönderdiğime gö- t •rar&liendl 
disine (Emirülmumının) gını sor tsıAm satvetinin birer merkezi olan bir kayıd koyduğundan Maarif Ve~a- re müsbet veya menfi bir cevab Tiftik piyasası son günlerde gayet 
muş, (Amr İbnill'as) ~ ~~ bu Kfıle ve Basra bu gibi dilşllncelere 1~ tarafından_ müd~ci~~liğe ir beklemek de bittabi haJUnmdır. sağlam ve canlı bir şekil almıştır. 
gekilde haber gönderdı~~ennı söyle- 1 göre inşa edilmiş, Mısır ile Suriye- şikayetname gonderıldıgını ve bu şi- l lngiltere, Macaristan, Letonya ve 
mişti. Hazreti Ömer bu unvanın kul- nı·n sahil ~hirıen· aynca takviye kiyetnamenin tetkik edilmekte oldu Çocuk Esirgeme Kurumu, ev-

!lt"' k laddan mahrum benim gibi o- Rwnanyadan birçok talebler yapıl -
!anılmasında beis görmemi§ ve o gün olunmuştu. ğunu birkaç gün •evvel yazmıştı · .

1 
ması fiyatlara da tesir e•-;., ve 10 

luı.ı cvlad edinmek istiyen evli e- 1 """9 
denberi kendisine (Emirülmümininö-) Arabistanda ittihaz olunan tedbir- Müddeiumumilik şikayetnameyi tet - rin müracaatlerini nazara alıp gün evvelisine nazaran fiyatlarda 
ünvanile hitab edilmişti. Hazreti ler barnhnaka "ıdi. Mesel.,. Yahudilerle kik ederek bu hareketi suç mahiye- 10 - 15 knrıu:ı kadar bir yı"ikselme 

"'09 • gönderdikleri mektuba müsbet - ._ 
mer mevki ve makam sahibi olmak Hıristiyanlann Arabistan dahilinde tinde görmüş, hazırladığı dava evra- ı vcy

2 
menfi bir cevab vermek kaydedilmiştir. Son iki gün zarfında 

istemese riyaseti devlete geçer miy- ikametlerine müsaade olunmıyordu. kını Asliye Altıncı Ceza mahkemesi-
1 

llıtfunda bulunamazlar mı? Se- I ihracat yapılmak üzere 4500 balye 
rli? Tarzında ve mutaassıbane bir su- Yüksek memurlar, bir noktadan bir ne havale etmiştir. Altıncı Ceza mah- ve seve okuduğum kıymetli ya- tiftik satılmıştır. Bu satışlarda An-
al soranlar varsa bu gibi suallerin noktaya tahvil . ohmuyorlardı. (Am- kemesinde Semih Lutfinin muhake- la l · · · dT kara mallan 135, Karabisar cinsleri 
manasız ve son derece mübte?.el ol • k zı nnız a tcnvırımı ı ıyonım. 

ribnil'as) dan başka bir kimse ayni mesine yakında başlanaca tır. Hürmet ve saygılarımı suna- 140 ve oğlaklar da 153 kuruş üzerin-
du~u ıııöylemek icab eder. vilayette ömrUnün sonuna kadar va- Kızın gUzelliAlnl bo.zrrUL nm. den muamele görmüştür. 

1"'° .. ı..Ü Hazreti ÔIDer, ifgal H T 
~ zife ifa etmemiştir. Şaye_d hükfunet Muhsin isminde birisi, bir müddet t!rt. 1Jnlmpanı Ze)·rek De- lJu.! yrıpııa ~i inracal 

ettiği makama, kendinden daha liyik baş b"l" 1 bebil d .. meurlarmdan birinin lüzumundan evvel Beyoğlunda Giller birahanesine mirbon Mah. Mehmedpa- 1 Sene ı ı anço an se e un 
bir kimse görse elbet makamını ona 

1 
• f zı 1 tır 

fazla nüfuz ve kudret iktisab ettiği 1 gitmiş, orada görüp tanıştığı Behiye şa s. 13 N o. evin sahibi ihracat muame atı a a o mamış . 

F lnlandJyanm 811[ o 
da §imal mm 

buzlu s:ıhillerinde lıalilw:ırda 
eden ve adeta efsanevi bir 
an.eden harbde M.va şeraiti 
ye kacbr oynamadığı büyük 
sahibi olduğunu göstermiştir• 
y~t taarruzunun baştamas 

ri Finlandiyada.kl ahali, şe 

bulunduJbı vakit sis ,.e kar 
den istifade ederek Rus ta 
rinln akmlarındall ekseri 
nınmak imkanını bulab· 
Bu suFP,tle şehir alıalisi bd 
prtlanndan ve ayni uma 
dern nıHdafaa. vasıtala.rınd:ı.P 
t.1fa41e ile faaliyette bulun 

Mannerheim müdafaa ha 
Fin a.si<P.rleri de ''kar" ı en 
mel ve en kudretli bir mütte 
deylemektedi.rler. Fin top 
ormanları, hafakhkları, gö 
birleri, dağları beyaz tab 

örten kı5, Sovyet taarruzla.rı 
ta)andığı, g~ müdafaa 
kileri halinde gözülmıektedlt• 
dctinl yavaş yavaş göstenneğ'e: 
byan bu soğuk aylar bnn"dllll"'• 
Sovyet motörlil hal'h va.Sı 
fa.zla. bir iş yapamıyacaklan 

dır. Tanklar gitti!<~ karlal'S 
lanıp ilerliyenıezken ilk ha 
kuv,·etlc:rle gerideki techizat 
şe nok1 alan arasmda mtn 
her an kesilmek fhthnaU 
dur. 

Bundan dolayı, ı'jimal rne 
lerinde, tarihin seyrinde o k~ 
yül' roller oynıyan kış me\. 
onun ayrılmaz cüz'ü olan 
Finlandıya seferinin sadece 
askeri yürüyüş olamıyaca.ğııll 
t.ermiıJtir. Zira soğuk, kar ve 
Sovyet kuvveüeri ile Fin 
arasındaki büyill' aded ni!lll.IDeW" 

ğini azaltmaktadır. Wç değ . 
ay müddetince, bu barb 
harblere ve meseli Polonya 
bememiyeeektir. 

Şüphrsiz, mooern teknik 
hava şeraiti de bir milletiJI 
varlığını, milli lnkişafuu k 
için t.ek başına kifi değildir. 
dern haıb vasıtalan, hava ve 
Şarlları kuvvetli bir yardım 
nı olabUir. ft'a.kat kışın U7.eri 
disfni ınildafaa 'eden milletin 
vi bakımdan an.ettiği kudıet. 
lam ~ye ve kavi ve sıkı bit 
li tesaaüd hissi vardır. 

l5te manevi kudRti 
~pıştağl gayenin meşrulye 
manı olan bir küt.leııhl faali 
ha\'a v~ iklim şartları ve 
vasıtalar büyük netieeler ve 

Dr. Reşad SA 

Teşekkür terketmekte zerre kadar tereddüd l 
etmeuli. Hazreti ömer, işgal ettiği görülürse memuriyetten derhal çı- He beraber birahaneden çıkmış, ka - Mehrned l•'aik Erman Harice sablacak ma.Jlar meyanında 

kanlırdı. Nüfuz sahibi şahısların pmın önünde aralarında çıkan ihtilaf p d b 1 Fransaya fındık, Fasulye, Filiatine Son Harbiye Nazın general 
makama kendisinden başka bir kim- merkezi idareden çıkıp vilayete git- neticesinde, Muhsin, jiletle Bchiyenin T~ onr,,,, ,. ~ "-..JzlJn•tln elma, lngiltereye tiftik yollanmakta- K_utnağın ~efa. tı milnasebetile 
senin layik ol.madıgınıw biliyordu. , '• v d ~ k elrtub aldık 

1 · Usaad ı azdı. B" d yüz"" ·ı b" ·k· · d · · k 1 dır sın en aşagı ı m u : Hazret: Ömer, intihab olunduğu gün me erınl m e 0 unm ır e- um ır 1 1 yenn en çızmış, ya a- Lehistandaki Türklerin vaziyetile · O . b" . 
irad ettiği nutukta diyor ki: fa bu zevattan birkaçı harbe iştirak !anarak adliyeye verilmiştir. Dün A.q- alakadar olmak, ve onlann Türkıye- KUallyedl mlktard• m•zot . ful~~ .~ matemlwere gar 
"- Sizin içın" en müfidiniz, işleri- etmek üzere Medineden çıkmak iste- lliye Yedinci Ceza mahkemesinde ya- ye avdctini temin maksadile bir mud ltn•I edltdl ~e ~eısımızın haatalığı v~. 

· · · o-· liınarumıza gelen lngilız ban- ıle alikadar olmak veya bızı nizi idr.re hususunda en kuvvetliniz mişler. Hazreti ömer bunlara mil-ıpılan muhakemeeı sonunda Muhsın 9 det evvel Polonyaya müteveccıh~n wı . . . tm k 1 ~tf öste Mü 
olduğumu bilmesem, bu makamı ka- saade etmiyerek kendilerinin bu va- ay 10 gün hapse, 200 lira da güz~lli- hareket eden Var.şova konsolosumuz dıralı Dezo~ v~puru ıl~ 200 _hın kilo ~ili~ e ~e:~tin~ bilr:ı silih 
tiyen denıhte etmezdim.,, dide hayli mükafat kazandıklannı, ğini ihlal ettiği Behiyeye tazmınat Nahit, geçen ayın sonunda Berlinuen mazot gelmıştır. Bwıdan bır hafta Y • ' .• 

• • w - • ediJ · ti evvel de 700 bı"n kilo mazot ı"tlıal.,.b kadaşlanna, Denızyollan mud rıkıp gıttikleri takdirde saga sola da- vennege mhkum mış r. Varşovaya geçmiştir. • . •. İmam (Muhammed) in şu sözleri ~ yapıldığından bu madde üzerine ev- Esırgeıne dernegı azalanna, ~ 
daha sarihtir: ~~caklannı ~yledi. ~U: kere. Ab- Bir hıreız ma~~Qm old.u 7;ı~ al çarplt velce hissedilmiş olan buhran tama- padan ve taşradan telgraf ve 
"-İçimizde bu işi deruhde etmeğe durrahman bm Avf, nıçın kendisine Erninönünde Teshılat bakka.lıye Soför Şabanın idaresindeki 1747 il .1 1 tur tub yollıyan dostlarımıza ve rrı 

·1· ti •tın - .. aad eril . -. m e zaı o muş . 
benden liyakatli bir kimse bulundu- vı aye ere gı ege mus e v - mağazasından 400 lıra para ve bazı numaralı taksi otomobil Tozkoparan .. .... mümkün yapmak için uğraşan 
ğunu bilsem gidip de ona boynumu mediğini sormuş, o da: eşya çalan Yaninin muhakemesi dün caddesinde, Abdullah isminde bir a- Yangın b•~l•ngıcı torlarımıza gazeteniz vasıtasile 
vurdurmak benim için daha kolay o- "-Bu suale cevab vermemek, ce- Asliye Birinci Ceza mahkemesinde meleyc -çarparak ayağından yarala- Şahkulu mahallesinde Nakkaş çık- şckkilrlerimizi bildimuınizi ric& 
lur.,, vab vermekten daha hayırlıdır.,, de- bitiriln,iş, Yaninin sabıkası da göz mış, Abdullah Beyoğlu haslahancsin- mazında 5 numaralı Kolidora aid e- deriz. 

Bu sözleri tartacak olursak onla- mişti. Hazreti Ömer akrabasından hiç önünde tutularak 2 sene 11 ay hapse de tedavi edilmiş, şoför yakalanmış- vin soba borusu kurumlan tutuşmuş, Zevcesi: Ulvaye Kutnak 
rın hakikate tamamile masadak ol- bir kimseyi bir memuriyete tayin mahkum edilmiştir. tır. itfaiye tarafından söndürülmüştür. Oğlu :Osman Münir Kutnak 
duklannı görürüz. Hazreti Omer, ba- etmemistir. Yalnız ••Numan bin Adi., vvvBvEvLvEvDvv-lvYvEvD_E.,,.ı..,...,....,...,...,...,.,/V'\Jwvv ----------------------------""""-------------: 
sircu siyasiye itibarile bütün vatan- bir vnaycte tayin 01unmu , rakat liillUllUIUillUllOlllllUmllllllllUJ•IDlllll•WllUJJIWllll llll:JllJllllUllWUHllmlHll~BllWllmllllmmWaınlMlllJlmMililHWlmlU 

bilahare azlolunmuştu. Bundan baş- Eyiibün imar projesi ş E • R 
r_ ' ka Beni Ili§iıne de memuriyetler ve- H 1 
1 

"'enı· Sabah rilmiyordu. Eyüp mezarlıklannııı Jstanbul şeh-
• • . . . rinin ima.r planı tef errüatından ola-

Arabıs~~a. uç_ zat va~ı-~ bun- rak ıslah edileceğini yazmıştık. 11111_ .. __ l ................... 1.ımDll••••DI 
annNE_BEDELl l ların her bırı bır sıyaset dahisı addo- i 1• .. b"I ' H 1. 11 
.m&>'V , • • Umum p ana gore ı umum a ıç .. • • . . . . . . 

lunurdu. Bunlar: 'Muavıye, Amır, . . . b" . k . hal" Sebeb ne ımış? da gazet.esıru akşama yetiştiremi- Müsamere Ti...... ~•• . .. sahillennm ır sanayı mer ezı ıne . ·-ı• Mugayre,, dir. Bunlar eo yuksf>k .. 
1 

•. _ b da E yerek ertesi sabah çıkaracak. ~taf Halkevin~: 
81!NELIK t400 K•rut 2100 Ku,... mevkilere tayin edı1mişlerdi. Fakat geurı ~e ~orel hu t~e!anbeledi - Nizameddin Nazifin yeoi çıkar- Zelzele felaketine uğnya11 -' 
ı AYLIK 7IO • 14IO • 

1

;Hazreti Ömer, bunların elinden, avu- ~pteb~pı acatarafıs adana b1?10
A ye mağa başladığı lstiklll, bir sabah B 8 tand.aflanmıza Bqiktaf B 

...,. IOO d k malann dik ımar urosu ın ır avan pro- •~: ld • hald h ed Yakdaa Gurur . :ı.ı.. ı AYLIK ._., • • cun an çı ma a kat ederdL . h 1 ktad gazel.Q:U o ugu e er n ense ntn vw yardımı olmak tızere 
1 AYLIK tlO • acıo • Hazreti Ömerin bu zevatı idare hu- Je azır anma ır. ancak öğleye doğru çıkabilmekte- BM iaimde menıklı bir "fk roma- 1/940 cumartui ak§amı aaat 
12 IKıNC KANUN 1940 CUMA jsusunda gösterdiği kiyaset ve firaset Belealye ve vlliyeUerde dir. Her gün tevali etmekte olan '" çıkml§tır. T"rhan JIWrir Çağıl 30 da Befikta§ Gürel ai.ne1J"°"' ..... 

şununla aşikirdır ki ömerin irtiha- "' ... ,.n ecnebi tebaaaı bu teahhur hakkında dün iki kişi tarafından türkçeye '9akledilex mı bir m12aamere tertw edilmi§tit'• 
3S8 H.Zilbicce 2 1355 ;(. J.Kb ... 29 I • J ~..--: büı~ı- okaıu ....... ınnml2G fa'V-

linden sonra Hazreti Osman ve Haz- memur ar konuşuyordu. Biri dedi ki: ..._.,. -. :1-- Miiatımeremizde latanbv.l 
reti Alinin devrinde bu adamlar da- Belediye ve vilayetlerle bunlara _ Mademki üstad, gazetesini sa- Biye ederiz. djyf:8i ıehir armonisi aan'al 
hill mücadele ve muharebelere sebe-

1 

merbut müesseselerde tesisat hiz - baha yetiştiremiyor. Şu halde gar.e- X X 1.an tarafından bir konser 
biyet vermişlerdir. metlerinde çalışan ecnebi tebaaları - "Haber,, refikimiz 9 yaşmda cektir. 

10
"•

1 011
• iki••• gDA .. ot•• ~ 1 Siyaset, nüfuz ile hUkfunetten, ka- nm da alelümum diğer ecnebiler gıöl tesi.ni niçin sabah gazetesi olarak Dünkü sayısile ne§riyaı hayatı.- Halkwi tem8il kolu. gençleri 

1 25 7 2J 9 46 1 25 2 2214 471 bili tefrik değildir. Fakat bir nokta ikamet tezkeresi almalan ve seya - çıkarmak istemekte ısrar ediyor. nın dokuzuncu yılını idrak etmif rafından bUyilk §air Faruk '$< 
• Akea- v.-. 1 ...... Ak ... v.,11 7::; vardır ki Hazreti Ömerin şahsiyetini hatlerinden de polisi haberdar etme - Akşam gazetesi çıkarsın! olan "Haber» re/ikimizi tebrik e- Çamlıbel'in me§hur (Akın) · 

bUtün hükümdarlann fevkine çıka- Jeri hakkında Dahiliye Vekaletinden Diğeri cevab verdi: der, arkadaştmıoo u..."Un ömür ve Bile edib Münir Hamdinin ('J'ı 
ıı 00 ! 371~ 39f 17 Ol 18 37 S 39 İnr. (Deucamt ~] jdün villyete bir tamim gelmiştir. - Daha fena mOll§el'. Bu defa muwffakiyetli ba§anlar dileria. 'lor) eam tmMil edilecekffr. 

HAYATI 
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Aramızda yaşıyan va-
Müthiş soğuklar .·: Sinıdiİi-~ 

, , ''. '·ı·----r:-.;.-.~~·..J 

·B .ukad:a;:r; 
: - ,- ~ .· : • ... .... ... : -._ -;.., .!' t"! _, 

t d 1 d d h bariz (Bat tarafı 1 incim) muş ve iki gilep çarpışarak hasara! 

Zede er ·ıçı· an. aş ~r an a. a soğuk yüzünde.n dOn Bilkreşto 18 ki- uğramıolardır. Beşiktaı önlerinde de Bu yanlış ve 
hır alaka beklıyoruz şi ölmüştür. mirli bulunan L!tif kapta.nm idare -

Y F 
ransa harbe girellde~ Yunanistanın da her tarafında fena sindeki St"bat şilebi demirlerini tan- hakSJZ yoldan 

unan Başvekı·ıı· bı·r F'raDSIZ baııkalanııdaki, havalar hüküm sürmektedir. Şimal yarak Raif kaptan idaresindeki ZU-beyanname ile Emniyet sandıklarındaki tevdiat mıntakasında. har~ret_ sıfırın altına hal şiletıinin üzerine dUşmüştllr. Mil· dönelim y U an h 1 mildan birkaç milyar frank art;.. düşmüş, kar yagmaga başlamış ve sademe esnasında Sebat vapurunun 
. a l{ llJ yar J a çag" trdJ mıs, Bmın ~'ransız gazeteleri üti- münakalft.t inkıtaa uğramıştır. Sela: bastonu ZUhslin koptan köprlisü ö- 1nanınadun. 

harla kaydediyorlar. nik karlar altmd~dı~. lyonyen _denı- nündeki arka grandi direğine çnrp - Bana dedilerdi ki~ 
Şehri • J R lliz komll milletimizi, öz menıle- zinde fırtına gemılerı, mahfuz lıman- mış ve direk parçalanarak kaptan _ Harb dolnyısilc bazı tJbfıi nıal-

Z ae i yardım faaliyeti ketimizi vatan muhabbeti, yurd lara iltica etmek mecburiyetinde bı- köprUsünUn iizerinc düşmUşttlr. zemenln memlekete gelmemesi, buu 
~ara, ıı (A.A.) _Mi ~ _ . sc\·gi i bnlumından herhangi bir rakmıştır. . . . . Tırbnnın Vnziyetinden 'Ümi'l Var. lann stoklarını y:ıpan bazı insnfsız 

Konutesi Ankara Şubesi vlli ~anum l Vnliniu Etibbu. Oda.sına Müracaati millet , .0 mcmlelmtin dünunda te- Estonyada ıse şınıdıye kadar hıç Alnnyadnn 12 mil mesafede tehlı- ecza depolarilc eczacıları ihtilıira 
Ko~isyonu fızalarile yardır: 'Yardım Valı ve Belediye Reisi doktoı· Lutfi lakki edcıı•eyiz. Böyle bir telakki- görülmedik bir ~oeıık do.lgası hUkUm keli bir surette karaya ot1ıran Tır • sevketmiştl. Şimdi huna im.imam e
ccmı~etine mensub bayanla seve~er Kırd~ ~tibba Odası reisliğine lstan- ye luıvsalannz nıüs:ıid değildir. sürmektedir. Termomet.~e .~ı ı . han vapururnın son vaziyetind_en U • den t.."rzincan fclfılceti üzerine kül
ını:sıllen Ankara valisi Ne~ ~n: bul M_illi Yardım Komitesi reisi sıfa- Bizim samimi kruuıntimizce Türk tında 41 dcrccc}e a..ı,..muştur. Rıgada mid verici haberler gclmektedır. liyctli miktımla ecza malzemesine 
doga.nın da İ§tirakile bugün Dahili tile bır mektub göndererek, zelzele, mulınkkıık ld diinyanın en civan- da sıfırın altında 31 dir. Fevkclade DUn şeJırimizdeki alakadar makam lhtiyn~ hissedilmesi, bunların insaf-
Vckfüetinde Dahiliye Vekili Faik öye felaketzedelerinin en çok muhtaç ol· merd, en efendi \'e toprak se\'gi - ·soğuklardan bir çok kişi ölmüştür. lara tahlis lşile ttı'rra§an Alemdnr va- sızhğmı bii bütün luımçdadı. Ten -
trnk'ıu reisliği altında b' z- duldarı ilaçların bir lnsmının piyasa.- sinde en mUteccllid insanadır. Karadeniz Ve l\tamıarada Fırtına purund:ın bir telsiz gelmlş ve ha.va· türdiyot, na.ster ,·esnlre gibi hnlk 
Yapmışlardır. ır toplantı da bulunmadığını bildinniş, doktor • Bu böyle olmakla beraber mcm- Birkaç gündenberi Karadeniz, Mar nın nisbeten di\zelmi!3 olmasından va- içln lüzwnlu en basJt maddelerin W-

Uzun allrcn bu toplantıd b . ~muhtelif nıilesseseler tarafından lekctinin harbe girişinden sonra mara ve Egede başlıyaıı şiddetli fırtı-, purun b r numaralı ambanndakf rah le fiyatları şa~ılacn.k derecede arttı. 
kadar yapılan bu Yard . ~ .ugüne nUmune olarak gönderilen spesyalite- )-Urdunun mali müesseselerindelü nalar devaqı etmektedir. Bu sebeble nelerin çimento ile kapatıldığı ve su- Rivayete göre hlr kısun 007.ruı,ıtncı 
lın~nsı lc:ıb eden tedb: ıe en ve a- l~ komite emrine tahsilini istem.iş- tevdiatını istlrdad şöyle dursun, vapur seferlerindeki aksaklık elan !arın da kAmilen dı§an basıldığı bil- ihtikara sevimden amillerin en ba -
Vali Nevzad Tandoğan er e~ında tir. Etıbba Odası reisliği, doktorlara bilakis daha fazla. t.evdia.tta. bulun- devam etmektedir. Evvelce Trabzon dirilmiştir. Vapur11n şaft dalresile §ında, lstanbulda oozahanelerin talı 
hcıt ve azn.lannın ın verdigı iza. - bu mektl.ıbun bir suretini tamim et. mak sureUle milli müesseselerine Giresun ve diğer limanlardan lstan- komanya ambanndakt sular da ge- did edilml§ olmasıt!ll'. nu suretıc bir 
lcri ~iıtaleala.r v~ ı:ynfı serde~- mi§, verecekleri ilaçları silratle Etib- ve dolayısile memleketine karşı o- bula gelmek için Güneysu ve Kara- minin kendi otomatik vesaftile boşal- vakitler hUkfunctin cezacılar 1ehhıe 
lenmış, içinde bulundu~ ndan din- ba Odasına göndermelerini bildirmi~- la.n sarsıhnas itimadını isbat eden denize binen yolcular dört günden- tılmıştır. Asıl bl\yilk yaranın bulun- almış o!duğu bu li:arar, bugün ızta-
n:ızaran mes~in:- uı şartlara tir. bir nılllet de muhakkak ki örnek beri vapur içinde olduktan halde Po- duğu ik' numaralı ambardaki sulann rabı arttırnınl tan ve ihtlkiin t.eı; • 
ti in -uuı ve elde edil d beki ekted" ı 
g: gUn ~~~~ç me~nunlyet :~ kr!o~=~=~u:~~=: te~i~ ~::~ :~;e~512 yurd- la~::d=~:ıı;,u~unan ~ob va;~ ~;i~::~~~~e :~e~;=~hn b:l:m~ :~en başka bir l§C yaramanıa!cta-
~p, Yardım lşle~n~ ~~:tın da aza- ilAçla.r derhal ambalaj yapılarak ~il- severliğini, camlaperestliğfnl t.eba- da Samsundan aldığı yolcularla bir - bitmesinin ihtimal dahilinde olduğu Ben, bir tek ecznlıa.ue sahibiııhı 
~~va~ .etmekte bulundu mun~zam lt Yardım komitesine gönderilecektir. rUz ettirmek için yazınıyonız. Bu likte geri dönerek Sinob limanına il- blldirilme'ktedlr. bile böyle iCW bir ihttlwrn t.c\'essill 
tlmiştir, Bundan 8 ğu tesbıt e • ........ -................................ dost milletin fuzuli meddahlığını tica etmişt ve havanın düzelmesini Vapunın UstUnde bulunduğu ka : edooeğlne lhtlmal ,·ennlyorwn. Fıı _ 

ler için Vekild onra yapılacak iv· R B f yapacak da deı!iliz. Kasdimlz t.elı- beklemeğe başlamı~tır. yalardan hir kısmı dinamitle parça • kat lstanbulda bumin bir e~" kıt;.. 
1\kki olunrnu en yenl direktifler te- us - u gar ~ o~· ......... 

§ ve topl tı like fınlannda münevver bir cemi- Oç gi.in evvel Karadenize hareket !anacaktır. Bu iş için icab eden ve - bğı ve oom fiyatlarında. y\ik!)C)(lik 
·.:ırllnıiştir. an ya nihayet D l ., yetin nasıl hareket etmesi ıazun - etmesi icııb eden Cümhuriyet vapuru 1 sait ve miltehasss heyet dUn akşıım olduğu da muhakkaktır. Bwıun ö-

Metaksasuı Be • OSt UgU geltliğlnl, misale da.yanarak ara • dün Karadenize açılmak üzere lima- saat 18 de limanımızdan hususi su· nüne geçecek ilk pratik ~re deyi-
t IA.di~ 11 (A.A.) ~esı . Moskova, ıı {A.A.) - D. N. B. mızda yaşayan ve en lrli~ük bir nımızdan demir almış, fakat Boğaz rette hareket eden Erzurum vapu • ne lstnnbuJdakJ eczahane talıılidinl 

rıyor: a aJaneı Rrasna.ya Svicd gazetesi Bulgaris- tehlike ihtimaJi kaıı;ısında sun'i haricine çıkınca şiddetli bir tipi ve Tile vak'a mahalline gönderilmiBtfr. kaltlırm!lktır. Hakikaten İstanbul -

1 
!,.~ıctaksas millete hitaben tan ~akkında uzun bir makale n~ret bir pnnik havası yaratarak bula. - fırtına ile karşılaştıb~ndan bir müd- Ayni vapurla marangoz ve kaynakçı oakl ecznh:ıneler, bugiin babadan 0 _ 

~.mesajı ı:~etzn.iştir: aşa • ml§tir .. Gazete, Sovyetler Birliği ile nık suda halık avlsnıa.k istlyecek det bocalamış ve derhal Boğaza dö- ustaları da gönderilmiştir. ~uıa, yahud yeğe-ne intikal etlen bir 
t ·a.;uım:z bagla.rla ve sıkı bir i . Bulgaristan arıısında aktedilen tica. kadar hu yurda )·nhancı kaldığmı nerek BilyUkderede demirlemiştir. Bu 1 Tırhan vapurunun kurtarılması • ~etlik halini almızjtır. 
r llletaı· ~aglı bulunduğumuz .. _eı TUrt k ret mua. hedesinin Sovyetler Birliğinin göstf'ren bazı \'ata.ndat;ları ikazdır. vapurla sahildeki zelzele mıntnkasına 1 nın imkan dahiline girmesi deniz.~i- Ilu, hem birçok vatruıd~ları mağ 

nın ına a.ıi.l ı.__ Avnıpa<la mew.ti hlr seferberlik gönderilmekte olan ya.rdım vasıtaları terimiz arasında bUyUk bir memnu • dur etmekte, bu meslek h .. 1.1.·-dakl 
Unde hi ruz kaldığı f eUlket 0.. • '""':13 sıy. nsetı için yeni bir delil teşkil a.ıuuu 

ç bir y ettiği b taraf 1 olur, balmrsmız ki Jmpısını çarşaf maalesef vapurda kalmıştır. niyet uyandırmıştır. &e\•gfyl balta1nm:.kta., hem de mc. 
t ~ kalını a ~ıın kalbinin duy • ' . ır . tan ngiltere ile Fran- kadar Tiirk <>anr.n.f.t!e ~iklemis f:v Dün 1skenderundan limanımıza gel Tırhan kurtulduktan sonra tahbi • sell bugün olduğu gibi bir bnhr:ua 
t ıyorum. Y cagından emin bulu • sa kUçük bitaraf memleketleri tazyik kat hakik:ı.tb> sahibl~rinin adlan mesi beklenen fürfü;k ile lmıirden siye vapurlarının yedeğinde limanı • deninde lhtild1ra yol açmaktadır. 
. liUkumet k a· ederken Sovyetler Birliğinin bu dev- glhl bn mt>mleketin lıarslne, diline gelecek Kadeş vapurları Çanakkale l mıza getirilecek ve derhal ıamir 6 • lliikfunet, nnsıı lstanbuldald dok 
ı ab eden ~n ı hesabına yapınası letlerle dostluk ve muslihane tçşriki yahaneı kalmış htr mliesSC!'le tesa- limanında kalmışlardır. Bugün gel · dilmek üzere havuza. alınacaktır. torbm tahdide tabi tutmayı hiç bir 
1 bil h::ı.ıı .. ~!ıvyn~mıştır. Fakat bu mesai siyaseti takib eyledi~b~·ni, bil • d ki ı ...... ki ktcd' K b' h"t ··-~~~······•••••••• .. •••••••••••--•••• ı 1 ""'"'" c bılh dinn diifen hlr milli bankamız ıı. mev- me erı ı;C enrne · ır. ara ıga " · valdt dll~ilnmeıni~, hUakis bu iş 1-

r 11 bağlı bulund ~ nssa böyle bai;- ekte ve iki memleket arasındaki duatını isttrdad etmiştir. tı~a çalıçmak.ta olan f:;eyyar vapuru VUQOSlavyada çin Heri sUrilleu "Antu!oJuyo. gitme-
rnev~u b:ıJıJ.s old u~\U: bir millot an'ane ve dostluğu kaydeyledikten Rtına mnkn.biJ öz memle!ictinıiz- elan Marmarısta havanın açmasını yi teşvik,, 1 lıu yolda cleğil, mümkUn 
;~~ ıcab eden Y~ı ~ yapü • sonra Rusyanın Bulgar istikliil harb· de zel7.c1e olur, seller mamureleri beklemektedir. . . tahaşşüt kampları mertebe ~k dol<fı...r yeH~tirmek su-
old~ Elenıerin hissi :n ıstemekle, terinde oynadığı rolU tebarüz ettire· har.ıh edt'r, tahiııtin şiddeti 7'.ahın tmrQz hattınrla ışlıyen Bursa vapu- retlle temin etıniş \'8 buna nlsbeten 

ugunıa kanı·'- y a tercUnı'U\ rek Bulgar hUkU.metinin ekonomi ve •-- hl l i -~f-'- ta bn i.,ı .. Buna b. &11.1. 
1 

illt"" bikes luılmı, OUMJ n eroo · nsam ru da Çanakkale limanına sığınmış • Be1grad 11 (A.A.) - Müfrit unsur muvnA afi o ussa. eczah:w.e !1"&-

uıa ..... her 'l:'lı • ~ ur sahasındaki faaliyetlerini tak- b'"''·u··wn e:::mek ls4--r· L..l.,.-1nı.. ~. B t t . Oh •. · .. • de de ayni .··olu 4--J·'b .afrne·•ı·dtr. nan ınıu H-·-...u ~enın sanki y dlrl "d . ....,u ı.c • Ul.Ult.Uo .. ur. ar ın pos asını ~apan Hgen va- Jarın son numayışler uzerıne Yugos- • "'u '"' ;ı 
}ı t eWl.lln 'h..-ın... U• e ya etmek:tedır ki O \'atand!l.!ş)ar t3.5İaD lıe~·kcJ1er JI-" f h t• ğlJX... fl -ı.cı. 

e mevzuu bau~~ g~ bir fe!Q.- Gazete . . . • puru Amasrada bcklemek~ir. lavyada komUnistler iGin tecemmH ıu.ı.nn sı ı a 1 ''c sn o' e ~-
buluna~ ~10 gıbi Yllrdınıda "İki diyor ki. . kadar hissiz ,.e harcke~lzdirler. Karayn Oturnn Rumf'.n ~aparu kampları tesis edilmiştir. Rilecht Jlada.r olan mUessesclcrln ~okluğu, 
Alnıanylldakt~ım.. rnUnas mernl~ket arasın?a _ek~?omik Şevkimize ynhancı, heyecanımı- Dün Egeden Çı:ınakkaleye gclmek- ı kampına komünistliğe t.eveccilht oı. umum için ancak faydalı oıu.r. ltl-

~rlin, U (Arklernı Tebe~r1 Eiz S ebetıenn tnkvlyesı hi_? şuphe - ıa yahnncı ''e nihaset fefühetimize te olan Rumen bandıralı Bukerst va- duklarından şUphe edilen 22 fikir a- raf etmek 1!17.ımdır W, lsta.nbulda 
1 tirk klUbUnde bi. A.) _ Buradaki ,

1 
ovyet - Bulgar dostlugunu tak· yabancı imlan bu bir kısım vata.o- punt fırlına yiizUnden karaya otur _ damı ve bir çok talebe sevkedilmi.ş _ eczacılığın t.ahdid.J, bu mesltğe olan 

tı... r toplantı yapılmı • ye edecektir.,, da~. hM.a?ç ~twzun bahsolunca, muştur. Bu vapurdan f}ehrim!zdekl tir. rağbeti asgari hadde lndlrıniştlr. 
Iietl' • • • . mcnf:ı.'\t lu<ilcn depreşince \'atan- l"k .:ı 1 1 h ı.~ 1 d Niickbn bugün e~uı mokt.eblnde 

ın l!Uyük El . • • "" . a Cl :ıunr arıı ge en aucr er e perva-
1 

Diğer bir kampta başkaca 62 mcv 
te-Je anavata. da çlm~ Huarev "'· Ef • d sıwcrllkte, camla muhahl>t'ttnde en nesindekt arıın vüzünden tmrozun şi· ı k t b l ktadı B' U ü tik okuyan talebenin ekscrlslıılo askeri 
l n VUk U"9 ganıstan a f •t d lhl .. U t\ı • 1 u u unma r. ır Ç ne amp tal ı . •--·· 1 areketi"'- f ua ~len bil"''~ mu n avrnnır g ~or nen z n- mali gıı.rkisinde karaya dllstUğU an _ 1 k .. edi ı eue ouıu.&01, Hınu en açık bir ııte-
l -.. aciası. et .. ._ ""'"' r00· -. · · ... da açı ına uzeı· r. k·ııı . b t 

Uf.ima Yapmış rG.l.ı.nda bir k<>- } db• J ır. laşılmaktadır. • . ı e ıs a etcıektedir. Halbuki bu 
Bu topı tır. a IDaD tC Jr er Aramızda yaşayan v:ı.tanda.-,lar • . . . . k~ karar ıılınmM11Ş ol ayılı, şimdiye 

~·ardı antıda felaketzc<ieı . dan hu ft'laketll Anlarunttda daha Saro~. tahhsı~esı Çnnakkalcde a- Bir k fll auçlut:unun kadar en a.z yüz eczncımız daha o-
11A....:,m ol~ Uzcre 6000 ere ılk . Kahire, ıı (A.A.) _ Mısri &&rete- ba..;.,. bil' nlill<a hf'kll .. ·o~. raya duscn İtalyan bandıralı Petsa- h '· r. I 
~-4u cdllın.io ve bu ınnrk te • st yazıyor· ''"' ·' mo vapurunu kurt:ır<lıktan sonra bu mu " m~ lur, memlekette yilz ecLa.lıane dah4 
gllıntıuı. tevd· ımra. konsoıosıu · A. OEMALEDnlN SARAOOÖLU t hl' · · · k · ön .Karngümrükte oturan Nıizım is • a~ıl.mı:"i buhwnrdu. l\lüesseselerill 

A 1-a.rı ı 0}\llUnU§tur • Efganlıtan hükUmCti, emnİ'-'et tod• H•••••--•••ce•••••••••Hr .. ••""~·n•HH \•apUfUil a ıSI !Çın aza yerme g • d b• • • b. D" d • t 
'4.IUI Vrıl'ln1 •• k • bir! . .J ~erı·ıccektı·r mm c ınsı, ır gece, ız anye ma- ~okluğu, tabi .. tilt> rekabeti doğma-

da da te "~ onsoıoslulrı .. __ erme devam ederek, 17 yaşuıdau M • .., J "" · . · . 
b B· beıTU kabulü .... ~muz· itibaren mecb rt k ~ l'k l · af enemeDClOg ll !talvaıı vapurunu eltin kurtarmak hallesmde oturan polıs Hasan Basrı· caj:;ı ::~;~en lhtikU!' ı.:-
~· ır Gok haYlreev ~O "'.~Ul'nl§ • ihdasına k U '~"tclrr 1 umL ı kabil wolamamıştır. T\ayalara oturan nin evine hırsızlık için girmiş, o sıra- hlç olmazsa bugu~ku kadar olnıı -

tı:ıruııar da eı Türk d~· arar vt:m~ · S f d . ltıc·Lktı l\Iemlcketın ilaç ve tıbbi 00 b rU , felflketzed 1 VOI.~ Dig~·cr ta ftan 1.lUJctl t b. . o ya a gemınin vaziyeti fırtınanın şiddetlen- da odaya gıren Hasan Basriyi bir • • . ' -
ntts, bul c el' için te- ra .u; ume ır ver~ . k d b ~ ·ı bo ~ d za ı;toku daha fıızla butunnco.ktı 

lsta b unnıaktadırla ihdas etmiştir ki biltiln basıl~tı ( B hı fl 1 i .d ) mesi ylı:>lınden daha fena bir şekıl un urııcı ıçagı e gru:ın an yara- . . . 
n ttlda.Jd l'.l.l'dıın ~~.. d hal . ' "' aş ra ne' e almıştır Snroz tahlisivesinden dün a- lıyarak öldürmiiş, kaçarken önüne S:ulooo birkaç eczacınuı cebini §1-

Zeızele fel~k a·-.uyetl er silah ml\bayaam.na, iki radyo faret memurlarlle birlikte gara gel- · b · 1 . d f ·tın .... d k b' bek . . b k . fjimıekt~n b:ıska hJ~bir t~ va1·••.nn ... 
Ya " et:zedelerin postası tesisine v . m tl lıne.n ır te sız e ır a yuzun en çı an ır çının urnunu esmış, . • A • ..,.A ~ .J----

d tdıın 1:.cberı·Uatı e yapılan e Uç demır yolu in- lş • kaznzcrle vapura yaklamlamadığı bil- bir bek i ile bir olisi de ell · d l!l.ll 'e utrarları ~ıliar olan bu yaa-
d lr. Vil~Yetteki devanı etmekte- şası suretlle münakaıAtın ıslahına Bu akşam Türkiye elçiliğinde mi- a· ·ımiştn . "' . 1 ç t Na P B" . . :nn en lış ve hal<sız yold:ı ytlrümekte de • 
Do lllUtad ıneea· ~dım komitesi dUn tahsis edilecektir. safirler §erefine bir alq~anı ziyaf~ti ın D"' lt l G G . • yaıa n~~ş ı .. ~ım ~n~eı Agır Ce- v:un etnıeJc doğru değildir Bir an 

Un akşaına 1_ ıadarıne devam etmiştir. Ayni gazete komilnist partisinin verilmiş "e garda hazır bulunan şah KFaray& ul:seün d a yan Ik~ eınıç~ı za mn .. ı ·en:esın e. ~u a eme edilir • evvel bu karan doği~üre~ 
tebe r.a yapılan faali et . '. . . . . . ırtınu Y ız n en cvve ı gece a- kcın muddeıumumı ıdam talebinde bu- . ,. 
bn.ıi~tuı ıniktan 72 nakctt ~ inı takıb etmek ıçın ıstisnat sıyetler yemekte hazır bulunmuştur. ııakkalcnin J{epcz mevkiinde ttalvnn 1 ., h' 28 h MURAD Slill1'0GLU 

g olmuştu~. 0.845 liraya tedbırler alındığını yazıyor. Hüku • Yarın Başvekil B. Köseivanof, B. • . . . . . · u.nmu..,, ~a. ı<cmc . sene apse ~ah ==-===:- ---· - --= , = 
taalıhU;a-t k Ayrıtla 25 000 li d ınet d 1 tin M . vl .1 . ti ef' bandıraıı Orkova ısmınde bır gaz ge- kum etmıştı. Temyı.z mahkemesı bu Lcn:!r ;;a bir kaz 

\&U aydcdi1-• · ra a eve emniyeti için tehlikeli ... encmencıog u ı e maıye şer ı'le .. d . k t t G . 
Vnlioln ı· .umştir. Yesik&lar el . . bir öğle ziyafeti verecektir nıısı arıı>. .araya o urmuş ur. emı karan suçlu aleyhine olarak bozm~. Londra 11 (AA) Lo 
Vaıı Lütf' ~rhnoeyl Ziyareti nist lldo .. 1 tee geçk.fırmtmış ve iki k<>;'1Ü • · bulundu~t yerden l<endi vesaiti!e kur muhakemeye Birinci Ağır Ceza mah- rosunun b'tr · _.rU-

7
0 mira met-

ın l .nıı·dar dlin -.... v ı e iştir •• • • 1 d k . d Id baş nsanso yolcuyu ha-
uavıni liaıuk beraberiııd Tu§k.Ul · T h tulm:ıga ça ışmakta ır. emcsın e yen en lanmıştır. Ye- mil olduğu hnld d.. .. . 

tekrar Sit-kecid!ihad olduğu bal~ rinde ~1: ~htelif azasının evle- Jr an Vapuru Ev\'elkl Akşam Çnrıı~ Şilepler niden bazı cihetler tetkik edildikten lardan 40 kadar: ya~!':1::ıştUrb Y~cu-
det-tlt Va?Jye1;j t tk~is:ıfil'hanGye gt. rm ar yapılımştır. ( 8 ., t r f• 1 ncide) Evvelk! nkı?nm saat 17,30 da fırtı- sonra, muhakeme, knrar için başka ralılardaıı d" d .. Un _mı§. r. 8 

• 
nı,_ e ik etıruo+~ ~ - s., a a • .. .. d ı· d b' k 1 .. b 1 1 'r un ves:ıyetı vahfm-

kiraıı.uı fchketzeoelcrdeıı ':l";r. Ef • ~ her türlU iı:ıtirahatlcri temin edilmi5- na yuzun en ımanımız :ı ır a?"l o • gune ıracı mıştır. dir. 

b:Jşı:~ ev ve ottıu~ :ır 1?~nı ganıstan.ın tir. ==~~~~~~~~~~::~~~~~~~~~~===============~ R.. dır. Y rle.ştıru - f 3 - Mahalli kazaya lazım gelerı '...: "' -• ., 

\'at;ı:100an e~·ıcruı tc.nvır . se er her lik haberi tahlisiye vesaiti ~üratle gönderilmiş 
fus l. .. .:U"l ternuı cdilnıi~ ve teshın d ve ıcabeden tcdbır alınmıştır. 

~ıno. :naıtdt "'' nyr1ca nU O "' d v • l hınuınıuşt :Ynrdınılarda da • g ru egı 1 4 - Halen hava ve deniz vaziyı;ti 
))Un de uı;· bu- Ye . D . tahlis ameliy~inin devamına müsaa· • 

Ya.kın fel:;:- 11\nun~ kı ınd ,,. bild' ~ ~lhi, l1 CA. A.) - Reuter de etmektedir. Böyle mUsaid hava ve ıs~~~~ill~~~~~~ıi~~~~~~~~~~~~ı~ı~~~~~~~~~~~ hula gq~iri " . c g-cl.'lliş ve a; W Yo ınyor • deniz şartı devam ett:ği takdirt!e ge-
Uiye Yakı lın~lerdlr. BugUn ~tan : Efgan ordusunun seferber edildiği minin yüzdürülmesi nidi vardır. 
lenrnekte~\rVatanda.şın gclnıesi ~ 'kı- ve Rus hududuna iahşid edildiği h:ık 5-Geminln sigortasız olduğu lınk Örtbas edilen deniz cengi 
ket?.edcıe · Ba~eına gelecek f ~k • kındakl haberler. Itabilde çıkan tslah kında.ki neşriyat yerinde değildir. 
de?\ k. r ltlfsa:fırhnncve i . ~ A .. adlı resmi gn" tc . Devlet DenizyoJla.n ialec.mesi kendi 5cne sonu doln~1slle Alınan gazeteleri de her 

ıralan • ndırılın ._.e ye nazaran, tekzıb ~ · · l939 ıı ı · d ,., 
tirUeeekı ~ otel ve cvl e- cdilmiBtir. kanun ve nizamlan dairesinde kendi memleket matbuatı gıbı, • yı tJn e bc-
l!lnd{l ~ erdır.Bu vatand e~e Yerleş. - gemileri için dahili sigorta m:ulünil çen vaknlara bir gC1'id resmi yaptırdılar; o senenin 
tıl'arlar lunnn kimsesiz ;;~~?n a:a- O ov d 9 r t l iTI tatbik emekte ve Ryrıca amorfr:nr.an şanlı, şerefli hadiselerini telhis ettiler. l...akin Frnn-

l:nnı ~aT"Uıaceze'-·e .,,. .. _ k ve ıh. Moskova 11 (AA) T . tefi'ik etmektedir sız gazetcıorinln dediklerine bakıhıc.-ıJ< olursa ne 
nuıır .J -.uun'"l b. ' · · - as aJaı1sı · Diğer 1 nullrcnnde Fu :: ardır. ıldiriyor: _ Alman mn.tlıunh, ne de Alman donıuıması başku -

l'Cltdını ~ftan li:nıinc; U ııuyet Mihael Kagan . b . Japon absneSİ mandam "Graf Spoo,, zıthhsmın macerasından bahis 
tlı\safith 0:1i~esinden b~r llalkevi zifeyc n::ı.kledildi~~~cnaşka bır va • • '-' • • bil& etmemisicr. Parisli gazeteler koca bir zırhlı ilo 
lu an_Yi ~Ynret d heyet de düstrisi k . g tayyare en • ISfi. a etti onun oosur lrumnndammn müşterek intiha.nnıfan 
\- re Y e creır- f ell 1 ·omısm-Uğine ~ak . ı,..- ali ~ nruını,ın. b 1 • tayyn.re imaı·tı 

1 
. ı:. urın ve Tokyo, 11 (A.A.) - Japon başve- bahsedilmemeslnl tok mfanidıır buhna •ut ve §Usu 

01B:ı.n deıni6ı~ lUUntışla.rjaviui olarak ~ako~%fde ko7mls~ mr1- kili Abe, kabinesinin istünsına kan.r sormaktadırlar: "Hani Alms.nlar için La !'lata deni& 
• l'iıı eıdilmial~ ve 'oronuı ta- vermiş ve bu karan nazırlara a.vn cengl bir mferdl ya'! .... 

'vt:'l bild'nniatir. 

Perhizle lahana 
turşusu hikayesi 

• :ilU; 
0~ gazct.eJerinin knlaklan ~ııllasın ı.. "DaiJY. 

. El<spress,, gazetesinin verdiği bir ha.bere gö~ 
İngil~renln &ansUr 66fi Ser Walter Monkton yalan .. 
da istüıbarat nazın tayin edllecekın.1§. 

Sansür ~fi istihb:ınıt ruwn olunca Jngilb ga . 
zetelednln de havadis alıp verme balnmındazı vazı ~ 
yeUerinfa 

ne derecede parlak o~ slzler düSU
nUn. 



Rahlf e : t YENISABAB •. - 1 
12 tkin.-.lklırcıa J 

Haftalık 
• " • 

Milli piyango çekildi ..ıADV<J 
p~~ 

iCMAL Dünkü çekilişte kazanan numaralar SiY ASI 12/1/940 CU:HA 
12.30 Program ve memleket 

YAZAN: 
-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil Hüseyin Ghi d - YAL ÇIN _J 150000 

27571 
25359 
37643 
31207 Ura kazanan numara 

Finlandiya harbi- Venedik mülô:
katı - İngiltere Başvekilinin nutku 

24782 
8016 

23334 
29989 

Bu numaranı.o son Od raklwm 'il 23916 
nihayet bulan bütün biletler 20 Ura. · 6:l31 
yani 1/10 biletler 2 Ura amorti ka- 16702 

~·ardır. 15090 
7112 

Finlandiya Harbi: 1 tcrnayiılilnü kuvvetlendirdiler. sözlerinden hayal sukutuna uğradı • 50000 
Bugün harbden bahsetmek istiye- Faka .. Ffnlandiyada kahraman mil- Jar. 487 

cek bir kimsenin en evvel Finlandi- 1 letin bu harikalar silsileai devam e- Filhakika harikulade bir vaka ta- l~lra kuanaıı numara ' 3!}937 
yadaki kahramanlık destanları hak- derken, Ruslnrın resmi tebliğleri ceb- haddüs etmedikçe, harbin yakında 30097 
kında kasideler terennüm etmek va- hede sükunetten bahsetmekte devam bitmesine imkan yoktur. Gelecek se- 4 369 · 3178 
zifcsini hisset.memesi imkansızdır. jediyor. Bunu da Rust tlostlanmızm ne de bu sütunlarda ayni sözleri ya- 6323 

Filhaldka, garb cebhesi, vazi - lehine bir had.ise olarai< kaydedelim. 7..acağımı tahmin ediyorum. Zavallı Bo numaranın son iki nıldıann He 862 
yet ve mevsim icııbı, öyle bir Görülüyor ki metanetleri pek ziya • insanlar 1914 harbinin serpintilerin· nllıayet bulan bütün biletler 20 Ura, 27553 
hal ald! ki orada bir muharebe cere- dedir. On binlerce zayiat, telefat, top den kurtulmamış iken yeni bir zor yani 1/ 10 biletler 2 lira amorti k&- 33869 
yan ettigini adeta unutuyoruz. Bugün ve tayyare kaybedilme i, ricatler on- devrenin mahrumiyetlerine göğüs z.anmışlardır. 493 
ha.rb FiıJandiyadadır. Doğrusu, buna lann nazarında hiçbir ehemmiyeti ha- germek felaketine uğradılar. 2 5 O O Q 29568 
da alelade bir harb demekten ziyade iz vaJmlar değildir. Nasıl dünya fi - Bu ilzlmtü jçinde bir teselJi varsa 8762 
bir mucızeler silsilesi, aklın Ustündc kirlerini, havadislerini hududdan i- nrtık medeniyetin tegallüb ve ta.hak- Lira kaıaıuın nınnara 23323 
bir hariıtslar tecellisi demek icab c- çeri ooJ..mnyarak hepsini yok ediyor-ı küm siyaı etinden kurtulacağı ümidi- 4698 
diyor. Finlandiyalılar dünyayı hay- larsa fena haberleri de hududdan i· nin pek kuvvetli olmasıdır. FilhaJd- 2 *i''256 4907 
rette bırakWar ve kendilerine hayran çeri sok nuyorlar ve bunlan hiç ol- kn, İngiliz ve Fransızların niyeti pek Bo numaranın son lkl rakl.:amı Uc 4565 
bir vazıycte soktular. l ?nanıış gibi telakki ediyorlar. Onun kuvvetli, azimleri pek şiddetli görU· nih t bul b .. t.. b:ı ti 20 Ura., :>194 

Fakat bu işin i~inde en çolt hayrete iPin, Rus resmi tebliğlerine ynnlış de- nUyor. Behemehal su nasyonal - sos· ~Y;/lO bı: treu ~ li. c er .,rtJ ~ 33363 
dUşen bir taraf varsa o da Rusynılır memeli; bil' nevi Pfrandclli felsefesi- yalizm l::el!i.sınm kökUnU kar.unağa 1 d e r nı. :un 25726 
zannederiz. Ruslar hem mnğlüb olu- nin tatbıkatı addetmeli: Size nasıl ge- azmetmişlerdir. Bu uğm'<1ıı Jcab eden zanmış ar}ır. 

5 
O O O 19662 

yorlar, tem azim uı.yiııta uğruyor - Hyoı"6a öyledir! fcdnkfirlığl da göze almışlardır. Harb 4402 
lı?.r, hem kendi ellcrile l"inlaııdiyalıla- ~•• ııekadaı· uzarsa HIUcr rejiminin gün· Ura l<aZ.anan nwnara 23140 
nn muka,•emet ve lıarb kudretlerini \'eoeillk :Mülika.h: leri sayılıdır. 864 
arttınyo1lar. Finlaniliyalılar bin zor- Venedik mUlakatı her taraftll nll· vvvv 14562 12222 
Jukla kendilerine b3-0ka milletlerden ka uyanchrdı .. Bunun haddi7.atinde MÜTEFERRiK ı 39213 
gelecek top ve cebbanenın, sair ıeva- haiz oıduğu ehemmiyet ne oıursa 01- Po'o al m"" ltecil~r 1 2 0 0 0 rnıı8 
zımın kd.t.fesini fazla fazla Ruslardan 

1 
sun, dünya gazetelerinde mevzuu bah- 1 ny 1 u ,. - Lira kazanıuı oumAra 14002 

alıyorlar. lsedilmedi İtalyan matbuatı için kfifi Polonya konsolosluğundan aJdıgı- 9780 
Finlandiya hrubiniıı devamı ve git- gaye imiş gibi, ~ok sevindiler, eUtun mız mal~ıınata . nazaran, aralarında 6025 23009 

tikçe zor bir şekil alması Rusya için sUtun manşetlerle günlcJ"ce rueşgul mUheı_ıdı~, tC'knısyen de ~uluı:an lOO 5 O O O 13877 
çok can sıkıcı bir dcrd halini aldığı olacak ve iftihar edecek bir mevzu 

1 
Leh aılesı fsta~b~la gelmış, bır kıs:nı 

36420 
gibi bilvasıta Almanynyı da mubak- buldular. 7..onguld~ ~om~- havzası~da ı§e Ura ka.zu.nanlar 

19171 
kak ki düşündiirüyor. Çünkü Rusln- Hlikilmttc, bu mülfıkatın mahiyeti, I Y?~l~mışJeı'(}ır. Dıg_:rlerine ış temi- 20681 28664 
rtn nakliye vasıtalarının mükemmeli- tesiri ve mfuıiisı nedir? ltalya Bal - nı ıçın Ankar:ıda nıu7.akereler ecre· 29513 1925 

' yet.sizliği. yolları ve şimendiferlerin kanlarda bir rol oynamak istiyor. 'fn- ı yan etme~tedır~ . . 
kifayetsizliği tahakkuk ediyor. Bu kındıi;'l sima sulhpcrverliktir. Binaen- ~~ Türk macssesclcl'l de Lchh - 4 O O O 
kadar :rorluk içinde Finlandiya ceb • e.leyh prensip ıtibaıile kendisini teş- lcrı ışc a.lmaktndırlar. 

Lira. keı.a.u:uılar 

7851 
22697 
31169 
3+3796 
26724 

heslndelti R~ kuvvetleıine ~iycc~~k vik Ye fı..~çi etmek tabiidir. ltaıyn Devrilen sandallar 
ve cebhanc, ımdad kuvvetlen yetış- 13alkanlam Ruslann veya Alınanla - O k'ld 1 y T 1 b k . . . s lı ana nzmn u um a so ·a-
tinnek mecburiyetinde kalan Rusya nn fakat bılhnssa Rusların mmele - - d l 9 1 d t ı:ru _ . . . gın n numıırn ı ev e o uran ~ -

0113 1504 16517 23251 
15645 23991 7520 27•15 

2133 
29655 

10874 2751 

Almanyaya petrol ve bugday götUr- nnden korkuyor. Böyle bır §eye ta- dd" Sal 1 ta BUr'" Rei · 
w d ki .mk. bl •h Ul mi w•f ölü A sııme ın acıt .uan sın mege nere en va t ve ı an u ur. amm et yecegm s y yor. ca- b lık .··klu d 1 b 11,.h 39008 

Fi ı di l b }r • ? '-.. k 
1 

b _ 1 :ı su san a ını a .n aneye ge-
Almanya Rusyayı nan yaya sa - a gerçe mı . .1.0 sa yanız agırıp, t'· ek •1 , 1~ k"ld rd t~ta b 1 31064 

w • • ed k ı:d - b' R . .111 k <l I 4"fD l zere vs ı a an ::> n u a 
dırmagcı. teşvık ve teşçı er en n c- çagırıp, ır us ıstı a.sı arşısın 1 BC· li k dal S b d 

• • • ? • 
1 

ge r er srı.n • aray umun a su -
ta kend; kendislııın mc.zanıu kazmış yirci kalacak mıdır. Buna lhtima 1 1 1 d .1 . Hl\ ed·1ı · ç· nkü k .• - ."\b k k d Çil k.. B- ıı. 1 ara capı ıp e\"r'l mış, sam u n 32326 gibidir. U ·atı maglu iyetc a- verme zor ur. n u, 0-U\a.n anı k ta.nl tı 
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7 dnr uzun bir can çcld§mesi halimle gelecek bolşeviklik Arnavutluğu silip uOr k.ldmışrd r.M d R . . balıkl 
ı . il U w i .b. k ahil ~ 1 1 s t a a ura eısm nrı· 38895 devam c<lccek mukavemet muddeti, s p reccg gı ı al'§ı s <ıe ta ya- bat '·h tJ b lık C h. l :· nı ı;\ ~meye ge ren n çı a u - 10394 

Rusyadan gelecek yardımm ark&sı nın na u}kusunu kaçıracalttır. Ak - 1 H'k t" . . d b , d ki lb · . . . . 1 . . . e ı ıne ın ıçm e uıun u nrı m 6466 
kesılirsc, pek çabuk sıfıra ıncccktir. denızde Fransa ve ngıltereyı ıstemf- bi . k w d S b d 

Fi lil b •. :· d"\n .. b •. .:n. !tal b" d R .1 k mın ayıgı :ı aray urnun n su - 8906 n er utıın ı yavn uç U)'W\ yen yanın ır e usya ı e om- 1 t 1 .1 d vril . H'k t 1. . · . . arın ea n e e mış, ı me ıten-
hizmet Us. ettiler: şu olması hoşa gidecek bır hadise d' 1 k k C h'd d k rt . . . ıs araya çı mış, a ı o u uı -

1 - Almanlara Rusyadan ynrclım te kıl etmez. Bunun ıçın, Balkanlar- , 1 t 29453 
imkinını asgari hadde düşürerek da bir k~vvet teşkil etmek lazun. Fa- rı mış ır. 5292 
garb cebbesinde mUttefiklerin çabuk kat Balkanlılan Macarlarla birleşti - V fat 18296 
gnlebclerini temin ettiler. 1 rerek, kendisi de ~tırak ederek büyük Tıb 'falebc Yurdu idare tabibi ve 31767 

2 - J\ usların başına cid<li bir dcrd bir küfü. vücude getirebilmek herşey- , 1stan bul Jo:rkek Lisesi doktoru Ne-! 22196 
aı:arak onların taAarladıklan başka den evveı Balkanhla.r arasındaki da- caeddin Ata.sagunun babası Yüımf ı 10194 
tecavfü:!crc maruz kalacak kurban - valan hal ve fasletmeğe bağlı. !t:ı.lya ı Ata!':agun düçar olduğu hastalıktan 21850 

1 

ları kururdılnr. işte buna çalışıyor. Biz keneli bakımı- , kurtulamıyarak dün akşam vefat et- 30411 
3. - Rus~nra. o muazzam ve h<: - mız~~ lt.al~anın bu hareketini sem- i m!şti~. Cenazesi bugUn s!lat 11.3.0 d~ 3?121 

betli ask~lık bınalannın temcllenn- pati ıle takıb ederiz. Amma nercyn l Llilelı Tayyare apartmanlan 3 Uncu 2ı443 
deki ~UrUklilğU isbat ederek kendile-lkadar? Orasını vukuat bilir. 

1
dairc 17 numaradan kaldırılarak t!e- 19~78 

rini dabıı büyük belwara atılmak gaf- ... naze nama7.ı Beyn.zıd camiindc Jolın- 3476 
letinden vikaye ettiler. logiliz llaşvekillD.lıı Nntku: dlktan sonra Edirnekapı mezarlığına 14442 

Bunlaı dan başka bUtlin dünyada M. Chnmberlain uzun bir nutuk defr.edilccektir. Merhuma Cenabı 773 
uyandırdıkları muhabbet ve hayran- söyledi. Harbin kısa bir müddet için- ı1 Hakdan rahmet diler, niJecine beyanı 23065 
hk ile b(>Jjcriyetin hakka ve adalete de biteceği ümidini besliycnler onun taziyet ederiz. 31542 

2000 Ura k:ı.zanıuüar 

9827 18463 14277 
18520 4433 17794 
1000 Lira .kıuıuumlar 
214QO 29816 19486 
38899 331. 21001 
20181 33813 22960 
22224 32590 19528 
22120 10246 17628 
4130 3007 16096 
200 1.ira ka'l8oanlar 

39230 39989 11058 
13470 639 24365 
~2601 22062 2400 
10524 80 27319 
1743 18800 32295 

17894 3770-t 30828 
26575 19978 36721 
39241 22638 21618 
13975 16192 33978 
30605 12146 149-18 
266S3 28917 18980 
29951 17227 10389 
13187 22210 2489 
21921 12462 7451 
31203 1502~ 11922 
31177 12148 86505 

38281 16770 

3822 
20488 3938S 
1422 3S.~44 

18586 288i6 
29874 21:n8 
27889 10075 
7769 9670 

H40S 
16124. 460 
13720 ~0681 
20369 2350~ 
32551 3168 
31917 23·158 
26431 101 
9995 12.319 

38297 27527 
1067 : 36{59 
177f 35361 
141( 1 660 
373.f 1 5210 
352 ' 34981 

61 1 13019 
1231. . 16112 

76. 24991 

39395 
35407 
3628 

15872 
26376 
8016 

450 
16538 
27486 
29825 
16126 
28195 

13844 
25567 
28970 
21987 
19637 
26376 
H744 
25493 
16427 
11084 
36178 
26212 

19443 
24691 
32358 
3898S 
35714 
10037 
20587 
ıl038 

11788 
7747 

28998 

50 Lira kazana.nlar 
10166 16183 11304 
9108 19534 22818 

31 ·131 24572 27934 
18218 23821 39886 
1680 134 7371 

11741 17459 ~6826 

1043 681 34077 
2967 37651 31586 

19025 54.12 8852 
2978 31441 33668 

17731 39067 14432 
17734 12491 38922 
2356 1130 9 23278 

19020 18066 8725 
24873 16873 38159 
15844 14~84 23354 
15659 39658 7558 

2897 28215 37224 
39028 28321 13176 
21918 17576 30362 

38780 ayan. .. 
30657 12.35 Ajans ve meteoroloJl 
33l82 berleri. 

2335 12.50 Tilrk müziği "Pl.,, • 
33985

1 
. 13.~.0(14;,00 Müzik - Karışık 

35714 fif muzık Pl.,, • , 
1397 18.00 Program ve memleket 

31173 ayarı. ~ 

27816 18.0f Türk müziği - Türkiller" 
9137 yun havalan. Sadi Yaver A~ 

11693 18.20 Türk müziği . ÇalanJaJ'· 
bire Fersan, Refik Fersan, er 
Çağlar. Okuyanlar: Necmi ıııı' 
hıskan, Radife Erten. 

9193 19.00 Ser~t saat. 
20268 19.10 Memleket saat ayarı. J 
1~8l4 ve meteoroloji haberleri, .ıı 
3ı 477 19.25 Türk müziği - Fası] beYC"' 
26071 20.00 Konuşma "Milli kahra;;,J 
22483 menkıbeleri,, 
31172 W.15 Temsil - Köyün baY)İ 
32420 Yazan - Tahir Ol;;aç. 
28761 21.25 Müzik - Radyo ork# 
15815 "Şef - Dr. Praetorius,, 
26591 1 - L. Van Bcetboven. pt</ 
26l02 heus uvertürü. 
27898 2 - F. Mendelssohn • Bartboııf 
12H6 Hebridler uvertürü. 
13049 3 - A. Boieldieu • Le caJil 
24012 Baghdat uvertürU. 
29943 4 - A. Borodin - Üçüncü ••JJI~ 
18008 nıiş,, senfoni, Ji minör. J 
31597 22.15 Memleket saat ayarı, J 
25636 haberleri, ziraat, esham - tslı 

36128 
21315 
17157 
15087 
10908 
15'115 
20937 
l5346 
34328 
17109 
32543 
19453 

14956 25315 28385 ı · ambiyo - nukut borsası "Fiyat.• 
12403 39175 19571 22.35 Müzik - Solistler "Pl.,, ' 
3~13 1'143 2"1950 23.0(o Müzik . Cazband ••pJ.,, ' 
32397 35659 5842 23.25/23.30 Yannki progra.Jll 
6251 16987 5395 1a.panıe. ~ 

27872 12050 34623 • :--,r, 
16261 ll636 26158 ~19952 7773 4933 5402 t1 
37745 38790 37210 25116 6651 34030 27590 1,,. 
14012 21175 37003 13217 37740 38277 31963 j 

10065 34710 31Q43 1305 30382 22276 24795 ~ 
39794 23665 11743 ~9498 21215 7789 16457 ~ 
4352 9487 143.U l 0746 19018 6310 343·i8 fi. 

30317 7273 31156 . 2644 13281 19154. 5865 ( 
481 34268 2533 19139 14691 38577 19324 3429 ~ 

2·i899 11422 38fi79 37407 l H20 9987 13107 19847 ~ 
3!:927 3G388 12026 664 3827 6132 1959 21870 

17:!9 

14920 36950 19:>6 17489 28661 24806 4723 16381 '-
21900 14512 28298 9168 17359 11728 35256 36381 ~ 
30765 19185 S3147 11)39 ~169 28451 16520 14625 Y,,J, 

36879 10565 55 35018 ~~ 
4425 38404 32412 6162 6021 28445 33797 30726 ~ 

395.50 22387 2480 23508 88904 15897 29097 10537 ,,., 
3796S 39-155 30802 2693 1 

594 24533 28285 8726 l~i: 2!~:: :~~ =~~ ~ 
15821 1693 26001 24~4° 30435 16199 29215 5387 ~ 
30632 18189 17585 21555 20694 28861 25955 13727 ~ 
16~67 30559 29-136 25789 s127o 19024 449 22325 "'· 
34278 31244 10373 22388 28181 4705 26910 724 ~ 
21839 5836 22786 0573 37188 19632 19201 8039 ~« 
29139 38537 22278 17593 2i713 16390 21680 11733 ~ 
11403 9353 26142 25334 1474 29737 39905 6145 ,, 
21750 35620 2~3.1!5 9214 31039 27843 17488 11794: ,, 

17306 80944 23002 9554 7142 85114 11800 23351 ~ 
J9750 31097 33f>81 134SO 13172 33520 25188 13057 tj, 
15638 37216 1082 11560 17759 646 27312 10202 ~ 
29589 26652 34110 3168fi 16984: 17091 26053 80823 " 
31tı91 34189 13027 1211:1 12937 18727 19797 8338 1 ~ 

3862 22079 l 760!5 31543 39646 3292 34043 5779 1 
308G3 3198 22245 8103 8508 38180 18774 5727 ~f 
10268 15502 3441 3881 9863 39337 87296 3905 ~· 
2·1730 19372 17849 28890 33134 745 30645 38916 ,,; 
217~0 72!}8 9301 23627 13148 19238 25036 4786 ~ 
23110 8996 :}7491 30814 33223 9302 2984.8 14619 j; 
2434.9 13025 39113 15529 39562 22139 11:>08 26353 ~ ... 
3977~ 16425 6618 26230 29672 15256 5973 16046 ~ 
11900 17873 ] 6924 29489 3626 25600 24493 26310 ,,. 
12010 28703 - -93-80- 31560 18665 13582 83381 M.81~ 

- -
_ 36 _ 1 Bunu na.mi yapabi!~eğimi dlişUn- Ne yapacai11mı yine bir mOddet dum. Daha on beş günlük imim ~v • diye eordu. ğildlm. Geçirdiğim bu tecrübe~.~ 

mcden, ayaklanın beni Balıkpa.za.rı- dilşündüm. Zorla içeri giremezdim. velki gün ısona enni~ti. Böyle olduğu - Fabrikadan dedim. insanlann ne kadar fena old~ 
Meğer ben bayılır bayılmaz, İsm.a· na ~ötürdü. Üç dört dar ve kalaba- abandud gibi olaı:. karııcı kolumdan halde işte yeniden fabrikaya gitml • - Ne istiyorlar? nı, lciz bir insan karşısında ne tJ 

ll Bey garsonlan bol bahşişle BUS • lık sokaktan geçtiklP..n sonra kendi· tuttuğu gibi beni caddenin karşı kal- yordum. Sonra bu geco çalışmalan- Hakikati anne.'llden daha fazla dar zalimce hareket ettiklerini 
turduktan sonra beni civar oteller- tnl fabrikruı.uı önünde b.uldum. dınmma ltadar atabilirdi. Sonra içe- mı ve ertesi günü yorgun argın dö:ı- anklamayı lUzumsuz buldum: retmişti. J,.i, 
den birine terketmi§ ve kendisi de çe- Hiç tereddUd etmeden kapıya doğ- ri girsem de ne yapacaktım. Bu hu· melerimi de iyi bir şe'dlde tefsir et- - Fabrikadan bir kısım i~i vo Bununla beraber, ertesi ~ 
kilip gitmiş. nı yürUdilm. Gayri ihtiyari aklıma, susda da sarih bir fikrim yoktu. Bu miyorlardı. Bunu da bakışlarından ve memurları çıkarmışlar. Bunlann ara- itibaren bUtün bUsnU niyetimle ti 
Şimdi ne yapacaktım? Her ~yden fabrikaya iJk gelişim geldi. O :a:ı- neticeye vasıl olduktan sonra geri aralarında fısıldaşmalanndan aolı- aında ben de varmışım. Bunu bildiri· bir iş aranıağa başladım. O UJc ff 

evvel İıitanbula dönmeli idim. Sü- manki masum ve saf hUviyetim ı.ıel döndilm. Doğruca eve gittim. yordum. yorlar. kingenliğim tamam ile geçmi§tl· ~il' 
tatle giyinerek otelden ~ılrtıın. Do:- kadar çabuk deği~mieti. Bir zaman- Anneı ıle dad1mı evde yine btiyUk Ertesi gilnli postacı bana fabrika· - Anlaml\dım. Seni igdcn mi c;ı • rikalara, bUyllk müesseselere pe'..tl· 
ruca iskeleyo gittim. Vnpura. atla - lar o kadar sevdiğim, her sabah k~a bir merak içinde buldum. Bu sefer dan bir mektub getireli. Zarfı beye- kardılar? sızca girerek iş istiyordum. G3f"'~t 
dun. Yolda hep ayrıl §eYl dilşilnUy.lr- koşa gittiğim bu bina, bana eimdJ 1 akşamdan da hiç kinıse gelip Jı:endi- canla açtım. İçinden benim namıma - E\•et! Jerin iJAn sahifelerini de diıtJ 
dum. Ne yapacaktım? Ne yapmalı kapkara bir zindan, bir tu :.ak yuvası ı lcrine haber vermcd.iği iç~n beni da- yazılmış bir bonservis çıktı. lsmail YUzUn<le endişe ve yeis çizgileri gözden geçiriyordum. . . ..ı4 
idim? Hiç bir karar veremiyordum. gibi geliyordu. ha fazl:ı mera~ ctnıışlc.rdi. Heyecan- Beyin imz.asmı ihtiva eden kağıdclıı, belirdi. Bir şey sormak istedi. Fakat Fakat bir defa talihsizlik btw 
Aklıma lsmail Bey gelince, tüyleri ıı Kapıdan tam gir~ğim zaman ka· la nerede oldugumu sordular: fabrikada çalı§tığıın müddet zarfın- biliüıare va:: geçti. Sadece: mıştı. Her baş vurduğum yerdet'I, 
diken diken oluyordu. Fabrikaya pıeı beni önledi: - Fabrikada idim, ger.e işi vardı da vazifemi dürü t bir §ekiJae yaptı- - Peki, şimdi ne yapacağız? diyft lerfrn boş dönüyordum. Bazı yeti 
Sideyim, odn.sma gireyim ve bu ca- _ Nereye? diye kendilerini savsakladım. Sonra ğımdau ve hiç bu- sui hareketim gö- mınldandı. ı tahsilimi kafi görmUyorlar, bn.ıl 1ı 
rıavnr herifi öldüreyim diyordum. _ Nereye gideceğimi biliyorum. odama giderek kapandım. rülmediğinden b hsediliyordu. Ayn- A'lllemi teselli etmek ihtiyacını Jerde ise iş verecek olan adaırı d.;(, 
lnau bana, bir kanııcayı, bir sineği - İçeri giremez.sin T Benim bu vaziyetim ve ertesi gii- c.a ?a b~~n m~~afa~ namı altında PJ- duydum: bana taamız:ı;. kalkıyo~du. ~ 

.bile öldüremiyecek kadar yufka yü- - Scbeb? nü de işe gitmemem, annemle dadımı li lıra gondenlıyorou. - Üzülecek bir eey yok. Nasıl ol- yerlerden de ış yok,, dıye kes 1 
rckli olan ben, o anda İsmail Beyi. - Sebebi falan Y,_ok.. mildUr boylçok meraklandırmıştı . Bana bir şey Kağ~dı hiddetle ı rçalıyarak atr sa bir iş bulurum. elen kovul~y~rclnm. Bana en ço1' 
~n vah.~ bir kurcl gibi parçahyabi • emretti. sormuyorlardı. Fakat benden adam um. Bu anda annem içeri girdi: Böyle dediğim halde kolay kolay kunaıı,. lkincıler oluyordu. ,/ 
lirdim. - y,' akıllı eüphelendiklerini hissediyor- ! - Ne var kızım? Mektub nereden? bir b bulamıyacağımı bilmiyor de [ Devcsnl' 



wr 12 lıdeeMm UM 
YE:NISABAB IUlfe : • • 

Ttirk~ye eevlren : BVSEYtN CAlilD YALÇIN -
Hitlerin yahudilik hakkındaki diğer 

fikir ve mü :alcaları 
-ea-

Bu mesele, çok daha büyük biı' 
nisbet dahilinde, yeniden, devlet 
n milletin karşısına dikildi. Yeni 
insan kütleleri, milyonlarca, yeni 
tesis edilmiş sanayide fabrika a· 
melesi sıfatile hayatlarını kazan· 
mak için köylerden biiyük şehirle
re hicret ettiler. Bu yeni sınıfın 
hayat ve çalışma şartları sefilane 
olmaktan da &§ağı idi. Esnafın ve 
çift~inin esl<i çalışma usulleri sa
nayiin yeni şekline az çok otoma
tik surette intıbak edemezleıdi. 

Her ikisinin de faaliyeti fabrika 
amelesine tahmil edilen gayretler· 
1E' kıyas kabul etmez. Eski esnaf
lıklarda zaman ancak ikinci de
recede bir rol oynıyabilirdi. 

Halbuki şimdiki çalışma u•mlle· 
rinde zaman birinci rolu ifa eder. 
Eski çalışma milddetinin büyük 
Mnayie nakli feliketli bir netice 
tevlid etti. Çünkü çalışmanın ha· 
kiki verimi vaktile pek azdı. Bu 
da şimdiki gibi intansif alışma u
sulü tatbik edilmemesinden ileri 
gelirdi. 

VaktiJe on dört, on beş saat 
bir çalıı;;ma gilnüne tahammül e
dilebiliyorsa da şimdi her dakika· 
dan son haddine kadar istifade e
dildiği bir devrede buna tahammül 
kabil deb>ildl. Eski çalışma müdde
tinin yeni sanayide de böyle mi· 
nasız surette aynen kabul olunma
sı iki bakımdan pek menhus oldu: 
Amelelerin sıhhatini bozdu ve on· 
ların yUksek bir hukuka imanları· 
nı yıktı. Bu mahzurlara, bir taraf. 
tan, ücretlerin müessif azlıkları ve, 
diğer taraftan, amele kullananla
rın çok daba iyi vaziyetleri inzi .. 
mam etti. Onların iyi vaziyeti şim
di çolc gö?.e çarpar bir hal alıyor
du. 

Köylerde,sosyal mesele mevcud 
olamazdı. ÇünkU efc..'ldi ile hizmet
çi bi1.zat işe sanhrlardı ve bilhas
stt, ayni yemekten yerlerdi. Fakat 
oralarda da değiaıklikler oldu. 

Bugiln ameleler ve amele kulla
nanlar arasındaki a)Tihk her sa
hada vukua gelmiştir gibi görünü
yor. Bu bakımdan hUkCımetimizin 
Yahudileşmesi keyfiyetinin ne ka· 
dnr ikrledit";ri el işine karşı besle
nen istihkar ile değilse de pek az 
hürmet ile kendisini belli eder. Bu, 
bir Alman hali değildir. Bizim an
cak sosyal hayatımızın Fransızlaş
masıdır ld hakikatte bir Yahudi
J~mt! teşki1 etmiştir. Vaktile el 
işleri bızim nazarımızda hürmet
le göril!Urken §İmdi her bedeni me
sa iye karşı bir istihkar vücud bul
muştur. 

işte bu suretle, pek az itiban 
ol:ın yeni bir sanat doğdu ve, mu
hakkak ki gilnün birinde milletin 
bu ı;ınıftnn sosyal cemaatin bir a.• 
za.sı vUcude getirmek üzere icab 
eden enerjiyi kendisinde bulup bu· 
Jn.mıya•;ağı yahud aradaki vaziyet 
farkının bu sınıf ile diğerleri ara
sında bir uçurum açacak kadar 
vahim.leşip vahimleşmiyeceği mı· 
selesi zuhur edecektir. 

Muhakkak o!an bir şey var: Ye· 
ni sınıf kendi snflan arasında en 
fena unsurları toplamış değildi. 

Eilak~. herhalde, en enerji sahib
leri orada idiler. Medeniyet denilen 
şeyin neticesi olan mlifrit incelme 
burada ayırıcı ve barab edici te
sirini henüz göstermemişti. Yeni 
sınıf henüz derin kiitlelerinde 3Ulh· 
cU alçaklığının zehirlcrile b~
mış bulunmayordu. Gürbüz kal
mıştı ve, icab edince, anif olabili· 
yordu. 

Burjuvazi o kadar mühim olan 
bu meseleye aldın§ etmediği ve 
vukuatın ınccralannı takib etme!e. 
rine I.akayd kaldlğı halde, Yahudi 
istikbalde açılacak namüten&hl 
s~fhnlnrı takdir ediy rdu. Bir ta
raft:ın, son neticelerine kadar, in
san ırkının kapitalist istisman u
sullerini teşkilat altına almakla 
beraber, tasa.vvur ve telAkkiforini.n, 
ef'al ve haıckatının kurOC..Olnnna 
yal:lnşıyor ve çok geçmeden on
ların kendi kendisine karşı idare 

ettikleri kavgada §efleri oluyOl". 
"Kendi kendisine karşı., demek ha· 
kikatte istiare tarikile söz söyle
mektir. Çünkü yalancılığın büyük 
üstadı dalına kendisini temiz ve 
faziletli bir adam zannettirmek ve 
kabahatlerini başkalarına yiiklet· 
mek yolunu bilir. Halle kütlelerinh1 
La.şına g~mek yüzsüzlüğünü gös
terdiği için, bu kütlelerin aklına 
gelmc2 ki bütün zamanların en 
habis iğf alJcrinden biriııe kurban 
oluyorlar. 

Halbuki hnltikat böyledir. 
Y ~ni sınıf umuınJ iktısadi iı.-tiha

leden çıkar çıkmaz, Yahudi ken
di kendisini ilerletmek için el.inn 
nasıl yeni "entraineur,, geçmiş ol
duğunu görüyordu. Yahudi iptida
feoda.J dünyaya karşı kalkan ola
rak bıırjuvıuiyi kullandı. Şimdi 

burjuva dünya.ıruın karşı ameleyi 
kullanıyor. Nasıl vaktilc entrika· 
lan Sl:lyesinde, burjuvazinin arka
suıa saklanarak, sivil hukuk elde 
etrrıi~se, Bimdi de işçiler tarafın. 
can bayatlannı müdafaa için girl
gilen kavganın kendisine dünya hi
kımiyetine götürecek yolu açaca
ğını Uınid ediyor. 

Bu andan itibaren, amelenin 
vazifesi Yahudi kavminin istikbali 
için cidal etmektir. Amele, far
kında olmadan, yıkmnkta olduğu
nu zannettiği kudretin hizmetinde 
bulunur. Amele zahiren serma· 
yeye hUcumn sevkediliyor. l~ 
sermaye lehinde onu en kolaylıkla 
böyle boğufJturuyorlar. Ayni 1.a
mar.da, daima beynelmilel sermaye 
alf!.Vhindc bağırıyor. Fakat haki
katte düşUniilen §CY milli iktısad
dır. Milli iktısad, nllşi üzerinde 
beynt:~milel borsa muzaffer olabiJ
nt<lt için, yıkılmak liı.zımdır. 

Bak1nız Yahudi bu maksadı te
mine nasıl çalışıyor: 

Ameleye sokuluyor, mukaddera
tına a.cımıg, hatta hissesine dü
şt>n sefaletten isyan duymug gibi 
riyakarlık gösteriyor. Bu suretle 
amelenin itimadını kazanıyor. A
mele hayatının tazammun ettiği 
bütiln hakiki veya hayali mihnetle
ti tetkika ve amelede hayat §artla-

rmı tndil için şiddetli bir anu 
uyandırmağa çalışıyor. Bir lıinizı 
kalbinde daima uyuklıyan sosyal 
adalet ihtiyacını Yahudi maharet
le tahrik ederek nihayet onu daha 
talihli bir mukadderattan müstc
fid olanlara karşı bir kin haline 
knlbediyor ve sosyal fenalıklar a
leyhinde açılmış kavgaya sa.ıilı bir 
felsefi man1.ara \•eriyor; Marb 
mezhebinin temellerini ntıyor. 

Bu mezhebi haklı oosyal taıebl& 
re gayet l':>lkı surette bağlı gibi 
göstermekle intişarını kolayla§b· 
rıyor ve, bunun aksine, anediJ
dikleri şekillere ve tevlid edecekleri 
neticelere bakarak kendiJerlne eM8 

h surtte haksız ve icrası imklnms 
göründükleri için bunları kabulden 
imtina eden kimselerin mubalef~ 
tini tahrik ediyor. 

ÇUnkU sırf sosyal fikirler mas
kesi altında, gerçekten şeytaııt ni
yetler gizlenmektedir. Hatti bun
ları en yüzsüzce bir vuzuh iç.inde 
alenen teşrih ediyorlar. Bu meıı
heb akıl ile budalalığın ic;inden çı~ 
kılmaz bir halitasıdır. Fakat bun
lann mikdarları öyle tcrUb edll
mil}tir ki içinde yalnız çılgınca o
lan eeyJcr fiile çıkarılabilir, ma
k(U olan şeyler lıiçbir zaman tat
bilc olunamaz. Bu mezheb §ahslye
te ve binaenaleyh millete ve tem
sil ettiği ırka her türlü hayat hnJr. 
kını reddetmekle insan medeniye
tinin heyeti mecmuasını vilcude 
getiren iptidnf temeli yıkıyor. Hal· 
buki insan medeniyeti i§te bu A· 
millere tabidir. İşte caniyane bir 
dimağın bu canavarca mahsuJilno 
eğer "felsefe,. adım vermek kabil 
ise, Marksçılık felsefesinin asıl ö
zü budur. Şahsiyetin ve ırkın ha· 
rabisi aşağı bir ırkın yani Yahudi 
ırkının talıa.kkUmUne imkan bırak
mıyar.. en büyük maniayı ortadan 
kaldırır. 
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Suşehrin~ ··dün tayyarelFinlandiy.a - !Alman tayyarele· 
Rus harbı rinin yeni akını 

•ı • k tıldı ( Baştarafı ı incide) (Baştarafı 1 inci sayfaınızda} 

KEL ALl(:O i~ 
LTAN Al . 

l e yıyece a Bunl!U', Finlandiyalılara Ruslardan lııgiliZ dafi toplarile avcı tayya.rele-
iğtinam ettikleri teçhizattan daha ri tarafından kaçmaya mecbur ed\l· Noı at YAZAN : J!. Sami KARAY Efl 

Dahiliye Vekilinin İz&lı ti !Köylere girildi, amma büt~~ k.öyl.e~in 'fay~ ol~c~.ktır'. Çünkü Rus malre- mişlerdir. . Öğleden sonra. küçlik güre§lera 1 - Ah usta bir de sen mağlub ol· 
An!tara, 11 (A.A.) -B. M. Meclisi\her türlü ihtiyaçla.:ını g.~nlUm~ 11:?5ını~. büyuk bır.kls~ı orada hU - Norfolk sahili açıklarında, düt • ba.şlanı~lardı. Saat dörtten -sonra,,san da görsen! .. 

ııln dilıMü toplantısında hareketi~ isted~ği .gibi . tatmın ettigımize daı~ k.tını suruı ş!ddetlı sogu.klar dolayı~ man tayyareleri bombalarla bir tica- ancak büyük güreşlere sıra gelecek- Bu lılfım üzerine, kafasında tek 
felô.keti etrafında Dahiliye Vekılı kcndilerıne bır cevab veremem. ~ sı:e ~aasen kullanılmaz bır hale gel ret gemisine taarruz etmişlerdrr. ti. 'tük olan saçlar blr anda havalandı· 
F 'k ö t ... ı. ta afınd erilen iza - ma bütUn vasıtalarımızla gayretlerı- mışti. .. . . . . . aı z f!!,A r an v , . k . t' F:-,: 1 .~: d b .. . t audur· Gemi batmamı~ fakat bon1balardan Fakat benim ve arkada"larımın gu· Bunm dclıklerı genldt. ve. 
hatı müteakib bir çok hııtibler söz a· mizle onların yardımına gıtme ıs ı- , ın nı wya a ugun vazıye .. • ' ~· . ~ ·1 • . ı d n 
larak ba~ı mUtnleale.rda bulunmu§ . yoruz. Fakat onların yardımına, o BütUn mm ta katarda Finlandiyalılar yangın çıkmıştır. reşcc.~k hali yokt~. S~kız leblebı erı :- A b.~ ahr~tlık ... An~cazın a 
lardı ra.lara tamamen yetişmekte biraz ge· müstevlilerden çok daha dirayetli, d.ı Exeter Knınzörü Ba.ttJ ve gozl;:eıer mıdemızde yapışmış dogmadı oyle bır susak be. 

naJımvc Vekili Faik öztrak bu mü- cikiyorsak bu, köylü ile şehirli ara ha şevkr ve daha süratli harbediyor- Buenos _ Aires, 11 (A.A.) - O. duruyo u: . . . . . . - · · · · · • .. . 
ta.len.lıır~ karşılık olarak da §U ceva· smda herhangi bir fark yaptığımız· lar. . N. B. Al~ço, bızden .. ilu mıslı . yemışti. -:- Hept~n surenm onu meydan 

b · t· · dan degı-·ı maalesef muvasala vasıta- Finlandiyalıların lsveçle olan mil p t . . . . malumat Belkı, on beş goz!eme ve bır lenger yennde be. 
ı vermı~ ır: , . . . . . a· ampero gaze csının ıyı k 1 ı.ı b' . . ·a . doldur _ 
Arkaoe;.şlarımın beyanatını §U su • larının bu ki\çUk mıntakaların a~ey. naka!~tı eskısı gıbı ışlem.~k~e ır. alan bir membadan öğrendiğine göre sa ız eu e ısını mı esme - .....•• 

retle telhis etmek mümkündür: hine olmasındandır. lşte bu en büyUk VazıyE:tte belki de en muhım unsur cenubi Atlantikte Graf Spee zırhlı.si· muştu. - Mezar mı kazdıracaksın bans 

1 _ 'Memleketin jeolojik bir tet • ıztırabımız ve oralara b!r an evvel Rus ordusunun mane\iyatını haybet· 
1 

tı • d harebe ha· Fakat, Aliço biliyordu l:i, ona kar· be? .. 
kike tfıbi tutulması yetişmek en bUyük emelimizdir. B•ı miş olmar»dır. thtimal ki, Suomosal- ~ yap gı çarpışma .a. mu şı başa kimse çıkamazdı. Aliçonun Diye ağzı köpürerek söylemişti. 

? _ ın~aat taı-ın'nın ıslahı noktai na.zardan daha Feri ve daha mide Finlandiyalıların kazanclığ'ı zn · rıcl kalmJş olan lngılız Exeter kru. - yirmi altı senelik baş pehlivanlığı es- Baz.ın galib gelirdik, o vakit söylen-
3 _ ı=ı:aad vasıtalarının lkmali, geniş yardım tedbirlerini almaktayız. fer kat'i bir mahiyet arzetmekt~ir. vazörü Maloniııes'e giderken Bahıa nasında zaten ona karşı b=ı..~a çıkan mek hakkımızdı. 
4 _ Köylere yarc1una gidilip gi • Daha evvelki maruzatımda da yollar l Husu~ile ki 12 ~in Rus askerinin. ı~n- Blanca 'nın 80 mil açığında batmış -ı beş altı kişiyi geçmez.. . Fakat ne mümkün, bu sefer de şöy 

cı.tmediğinin bildirilmesi, üzerinde yaza kadar muvasalayı te · ta edılmı~ oldugu Snlla'da bunu ıkın· tır. Bu kruvazör miirettebatından ya Pehlivanlar tamamile Aliço aleyhın le alay ederdi: 
5 - Milletin verdiği eşya, muh · \min edebilecek tc •oir!eri de ittihaz ~·~ bir zafer rlahn takib edeceğe ben· ralılarla ölliler ve diğer tayfa Fran- 1 de idiler .. çünkü b~a yetişmi§ en a- _ Üleu susak ağızlı öyle ıni adaPI 

tı:ı..ilara muntnzaman gitmiyor, etmekte olduğumuzu arzctmekten zıyor. . • • . 1 sız Ounkerque zırhlısı tarafından 'zıh ve babayiğit pehlivanlar onun bu- yenilir b('?. 
,; _ Eazı memurlar ağır hareket maksadım bu idi. h:ı.lyanın Sılahları İade l"Ahldl •ı.Ialonines'e getirilmiştir. lunduğu güreşlerde ba§altına gUre · _ ......•. 

ediyorlar ve vilayet merkezinden ay- M:lletin seve seve verdiği eşyanın H~lsinki. 11 (A. A.) - .~Havas) _ ~ şirlerdi. 
rılı.ııyorlsır. Bunların tecziyesi, muhtaçlara muntazaman gitmediğiıBcrlındc~ gele~ haberle:e gore, ttal· a~r;f Veka" 1~ ... ıı· n1· 11 Sebebi, gayet basitti. Aliço karşı- - KörUne yenildi herifcaz be!. 

7 - Sivnsta bir katırcının teklifi- söyleniyor. Bunların muntazam ve ,yadan Fınlandıyaya gelırken Al~a.n- v. s ..,, sına çıkan bir pehlivanı çarçabuk _ ...... . 
nin reddedilmesi, kusursuz olarak gittiğini ifade ede ı yada tutulan İtalya? tayya_rclerı Ro- . . 1 h • b b .. .. rnağlub etmezdi. Beş altı saat güre- !kide hirde, olduğu yerden kalka 

8 -·Şarki l\'.arahisar vilayetinin cck vaziyette değilim: Ç~nkil, say~~· ima tarafı~.dan ~rl~ nezdınde y_apı- guze ır teşe usu r:.erek h~mını bir daha meydan xe· rak: 
L•eniicn teşkili gım- sebebler bunlar Uzerınde de mu- lan teşcbbusler uzerıne ltalyaya ıade . . . . : 1 k h ı r · di Bii· " ' · ı d'l · r Ankara 11 (AA) - Bıze bıldırıl· r.ne çı c~mıyaca a e ge ırır · - Tut be ausnk! 

9 - Erzincan halkının naklının esslrdir. GUn geçtikçe bu işler de yo- e ı mı~ ır. . . . diiHne na~aran ~!~arif Veldllig-i bir tiln pehlivanlar Aliçonun bu ahlakını . .•. k n 
tcsrh 1 • ktcdi B zı memurlarına- Garıbaldi le3yonunun ılk efradı o , • .. 1 .... b'ld'kl ·i 'dn onun- Dıye.hasmımı yendıgım oyunu e 

' una gırmc r. a H 1 . k' t .. dd 1 17 . rd ,e gureş usu.wıu ı ı eı ı:. d' . t kt rdı V 1 ca 
10 - Kelkit vadisinde bir yol in· ğır hareket ettiklerinden ve vazıfelc- eHs~nd. ıyle ~a~ıteş ır.dt b' tt rn~ et evve '·11 lncı ası ta yaşam:'i la başa cıkıp boy ölçüşmedeu çeki- 1 ıbsıned d!I kırı t. ·ı e, skonberal :do abn 

~ası .... if d'kl . d ve bazı a ıse erı mu ına ır sure e mumtaz ve mı et erarası anınmış a· . . - z :m u uvve ı e mu a e e u .. 
b' • nnı ıyı a etme ı erın en .. . . . . _ . • hrlerdı. 

Buıılara birer birer cevab arzede· 1.1 . 1 1 . d ayrılmadık- su kutla geçıştıren Sovyet teblıglerı za !imlerden olan büyük bibliyoğraf füı.· . . . .. lunnr:ık. 
va ı erın mer cez erın en t'k S ti b' 1. -· d 1 Bir gün Aliço Edırnede bır gu • ? 

ylın. larından bahsedildi Vazifelerini iyi man geç ı çe ovye er ır ıgın e o - tip Çelebinin evvelce noksan vasıta- b 
1 

' d B d Al'ro He - Te hey!.. Gördün mü susak .•• 
· dukça mühim bir endişeye sebeb '>I rc§te u unuvor u. en e •:ı B" ı k t l d be' 

Memleketin jeolojik bir tetkike ta· ifa etmiyen memurların bulunabilcce· . • - lu.rla 1stnnbulda ve Mısırda, !itince beraberdim. 0 gün bü>•iik ortaya ı;ü- oy e ur u unur 0 oyun an ·· 
b. tutulm hUkü ti de rok arzu W• 'h . al . . F l t e.::.e var maktadır. Hatta bazı Sovyet gazete- .. . ·1 L· •. d A Dı'ye H~ta.,te oyun t"ktıı·arak vil· 

ı ası, · me n :ı gıne ı tım verırım. 'n m t5 r - 1 . K 1 d . . t f d tercumcsı ı e ı.:ır :ısır once c vru- rcş tulrr.uştum. • ~ w:. "' 

ettiği bir şeydir. Bundan evvelki zel- sa, bunlar çok m:ıhduddur. Fa.kat şiın en,ed~lzt or un.Maun naşhın. a.rha tıntı an ımda üç defa basılmıı: olup buaüı11 Al' ... ·c te bulnndugwu için baa cudilnıilz'i incitirdi. 
d D'kilid b t tkik . . . neşr ı en ve nner eım a nın ~ o ıço, guı ş ·~ 1 .• .. . d d b' .. 

zele mıntaknsın. a ı e u e diye k:~r v82:ıfesını yapmanuş me- Majino ve 8icgfried hatları kadar mevcudu pek güçliikle bulunan ''Keş· pehlivanlar baş altına güreşeceklerdi. .u1t::. Edirne gureşın e e ız gu-
yapılmı§ ve yenıden yapılan evler da- mur gorulmcdı. k )' ld _ b'ld. ak 1 · ı füzzünun adlı büyiik eserini tekrar .. d'T' d .. reşmıştık. Tfaumanlanmız kazanmış, 
ha mukavemetli olmuştur. Bundan · · ı ·erd k l w gel- ~:r"'~t 1 0 ugunu ı_ ıren m a e~ı- · · '' _ . . Baş 0 u u soyunn:ıa. an'. ~reşme · mn~lub o!anlanmız olmuştu. 

d b h b 1 ÜZerinde Y
ehi Bır ik 71 en u agJm& . nı ıstihdaf etmektedırler. tabı ve neşrctmege karar vcrmıatır. den Aliçonun hakkı ıdı. Ehm suya de· b 

sonra a u ara e er • di belki siz de duvdunuz. Bir iki vı- -· ed b k elr altını cebi O, bir çadırın dibine ba.ğda..'j kur .. 
den inşaat yapacağımız vakit, fennin la~etin valisi merkezden ayrılmamış- gır~ .e:ı a.şn on~ 1 

• ınu«< oturuyordu. Gülüyor, alay edt • 
.bütün ni~et ve va~ı~lannd~~ istifa- tır. Bunlar bizim malumatımız dahi- k!.k .etti~ece~. ~~kat ş~t~sını ?a 'zun_ bulu~mamış olmasının bu f~l~ : ne ındırıp gıdecekt~. . . - yordu. ÇUnkU, ba~ı. kimse çılcmıya -
:ı:ıe etmege kuvvetımız yettfgı kadar r dedi Valilerimizin her zaman mer soylıyey1m kı bugun Şarkı Karahı - ketı tcşdıd eden sebeblerden bırısı Zavallı ba~ pehhvanlnr, ellı lırn cak her vahit olduğ'tt gibi em altını 
~alı~cağız. ~n d r. nl ası favdalı olm:ız. Maz· sar vilayeti mevcud olsaydı netice olduğundan bahsettiler. Biz de bu dan mahrum kalacokl:trdı. Bu he • cebl e nt p yUrUyecekti. 

tmdad vasıtnlannın rog·altılmnsını hez MenUfa"yd Umstadımı~ ua pekala bilir yine değişmiyecekti. Zaten oradaki işte arkadaşlarla hemfikiriz. men her büyük gi.ireşte böyle olu - Cn ' 
1 

1. b 1 d w .. 
1' ar ı · 1 • • • • 11 • azgı~. A ıçonun u un ugu gure~-

bir arkadaı::ım tnvsiye etti. Çok arzu 1 kı· merkezden avnlmadıkları za - kazalar arasındakı muvasala bızım en• Rasıh Kaplan - Antalya,, Egcr yordu. l d d 1 l t 1 .. -
'!" • er ~ • .ır. b • ~. .. .. . . ... 1 .. er e nvu . zurna nrı sus urara t §OY 

!dilir. Fakat, eğer bu badirede bı • man dahi mahallinde bulunmuş kıı _ ziyade mUşkülata uğradı6.mız kı ·ı u \'ilııyet lag\'cdilmemiş olsaydı böy Çunku Alıço. p:ıra~ı bo.l buyu c gu- le bağırırdı: 
ıiın felaket:zede vatandaşlarımıza, dar ve daha ziyade yardım yapabi . sınıdır. Vilflyet teşkilatının mcvcu - le olmazdı. reşlcre muhakkak bızlerı toplar be-- d 1 
gönlümüzün istedi~ kadar çabuk ye· lirler ve bazı ahvalde merke'7..den ay- diyeti güçlüğü bertaraf edemezdi. Dahiliye Vekili Faik Öztrak (De- rı:ıbcr giderdi. Diz güreşirdik, yenile- -.Başa ;o~unac~klar 1~e~ an~···· tişemedi.Timize baktlarak bu vasıta - nlmak zararlı olur. Binaenaleyh im- Arkadaşlarımız inşa tarzının ısla- vamla) - Bu vadinin şosesi maale- nimiz yenilir .. galib gelenimiz, galib d ·~dl~~: 01

. ugu yerd cnlde ~ e ışabr~ld~ 
"' f b. ·ı· u· b - ı ı rd ı· ı· 0 1 · · • ·r· · b b" · eı ı. ı anı, mcvcu o ugunu ı ı nın azlıgı· na 7.ahib olundu ise arzede- kan ve vasıtalan da hesaba. katmağa hmdnn bahsettiler. Bu zelzelenin vu- se ır vı aye n aş:ıracagı § e P.n ge ırr ı... • 1ıç ısu ını ozmaz ızım- . w d . .. . ı ··ıd· G b l tt d t 1 ı rl ı Ald • rırdf. Oldug"U yerden kıpırrlnmR7. 1 yim ki, o kadar eksık degıldı. mecburuz. Elbette arzumuz, bu dev· kuundan evvel inşa tarzının ıslahı c egı ır. ene u seya ıa. en av e le a ny e<.er ururuu. - ıgımız po.- . 

1 

Hntırlamak 18.zınıgclir. Felaket tam letin memurlarının hizmetinin bütün 
1 aramızda mevzuu bahso,ldu. Hattfı. ettikten sonra ReisicUmhur hazretle- rada de\•t-.dc kulaktı. bıle ... 

· ·1·d· '!ı'lli Sefin seyalıatlerinde gördük - ıri Kilkit vadisindeki bu yolun behe· B .. z,"n d". m", frlu· b olur metelı'ksı'z Cazgı".· bn~rtı..qın, ı dC'ğı···Rtirirdi: 11 villiyette vaki olmuştur. Bu kadar vatandaşlara müt~o:,avıyen teşmı ı ır, ll ... ~ " .. "~ 1 geniş bir felaketin geleceğini hep be· mütesaviyen tevziidir. Fakat bazı yer leri ve bize, geldikten sonra telkin mehal yapılmasını ve bunun ilk p1i- dönerdik ... İşte, o vnlcit Aliçonun a- - Alıço burada... stıyf>n meyda-
raber tahmin etmemekle zannediyo • lerdeki vatandaşların yardımına git· ettikleri işlerden birisi de bu· olınu,. na alınması liizumwıu bize emretti · layından kurtulamazdık. O. İstnnbu- na gelsin!.. 
rum Jd, bUyUk bir gaflet yapmadık. mek uğrunda, daha geniş roikyastıı tur. Bunun üzerinde bundan sonra ,ler. Binaenaleyh bu ihtiyaç da gö - ıa gelinciye kadar güler ve söylenir- mm n.eydana gelebilirdi?. fümin 
.Ondnıı sonrn çabuk yetişememek key vatandaşları yardımdan mahrum et.,daha çok duracağız. irütmUştür. İnşallah imk!nını bulur di: haddine: .. Ancak canından \'azgeç -
fi yeti yalnız vesaitin azlığından de • mek elbette doğru bir hareket olmaz.! Çok haklı olarak bazı a.rkada~lar ı ve bir ayak e\•vel çok lüzumlu olan _ A be! Aldın mı ö dülcazı? mi~ olan bir acemi meyd:ma çıkabl -
lildir. Bu sene kış çabuk geldi. Baş- Siva.ata. bir ko.tırcının teklifınden Kilkit vadisinde muntazam yolumu- ı bu yolu da yaptlrlZ. _ Al:ı:ı da kaçan mı cennetcazı? lirdi. 
ka senelerden daha çok şiddetli ol - bahsett iler. Üç defa Sivasa. uğradık, _ - Tel:ey! .. Hepten bozuk dUzen F,dirne güre~indc de bnylc olmu~· 
du. Felıiket yerine yardım iç.:n sev • bize kimse bundan bahsetmedi. Bah .. m1i1 adamcazlarsıruz be!. tu. R:ı~a giireş"cekler, Allçonıın me\f 

kettiği.mi7. insanlar da b~ka mınta- sctscydi derhal istifadeye geçerdik. AÇI Goo• z G - Na~;ıı attı el oğlu, kavakcazı?. cudiyeti ôolayısile hep b~:ı1lına gil· 
kalardan getirilmiş değil, her ô.n fe- Hatt.1 bir arkadaşımızla. beraber Si ·ı - azetesı• - A be, kesemedin mi ona topuk rcşmişlerdi. 
LA.keti hissed~n insanlardı. Fellketin vasın ileri gelenlerini bu mevsimde, _ be!.. Baş güreş olmama~mın zararı da-
!-~iğinde olan insanlardı. Her an his- bu şartlar a.l\ında, bu yollardan han- Cumartesi günil çıkacak, en büyük halk mfaah gazetesidir. - Bire susak ağızlı, neye dönme- ha ziyade bize dok ınuyordu. 
ıcttikleri sarsıntıların biraz sonra gi vasıtalarla gidileceğini vaktile ifa- .. .Muhakkak bir AÇIK GÖZ alınız,· bütün hafta şenlikle yaşarsınız. m:r din bir ters ona be!. ÇünkU: başa gilrc.,.~cek pehlivan • 
kendi yuvalarında ne gibi bir hasar de etmediklerinden dolayı muahnze Aınan Allah! .. İnsan yenildiğine, lar, başıı!tına güreş tutuncak başaltı· 
yapac9.ı:,'7ınl btlmiyorlardı. Bu haleti ettik. Çünkü oıraları roenıurlnrdan -· Wf!" P MS• ,.. • n !CQC yenileceğine bin kere pişman olurdu. na gtireşt~ekler de bUyilk ortaya t u· 
ruhiye ile yardıma koşan fnsanlarm daha ziyade kendileri bilirlerdi. Vak · • ' Vallahi, ben güre~ çıktığım zaman tuyorlard ı. 
ne kadar bUyük fedakarlık yaptıkla- tile işaret etselel'di oradaki arkadaş- DEVLET DENiZ '{QLLARI iŞLETME hasmıma mağJUb olmaktan ziyade Biz de, bilmecburiye, bUyük orta 
rını takdir buyurursunuz. Onun için lan bundan istifadeye mecbur eder- UMUM MÜDÜRLÜGÜ iLANLARI Alic:oyu dü~ünürdüm. pehliva.m olduğumuz halde bir knde-
trndad vasıtalarımızın ekslkllti değil, dlın ve kendilerine minnettar kalır - Onun ağzına düşmek feliketti. Bü- me nşaı{ıya inerek kliçük ortaya g0: 
b!zi < sıl müteessir eden her şeyden dım. !daremizde münhal bulunan 150 lira maaşlı gemi tabibliklerine tün b:ıyalı müddetince hep mağlUb reşiyorduk. 
r:lyade tablatfn imkA.n vermiyen §id- Şarki Karalıisann yeniden teşkili doktor alınacaktır. olduklarımızı diline dolar babire alay Tnbii, k iiçük ortaya gürcştiğimiz-
Setidir. hakkında arkadaşlarımın söyledik - Şeraiti öğrenmek Uzere evrakı resmiyelerile birlikte Umum Mü - eder dururdu. den dolnyı da, altmış pııra.lık ödille 

Bir muhterem arkada§Un, köylere lerini dinledim. Zannederim ki daha dürlüğfünüz Zat İşleri Müdürlüğüne müracaat etmeleri llizumu ilin Ben bir kere ona şöyle hitab et ~ bog-uşuyorduk. 
1 "324,, vardım gidebilecek mi diye sordular. evvel de bana SÖ} lenmişti. Bunu tet· 0 unur. miştim: ( Devamı var) 

Fakat Matin gazetesinin muhabi- addid ~Wjtırmalara rağmen bu ka - derecelere götürmek istiyen bir ihti- edemiyeceğini de söylemiştir. 
rlnden biri, programımıza uygun o- dın bulunamamıştır. lfilcidlr .. Maktül Alınanların .. Almao Genç kadın o gün müt,.,lıeyyiç gö-
larak havadisler tasni etmeyi kabul Ölülerin üzerinde herhangi bir ev· istihbaratında çalıştıkları farzolunsa rünmemiş. odasının an.htarıru berlı' 
elti.,, rak çıkmamıştır, Cinayet 15 saatten dava belki halledilir. KomUnist kılı- berinde götlirdüğünü kimsenin içerl-

Biz Alnınnyada bu kadar geniş fazla g;zu kaldığı için, suçlunun vey:ı ğına bilrUnen bir gazeteci casusun, den girm~sine lüzwn olmadığını ve 
mikyasta faaliyete geçememiştik. AJ. suçluların yakalanması mümkiln ol- yaptığı cinayetlerin muvacehesinde - belki de otele geç döneceğini aöyle-
manlar da bize ayni silAhı tevcih et- mamıştır. :Maamafih, suçlunun Al - yiz denilcbiilr.Bu sefer de yine Sylva· miş. 
miş bulundukları halde bizden c;ok da manya veya Fransaya kaçmış ohnası run ölümüne bir mana atfetmek güç-1 Tabii kimse de müşterinin odasınıı 
ha ileri gitmişlerdi. nazarı dik!.ate alınarak her iki hüku- leşlr, zira Sylvanın istihbarat işlerile girmenıiş, o gün akşam olmuş, gece 

Albayın not defterinde Parise, Mar- met nezdinde de te~bbüsatta bulu - B'OY OK CASUS RO!tlA.'\, Tefrika No. 55 ka.tiyen alakadar olmadığı temin ed.il· geçmiş sabahleyin, gazeteci bayanııl 
:ıilynya aid bir iki adres bulduk ... Bir nulacaktır. Yalnız bir nokta mantı • mektedir. Tahkikat üç yol üzerinden odasına dönmediği nnlaffllmış, ikinci 
iki tnne de isime rn.stgeldik, evrakı ğımızı tırmalamakta<lır. Bv kadın noktası budur. Maktuller ancak dün 'tır. Güzel bir kadın olan Fransız mu- de yürütillmektedir. anahtarla öğleye doğrJ odıı.sı açılmış. 
heyeti uınumiyesile, Erich, Fransay:ı nasıl o!muş da Uç gUrbliz erkeği bir- geç vakit teşhis edilebilınişelrdir. 1- harriresi belki de şeriki ciirmile mUd Cinayetin Farkına Nasıl Varıldı llk nazarda ortalığın dnğınıkl1ğı 
gönderdi. Biz de Berline döndUk... den katletır.eğe muvaffa Itolmuştur. kisi Alman birisi İsviçrelidir. hiş bir çetenin azasıdır. Ancak iki Ve l\!üteoırnlm ~laJfunat nazarı dikkati celbetmiş, yatak çar-

Albayın FrUhberg'in, Sylvanın Ö· Ve nasıl olmuş da bu erkekler bir tek Yapılan ve yürUtillen tahminler Alınanın zengin olduklarını farzetsek Cinayetin ika edildiği otel büyilk şaflaruıda, etıYnlarda kan izleri gö· 
timleri, lsviçrede bomba gibi patla- kadınla b~a çıkamamışlardır. şudur: bile, mal<tullcrden Sylva bir talebe- ve gilzel bir oteldir. MUşterisi çoktur. rülmi.iş, banyonun kaplSl açılıncn, 
ınış, bunu, Berline vardığımızın U- Polis suçluya, şerik bulamamıştır. Bir Kıskançlık Meselesi dir. Fakirdir. Bu sebebi makfü gö - Kendisini manıf bir gazeteci olarak lyüzleri kesilm~. tanınmıyacak hn1e 
~üncU gUnU Erich'in bana verdiği bir Fakat bizim kanaatimize nazaran bu Bu ihtimal pek zayıf görünmekte - renler Sylvanın hırsızlığa. vfilaf ol • tanıtan kadın elbet otelde hUsnUkabul gelmış Uç cesedle karşılnşılmıştır. O· 
gazete maktuasından anladım. Size cinayet mUteaddid khnseler tarafın· dir. J\'.adın ancak çok kısa zamandan- ınası dolayısile, yarını öbllr gün suç- görmüştür. Otele borcu yoktur. Zira,telin hizmetçisi bu Uç cesedi görUnce 
mnktuadaki havadiai aynen nakledi- dan işlenmiştir. Btr delil olarak şunu b~~ ~viç:ed~ bulunmaktadır. Birkaç ~u~ar .. n~e~hin~e şehadet ~tmemesi bir haftalığını peşin vermiştir. Hiz - derhal bayılmış, uşnk, mUdilriycti 
~orum: söyltyehilinz. Suçlulıırdan ikisi kalb- kışıyı binbinne tutturarak kadar U· ıçm, oldilrüldüğUne hUkmedıyorlar. metkfırlnra gayet iyi muamele ettiği vaziy"tten hc.berdar etmie, polise te· 

"Dün Lozanda. fevkal~de esraren •• terinden bıçakla öldUrüldükleri halde zun vakit geçmemietir. Hem farzı mu Siyasi Bir Cinayet 1\11! gibi kendisinden şUphelenilecek her-llefon edilrc.~ ve t.Ahkiksta başlan • 
giz cinayetler işlendi. Sebebi mUtead- üçUrıcüı:ıU boğazından ustura ile Jrnsil· hal olarak bu şık kabul edilse bile.. Bu ihtimali de fazlasile dUşünmeğe hangi bir harekette bulunmamıstır. mıetır. Polis evvelA Sylvanın lıUviye-
Ciid muharrir arkadaşlarımızın yap - mi:tlr. Cinayet i~llyen bir katilin, e· erkeklerin biribirlerini öldUrrnelerl mecburuz. l\'.adın gazeteci olarak Cinayet gUnü saat bire doğru oda· tint tcshit etmeğe muvaffak olmue
tıklnn tnhkikata. rağmen vazıh olarak linde bıçağı \-arlten, cinayetin tarzını icab ederdi. Halbuki burada. kadının kendimi takdim ediyor. Cinayetten sını tcrkcdip gittiği görUlmüş ve O· tur. Diğer lki Almanın bUviyetıcrl 
anla§ılmadı. Yalnız cinayetin bir değtstirmck için, ciırilı Alet değiştir- ro!U se:c.ilmektedir. bir gün ewel §Chrimiz sosyalistleri • telden yalnız çıkmıştır. ancak akŞama doğru Sylvnnın arka· 
Fransız gazete muharrlresi olarak miyeceğı aşikardır. Şu hale nazaran llıısrılık nin, bir ziyafetinde hazır bulunuyor. Kapıcı ote1e giren çıkan kalnbalı- d~larında.n blrl tarafından anlaşıl "' 
kenclini tanıtan, vakanın akabinde kanaatimizce bunlar en aşağı iki ki· Bu ihtimal ma.kflle en yakin alam· Sylva ile orada tanışıyor. Muharrire ğın içinde cinayetle ata.kadar olabile- m.ıştır. Vazlyctteıı komau dovletter 
tegayyüb eden bir kadm tarnfından §idlrler. Cinayetin estab ve ava.mili- dır. Ma.ktfiller üzerinde ne para çan- Rusyada bir tcdkik seyahatinden av- cek eşhas görmemiştir. Bununla be- haberdar edilmtsıerdlr. ,. 
~lendiğl tahmln edilmatedir. MUte- ne gelince; işte davanı.ıı en karanlık tası ne evrak hiçbir şey bulunmamış- det etmektedir. Ve sosyalistliği ileri rnber girip çıkanların hepsini teşhis [Devamı var] 



YENlSABAK · · • Sahife : 7 

81ş, diş, romatizma, siyatik va kulunc 

-
Türkiye Tiftik ve Yapağı 

ihracatcıları Birliğinden: 

"'!ror. Haf ı ~.!~~~L 1 
Oatı lllya Mütehassısı 

Divanyolu 104 
Muayene saatleri pazar hariç 

her gün 2,5 - E salı ve cumartesi 
sabahları 9 - 11 hakiki fıkara 
kabul olunur. T. 22398 

ağrılarını geçirir, gripe ve soğuk algınhğına 
karşı iyi bir ilaçtır. Günde 2 - 3 adet ahnır. 
Sıhhat Vekaletinin ruhsabnı haizdir. 

Deniz Levazım S t . . 1 

E llerinde t iftik ve yapağı ihra.ca.t ''esikasmı hamil olanların 
Birliğimize kayıtları hakkında mukaddema yaptlan ilan ~:ıki kayıt 
müddetin.in görülen lüzum üzerine iklncikanun 1940 nihayetine ka
dar t.emdid edildiğini ve alakadarların kayıd için İstanbul Ticaret ve 
Zahire Borsasında Birlik Umumi katibliğine mliracaat ederek kayıd
Iaruıı yaptınnaJarı, aksi takclirde ihracat yapabilmelerine kanuni im
kan olmadığı ilin olunur. 

Ankara Borsası 1 

0 a ına .ma Komısyonu ilan l arı ı ı ıstanbu l Levazım Amirliği - www-
23 tk~ ~ :~hnıin edi1en bed: -c9154 . Satına ma t o!'."isyonu Hanları 1 Askeri Fabrl '.<afar Satu A:ml KomisyJnu ilanlan 1 .. ıncıkanun ı910 tarihi · 2) lıra olan (963.600) k ilo ekmeğin · · • imm:ııı ___________________ _. 

ınunakasası yapılacaktı ne rastııyan salı günü saat 11 de kapalı zarfla . . Askeri F a br il<alar Umum Hüdürlüğü ~1erlrnz Satmalma. Komisyo -
2 _ İlk . r. 9000 kilo balye çemberı alınacak - nandan : 

her gijn R temıuatı (5827) lira. (l O) tır. Pazarlıkla eksiltmesi 16/1/ 1940 300 t ~ 75 _ 78 lik Ferro Mangan alınacak 
lind a·,ımpaşada b ı kuruş olup şartnamesi salı günü saat 14 30 da Tophanede on ° 

ll İkinciki.nM 9-10 Açıhi H 

Le" .,.. 
New · Y•rk 
Par le 
MI lene 
CeneYre 
Amırter•11• 

lhrlhı 

Fiyatları K.tıJ>l!UI 

t lterll• 
100 Del ır 
too ,.renk 
too Liret 
t oo l ev l ı;r• l"r. 
100 ,.lorl• 
100 Ranmırk 

5.21-
129.4330 

2.95 
6.70 

29.105 
69.~590 

BrUk:Nl 
Ati na 
Sofy• 

e nhn<.bilir u unan konıisyonda.n c458) k bed 1 uk b" ,.. . -~· · 
1 

k . · Tahmin edHen bedeli "56745,, lira olan 300 ton % 75-78 tik Ferro 
2 _ ·. uruş e m a ı- Levazım amırlıgı satına .~a o~ıs - Mangan Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez ·satınalma Ko -

c kl . lstcklılerin 2190 sa 1 • yonunda yapılacaktır. Nu.munesı ko- misyonunca 15/ 1/940 pazartesi günü saat 15 de pazarlıkla ihale edile -
e ~rı kapalı teklif rn kt b yı ı kanunun tarifatı dahilinde tanzim ede- , ~vonda görülür. İsteklilerin temi- cektir. Şartname "2,, lira "84,, kuruş mukabilinde komisyonda verilir. 

Veline kadar k . c u larını en geç belli gün v tte b. t natİarile belli saatte komisyona gel- Talihlerin muvakkat teminatı olan "4087,, lira "25,, kuruş ve 2490 nu -

too • ı•ı• 
1ot Drahmi 
too Leva 

21.1·775 
0.965 1 
1.5925 

ornısyon başkanlığına kb ~ saa n ır saa ev- 1 . (585 ) (20l) maralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadıkla-
rna uz mukabılinde vermeleri. (47) me erı. rına ve bu işle alakadar tüccardan olduklarına dair Ticaret Odası vesi-

1 - Tabın· . • • • ••• kasile mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. "187,, 

~~~ci~unı~~~~moo)~clan <~~) k'l ~-- ~OOkilo~~~m~rimfil~· ı======================= 
-~nı~ O~~~~~an ~ .. ... ıo e ~n~n~w~~uWl/~W~ ·------~-~------------, akasası yapılacaktır gunu saat 14.30 da kapalı günü saat 14.30 da Tophanede Leva.-
Para~ - İlk teminatı (657) r. zım amirliği satınalma komİSJ10lltul-

3ız olarak alınabilir. ıra olup Ş.."rtnamesi her gün komisyondan da pazarlıkla satın alınacaktır. N:.i -

1•• - İsteklilerin 2490 munesi komisyonda görülür. İstekli· j 
ce.n..:. "'ri k sayılı kanu lm · 

Eminönü Kazası Yardım 
Komitesi Reisliğinden : 

P r eg 
Madr" 
Var90Y1 
•udap .... 
•ok,... 
Betııra ıl 

100 Çe k Ke r. 
100 Peaeta 
100 Zloti 
1 .. Puıl 

100 L~ 
toe Di nar 

13.5525 

23.5.325 
0.965 
3.1575 

Yokol'ıa"'a 100 Yo11 
Stokho ı,. 100 l ıv99 Kr. 30.915 ' 30.8275 
MNkova 100 Rulıla 1 

UHAM VE TAHViLAT 
Türk borctt I peşin 19.275 
Ergani 19.80 
Sivas - Erzurum fil 19.20 

. · apah teklif rn kt b nun tarifatı dahilinde tanzim ede- lerin belli saatte komisyona ge ete- 1 
Veline kadar Kasınıp e du !arını en geç ~;elli gün ve saatten bir saat ev- ri. (584) (200) Felaketzede yurddaşlarımıza nakden ve aynen yardım arzusun- L 

aşa a bulunan ko · • • • da bulunan muhterem ve hamiyetli halkımıza yardım kabul edilen _________ __ı 
:::::..~_ _ nusyon başkanlığına vermeleri ı ~ ilA ı 
•--~ - ,;

48 
· Altmış beş bin adet semer urganı , nahiye şubelerimiz aşagıda arz ve an o unur. 

lnh
• " alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi Merkez nahiyesi : Liman hanı birinci kat Kızılay merkezi : l('~Jii;:t;;;;o,;ll;;;;t;;uı~ts&;t-4kt4lliQ 
lS&rl u 6/ 1/ 940 salı günU saat 14 de Topha- Alemdar ,, Soğukçeşme Alay köşkünde Kızılay şubesi 1 tt 1 

.--::~--a-r...:;·~~~~-:~U-~!~~·~· it.-! .. d.,. nede ts tanbul Lv. amirliği satın ~a Beyazıt ,, : Vezneciler Mali'ılgaz.iler bitişiğinde Kızılay şubesi ı'. i~ .4nkarada U 0 UD CD 1 komisyonunda yapılacaktır. Fabrika ve Kapalıçar~ıda Çarşı şubesi. 
c· . 1\ - malı niimunenin tahmin bedeli sek - Kumkapı " ı Nişancı caddesi Parti binasında Kızılay şubesi A 

;- ınsı Miktarı 1~ınen B. 3 7,5 teminat Eksiltme sen beş kuruş, Kastamonu malının Küçükpazar ,, Unkapanı Zeyrek caddesi 24, Parti binasında j ~ ' '1 
~~~ kola 20 000 K ~ Kr. Lira Kr. Şekli Sa.ati yetmiş altı kuru!;tur. Nümunesi k~ - Kızılay şu,_b.es111i.mJ _____ EB:ı:mıımaad ~ U 

ıdrıt Sülfürü i 000 g. 3330. _ 249 75 
-- misyonda görülür. İsteklilerin temı- ii•11111-----•·ım••-•- Kitapevi • Kaatçılık _ Türkçe 

l - Ş . 382 · Açık ek 14 ~~ ti ril k . I l . 
ve Yine aıtna.rnnsi mucibince · 50 28. 68 Pazarlık 15''" na a e ornısyona geme en. ~ ve yabanC'J dil gazete, mecmua., 
l'lnd ~mesi mu .b. ıooo Kg 't illf. •• •• "578 "174 J L A"' • 1· • d a gösterile cı ınce miktar . ası s uru ~ütcahhıd namına " " st. v. mır ıg" ın en: kitap sipıırişlerlni en doğru ya-
l. U - M hn usullerle satın alına 1 akY1lkarda yazılı nışasta kola hizala.- \1 pan bir ~erdir .. Er-ika ve t_deal 
•IG&.Iarınd u atnı:nen bed il . c tır. •• *' ı • 1'J 

nı ~ ~azııık . dır. e en, muvakkat teminatları, eksiltme saatleri Zührevi ve cilt hastalıkları 2 No. lu dikimevi terzi ve çadır kısımlarına gece ekibi için işçi al·- 1 • yazı :nakınelerı s ıtış ~'Cndır. 
Ya.at BUbe • sıltme 16/l/94.0 nacaktır. Bu ekip on beş günde bir gündüz eki~i. ile tebdilen çalışacaktır. Ü Telefon: 3377 

rv ~~~~~ alırn konıisyo~= günuıl· Kabataşta Levazım ve Müba- Dr. Hayrı· o·· mer İsteklilerin aşağıda yazılı vesaikle Tophanede ikı numaralı dikim.evi mü- ~ 
y ls~- l.Uameler her .. . ... yap acaktır. _ dürlüğüne müracaatları. ~~~'I!'""~ ~ ~ - •-::!'t.Jl 

ve.nıne ~~ilerin Pazar~ .sozu ~eçen şubeden parasız alınabilir. Öğleden sonra Beyoğlu Ağacamü 1 - İstida, 
a.rüe birlikte lllezk~1t ta~ edilen gün ve saatte % 7 5 ··• karşısında No. 33 Telefon 41358 2 - Polisçe musaddak hüsnühal varakası. 

omı.syona gelmeleri. "64., gu .. ____ 
1 
_____ .. 3 - Tifo aşı kağıdı. ''1074,, 11119,, 

Sa.bibi : A. llemaleddin Sara~oğln 
Neşri.\ at nıüdlirii : lUacld Çh"-1.'IN 
Basıldığı .reı· : ım.t·~ Ebüzziy~ 



Sablfe ı 1 YENISA.BAB 

Her ay olduğu gibi bu son 
keşidede dahi yine 

En büyük ikramiyelerin hepsini 
NiMET ABLA 

NIN 

NİMt..'T ABLANIN Uğurlu elinden 
bilet nhp en bü)iik lkramlyeyl kaza
nan Fenerde Kiremit nınhalleslnde 

4 No. da Bayan Vesile 

Vererek rekorların rek"'orunu kazandı 

25,000 lira kuanan Çengelköyünde 
Hamam arkası 1 No. da 

Bayan Şeref Gürel 

NİMET ABLANIN Uğurlu eliadea 
bilet alıp büyük ikramiyeyi ka:ııuıaa 

Eyüp 36 ncı okul öğretmeni 
Bayan Leman 

• 12 İkinclkinun 19"18 

50.000 
25.ooo 
1 5.000 
12.000 

4369 numaralı bıictle izdihamdan dolayı isim ve 
adresini bildiremeyen bir zata 

z 

• 

• 

• 

27256 No. lu biletle Çengelköyünde hamam arkasında 
No. 1 de Bayan Şeref Gürel 

14562 No. lu biletle Kadıköyünd.e Bay .. A.hmet'e 

6025 No. biletle Sarıyerde Bayan Mükerreme 

L 

Mühimdir Okuyunuz: 
Kazandırdığı bUyük ikramiyeleri hiç bir namla on para kesmeden paralarını 
derhal veriyor. Sayın müşterilerim bizzat gelip paralarını almalarını rica ederim. 

Blrincl ke§ldenln en büyiik i.k:ramlyesl 80.000 liradır. tklncl keşidenln en büyük ikramiyesi 100.000 liradır. tiçüncll keşidenin en büyUk ikramiyesi 150.000 llradu. 
Biletin bedeli 1 liradır. Biletin 'Jedell 1 liradır. Biletin bedeli 2 liradır. 

Taşra siparişleri muntazam ve seri gönderilir. Hiç bir yerde şubesi yoktur. 

Adres: Eminönü Tramvay Caddesi No. 29 • 31, Telefon : 22082 
. - . 


