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Sıtma Mu .. cadeles·ı ı·hracat ·ışler·ımı· zde s o:a,~:d:~:~:a:=: D':lvacıyı Mah~ Zl lıadiseler be)nelmilel efkarın dik" 

Şiddetleniyor keme Salonunda Oog~ an Güçlükler kat nazarların~ ?3'rpmakf:adır. • .... 
Bunlardan hırı Alman devlet re• 

Sıhhiye Vekaleti İstanbul vilayeti Vı kl 1 Hükfunetin bir çok gıda maddele- Bay Hitler'ln Münih'de irad eyteırılf 
sıtma mücadele i3ile yakından ala - UTQCQ armış. ri ile ham maddelerimizin ihracına olduğu siyasi nutuktur. Bu nut.Jıtlr 

Müşir Şakir Paşanın bunaklığından, yarmış ve yaralamı3tı. kadar olmaktadır. Vekilet mücadele- Dün öğleden evvel adliye polisi Sa- müsaade etmesi üzerine ihracat pi - da Alman şansölyesi, esas iki noldW 
Ahmed Abuk ve Avni Paşaların kor- Hakikaten Damad Paşada ne dü- nin kuvvetlendirilmesi için alakadar idettine birisi müracaat etmiş, ismi- yasasında husule gelen faaliyet de - ya temns eylemektedir. 
kaldıklarından, Tevfik Beyin lttihad- şünecek hal ve ne de duracak mecal m~k~mlara yeniden e~irler g~ııder-

1 
nin Bilal oğlu Ahmed olduğunu söy- vam etı~ektedir. Ancak ihracata en- Bay Bitler, İngilterel·e tekrar şicl

cı tarafua:ıhğınclan, Seyyid Abdülka- kalmamıştı. Dost sandığı o adamla - mıştır. Beykoz sıtma mucadelesı mm- !edikten sonra demiştir ki: lgcl tcşkıl ~den bazı sebeblerden d~- detle hücum eylemekte ve harbin JIJ~ 
dirin cahilliğinden, Mustafa Sabri ve rın, muttali olduğu bu hıyanetleri onu takasına sı~malı oldukları anla -, "-Bugün asliye üçüncü ceza mah lay~ ec~cbı meml~k~tlerle yapıl~~- suliyetini tekrar İngiltereye, Brigıı
Vasfi hocalann beceriksizliğinden, gerçekten sarsmıştı. Nihayet, bir eılan .. bazı koyle~ ilave olunmuştur. kemesinde davam var. Bir müddet car~ m~ba~elelerımız daha . serı bır ya İmparatcrluğunun cihanşünıal '4-
Dahiliye Nazırlığına getirilecek olan baygınlığa uğramış, oturduğu yerde Bu koyl~r Ömerlı, Koçull~, Sırapınar, ıevvel beni Tophanede birisi yarala- şckıldc ınkışaf edememektedır. ~aset \'C ekonomi ı>rensiplerine yiil'• 
Cemal Beyin de tecrübesizliğinden u- uzanmıştı. İhsan Bey Damad Paşayı, Veresekı, Anadolufenerı, Poyraz, mıştı; onun davası. Beni yarahyan Bu manilerin en başında ihracat ta- ıetmektedir. Alman devlet reisi, wbl 
zun uzadıya bahsettikten sonra: ayıltmağa uğraşırken, hırçin Molla Muradlı, Esenceliden ibarettir. adam tevkifhanededir. Fakat onun cirlerimizin mal bedellerini vaktinde ortaya çıkaran tarafın yalnız :ıngll-

- Pek mucibi hayretim oldu Pa- da, bir şeytan gururile salondan çık- Sıtma mücadele teşkilatı bu köy- arkadaşı Şemsettin burada mahke - alamamaları gelmektedir. Takasla ln tere olduğunu beyan ederken, ~ 
şa hazretleri, Sıdkı Beyin Adliye Ne- mış, titiz adımlarla büyük kapıya lerde lazım gelen tedbirleri almağa me kapısında bekliyor. Yanında da, giltercye veya sair memleketlere sa - milletinin yok edilmesinin istendiğilll 
zaretine münasib görülmesi. doğrulmuştu. Cübbesinin etekleri- başlamıştır. Sıhhiye Vekaleti Büyük Osman, Mustafa ve İbrahim adında tış yapan tacirler ithalat haklarını ta tebarüz ettiriyor. 

Demiş, onun i<;in de birçok sözler ni sinirli sinirli tophyarak otomobili- Çekmecedeki köylerin sıhhi vaziyet - üç gemici var. Bunların bu dava ile kas limited şirketine bırakmaktadır- Harbin mesuliyetinl bu sureti' 
söylemiş ve nihayet, vükela listesini ne atlamış, şoförUne bağırmıştı: lerile de esaslı şekilde meşgul olmak- bir alakaları yok amma, ben geçen- Jar. Halbuki takas limited bu ihra - ga.rb demokrasilerlne tahmil ey~ 
tertib edenleri açıkça, menfaat düş- - Son süratle Beyoğluna, Ttinel ba tadır. Sıtma mücadele teşkilatı ken- lerde bir tehdid mektubu aldımdı. cata mukabil ithalat yapılıncaya ka- ten sonra Alınan milletinin bu biıdll" 
künliiğü, dost kayırıcılığı ile itham ve şındaki Hamson apartmanına.. di mınta.kası dahilinde bulunan köy- Bu mektupta, davamdan vazgeçmez- dar tüccarın parasını vermemekte- lcarşısmdaki tanını, faaJiyetinl \ot 
muahaze edecek kadar ileri varmıştı. • •• lerde yalnız sıtma ile değil köyün sem beni mahkeme salonunda vura- dir. İhracatçılar bu yüzden harice harbe tamamlle bazırb.klı buİuncbJitt 

Damad Paşa, bu, phsından ziyade 1335 yılı rt be . ci çarpın- umumi sıhhi vaziyetile de alakadar cakları yazılıydı. Bunlardan şüphe - gönderdikleri malların takasa göre 00 da beyan eyliyor. Alman~ 
şerrinden ve şirretliğinden korkup çe- b .. .. bmha .di~Bn. gtiş~ 1 k olmaktadır. Bu suretle bütün köy- leniyorum. Beni buracıkta vuracak- bilfarz yüzde kırkını aldıktan sonra harbde en ,...kineceği bir -y olan Jll' . .v. . a gunu sa a ı ı . ır n evve, ço . . . A 1 .. k d ,..~ ~ 
kındıgı hırçın yobazın tenkıd ve mu- d be ... led'V' ··zıed·~· lerde sıstematık bır sıhhı kontra ı1ar.,, yuzde altmışı Merkez Ban asın a tısadi ablukadan müteessir 0IınJ1f" 

A ·· ·· k b" zaman an rı oz ıgı ve go ıgı f d ı 1 B ·· · S d tt' h" d · ed bl k l k k l kt dı B beb .sa ahazelerini, korku belası, buyu ır d t k k Da.mad tesis ediliyor ki bu çok ay a ı o -ı unun uzerıne, a e ın, a ıs en o e o ara ama a r. u se - cak seklide te"hlz edllrniı:ı olduğu ..... 
k b. sa are ma amma avuşan .. dd . - h be d · a· 1 ·d 'h k · k~ · "' ~ _ _.__.... sükunetle dinlemişti. Sonra da, a ı- F 'd p 1 . .ü.k 1• maktadır . mu eıumumiJigi a r ar etmış, ı- e yem en ı racat yapma mı anı a- B. Hitler'in ileri sürdügvü esas~ 

·~· erı aşanın sa onu, yem v e a w • • be ·a k ·· 1 ne arkadaşı olarak seçdıgı adanılan h ti . t kil ed • k d 1 _ İstanbul belediyesi de belediye hu· ger ıkı memurla bcra r gı ere gos- za mış olmaktadır. birini teşkil ediyor. 
.. 

1 
. • F eye nı eş en mesaı ar a aş a t .1 a·· k' . . k 1 .. 

ayn ayrı mudafaaya ye tenmıştı. a- H"' . t İtil:ı." f k dudları dahilindeki sıtmalı yerlerle erı en ort ışıyı ya a amış ve uzer- Bundan başka şimdi bedelleri - N tJ ed Al . 1·2--" . . . . rı ve urrıye ve aJ. ır asına . . . . e c e, manyanın, nazı o--
kat, bun~ hıç de becere~emışti. Saı~ mensub yoldaşlan ile dolm~tu. Sad- mücadele etmek için tedbirler almak- lerı.nı aramışlar~ır. Bu arama netı- nin eskisine nazaran yüzde elli nı.s - sinden memnun olduğu ''e harbCJdl 
Molla, bırçok canlı delıller, kuvvetlı A D d p t kli k teb- tadır. Şimdiden mücadeleye başlan - cesınde, Şemsettın, Osman, Mustafa betinde fazla olması ve sigorta prım- llitler" 4---f d t 1 Jaral< ,,..,, . b' .. .. razam ama aşayı e e yere lb h' . . 

1 
. d .k. ld . ın eLcn ın a op o o , J. 

mısallerle Damad Paşanın Utun mu- .k ed al be 1 .. Un mak üzere tesbit olunan yerler ara - ve ra ımın üzer erın e ı ı sa ır- !erinin de artmış bulunması ıhracat ff k - bildiril" k ih"n ,,,.. . . . rı en paş ar, y er ve omr e, . . za er çı acagı ere c _. 
dafaalarını paçavraya çevırmıştı. Ve: ff k. t· .. .. Uld d sında Bec.ik .. ""' Sarıyer Şişli Tak- ma ıle bır sustalı çakı bulunmuştur. faaliyetimizi sekteye uğratmaktadır. 1 ... . • Alın mille .... -111. . . muva a ıye ıne canu gon en, u- ı. ~· • ' .. •• .. . 'armmumıyesıne an n-

- Paşam, demıştı. Arkadaşınızı in- 1 ed h 1 hl 1 1 d sim vardır Bütün lstanbulda yapı - Dordu de yakalanarak muddeıu - Şehrimizdeki büyük tüccarlardan h 'h tte "ttefik ld .. -~-.. . . a ar en oca ar, §eY er sa on ar a · . . . er cı e n mu o ugu ve ~ 
- Paşam, demışti. Arkadaşlannı- k'· 1 . 1 di B··t·· yüzl' d lacak sıtma mücadelesi için bu sene mumılıkçe tahkıkatn başlanmı~tır. bazıları dün ta.kas limited şirketine . ti kat'---- v M.. 'b'de t . . . v ume enmış er . u un er en nınuye ere ~agı, unı 

zı mtıhabda tesır altında kaldıgınızı şevk ve sürur akıyor bütün diller büdcesine göre bir tahsisat konula - müracaat ederek ihracat paralarının rad edilen bu nutkun son kısı~ 
b.~di~im için, affınızı niyaz edere~ bülbülleşmiş, §akıyorı:ırdı. caktır . Vali Bükreşe vaktinde verilmesi için bazı dilekler- daki esash noktalardır. 
soylUyorum, acıyorum ?.atı devleti- Tebrik merasimi bitmiş, dalkavuk- vvvv ele bulunmuşlardır. 1şte bu nutku takib eden bir 19• 
nize. MAHKEMELERDE: G•d• vvvv 1ıll lar birer birer çekilip gitmişlerdi. Ye- l tyOr POLiSTE: virde, yine Münih'de zuhur eden_.._ 

Dainizi şevketmeab efendimizin gö . ilk 1A h . . .. d A hadi Alın dalın· d oJdue· 
ünd dü Urm k üh.. h . ru v e a eyetının, o gun saray a, masya vapuru sa- Vali ve Belediye nciı;i Doktor Lut- se, anyanın ı n e dl' 

z. .en ş e 'tevecc . ~ şe rıy~- Vahidettinin huzurunda tahlifleri ic- • t fi Kırdar Biikreş belediyesi tarafın - Cam Silerken kadar beynelmilel siyaset sabas 
rılerınden mahrum etmek ıçm, Muhıb edil kt· F k t D d F .d. hiplerİ do f&mına d .. h. a.ki 1 tır BU .._ l . . d ·zı· . . f r ra ece ı. a a , ama erı m dan Ruınanyaya ve bilhassa Bülm'şc 1 d a mu mı ser yapmış • 
ertlce;ıy:~n ~ ~ı ı ıçtıma v: ~a ı- şimarıklığı tutmuş, o zamana kadar gösterecekler davet olunmuşlarclır. Daveti kabul yara an 1 Münlh'dekl eski nazı muhariblerİ tpp 

ybe er e u un u~mul z~, şehv bee ea- bir anane şeklinde devam etmekte o- Bı·r mu"ddet e\'\'el Çanakkale bob""a- eden Vali ve Belediye Reisi bayramın Üsktidarda İhsaniye mahallesinde lantısmdaki nutuktan BOnra,~--
ımıza ve zatı senıycenne a r ve- 1 b . . . k . -· Al k kt 319 1 d t · 1 'k sdd' 8 .. h · 

ren Mustafa Sabri ve Vasfi efendi ho- ~n u mcrasımc ıştıra ctmıyccegı- zında çarpışan Tono ve Amasya va - birinci günü refikası ile beraber Biik t :st·o a . a numara ı ev e o u- gt• en suı .-a. ır: ':ii up esız: d bd 
m tutturmu~tu. Buna scbcb olarak h 'k' . d h ~ 'rer-e hareket edecektir. Validen bar-:- r:ın gmaıl karısı ve Mustafa kızı 31 mn dahili ahvalme taallfık e eP . .J: 

ca1arımızın marifetlerini bir bilseniz. d d. v. ~ r· s· . . purlarından er ı ısı e asara ugra- '' A T k T ba - d 1 1 -=-.ı nıl ,,.,.,. 
Bu fazıl zatların bana isnad buyur- a, sevme ıgı Lut ı. ımavı Beyın baş d h fazl - A - 'ka Daimi Encümen azasından Ekr<'m yaııınd:ı yşe uza unus gı ca - mese c, evn• cuucue, bu me e..,, ... 1t1 

mabeyncilikte bulunmasını ve tesrifat mış, 8 
a açzara

1
rak ul gdrıyaknl j Tur da davetli olarak Bükrese gide- desinde Havrinin 9 numaralı evinde dahili siy~tini . alikıular eden vP 

duklan ve zatı devletlerini de inan- . . . . masya vapl!I'u ana t a e e a mış, ' ·, . • v . . . 
d d kl 

. . h 1 f t• b. t usullerı veçhıle onun bu merasımdekı T d 1. 1 . t' ı cektir \'alinin seyahati üc gün sil _ ram\arı sılerken ayagının altındakı maluyet a.neylemektedtr. ._. 
ır ı arı sınsı mu a c e ı, ızza • b 1 h d 1 ~ 1 • ono vapuru a ımanımıza ge mış ı. · ~ d 1 k A d.. .. y 1 •ıJı. edibn k u- lir JP1 

k d
.1 . . h 1 kt ld ki zarurı u unan uzur ve e ıuetıne 

0 
.. d.. .. T. t hk . . d b rccektir . san a ye ·aymış, yşe yere uşmuş, a nız ı ... ve e uguuge~ 

en ı erının azır ama a o u an - ta.h .. 1 d . ~. . .. . . or uncu ıcare ma cmesın e a- · .. .. 1 k 1 d b - d 1 • k k b 1 d' b • ammu e emıyecegını gostermıştı. k 
1 

b .. d d <.l h vvvvv-vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv yuzun< en, o un an ve acagın an urço ur an ar \·er ıren o s ---·~ 
nı, artık sırası geldiği için, açıkca ar- Şeyhillislam Mustafa Sabri, Maarif kı an b~ ".1kiu:'aueme alvaTsın a, ma - BELEDiYEDE : ehemmiyetli surette yaralanmıştır. keyfiyeti hariçte ilk aksülamelJeJ'P"" 
zedeccğtm.. Gözbebeği edindiğiniz eme, ır ı g n evvc . ono vapuru d 

f S ı... .. • V f' S dk f a· ve Posta ve Telgraf Nazırları Kemal h'bl . . 5000 1. 11 1 . k f· 1 t B l 1 • • l ... Yaralı J{adm, Haydarpaşa Nümune e ortaya koydurmuştur. 
Musta. a a""'ı, as ı ve ı ı e en ı M h d Ar f d' b l . sa ı ermın ıra ı c Jır e a e e etııyenın a acagı B ak üliın il ... ~ 
ve Beylerle arkadaşlarının "Cemiyeti vb~ .. e ~el ı e edıdı ·ıı ve ey e~m mektubu ibraz etmelerini k:.ırarl:ıştır- hastahanesine sevkedilerek tedavi al- tub tın-s eAelmanr, evdvella,t ._s.olıl 

utun rıca arını re ı c, saraya gıt- b kt b 1 k k meınurlar tına alınmıştır. ma ua. ın, e\' e ~. 
Müderrisin,, i teşkildeki hakiki kasd- k . d . . . mış ancak u me u ma ı eme a- h ldı - be ttilderf 1lf 
lanndan, lstanbulda ve bilhassa ta- mcDme ted ıpna vbe ıshrar kctt~1~81·ti.k b. lemine yatırıldıktan sonra Tono va- İstanbul belediyesinin alacağı yeni Kamyon il lr çacugu ~fi=::~a yapı 1gı?1d Ya:~:._ eaeılll 

ama aşa, u are e ı ı e a ı- . d 1 .. memurların müsabaka imtihanı ayın m w.A mese esın e ·-~- -._..alt 
~k~ ~;mye ~~nsubları a~as~n~a y~p- ne arkadaşlarına karşı, güya hünkara purunun. ıın_ıa~ an ayrı masına mu- 20 ye 21 mci günleri Şehir Mccli.-;ı yaraladı mevcud olduğu lıaklcındaki ~-
ı: ~ arıd~ 1 p~pa~an ah r a~ ~- karşı bile icabında kafa tutabilecek saa~~ edı.~mı~tı. .. _ 

1 
salonunda yapılacaktır. 20 inci günü Şoför Hüseyin oğlu Halidin idare- ortaya. ~ıkuu~tır. Buna karşı da def" 

~ ar eğilsınız aşa .azre erı. bir kuvvet ve vaziyette bulunduğu- Dun Dorduncu Tıcarct malın:eme - yapılacak imtihana orta mekteb me- ı:ün<lcki 3885 numaralı kamyon dün hal Fransız al;;sülameli ccvab ,.eroılf 
Munhasıran zatı devletlenne olan .. . . . . 8·ırıde bu d·~"aya devam edilmiş ma 11- - • k d · · . . :-ır1 ""' .. . . . nu gostermek ıstıyormus gıbı hare- ... ' ' zunları 21 inci günü yapılacak imti- Fatıhte Hamam sokagından geçer en ve ahılı bir prestlJ rneselesı ~ Y-
hurmet ve ubudıyetım ıcabı olarak . !; k T , u ug-r dıg-ı ha- . . ~ · .~ 

. . A . . ket etmış ve: eme ono \apurun 11 a hana lise mezunları iştirak edecek - Salıhın oglu 6 yaşında Mustafaya çar lışan Alman gizil tf!Skilitımn bU..,.... 
arzedeyım ki, sıyası hır fırka halınc • sardan dolavı Amasya vapuru sahi- . . 1:-:.ı-ad . .. A ecli.--1a• 

d
ge M h'esblıne ~a.ışıt~nd v~lşed. B:l"k~ç mabeyncilik makamında kaldığı müd binin de l500 liralık teminat ibraz et- mevcud bulu~an bütün münhallere Yaralı çocuk Balat Musevi hastaha- tir. 

tirilm · 1 1 t kkill h. - Lutfi Simavi Sarayda ve baş -ı < " ' !erdir. Beledive alacağı memurları parak tehlikcsli surette yaralamıştır. a AK ar olabılecegl telmih ~ 

e u ı er cemıye ı egı ır. ı a ıs mesine bu teminatı vermezse vapu- . r·· . A v k ..-MUd rri 1 . f di detçe, emin olunuz efendilerim, sa- · yerleştirecektir. Talib olanların nesıne yatırılmış, şo or Halid yakalan şa~ yu ·arı bu mesele De 

H.~ 
1

8 
etr cemltı~J~fı fr.k d . raya ayak basmamak için ahdettim. run haciz altına alınmasına karar miktarı 500 ü mütecavizdir. mıştır. dar olduğu ileri sürülmek ~is~ 

urr ye ve ı a ır asını evır- .. . . • . t vermiştir Lo d b . 1 hl • . • V• 
m ğ B k"l t k - Sozlerı ıle, aklınca hünkara kına - . KömUr b1ı.1hranı önle:ıe- H.tslahaneye götUrUIDr· n ra, u ııı e çbır ilişagı o _ _.I' 
f
. e.zde ve ahaşve a et mğa am1ını şerhe yeli bir tariz yapmak istediğini, mu- Bu karar, Çanakkalede bulunan va- t-llecek mi? L öl k ve bunun olsa olsa dahili m~.rnoOJP 
mı en m rum e me e ça ışan a - . . . . bl .• ~-ı· 1 kt' rı.&n en çocu . V• . . . 

d. hk S ·a M 11 d v.1 bilftk. hatablarına anlatmak ıstemıştı. Hal- ı pur sahlbıne te ıg "-""ı ece ır. İktısad Vekaleti Zonguldaktaki . . yetsızllgın bır nl!f8,Desı ol 

kıba. ~mızı aakı ob~1r··eıgı.' • hıs buki, günün iki büyük entrikacı üs-' Meht.Om olan saı·ho~ Sömikok fabrikasına bır aylık istih- Ayvansarayda Musevı hastahanesı ilii.n eylemiştir. _. 
a ınenıze a m ve ı n sıyası a- d b 1 h . l · T • karşısında 31 numaralı evde oturan B ti rta AtmaDY--
~ta alıştırmak, devlet ricali arasına ta ı, u surete areketi daha akşam Blakvi isminde birisi. fazla sarhoş ı salatını doğrudan doğruya lstanbula Nadiye basta olan oğlu İbrahimi has- u su~ e: .o ~a w ~ 
katmak istediğiniz o fazıl zatlardır. dan .~ra~arında.. k~rarlaştırmışl~rdı. 1 olarak Langada bir kahveye gitmiş, göndermesini emretmiştir. Bu suret-, ta:ıaneye götürürken, yolda, köprü harbden, \e ha.diselenn ~dıgı ~ 
Maruzatıma inanınız Paj;lam Mu·· - Hunkar, o gunkü bu merasımde p"'tırdı ve gilrültil ederek rezalet çı· le lstanbula scvkolunacak kömür .. . d k ··ı .. til E . .. .. metten memnuniyetsizlik g ..... 1r .. 

derrisler Cemiyeti tarafından tertib ama.. ~şanı~ ~ u~mamasım z- kardıktan sonra kapının önünde du- miktarı 4000 - 4500 ton olacaktır. beleJivc doktoru tarafından cesed 1 unsur _n . e u ibY"' 
,, · D d p b 1 bi "' 1 uwrın c, çocu o muli r. "mınonu baz lan harek tte b ıuoo-

:ı.dilen vükela heyeti listesinde sadra- zat munasıb gormuştu. Bu tarzı da, ran Artın ism;nclc birisine de sataş- Bunun bugünkü buhranı önliyeceği · ed·ımı·,.. 0··ıu··mu··n oo·b k h lan ve bu swkasdın, ha.rbinbal'ii'b. ~ 
v • k" d 1 · mu.tyene ı 9 re as ı· d b • ·· ·· ·· ld ğu te .,.,. 

1 k M: ta.f S b . Ef a· . saray er anı arasın a yapı masını ıs- , d.. .. f' tahmin olunmaktadır. Diğer taraftan _ . . · . _. ın en erı u~unco o u 
~afil~ llA }ıUkS d av ~f:ı f ean· l.Ill~, ~ey}- tediği değişikliğe kurnazca bir zemin mış. \~ OV~UŞ• ur. . kömür fiyatlarının 21.05 liraya çıka- ta\ıgından 1ler1 gel~ıgı anlaşılmış Ve tirilmİŞtİr. 
n ıs am a as ı e en mm ısım e .1 lm k .. b. . Şıkayct uzerınc yakalanan Blakvı defnine ruhsat verılerek cesed anne- s· dik' hald dahir bir hidJ8e r 
ri hizalarında yazılı bulunmakta.dır. ve vesı e o a uzere ızz:ıt tertıb h d l b k S lt . h d nlmasını belediye daimi encümeni ~un ı e, ı Jı6o 
p k etmişti. Hakikatin böyle olduğunu me .. u .. ~u~ı a~. a anhk u a~a m~ kabul etmiştir. sine teslim edilmiştir. lan Münib soikasdi, AlmanyanJJl ~ 

e yakinen biliyorum bunu. bilmiyen vükela heyeti, Damad pa - ~çu~c~ Mu ıhkeza !11a eme~ıb~et \c- ,.,. lmab hçe - Be .. ek EHrlblrlerl ili yaraladEhır 7.at içinde ve dolayısile dışında t.e 
Molla, bu ihbarlarını sinirli hare - .. ·-· . . ... rılmıstır. a ·emecıe suçu sa ı o - u~ &.ı d -· k' 1 ~ 

ketlerle koynundan çıl:arıp uzattığı şanın gosterdıgı bu ınad ve tecelludu 1 Bl k . ı l kt r. . .. h - sat'. l ı yolu Eakırköyünde oturan Mehmed Ali e ecc~ı a ıs er ve matbuat ın • ; 
takdirlerle karşıladıktan sonra, gü- an A a. ~ıds-~rd·~~.~. ~11 
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1
. ap Sehircilik mtildıassısı Prost Dol- oC'lıı Ahmed ile Mustafa og~lu Meh - şaJan itibarile giiniin elıemınlYetJi ....w bir kağıdla da ger~ekleştil'misti. Da- . . . se rtını ov ugu ıçııı le ıra a- · ı-- • ak 1 d b" i ld ~ 11 ıı; .. -

mad Paşayı yı·ne karalara bu··rUndUr- niln yapma kahramamm bırer bırer ~ ' hk" d"l . t" mabahce ile Bebek arasındaki sahil med arasında dün kavga çıkmış, Meh yası " a ann an ır o uı.,run .., . gır para cezasına ma um e ı mış ır. · tc · t• AGJ\.s. 
mtiş derin derin düşündürmiiştü. Mu- etckleyıp salondan çıkmışlar, bir ka- yolunun etüdlerini tamamlamıştır. med AhmeJi dö\·müş, Ahmed de Meh rnuş ır. Dr. Reşad S -_.-

, r1·1e h ı· d l t t ZU ti "'ezın m·•he"emesl · - ı ·d r · · · · b' d · ı 1 a ı •••••••••••••••••••• ... ••··-·· .. -·• batabının gösterdiğı bu uı..valhlık, a ın e sarayın yo unu u muş - .. .. " Şımdı yo.a :ıı ta sılat planlarını ha- mcdı ır emır e anın an yara amış-
miskinlik karşısında yilz bulup lardı. .. . A . glzll yapıllyor zırlamaktadır. tır. İkisi de yakalanarak adliyeye ve- OtobUa meaela•• -
b:::.yağı kükriyen Molla ;yırtıcı bir . ~eyhulıslam Mustaf: Sa~~rı ~fen- Sultanahmedde vaktile hizmetçilik T pı.:/ a"ı tlyatro•unun rilmişlerdir. Ankaraya gönderilen otobils -~ 
kaplana benzemişti artık. Filtün si- dın~n • baş~~da b~lundugu vük~la he- ettiği SaCf etin evinden bir altın saat vazı yeti namesi henüz tasdikten gelın~-. 
yMi rakib ve hasımlarına. istediği gi- yeti, usulu. veç~ıı.e saray erkanı. ve çaldığı iddia olunan ZUlfınaz adliyeye Tepeb~~md~ yapı.lacak tiyatro bi - Eleht lk, Tramvay, Tünal Bugünıe:de beklenmektedir. Ş~ 
bi hücum etmi§, hepsini dilfdiği gibi ayrıca Vahıdettının has be~delerı ta- I verilmiş, Sultanahmed Birinci Sulh nasına aıd etudl~r ıkmal. olunmak.~a- ldarealnln yeni sena me ta~~ık ol~~ olun~az bele<U 
lekeıemi§ti. Hiç acımadan zavallı da- raflarından karşılanmış, agırlanmış, Ceza mahkemesinde gizli olarak mu- dır. Yapılarak tıyatro bınası bugun- bUdceal t=e=ş=cb=b=u=s=l=er=e=g=ı=r=ış=ec=e=k=t=ır=.==~ 
machağın sızlıyan yüreğini büsbütün nihayet başmabeynci Lutfi Simavi, hakcmesinc başlanmıstır. kil Asri sinemanın yerinde olmakla ~ 
~;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ Beyin mutad delaleti ile hünkarın beraber tramvay ca<lde::;ine mütena· Elektrik, Tramvay ve Tünel İdare-
..ııı huzuruna alınmışlardı. Entrikacı pa· --·- zır olmıyacaktır. Tiyatro binası bila- s.inin.~at'i .teşkilat proj.esile ~i~ sene-Yenl Sabah dişalı, her birerlerini ayrı ayrı ve KaragUmrUk Nahiye kis Tozkoparan caddesine bakacak- lık ~udcesı .kanun~sanıden ıtıbaren 

muhteli·f~.sure~erle taltif ederek ka· Kongresi .. tır. Diğer taraftan Tepebaşının Prost 1mer ıy~~e gırecektır.. . .. 
bul ettıgı yenı nazırlarına, evvelce cumhuriyet Halk Partisi Karagum- tarafından hazırlanan planları üze- Bu ıtıbarla Beledıye rıyasetı ıda-
yuılan ve başmabeynci tarafından riik Nahiyesi kon~resi 10/11/939 gü- rine bir maket hazırlanmıştır. renin teşkilat ve büdce projelerini 
sıra ile gezdirilen tahlü varakasını o- nü saat 20,30 da aktedllerek neticede bayramdan sonra Şehir Meclisine 

Abone Bedeli -

TAKViM 
11 1KtNC1TEŞR1N 1989 

Cumartesi 

kutmuştu ve istihzalı bir tavırla kı- Vasfi Aktin, Sedad Biiyük Aksoy, Sa- sevkedecektir. Elektrik, Tramvay ve GUn:31S-Ay: 1l 

1400 Kuruı 2100 Kuruı saca: Hm Kunter, Salahaddin Erim ve E- Sadakai Fıbr Tünel idaresinde §irket zamanında 
Türkiye Ecnebi 

llNILIK 
e AYLIK 
1 AYLIK 
1 AYLIK 

750 • 1450 • - Cenabı Haktan cümlenize ayn t.em Alt.ayın asıl azalıklara \'e Cemal ayrı olan muhasebe, hukuk ve zat iş-
400 • aoo • ayrı muvaffakiyet dua ve temenni e- Sumhat, Can Bora, Hüsameddin Say- lstanbul Müftülüğünden: leri servisleri tevhid olunmuştur. 
150 • aoo • diyorum. Hasis ve sefil bir hissi men gınt•r, Melımed Akdoğan ve Ha.san En iyi İyi Son - • -

Ezani Saat 

Posta ittihadına dahil olıntyan ecnebi 
memleketler : Senellti 3600, altı aylJlı 

1900, ÜÇ &7hiı 1000 kuruştur. -

faat ve intikam ile idarei hükfunet Aldığ'ıo yedek ualıklara ,.e Vasfi K. P. K. P. K. P. EmlnönU meydanı 
etmiyeceğinizi kuvvetle funid etmek- Aktinlc, Makbule Kaosu, Salim Kun- BuğdaJdan: 12. 20 10. 00 9. 10 
teyiın. Bunun icraatınızla milletime ter pve }..'tem Altay murahlıaslıklara Arpadan: 16. 30 15. 00 O. 00 
ihsas edilmesini hepinizden beklerim. ~Unüşlerdir. Üxümdea: 83. 2ô 66. 30 50. 00 

Eminönü meydanının ve camiin 
önündeki sed duvarlarının tanzimi 
için hazırlanan plin muvafık görül-Adres tebdili için yirmi bet kuru~luk 00 00 133 20 00 00 

pul göndermek llzımdır. &qasen böyle hissiyattan münezzeh Seçilen azalarla murahhaslara mu- Hurmadan: · 
De d·ı · meroiştir. Bir yenisi hazırlanacaktır. =--------------.1 olduğunuzdan eminim. vamı vu ~a.ifııkiyetler ı enz. 



~· ~ i , : Münib Sutkasdi Mlllatln 80yl Mateı lalwi: 
H ı d d Al (BaJınakah'den devam) D 8• 8 .. .. V ali,...,.,~ o an a a m an liyet.iııi by~iş kimselerin böy,. en·n ır uz hclid:M ~ .... ~t• 

le w ı-d& fhtilnal vermiyeceklePi ıw •1~ ••• ..,.., ... , N '-

Taarruzu Tehlikesi t":"'~de. Münih .. deki canilerin eli- GözyA•lan ı·ç· de Geç ::.::-:.-:::.::::. 
ni kim tahrik etmıştir? --Y 'd' (•it ..,_, r.s.t, Halkew, ~ 

.)t:üttefikleria _.abil pro,_pnda- WiJ9 ._ ..... __.Jile~~ 
.._~ lD {.A.A.) - IW.., da ve B•'191raya bııwı oWı te1rıdi • im • ~ Allna..- • ... ~ A • •• lırJ. •• ' ._ ' , /r. -.ı- ,,,_ - s ıtr,.. .... --.w Ma .. 
~nt il& ..... W:ehnnm _... ii, ı. mı 1~ t.gİ)js abltllrar bıta tefkitltmı, Oestapdyu, iN ~,~.,. ~9; •• 41 :. •ur ~ 9 ~;::.I\. _ W.t'6e k t Me •.,..... ık_..,..pa :t YaPDıası tl7.eriııe, lıltkfunet, Maas tllllll takyi~tına. k&JWı ~ukavemet yetten mesul tutmağa kalktılar. Heı- :Z-a:fr111! ~ -~~";:;.1:w;n:!':"!""...,. ,,_ ...... :.:* M.t.Uk* .. 

~ l4a .. 116irlerinlı, icabında )l9lli Jlsterecekle~ uek:: ~ ~:da &aıte, lau, • uzak air lh~~~·. ~ ._ ,._.; nb' .. ""!-: .. ıU. ,,;ı..., _Na •ı f.ı.t AUBTZT lllw 4a J1'idJllllJ ... !keıulWUf .. 
~ua.mawım ~ imere_, •• Wund ....... al& up Y.. U. ~ Mr deM glW gorün• ~ .ıa • i mi <ili ~ t.w: ...... tlr-* lılrGk ........ 

~ler üzerinde her türlü seyiaefe - ea anlqılır. yor. Hakikatleri çok kere ifrat ile tef, 419' .. •• • ";' • .,.. il• w tte ...... ~ vitrialtd W 
tatilini e.mreuw,t.ir. Jiolanda mo- lki Şelı1r .SU Alhnde Baralohşor rit .,..da.,....,,, daha muvafıt Y•rFA S .., 'fllk r 

1 
rr , 1fa4eı.ar-

::. krtaıanam llanötile •!"1 ~ ~· ~ (~t -a.nı .ı•+tgle,tıWkasaia~-- kW....,t..tte•• _._. .-,..._..,_....._'*•*- tantr' t r, ;e41mif bulumıt"ar-
ahnaa llu Jtai t.eaı6na 1'alt "'Zııita ld*Jeri ... '=.W ~ altwla ~ huııtwaMı Mn·h1 .. D .. _ .. ___ ..?, , ... eir. ı ıdıl"en9' - . "' 4u.. B •• 9llı Mlti:ıidıer1n önünle du-..._~. - ~· . ---.a.&. .,..... 1rınH _........ .. 1-· w. aiıa- - &.· .. _-6.- -k ı&n- --- ~ _._ -- " ~ _, 1 71 . .nm~ MJ2 :'-':dar - .... vır ~~· c.- -• - ı.t.m•ı Witia 15' •Aelan .............. ıh w • Wı' s &iterek- r.anılı Atrrı _.!hatıralar, resi1114!'r-....:_~ ticad mklipt ...._ iMi t.lıli,e W'l .. ncilr. <leetapd'.tNll hs=s1·"'1 ...._ ~ .. .La...- '-A.. .. _..n ~- .: .--. 1 • ... ..a.a;...., ._ 1 

1 
..aa...:ı le ft wrltde wı •akikalar U. 

,:.......,, 1- · -.. ı· ı ._. Yi ı z' m •emn · o1eee&t'a ._.... eki- -.. .e,crı..-:. ~ •..---~ .... - - • --- ....,.... - • • -llıılt.,, •• - tedbirmm e - d izlen -:-•,«ktli•llit . ' ........ ~feriz' •fJllll/lll• .. ltJ ..,_...ti wt ••enı lııeıtj Uı.,.t'''len~teiii. •nliılec. ,..._ U (A..A.t B • ,.._..._k aıwıe..,.z. . • 'L'W&"v. > .....,._ ~ • •· • ;ı ; ..._. • _._ - - 8..6 •c orrt-:'Wıa -=sin' llo,__ • , .. _._ ..,.... ... ,detl._ ıwrıe ..._sa . . . -.,wız. .-•m, --- .,_,. ~ -r•rın - ••. -· ,_--.. -ıra - _. Nik la : Belcik• trı ı. i me .._ 41 ....._ ....., ~ca. M-mıth suik~ en ta~ suret~ lelfırlıe .....,..._ .-... c* ..... Pm R q.eja ....,. ..._.. llir ~ M {LA., _ Cümmr.rei-
~ ~ .ı.jl••"."' .._ ~ - tt a 1a81t ' ki •e'iv tun 1za'1 e4ebHmek ıçm, basit ~r darlll· • ttilf '4!li ı:ıWıım · r krm flidıe· _. · ·z1 ti: .._.. ~ ........... ııi .......... •tatiiılc'tin blıırmi 
'-ili.;.. &oam kn1iQe YP'M-• ile &'n ~:' _. .,._. ~ meseli h~tır1amak daba dognı ~ rillte, Wr fil ewııe1 a,m ... •m•• -!H ._., an,, "'Bel ... , tıe1met, ıa,uet et' + ~ Ebı.pai)IP 
~ 1 ali ~ 711!!• .... 1 , 8 ır;::-~ ~.ı zanDedenz: "'lttizglr «en fı~a ••· ka"'1ere ~öke11. ~ aw ~ • ..._, Atatılhtrh «MI MfofllftRi .erıli- mttzesine ge1dit1eri zaman buradJ 
-...t :••7 2 t , --- o 'M J'f 'f':ıılı DfJ• G '117"'1" .. fılkat.ı çer,, derte~. Nasyenat • -SOsya~ "~ kunuyordu. ği andayız; .. ,, Bwıu dıJ)'JLr duymaz Qaada. Başvekil Doktor Refik Say-
ı. t•lep : • ~,.tım ... MwalWr t' TP Unfpzf?il ıtmlıassa ';1hrer sene'lerdenberiaiT kı Sanki aradan bir yı'l aeğ'ii, 'lnr !ah- 'kasketini çıkaran 'koylü, beş daltik.a , dam bulunduğu halde bUtün Vekil • 
~ ~ ...,____ le *;--_.. ... M .... talrW ıie, ~ •Ü- riiz~r 4eğit fırtına ekiyor. Artık~- za bile geçmemişti. Elem okadar ye- ,aaw-a gözlerini siler.ek karşımdan gı- ler taıafuwan karşılWll:lf ~ bir ki-,., r-_av ';t ...... : t ,.... latn?c eilD:S&,, .. .., Mııi itaar- le bır z'iraatten ne ınatıs~ a.1mak l~- ni, yara 'dkad.- tuıe görünüyordu. difıordu. "Dur, dcdiımı, imzayı attıra .. ta .asker ıilıııtiram 'WPPiei tfa.eylemif-
-. ... ~ ,_ 1, -: ,_. ~ t t'l'jr tat# .. llllada•U· zımıeleceJi 'kolayca tahmın d\unab1- Tauti}'ama ~dan ka, ... 91& ymı! .. ., O,.f'Ü&i.8e ı.:k1ı,, •Jıiç~ni Ur. WI.i "f saat 1ıaıa 6>ka beş'9 
~. ~ ! , S:-._. •' finiw ... rx ıreıl'lmua,7&•Ü· 1ir. . . çıkan w ~.iki 9dım at..._n ~rmadım: .-.ı~rmn .. ,, tler-~- , AtatUrk'ün kabrine muhteşem bir 
'z 3 1erl , r .. dm.. ,,.,..,. ~Mm ...._ tetiae· ~~~ Sl)'~t sa~aaında .dik- olduğu yerde durdu. !fayretle etra~~- bi elleri le bo~a~nı ~ t:ıtarak .. v~. sarsı- ç~~OJ.k ko!~.ak ~~imle eğilmiştir • 

....._. DL wl • JI - - lr. msob+nJlô- .tatörlükleruı daıma swkasdlere yal na bakınarak ve sokaaın bu gan1lı yu- !arak çıktı gıttı, hala da donup gel-1.Cumhu.r.reısımiz muzeden AyrWakea .~srı.-.. • · .._._. --.. 0 

'-1 w ~. 1 ~ . - -eebhe Taaliyet1 .açt.Jlmı tanlı 1ıize gös~rınekted.ir. -- .-..ıw beyhlie lrııetfe -- ~<V.. ı1le wer1 ihti!uıl yıaJillmll ft W'ekil-
~o~aga lmade, gece rundUz bek- Paria. 10 (A.AJ _ Askeri müte- .Hallmk.i eski. zam~ ~törleri mo- pTak. bana son!u: Dtin kaç 'k'iş'i gördt.im 1d; ~okuzu ler heyeti tarafımla.o selamlanmış -

'l\ıı . · bassıslar cebhcdeki faaliyetin şid - A6l"Jl Me totaliter .ınuatebidler yaıunda - Aff edenıiaiz MiılJıi,, 11e VK" llu beş seoe aı.:taka •ıam aarıew iııu•· tır. 
"'--:-hye plinlan, büyük bir doğ - tiıııH _ ' . • taaWl _,. ..._ ....-. '.birer kuzu ve melek addolunacak kar gün? run&a tıllkımılbi'lfne1'.~ emm 1-te~ -di _ ..... - ..... -·-·-............ __ _ 
L._..._ tanzim 'fliihn;.+ft. Lüau atın- ~ -... ~-- halim k .inaaflı ·dil ı...:_ 1• ·• ı.~;1t mı k ~ k iJı · · ~ ":W~·· ma rudan doğruya Fransız ,.,.._.118 .br w.a.ı '_y.uınU§a ve l er~ - Atatürkü kaybettiğimi& .g.ü&iiıR .Me 'MI. watra ~YM}t 'l7lnl a me- ·~mu ra"' ıçın 
'-1; :lkamet;gfdmn ~eaeceıc 0 

• şı bir .ta.ur.uz ollil:Al humlaAIPu yoksa.!!~~ .~ktatö~ltlklerin .'~ktaw yıldönümüdür... içia i~lerini gfü;l~riai terketmişler, u- &\ • 1111 •• 
"lıırlt '11leyamnda, 'l)oom da 'dturan Fı:ansız ve 1~ .ordwmnwı .ıBelGika ~ylerıınu .~ı:ı>ere .urpere ~udi oldu~ Yabacı: "Ataa. .. ._, <dioyerdc ~ aldardaa T.akswne ~~rli. _ ti -yıllar fflal4L..&.: 11 yor 
lt~~r de 'Vllrdır. .istikametinde .ha.zır.lıkla.r.ına .miai .al- ,;1Umıız zırlımı 1Ce vahıetlen çok daha bir gürii b~ .clinllu. ~ ""'ü,, Bunla1111 ammnda bir t.11~ ı§ef'- ·a. ft Net 
~A TAARRUZ EDEBSE ! m&k.iGin bir &ldal.ma.hareketi.mi t.ef- Jid~etli aksIDimeUer 11e fW:lk~leler na karşı duyduğu hayranlıjın omuz- le diyord~: ( Baştarafı ı incide) 

h... -vınıra, 10 {A.A.) - Daily Tele- ,_~, ~•tünni arcı .. t• .. ;uor1ar do,gunnuyorsa.buııun sebebı zulum ve larına yüJt.leı:fiii .nygı bereu aJbnda - De!lieQe. ~kt.a, yapayalnız kal A .k k 
1 

.. .
11 ~Ph · · · .- ..,....,.. ~-:.r-· • ·ad · d d ,__ .. d b .. İst merı an umpanya arı mumessı & 1ıı. ~tesinm askeri .111uhabırl Haber alıııdv'1na ""°':e AJmanlar.ın Jl etin .aıon ereceye va.r 1MUAW1.SJ.. ezilir gibi, derhal şapkasını çıkardı ve I mayı gozc aldırama ım ugun. e· :il t la de •- kted' 

... ""~ - - -- , d" t ı:ı.kk· .... ~:ı ol . . af . 11..l l-a\ 1-.'1..ı. .ı..n--· r c Clllas r v.aaı ewue ır • ....._ıee Gwynıı yazıyor: Hol.uda hudwiwıdaki.hazırlılrılac ey- uşman e- ı CJ.lUe erın ıns sw:a öylece açık başmı eğerek ıllıir tıWWdet ılİIB ~ ~ aı:ou.LB. .araama -~,..m ----
~ .A.lmaqy.a pSt Belcilrqı ~ le bir vüaat almıitır .ki, ar:bk .AlmaD· Jııök.leriaia kamnvı.nıdır. Bu ~.ait haııeketaiz blcM. \"e .mletin ~a ~~"llll. "O,, 
.... ..ilgal nwkaadile lsıprııde lar bu hazırlıkları gizlemek ·MnkAm•ı .alt.111.Qa,, ıtabüdir .ki auikasdlcr.ilı Qaü On beş dakika sonra bu yaşlı aııilıa- ..au ;aa.ruada 9idilı:&e ~. Talebeler Tekrar 
...._~b yapacak olsa, her halde ıtr.a- bulamıForlar ve esasen .de palem1 • .mümkün mertebe almabm.r.. Fakat ~ Jljğır ~ ~k,, 'IWuiDl ibi- ü~a . .ıilıaı:Ja§IJ'Ol:Gu~ ~ -
~~ F&kat .ba\lBde A&r1' ...,.. yorlar. Tahşidat bilhasea Haw>one .mütehaltkinı. .m.iiateliııid ~ .zaliaı id.a- .rieeine, .lıtanwı .a,...Wan dibıille llir --,.Dlll ... pp•lela. ~da~ ıitiptıı .- A vrupaya 
~ ~ tnı ıu:uıioin .kewtilline mınt.aka.aında ~ çaı:pmak.t.adır. re1eria .bqwia .sll.ikaad ~ Mil! ımıet ~ ıW-.akıl'J&eıı eMatiiım. mkkal, ıimılew cıılibinsie cuıtıe ı*ıı· 
Sı"iliii ~ :1ıfBPk llir Alman .tayyareleri, ..ar.tık .HtüanG& .birtelıdid. ba.ltuı~:beı-wnaııu- O.a ıa:Wrıa :iıe ıltaktlinm ta~'yan çocuğ~ dinliyordu. Y~•· GönderiJi:vor 
,, ka)1bedecektir. Filbalrıilrıfe, ve Belçikayı .kat.iyen .nazam jt;ibara aı .:ura. 8ir polis 1M111ar-. .sıeftlıe .dtımelinın ~ ~ Al()., mm ~c Aita- 3 · 
~ den P.1ie1p W. !f_.i makswn uçuyorlar. -Zırhlı kıtaat ta Almanyanın ahvali dahili,...._ ..e ,t'&R'nlialcıi lsrir..aDiemleri eüıat&ae&: ~y.tli ~ n ~ ııcm ..... briarı '( Batttaratı 1 indfte) 

.._ IJıaa.ıyası bu takdirde difma- hududun yanında mev21İ almış bulu - nas~ - .t1I08j!IR.lw...ia 4H.li ısiyase- - Bwnılan .ıla, ...._ ~ .alııer' • ı:h~ Jtakb.i, tiJrek ili.r Belde detine bakı1mıyarak umumunun e -
'-~a taanıızlanna çok da'ha faz- nuyor. 1stfWkim kıtaatı tam hutıud tini gözden geçiııinlek .çtıtid çeşid maz ıken 1ÜC .-ı )'Alllaı"ı.aıaki ıtıılralaile Kıa· yalvardı: 

1 
A • 

1 1
'1.cudukları mahallere iadeleri., 

;:uz........_..,., :yoalnnmth Emnerich'de !fthin 1lzcrine llinnlar -ıve imur.baal• p+en11e -çar- ~.)'Ol"~. aırgın Celm -*· - K.1lmm lt'N!.Bdua, hir ch1ıa ~u.. 2 _ F-eıı ;ve .tekn.ik ••e+er~ 
~lejS •Wnıwn=n fi-. . iki '1leY7ltl' köprü kurmuatur. ı-:. ._..,._ ...._ 11//mf ıı&.ıill senlik bır nıne getirip bıra.lmnlıl R 911 -Caıc1* nı.m ~ciıniı 'me ~a · aai'IÜ iMbeler:de t.a1:uıiJ .eıd.ı teı+ 'T= 

l - •Wık..m.i ita:ımiamıle •latilir ! Taba- raoW& 9iftsek Jm'l• .nat:fıea fazla - Amca, dedi, ~vabma ıllir ~em tahsiler.in.in ftne•lıiıpe .a.u.ml bir w 

i: k. e il ltal 9ilm' miJ iWar bir 'feJ -ppaMlemk .ıqtL Qma gÜ{; ulle b'laı.nıp R· ::;a:_e~~:1.c1:uıe:,,~~:~ •kaln~laCD ~.iue Gkuduklar~ auihal • wr I"' e ya wte dlaı.& - Wtle e11 b\lar ndan ~: 1 ~,. __._._ lere ı :ı.delcn, 'J Daha saat sekızdi .. _stam.I t.nı - -tllml mıu.ıa. . 

A da Y kınhk ~lem~. Yah~ı~ ~ta- '-8,, Bey.mdıa ~wı, llme1 'tmin _ ~eıleJL,ıdeclim imıaı.Jlt&mn llÖE ,,.,1_a..ı.K.:_~~-= :c ıh:=. rasln a ,.,. ıeHea ._,z '\ile hHıaflllE 'ii'iöet heliiM]e emoik ..-.U-. km-lflua. imiai ca'kmlren y.mıa1ur ımtl ! ı..-..ı~ -DJ' ıa ... ~ 
politikasının '91!~ ~-el. btıtıı:aca~ ~. titrek 1llliı!ar.ı göt.. .,ca! Sdiığm .aa 8ıCl ciil1msiYeneık: tabi değildirler. A • 

:lell. laBn~ea~ '"'." Mttaaa tit1e bı- 'N""iar cibi yiim!dell ıriitmdarıa ve 1 _ Bm Jllİ J!Ondlsıca:ğma ? _ FaC.t Bu ltaa.ıfa ıa1ikaür. QllJ!> ıtah~at-
• ınıilrmalJiıı AltesWH'. . lnüpıe1sia ...... <iı*i "'O,, -. kk· mm mm ~ iıiliyıOnım. ~ im, taraıı Maarif 'Jlaawi Woeantlea 

11Uı Radyo.sa Dün Gece Milli Bunu, daha ziyade, aosyalist ve bn- :a. Zata iumgi .. cndan ayrıla •1 
e J .. ammam istemi,..., aelki ~laııdm A'*81Ua lWhmlllimw 

•ı . . , . L r... • -hassa imnifin~ mtifrittertıen bekle- biliyordu ki... ~r ;mtiarw ıiiipe. o-. .._,.<mnn ~ ~ ıtq~ ıt~ 4a 
.l'6.atemunıze ıfliraR ..&ili -mek 1*la ~. A1manyada m'i1- s nk. h. b" 1m ar iltıe. l talariraı lluırif \ elı'ıMd!i "lllk9* W 

yoıi1ıarla sayMa.n sosyal - •eıuıokra9- ... a ~ ı: :ıı!~~ S:~~ar ~ _ ifti-f .. le, kiigieük l8ir ~ 
1
:ra.t Uımm Jlliid~ _.,.M'Ut 

' 

ı ı • •••• •' •• eilı 'tımı.meıı y . -libilııe ~ r- ev ~ -YF-..n Jll flliiwıan.iırı, En*ki :lliph ~i .edeııek ha'Ji .._~i ._ıetph .... r 1•1 ı Ga ftlaa:..: .. llnL:- Bir V ırın .-~ne met kCl)mıı&alJI, •~r 'O.. .-.=+n 1 • ~ lm le . . llU."rme'leri lkMif a lv.All z .......... --- '&Z4St ve m1icade1eden vazgeçtiğine biraz ayrılmamış ve neredeyse gelecek, şu :caıe~ ır.m.:.ap. 4aıığı1ll . ~- ne rım ı 'Mt>AU". 
':l._.. zor ib.tiınal verilebilir.. Fiılkat şi*1eti . . ..... iıirdea aymp b}'!IP Jiiişliv~. --

... .._ geee ..ı n deTlirk~ DelriJat-yapan lkioci'Bomarac\Josu.aüa •ılll!• 1 LJW! ile_... ''••sidl ~ gır~ıe .k~ ~k - --- ........ :sırt "(l,, -.ı :rt'lai l'9ttlı'Slllh'IWctiBAUlo: Mklrrm-
~ 4t&tark•tba öllbnll ydlöuiimli .... r11dnı.1M iŞt.tnk ntmiafir. llu ma-. ... __ bıltanıit! w ihtimamı hr . ~~lr,, -.ıı aaı ·· ,m&ıe ... .. JÜll .mpe ~ .glBdea: 

'- "11..t J:ait3oila Ata~ b11Ytfklöiünü anlat.an bir koafe.raas :vadlmış şısmda bu çok marifetli ve hünerli dıye bekliyord~k. . 
1 
kucaklayışını, -=-. at .tiltpm gık - 1'5"11'1'39 da E:-.mcııi hastahane . 

-o;:"4"-........ dllı':ler ııilnmn.,._. 'Ba ..atret ese .. allea la1a.JC1 te- MiiRi:h aırik-= O" i J 1 cı i1z1ıiı1 Se"'k':r ~ıJ••ı, kal~ i'hlmwş, irrle '° ıwııimler.i, -.ahp .ilpişillü Cör- sın4e ô1en Nubar Yervant 'Şi:rmakın 
8tıae)1 harç mlı'lz. •Jmalarmı .ailul _. ır.aw Mi-. ~<it' 1 •der .'!"'C~~ . .m, 'Hz._ tarihi ilandan itibareu alacak \'e .. .liaoı-ç 

.QJa ~- Bir ı.c,tE:a• lleni1e cQdelıimi,... - u.:., ~-· iiıe ~ ~ -PiNtı:g g;tılAIJA'JıaN Petitadeki ha.1Jl8ıll.-farile lılacıır ..,_ Bunu, W. :nigıaic, NM•• (lip- ™--uma: . _.., m - 1hı'larının bir ay ve idcuayı l-'.cru<:t e· 
ı . ••g.u.pll vekiliDin miilikatla.m mevıl'uı ...._ heaiai iieErimiw .. • 0 11 ·ı •- d-.ı. . t~m ~ ~ .-. ~ denlerinm üç ay içiııde .nıahkemc-.W. ,~ talihli iiicmaale a1- lu,ym: . .Bu aa Mraı:jahmı ıilallr.aalıı m mytMdJıı•iiaı w ter• .. •.._._ ~--~ ~ bbyı- _. Yi*. Zı' :.. aı *iytiık .ı.ewıg&:irıe ag- zc müncatları, aksi halde teı'lekcsi • 

' ••ebde IAIGd:rad.m ..... "komşularile r.ıesai birliğiae :aew.et - lamJi olmeMr.ı hMfi _' tesfi Gen- -. iMıı1!nMv ~ :te:>' ColAM k, ilo88 llıiır milılıet war.C1L nın 1ıa.dneye c1evredilec~i iWı oıu . 
~~ ~: mek •dir- tape 1ıertlb d •11e ııle m llmYe ~~iti' .~ k w ~~k &&-.....- nur. 

~~~,~~~·ı~~~~~~~~·~fe~·~~~~~~~~i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ..._ __ Mrffei lıı~ il9 blokwıu lTiicude .pt.Uu.ek .iQia iıütıica DUJ'ODal - •SJ r • , 111ı1k timse- JW. o-~ - - ~ ~ -- BUGON • 
~ 4iPkwaaai ıMWlflJ iıreri.- 1Dııiliz ~ ~ ı8u hehd+i a.. ler :icm.ya ...rtak ..... a+mlL Bit ..ı p1p liCWlle 91Ea.1l llir bdın!de -0,, 'Matinelerden ""ray ffJ llJlak 11~ h:ai 
~: Türkiye ar.~~a ~ ~ ıiliz ~aber~ ~lpam ,a.i ~:it- 8 ..... , .. ...._ 'J 11 • .._,.. - ~M*,!•ir. ~- ..... ~z iUbareıa -\)(1 }'11 ·1-' a~!:..~ 
~ ·•8ebat .tMiai ıçm musaıd lemeainde lıirincı daracıMleıllr himMi u-m _.... irıie', 'O' 1 olmak .i-~ PJP-'ıP""" "•-ete -=ne 

~ -....., f.iü[ wette .ça- olmaaı bakkmı bedibi :ıtelikıki ~ clll ifl6ır. iDlııWıll ........ TOSUN PAŞA .._L:-- ..... .&e)'id ~. la.r_ ...... ...... - F E ~ ili- o .... .. . 'h, o .... ·1•ıe 
..,.. ~ .cı?Pfrwme pvte.ıioiR wrciiii .LE DXPS'Dr a&& MUWI • r ". . . f jM+ 1lm.. Ora_....._ PıS-
t..~ ex..... a....a ....... ~..'lft- n....._ ı.e "'ft- · · ze. ' _. _ ' - ·• ~ • .._ ._ • - _... HA 1 T 1 ~ ~.~- ........... -:ve"'...- ı1..am~~a~e".8:1n»u Cene\ftl lhu- ylllml w • w f 'lar ar.....+, ~ -:r"P • • ,: -;- =- (le'ftil • K K B R KAHKAHA TUFANI 
~~ ~ • -..IUoutt - suai mıılıaıbiri Jraildiriı--: bir~ tB'Ulli ibı;Hn 1 z bir• ... liir ...... J 1 
~ iN:~ihake~~e~ı~ . ~.ı.waffa- G.UMeu ~ ~ ~atıDMU ..... na mat ~. ---.;... loL.I... ... Bira ~ bir A meldırG )'&wna- ı Bat Nllenlıe: R,&ftV - VASFI lllZı\. - FElilHA TE\7l!'Q[ 2 R.u.JDE 
~-~ ettigını ~. kanlanlaki .,,_ üUıeMrıle da& .---., ~-- _,_ • 11tma sordum: lılllDA-MABMUD • .$UA.VI • ŞEVJdtE ft TANASA. RE\1VSO 
~ ~ ~ B,e•u •nbra- faz1a ıalikadar Pl&Ndtt.adıc. Bnaler: komploya temel teşkil edecek manevı _ Sen ne du!Yd k " "'k? • ,, w tutmı-: Jlll!IC~~1 't :~ ruh. te .... d b" 'IC':a. __ , . un uçu . .......__ .::u. ......__.L ıı. .,.,_,.I ~......._ ~-:'.~ jça BuWU'i#MH• Nachrıic.bJıeD ~ki ;m.ııhabi- ve ı ~~u e izzatrMmR:r• Ba1nş1anm '}'et'e indirdi ve mahzun ... ,.. __ w_.. .. : 7 ~ ~~ \T.EFa\"ILllUNDI; BI-
~~ 'Qf.at.illt de :İtaJJ'llMI. da- .rinin y.aalarrw Al!fııet.mektıe ve kal hazırlamış ol?u~ unutulmamalıdır . .bir eda iıle; RIM:l YIU>OffClılO rsinee+etBe lş'r'ANBm..DA y .... Fa" . 

lal...~~ dij>lomuiei ~yan dlplomasisiain iaaJivaüae ı ...... et llıloekow:adıa diz9i1rıerı Nıarer Ahmln- _ u.:,.a,.:M ~...ı: a.-.d-"'t:il·-•.._ll• 2) ERZmWll DDdllYOLV IL\."ITl!flN .A.Ç:UŞ'70Uld.. lı.;" · ı· - 1 d k b" d ~ · · ı:aıı.. ~ ~Y·- .__, .,,.,,..__ e __ ._ ~ ı .. .:-:"."' '•"·ırlra &•Werietaa- ıetmekte Ttirlr"'e iie ttalya arasında ar nazarın a a ıl cgıl eskı :rwn- . 'bi .;ı :_ 1'.tft.3ft- .. -......-: 11,U - 2 - f,.15 - &a R • .._ :prlilki -· R ~--~ • • ' SU.J - • geçmış gı yl,,U,!,U-, ~~ 90W"& )'U- r- 1 

~ z ~lri Herwiei,. AÜllalt.ıam ili ıhaamn ıw.edilw derecede c!tizel· ~ ariamaz. Nall~al • ~yafistler ~- zilmün ıslak olduğunu farked.iace. ..._ gümleri ..._. ..ı 9.JO ela 'NINZbAn..ı iLi.VE RAıg ı 
~ ~eoo8ıen ~ Plttie .Uağwww ~ 'Biltayet Roma~~ tıa~ hir 1mmı besli- kendi kendime; ben ağlamlj2m ... .di- 11.A."dNELal 

~~·~~~~~~~~~w~~~~~~~~~. ~=======================~ &... ~ tıwaie!.. nda1aiıt ı1--,,._ ve l"ransa tara- ca '9ir parti tamamen zamane adam- ll lliml · ..... ı.....: .,.ti S ~- ~~ _ . ua erı yanımın ~ ; • M kbJa M d '-.. ~ ~ ':'81:.19 Vem. &iw Ur- fmliaa tut.Nağun 'g'Östermektedir. lannt!an, nmrailerden ve yalancılar- - Tahmin edemezsiniz nasıl yan- IDema era nDa Ü j e 
~ ---ln-• . ~lııan lreeP"Hlbr. ~ ua1mamm :g&rteren a- aan terekk'ift:> edemez. lllezheblerine dıl sıl d"' ::-..:ıüle' di ,..,.,:ı., bel 
~~ '-~ ~ .mıaJ6.. limeıda- 'lımu1H A • • ar, na OV.u.uy r. Yw-. - Göıderil:air.i )'Ol1naa.a, lalllUdıanma nei u t , ,

1 
m. -.,nQııel 

llte , _ _.,._ . .«ifil Wli etmektedir. merlmt ve o nisbette de mutaassıb ve ki geçen sene bukadar ağlaman:ılŞLU'- biiyiik ibir meı1d:ir. e.a ~ -mır; '* rrn 'ı açaeeek cııı1an 
~· lııı.ı.~ .an, TirkiJ'BIİ Zira ııtaı,.ım on Hd -adalardaki as- mttteşebbis olan bn kimseler nas.)IG- ciı yara t d. d d litıa ı 
~ ~ •+rıiedllt .S- kerl hazırlıkları durduğu gibi, ltaı- aaı - "SOsyallzm imanını bol§eviklere a~d ki aze~ ı ke on ·~n g9; .. .: 'ati; . • 1 2 1 

~~::."Ur-~ ~ a - pıı ahfhile Tftrk eabi!leri arasın- ~eten ~rer~ feda etmeyi düiü- bmn:rr:ıicra!:rn: g:s~:\ır: Ç E M B E L • TAŞ ~ .._ B bsm aa, w ezcWJe, mıan mMdettenbert aemeZler mı? ltr misli ~ b ., elem· . r:: ~ "1a.laa qi bir Jııawa,.... .-,ı"44ula ~ Ulchıju 1lo • Uzakiaa kat'i bir ıey &öyh !ğs le yqıya.caklar&r. ı.. a ve 

-. aıı1 .. • .. ile 'ftrk 9atdlleri araımıta deniz ~"ttabi imkia yoktur. Tahkikat meü- ı.taM.ı Def~ ~U.~ .... 1.ı:ı:-ı·nı·z . 
..._,,, - -. 4iill ~ J - rk .. lllıwt 78li hftan teeads cesini 'beJdbrelia. -·- .-...... ..1--..-. UI-,.~ -.... .._.r b ııta· .. , • ----.u -795 --~-· ''11•••••••••••••••••••• .. -••• ıpw~ ve .,, ı 1 : ... .,... o.llW y~ - Kaç ıüadür itini llmrm.ek içia ı 

Sinemasında 
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't.atürk, ismet hönÜt Salih Bolokla beraber manevralarda 

Bir Hatıradan Bir Akis 
Sakarya Harbinden Canlı Bir Kaç Hatıra, 

Onun Hususiyetleri Ve üfulü 

Salih Bozok'un 

nı sanıyorum.,. 

Sakarya muharebesi esnasında cep 
heyi teftiş ederken, eli mi, ayağı mı 

şda kaldı bilmem, attan düşmüş, 

iki ka1-rga kemiği kırılmış, ciğerle-
·ne batmıştı. EvvelA. bir §eY hisset

mediğini söyledi, uğdurdu, masaj 
yaptırdı. Bir kaç saat sonra ağrılar 
başlayıp ıztırab çoğalınca Ankaraya 
dönmeğe mecbur olduk. Rönqen • 

Yazan: 

Dün Bütün Millet 
Atasına Ağladı 

Her Tarafta Yapılan Merasimlere 
On Binlerce İnsan İştirak Etti 

l 

tl'sküda.r H~"vinde Ata köşesi 



il tKlNC1TEŞRlN 1931 

Yazan Selim Nüzhet Gerçek 
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KARA GÖZ 
Meşhur ''Baskın,, Oyunu 
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Ağaoğlu Külliyatı ı - lstanbttl 1939- ı 
Fiyatı 40 kum§ 

ll ı liı, ; i, li lı li j! :ı: 11ı1 1 ı !I ıi , ;ı 
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~-işte bUtün yazılarının kitab halin- , 

de toplanması lazım gelen bir mu -
harrir. Çünkü Ağaoğlu son seneleri- il 
mizin en fikir kurcalayıcı muharri
ridir. Çünkü Ağaoğlu Ahmed, Türk :;; 
inkılib tarihinin en heyecanlı çağ -
lannı manen ve maddeten yaşamış, 

Türkçeye çeviren : HÜSEYİN CAHiD YALÇIN 

Türk milli hareketi esnasında tam Al manyaya Toprak Temini 
S - Anladık. Karagöz, sen benim ma, meşhur meseldir: it sürü de pa· manasile bir mütefekkir rolü oyna-

tdunı niçin sormuyorsun? ra kazan derler. _ .a2 - ise, artık her §eyi bırakarak mün- nıanlar, ilk defa olarak, meydana 
Se l . d k mi§ bir muharrirdir. lngil h b K - Senin adın nedir? K - ni sürük eyım e para a- ş·· h . k. b .. ... iJe hasıran buna sanlmağa lüzum gös- çıkıyordu. · tere esu. ına kes-

s - Bana adla sanla Tussuz Deli b . Milli Mücadele yıllarında, Ei up esız ı unu gonm rızas ·ro· H b" . . . b""t'" . t · ı . t ..+.. ık ak d .• .. zanayım arı.... e ki rd Fak t zaman I ten ı. er ırımızın u un ıra· ane en a e9 .... n ç arm uşun-
8ekir derler. S - Beni dinle. Sen bu mahallede hakimiyet prensiplerinin neşri ıc;ın ~ )h·np:ı~ac~ adi ı~. tı a. .0 

.• demize ve bütün enerjimize muh- ı:esi bizde naho§ tesirle.r yapıyor-
K - Zaten senin tatsız tuzsuz ol- bekçilik eder misin? çalışanların başında Ağaoğlunu zık- 5i11i delr ·estınekehn ayda hıç~ mldu~- tac olan böyle bir vazife yan ted- du. Sanki bir ittifak her iki taraf 

d b. -...:.ı d W•ı ·d· ? ş s a e e e m ususun a aız o ugu Uğunu pencereden bakarken anla • K - Neye bekçilik? retmek ır ViUUe egı mı ır · · · e hak . ..dahal ed T ti lıkla birlerle ve tereddüdlerle fiile çı· için ce iyi ve kirh bir işden baş-
"·- S - Sana ayda beş yüz kuruş ve- A'•demirin dedigıw· gı"bi: ii!! ışe mu e er. a 1 Artık Re. h' b··t·· k b" t ı n-- • · tinad ed bi 
"4&111. ·.T 1 k b l edil · · 1 ·• k kanlamaz. ıc ın u un a ır eme ~nne ıs e • 

S - Sana bir gey söyliyeceğim. rir, üstesine üstüne başına yaparım. "Toprak ana göğsüne dü§en her a u w ~·~yen şe~; : geçırm~ politikasını münhasıran bu gaye- lirmiş gibi! İngiltere ile pek kolay 
K - İstersen iki şey söyle. K - Ağzını bozma.. hakkından tohumu aynı cömertlikle büyütmez. yutil mruk ga 

1 
U§er. b .. ak .. ımız_ va • ye tevcih etmek lizımdı. Bu vazi- bir ittifak. aktedilebilirdi de. İngiliz 

S U da ba liri. ha B w .. w .. d b" .. .... e arar arını ugun u manasız f" .1 k k . d" 1 . ; h isti.f d . b" - Ben bu akşam r yam • ge m ··· u topragın gogsun e ır gur ve ı= Ih Ul"k "h . ti .. :.b· t ts fenin ve onu ıı e çı araca vazı- ıp oma...czıs: er a enın ır mu-
..__ S ş· di "d .. t'" ·· su c u zı nıye ne l.A ı u a- . . . . u.--

1 
W• • bile-

"'111111 gördüm. - ım sen eve gı er, us unu gürbüz başağın sivrilmesi için şart-
1 

d . a ·k· .11• t w .. felerin takviye edilmesınden gay- kabılı olmak .IAUIUge ecegını 
1r • ba de<Fia+;.o..,; B iki" k ar ı şım 1 ı mı ı opragımızm uc;- . . . b. k k dar kurnazdı ~ - Hayırdır in§3.llah. §llll 6"'.l._ ... -n. uraya a- lar öyledir ki bu tohum topragıw n ce-1 t b" . b· ı ı :k 1 aktık· rı milllhazalann mahsulü olan ır ce a . 
S w · di kad d k + ...... dı Yalnız lan :--tı ...,;... e ırıne 1 e ma • 0 mıyac ' · b"I ı l ·d· Ş d dn .. ü film li ki ahira - Ey oglum,§Jm ye ar o • n ~ . on gu.ıoç e .. D&.&.&' vir ve zulmünU yenecek. kurağın Alın k . . A d . tik Jest ı e yapı mama ı ı ı. urası a ....., n e m • 

lan dokuz kanm vardır. Bu akpm bakarsın ki içeriye adam almasınlar. kah tah ül edi'. h:er tU; bali ~nd .. a~mı okc 
1 

vdr~pad a azaıs d~ Bedahati kabul etmek iktiza e- ne bir Alman harici siyaseti 19M 
.... _ d ··ıdu- K · n....- k la yaşın nna amm p, nı usunme c er ın en . . . aln d J lünü be i . ~ kim çıkarsa onu a o w, - vı-w o Y· .. .. • . . k · , . , .k. derdı: bu gayeye enşmıye y ız e aponyamn ron msıye-
lanı yüz kiei olsun, dedi. S - içeriye adam alırlarsa gelir lu ruzgann ımtıhanınd~ g~e ~e j bulunacaktı· H.a~ır,. Rcıch ın ı 1 harb imkan verirdi. Silahlanma ya- bilirdi. Bundan Almanya için çıka-

wr Sen b.lm beni bul ancak ondan sonradır kı bu gUneşın § Şark Serhadlcrını hız ecdadımızın b "d aki b. azarı . eak ti 
1 

tarif tah . 
~ - tuzsuz musun ı em am- ursun. . . . , ı !5 . . . bo 1 rışını an ve s n ır n a ne ce er ve mıne zor 

1ba, _.. babanı tuzlamağa geldi. K _Sizi nerede bulacağız? altında bır olgun ve verımlı kudre~ e azımperver barcketlerıne . r~ ~a- gözönünde tutmak lizımdı. sığar. 
S- Ben babamın vasiyetini yerine S - Mandırada. membaı olarak yer alıp sivrilecek - fi yuz. Bu~da·n· başka.. ~e~·.let·ı·ı~.'.zı?. Bütün ittifakların heyeti mec· Umumi Harb vukua gelmiye-

bti.........ı.a_ K _Bir aylık peııin isterim tir.,, ~ ve kavmınnzın <..razı buyuklugunu al b bak d tedk.k cekti 
:---~aw. ~ · Ei! . b • k d muası y nız u ım an ı . 

K - Vasiyetname meydanda yok. S - Al bakalım. "Para verir, gi- Ağaoğlu, tabiatin bu çeşit vergisi il! t~cıkıl eden .0 a~ım uv~·ct ke ;n· edilmeli ve onların hakiki kıymet· 1904: de dökülen kan 1914 • 1'91.8 
S - Amma uzattın ha ... Bir insan der,, bir insan, olgun bir insandı. Bu se- =- ların s~yesın~cdır .. Bu~une a ~r leri takviye olunmalı idi. Avrupa- de . on misli fazla kan dökülmesine 

a\.ba . . . . p d bebled" k" k okuduk"a .. _ m yaşıvabılmcını;:e ımlmn vermış . "' hından bir kafayı esırger mı? K - Ben de eve gıdeyım. " er e- ır ı onu, anca -:: • v ı; : _ . · . .. .. .. -.. da arazi mi isteniyordu? Bu ancak manı olacaktı. 
K - Bu koyun kafası değil a bi· den çekilir,, Bana baksana abla. nu daha iyi anlama~-çalıştıkça ve il y~gane amıl bu arazı buyuklugu· Rusya zararına olabilirdi. İş böyle Ve bugün Almanya dünyada na-

l'ader ... lnsan kafası insan. Kansı: "İçeriden,, Ne var, ne is- anladıkça sevmek tabu olur. İ! dur. . . . . . .. . . olunca, yeni Reich, Alman kılıcını sıl bir vaziyette bulunacakb! 
S - Bak ben seni kaç illetten kur· tiyorsun? Bunun için de eserlcr:ni tanımak ıg Bu hal çaresının ıyılıgmı ısbat Alınan sapanına toprak temin et- Herhalde Avusturya ile ittifak 
~: diş ağnsı, boğaz ağrısı, K - Yukarda bir külah vardı, ba- lazımdır . · ;;:;; eden başka bir sebeb dalıa vardır: mek ve bu suretle millete her gün- çok manasız bir geydi. 
bae ağrısı, göz ağrısı, kulak ağrısı, na versene. Kendine layık birer e\'lad olarak 6 Avrupa de\'letlerinden çoğu bu- kü ekmeğini vermek için, eski Bu mumya devlet Almanyaya 
boYun ağrısı ... Daha sayayım mı? Ka - Al bakalım. yetiştirdiği çocuklarının "Ağaoğlu ı ~ giin tepeleri üzerine oturtu!ı:n~ış "leutonique,, şövalyeleri tarikati- bir harb yapmak için bağlanmıyor· 

l{ - Haydi sus karın ağrısı. K - Benim bir de sopam vardı, Külliyatı,, nı bastınnağa başlamala- • ~ ehramla ra ~enzerler. Kendı.lerının niıı yolunu yeniden takib etmesi du, ebedi bir sulh muhafaza etmek 
S - Sen §uraya otur da ben seni nerede? w w rı çok alkışl:macak bir har ekettir. : - A\·rtıp~d~kı mes~_ha~arını mw;~~m- icab ederdi. için bağlanıyordu. Sonra bunu ga-

Uk Posta ile ahrete göndereyim. Ka - Aşagıda kapı aralıgında du· lo .d 1 k. k" ~ d b hr "' ı == lcke!crrnııı o mufnt gcnış! gınc, Böyle bir politika ·için Avrupa- yet kurnaz bir surette, monarşi 
17 mı o unur ı ·agı u anı ~u ve- :::=::: . • . . 

1 
· 

. n - Belki ben sonuncu posta ile ruyor. .. .. .. . , =~ harıcı tıcarctlcnı n c ıeı~ın.ıyetınc da imkan dahilindeki yegane mUt- i1;;inde Cermenliğin bati fakat mu-
tideceğim. K - Buldum. Bir de biiyiik bir bel ya ~u .buhran butun ese. le ı ın tab mı 1 ~~ ilh .. ni$betlc gtlliiı t: denıh.: ... ck ka- tPfik İngiltere idi. hakkak imhası için kullanacaklar-
. S - Sen beni dinle. Şuraya otur, kuşağım vardı. gecıktınnez. • . f_': dar kiiçükt ür. Zir\'e Avruı ~da k:ı- Yalnız İngiltere iledir ki, gerile- c1ı . 

diı çök cebinden bir mendil çıkar Ka - Al bakayım onu da. Hesapça Bu defa çıkan "Ben Neyım,, ve ;;.: ide bütün dün) ada, den lcbilir . r imiz bir k<'re temin edilince Cer- Bu da bu ittifak kadar imkin- ı 
boğazın'a bağla. 

1 

sen böyle ne oluyorsun? onunla beraber basılan "'fann Da - j i:~ Bundan yalnız Hırleı::ik Devletler menlerin yeni haçlı seferlerin~ kal- sız ve manasız bir şeydi. Çünkü 
k - Mendili boğazıma niye bağlı· K - Mahalle bekçisi. ğında., yazıları A~aoğlunun ahla.l;: , ;: milstcsnadır. kılabilirdi. Bunda bizim hakkı- kendi hududları dahilinde Cer-

)a.Yıın? Ka - Mahalle bekçisi mi dedin"! davasmı biri p.,ikolojilt ve rePlist, ö-1 ::;1 Onların Jrn"ddcri J.C>ndi kıtala- mız <.>cd::ıdımızın hakkından daha menliği imha hareketinin kökünü §1 
S - Kellen yere düşüp de toz ol- Şaşarım köpeklerin çamaşır yıkama- teki sembolik ve id alist iki cephe · ~ rınd, d:r. düny •. nm saıı· kısımları - az değildi. Sulhcülerimizden h iç- kazıyacak kadar kuvvete, azim ~ 

~ın. sına. , sile ortaya koyan birjbirinin öz kar- ==ı na ancal, zirve ik tem. s ellerler. biri ~arkın ekmeğini yemekten im- ve karar ruhuna malik olmıyan §1 
l{ - tn~yetinl~ yerin ~~~ine bat. K - Vay köpekler çamaşır yıkı- deşi iki escniir. B urada Ağaoğlu , ~~ Bu_ .cıevleti~ı. ~ ~iç i~idıhne~:i~ ~a~ 1 ina göstermiyor. Halbuki sapana bi~ ?evlet taraf~n~an Alı~anl.ann ı 
S - Eğer benım kestigım kafayı yorlar mı? devrimizin ahlfıksızlıkbrını tel: şalı- ~~ ~ ha.lı kuv\ c~.nı \ c A' rupadaı.1 mus yolu kılıç açmıştır! mıllı menfaatlerının faal bır mUda-

~ıunezsen kÖ§e başında <:.!ikici , · .. r, Ka - Sen kendini muhafaza ede- r.ına huJfısa eden bir te\ azu st>ı:-ıbohi ::-..;: tc::-..-ılekcci devleti rdcn çoğunun l ngilterenin teveccühünü cclbet- faasına intizar etmek doğru de-1 
0

taa gider diktirirsin. miyorsun da başka yeri mi muhafazu gibi görUnür. Çünkii 0 , in ·: ... i ku . ~ zafını vücudc getiren ~ey de bu- r-ıek için hiç bir fedakarlık çok ğildi. Almanyada, o tahammW e-
. l\ - Bana baksana. Bu kafa ye- edecek, gözetliyecek~i11... surların, ancak bc'}eri :•ftflm ı kanı- ::-; <lur. fe:nla tcl~kki edilmemeli idi. Müs- dilmez Habsbourg'lar devletinden 
~den çıkmaz anlıyor musun? Çı • K - "E~inde sopa, basm~a kiil~h yar:ı.k, kötü benlikleri tC'~l ir ederek, _ _ !~g.il~Cr" bile bu .söyle~liJ·ıc-:!m.in tc.mlckclcrdcn, dcnizler~e ~ev~~t ~lınan ırkına mensub .on ~~~yo~ a!i 

"'411'88. be§ para etmez. perdeye gelır,, A canım bekçı, verelım t ashihi kolay olcluğuııu y .... lan<lan bi- ~ aksını ı b .. t eder bır delıl dcgıldır. Ye fatvettcn vazgeçmeli, İngılız ınsanın mukadderabna ıstedıgı gı- ı 
S - Yerine daha iyisini korsun. etli, peynirli, sade bekçi. ıenlerdcndir. ::~ Çiinl::ii nritnnya imparatorluğu sanayiine hiçbir rakabette bulun- bi hakim olmak imkanını çekip 

~ ({ - Dayağın meyanesi geliyor. Z - "İçeriden,, Gündüz de bekçi E . k ·ıcr"mize tavsıye ederiz ~..; mevzuu l.ıah.:olurkrn Anglo · Sak-1 mamalı idi. alacak kadar, milli his ve karak-

1 ek zor etme, pişman olacaksın. dolaştığını bilmiyordum. 1 • ~~ı 0 ~~~unı türkçc> olaı ak ban- ~~ son dünyasının mevcudiytd pek 1 Du net iceye yalnız sarih ve kat'i 1 ter yok idiyse A vusturynnın geniş 
S - Ben bu başı çıkaracağım. C - Galiba efendim aylık toplu -1 ~c ;:rı!rinin bir listesini de bura- s kolayca unu~uluyor. 1nı..>iltercnin i bir vaziyet bizi isal edebilirdi : Dün- ı ve cUretkarane düşünülmüş pUı.n-

11._ıc - Onu daha gözden çıkarma • yor. 1 ~n .;ave edelim: 
8 

vaziyeti yrılnızca Birle)ik · Devlet- ıya ticaretinden ve müstemlekeler- lara yardım etmesini gerçekten 
""'111. K - Vay köpoğlulnn mana vercii- )a ı 

1 1 
. d 1 1. = lerle kültür ve dil iştirakinden do- den \•azgeçmek; bir Alman harb beklcmeğe mahal olamazdı. Avus-

S K buk k 1 Bek . I' bel . . I' bek . Azcrbavcan c ıçesm e f' ı.m \ 'C 2 l h h . b" A d 1 ti d k it 1 • d k. R . h ' al 
l{ -Seorbekm~, ça d çı ank rım. k erd. bekçı: et ı {ÇJ, peynır ı çı, Ahu~d _ Üç medeniyet _ Teşkilatı = ~yı, c: a~gı kır vrdt~p1 a ev e - do~~an~ası~ han .vazk~eçme k.k t b. du~ya m~tesbın ke

1
es ık b~~tcünm .

1
-

- n nı zıvana an çı araca - sa e çı. 

1 

. . ::.::; nın \'::.zıyetıne ıyas e ı emez. .~etıce şup esız ı muva a ır ıgı vazıye e a ı ara u mı -
'1ta. IJ bakalım "Bir tokat atar,, Z - Kız Cemalifer. E~sıye kanu_nu ~erhı • ~ı~kuk~ E .- ~ .. ::: Almanya •için, sağlam bir arazi tahıli1 olacaktı, fakat bir azamet let için kat'i mücadelede ne vazi-
-:- Vay ben bu yaşıma geldim ge- C - Efendim. sasıye Nazarıycsı - ~eşkı~:ıtı Esası- ~-= politikasını iyi neticeye isa l etme- Ye ~vket istikbali vardı. yet alacağı istidlil olunabilirdi. 
le bana hiç kimse tokat atmak §ÖY· Z - Ortalığı topla, sil, süpür. Ya- ye kanun~~uz~n tarıhçesı - &rb_cs.t · nin yegane imkanı Avrupanın ken- öyle bir devre oldu ki İngiltere Herhalde, Cennanizmin seneden 
~un, fiske .bile vurmadı. Bu ne kında bize misafir gelecek. 1 insanlar ulkesınde - Hukuk tarıhı. iij disinde y~ni yerler elde etmek i-

1 
bu istikamette müzakereler cere- se~eye dah~ çok t~yi~ görm~ine 

({ t, bu ne cüret.· C - Siler süpürürüm efendim. Cilcl: 1 - Devlet ve ferd - lranda 15 ;:; di. Müstemlekeler Avrupalılarla yan etmesine müsaid davranacak- musaade edilmemehydı. Çünkü A-
S - İster ciro et, ister etme. K - "Kapıyı çalar,, Bekçi geldi, asırdanberi Türk hükumetleri - Et- 5a kesif surette iskan edilmeğe kabi- tı. Çünkü, nüfusun tezayüdü yü- vusturyanın müttefiklik kıymeti 
({ - Gel senin alnından öpeyim. bekçi. 1 rUsk medeniyeti - ilk Roma ailesile ~ liyetli görünmedikçe bu gayeye zündan, Almanya için herhangi bir ~c~ .Alman uns~~ m~vc~· 
8 :: Öp ~ahın kab~~Yl·. . C - "içeriden,, Ne istersiniz efen- ilk Türk ailesi arasında mukayese. 1 hizmet edemezler. Fak~t, on doku- mahrec aramak ve . lngilte~nin ~y~tı ile gerçekten temın edilebı· 
it Sen sahiden babayıgıtm.ipın. elim? zuncu asırda sulh yolıle Avrupa yardımilc bu mahrecı Avrupada, lirdı. Fakat bıı yt)ldan da aynldı-
8 - Oldukça.. K - Hanımı isterim efendim. 1 1 içinde böyle müstemleke hizmetini yahud lngilterenin yardımı olmaz- lkr. 
it - ~a baksana! ... Dayı. C - Hanımı ne yapacaksınız? B E R L ı· T z görecek topraklar elde edilemezdi. sa, dünyanın herhangi bir tarafın· Mücadele kadar korktuk!~ bir 

8 - Söyle bakalım mısır buğdayı. K - Hanımdan alacağım var, o- il Hatta, şiddetli bir harbe girişme- da elde etmek bir zaruret olduğu- tc~ yo~tu ve buna da en gaynmil-,._9- Sen ne İl yapıyorsun baka· nu istiyeceğim. 294 latlklll ca:ldeaJ il den böyle bir müstemleke siyaseti nu pekala anlardı. saıd bır zamanda mecbur olacak-
. C - Canım, verecek bir şey iste- fi takib ctmeğe de imkan yoktu. Hal- En evvel, asnn başlangıcında, lardı. 

:- Bot gezenin bo§ kalfası... yin de veririm. Akeam lisan kurlan 1 buki bu harbi Avrupa haricinde Londranın kendisi. Almanyaya Mukadderattan kurtulmak isti-
- Kayıkçıların boş kalfası mı? K .- Bekçi aylığı verin. Y 1 yerler elde etmekten ziyade Avru- yaklaşmağa çalıştığı zamanlarda, yorlardı. Fakat boşa çıktı. Dtınya-

lt - Boz gezenin boş kalfası... c - Biz buraya geleli daha ne ol- Fransızca - ngilİZCE pa kıtasında ülkeler elde etmek bu temayülü teşvik ve teshil et- nın sulhUnU muhafaza rüyası gö-
.. ~ - Demek ki hiçbir işte değilsin du ki? Almanca 1 için göze almak daha münasib o-,mek lizımdı. Son senelerde ger- rUJüyordu. Halhuki Cihan Harbi 
••

11
e lb.i? K - Aylık vermezseniz haftalık lurdu. çekten müdhiş tezahUrlerini müşa- iJe uykudan uyanıldı. 
:- ~lim. Bir İl bulamadım. verin. Haf tada 3 ders, ayda 4 lira , , Bir kere böyle bir karar verilir- hade edebildiğimiz ruht bilet o za- (Devamı var) 

'&kıl doğru söylUyorsun am- \Sonu 6 mca sayfada) D .. :ıtmi lllBIB 

)o; Baka be!.. Bu akşam somun cuklara yaptırırlardı. ÇünkU, ucuz ya mek için midir acaba? ı kılmış bulunuyor. 
l'l~a kızan! .. pılırdı. Bugün, ağır sikletten gayri güreş- . Belki, bu fikirlerime itiraz edecek· 
~~U; yenilmişti. Babası ekmek Fakat; iyi bir pehlivan kisbeti o ~ 26 JENE BAŞ PEHlİYAMLIKEDEN MEJHUR leri, kilo kategorisine ayırmak bir iler vardır. Bu, itirazlar da şöyle ola-
~Yeceğim bu akşam sana, diyor- vakte göre tam beş Osmanlı altın li- ı ·_ K El AL. ro çok fenalıklara meydan vermektedir. bilir: 

ftt.e rasına çıkardı. ' I ,_ N UN Gü RE Ş l ERİ Hemen, her pehlivan, kategorisini mu Yağ güreşi müvuene güreşi oldu· 
b.h'~; Aliço da böyle yetişiyordu. Bu sebeble, yeni pehlivanlığa gi - hafaza etmek ve kategorisindeki ki- ğu için kuvvet ve okkadan ziyade me-
~m bUtUn çocukları boğuşa, ren ve desteye çıkan gençler ve ço • No: 9 YAZAN: M. Sami KARAYEL lo üstün koymamak için mütemadi- harete istinad eder. 

4Jı pe}ı}jvan olurlardı. cuklar pırpıt ile müsabaka yaparlar· yen rejim yapmaktadır. Bu, rejim Bu itiraz yeknazarda doğru gibi 
)e Ço; on beş yaşında iken, deste- dı. ı - Deste, ğı okka ile ölçülmektedir. pehliv~a.nn ~cudlerini yıpratmak.- görünürse de yanlıştır. 
bt~iyordu. Köy dUğünlerinde ve Deste güreşi demek, yağ güreşinde 2 - Küçük orta, Daha doğrusu bugünün pehlivan- ta ve turlil türlil hastalıklara sebebı- y ln w güre . d ğil" alafr 

.,Ql!l t kted" a ız, yag §1 e ' anga 'le d gün)erinde yapılan güreşler- ilk merhale demektir. 3 - Büyük orta, lığı ruhi varlıklardan gayri et ve ke- ye vcrm~ . ı~. • .. ve serbest güreşte muvazene ve ma-
~eye çıkar, akranlarını mağlO.b Yağ güreşine başlıyanlar evvel! 4 - Başalb, mik müsabakasıdır. Halbuki ; bızım alaturka yag gur~ baret musaraasıdır. 

4)i · deste güreşi müsabakalarına girip 5 - Baş. Kasablar gibi, pehlivanı yalniz et şinde okka yoktur. Pehlivanın vücu- H h . pehli alnız k t 
~ Ço~un babası ona, pehlivan kis- boy ölçüşürlerdi. Yağ güreşinde beş dereceli müsa - ve kemik wolarak ayırmak bilmem ne dü et ve kemik olar ak alım ve ~k:f güre v;pz! yı t u~~ 
>lııtı~l'ine kaim olmak üzere, pırpıt Desteyi kurtarıp _baş alanlar, kil - baka yapılırdı. Fakat; bu güreşlerde kadar dogrudur. satımına tabi değildir. Herhangi bir ve ~ e. ş aff ~ ecru 
i-:_lll!Ştı. çilk orta derecesine çıkarlar, küçük okka farkı yoktur. Bugün bile, ağır sikletten yukarı pehlivan istediği kategoriye çıkar ve etmışse k.a~yen muv a olamamış. 
ağ eo;ı__ rta d t · ı· k k .. ··k rta b kk . k . b .. 1 .. •. N"h t .1 .1 tır. Bu gıbılere hamal demek daha ti Jti8 ""'-e§İnde pırpıt demek, bir ne- o yı a emız ıyere , uçu o a- Bugünkü güreşlerde olduğu gibi, o a, yanı ategon tanımıyoruz. oy o çuşur. ı aye , yeme, yenı e d w 

1 ~ bettir. Kisbet sahtiyandan ya - §1 olanlar, büyük orta müsabakaları- her pehlivan kendi okkasına göre mü Meseli; doksan kiloluk bir ağır sik veyahud galib gele gele kategorisini ogru 0 ur ... 
~. ' her tarafı derindedir. Pırpıt na girerlerdi. Büyük ortadan sonra, sabakalara dahil olmazdı. let pehlivan yUs yirmi kiloluk ile de bulur. Bütün güreşler, muvazene ve ma-
~~n ve kasnakları "beli,, de- baş ~tın~, b~ altından sonra da, ba· Bugün alafranga ve serbest güreş· karşı karşıya gelmiş bulunuyor. A.lt- Bu suretle hareket , pehlivanın in. baret işidir. Pehlivanların kuvveti, 
' diger tarafları bıranda bezin • şa gureşırlerdı. lerde, her pehlivan okkasına göre mü tarafı için kilo kabul etmek ve kılo kişafına da meydan vermi§ oluyor. muvazene ve mahareti idare eden va· 
~~~ bir nevi kisbettir. Yağ güreşinde dereceler uu suretle sabakalara dahil olur. kategorisi ayırmak beşer çocuğu- Sonra; kendi kendisini denemek ve sıtalardır. 
-ı.ı, Pehlivanlığa hazırlanan ço- taksim olunmustur: Görfililşor ki. bugünilıı pehlivanlı· nwı incinmemesine meydan verme - mevkiini bulmak fırsabna da sahibl ( Devunı nr') 
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Bir Hatıradan Bir Akis 
(Ba~tarafı 4 üncü sayfada) laştığım zaman ellerini göstererek: 

1ıln yolda geçirdiğimiz gece, biliyor- - Bu gece çok rahatsız oldum. de-
8Unuz hareketimizi gizliyebilmek için di. 
c\nkarada -sözde- bir ziyafet verili- Ben gözyaşlarımı göstermemek 
l'ordu ! için baaımı eğmiş, önüme bakıyor-

Ronyada bir, Ak5ehirde iki gün <lum. Bütün kuvvetimi toplıy~r~k: 
kaldık. Şühud kasabasını geçtik, cep - Geçer, hepsi geçecek ... Dıymce, 

~ENi 8ABAB 

Beşiktaş - F enerbahçe 
Bayramda Oynuyor 

h_e:Ye yaklaşıyorduk. 26 ağustos gece- ancak işitilebilen bir sesle; 
8l.ıı.i Rocatepeye yakın bir vadide ça- - Bilmem .. Fakat h~ızamı kay - İstanbul muhtelitı Ankaraya gi- yonasına bugün Kadıköy stadında 
dtrlarda geçirdik. Sabaha karşı bu bediyorum. Ben başka bır adam ol - derken Demirsporun tstanbula gele. de\•am edilerek nihayetlendirilecek-
"-<Iiden Erkanıharbiyei Umumiye dum ... dedi. rek Galatasaray ve Fenerbahçe ile tir. 
lteisi Fevzi, Garb cephesi kumanda- Yatağında biraz doğrulmuştu. iki maç yapacağı yazılmıştı. Büyük alaka ile takib edilen ve mu-
ın İsmet Paşalarla Atatürk ve mai- - Yatırayım sizi. dedim. Biz tstanbulda Demirsporla iki vaffakiyetle neticelenen atletizm mü 
~etleri Rocatepeye vardık. - Sen yatıramazsın ... Hizmetçiyi maç yaparak yorulacak Galatasaray, sabakalannın ilk iki günü sonunda 

Sabah ta olmak üzere idi. çağır... Fenerbahçe ve Beşiktaşlı oyuncular- ı bugünkü nihai müsabakalara Kuleli 
li'ecirle beraber evvelce takarrür Hizmetçi yastıklarını düzelterek, dan teşekkül edecek İstanbul muhte- 80 puvanla başda, Deniz Lisesi 40 

[ İstanbul Belediyesi Ilanlan 1 
tık Muhammen 

teminat bedel 

150. - · 2000 Bebek - 1stinye yolu üzerinde Emirgfı.n caddesinde 5& 
No. lu Salıilhanenirı. ankaz satışı. 

3. 60 

Senelik 
kirası 

48.- Unltapanında Haraççı Kara Mehmed mahallesinin Ka~k 
iskelesi sokağında 15 No. lu kahve yerinin kiraya venl· 
mesi. 

Tahmin bedellerile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı işler ayı ı ay· 
rı açık arttırmaya konulmuştur. 

İhale 16/11/939 perşembe günü saat 14 de Daimi Encümende yapıla· 
caktır. Şartnameler zabıt ve muamelat müdürlüğü kaleminde görülebilir 
Talihlerin ilk teminat makbuz veya mektublan ile ihale gUnü muayy~ 
saatte Daimi Encümende bulunmalan. "9034,, ' 

••• tlt.iği veçhile düşman cephesine kar- onu yatırırken, ben söyliyecek bir !itinin Ankaraya yorulmuş gideceği puvanla ikinci, Maltepe 31 puvanle. 
Şı topçu ateşi açılarak, muharebe §e~· bulamamış, yine; ve lstanbulu layıkile temsil edemiye- üçüncü, Bursa 20 puvanla dördüncü l\luhanunen 
~ladı. - Geçer ... Diyebilmiştim. . . ceğini düşünerek bu vaziyette muh- olarak girmektedir. Kuleliler aynca.t ,.e_m_in_a_t __ be_d_eı_ı 

tlk 

Mustafa Kemal Paşa, o anda, top- Kulaklarımda titriyen son sesı ış- telitin Ankaraya gitmesinin doğru iki yeni askeri rekoru kırmış bulun-
lar gürlerken, düşman başkumanda- te budur: olmıyacağını bildirmiş, Demisporun maktadırlar. 
ll.ı liaci Anestinin bir sözünü batır- - Bilmem... lstanbulda yapaca~'l maç.lar evvelden Bugünkü karşılaşmaların progra- 209,44 2792,50 
~l§tı. Dilimin ucundaki son suali sora- 1 takarrür etmemiş ise 1stanbula gel- mı: 

Bilmem kaç ay evvel bir ecnebi ga- mıyorum Salih Bozok'~· Faka: ne o-1 mesine mi\saade edilmemesi hakkın- 9.30 400 metre seçmesi 
~ci Haci Anestiye 11Mustafa Ke- lursa olsun sormam lazım, dıyorum lda alakadarların nazarı dikkatini 9.45 Disk atına 

45.00 600.00 Beykoz fidanlığı için alınacak 10.000 adet peyııır te
nekesi. 
Mayıs 940 sonuna kadar Haseki, Cerrahpaşa, Zührev. 
hastalıklar hasta 'tanesi ile Zeyneb Rfı.mil doğum evin-. 
deki fakir hastalardan bir sene zarfında vukuu muh· 
temel azami 1117 vefiyat dolayısile yaptmlacak ted-rtıaı Paşayı tanır mısınız?,, demişJ o kendi kend1me. Nihayet, yüztine bak- celbctmiştik. 10.05 Yüksek atlama fin işi. 

dt: maktan çekine!'ek, bu içli adama ~.e Memnuniyetle öğrcndi.ğimize göre 10.10 400 metre final 63,00 480,00 Haseki ve Beyoğlu hastahaneleri için alınacak 1200 
. "Bu ?.atla henüz cebhelerde te~er- büyük bir ıztırab ve elem vcrecegı- Demirsporun lstanbuldaki maçları 10.25 El bombası metre Dimi. 
~etmedim!,, cevabım vermi§ti.. lş-,mi ha.brlamamağa ~lı.şarak, ve yut- yapmasına müsaade edilmemiştir. Uzun atlama 37

1
73 503,00 Mezarlıklar müdürlüğü için alınacak tabutluk kereste. 

lır o anda 'bu sözü aklına .~e~ kuna.r.ak ~bildim: Bayramda Ankarada bed;ı? terbi: 4X100 metre bayrak yarışı Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarda yazılı işler ayn 
Uatafa Kemal Paşa da. guliirnsıye· - Soıı guıı? yesi ve spor kursu talebelerı ılc Gazı Gençlere muvaffakiyet dileriz. ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. !hale l3 '11/939 pazartesi günü saat 

tek: Tekerleklerin gürültüsünden baş- Beden terbiyesi enstitüsü talebeleri Askeri liseler futbol 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Şartnameler zabıt ve muamelat 
~·~~redes.in, hay~ H~i ~~· ka ses yok. Bir.~~lü cesaret edip te arasında hentbol ve 4XM!1. ~lTak flkatUrU laablt edlldl mtidürliiğli kaleminde, görülebilir. Talihlerin ilk teminat makbuz veya 
.ı, Ydı Hacı Anesti.-,, diye latıfe c- muhatabnmn yuzune bakamıyorum. yarışı ve İstanbul muhtehtı ıle An- _ . . _ mektubları ile ihale günü muayyen saatte Daimi Encümende bulunma • 
"'Yora Bö le k da.r geçti bilmem Acaba .. k 1 1 Bugun bitecek aUetimı musabaka-. ..

8943 u. . . . . y ne a kalktı · kl .. .,., kara muhtehti arşı aşma arı yapı • lanndan sonra gelecek haftadan iti -1 Iarı. " 
~~~erm~~~ffi~lik~~~~ ..• :~~~lı~ent•~M~~d~~ ~~B ~~~~~======~===============~~~= 
"'411U, o gündü? gitti mı'? Başımı çevırdıgım zaman ... da iyi bir gün geçirmek için lstan -~ .~ e .• ~ ız N f Veka" letı·ndcn •• 

Salih B k d' .... lY. ..... eden cevab y .. .,,ıar ı......n .. an gözlerinden başka b ld d b .k. . .. U Be - lıse1erının iştira.Jule yapılacak Aske- a ) a 
\J ozo , u;;ı~ ~ ~ . u a a ayran:u.n ı mcı gun ~ . 

1 
f tb 

1 
f'k .. - . edil 

tı'<li: canlı bir tarafı kalmamış olan Salıh şiktaı:: ile Fenerbahçe arasında husu- rı lıse er u o ı stürü tanz1m - ~1 . b' 
- n· ·· v kıt:. "O 1Bo k' b'rd ·· ı ihtiyarlamış . ~ roiş ve oynanacak sahalar ve hakem- 27/11 939 pazartesi günü saat 16 da Ankarada Nafıa Veka eti ınası h .oır kaç gun sonra... a u. ,, zo u, 1 en yuz yı ' si bır ma" vapılacaktır. Bu maçın . . . . "d" ı·· ~.. d d t ıanan malzeme eksiltme komisyo-ı,..er zaman neşeli görünürdü. Ammn rökmüş, bitmiş buldum. Fenerbahç"'e sta"' dınd" ~'apılması ka- ler şu suretle. tes_bı_t edılmiştir: içinde malzeme mu ur ugu o asın a op 

"1:11 ~ n "' M l f k t nunda lstanbulda gi.imrüklU ve montnjh olarak tamamen buharlı yn.h~d 
il.ok_ Ce en neşeli günü, zaferi kazan - Neden sonra, biraz kendine gelir rarlaştırılmıştır. aç ann 1 suru: . tamamen mazotlu veua.bud kısmen-buharlı, kısmen mazotlu olarak teslım 
-gıtnız ·· d" gibi oldu ve titriyen bi:r sesle konuş- .. .. 14/11/939 pazar saat 9. Kulelı - ,, A 

_ .-~un ~· . . ? • &r!K'st Gureş l\fusaha.Jmlnrı Deniz lisesi Fenerbabçe stadında. şartile atat ve yedeklcrile beraber buharlı silindirin beheri 8500 ve yine a-Latıfeyı, şakayı sever mıydı· tu. Yine haber aldıgı"' mıza göre uzun ed kl n be be tl ·ı· dirin beheri 8250 lira muhammen - ''O h · yerinde vaktind'3 _Ben "O nun arkasından ağlı- . · 

1 

14/11 939 pazar saat 9. Maltepe- lat ve Y e ene ra r rnazo u sı ın 
~ " er şeyı • ' " zamandır Anadolu turnesınde bulu· · · c bedelli ıo adet yol sil~ndirinin pazarlık usulile eksiltmesi yapılacaktır. ~'l>tnasını, sevmesini bilirdi. Birin~ yacak adam değildim. Bu günah bir nan serbest güreş yapan pehlivanla- Bursa Jıse~ı !ieref stadında. ı· .. d .. 
~ tıaa da kalbini kıracak gibi ols'l., ' kör tesadüfün, bır aksi taliindir. rımızla memleketimizde bulunan ec-ı 26/11/939 pazar saat 9 Kule ı - Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 425 kuruş bedelle malzeme mu ur 
a.~ geçmeden, ilk fırsatta gönlünH Her bakımdan bu kadar kuvvetli nebi pehlh'anlar da şehrimize gelmiş- Maltepe Fener stadında. lüğünden alınabilir. 
'lllas . ı h . b' d • .. Ier'min önün- ' 26/11/939 pazar saat 9. Bursa • M kk t t · t "'"b ını -hem de nası , ne oş Yd. ır a amın, on aı, goz ı ler B·t uramın birinci günü aüreşmek . . . uva a emına : 

·• bit · a· ö l · •· d b' 'b' ·a· ~ · · agıw r ag~ ır · ' J ' t- Denız lısesı Şeref stadında. f ği .
1
. d' 

1 
· tu ~lb ... - ıhmal ebnez ı. Ye zar .. , e ır mum gı ı crı ıgmı, üzere hazırlıklara başlamışlardır. 1 lstcklilerin buharlı Yeya mazotlu olarak tekli edece sı ın ır enn -

d ar, ınanalı sözler, cümleler bulur- sönmekte olduğunu gördükçe, hiç bir ~' 121939 pazar saat 9· Bursa - Ku- tar bedeline nazarnn 2490 No. ıu kanunun 16 ncı maddesine göre olacak-
~ ki ... Zaten dediğim gibi; çok gü- şeye inanamıyor, aklımı kaybediyor, Askeri lise atletizm leh Şeref stadında. 
~konuşurdu. Ve fasılasız, saatlerle'dcli oluyordum. şampiyonası 3~12 .93~ pazar .~t 9. Maltepe - tır. lsteklilerin buharlı veya mazotlue şartnamesinde yazılı vesaik ile bir llı tatlı ı tı d "0 ölürse ben nasıl yaşarım? Denız lısesı Kadıkoy stadında. 

ı:t .. _ --· ana r ı. " r_,,.,,. hafta rt . .. U b 'f l Ş . T ·ı Ad A likte a'ı"Ili gu··n saat 16 da mezk\ir komisyonda hazır bulunmaları lizımdıı ~ sof d -insan .hali bu- o Böyle bir şeye imkan göremiyor, ve ~en cuma esı gun aş - .n aç an azı ezcan ı e nan - J 

~?1~ bi:e~iş in~~ ka:.3ı~ bunu, kimseden gi~_emeğe lüzum göT~- lıyan Askeri Lisesi atletizm şampi - kın idare edecektir. '5801,, "9354,, 
Ilı.' hızım uykumuz gelırdı. Gozlerı· miyecek kadar tahıı buluyordum. Nı- . . .. .. .. •1ı fı ı 
•• 'n.kapanır gibi olduğunu sezince; tekim bilahare doktorlar da "eğer tazimle, .hürmetle optUm, optum.:·ı v-e Jek Su"bay Okulunda Bı·r l tı· a ~lıh uyuyorsun!.,, diye kızardı. O'nun tabutunu görseydin, mutlaka Sonra bılmem ne halde, nasıl dışaıt ı ~ Uı 
~e 11 

de ellerimi uğuşturur: "Paşa 'l olduğun yere yığılır, göçer gider- çıktım. . . .. .. . . . 1 
l'apayım •t t var amma takat d" ı demişlerdi. 1 Fakat ~ok sakın gorunebılmek ıçın ı . .hfaf 

~<Jk!,, derd.' ı ~ızgınlığı geç~r gU-
1~1 

.. B" b"t'. kl başı _ olanca kuvvetimi, irademi sarfedi - [Ba~ tarafı 4 iim•ü sayfamızda] dan okuması bir çok yabancıların Ye lemeler ... Şarka karşı az çok.~ 
"di.,, ım. ' n.:;:.n·t: us u un a ım m 'yordum. Arkadaşım doktor Vasıf da de kumanda ettiği milletle yer yü - kısa görüşlü kimselerin gözlerinde i- ile bak.a~ garb menıleketlennı hay-
...._ So ...... ., dan gı ış 1

: .. • . . yanıma gelmişti. "Artık burada işi- zünde örneği olmıyan bir kalkınma çinden çıkılmaz bir macera gibi gö - raıılık ~~ın~e b:raktı. . . • 
k n guluşu ... Sabahleyın, gunleı clenbcrı benı miz kalmadı ı di'-'erek onunla bir t ,, h . . . d k. .. dü Fakat milli mücadele başanl- Ataturkun dilnya barışı ıçın mesa uıibıı h . . . d" be . - 1 b rakm d dı tak"b ... ,, ,, - savaşı yap ı. ~ e cpınızın e ya men run . . . keli 

1 
k 

~'belan aberını . §~m ı~ ~un ag • ya nız ı ıyan, a ım a m r ı likte tekrar Başyaverin odasına gir- bildiği inkılibla.rla bugün dünyada dıkça teşebbüsün ciddiyeti anlaşıl - ısı de her mem~e~P.~te. ta . r c arşı
)Q"dtı çık~n bu ıkı kelıme ıle duyu- eden arkadaşım Malatya mebusu 'a- dik. Ot"ada yalnız kalmak için çare- söziine güvenilir bir Türkiye yarattı. dı. O zaman yabancılar kendi tabirle- lan~mıştır. Ken?ısı ~Uyilk bır asker ol-
\ıe b· &ankı. Sarsıldı, bembeyaz oldu sıfla beraber evden c:ıktık. Saat se - ler düı::ünüyordum. Doktora: A •1 Tü' k 

1 
. , rile "Kenıalist. hareketine önem ver- dugu halde mılletın kurtuluş sava -

' ır ........ ddt k d Öle k' b - d- 'tt'kDog· " sı r gençerı. ' fakı üz· l'd · ~ Ôtf' ... u e ses çı arama ı. y - ız uçuga .ogru saraya ~ı . ı . . - ı - Fethi Okyar'a haber verelim.. Atatürk asker olarak, şef olarak meğc başladılar. Kurtuluş hareketi - şında muvaf o ması erme ı en • 
~~ı]{ Une. baka kaldı ... Neden sonra nı Başyaverıı: od~ına. gırdık. ~ıraz Bu odadaki telef onla olmaz, git san- fikir adamı olarak hayatında tek bir miz ilerledikçe "Kemalizm,. de yeni bulunduğu millete hedef ola~ak sulh 

kesık anlattı: sonra da sıhhı vazıyeti anlıyabılmek 1 tralden konuş dedim. .· t h kk k tt· k . ,.· sa\·aştı. bir mana ifade etmege· başladı. Harb- yolunda çalışmayı ve medenıyet yo-......_ B" .. . . .. · · b "O t k d d ~ _ ' şey ı a a u e ır'.me ıçm . . .. . . . k 
l'q İdi UYtık .krızd;n bır kaç gun s.on- ıçın en 11 nun ya .a 

0 asına og_ ı O, odada~ çıkınca ben de telaşla .. Türk rönesansı,,. Onun eseri mey _ den sonra kurulan enternasyonal sıs- l~n.d~ yukselmeyı ışa.ret. e~~ en-
lı1tte . lı"ethı, Celil Bayar, ben bır • nı çıkıyordum .. ~erdıvende .. yaver ~ cebimden bır zarf çıkarmış, masa - danciadır. Yaratt1ğı ruh içimizde ya- temin haksızlığına karşı muka\'emet, dısmı sulhseverlere sevdır?1ıştir. 
~tıv,,. ~anına girmiştik. Kendisinde kadaşlardan bırme t~duf ettim. nın üzerine bırakmışbm ki, doktor şıyor yutulmak istenilen bir milletin kurtu- Büyük Türk: Türklük ugrun.da kat 
t\ı" et hissettiği için neşeli, konu - "Ne var, nasıldır?., dedim. tekrar içeri girdi. o·.' .. .. C'h H b' luşu ugr~ unda mücadele, uluslar ara- landığı bütün yorgunlukları gıdere -
d "Ol- g··rd ..... b' .. nı b B' el · r d unya, Ataturku ı an ar ı so- k k d .. t 'h bT . B'z 
"'ll. ~n od ugu ldır ru~adY,': -~· a "!.or- - ır~z di~vv . ıkn ~yor u, zanne1 - Biribirimize bakıyor, ses çıkara - nunda kurulan enternasyonal sisteme sındaki münasebetlerde müsa\'at pren cc a tın: mus1derı ~yudy~. ı 11 ·h 1• 
,, ,. e evve en gor ugum ruya- dersem şım enJe sıyon yapıyor ar mıyorduk. Nihayet· . . siı)i blitün bunlar Kemalizmin ma- onun aç gı yo a ve ıien ısıne epı-L"lllattı k k ·rı d' b d' ' karşı mukavemet etrnış bır general .... . 

1 
d·-· ..... :

11
• Şef ;"ltlı. m. Buna pe eyı en ı, ceva mı ver ı.. _ Sen bir lahza bekle ben dışarı 1 na ve şümulü içine gfren mefhumlar mızden evve rey ver ıgı .ı.u.ı ı ı.ı;'lahaı 1 ··ldu B .. 1.. .. 0 d ldın y t k d . • olarak tanımıştı. Osmanlı mparator- .. .. . . • .. 

1 1 
.... , .. . d .

1 
. d • 

' ara gu .. u, son gu uşu ı: ~w ayrı ı. a a. kr~:~na çıkıp geleyim, diyerek gayet sakin luğu Büyük Harbde mağlub olmuş, olmuştur. Ataturkun ıçtimaı v: kul- . sme~ e:;onuknun ~:n be ı.~{e C: 
-..... ya Ra.§ gım ~la~ umkumdı da kta- bir eda ile kapıdan çıktım ve kar- toprakları istilaya uğramı~, ordusu tür hayatımızda yaptığı inkıhıblar, ~~n ıl ye. O§ac~e;w., uktı er em e 

Son görüşmeniz? san ızanın ag ııara o a an çı ı- şımdaki boş bir odaya kapandım . • . . . . kendini politika işlerile alakadar ol- olmekten hıç penamız yo ur. 
~ '.,Ctözlerini ebediyen kapamadan ğını gördüm. Salih Bozok bir sigara yakt~ ve ~ıl·a~t~~:~c~ıd edıl·mı~~· ~ali duru7u mıyan halk tabakalarına yakından Onun yolunda yürümekle, ölmiyen 
~L~lı' evvel, bitişik odada nöbet Ve anladım .. her şey bitmişti.. bir sızısını benim bile d~'-'dugu· m kalbini Bıy·ı· .~kgıl/· b'u vaalz~ybel ~ ırkgenera ın tanıtmı"br. Türk kadınlığının mede- Atatürke; ölmekle fani Atatürkc ka-

il ,, J uyu -:ı.ar ın g ı erme arşı mey- :> - s·· .. b'" "'k "l" .. ' ~ JOtdum. Hastalığı ağırlaşınca, anda anladım bunu. avuçlıyarak: ni ve siyasi haklarının temini, yaban- vuş~c~gız. . ozum~ uyu . o unun şu 
~~~~ar aramızda böyle nöbetleşe Odaya giriyordum, Hasan Rıza - Neden sonra gözlerimi açtığım gözlerim yaşarmadan tekrar okuya- cı memleketlerde en geniş nlakayı u- "8?,ız ıf~desı!e. ha~~me .~·erıy~rw:?: 
~lııe~egi kararlaştırmıştık. Ben sa- mani olmak istedi, dinlemedim, gir- zaman kendimi hastahanede bulmuş- mıyorum. "O,, bir 18.hza bile gözle - yandıran bir inkılab hareketi olmuş- Benım naçız vucudum bır ~.el-
~~ı 11 ~ördünden dokuzuna kadar dim. turri ,dedi. rimin önünden gitmiyor.,, diyen Salih tur.Harf inkılabı, tarih ara.<;tırmatarı, b~.t top~ak ?l~caktır. Fak.at Türkiye 
tı. ;l'dırn. O sabah altıda zil çalmış- Örtülmüş olan yorganı açbm, önü- Şimdi, aylarla evvele aid bu mü - Bozok'un, en acı günümüzün ilk yıl dil inkılabı, layiklik, şapka giyilmesi, Cümhurıyetı ılelebed payıdar kala-
'ıq a_ııına gidip gelen Rıdvan bana: ne diz çöktüm, henüz soğumamış o- lakatı yazarken, bana: "Atatürk'c ı dönümünde ne hale geldiğini dilşün~- memleketimizin iman yolundaki ham cakbr. 
~· dedi. Karyolasına yak lan elini avuçlarımın içerisine alarak aid bizzat yazdığım tek satırı bile miyorum bile. KANDEl\IİI~ leler, ticari ve ikbsadi bakımdan iler- Heyecan içinde dinlene? kurmay ~l 
... ~ bayın nutkundan sonra mr Yedek su-

dayanan bir Holandalı, babam Holan
dada yerleşmiş, bir Fransızdı. Anne
min birinci kocası bir Almanmış ve 
ondan da Şmit isminde bir erkek ço
cuğu olmuş. Ağabeyimi Holandada 
iken hayal meyal hatırlıyorum. Sarı -
şın gürbüz bir delikanlı idi. Benimle 
fazla meşgul olmamasına rağmen o • 

~ nu çok severdim. 1900 senelerine doğ 
~ OASUS ROMANI Tefrika No. 2 ru üvey babasile yani benim Fransız 

it ~~Utun hayatımda açık yüz · ısus doğar. Tıpkı, okumakla gaze - babamla geçineıniyerek evimizi ter • 
'· ~enin karşısına çıkmaJlll3 • teci olrnıyacağı gibi. Hadisatın, gör- ketti, ve Almanyaya kaçtı. 
~ili oti~a §ahsiyet deği§tirnıi§tim. [günün tesirleri elbet inkar edilemez, Babamın Fransız olması dolayısile 
ıt~b~·du~ gibi, bugüne kadar, ço- fakat bilgi görgü, nihayet ruhdaki bu lisanı fevkalade iyi biliyordum. An 
~ ~ bil nemden de almanca öğrenmiştim, za) "· e e tanımamışlardı. Şu bal- meyli inkişaf ettirir ... Ben de casus ten evde her iki lisan biribirine tercih 

'
ıı.hı,_ ... u haı. de maveradan gelen bir doğdum. Şimdi müsaade ederseniz 
. "ilet a edilmeksizin konuşulurdu, mektebde ~ v esı,, kimseye tanıdık edemez size kendimi takdim edeyim. ingilizceyi, lisana karşı olan kabiliye-
Yatı.ae .kitabı, her alakadar olup o- İsmim Lote Braun, Amsterdamda timden mi, yoksa, fransızca ve Al • 

llhafa karar verdim. 1891 de doğdum. Bosnasarayda A- mancayı iyi bildiğimden mi, gayet ça 
Lote vusturya Veliahdini öldUrdükleri za- buk öğrendim. 

~- MEDHAL man, 23 yaşında delişmen bir kız - Tamamile serbest ve baslosız bü-·~~t· 
llnce insan casu.s olmaz, ca- dun. Annem ecdadı Alınan köküne yüdüm. Babam rahatını .seven bir in-

bay talebesi geçen yıl Ebedi Şefin hasandı, ancak geçinecek kadar çalı§]- lannı öğrenmeğe kalkmış, hafif ma- yata gözlerini yumduğu zaman Milli 
yordu. Halbuki, ben büyümüştüm. vimtrak bir başucu Jambasının ziyası Şef !smet lnönU'nUn millete neşretti
Giyinmeğe, süslcnmeğe ihtiyacım var altında onları tarassuda yeltenirken, 

ği beyannameyi okumuş ve merasime dı. Arkadaclarımdan, bu hususda ge- o gün evimizde misafir bulunan tey-
ı.- nihayet verilmiştir. 

ri kaldıkça, içime bir hüzün çokerdi. zem tarafından yakalanmış, ve ertesi ~~~~~~~~~!!1111!!!!!~!!1"!!!!!~~ 
Bunu anhyan annem 18 yaşıma bas- günü de annemden temiz bir dayak istanbul ASliye 4 üncü Hukuk Hi-
tığım sıralarda beni bir ihracat şir- yemiştim. kimliğinden: 
k ti. d kt'l 1 k ı ti d. Abdülgafar Vecdi Selen tarafıııdan e ne a ı o o ara yer eş r ı. Kapıların arkasından dinlemek bi-

Yeşilköy Şevketiye mahallesi Bülvar Peşimde aşıkların dolaşması fevka- rinci adetimdi. Holanda ihracat şir - sokak 
45 

numaralı evde mukim Mus· 
18.de hoşuma giderdi; hele, kahraman ketinde çalıştığım sıralarda dahi bu tafa Sabri ile ayni adreste mukim ka· 
lık yaparak gözüme girmek istiyen- huyumdan vazgeçmemiştim. Beni a- rısı Ulviye aleyhlerine ikame edilen 
ler beni pek eğlendirirlerdi. Ekseriya, lıikadar etsin etmesin, müdilrc gelen 

391527 
No. lı 

2897 
liranın tahsiline 

bir iki sevgilimi, her ikisine de yüz bütün mektupları, fırsat düştükçe o- dair olan davada mUddeialeyhlerir1 
vererek dövü~ürür, bundan tarif e- kumak teşebbüsünde bulunurdum. Bu ikaınetgihları meçhul olduğundan 1 
dilmez bir zevk alırdım. Fevkalade sayede miidürün, kansına hiyanet et
meraklı idim. 13, 14 yaşında cinsiyet tiğiııi, güzel bir metresi olduğunu da 
ürpermeleri geçirdiğim bir devrede öğrenmiştim. 
bir gece beklemiş, sabretmi§ ve ya - .Mektebde iken de böyle idim . .Me
va§ça ayakuçlarıma basarak, annem- zun olacağımız sene muallimin içti
le babamın yatak odalarını, bir gün ma.ında hocaların neler söyliyecekle
evvelden kapıyı delerek üzerini be- rini öğrenmek için 2 saat dolabın i
yaz boya ile sıvadığım bir delikten çinde kaldığımı hatırlarım. 
seyretmeğe, onların mabrıun hayat- ( Devanu var ) 

ay müddetle ilanına ve muhakemenin 
18/12/939 pazartesi saat 14 de tali· 
kine karar verilmekle muayyen gtin 
ve saatte her iki müddeialeyhin mah· 
kemede hazır bulunmaları veya ka 
nuni bir mümessil göndermeleri, ak
si halde muhakemenin gıyaben cere
yan edeceği tebliğ makamına kaim ol
mak üzere ilin olunur. 
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N E W. YOR K BELEDiYE elektrik idaresi birinci 

sınıf muhtelif marka radyolar1 arasında fenni in

celemelerden sonra - 265.000 radyoyu General 

Electric fabrikalaru.- bir defada slpar1t vermitt1r. Sizde bunun gibi 1940 model Gene r a 1 E 1ectr1 c radyolara dinledikten sonra evinize 

bir General Electric radyosunu alacaksınız. 1940 Akumüıatörli ve cereyanll radyolar1 9eldl. lill.IŞ/lt AHlll•ANI# llAHlıArl•iı 

:::1~ GENERAL ELECTRiC MAGAZASI .. ~~ .. ~~ ~•ddN ~-. , ........... j 
<" "' t ~ .--- --·- ~ -- - ~ - - - - - • • - - - - - • • • - - L - -- , _-,,), ~ -- • - - .. , - • , 

iLE SABAH, ôGLE VE AKŞAM 
Her yeaiekten sonra günde S defa muntazaman dlşlflriaizi fırçalaymız. 

Galatasaray Lisesi Ahm Satlm Komis
yonu Başkanhğından · 

Muhammen mlktan llyata ilk teminatı 
Kilo Kr. Lira 

~~~~~~~~~~~ 

1000 130 98 Kaymak 
Galatasaray lisesinin mayıs 1940 sonuna kadar ihtiyacı olan miktar 

ve muhammen fiyatile ilk teminatı yukarda yazılı kaymağın 17 teşrini
sani 1939 cuma günü saat 15 de Be)IOğlu İatiklil caddesi 349 numarada 
Lisel~ muhasebeciliğinde okul komisyonunca açık eksiltmesi yapılacak -
tır. İsteklilerin şartnameyi görmek için okul idaresine ve ticaret odasının 
yeni yıl vesikası ve teminat makbuzlarile belli gün ve saatte komisyona 
gelmeleri. "9015,, 

inhisarlar U. Müdürlüpnden ı 
I - Değiştirilen şartnamesi mucibince 1 adet IJnotyp veya lntertype 

JUi dimıe makinesi kapalı 7A1"f usulile ekailtmeye konmuetur. 
li - Muhammen bedeli sif 8000 Ura, muvakkat teminatı 800 liradır. 
IU - Eluiltme 27/Xl/939 pazartesi ıünU aut 15 de Kabatqta Levazım ve Mü· 

laılyaa tubeelndeki alım komisyonunda 7apılacaktır. 
iV - Şartnameler her IÜD .ınü ıeçen ıubeden parasız alınabilir. 
V - 1'17atsız teklif ve katalollar ihale ıününden en az bir hafta evvel tetkik 

edUinek üzere Tütün fabrlkalar tubeslne verilecektir. 
V1 - Mflnakau7a lirecekJer mühürlü tüllf mektublarını kanuni veuikle 3 7,5 

ıüvenme paruı makbuzu Ve)"a banlta temlnat mektubunu ihUva edecek kapalı zarf. 
larını ihale saathıden bir saat evvel mezlıdlr komfs7on bqkanlılına makbuz muka-
bilinde vemıelerl llln olunur. c8330> 

Cini 

••• 
MabunlMll 

bedeli 
Mlktan Lira iL 

Zımpara taşı 50 takım sif 2900 00 
Arap sabunu 3000 Kgr. 630 00 

Eksiltme 3 7 ~ t.emlaatı 
Lira Kr. Şekli Saati 

217 50 Pazarlık 
47 25 Açık ek. 

14 
16.30 

1 - Şartname ve krokisi mucibince yukarıda miktarı yazıh iki kalem 
malzeme hizalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

ll - Tahmini bedelleri, muvakkat teminatları, ek.ailtme saatleri hiza
larında yazılıdır. 

IIl - Eksiltme 27 /Xl/ 939 pazartesi günü Kaba taştaki levazım ve 
mi\bayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve resimler her gUn sözü geçen şubeden para8lz alı
nabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 1,5 gü
venme paralarile birlikte mezk<lr komisyona fflmeleri ilin olunur. "9385,. 

Tepebaşı Dram 
kısmında 
Bu akşam 20 - 30 dı 

ŞERMlN 

••• 
lstiklil Cadesiade Komedi 

Kısmında 

Gündüz 14 de 
KEL OOLAN Çocuk oyunu 

Gece saat 20.30 da 
BlR MUHASİB ARANIYOR 

• • • 
HALK OPERETİ 

Bu akşam 9 da 

Cumartesi akşamı fi 
(Modem Kızlar) nn 

Yazan: M. Yesari ~~} 
Pazar ve bayram günl< '~/i 

ri matineler 16 da ...-. 

Tuvaletınizi yaparken 
Pudra altına daima 

KREM 
sürünilz~Pu~~ ~~ tu~ 1

1 ve akmasına mani olur. Yağlı 

ve yağsız olan tüp ve 1 

Baı, Diş, Nezle, Grip, Romatiznıd 
Nevralji, kınklık ve bütün ağrılarınızı derhal keset 

lcabınd• gUnde 3 k•fe •llnablllr • 
Her yerde pullu kutul•n ıer•rl• leteylnlz. 

-------~ 
• 

Denizyolları Iıletmeai 
Kooperatif şirketi DiraktörlUGündan: 

Kooperatifimizin mağaza §eniğini yapmakta olan Ahmed 

Kooperatifteki hizmetinden 26/ 10/ 939 tarihinde istifa suretile ayrıbll 

ŞEKER BAYRAMININ 
Tadı 

vazoları vardır. j tır. Keyfiyet ıttıla hasıl olmak üzere ilin olunur. 

--------------------------~ S~~M~~SbciS~hHuhk========================~ 

HACI BEKİR 
Hakimliğinden: 
Davacı Fatihte Y.,evzi Paşa cadde

sinde 13 No. lu apartmanda 2 inci 
katta Nigar ipekçi tarafından Sım 
Paşa kızı Fatma ve İbrahim Hurşit 

ı kızı Zeliha aleyhlerine 39 / 1706 N o. 
lu dosya ile açılan İst. Çarşı mahalle-Şekeri ile çıkar 

••ı•••••••••ı•• si Bodrum han alt kat 58 - 59 - 60 -
60/1-61 sayılı dükkan ve gayrime:ı-

lstanbul Asliye Altıncı Hukuk Ha- kullerin şUyuunun izalesi hakkın-

klmllğlnden: daki davanın yapılan muhakemesin-
Davacı, Şehzadebaşı Baba Hasan de milddeialeyhlerden Fatma ve Ze

Alemi mahallesi Kınk Tulumba 80 • lihanın ikametgahlarının meçhul ol
kak "20,, numaralı evde oturan Hay- masına binaen ilanen arzuhal ve da
riye tarafından kocası ikametgahı veliye ve muameleli gıyab kararlan 
meçhul Rüşdü aleyhine ikame eyle • tebli~ edild.i~ hald~ mah~emeye ~gel
diği boşanma davasının müddeialey- memış. ve ıtı~az ~ılmemış old~~: 
hin gıyabında icra kılınan muhaka • dan .m~ddeabıh ~Uşa~arda k~bılıyet~ 
mesi 800unda: kaydi resmi ile kan taksımıye olmadıgı ındelkeşıf ehlı 
koca olduklan anla.tılan taraflardan vukuf raporile anlaşıldığından mü • 
kocanın ihtara rağmen evine dönme- Mıarın bilmüzayede sablarak para
diği 1313/ 939 tarih ve 239 numaralı sın~n .h~lar ~rasında ~e ~isse
ili.m münderecatından anlaşılmış ol- l~rı .nısbetınde ~~rık ve -~ksımıne \'e 

masına binaen tarafların boşanma • bıl~U~le masarıfın ta.~s~~ıne 6/ 11/ 39 
ıarına dair verilen 10/ 10/ 939 tarih tanhınde gıyaben hukum ve karar 
ve 962 numaralı hüküm müddeialey- ~~rilmiş old.~ğun<lan tarihi .il.andan 
hin ikametgahının meçhuliyetine bi _ ıtıbaren 8 gun zarfında temyızı dava 
naen gıyabi hüküm fıkrasının tebliğ edilmediği takdirde hükmün kesbi I 
yerine ge~mek üzere on beş gün müd- kat'iyet edeceği ilanen tebliğ olunur. i 
detle mahkeme divanhanesinde asılı Sahibi : A. Cenınleddin Saraçoğlu 
tutulmasına karar veri~rek talik e- N~riyat müdürü : Macid ÇETiN 
dildiği ilin olunur. Bualdığl yer: Matbaai Ebüniya 
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