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Bir Yangın Felaketi 

500 le 1000 Arasmda insan Yanarak Oldü 
H 

Petrol Sahasında Bir Göl Ve U zerindeh; Ada Tutuştu 
Binlerce Kifi Cayır Cayır Yanıyor Ve Kurtarılamıyor 

Marakaybo, 15 (A.A.) - [Venezuella] Marakaybo 
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bakasile örtülü olan Marakaybo gölü bir alev deryası lı::ı. 
gölü üzerinde kain Gunilla kolonisinde bir yangın çık- !indedir. Gölün kenarında bulunan takriben 300 kulübe 
mi§ ve büyüyerek bir ifet halini almıştır. Yangın, bu de derhal yanmıştır. Ateş, korkunç bir sUratle büyü
kUçlik eehirdeki bir barda, bir gazolin lambasının pal- mektedir. Ada ile göl arasında mc\"Cut bir köprü kez:ı. 
lamasından çıkmıştır. Şehirde ikamet edenlerin çoğu, ateşin tehdidi altındadır. Bu köprü yandığı takdirde, 
civardaki petrol madenlerinde çalışan işçilerdir. Az zs.- son kurtarma ümidleri de mahvolacaktır. Henüz yan
man aonra bütün koloni alevler içinde kalmıştır. Yüzler- mıyan takriben iki bin kişi ancak bu köprü sayesin<k 
ee kiti ölmilştttr. Ölülerin sayısı 500 veya 1000 olduğJ kurtanlabilecektir. Bir çok kişi ateşten kaçmak için, 
IÖyleniyor. Yıuıgın çıktığı esnada, kolonide üç binde•ı kendilerini alevler içindeki göle atmışludır. Gölün hEı· 
fUla.erkek, kadın ve ç_oeuk vardı.. Buradan kırk fersah nüz ateş sirayet etmiyen bir noktdşıııtlatı, iki yüz ~111 
uzakta bulunan vak'a mahalline, derhal sallarla itfaiye küçük bir vapurla kurtarılmıştır. Yangını aöndürmek 
\'e tahlisiye gönderilmiştir. Sathı kalın bir petrol ta- için yapılacak her türlü teşebbüs beyhudedir. 

Fransız Matbuatı 
Ateş Puskuruyor 

Pr. Fuad Köprülü · 
Pariate Fransız Rei•ic'iJ.mhurunan 
Da Hazır Bulunduğu Bir Mera .. 

aimde Dolıtor Unvanını Aldı 
9 teşrinisani perşembe günü Fraı.~ 

aız Reisicilmhuru ve Maarif Nazmwn 
huzurunda Paris üniveraitesi rektörii 
yedi yabancı alime Docteur honoria 
causa diplom ve ünvanlannı vermiş
tir. 

Bu llimler arll8ıtıda, Türldyede ta· 
mnmış bir ismi, İstanbul edebiyat fa
kültesi eski dekanı ve halihazırda. BU 
yük Millet Meclisinde Kars mebusu 
lJulunan Fuad KöprWUııün de iaairr. 
görüyoruz. 

Docrt:eur honoris causa unvanı, is 
tisnai ahvalcle, &zan parlaıt bit roı 
oymyan devlet reislerine ve yabancı 
namlara verilir. Bu, hürmet ve ne
saket . eserinden başka bir teY değil
dir ve bu unvana sahih olan •vat bu 
DU bilirler. 
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· " Ed•J o enzo ern er 
~ovyet - Finlandiya V ~~!!! ~••amı "Ru~:Zll~~-~,~~!! G•rc;•~ mez Tazyik Ediliyor. 

'" · t b" · · k Eg-er te- Münib suikasdi etrafındaki tahkı-h .1.eınına ın ınncı ısmı - . . . od . . b 

d d d h 1 k · ta· k · t tatmı·n I>Jstum Seli.mi fzzet Sedes'in g<;. lkımı otomobılle... Bunların m a kat genışlemektedır. Alınan m ıtası U U Un a azlr 1 mına ınanm:'A. caızse-gaye · - ded · · · 
edici bir mahi ettedir. Almanya Ha- zürne batması Ii.zım gelen bir yazıı:ıı şekli~e sokulup s?ku~~uyacagı s.~ . ş.ımdı Hohenzolem h~edanı ıle_ kra-
. · N J R"bbe tro Holan- her nasılsa gözümden kaçmış. Bir haricınde kalır. Çilnku bunların mo- lıyet taraftarlannı şıddetle takıb et

'tr 5 rıcıyek azırıh. bo~ tı ~ p, li bes arkadaş haber verdi Okudum Ha _ da,, olabilecek bir hususiyetleri yok- mektedir. Sabık Kronprens ile diğer 
daya arşı ıç ır ecavuz: eıne - · · 1 - k h " · f K •~ Jı l k • k [' J. kt · · · F ı k ı · · ··y- yıflandım. Bu siltunlara dökeceğim tur. Oldugunu farzederse er mo- prensler evlerınde mevku tur. ay-ff'llii•a ere •r G ım Q al an aonra lemedıklenm e emen e çısıne so 1 "T - ki rı . - . y k" 

4' ~ lemiş. Eğer telgraf bukadarla kalsa yanıp yakılmalanmda haklı olup ol- da,, gibi tahavvu a:a 1~grıyac\ a B • zeefrınt yeg~ı. prBaens radaova ıkm a11nksızın . . . . . . madığımı anlamak için hem onu o - nı da kabul etrnemız azım ge ır. u v a etmıştir. vye ra ı ce-İk İ tarafta aakeri tedbirler arttı ıdi, buna bır temınat .demek kaoıl 0
: kuyunuz, hem beni dinleyiniz. Sonra !tahavvülitı tabii bulduk mu mesele reyanları artmıştır. Gestapo sadık 

lurdu. Fakat Von Rıbbetntrop, sag da bük" •• •• il · · kalmaz. Fazla olarak. insan moda di- başkumandan mareşal Blombergle 
l ·ı d" - . . 1 l ·1 de hal geri munuz verınız. 

. . e 
1 

e ver ıgını 80 
e 

1 
e r Ser · luet Sed di k". ye zevkine uygun olmıyan hususlar& bazı şefleri tevkif etmiştir. 

8ovyet - Finlandiya - 1 'Halk silkunet ve emniyetle neticeyı kapmaktan hali kalmamıştır. Çünkü '"'-8:1"ki ., __ es· ~~rt ık. 
1 

da kabul edebilir. Suikasddc yaralananlardan Münih 
{So dak' be" 1 ktedi .. - . uÇ"u n ve egtortÇtmın _, ıp ı c:att ı vyetıerle Finlandiya arasın ı k ~me r. . . . bu haberin arkasından ogrenıyonız hlUklar gil>i protoplaz?nalan var- Biraz daha okuyalım: ''Ya§mak, nazi şefi Şmid ölmüştür. "ilıaker ı k" k lmış ve Fin he- Hükftmet merkezınden tahlıye edi- . · b"t fi - "İ ·u ma 

"-' e er a mı a . . . k kı Felemengın 1 ara ıgına ngı e- dır· tıpkı canlı mahlüklar gibi hare· ferace tezhib minyatii.r kırk katlı Avustaaryad• tevklfat "'"\ol liels' k" avdet etmicıtir Fın- len hır çok kunseler avdet etme te F ta f d · t d"J 1 ' ' 1 • 

ı,._ •. ın ıye "' · . . .. • re ve ransa ra ın an naye e 1 
- ket ederler dola._.<ttrlar otururlar ya- baklava orta oyunu çedık pabuç. R d 15 (A A ) - Alman -~Ya hükiımeti fevkalade ihtıyat ısele~ de _hükumet ~aka~lan bunları diği müddetçe,, ve Holanda "bu bita- tarlar kalkarlar uy:ıvup uyaıı;rlm· ke-~kül ~a Karagö;. işte ölen ve di-ıy a ıgo~ah, d d 0 0··İesinden gelen 

.""""otrle · ı t Hükumet Rus tek geldıklerı yerlere donmege davet ey- - h f kted" k ld - ' ' · ~ ' ' ugos av u u u litı . rı a _mış ır. -· . -· . 1 k ed" raflıgı mu a azaya mu ~r a 1~ ve nihayet ölürler. Kimi tıpkı canlı rilmcleri11e imkan olmıyan zevkler ve kaberlere göre, Münih suikasdinden ~l'in~ k~tıyen boyıın e~~~~yecegın~ eme t ır. müddetçe,, Almanya da bıtaraflıga mahlıtkl.ar gibi, hastalık neticesi, ki· eğltmcelcrdir.,, lsonra, krallık taraftarı Avusturyalı 
5\ıı ~ıştır. lnkıtaın ~ıı ~uy.~k .. s~bı Bir Rua blyyareal riayet edecekmiş. mi de tabii ömürlerini ikmal edip ö-ı Bu fıkra mühim. Bütün maddele- muhitlerde Gestapo ta.rafından baZl 
!ar erın Ha~goe. denız ussunu . us- dUtUrUldUIU dolru llelll Böyle şarta talik edilen taahhüd- W.rlcr. rini birer birer ele alalım: Seliı.roi tevkif at y~pılmıştır. 
~ermeyı katıycllc ~~e:nı·ş. 01

: Helsinki, 15 (A.A.) - Reuter a • !erin ne mina ifade ettiğini tecrübe Zevkleri ve eğlcııceleri öldürcıı izzetin öne sürdüğü moda ba!ıW tat- Alman cıazeteel lnglllereyl 
l'ı.ııda ır. Sovyeller Lenıngı a cı\ a jansıaa verilen malfımata göre Sov- bütün dünyaya ıw,k giizel öğretmış- mikroblar da tıpl:ı ca>ılı mahlilkları bik sahasını bulduğundan; modayı -
'-aah askeri hazırlık~ar ynpmakta~ır. yet tayyarelerinin şehrin üzerinde uç tir. Bu sözlerin manru;ı şudur: Al- öldüren mikropla;· kadar çoktur. bir kadın elbisesi olan yaşmak ve fe- . itham odıyor 
aeıı ~a Rusya~ın ~ır h~rb dar~sı~- tuklanna ve bu tayyarelerden bir ta- manya kendi i§ine geldiği müddetçe, Zevk ve eğlence mikroblarrnm da bir race için biz de uygun bulduk. Çiinkü . Berlı~, :~ (A.A.) - D. N. B. a 
~ıya?.e Helsın~ıyc _dı~loma~k i~ır nesinin düşürüldüğüne dair olan ha- kendi canı istediği müddetçe Fele- çoğunun scromu bulunmuş, bir çoğıı yaşmak ve ferace devı inden sonra Jansı .b.ıldırıyo~: . 
ltıek d ~onderecegıne ıhtımal 'eı - herler asılsızdır. mengin bitaraflığına riayet edecektir. do keşfcdil6'memiştir. F'akat bunfJ, moda değişerek bunların peçe ve çar- l~g~lızc~ Daıl~ !fera!~ ga~etcsı, ~ 
it tedır.] Rnefarın Lllv•nr• Uole- Fakat ne vakit bu bitaraflığı büyük rağmen t·anlı malılıiklarm öl1rıcsi11'! şuf haline intikal ettiğini hatırlıyo - lt~rınısanıde Munıh~~kı Buı ~er~raı. •lkın maneviyatı yUkaek rlnl ı,gall b•şlal[ı bir mahzur davet etmeden ihlal ede- nasıl çare bulunannyorsa, zcP7c "°' ruz. Şimdi ise yalnız moda değil; ha- ı~eı~erde. ya~ılan suı~asd netıccs~ı · 
4,ıl!elainki, 15 (A.A.) - Milli Mü- l" (AA ) - D"" So t bileceğini anlaraa ve bu hareketten cğlencelcriıı de 6lünıifoe çare bıılmıa- va da değişti. Bir hürriyet havaBI dekı felaketın fotogr~Oannı :u 
lılt ~için çıkarılan eni milyon mark- Kaunas,. iJ • • • u~ vye Alman a i in bir menfaat duyarsa mıyor.,, esmeğe başladı. Kadınlarımız hürrl- bomb~a maalesef hedcfıne ul~ma ı,, 

llitikraz tahvilleri tayin edilen ~ıtal~ı. Lıtvanyadakı ga~nızo,nla~ı~ derhal YFeı!menk topraklarını çiğne: Yalnız ismi bile geçmediği için l yetine ka\'uştu. Dahili, harici giye· başhgı ~ltında neşretmekte~:'hr .. 
~tten rok evvel satılmıştır. Mil- ışgalıne başlamışlar ve A ytes e gır ~ k Ik kt mevcudiyetinin unutulduğu anlaşılan 1 bilecekleri h~r kis\'e için modaya te- Angrıft bu hususta yazdıgı bır ya-
41 • "' • • •• d" - k"l mege a aca ır. d .. k ı .

1
. t' · s b lalUdafaa için saWan tahvillerin ve mışlerdır. Bugun, ıger mev ı er me- .. "nıh,. a bir pay ayırmak şartile \'•:! baiyette devam ediyorlar. Buradıı zı a, tıp ı ngı ız par ısıne men .. u ~ ianenin şimdiye kadar yüz yanında Pricnai ile Gaiziuniayi işgal . O z~?1~n ~a ~lmanyanın neler soy- umumi olarak bu teşbihi kabul edi · da ölen ve dirilen bir şey yoktur. ı diğer İngiliz gazeteleri gibi ~re 

~on Finlandiya markına baliğ ol- edeceklerdir. Askerin geçeceği yollar lıyecegını şımdıde?. ~nhy~ru;~ ~t:a· yorum. Çünkü Selami İzzet de pek Tezhib de bugün öl~emiştir. Bila- ~bi ol~ Da.il~ Herald gazetesı, gız
~"lll lannedilmektcdir. la demiryollarında, kıtaların memleke man, Felemenk hukumet f . 

1
!ic

1 
:C iyi takdir eder ki ruhRuz her şey, can kis tezhibin canlı bir eser Türk e _ lı servısın katil maksadını bun~ 

~8-ıı şayiaların hili.fına olarak Fin te girmesini kolaylaştırmak üzere ter ve Fra~saya ~arşı ya tara gır 1 etnıt- lı bile olsa, ölü sayılabilir. Tıb da linde ruhu da yenil"'J:U>" blr eser ol- daha açı.kça. ve daha ulu orta ıfşa 
"b 1 a+ lşg 1 u dört ·· · ham edılecekür yahud Fransa ve - .. ...., . " h t tk·· ..._.. edcmezdı dıyor "'-- aslarının avdeti balkın mane-ı tı at a ınmı~ ... ır. a ç gun ı- . . . • "hl'"l ed h "gov•ıe,. yı ayrı nı ., u ayn e ıK dugu- takdir edilerek Güzel San'atler " · 

.• ,.,... .. . . . 1 kt gılterenın bıtaraflıgı ı a er are- 1 h · · d ı·ı 1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1111111!!1!!!~!!'!!'!!!!!""'!!!!!!!!!!!!!!!!!"'!!!!!!'!"!!!!! ·"' \17.erine .. mtiessır olmamıştır. çınde tamam anaca ır. . .. . 
1 

eder. usanın ayatiyetıne e ı o at4 Akademisine merbut olan şark tez- -
~ - ketlerıne kafı ~uvvet ve metanete hulyalar, sevinçler, istekler, düşün- yini san'atler mektebinde tedris et- ki dirilmesinin imkanı olup olmadı -Q mukabele ve müdafaada bulunmadığı h h"" 1 'di z k - d .. ·· eı· 

I• s Ih•• R dd tt• .. . . celer hep ru un teza ur erı r. ~v - tirilmektedir. Tczhib bugün belki az gını uşun ım. er in U U e e 1 soylenecektır. Sonra,d~u. ~azıybel~kkar- ler ve eğlenceler için de bu böyle - kullanılır. Fakat bundan ne çıkar. Okumamıza devam edelim:. :·K~-
şısında Almanya ken ısını te ı e ve d" . . ragö~ ve orta oyumuzdan gaynaı mil; 

( Bastarafı 1 incide ) 
lııgntflreye K~r§ı Vahşiyane 

. · t·-· · · ta ır. Yeter kı lüzumu olan yerde kullanıl- ~ . tehdıd altında hısset ıgı ıçın va nın Okumaya devam ediyorum. "Bir k 11 k . k. b 1 robıı meçhul devasız bır hastalıktan 
··d f h kk · t" aden Fel · sın ve u anma ım anı u unsun. 1 • • ••• 

mu a aası a ına .~ ın _ ~- misal alalım: Nargile, nargile l>iiyülı: . , .. . . . . .. . gittiler. Orta oyunu ıle Karagozwı 
Muharebe Vaziyeti menk topraklarını çıgnemege kendı- bir zevkti her 1.:ahvede nargile bu - . ~~nyatur ıçın de aynı şeyı aJOylıye- mikrobu malumdu. Bir kaç kere SC· 

· · · · b ·· kt" ' bılırız f Pans, 15 (A.A.) - Havas &J&nsı sını mec ur gorece ır. lunurdu. Derken bir gü11 bu zevk has- · . rom yap11d1, canlamr gil>i oldu; a -
l.o Bir Harb . askeri vaziyet hakkında şu tafsilatı Şu vaziyet karşısında Felemengin talandı. Mikrobu malümdu, scromu- Kırk katlı ~k.la~aya gelınce: Na- kat artık uzun ya..5amaları kabil dc-

111 . rı~a, 15 (A.A.) - Reuter aJan- veriyor: ihtiyatlı davranarak şimdiden müda- nu yaptılar, canlandırdılar; fakat ne sıl oluyor d_a Selamı İzzet .arkadaşım ğildir. 
biıdlıiyor: Dün havanın fena olması yUziinden faa tedbirleri ittihaz etmesi pek ma- de olsa sakat kaldı, köşede bucaktr' oldukça ço~alan tatlıcı d~kk~l.an .. • Selami lzzet arkadaşım kcşki bize aa~linde hüküm siiren kanaate na- tayyare faaliyeti olmamış, sadece zur görUiür. Fakat bu ihtiyat tedbir- pinekliyor.,, n~~ camekanlarında o~dugu _gıbı bu- orta oyunu ile Karagözün "malum,, 
~ Churchillin radyoda veı·diği pek az keşif harekfıtı yapılmıştır. Ka- !erinin ne büyi.ik bir ıztırab ve maddi Selami b.zetin mi.iddeasını nargile y~k l~kantalarımızın lıst:ıerınd~ ~ııu olduğunu söylediği mikrobunun ismi
~ .' nazilerle müttefikler arasın - rada, cliz'i kuvvetlerle bir kaç keşif fedakarlık pahasına mal olduğu dil- ile isbata girişmesinı beğenmedik. gormuyor. Baklava bu~ eskısın · ni verse idi de biz de bunun ne oldu
ıa.. .. ~ Üitilafların ancak harb yolu ile hareketi olmugtur. Küçük müfrezeler şünülünce harbin bftaraflara yükledi- ÇUnkü bu cemadattan alınmış bir den da~a reva~tadır. Eftkıden yap • ğunu anlasa idik! He!e onlan can -
~leceğine Bitleri ikna etmiştir. ta f d 1 ba . k .f f ği zahmet ve felaketlerin büyüklüğü misal. Bu yazısını yazmaktan gaye ması guç oldugundan az yapılırmış. !andırmak için yapıldığını söyledıği 
Q°lllıdan sonra Hı"tlerın· bilhassa 1:a tı~ ansyapı .~0 en b nz eşkı a- insanı derin derin düşünmeğe sevke- ise eski oyunların yani taşıdıklan Şimdi ise her canı baklava istiyen bu seromu öğrense idik! Bu seromu kul-

, a ıye ıne arre ın gar ve şar sa- ' t · d bT ser · 1z 
Britanyaya karşı, tasavvur . ' . . der. fikir sayesinde canlı olan eğlencele- arzusunu ta mm e e. 1 ır. . amı . - !ananları bilse idik! O seromun onla-~kten vahgiyane bir tarzda :aı~ 1~. ~ren~al teııe;ıının :::k c~~ Almanya. hakikaten Felemenge tc· rin öldGğünü iddiadır. Bunu biraza· zet _arkadaşıma ~ıwsıye ederım. !ti -n canlandı'?'.'a~a- _yany~c.ağlnı ki : 

~devam edeceği şimdi tahmine- esın e 
1 ıtec e şım~ 1 şar 1 

sa cavuz edecek midir? Burasını kimse şağıda göreceğiz. Şimdi yazıyı satır n~sıle me~lıur hır lokanta .veya uk- min keşfettı~ını ıqıtse ıdık! Belkı 
~ktecıir. ne olmakta devam ediyor. Bununla kestiremez. Her halde, muhakkak o- besatı tnhhle devam edelim. k.an?a.n bı:~z .alsın ~e Y~~m ... Derha1 Selami lzzetın "artık uzun yaşama-
ı, ~lind "h ba ·· tf ·. beraber, askeri faaliyet, Sarre cebhe- tarak söylenecek umumi bir söz şu- Biz nargilenin köşede bucakta pi- fıkrını degı~~ırecektır. Çw:1k.u ~a~ - ları kabil değildir., kehanetine bir 
ll)o e §U cı et te te ruz e ın · d k d - . . • lavanın bugun unutmuş gıbı goruıı- bT d'k, ~l' ki, Alın nya sulhün tesisine sın en şar a ogru uzaklaşma ıstı - dur: Almanya bunu yapmakta kendi- neklemek şöyle clursun elan eskisı 

1 
.. -.. • • mana vere ı ır ı . 

.. ~ llılisbet :ir adım atamaz. Zira, dadı göstermektedir. Çünkü, Biteche si için büyük bir fayda tahmin e- gibi revaçta olduğu kanaatindeyiz.

1 
ı dug~ -~a.~ını. h~~rlı~a~ak :1Y~. şeylerı Selami iv.etin ya~sının son satı~-

·ı w· b .. . . . .. • k çu· k"" b d da b" t k 1 sevdıgını bıldıgım ıçın soyluyorum- lan da bunlar· "Bır arkada-fil hayıf la .. ~ il 1n ·ıt . Bel "k H ı e ıssem urg arasında kuçilk Vos- dt>rse hıçbır mulahaza onu ararın- n u. ura a ır şar oşa ım, . k da d" .
1 

. Y t' e gı erenın çı a - o- . . . . .. .. . r 1 ü .. . k h 
1 

yınc sevece ve onun ırı er ara- la şö ı ~ . ~::"teklifine verdikleri menfi cevab ges~le rdek de. hır keşıf faalıyeti haber dan donduremez. Yalnız Felemengık ~d·er ı o ~nl ~ tunl gazınb~.t~~ a a: .... e:~ sında oldugun" ' u anhyarak bana ken- nıyoArc,abay ~:ryya_erıydoerK. cırago··z n-ın,. 
lıL~ ··, ven me tedır. çiğnemek maddeten ve manen ço e nargı enın e yevm u un m""ll...,rı- . . . _ . . - vı • ~:1·• .... -~ • ...... da Almanya tarafından bö)le k 1 b" . 1 dı- . . Al leri tatm· ed ek kadar mebzul ol- dısıne bu zcvkı tattırdıgım ıçın teşck· myor mut Evuelki Ramazan wrdı la....~hbüs, Almanyanın boyun eğ- Bütün Almaa Vsleriaia 0 ay ır ış 0 ma gı ıçın manyanın • ın .~ .. . , kür edecektir . . . . . 
~ IQin bu adımı atmadan evvel çok tered- dugunu her gun gormekteyız. Buse- · amma, şımdı ı..~tmedim ............ Bele· asını tazammun ~er. - Fot.oğrafı Alındı düd edeceğine ve düşüneceğine mu- behlen de bu iddiayı Selimi izzetin O~ta oyununa gelince bugün fil - diyeler ve Halkevleri e.ıtki ram.aza" 
1>.._.llıtıer Karar Veremıyor Lon~, 15 (A.A.) - Havas ajan- hakkak nazarile bakılabilir. lehine kaydedemiyoruz. ~akı~~ o~amakta~r. Bunılar. an'anelerini diriltecek tedbir"":""'· 
,-_ "l'la (A.A.) - Amsterdamdan sı bıldınyor: B" k F 1 kl"I . tıkl Okuyorum: "Ôkiiz araba.sile Alem- oldugune hukmetmek bılmem ne de- dır ... Kaybolan gii=el adet ve an ar.t<-. . . 1 . . ır ere e emen ı erın yap an · k da d -

1 
Çti · ·· c:o- • • -~ e göre, Hıtlerın etrafın - Son haftalar zarfında, ngılız hava ,. b takl kl k .. h. b" • _ dağıua gitmek bir eğlence idi. Yazın receye a r ogru o ur. n.ıCu .oc· leıinnz bimz g<ıyretle baaü badel-

-. .... 8iyaai §alısiyetler, rivayete na - ordusu tayyareleri, Almanya üzerin- g~n ~ ~·ı ~f:~ ~o .:uk'ı'mük 1~ ~at her l·umıı sürü sürü öküz arabaları lirni izzetin pek müdavimi olduğu Şı:!· nı.etıte. nail olabilir diyor. Arkadaft· 
.~~ l«Unuı suikasdinin intikamını de devamlı keşif uçuşlan yapmışlar- nıa eş 1 

•• e fı en gı 1 
uç. Fa la yed.ide1ı yetmlve kadar insaııla dolu. hir Tiyatrosu, bo§alan koltuklarını nu~m özlnnine hürmet ederiz. n,; 

vatanı muda aaya azmetmış e e- · "Y • • • ... • •• 

k_ - \'e Alınan milletinin manevi dır. k k ti . d . t"hfaf ed"I _ Alamdag~ı yolunu, tutardı. Güulerden doldurmak ıçın, orta oyununu taldı- çare ki baau badelmevt kıyamet gıı-~ men uvve en e ıs ı ı emez · · d - b · k · 
)\ bk.~ ytlkseltmek üzere İngiltere- Alman avcı tayyarelerinin muha- ler. Almanlar bu zorluğa galebe ça- bir gün lm eğle>ı<:e hastalatıdı, mik - 1 d~n ço~ ışe Y.ar~ !~ını . ır aç deh nü.ıdedir. myametten C1'11Bl ölen dt-
....-:::--_YUk bir darbe indirmek arzusun lefetine rağmen, bu tayyareler, mak- lmcaya kadar İngiliz ve Fransızlar robu malümdu., deua8mı vcrdile1·, öl· bı~ gos~~?1ıştı;, Taklı~,, ~~ kadar 1 rilmez.n • . 
~ sadlarına erişmişlerdir. Şehirler, li - k b"I tedb" 1 . "tt•h k"t bu medi, fakat ne de olsa malıtl kaldı. I ragbet goruree asıl,, kımbilır neJu.- Arkadaşım Seli-"lll İzzete bır daha 
L. . mu a ı ır erı ı ı aza va ı - ' dar fazla h/UlA gider Behzada Ha ,_ ed . Öl cesedd" h ~llltat Alman bU .. k erkanıharbi- manlar ve askeri hedefler hayati e- lacaklardır. Binaenaleyh Almanyanın Bütiln yaz mevsiminde bir iki araba : . ._.... • ' .. teAı_ar eyım. en. . ır,_ ru 

:.....-.:" bu h ta yutab k lm d - hemmiyeti haiz teferriiatlı yüzlerce bekted·-· dd. f d k bol ak yine Alemdağına gidiyor.,, zıma, Vasfıye, Muammere ve Şehır değil... Ruhu olan hıç bır şey olmez. 
usus mu ı o a ıgı ıgı ma ı ay a ay ac - t" t k b'J" ıı· b" k · · 

1 1\11~ • • • • fotoğraf halinde tesb"t edilm" t· Öküz arabasile Alemdag-ına git· ıya rosunun a ı ıye ı ırço genç- En çok satılan mmth gazetesı o -\ -Yanın Avrupa şımalı garbısı ı ış ır. tır. · b" d .. .. . . 
~u . . . Düşman tayyare istasyonlarından .·· .. mek keyfiyetinin de burada manası~ l~~ı?e .. ır orta oyunu oynatınız a masını Karngoz,, ısmıne borçlu ol· ~ bu şarkısı hakkındaki mak - 16 sı ile Emden ve Hamburg şehirle- Fa~at Fe~emcnge. te~a\Juzun asıl nı anlıyamadık. Evet es.kiden Aten.- gorünuz. dukça ve karilerime bu borcunu ö-

~il:maşılma~ı~ça garbde de tam rinin fotoğraflan da alınmıştır. Tay- z~rlu~ efk~rıu.mumıyecıe husule. ge: dağına öküz arabasile gidilirdi. Çün- Orta oyununun yaşadığına diğer dem.ek için haftad!l bir yerine i!d ~. harbe gırışmek taraftarı de- yareciler, gayrimUsaid hava şeraiti- tır~cegı suıtesır ~orkusundan .. ı!en kil başka nakil vasıtası yoktu. Şimdi bir şahid de gazetemizin "Eski Ra- defa çıkmaye başladıkça Karagözün 
ne göğüs gererek, hazan oksijen kul- ~elır .. Bunun _A~e~ıkayı ~arbe su:~k- ise daha sUratli nakil \'asıtalariJe gi- mazan geceleri,, tefrikasının gördii- ölümü ağza alınır mı? 

~. Cevabın Mahiyeti !anmaya mecbur kalacak derecede lı.yebı_Iecck bı~. am~l- teşkıl .:~~esı 1.h- diliyor. Eğlence veya zevk bunun ö- ğü rağbet olduğunu buraya iftiharla Ziya Gökalptan Ahmed Rasime, 
Sliııgewe Tidende gazetesinin yüksekten uçarak, her türlü sitayi • tı.~~lı ~ek mubalagalı gorulse bıle küz arabasile gitmesinde değil, Alem- ili.ve edebiliriz. Köprülüzade Fuadden Hamid Züht.""'-
~ lkıUhabirine göre Alman ceva- !}in fevkinde cesaret ve azim göster- b~tun cı~and~ ~lm~~ayı çok. fena dağına gitmede. lsbatı: Selami İz7.e- Çedik pabuç, keşkUI, asi.ya gelin- yire kadar birçok tetehbular bu oywı S, Polonya ile Çekoslovakyanın mişlerdir. Bu uçuşlardan her birin- bır mev~ıe duşu_r~cegı muhakka~tı~. tin de itiraf ettiği gibi hala oraya ce bunlar c.amid maddelerdir. Bir o ların oynanmakta devam edilmesin • 
~ .\lınan hayat sahasının kay - de katedilmiş olan mesafe en az bin Alman dıploması~ı. bu hatayı da ışli- bütün yaz müddetince bir iki araba, yunla mukayese edilemez. Bunlara den hasıl olacak faydaları sayıp dök· 
'bıı '8i demek olacağı ve Almanya- üç yih kilometredir. yecek olursa lngılız v~ Fr~nsız pro- fakat her gün birkaç otomobil git - yapılabilecek bir teşbih bir oyuna tüler. Çünkü bu oyunların halk ter· 
lı '6 libi Şartlan kabul edemiyeee- Almaa Çekle Şarta Mallik pagandalarının en bilyuk hır yardım- mektedir. Hele günlerden bir pazar uygun gelmez. Fazla olarak mahiyet lıiyesi için pek mükemmel bir alet ol· 
~ektedir. M:tariy t re,VeJ'eOelonlt cısı haline girmiş olur. Bugü.'lkü harb, günü olursa otomobil sayısının sayı- • leri de büsbütün başkadır onun için duğunu takdir etmektedirler . 
......_... _ Alman RadudWMla . " sili.ha, cebhaneye ve gıda ıçaddeleri- Iamıyacak kadar çok olduğu görülür. 1 geçiyorum. Ankara Halkevi bu vadide pek 

4ı-.. IDdleeler ~ratislava, 15 (A.A.) - "Ha~as,. ne muhtaç olduğu kadar çok iatihfaf Demek bu bahis de arkadaşımın id- Karagöze gelince i§ değişir. Onun müsbet bir adım atmış bulunuyor. 
,,_ ı.~ı 15 AA _ Alın _ İyı ha~. alan Prag mahfellerınde edilir gibi görünen efki.rıumumiyenin diasını teyid etmez. ölümü, dirilmesi değil, ancak varlığı Hayal oynattınyor. Bir orta oyuou ~~~ lan~ ·w1 ~ söylendıgıne göre Almanya Pragda muzaheret ve muhabbetine de muh- Okumakta devam edelim. Seli.mi yokluğu, o da hars bakımından, dü- grupu teşkil etmiş köylerde temsıl 
~ \'e ka 

0 

a .. orması mil- bul~ Ce~ llderle?nin ~~ ve taçtır. Bu el ile tutulmaz, manevi ha- İzzetin nargile 're Alemdağı gezin - ıünülür ve llyık olduğu ehemmiye~- verdiriyor. Gördüğü rağbeti gören
~"ll Dti . ç~çılığı ışı~d~n ~olayı lngilteredeki Çekleno faalıyetinı tas- vanın muhariblerin ruhları ve sinir- tisi hakkında aon bir hükmü dabıı l ıe düştlnUIUrse görüJUr kil o remzi Ier anlatmakla bitiremiyorlar. 
~ ·lfo1aıı kişı tevkif ~~tır. ~- vib etmem~erlnl ve ı:nu~ef~lerle leri üzerinde büyük bir. tesiri bulun- var: "Nerede. ise tal>ii ömürleriai ik- 1 bir varlıkla asırlardan beri Türk ru. Bilmem dostum Selami İzzet -ta.· 
~ lf.e'cred da hududunun ~ye böl- çarpışmak uzere. eem~Iik kUçük bir duğu gözden kaçmamalıdır. Bugün mal edecekler. Bunu fuılemeğe, nar- 1 bunda, Türk vicdanında yaşıyan IDL.· birini kullanayım- bu dirilmeyi bit 
~ ~ ~ e k~b8;81 ahalisın~e~ 0 

ordu vücude getınnege .h~zır bulun- Felemengin en btiyük kuvveti ve mü- gileyi ölümden kurtanp ömrilnü şeri bir mevcuddur. kıyamet alameti olarak mı kabul c-
. Maestriht de hapsedilmış- duklarını beyan etmelerını arzu ey - dafii igte bu manevi mlizaherettir. zevk haline koymaya, öküz arabaela- Böyle bir mcvcud ise "tecelli sır • decek? Bu oyunların oynanması kt~ 

lııı~ lemektedir. Almanlar Felemenk hududlarıw teca- rile Alemdağına gitmeyi moda §ek - rı,, na mazhar olurken yani renkli bk yam.et alameti olamaz. Esasen onları ~~taraftan Algemeen Handels- Buna mukabil Almanya Südet vUze kalktıkları gün son derecede acz Zine sokmay<1 imkan yoktur.n deriye bürünerek gözümüzün önünde öldürmek için yalnız Se!imi İzzet 
l_ )'PIJırı tesı, Amesfardt mıntakasın- mıntakasmda hudutta tashihat yap· ve nevmidi içinde kalmış olduklarını Nargilenin öldiiğü Selimi lzzet!n canlanırken ezeli ve ebedi bir hU\'i- kıyamet koparmak istiyor. Bereket 
~ Oto ak~ ~18:11 .istihkfunlara yak- mağı, Teschen arazisini Çekoslovak- ilin ve itiraf etmiş gibi telakki oluna- "Kavli mUcerred" inde kalıyor. Öl - yet olarak canlanır. Çünkü Türk versin biz müsterihiz. Bu oyunlar d:ı 
~ ~Obilli ıki şahsın Lunsche- yaya iade etmeği ve Protektora sta- bilirler. Öyle zannediyoruz ki bunu medi ki dirilsin. Bunun ömrü zevk j Karagözü bulmamış, almamış; ouu daha yaşamaktadır, ölmemişler
~Ofıtalanıp, isticvabdan sonra tü.unü tam bir muhtariyet esası da- yapmaktan azami surette içtinab ede- haline girip girmemesi mesele ola - dehasından yaratmış ve ona kendi dir. Hatta yarın daha gürbüzleşerek 
~ götllrilldüiünU haber ve- hllinde tadil etmeği teklif etmekte- ceklerdir. maz. Kimi sigara. içer, kimi nargile ... ! özünden ölmez bir can vermiştir. yaşıyacaklardır. CUnJd1 eaaslanncb. 

- - -.dir. &IMJba Cabid YALCJN Kimi araba ile Alemdağuıa gider, Perdeden çekilmesi ölmesi değildir "ruh,, vardır. 
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Bursa (Hususi) - Altıparmakta e er ay ram 1 Tanzimat maliye 

bulunan demirci Kara Ahmed usta nazırları 
dün öğleden itibaren çırağı 20 ya§la- şek e r G ,. b ,. G e çt ,. Ankara Kiitüphanesi - tstall1JOI 
rında Mehmedle beraber rakı içmeğe 1939 - Fiyatı 125 kunış. 
başlamış ve akşama kadar içmişler- Bu ayın üçü Tanzimat ilanının yil' 

M •ll" Al K h · Ş h ·d LJ ı •J dir. Gece yarısı her nedense araların züncü senesine müsadif olduğundllll• 
l l ay, a raman e l na 1 da bir şey çıkmış ve henüz anlaşılmı Bir bayram yeri - Şekerci sokağı ve Şeker Bay- bu güne kadar yalnız "Maktul şeb. 

n o·· .. .. Al yan bir sebeble Kara Ahmed usta çı- ramı - Kahkahalar' kihkihiler' alaylar - Kayık zadeler,, adlı bir eserin müellifi;:: 
raşanın cunu mıştı rağı Mehmedi sustalı bir bıçakla yara salıncak kahramanları - Yandıııı .. Bu da cabasın rak tanıdığımız Mehmed Zeki p 

layıp öldürdükten sonra sarhoş ola hn'ın bu kitabı tam zamanında iııtr 
Yüksek bir tahsil sahibi olmamak- ikametinden hareketle Papazlıyı şark rak umumi caddeye çıkmış ve orada Y•z•n: D•nlf Remzi KOROK şar etmiş oluyor. 

la beraber, Demirci Mehmed efede, cihetinden ihata etmesi kararlaştırıl- cadde Uzerine dilşmiiştUr. Bunu gö~~D Yeniçeriliğin ilgası ile başlıY~ 
fevkalade denilecek bir idare kabi- mıştı. ler Ahmedi sarhoş olarak evine go • ' Tanzimat ilanı ile km·vetlenen, ısıs 
liycti vardı. Kencıisine merbut ve sa- Bu planın da, 1335 yılı ağustosu- türmüşler ise de bila.hare mesele an· hat fermanı ile sonu getirilmek jstt' 
dık maiyetinden başka diğer birçok nun onunda ve gece yarısı tatbikine laşılınca Ahmed polısler tarafından • nen inkılab teşebbüslerine hiznıet t:. 
zeybekler üzerinde de cidden büvük başlanılmıştı. Sabaha karşı müfre- yakalanmıştır. Vak'ayı haber alan den Maliye Nazırlarını yakından ·çi' 
bir nüfuz sahibi idi. Bu nüfuz~ınu zeler, Papazhyı basmış, nankör hay- müddeiumumt muavini Bay Reşad nımak bu devri tetkik edenler ı 
~ok iyi idare eder, maiyetini kendi· dudların Üzerlerine atılmışlardı. Köy !Türel tahkikata el koymuştur. çok faydalı olacaktır. Tanzimat b~· 
ne bağlı tutmakta, itaat ettirmekte ci\•arında bulunan siperlerdeki çete- Esad Alkan kında tam bir fi_kir edinebilmek ~ 
gerçekten vukuflu bir kabiliyet gö::;- ciler tamaınile temizlenmiş, sıra köy-ı' K d k I cak onun muhtelıf cebhelerden wıı 
terirdi. I dekilere gelmişti. Hemen harek~te Oaka • JI 1 •R lile kabil olduğundan bize •bu cebll; 

Hele, milli mücadeleyi devam et· geçen müfrezelerin aslan erlerıle, dUk~l~l•r lerden birini tanıtan müellife nekad 
tirınek amme hukukunu müteca _ hain çeteciler ara::;ında başlıyan mü- 1 lstanbul Beledıyesı Koskada tram- teşekkür etsek azdır. 
vizlerd~n siyanet etmek gibi husus- sademe şiddetlendikçe şiddetlenmiş v~y caddesin~.e bulunan ken~ emli.· İki yüz on iki sayfa tutan bıı ııı· 
larda pek titiz hareket etmiş ve bu ve boğuşma köyün sokaklarına ka · ı kın den baz~ vdukkanları y.ıkmag_a baş- rinci cildde tercümeihalleri yazılı ~ti' 
suretle nazarı dikkati celbctmeyi, dar intikal etmişti. lamıştır. Dıger hususi eşhas~ aı~ em" lunan on dört Maliye na1.ırının iS~ 
kendini sevdirmeyi, medhettirmeyi, Fakat, baskını haber alan Manisa, lak de istimlak muamelelerı ıkmal leri şunlardır: Abdürrahman }'Jııf~ 
herkesi bir merci gibi kendine mü- Mütevelli ve Kolderede bulunan mu· ı olundukça peyderpey yıkılacaktır. 1 Paşa - İbrahim Saib Paşa - )fil 

·acaat ettirmeyi bir gaye edinmi~ti. kabil taraf kuvvetleri, son sliratle Şehir Mecllsl topl•nıyorl Saffeti Paşa - İbrahim Sarırıı ~ 
Elli yedinci fırka kumandanı mi· , Papazlılılann imdadına koşmuşlardı. İstanbul Şehir Meclisi bugün saat ı .._ şa - Sadık Rifat Paşa - Hü5

C eO' 
"alay Şefik Bey, Demirci Mehmed t!- Maksad, Papnzlıyı elde tutmak olma- 14.30 da toplanacaktır. Vali ve Bele-' Hüsnü Paşa - Mehmed Halid~ a 

1 Bayram topu atıhrken dl Ah d M hta p A}ı ~ 
lenin milli kuvvetlere iltihakını, bir- dığı, şehid Halid Paşanın da intika- diye Reisi Lütfi Kırdar Biikreş\.e ol- . - me u r aşa_ - .,,, 
çok sebeblerden dolayı o zaman 1 mı gereği gibi alındığı için müfreze· duğundan bu toplantıya iştirak ede- Bir sonbahar güne§İ ve masmavi J kaldırıyor ve "tak,, , "tak,, diye ya - fık Paşa - ~ehmed Hasıb Pa~~iJ' 
memnuniyet ile karşılamıştı. Vatan lerimiz, o sırada köyU terketmişler- ı miyecektir. Şehir Meclisi ruznamesi bir sabah ile başlıyan bayram günü; pılan sürçmeler bir fren vazifesini gö- Mehmed Tevfı~ Paş~. ~ Ebu dit 
mücadelesi işinde Demirci Mehmed di. 1 arasında Elektrik Tramvay ve Tünel yalnız çocukları, gençleri değil, he - rüyor. o zaman kızlarda bir itiraz. Muh~ar Efendı - Huseyın ~ec .13ııtl' 
efeden azami derecede istifade edi- Yolda karşılaştıkları saldırıcı kuv- ı idarelerinin yeni sene bütçesile teş- men hemen bütün halkı, ihtiyarlara - Salıncakçı!.. Vallahi bir daha fendı - Mehmed .Nevr_es Pa§a·. lld· 
lebileceğini takdir etmiş. onu der - vetlerle çarpışa çarpıea müdafaa si- kilat kadrosu bulunması muhtemel- varıncaya kadar herkesi bir sevinçle binmeyiz amma ... Hep bizi mi görü- ları~ altısının r~sıml~rı de mevc et · 
h · f ı· t' · t" k t 1 d" · Bızde bu kabıl vesıkaları elde al mesaı ve aa ıye ıne ış ıra e - perlerine çekilmişlerdi. Bu muvaffa- ır. okşadı. Sevinçle karşıladı, sevınçler yorsun ayol?.. . .. .. . . Jdıl' 
t• · ti K d b · t'hab ve . . . h - -· . menın ne derece muşkul bır ış 0 

_ak ırmış . uman an, u ın ı kıyeth baskın ve zararsızca rıcat a - - , • bagışladı. Salıncakçı oralı degil, yıne el ı . ma _ . lec"' 
takd" · d h" d ld c: deg-ildi · · k' u d 1 . .. . 4 gunu takdır etmekle beraber ge ınn e ıç e a anmı:.- · reketı, Akhısarlılarda ı m ca e e K•zzabl• y•nllı Şehrin hemen biltün büyük mey - nıvelasında. . . . .. el< st' 
ÇünkU, efe, sırası geldikçe bahsedi- ı faaliyetini büsbütün arttırmıştı. Hal· Tütün Gümrüğü iskele6inde bir danlarında kurulmuş olan beşik, ka- Onların yanında iki beşik salıncağı cıldde r':8ımle;ı daha f.0 k. ~07 ınıyo' 
leceği veçhile,. yapılmak istenilen bi~ kı akın akın teşkilat merkezine koş- mavnaya şi§e ile kezzab taşımakta yık salıncaklarile, atlı karıncalar o- var. Biri pek ufacık, diğeri oldukça zusunu ızh:ır an ken ımızı a a 
çok menfi tesırlere kapılmamış, daı- turmuştu. Gösterilen himmet ve gay- olan ameleden Kemal ayag-ı kayarak 'rayı bir çocuk mahşeri haline getiri- büyük. Bunların müşterileri de tersi- ruz. . . . k"" 1 tJ • 
ma milli emel ve kuvvetlere sadık tl l d il . . 1 . . lm b"" .. -·· d k"· .. k"" ilm Bu teınennıyı bır teşek ur e _ı re er e az zaman a s varı ve pıya· yere düşmüş şişe kırılmış dökülen yor henüz daha sabahın sekızı o a- ne, uyugun e uçumen uç en .. .. .. . . de ıPe-
kalmış, her türlü h;znıet ve fE>d·.t - ı de gönüllülerimiz bir misli daha ço- kezzabla gög-'sünden ve b~ynundan da~ bu bayram yerlerindeki yaylı, yavrular var, ufağında ise yetişmiş m~mlıyalım~ Çu~k~ ı;n.uellıf, bız rıllıııJ 
karlıktan sakınmamıştır - 1 bilh "B .. t b 1 1 .. .. . . k 1 lekser oldugu gıbı, .cıtabının so i· 

. ga mış,d as.sla "k~run~~eni'. t~f u~ ı yanmıştır. Yaralı amele Cerrahpaşa yaysız muhacir arabaları kume kume, yetışmış ~ar. . b"" "k lı beklemeden bu cilde de bir endel<S t 
• • • runun a, verı en ı ı ma ıne 1 e hastahanesine kaldırılarak tedavi hevenk hevenk çocuk taşıyordu. Fakat dıkkat ettım, uyu sa n - 4 • • d rı dt 

·ı k , t' tt ı t - b" k'" '"kl . b f bah lave etmış, ve bu suretle eser e _.,s, Milli kumandan kahraman Halid ı e, uv\!e ı ar ırı mış ı. altına alınmıştır. Bir arı kovanı gibi kaynaşan, bir caga men uçu erı mu a aza a- h· 1 . t·r d . k" 1 ttıl'P,..., 
1 . t f B 1 d dö d"" .. k 1 ·ı . . b J'k h tt• k k b a ıs ı a e ım an arını ar :; . 

Paşanın, Papazlı nankör erı ara ın- u esna ar a, on r uncu o or- ı M•ç aeyrederken ölllU arı kovanı gibi peteklenen ve bir arı nesı e yırmı eş ı , a a ır eş- "E . k d . b 1 k tefC" 
dan maiyeti ile birlikte kahbece bas- du kumandanlığına vekilet etmekte Stad d d K 1 1. silrUsü gibi vızıldıyan bu bayram yer- lik bayanların bile bindiği ve bayram ~herıln kat rosul ıca hı 0 ar~ tsiı ııd· 

. • . ,. yom a maç seyre en ı ıça ı- . . . . 1 _ k f" kl 1 meı a no aı;ınc an e emmıye ~;ıi· 
kına uğratılıp şehid edildikleri sıra- olan mıralay Kazım, Necatı Mer - d H" . dd . d 40 !erinde fıstıkçılar sımıtçıler cevız - sa ıncagı ey ı yaptı arı o uyor. ded"l b'l kt 1 .h 1 di)ıllev . . . . e ısarıye ca esın e numara· . • . . • . A d b' . ı e ı en no a ar,, ı ma e .. ıl 
da, merkezi Koyuncuda bulunmak il- hum Maanf Vekılı,, Hamdı ve Ha- d t 65 d A ·r -1 0 ciler sahlepçıler her bırı ayrı bır ma- ra a ır · -· d k't b b" h b"t""n gitlıı 
zere Akhisarda Ali Şefik Beyin ku- · Be l d h · 1 b" f aliyet a 0 uran ya.sın a rı og u s • ' - Yandı ı Bu da cabası gın en ı a ızc eş ası u u 

~ım Y er e .. umma .. ı ır _al k man, maçta hissettiği heyecandan kam, ayrı bir ahenkle avaz avaz bag-
0
.- .. k 

1
·•·· ·b··. 

1 
b::·t·::·· ve çıkıntıları ile tanıtmaktadır. 1tt 

mandasında, iki taburlu bir alay teş- ıle çalışıyor, gunden gune çoga ma - k lb' d k .. 1 .. ı·· B led" rışıyorlardı ıye yu se en ır nara ı ses, u un T . d . d h 1 h UJ11 b. 
. . . b 1 d K .1 • Uf 1 . .d a ı urara o muş ur. e ıye · 1 ktak"l . "k" .. "ltil T anzımat enınce er a a ... ııı· 

kil ed~lmış~ı: Bdu ~la urTia~ aı~' doyu1n- kt~ ol~. mı lı. m reze ekr!l~ ı ared şhe- doktoru tarafından muayene edilen - Sahleeeb sütlü! Kaynıyooor. sa ınca ~ erı şı ayHetçı ıb~ı ~r,dı ı- len Reşid, Fuad ve Ali Paşalar ·1: ... 
cu Alıye gon erı ene re ı za e s- ıllerını tanzım ve teş ı atın a a a· d f . h t .1 . t" öte yanda kavrulmuş fındıkçı tatlı razlarla bagırtıyor... ep ır agız an 1. N 1 ğı t d"kl . . ·n tB"' . , .. d .1 d . 

1 
, . .. • . li eese ın e nme ru sa verı mış ır. k k _1 kl ıye azır ı e me ı erı ıçı • .:ııı: 

maıl Bey, BornO\:aya gon erı ene e zıyade takv ye \e te\:sıı ıçın gece , K dU tU bir şive ile: çı an çocu çıg ı arı. n h . . k 1 1 rsn v 
Murad Bey kumandan tayin edilmiş- gündlizlü, ut:'Taşıyorlardı. Bu mesai, uyuya i Fi . f" .d"""k f" . f" .d ... k Sokağın köşesini dönüp tramvay a \ e mevzu. an~. atıy'; a ınsJİ)~ 
ti. Bu alaydan başka, kırk kişilik bir cidden faydalı neticeler veriyordu. Üskiidarda Selimiyede Cami soka-

0
. nkı bını ııık:·h ınkı ı_nbı. ıııg_u.ldı yoluna uzanırken karşıya gözilm iliş- on arım esertıne kızmb~ e edn 011ıştl 

• • • • • 4 • - d 2 d t M h d ıyere u ye a en gı ı u - . • . . nazır arını anıma ıraz a ıı de si.ıvarı müfrczesı meydana getı - Hatta Soma Ayvalık, Bahkesır, Ak· gın a numara a o uran e me .. .. .. . . - tı. Avrupakarı bır atlı karınca. Ko - - ndll 
. ' k A ,.1 1

4 h t b" · · b h yan gurultuye yepyenı bır nagme ek- .. . daha yakından tanımak oldugıı . 
rilmiş, yarısı alay emrıne alınmış ve hisar, Kırkağaç, Sındırgı, Bandırma, ızı Y§e 4' e a a ır sınır u ranı . caman muteharrık atlar, şaha kal - • bil' Jlll 
yarısı da Bornovadaki tabur emri - Gbnen Edremid Bürhaniye ve ha· sırasında evin bahçesimlf~ki kuyuya lıyor~~ı. . .. .. . .. kan, kıç atan küheylanlar gibi, zıplı- z~rurı ola~ bu bo~lu~t~n ~s~re 3tııt' 

. . . . . .. . . ' . ' .. . . d"" , ·· kt' d t· ··ı k k t önumdekı kuçuk delıkanlılar ı ku - . . kıse gelmıyor. İkıncı cıldını de s ne venlmıstı. Bu suretle, bu ıkı koy valısındekı Reddıışgal cemıyetlerı uşmuş, va ın e ye ı~ı ere ur a- . .. .. - yor, sıçrıyorlar adeta. Bır taraftan . 
ilerisinde yeni bir cebhe teşkil edil- ! murahhaslarından mürekkeb bir kon nlmış, Haydarpaşa Nümune Hasta- mesınlekbl aktım. Obnlkal: buyukk bırl sa . - da atlı karınca fildır fıldır dönüyor. sızhkla beklıyoruz. •••••"" 

h · d t d · lt d l t hırsız ı a yarı!'lı e ıyen co ey er gı- .......................... ••••••••• 
miı;ti. Halkın ve alakadarların gös- grenin akdine müteallik teşebblisle· anesın e e avı a ın a a ınmış ır, . . ::. . . . . Onun etrafında rengarenk roblu 161 . . . . . . . . 1 b 1 8 K bı yerlerınde duramıyarak bırıbırlerı . .. .. .. ' Pravda Tan gaze D 
terdıklerı gayret ve hımmetle efrad rı de muvaffakıyetle netıcelenmıştı atan U aaın Urumu f d d"" ta·· .. l d B" . h fıstanlı, kostum tayyorlu genç abla - ' r 

b•ta 'kd .. d .. d il •"h' k k 1 etra ın a or onuyor ar ı. ırı ay- . sı" ne cevap ver"ıyo ve za ı n mı an gun engune art - ve bu kongre e ver en mu ım a- ongree d lar, anneler ve teyzeler ... Hepsı şen, 1• 

mış, taburlar askeri bir disiplin al- ııfarlnrın hemen tatbiklerine de ge- İstanbul Basın Kurumu kongresi kır ı: . . hepsi güleryüzlü tazecikler... Moskova, 15 {A.A.) - D. N. J3. 
b al tı (1) · ı · t' b ·· ·· ·ı d 2 30 d - ~te .. ışte gelıyorlar... B b b. · · ·· ·· h · b"Jd" · na ınınış . çı mış ı. ugun og e en sonra saat , a . . . _ d ayramın.. u ırıncı gunu er Jansı ı ırıyor: e~ 

Milli alay, artık şehid Halid Pa- İlk iş olarak Akhisarda milli sefer- kurumun Beyoğlundaki merkez bina- Hepsı bırden bırer çıglık k~pa~ 1 
. ." yanda ve her yerde böyle idi. Küc;ük- Pravda gazetesi, son günlerde~ 

ıanın intikamını almak, Papazlı Rum berlik ilan edilmişti. Oç yüzden üç sında akdedilecektir. Azanın teşrifi lar .. B~n d_~ 0 yana baktım. lerı ko- lerin bayram yerlerine mukabil, bü - hum haberler veren Tan gazet 
.arının yaptıkları nankörlük ve vah- yüz dokuza kadar olan tevellüdlü. es- rica olunmaktadır. şeyı ~on~uş, ~alabah~ ~~k~kta çolu~ yüklerin de piyasa caddeleri, sin~ - neşriyatını protesto etmektedir. ...d 
§etin cezasını vermek zamanının gel· nan erbabından, elde mevcud sılah vvvv ~ocugu çıl ya~rusu gıbı_ ıkı yana d~ maları, tiyatroları var. Hele Beyoglu Kızılordu Beyaz Rusyaya ve ~· 
diğine kanaat getirmişti. Çünkü, bu- mikdarı kadar efrad toplanmıştı. Bu 

1 

HALKE VLERINDE : g_ı_t~~ altı yedı at hız~ bır r~hvan yu- kaldırımları bir kilid halinde. Geçile- Ukraynaya. girdiği zaman, Tan. . 
nu yapacak kadar kuvvetlenmişti. meyanda gönüllü müfrezeler de ibka T emall ruyuşl~ ~eydana dog~u gel_ı.yo:lar. . cek gibi değil. man kıtalarile Sovyet kıtalar• ~)Iİ" 
Burunörendcki milli tabur da bu mü- edilmi§ti. Teşkilatın bu şekilde te- Eminönii Ha.lkevinden: Demırı kır at daha onde, ustun~e~~ Ertesi gün, ve nihayet dün de bü- sında bir c;arpışmaya intizar ~~ 
nasebetle iki makineli tüfek ile bir vessüü, tabiatile bir iaşe meselesiı Evimiz temsil şubesi 17 İkinciteş-, t~~.?~~· kısa boylu, kıp~ırmı~ı yuz u tün İstanbul şeker beyramını, şeker leceğini ve Berlinde endişe bili< I'.' 
kat daha kuvvetlendirilmiş, taarruz tevlid etmişti. Fakat, mıntaka dahi-,. rin cuma ve 18 İkincite~rin cumartesi kuçucuk cok~y ha bre elındekı so~ayı yiyerek ... şeker gibi bir hava içinde sürdüğünü haber vermişti. Tiirl< Jjıi 
kararları verilmişti. Taburun bUyUk linde bulunan aşar ambarlarındaki akşa 1 ı t .. 20 30 d Ca -

1 
ğ _ h~yvanın sa~rısına y~p.ıştırıyor. ey- geçirdi. zetecilerinin hararetli hayaJpereB ~ı 

bir kısmının Papazlıyı şimalden sar- erzakın efradın iaşesine tahsisi ka·, lu~d~t:ıe:~:z sal~n~~u:da !~~ş gır de, kendı de ter ~çındeler. Fakat Fakat ne yazık ki kesesi benim gi- kendilerini aldatmış, şahsi arzııl 
ması bombalarla techiz edilmiş kü- rarı , bu çok mühim meseleyi halle piyesini temsil edecektir. Gelmek ar'~ yal~ız 0

. mu? .. Hepsı hemen hemen bi şeker renk olanlar da pek çoktu hakikat zannettirmişti. ~ıf 
çUk bir kısmının, Çaldağı üzerinden kafi gelmişti. Mali vaziyette hasıl o- zu edenlerin davetiyelerini Ev büro _ aynı ~a~ı~~ttel_er. ı:ele en s~nd~ ka- galiba ... Çünkü gözü kör olası Rumi Pravda, yine Tan gazetesi ta ~ 
:!olaşarak Papazlının cenubundaki lan sıkıntılar da kısmen Reddiilhak sundan almaları rica olunur l~n ~uçucuk ~ır yagız atın uzerınde- ayın bugün bile daha on altısı... dan neşredilen diğer bir takJIJl f.' 
lıikim tepeleri tutması ve Koytıncu cemiyetinin muaveneti ve kısmen de ••• · kı şışman, kısa .. b~~ak~ı,_ ~ısa~~ bo - lış haberleri neşretmektedir. 13lltl;rı' 
~li taburundan bir müfrezenin de bazı bankaların nükuduna mürn- KONFERA:SS yunlu, _ablak yuzlu bınıcı gorulecek Leh Ba oy ek ı ı · n 1 n zete, mesela Hindistanın Sovye J ~ 
Mihailli, Halid Paşa çiftlikleri isti- caat suretile defedilmişti. Akhisar şey dogrusu.... y 1 Almanya arasında payJaşılaC8~A 

tak k d 1 - t . ed' Beyoğlıt Ilalkevinden: Bu sm·da önümdeki kafile haykı- L d z· ti .. . . 4 hsetJJ11Ş' 
mm ~ı .~m~n ~n ı~ına ayın ı- 1-16/ 11/ 939 perşembe günü saat . on ra 1 ya re muteallık bır plandan ba So"° 

( 1) Ali Şefik Beyin yeriııe, bila- len on .?orduncu süv~n alayı kuman- 18 de Evimizin Tepebaşındaki merkez rıyor. . - , . - Bu plana göre İngiliz Hindista~ı diS, 
hare bıı cılaya Koyıuıctt Ali milli ta- danı Suleyman Sabrı Bey de teşkila- binasında Dr Nihad Re§ad Belger - Ha ... ~o~an ... haydı Dogan... - ·--- yetler tarafından, Felmenk JJıll tııll' 
bur tıkumandanı TireliZ(tde IS'tnail ta.intizam vermeğe çalışıyordu. Pek tarafından "M.ide barsak ve kara- Bravo .. bırıncı ?eldın... Kral müttefik hükumet tanı da Almanya tarafından yu 
Bey tayin edilmişti. 13S5 yılı sonla- lüzumlu olan süvari kuvvetlerini tez- . _ ' .. . . Ve derken bır alkıştır kopuyor.. • • • caktı il' 

d l T t • h cıger,. mcvzuunda muhım bır konfe- . hk h l k"hk'h"l l ı b" . şerefı ne zıyafet verd 1 . ı· ııı rın a yapı an a at mu arebcsi es- yid için yeni böliikJer teşkil ediyor · · . Ka a a ar, ı ı ı er, a ay arın ını Fakat Tan gazetesinin haya 1 t' 
d d k . B k"l C ı ·z B rans verıleccktır. b' L d 15 (AA ) S"k k" ·1 . Jtıl ııasın a a es ı aşı·c ·ı e a c.ı- bir taraf dan da Babaköy ve Marma- • • • ır ~ara.... .. .. . . on. ra.'. · · - ı or~ 1 ı e tehavvildir. Zira, bu gazeteyı 0 So~ 

var bu alayın k-umandanlığmı dertth- rada bulunan milli müfrezeleri de mi- . . . . Bırdenbıre gozum yerde ıkı tarafa Zaleskı dun Londrayı resmen zıyaret ken Almanyanın Sovyetleri ve .,.~ 
d t . t • O ad Şı§lı Halkcvındfüı. .. d"" t ··1 ·ı· t· H t . ·J d ' o-ı d L d H · ' - .,, ~ e e mış ı. sır a, Osmanzade Jislerle takviye eyliyordu. koşan uç or go geye ı ış ı. ırçın e mış er ır. g e en sonra or ali- yetlerin de Almanyayı aldattıgtw .• ot 
Hamdi Bey de Akhfsarda bulunu - 171111939 cuma akşamı saat 21 de f k b 1 tl ··1 1 · "b" h · f ·ı ·· ·· ·· 1 b d •'Jerr 

Az zamanda Akhisar cephesindeki halkevimizde ziraat mütehassısı, uh a . uku arın glo geBerı lgı ı -~ştarı Bax ı ek?lortuşdm.uş ~r dve Chun abn slo~r~ reniyoruz. Tana nazaran, so~ .. bi!t • 
vor, teşkildtın kuvvetlendirilmesine kuvvetlerimiz 0 günkü ihtiyaçları te-

1 
(ı f" . aşarı OŞU!;1uyor ar. un ar . us e - aşve a e aıresın e am er aın ı İttihadı bütiln komşularile bıv .ret· 

V d ed'yo d M' ala A • muall m L t ı Arıf tarafından (Sa - l'k k ~ b" f d h·ı· d h .k. . t t .. 1 d" Ak -· . • S -:r ar mı ı r u. ır y vni Bey mine kafi derecevi bulmua ve cepheye 1 ç· . . ı ısa ır mesa e a ı ın e er ı ı zıyare e mış er ır. şam yemegını mek istiyen bir memlekettir. o t , 
d · b d H a· B J !>' on ıçcklerı) mevzuunda bır konfe- f t 1 . . a·· .. 1 ·ı· h""k 4 t " . . f" . . . -11' e e, tca m a am ı eye vekalet ve şu suretle taksim edilm=şti· G"" . . tara a a ı ıyor ve yıne gen onuyor- ngı ız u ume ının mısa ırı sıfatıle lerin buna rağmen harbe iştır~ p-t 
muavenet ediyordu. (~n:.nı , . ) rdanbs' vet :ro~lterıt "lşubek~ız tarafından lar. West-End mahallesinin bir otelinde memio. olmaları sırf kuvvetıcriıı~ .vJ 

'
~iiii=~~ii~~~~~~iiiiiiiiiiiiiiiiiii~~~~~a~r~~a~~ır~e~m~sı~v~e~r~ı ~ec~e~t~ır~.~~~- kl b k ld d K d · 1 d" B .. İ .1. d :>' 

115
v· Mera a aşımı a ır ım. arşı a yemış er ır. ugun ngı ız onanma- tırmak ve bu suretle emperYS ,, 

sanki takla ~t.ac~k. kadar bir ~ızla u- sile iş~irliği yapan Polo.nya donanma- arasında hakim bir vaziyet k~ııı 
Filmimizi görenlerin hep bir ağızdan söyledikleri tek bir cümle çuyormuş gıbı gıaıp gelen .. aort ka- sını zıyaret edeceklerdır. arzusundan ileri geımekteair. ıııı' 

IJ yık saı_ıncağı biribirile ~ükselme ya- HUkUmd•rların ziyafeti Fakat safdil okuyucunun 8\ııl· 
BUO NE KADAR GÖRÜLEN TÜRKÇE FiLMLERiN EN M0KEl\t1MELI rışı e<lıyorlar. Oç tanesınde oldukça Londra 15 (A.A.) - Kral ve k - her halde !'lu sual gelecektir: o .,.,~ 

T 
b.. il k b"" ·· k k k ki b" ' ra " J< h 

O S U N P A Ş 
uy ~e uyu~e er e çocu ur, ır liçe, Polonya Başvekili şerefine bu - de, Türkiye, kudretini arttırrlle. g,fg,11 . .,. • A tanesındc de u~ tane _ ~enç kız var. gün bir öğle ziyafeti vermi§lerdir. bilaraflığını nc<len dolayı nııılt 

Fakat onlar çıglık çıglıga ve alaylı, etmedi? ~ 
iğneleyici kahkahalarla öyle bir yük- Amerlkada bUyUk :;;....-~ 

Yalnız 1 p ~: ;( sınemasında bir kaç gün daha gösterilecektı"r. seliş kolanı vur~yorlar ki... D_iğerleri bir zelzele ve Mnryland devletleri ara.zisiı1de~ 
1 ne yapsalar nafılc ... Hep nafıle... Filadelfiya 15 (AA) Fra kl" d"l . t ' N J .. cenubıl_k1t 
llve -tn: Ebedi Şefimiz vefatlarının birinci yıldönümü miiııasebetile Salıncakçı korkak gözlerle h ep on- enstitüsünün' sismoğr~ı-büyü~ ~.n ~: .ı ~ı\~r. e;- er sey ınsıJını§· f~;t 

Al\l{ARADA yapılan merasim !ara bakıyor ve her inişlerinde elin- zelzele kaydetmi~tir 10 saniye de ır !sına· e kır .:ıço h~vb~ shaı· ı· 'JtaYd' 
--••••••••••••••••ııilıillliıliiilıllİİİİİİİİİİIİİiılİmlm••••••••••••••••.J . . ~ · vam şım ıye a ar ıç ır asa dekı menıvelayı bastırarak rampayı eden zelzele Pensilvanya Nev Je · tir • - rsey memış • 
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~llAIJIH~ll lit· -1 
~ .llM•ıMe 

Nakleden : n LVIYE SAKAR 

Çevir en : OldaJ AKBAL Şimdi hududsuz bir yeis içinde yü- f etti. Ve derhal arkadaşına dotr-

.. Bununla Normandi eyaletinin bir. rum, onlar benimle eğlenıyorlar Be c. Yı l ı n da Adana züyordu. Zira son günlerde genç kı- geldi. 
köyünde, iri bir çınann dibindeki sı-jamma benim de kamım doyuyor. Su- Y zın gösterdiği soğuk hareket ve mua- - Ne o Saadet, yine ne yapıyor· 
nda otururken tanışmıştım. sayınca herhangi bir t;,iraha.neye gi- melelerin aebebini is.ah edebiliyordu. sunuz! 

Gelip rahatça yawma yerleşti: diyorum, lialettayin bir adamın ö - cu··mhurı·yete su··yu··k Bı·r Çı.ftlı·k Meh~, her .":yi mümkün gö~üş, - Hiçbir sey ya\·rum, flörtilnü:ııde 
- Sigara dedi. nündeki bardağı tutup içiyorum. A- :a~at bır rakıbı.n .m·taya çıkacagına devam edin, ve beni de rahat bırakın. 

M . d k oo·· O l H 1 d J Ed Ad 8 ıhtımal vermemıştı. S d t . d . ..,..fo'"ru"mn .. - ersı. am ızmıyor ve parayı uyor. na • -1 t•k - aa c rıca e crım. Y'' -

Güldü: J" eğlendiriyorum. Herkes memnun 8 JD C D 1 a CD ana U• Bu vaziyet k&.rf'SlDda, yaıulabilc-ıotuım8.sma, çatışmuına manı oıına· 
- Aptal.. dediğimi anlamadın. kalıyor. •• M d s· ş h. Ol tu ceği katiyen aklına .gelmedi. D~u~: yın. 

Senden biı· sigara istiyorum. ı· Şimdi bütün bu anlattıklarımı sen gun o em 1r e ır m UŞ r 1 kıskançlık, Halenın başka bınsını 1 - Oh lI' 1 bu kadar kUV\'etle 
Mecbur olarak. tabakamı uzattın\. her kime .ister.sen söyle, görecekain • sevdibrini gösteren bir çok ishat. nok- ı itirazda b:l~~makla gültinç o&.a-

lçinden üc tane ucu yaldızlısını se<:- ki beaim bir hilekar olduğuma inan- ıa..- talannı ortaya çıkarmaktan gen kal- yorsunuz... Hacld.i7.atında, çok ~ 
ti, ıkisini kulıı.klannın meıine yer - mıyacaklar. mıyordu. \'İmli ve yak1şıkh bir... sevgilin~ 
leştirdi, diğerini ağzına koydu. Sana kimse inanmaz. Çünkü insan- Mehmed bunlan dUşUnürken ya • var. Onunla meşgul olsanır.a .. Ben ~ 

Sonra teşekktir edeceği yerde, beş larm inanmadıkları iki şey var, biri bancı genç iki kere Galib Beyin kıY.ı- rahat rahat Mehmedın ikram edeceği 
tatlı bir apartmandan bu· piyano hiç bir zaman aldanmıyacaklarını nın koluna girmek istemiş ve her i~i 1 dondurmayı yiyeyim .. Sizin gibi aşk 
indirmiş ihtiyar bir hamal gibi derıİn : sanmalan, diğeri kendilerinin kat"iı- defasında da Hale canı sıkılmış bırldenilen şeyi kaldırımlarda içmiyoa 
derin soludu. jlanndakinden yüz defa daha aptal vaziyette yanındakini iter bir tavır rum ki .. 

Bu iri, kırmızı yüzlü bir adamdı. olduklarıdır. almıştı. 1 Hehmcde dogru dönen Hale soğ'Uk 
Elbisesi yırtıktı, başındaki eski pa- Allaha ısmarladık dostum. Eğer Fakat nihayet, kimbilir ne gıbi a- bır tavırla.: 
nama şapkası solmuştu, ne renkt~ lizcrinde yüz santim ve sigara taba- tt'Şli sözler söyliyerek, kendisini af- _ Saçmah~·orsunuz zanncdersefllt 
olduğu bcllı değildi. kan eksikse merak etme, onları ben ıettirmiş olmalıydı ki, ilçüncü bir te- dh-e cevab \"erdi. 

Bu şahsı evvdcc de görmüştüm. aldım. Haura diye saklıyncağım. şebbüsü muvaffakiyete ermiş, esmer ·ve seti: b kışlarla şoföre soıdu: 
Ona Şarlo dcıJcrdi. Tarlalarda c;:.alı- Ve başımdan yeni hasır şapkamı genç. Halenin koluna girmişti. _ Ned~n bllızuııuzu çıkarıyorsu • 
11rdı, biraz parn \ererek onu akşa - çekip kendi başına giydikten sonra Şimdi her ikisi de, kolkola tebes- nuı? 
ma kadar tarlanızda çahştırabilirdi- benim ~ın nazarlanm altında gü- sUm ederek \'e baŞlannı, konuştukta- Fakat Saadet müdahale ederek :Meh-
bİL O ugraşır, böcekleri öldürür, fc· lerek uzaklaştı. n hususat hakkında anlaşmış olduk- medin cevab vermesine ınani oldu. 

na oUan ayıkla1 dt. Ondan 60nra i~- - .... -···--· .. -·A•-T••A••T··-0·-R••K•• Seyhaa ikx .. .a.11 lannı gösterir bir tekilde sallıyorlar- - Kendisine benimle gelmesini tek· 
meye giderdi. Girasunda ~- ru. lit ettim karoe .. •m, o da geliyor. su0· 

Birden bana döndü: :r 
Yirmi santim ister misiniz? ihtifali Adana (HU8\1Bt) - E&ki idareninl sokağa, hatıl caddeye 8IAl' ve o cl- Ru manzara, Mehmedi okadar acı da hiddctlenecek bir şey yok. Haydi 
_ Yirmi santim .. niçin? Giresun (Hususi) _ Büyük Ata- köttl miraslan arasında bize şehirle- van iatill eden kokunun geçmesi için h:c-1\re sokt~ ki, otom?bilin içi~~en siz Feridun ile konuşmanıza devaıD 
_ Değiş tokua yapacağız... Sen mwn birinci öfüm yılı manalı bir me-- rimiz de birer harabezar halinde ln- ya ful& bir yqmur Yatması. yahut kaçmak, ve ıstihkar edılen ~~g~ne edin, beni de Mehmed.Je rahat bırakdl-

bana ona mukabil kırk santim vere- rasimle yapıldı. tikal eylemiş ve hakiki belediyecilik güneşin pisliii kurutmaaı beklenirdi. ko.rşı ~~rilen bu haı:ke.t ~ gor - Ben fikirlerinde sebat eden bir k1 • 
ceksUı. Dih' öl" .. . . ·zcı mefhumu ancak 923 den sonra takdir 11W.... n c•nrk ıçın uzaklaşmak ihtiyacıle fır- zun. Öyle her giln arzularımı, hevel" 

Bu defa
·. 1 .~?un ıçımı e acısı.~ı .. ve 0

: edilmeğe başlannuıtır. Bu tarihe ka· On beş Cümhuriyet yılında sarfC'IU· l,wı .k iiure iken yanıbaşında işittiği lerimi değiştiren bir kimı;e değililll· 
nun \'erdiği ışıklı yollarda yurumeğı . -ı- b · k d' · · t tt · . .. ·· ıe _ Şario, .-k aptal dl"Üilmi.şsin. . . . .. . dar en bUyük ve göme bır şehriWUi nan gayretlerle Adana cenu un mo- bır ses, en ısını :u u · Saadet "Ben., dıye soylerken oy 

r -o· kendisme bir dustur yapan Gıresun· . baai 'dal b' _..ı. d d • b. şeh · h ı· 1 Bo · M h d b ·· · · b" l k' H ı "hti''"'-• _ Naaıl aptal değil miyim! 
1 1 

A ak . . . de nıhayet t ve ipti ır Şı:u• ern ve me cnı ır rı a ıne ge - - nJur e me , u gun sızı ır tavır a mıştı ı a e gayrıı r 
_ Hayır, benimle alay ettiğine u art' ~_uımwelakrunonf ıçın me1raaım kasabası mahiyeti taşmiı. CQmhurl- nıiştir. 923 de 130 bin liradan ibaret görmekle nekadar memnun oldum! ..• ri sıçramıştı. 

saa ınuaa evv erans sa onun- . ......... b yındır'·'- l bU•-yi .. 28 bi lira f l ·ı 558 B ..l:.zl • k d' . ··1 ::-• B d d .. k ..... c&'e- da t 
1 

dıl Sal d ba . k , yetle birlikte ~ ıyan a ua o an ....__... ~ n u ası e u ~ en, en lSlDe gu er yl.Uole u stra a, apartman an uç ız u-

Gülümaedi: . kopl aln ~- .00AaL_ ,rab.'yük~e hamleleri ise hayret verici bir sUratle bin liraya iblağ etmek muvaffakiyeti bakan Saadet söylemişti. ha çıkmış ve Saadet ile Halenin ~ 
çıçe ere enmış \&Uın u · · · f · bu ·ı · ..x..•a- od h" Tk ·h · h ed klı ba k ta fta ld kil •W• akl lardı _ Hakkın var, bugu"n aptal deği- b' b"' t" .. da 'k ' . . . d teraklu ve ınkışa eylemış, ı en 6v.o'-Cn:n ve m em şe ırcı ı :aı nı- Me m , a ş a ra o u- ettı.gı grupa y aşmış • 
ır us 

1
ununb yandınğı 1 · rı ıdacınedı~ u- gidiş, şehir, kasaba, hatti köylerimi- yetile hareket eden, genç, enerjik, ğu için genç kıza bakmadan ve de ·ı· İçlerinden biri sordu: 

lim. Çünkü Pazar.. nışu ne er aşar ı nı ı a e ıyor- . d beki h k dl 'dd' lı k" 1 -· . b. 1 N ., ı · sd" Sonra ilave etti: d zin umumi manzarası tberin e e- ayatta ma sa ı ve ı ıa unse er· gışmış ır sese: - e var, ne oluyor. !fa enın 
_ Merak etme; dedi aenin bildi _ u. . .. .. nen gUrıel değişmeyi hasıl etmekte den terekküb eyliyen Adana belediyP. _ Bonjur, Saadet hanım, diyece- rabndan düşen bin parc.;a olacak! 

·&: .. kadar aptal değilim Küçükken Tam saat .9.5 de b~;:uk Atam.ızın gecikmemiştir. meclisi geçen on beş yıl zarfında fası- vab verdi. Saadet cevab verdi: 
&'" • ruhunu tebcıl etmek ıçın beş dakıka- k" ed Ad 1 al ak til d H ünk" ı Mch ed ile 
llnıfta çalışmak aıddıma giderdi. lık süküt \'e a)•akta duruşta belli M~~.~umuzbuakteş ıl b'en 'ftliaknhayı ~ k ç d uım k sure ~ sadyısız t' en~ - - Fakat Mehmed, nenir. var! Has d -d er g u ~ese~· . l m 
Çünkü orada ceu, vardı. . . . . . . da buyuk ve ımsız ır çı a- ce a ar ço eser vucu e ge ırmış- ta mısınız? .. Bakın yUzUnüz okadar on urma yememıze rnanı o uyor. 

Evde ise babam daima sert elleri- ıdı kı 0 ~n~a her zama~kı .. gıbı her- linde bulmuştuk. Bu c:iftliğin ne ara- tir. Bunların hepsinden ayrı ayn bah- sarı ki, ı - Demek aranızdaki mücadele de-
kes kendını Ataya vermış gozler yaş· ba k bi _ • ..a..a~-· • ·ı k tm - Ut ı u "d \ · d' le beni hatlar \'e çalışmaya teşvik ~ece r \;G.U~ı, ne ıçı ece su- se c~ s un anmı7. m sa1 o ma - M h ed .. d b 1 d - e·s vam e ıyor. 

ederdi lanmıştı. Bundan sonra hatibler bü- yu, ne ışığı vardır. BiltUn yollan pis- dığı cihetle belli başlılannu vermekle h"e m k • 11~ınk.e u un ~~ y ı ": - Övle gibi, ben bir şey yapırıak 
Ben. bu beladan kurtulmak için yuk··kd ölünün ha~atından pa~ça~ar o - lik, sokaklarl gübre, çarşıları mik - iktifa edeceğiz. ~ ı ,~aşd:~ ışıtopımlasmeya.eg~ag~saleışrmaraemk ee istiyo~ .. O yapmıyor ... Bu olduk· 

1 

u u ve ınerasıme son verıldı 'k B d k k u · b' h \çın J\en ısını ~ • .. .. · lbulÔ tUrlü türlü aptallık oyunları icad e- . · . rop kaplamıştı • Cadde adını verdı - ayın ırlı hare e erı ıl assa 92{) 1. • 1 d - öt:UrdU ça uzun surecege benzıyor, lıa 
Nacı Laçin . . . • yUrü d 'tib b" "k b' h ı. l mı anına ogru g . l k "l •. derdim. Benim vaziyetimi goren an- Jenmız ıkı adamın yanye.na zor - an ı arcn uyu ır ız uu muş ve N'h t d h t b'i b" h ketle· susuzu ·tan o eccgım. 

-· - · · · d i ·ı 'k' ld 377 b' lir f "l 19 k' ı aye a a a ı ır are · I' l b ef H 1 hi b · nem: "Allahım, çocuğumuza yeniden K•• k d J yebıldıklen ~l ler, çarşı smı e an- on ı ı yı a _ ın asarı e ı- _Nedense, bugUnkü sıcak hava ~ız ar u s er a eye ta en. 
kriz gelecek, ona karşı sert olma. oy a 10 arına dıklanmız _da irili u!aklı mağaralar- lometre uzunluguncla yaya kaldırımı, bana çok tesir etti galiba, diyebildi. - Hale, Saadet susuzluktan baYI" 
Biliyorsun biraz aklı zayıf,, diye ba· dikiş dersi dı. Her ~şıt eşyayı bır araya toplıyan parke• asfalt,. beton ve şose ~·olu Halbuki ne de olsa sıcak bir memle- lacak, haydi Mehmede izin ver de, 
bama çıkı:1ırd.ı. • ve mesela kasapla kunduracının, tu- yapılm.ış, eskı yol~arı~. 1~ kılo · ket evladıyım ... Her halde yorgunluk gidip dondurma yesinler, diye takıl-

Asker oldum Talimden kurtulmak 1 Bursa (Hususı) - C":ıeçen sene hafiycci ile zerzC\'8.t<;mın karşı karşı- metrehk kısmı tnmıı· gormuş, otur. 1 k dılar ve gu"lmcg· c ba~ladılar 
· Gü h · · d k" k d 1 Cl aca ·· • · için hayalen geceleri balık avlardım. . r~u na. ı~~~~ e oy . a ın ann.a ya iş gördüğü bu kırk ambar (j&rşı- bin lira ha.rcanarak 10.217 metre ka- ... - u .. n k sıcak hem Bu aralık, otomobilden çıkmış blJ" 

Teftilde miralay tam önüme gelince bı~k~.v~. ~~.kış ogretmek Uzere Maarıf tar burun tutmadan ~ilmez bir ko- nal açılmıştır. Şehir meclisi umumun -- Dogru, b gu ço ' lunan Mehmed, hepsini oradaki pal" 
yere çöker kendi kendime saçma sa- Mudurlugunc~ . aÇ!lmış. ola? yurdun ku neşrederlerdi. sıhhatilc alakalı bulunan içme su ih- guneş altında bul~~uyorsuı:ıuz, her tahancye sokmak için uğraşıyordu· 
pan söylenirdim bu sene de Tirılye nahıyesınde açıl· Gene bu çiftlikte ne yatılacak bir tiyacı üzerinde ehemmiyetle durmuş nekadar, artık çekıhyorsa da v.anne- F k t H 1 •. .. . 

' k ı ... 1 t dersem ög-ledenberi burada bulunu- a a a e onune g~tı ve: 
Beni hastnaye gönderdiler, üç ay ması atar a~ ... n mış ır. otel vardı, ne de kano doyurulacak ve daha önce halk çe.5meleri açtırdığı ' . . . . 8 d k 1 h ben ör 

B d · · M ·r \T kil ti 300 · · · ·b· f i t · tı d .. d '-·orsunuz otomobilm ıçı hamam ha- - ura a a ınız Me med, 80llra taburcu oldum ve askerlikten u yur ıçın aan e e bir lokanta. Bır ıkı hanın altı hay - gı ı enn su esısa nı a vucu e ge- .J. • ' •• • .. 1 • ti ded' 
p.kayı böylece kolaylıkla sıyırdım. liralık bir tahsisat göndermiştir. vanlara, Ustü insanlara tahsis edil - tirmiş ve yalnız su için sarfedilen pa- lı.?ı .andınyor değıl mı! .~kın ne du- e 

18 
yorum, ı. . . 

Şimdi ise halkın sayesinde yaşı- Bu para ile dikiş yurduna li.zım olan mişti. En münasebetsiz semtlerde a- ra dört yüz bin lirayı aşmıştır. Bele- şunUyo~m !. Hale sevgıhsıle dolaşı~- Bu sırada esmer genç Galib Be~ 
JOrum. Kış gelince deliriyorum, o noksanlar alınacaktır. çıtmış olan aşçı dükki.nlan milyon - diye Adanalılann park ihtiyaçlannı ken, gel~n bız de şu p~sta~aneye gı- kızının kol~nu ~~tarak oradan _. 
aman beni hastahanedeki sıcak oda- Bu yurdu enstitü mezunlanndan larca sineğin içtima mahalleriydi. da ön pllna almış ve büyUk fedakar- derek bır .~ondurma yıyelu~. la.ştırmak ~tedı · . 
ma kapatıyorlar, yazın iyileşip ç.ıkı-,Bay Muzaffer idare edecek ve bu ee- Kahvehaneler mağaralardan pek tıklar ihtiyarile yetmiş bin metre mu WOtom~bılı bırakı.p: Halenın _dolaş- - Hay~ı H~le, bırakın arka~ 
yorum. neki enstitU mezunlanndan da iki farklı şeyler değildi. Bütün çüilik rabbalık bir saha üzerinde bir çok tıgın~ gör••memek ı~ın bu teklıf tam nnıu, şo.fore bır dondurma yedirsill' 

Biraz çalı§ıyorum, orada burada bayan muallimlik yapacaktır. Tiril - kırk elli fenerle tenvir edilir, hemen modern tesisat ve Ebedi Şefimizin vaktinde yapılmıştı. ler. -~e zıyanı var? 
karnunı doyuruyorum. yede açılacak bu kursta 150-200 ka- her köşede bir mezbeleye tesadüf o- heykellerini muhtevi nefis bir park, Mehmed, hareket etmek ihtiyacın- Dıger kızlar da: 
Düşüncem, kederim yok .. İstediğim dar köy ltadmı, dikiş ve biçki öğren- lunurdu. Tanzifat kadrosu sekiz to- aynca ayni nefasette bir Ulus parkı da idi. - Allah aşk_ına Hale, bak, Ferid-

Dnıan yıkanınm .. İstediğim 7.8.man meğe hazırlanacaktır. Bayramdan pal eşekle on altı sökük zembilden kurmuştur. Genç adam, Saadeti takib etmek seni çai;"lnyor, Mehmedi bize ~ 
ptanm. Elimden geldiği kadar az; sonra tedrisata. başlanacaktır. Bu ibaretti. Kanalizasyonun ne demek Şehrin merkezinde güzel bir gazi- üzere şoför bluzunu çıkarırken o 2.- diye bağı·.ıştılar. . • 
galışıyorum. işler ile sayın Maarif Müdürümüz olduğu bilinmediği cihetle umumi ve no yapılmış, 64 dükkin ve üç ikamet- na kadar kendisine dikkat etmemiş Fakat hiddetlenen genç kız, Fetl 
Karnım acıkınca bir dUğfuıe gidi- Bay Fakir Erdem yakından alakadar hususi binaların hatalarındaki muh - gi.hı ihtiva eden büyük bir sebze ve görünen Hale, birdenbire Saadetin, dunun elinden kurtularak: 

pum, güveyinin yanına oturuyo - olmaktadır. teviyat zaman zaman patlak vererek [Sonu 7 aci sayfaanırda] Mehmedin yanında olduğunu fark- (Devamı vat> 
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Fakat "fahri doktor,, unvanı bir !· "- Bitler, barışa Fransa ile 1n • Bayram-KUpBSl l·ç·ın yar a U i at ( Baştand1 1 1nciae> c n~ta.rarıımclde> 
lime tevcih edilince iş değişir. Bu şe-- gilterenin sebeb olduklarını söylüyor. 

Y 1 M 1 
( Ba.5ta.rafı 1 hıcide ) rika~i buluyoruz. Çocukların ıslahı kilde seçilen bir zat, hlç §Üphesİ?! bey Polonyada katledilen kadınların ve 

a P 1 a n a Ç a r yeyi kısaca izah ettikten sonra he- mevzuu da ehemmiyetle nazarı dik • nelmilel şöhreti haiz bir ilimdir. Bu çocukların kanı Hitler için ehemmi
men suallerime başladım: katte tutulan bir meseledir. An.kara- sebebden, salahiyet ve mukarreratın- yetsizdir. Temerküz kamplarında ve 

- Büyük Reisicümhurun son nu- da bu maksadla bir (çocuk ıslahha- da. ~k hassas o~ Paris ~~ersites~, Prag ve Viyana hapishanelerinde a-

DünhiJ. M~çlar Kupanın Galibini 
tuklarında adliyemiz hakkında ifade nesi) in§a ettirilmektedir. bu unvanı tevcih edecegı kımseler1, kıttığı kanı unutuyor.,, 

-... . Tayin Edemedi 

buyurulan fikirlere istinaden, adli - - Münferid hakimlikler meselesi münhasıran ilmi noktadan tetkik ile ÖlçüJü yazıları malum ve takdir e
yemizin vaziyeti, hali ve istikbali hakkında izahat verir misiniz? tesbit eder. Tanınmış Fraıısız m.üte- dilmiş olan bu muharrir, Hitlerin yal 
hakkında efkanumumiye tamam.en - Bazı kaza ve vilayet merkezle • hassıslarının fikirlerinden başkası na- nız kendi çılgın ihtiraslarını tanıyan 
mutmain ve bu itminan ile bahtiyar rinde bulunan suJh hakimlerinin sa- zara a_lın~az ve muvafakat reyi, nam ve medeni milletlerde hakim prensip, 

" i bulunmaktadır. Sizin bu husustaki lahiyetlerini tevsi ederek asliye ma1 zedlerın liyakat ve unvanları müna- ve hissiyattan tamamen tegafül eden 
~ ..... - - :,ı~--

ihtisasınız nedir? delerine de bakabilmelerini temin kaşa ve t~1:kik edilen müzakerelerden bir kuvvet olarak ortaya çıktığını 
- Adliyemizin şerefü hal ve istilı::- için bir kanun layihası ihzar edilmiş sonra verıhr. Uzun zamandanberi Fu- yazmakta tereddüd etmemektedir. 

bali, en büyüğümüz tarafından Mil - ve Başvekalete gönderilmiştir. füı ad Köprülü ismi mevzuu bahsolu - "- Hitler, diyor, öyle gözü ka , 
let Meclisi huzurunda ifade olunmu~- tedbir ile, dava sahibi vatandaşların yordu. Eserleri . . ~·ansız şa.rkiyatçı -ı rarIDJş bir gaddar, kolay muvaffaki· 
tur. Bu vaziyet karşısında bize düşen uzak yerlerde bulunan asliye malı _ ları tarafından yuksck takdırlerle kar yetlerinden sarhoş olmuş öyle bir 
iftihardır. Ayni zamanda daha iyi kemelerine gitmeleri müşkülitmı iza şıl_anmıştır. Bunların arasından en propagandisttir ki kendisile barış yap 
ve daha müsmir bir şekilde çalışa . le etmiş bulunacağız. meşhurları, Paul Pelliot, Louis Ma mak imkansızdır ve müdhiş hataları
rak daha mükemmel neticeler almak - Yeni kanunlar var mıdır ve ne· ~~no~, J_ean Den_~, Henri Masse, nı ancak Fransız - İngiliz. bloku ta
hususunda da en kuvvetli bir müşev· !erdir? Turk alemıle sıkı munasebetlerde bu- rafından yere serildiği zaman anlıya-
viki kazanmış bulunuyoruz. - öteden beri bir şikayet mevzu- lunmaktadırlar. 4te, bu alimlerin sa- caktır.,, 

- Nutukta bahis mevzuu olan ve lu olan mahkeme harçları meselesinı lahiyettar reylerilcdir ki namzedliği -----------
hakimJik mesleğinin daha metin ve de tetkik ettik ve mu11tclif harçlar konuldu. Fakat bu hususu Fuad Köp- Bir Alman denizaltlsı 

··~ 

~ daha cazib bir hale ifrağ edileceğı da esaslı tenziller yaparak yeni bir rülü kazandıysa, bunu bizzat eserleri- bati rı ld 1 
vadini ihtiva eden nokta etrafında i- layiha hazırladık. Bunun da yakında. ne medyundur. 
zahat verir misiniz? kanuniyet kesbedeccğini tahmin et- •o 

Lizbon, 15 (A.A.) - Kaptan Peteı 
Soncrsen, bir Alman denizaltısının 

.,, ... _ ... :;: __ ., .. ·.·.· ,._ .. ,.,~ .• ,._::;;:::ı -d Hh akimtl.ikb1:1eshleg
1
vini daha cazib md ekttey~m1 . d~lyrıcka (Noter) harçları tal~yead Khöpriıd'Jü,bmes1 ldeğiEne, -~cd1risGatı İngiliz donanması tarafından nasıl 

- =· -· ·- ve a a me ın ır a e getirmek ba§- e enzı e ı nıe üzeredir. ı sa asın a aş a ı. zcum e a-
" ~ .... ,,.,~ lıca gayemizdir. Bunu temin için eıe ştT. 1atasaray lisesinde muallim oldu. Da- batırıldığını anlatmıştır: 

:;:, .. ·~·· :.: d aldığımız bir kaç mevzu vardır : ha yirmi yaşında otoritesini gösterdi Norveç bandıralı Jeumy kargosu 
. .,.! ··a···· ·: .. ·····ı:.••••a.:••e·....... ............ Porto limanına varmak üzere iken bir 

;-=-·-· ... , ,,....._...-:Hlttir~, , Bunların bir kaçını zikredebilirim: ogru ise ve yirmi üç yaşında, İstanbul ünfrer-
Hakimlerin terfi vaziyetlerini U sitesine profesör tayin edildi. Bura- ~lman denizaltısı tarafından durdu-

-4 n~ " (H'k" l k ) . e· F . d d 1 k'" "l d b" . . . ru mll§tur. Denizaltı kargodan ''iye-~ıuuat:a~ılraf - nc~·oglus1.ı-0r m~mdan bir gomnuş a ım er anunu tayın etmekte· ır acıa ır a, en esas l ursu er en ırını, yanı k . . .'~. . .J ~a .. _ . , . dir. Bu kanunda mevcud ve bu mev- Türk Edebiyatı Tarihi kürsüsünü iş-ı ce ı~temı~, ~e~e~ıgı takdir~~ b~tı-
Yram kupası maçlarına dun de tur. Evvela yerlı penhvanlar arasın- zua müteallik ahkam tadil edile _ ( B ,t af . • gal eyledi. Kendisinden evvel bu kı- racagmı bıldirmıştır. Bunun uzerıne 

taretıe d a·ı · t· d ·· ı ' aş ar 1 1 ıncıde) kargo mühim -kt d · k 
l'a .· evanı e ı mış ır. . _ ~. gureş er yapı1:"11ş ve bunu büyük cektir. Büdccnin müsaadesi şartına edilen yalnız edebiyat kitabı de~ildir sımda bulunan meşhur romancı Ha- . . mı ar ~ .yıye~~ ver-

h. ksım stadyomunda yapılan Şışlı- musabakalar Lakıb eylemiştir. muallak olmak üzere yüksek dere - B ta . . l k .. . g . , lid Ziyanın selefi olması o zamandan mıştır. Tam bu sırada ıkı İngılız harb 

bı. 11.nbulspor takımları sahaya şöyle Kara Ali ile güreşen Habeş Kasen cede bulunan ha~imİcrimizin bı'ra·, taa~h rıyd~~ıyeb~.mt .. a duzere_aııtmetik, itibaren Fuad Köprülfuıün nekadar gemisi gözükmüş, denizaltı hemen dal 
r lradr ~ rı ve ıger u un ers kıtablarının t ! T · . s· ' 0 ıle çıktılar: Tafari yedi dakikada mağlCıb olmuş- ı daha terfihleri için liızım gelen teo hemen heme h · k tanındığını gösterir Bununla bera • mış rr. ngı ız gemılerı ateş açmışlar, 

ıle;ı~li: Ben;;, Vlastardi, İhsan, Agop, I tur. Ankara ve İstanbul müsabaka la- birleri almak üzere bu.lunu-.roruz. - Bu yanhsl;g-a :psı.laz, ço byall~Ibıştırl. ber, evvelemirde fil~loğ ve tarihçi o- m üt~~k~beıı deniz sathında. Alman 
'U'OS A · Ç k N b S ı · t'k .. · · 1 ., , amı ve en e 1 ası aemısının tahr·b ed"ld. -· - ·· t <lı.ı • rşevır, a ır, .ı. o ar, u - rının m ı am gureşını bugün Tekir-

1 
İkinci bir mesele olarak- Hakimle sebcb la . k t 1 . ' lan bu alimin ifü eserleri siirlerdir b 

1 1 
ıgını gos eren 

ır,~~ıraç, Haçik. dağlı Hüseyinle yapan Alman şam-ırimizin me~uriyet mahall~rinin tah~ de bir ~ür:~ıe vae ~t~erdenn sonk db~rel~e Bunları evvela aru; veznind~, bilaha~ büyük yağ lekeleri görülmüştür. 
f>t.Unbul S . Ar F k E . v· ı· M , ı ına an uza ır a- M Ç b 1 1 1 ref 'I' spor: nan, ı, aru , ş- pıyonu ıl ı arn 14 dakikada yenil-ıvili hususunda başlıca sebeb olar::ı.k kaydi ile hazırlanma .1 . .. ül' k re, milli edebiyat cereyanını O'i.iderek r. em er ayn Y lefll 
' arık !\.yt k. K d' B h · · t• ·ı · 81 1 en sur me • h b L d 15 (AA ) ,., Buı ' ~ e ·ın . a ır, a n, mış ır. ı eri sürdükleri mahzuru izaleye ça- tedir. . ece vezninde vücude getirmiştir. Bu on ra, · · - ı,fr. Cham 
;Yınan, Kemal, Adnan. Cemal pehlivanın idaresinde yapı- f lışacağız. Bu sebeb çocuklarının or- B" k . . arada, "Türk Yurdu ve "Yeni Mec- berlainin sıhhati düzelmektedir. Baş 

Yun gayet s .. · Ue • enerjik b' ı b ·· ı f k l"<l t · . .' . . ır omısyon tarafından tetkık e- " . . . . Stıtett ' ur~ı \e . _ ı~ an u gur,eş er ev a a e heyecanlı a ve lıse tahsıllerını temın kaygu _ dilerek Vekalet e k .. mua,, da çalışı_nıştır. vekil, kabıne ıçtımaına tekrar riyaset 
dak·ı. e devam <>ttı. Devrenın 21 ıncı olmuş ve bınlercc yurdda~ımıza bay- sudur. Orta tahsil çağında çocuk ba- 1 d . ç ahulu ~eşrut b~ - Bundan başka, Köprülü yavaş ya- etmiştir. 

ıl\asın • ç ıı ı:ı· r · l" ·· h . unan ers kıtablarmdan bır tanesı Sl.kı b· 1:a a :ır ':.'ış mın go unu ramı nş geçırmek fırsatını vermiş- bası olan hakimlerimizin cümlesini . b"l nlı - vaş, Edebiyat tarihi hakkındaki etüd 3070 v•purllan y•lnız 
ır şlitle tt De · · b d t' b .. - nm ı e ya Ş olması son derece a-$0 . a ı. \ renm un an ır. u muesseselerm bulundukları yerle- ~ . . . . . lere hası nefseyliyor ve ezcümle 7 8 1 battı 

ntakı kı · k ~Iıkl k ı ı d A k d E .., . _ A lakayı çeken bır dıkkatsızhk eserı te- . ~anı . smı aı,?. 1 a ın ara e- n ara a gıtmen re nakletmek ımkanı mevcud olma - Fkk" d"l W• •• • halk edebıyatı ve taaavvuf edebiyatı Londra, 15 (A.A.) - Harbiye Na· 
bitti ettı ve ilk devre 1 -O Şişli lehine kursu gal"b dığından, muayyen vilayet merkez . ha 

1 
e kı ecegık_tşubıl>hesızk:n hemen cserlerile meşgul oluyor. Köprülü bu zırı, ticaret vapurlarının kafile halin· . ı 

1 
- d . . , emen e ser ı a arın bır çok yan- h d ' 

1
,., Ank erın e ve orta tahsıl ımkanlarını ih· 1 lıkl 1 d 1 lm . sa a a az zamanda cihanşümul bir de seyahat sistemi hakkındaki ten . 
-1\.İnci dene: _ ara, 15 (Hususi) - Bugün tiva eden şehirlerde hakim çocuk - ış ar_~ .. 0 u 0

. ası cıdden müsa- şöhret elde ediyor ... 
Bu d -· Vekıller ve 20 bine yakın bir kalaba-

1 
'_ maha goturmez bır hal olsa gerektir .. .. .. .. kidlere cevab vererek, şimdiye kadaı 

§ikı·k evrede takımlarda ba7.1 degı -
1 

k h d .. arma mahsus pansıyonlar açmak öv tm nl t af . · Koprulunun eserleri çok mühimdir bu suretle seyahat eden 3070 vapur· 
ııe 1. l~r yapıldığ:ı görüldü. Oyun yi- ı uz~r~n a yap~~~ musabakalar- kararındayız. Buralarda hakim ço - ~re e er. A ~ı" ından ~ır . çok ve bu eserlerin son zamanlarda nesre- dan yalnız yedisinin battığını bildir· 
aut bır~nci devrede olduğu gibi gayet ~a ~a~ık~y~~or • .;ffıtm.en km:sunuıı cukları ibate ve iaşe olunacak ve ::;-shı~ere ~e ıla'.e notlara ıhtıyaç dilen bibliyoğrafisi kalın bir kitab miştir. 
hu atıı bir şekilde devam etti. İstan- ~:7 e ' a ı, useyın, Zıyadan mümkün olursa kendilerinden ücret sse _ ren ers kıtablannın bu nok - teşkil etmektedir. ••••••• ••••••••• 
Ilı ~ElPor bu arada bir çok gol fırsatı- :rekkeb takım~ ~ayrak k~~u~unda alınmıyacaktır. sanlı~ı ~e yanlışlı~~arı:. t~ebeyi de, "Milli tetebbular mecmuasında,, ve Yatak, yemek ve çalışma od;-

l\a~~çı;dı. Nihayet 24 üncü dakikada ner~~r~O ~~~~i~ıleı ~b~h~~~t~~ı ye~· Mümkün olmazsa asgari bir ücretle m~aı:~:e çok muşkul ~ır vaziyete "Türkiyat mecmuasında,, yazdığı bir 
tal" : stanbulsporun ilk golünü a - k ' t •

1 
~cm ır ur ıye ~o~ idareye çalışacağız. Bu husustaki so ~ ır. Bazan bu kıtabların Ü- çok makalelerden başka, temel kitab

la a .. beraberliği temin etti ve oyun ::ku yap 
1
1 _a0r.Ev~tanbul muhtelıtı kanun projesi hazırlanmak üzeredir. zer~n~e muallimi tarafından tashih ve lar teşkil edecek müteaddid eserler 

tnusa . b' . . . araya , gıtmen kursu hend- tadılat yapılmada d k t ld - .. d · · · tı. vı ır netıce ıle nıhayetlend.i bol tak E tit'• tak - Ana kanunlarda bir tadilat ta- .. n a o u u ugu ve vucu e getırmıştır. . 
unci ımı ns ll ımına 13 - 6 boy lece yanlış ola k .. - tild · - · d 

S!>Qr oyun Galatasaray - Beyoğlu mağlUb oldu. savvuru var mıdır? . ra .. °.?re ıgı e Bunların arasında 1919 da çıkan ve 

1a.rile salon talmnl.arı vellıa.sıl 

lıerne\·i mobilyalar; BAKER, 

(eski H A Y D E N ) mağa-

zalarında teşhir edilmekte ve iclar a~asında yapıldı. Ahmed Ademin - - - - !cra ve iflas kanunundan ve bıı olmakt~dır ~ı bu en buyuk ve tashihi "Türk edebiyatında ilk mutasavvıf. 
Ça t:~1 altına~ cere~an eden ~u ma- c·· h . 

1
. O B kanunun tatbikatından eskiden beri en ~ok ımkansız .. 01

an b~r haldir. . ıar .. ism_~ndeki kitab şayanı dikkattir. 
tııar: linlar şeyle bırer kadro ıle çık- um urıye ın n eş §iAkayetl~r vaki olmaktadır. Bu şi • :ı:ır bakıma gor~ bu ışde ~~all~~- B~.u ~uteaki~, Köprül~ ~ır~sil~ 1928 her yerden ucuz fiyat \'e mü-

Q . ... y ı d Ad kayetlerın, bilhassa hakimlerin telak 1~:ı hazan haklı gÇ>rmek te mumkun- de Turk edebıyatı tarihı,, ısmındeki said şartlarla satılmaktadır. 
fl, ;latasaray: Osman, Adnan, Lut- 1 ın a ana kisine ve anlayışına müessir olacak d~. Çünkü Vekaletin bir tetkik ko- bir eserin birinci cildini vücude getir- 111111!111!1!1•11!11•111!11!!!11!1!111•••••• 
l:lu . kre:rn, Bedii, Musa, Sarafim, Bo- [Baş tarafı 6 ncı sayfamızda] mahiyette bulunan noktalara temas mı.syonu tarafından tetkik ve kabul di ve ayni sene zarfında "Bugünkü Sultanahmed S üncü Sulh Hukul~ 
~· ~~ko, Eşfak, Barbaros. meyve hali, 32 dükkandan mürekkeb edenlerinin ıslahı ve tadili maksadi- edılen, neşriyat müdürlüğü tarafın - ede_bi~at,, ve az sonra da "Türkiye Hakimliğinclen: 

liit .. e~ogıuspor: Cafatino, Civeleki, bir kasab çarşısı tesis olunmuştuİ'. le tanzim olunan kanun projesi Baş· dan da bu kabulün tasdiki yap1lan tarıhı,, adındaki eserlerini verdi. 1931 Davacı Fikri Üstüııdal vekili avn· 
to ısto, Çiçoviç, Maruli, Canbaz, Ko- Adana mezbahası eşine Balkanlarda vekalete gönderilmiştir. Yakında he~hangi bir kitab üzerinde bir mu- de, hususi bir akis tevlid eden ve kat Refet tarafından İst. Valide ha. 

' E:t:> B" -·k Mil! alli . k d' k d" "B" · d G" ük' 

0 
'en, Culafi, Bambino. 'fodori. dahi rastlanmaz mükemmeliyette • _u~u et. Meclisine sevkcdilece- 1?11n en ı en ıne kalem oynat • -~zans müesseselerinin müslüman nın a unır • muhafaza memuru 

~e Y~nun yedinci dakikasında Eşfak muhteşem bir eserdir. 500 gövde eti gını zannederım. ~-~.a.pek te cesaret edemiyeeeği dü- ~uesseselerine tesiri,, ismindeki ese- Mümtaz aleyhine 39/ 1286 No. lu dos-
lıa~o~ıuspor müdafii Hiristonun bir muhafazaya mahsus frigo daireleri Medeni kanundaki tadilata gelin- şu~~urse bu hal kısmen haklı görü- rı, 193,1 de de, "Türk dili ve edebiyatı ya ile açılan (22) yirmi iki lira ala-
lU asından istifade ederek birinci go- ve asri ahırları havi bulunan mczba- ce: Son zamanlarda ortaya çıkan şa- lcbılir. hakkında tetebbula:c,, kitabını yazdı. cak davasının yapılmakta olan mu • 
~ ~ttı. 35 inci dakikada Osman To- hada günde üç yüz hayvan kesilmek- yialara rağmen medeni kanunda ta- Buna rağmen heınen hemen bütün Bu arada Fuad Köprülü, ilk cüzleri hakemesinde müddeialeyhin ikam~t. 
b~tınin çok şiddetli b' . "T' .. .. 

1 
te ve senelik varidat mühim bir ye- savvur edilmiş bir tadilat yoktur. Bu öğretmenler ellerindeki kitabı tashih çıkan iki bUyük neşriyatın temellerini gahının meçhul olmasına binaen ili;.. 

t ,..
1 

ıı şu unu guze k~ h t k- . te k" tt B. · · - "T.. nen arzuhal ve d t' tebl" - d C l' onjonla k rt dı , d 
1

_
0 

un tutmaktadır. usus a ı şayıalar tama.mile asılsız. n çc ınmemekte ve kendi bilgilerine a ı: ırmcısı: urk halk edebiyatı avc ıye ıg c il· 
ala.t u ar ve evre d . A • •• - • -ki d. · · ·- · d.ğ. h ld hk 1 
' . asarayın üsti.inlüğile neticelendi. Cümhuriyet belediyesi zührevi has ır. Adhye Vekaletı, yalnız boşanma guven~rek b~ yanlışlıgın tashihile ta- ansı ope ~sı., dır. Dı~~rı de: "Türk ı ı a e ma emeye ge rncmiş ol· 
· ltınci dene: r talıkların teda.visi için bir hastahane davalarında, .u~ul noktasından bir lebelerme dogruyu ve iyiyi göstermek hukuk ve ıktısad tarıhı mecmuası,, duğundan müddeialeyhe berayi istik· 

b ()~un ınüt . . b' . açmış, çocuk muayene ve müşavere kolaylık temımni düşünmüş ve eski- tedirler. Muallimlerin büyük bir şük- dır. tap mahkemeye gelmesine gelmiye • •ın., . e-vazın ır Qekılde basladı . . denberı· ·ş·t·ı 'kA tl . . l{" -·1·· ·· cek olursa istiktaptan çekın· mı·"' ad ~ "• •ki tar f t .. "' . ~ · evı tesıs etmiş, 30 yataklı bir darüla- ı ı 1 en şı aye erın mevzuu- ran ve takdirle kaydettiğimiz bu dik- opru unun metodu hakkındaki e- ~ • ~ıt'dı a a muteaddid goller ka· k t tkik d sası 1936 d "l . . dile ibraz olunan senedin kendisine 
(} · Devrenin 

31 
. d k'k d ceze urmuştur. Gene belediyeye aid nu e c erek boşanma davaları- kat ve itinalal'ıdır ki eldeki kitabla- . ar, a es orıgıns de l'Em- .d. t• k a~ ~atayıııar b. ncltı ka ı adısın! ... a J buz ve gazoz fabrikaları da şehri süs- na mahsus mulıakeme usullerini kı-5- nn hemen cümlesi yanlış olmakla be- pıro Ottoman,, adındaki ve btiyük bir aı ıye ıne arar verileceği hususu· 

" da ır pena ı azan a .... li 'ki .. . me t a·ı tm k lı 'k' . muvaffak·y t k . nun ilıtirari suretile muameleli gı· 
at Eşfak b ühim f yen ve ı muhım ihtiyacı ı:rideren n a ı e e ve a ımlerı, kanun- raber talebeye doğru ve iyi bir tedris . . 

1 
e aza11an escrınde mün- 'Y b kar ~k Sttretil ukm d ırs~tı avtaı kıymetli varlıklardır. :Mevcud basri 

0
_ da mevcud saHihiyetlcrini istimale yapılabilmektedir. dem~çtır. Bu eser, zaten, Sorbon tini- a annın 15 

gün müddetle na. · ii . e açır ı. it r ih . k t . versıtes· . d t' .. . nen tebliğine ve muhakemenin de 
b' lincü d k" • e ın tıyaca hakkile cevab vere _ sev e·mek tarıkini iltizam eylemiş • Maamafih· böyle bir kuvv tli . ·-· ıııın ave ı uzenne 1935 de 121121939 t ·ıı· l~t goı attı~ ~ .ikada Beyogluspor .da' mediği görülmüş ve Atatürk parkı da tir. Bu, henüz tasavvur halindedir. allim kadros,uııa sahibiz d'ye ldmuk. verdıgı ko:ıferansların esasıdır... .. arı ıne müsadif salı gü. 
"' ı:ıet· gı ıçın maç ı . ı beraberlik· hili d . l{ d . . . . , ı e e e ı B tl . .. . nu saat 11 re talikma mahkemeca 

ıcelcndi. -· n e muaz_zam bır . otel tesisi için anunu ~e ~~mm tadilme kal - yanlış kitablann da böyle sürüp git- u s~_re .. e.. ~arıs unıversitesinde karar verilmiş olduğundan tarihi 
\1 ~YU.n bitti •. z . . butçcye tahsısat konmuştur. ~şmanı~, şımdılı~ mahzurlu olaca- mcsine tabii göz yummak doğru bir F_u~~ Kopr~l~, unvanının resmi tak- ilandan itibaren 5 gün zarfında iti • 
\l~reti aynF01~::11 .h~r ikı ta~ım.ın Şe~r~ köhne dükkanlardan kurtar- gına ~aır olan ınutaleaları terviç et. hareket değildir. Her şeyden evvel dısını 9 teş_:mısanide elde e~i~r. raz edilmediği ve yevm. ve vakti mez. 
~e ecek ku a ou ıçın şampı~?na mak ıç~ yalnız ferdi inşaata intizar mek lazımdı~: . . kitabın iyi, güzel, temiz olması. ne- Ifazandıgı b.~ ~~:V~~akıyetinden kfırda mahkemede hazır bulunulma· 
bit her iki ta~ ya.,ha_kd ktaaza~muı~ uze- ve teşvıkle iktifa olunmamıştır. Ayni - Ceza muesseselerının ıslahı mcv kadar aramyorsa dogr-u ve tam ·ı d~layı Fuad KoprüJuyu tebrik ede- dığı takdirde gıyaben hüküm ve l 

tar-·h m ı erı e yın edılecek zamana h h zuu hakkındaki mütaleaııız? amı e rız . ta· lı. 1 te tekrar karşılaşacaklardır dükkA a emen er caddede modern _ Ce .. 
1 

. d · yanlışsız olarak yazılması ve basıl _ · rar verileceği ilanen tebliğ olunur. 
~nk · ~ar wsa~k~~~~~ • m~es~~~ne~~~m~dam~~ ~~~~~~~~~~~==============~=~~~ 

ara . 1 1 t b 1 o yedi dükkanlık ~ b' mahkumların bugün içinde bulun . ·-
.\ -'\nkara. • S an U : na getirilmiş :~~e:: ~~:§~ meyda- duklan fena şartlar; izale ederek- Bu suretle hem muallimler, hem de - .. 
~kara '!rı., (H~us~) - İstanbul ve 1620 be ·r 'ku t• . tadyo~, onları salilha sevkedecek tedbirle~i talebeler yanlış kitablarını tashih et
'1-ıt t~ııa§ınallhtelıtıerı arasında yapılan santralı~~ bir ~:Yın:e bı~ el~ktrık ve mabkfunları ceza evinde çalıştıra· mek, noksanlarım tamamlamak için 
i~ ~!ardı Yl Ankaralılar _1 - O kazan- tur a ane uru muş- rak meslek sahibi ve müst h .1 beyhude vakit zayi etmez ve kitab-
ı-...~ll1:i d:· Ankara galibiyet golünü Ş. h . • ziyete geçirmek husu'rundaka. sı vla ~ larını birer karınca duasına benzet -
"tlt:ıt ... vrenın 

1 
d - e rın agaçlanması 1·ç· Ad b ., ı çare eı·ı 1 

• lt-, son arına ogru yap- . . ın ana e- arıyoruz. Bunları bulmak d h mez er ... 't ıtı. lcdiyesı, senede 13 bin fidan verebilir . ve er al !rf ııı...-qltı,.d .... kabili ett bü "k b' . . tatbıkına ge~mek, en büyük hedef· an ordumuzun en mühim ve en 

.. 
"''tan •gda Greko Ru- e lem~ v: i Y~ ır fıdanlık. tesıs lerimizden biridir. Yine büdce imkan baş bir derdini teşkil eden bu yanlış 
da!eıtir:-Ureçlerl netlceel f;zla :ğaç § :~1{.;~adar b~~ ~mde_n ları_ dairesinde, bazı vilayet ve kaza kitab meselesi şüphe etmiyoruz ki 
rı-..i:ı'ltıtıu c.r 15 (A.A.) - Dün Tekir· çam korusuy vü~ude şe~;mi~:'>'.l~ bır hapıshanelerini yeniden inşa ettir· değerli Maarif Vekilimiz tarafından 
~ ""'ll<!tl t. reko - Rumen serbest gü· türlü f A te . g . ,tıı · Her mek tasa vvurundayız. derhal icab eden itina ve titiilikle ele 
<ı.ij .,.apılını . ennı sısatı camı bulunan as- 1 alı t ··b · lı k k b. r(! Ve lü §ve bu müsabakalarda r.i mezarlık 120 b' t - mr ecru esı ne vaziyette • a nara en ya ın ır zamanda halle-

<tlt nıgcn"r ı b t 
1 

.. . ın me re murabbaı dir? dilmiş olacaktır M "fi · b · · · 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, kırıklık YB bütün ağrılarınızı derhal keser 

ı bine . " a a~ a o mak uze - bır sa.hıı işgal etmektedir. . .. . A • . aaı:~ ~ız . u ışı on 
Yakın seyırci bulunmua.. . - Imralı tecrubemız muvaffaki- planda. tutacagı en muhım hır vazife 

:r Ali Enver Tnksov tl d a· -. , . ye e evam .e ıyor. Fakat bunu ga~:- ediumelidir .. 

İcabında günde 3 kaşe alma.bilir. - .... -



YENi SABAH 

. ( İstanbul Belediyesi Ilinları 
İlk Muhammen 
teminat bedeli 

1 NEDEN 

GÜNEŞ 
Cildi yakar ve kırıştırı r. Soğuk ve 

rüzgar deriyi sertleştirir. Yüzüm üze 

temas edeD havanın tozları mesama-

tmı kapatarak ifrazata mani olur. 

Cildin bütün bu arıza ve ku

surlarına mani olmak için 

siz de cildinizi hergün 

akşamları 

KREM PER TEV 
ile masajlayarak gıdalandırınız. 
Kın:~ PEinEV, açık mesamatı kapatır. Cild a
dalelerini besler, yorgun deriyi canlandırarak ta

zelik ve gençlik bahşeder. 

Kış Geceleri 
Uzun k u; gecelerlnl tıem fayd h hem 

us-ançeı z geçirmek için 

KANAAT KiTAPEVi 
n•frlya!sn~ !!::Jt"':Ct ':."C:- m !y!!:". ~~;t=nc!!I edlb!e

rlmlzln aşa~ıda yaztli en aon eaerlerl 
bu ıe,a. bbUsUn başlangıcıchr. 

Fiatı Cildlisi 

AKAGÜNDÜZ GİDER AYAK 75 100 kr. 
HALİT FAHRİ OZANSOY Aşıkiar yo'unun yo lcuları 75 100 " ERCÜMEND EKREKM TALU Beyaz şemsıyeli 125 150 " 
M. TURHAN TAN Hind de~izlarinde Türkler 100 125 ,, 

" 
,, " 

Safiye Sultan 125 150 ,, 
il il " 

Devrilen kazan 125 150 il 

Nafıa Vekaletinden : 
27 11 939 pazartesi günü saat 16 da Ankarada Nafıa Vekfıleti binası 

içinde malzeme miidürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme komisyo· 
nunda 1stanbulda gümrüklii ve montajlı olarak tamamen buharlı yahud 
tamamen mazotlu vcyahud kısmen buharlı, kısmen mazotlu olarak teslim 
şartile atat ve yedekleıile beraber buharlı silindırın beheri 8500 ve yine a
lii.t ve yedeklerilc beraber mazotlu silindirin beheri 8250 lira muhammen 
bedelli 10 adet yol silindirinin pazarlık usıılile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 425 kuı uş bedelle malzeme müdür
li.iğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat: 

İsteklinin buharlı veya mazotlu olarak teklif edeceği silindirlerin tu
.ar bedeline nazaran 2190 No. lu kanunun 16 ııcı maddesine göre olacak
tır. 

İsteklilerin muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesaik ile bir
likte ayni gün saat 16 da mczki'ır komisyonda hazır bulunmaları lazımdır. 

"5801,, 9354,, 

l .. _o_e_v_ı_ct_D_e_m_i_ry_o_ı_ıa_~ __ na_"' n_ıa_n_ .. ı 
Muhammen bedeli 3900 lira ve 20 metre murabbalık topu 40 kilo o

lan 300 Rulo Beton inşaat için tecrid veya bina damlarını örtmek için 
karton biti.ime 27 / 11 939 pazartesi günü saat "11,, on birde Haydarpa
şada gar binası dahilindeki komisyon tarafından pazarlık usulile satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 585 liralık kat'i teminat ve kanunun ta
yin ettiği ve:ıaiklc birlikte pazarlık günü saatine kadar komisyona m ü
racaatları Jfı7.ımdı r. 

Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız ola rak dağıtılmaktadır. 

"9317,. 

3.31 44.10 Cihangir yangın yerinde 4 üncü adada 8.82 metre murab
baı arsanın satışı. 

1.80 24.00 Cihangir yangın yerinde 4 üncü adada 4.80 metre murnb
bru arsanın satışı. 

Senelik kira. 

4.50 60.00 Galatada Mahdum meydanındaki barakanın kiraya veril
mesi. 

Tahmin bedelJeri i le ilk teminat mikdarları y ukarda yazılı işler ay
rı ayrı açık arttırmaya konulmuştur. İhale 20/ 11/ 939 pazartesi günü sa
at H de Daimi E ncümende yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve Muamelat 
Müdürlüğü kaleminde görülebilir . Taliblerin ilk teminat makbuz veya 
mektubları ile ihale günü muayyen saatte Daimi E ncümende bulunma-
ları. "9110., 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanları 

Takdir edilen kıymet 
l ... ira Kr. C i n s i 

350 00 Diikkan 

" 
Me.ske'1 

.. .. 

Kapı 

No. su Adresi 

15 Küçük Ayasofya mahallesi Mch
med paşa yokuşu 

17 
18 
20 
22 

" 
" 
" 
" 

" ,, ,, 
., su terazisi ,, 

.. " " 
" .. " 

" 
" 
" 
" 

350 00 
150 00 

00 
00 
00 

450 
450 
450 " 24 ,, ,, " " ,, 

Yukarıda adresleri yazılı binaların Vakıflar Başmüdürlüğünce istim-
lftki tekarrür etmiş ve Belediye daimi Encümeninin 20/ 9 '939 gün ve 
9374 sayılı kararile heyeti ınuhammine tarafından takdir edilmiş olan kıy
mf'Llcrle istimlak olunacağı sekiz gün nıüddetle ilan olunur. "9347,, 

Emlak Ve Eytam Bankasından: 

Bütün mütehassıs diş tabibler 

RADYOLi N 
dit macunun• tav.dye ediyorlar? Çüakii • 

RADYOLİN 
Dlşlerl beyazlat•r. DJf eflerlnl 

kuvvetlendirir. !llşlerln 
çUrUmeslne mani olur. 

l ullanınız. 

Alız kolrularını 
de~8tl H". 

Sabah, öğle ve Akşam her 
yemekten sonra günde 

üç defa fırçalayınız. 

Muh~e .!f sergilerden 
t O diploma, 24 altı• 

mad<ılya 

kıt7.nrmışhr 

==================-~===.:...-.~====================;::::::;-
Senelik kirası Depozitosu ! ._ Öksürenlere : J{atran Hakkı Ekrem:) 

T. 1.. T. L. 

252 3 Beykoz Tokat ciftliğinde k~iu~eM2 bahçe ve 
212

·-
31

·
80 

.... _ Hakkı Katran Pasti lleri de vardır 

Esas No. Nc\''i Yer i 

313 

409 

761 

1446 1 

1447/ 1 

Kasımpaşa Eyyüh üm Ah
med Ef. malı. Can1ii Şerif 
sokağı No. 39/ 2 
Kapalıçarşı Kalpakçılar 

cad. dükkan No. 102 

Ev 

Dükkan 

Byükçarşı Yağlıkçılar so- Dükkan 
kağı No. 51 

75.28 

330.-

87.-

Beyoğlu Taksim Anaçeş- 1 oda ve yanındaki 200.
me sokağında yazıhane 110 :M2 arsa 
içinde 
Taksim Şehid Muhtar Mağaza ve yazı- 1500.-
mah. Cümhuriyet meyda- hane. 
nı 1. T. E. ş. hanında 

49.50 

13.05 

30.-

225.-

Adres ve izahatı yukarda yazılı gayrimenkuller açık arttırma sure
t ile kiraya verilecektir. 

İhale 22 11 939 Çarşamba günü saat ondadır. Kiralamak istiyenle
rin hizala~·ında gösterilen depozito akçesini veznemize yatırarak arttırma
ya girmeleri. Müzayede sırasında verilen bedel geçmiş kirayı tecavüz et
tiği takdir·dc talihlerin depozitolarını nisbet dairesinde tezyid eylemeleri 
lazımdır. "802,, "9415,. 

Ankara P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1 - .Müteahhid nam ve hesabına eksiltmeye konup talibi çıkmıyan 

78.000 adet 2 No. lu fincan pazarlıkla alınacaktır. 
2 - Muhammen bedel "19500 .. muvakkat teminat "1462.5,, lira olup 

pazarlık 5 Birincikanun 939 salı günü saat 16 da Ankarada P. T . T. U
m um Müdürlük binasındaki satın alma komisyonunda yapılacaktı r. 

3 - Taliblerin şartları öğrenmek üzere her gün Ankarada P. T. T. 
Levazım, İstanbulda P. T . T. Levazım ayniyat şube müdürlüklerine ve 
pazarlığa iştirak için de mezkür gün ve saatte o komisyona müracaatları. 

"5783,, "9356,, 

inhisarlar lJ. Müdürlüğünden s 
1 - Haziran 939 tarihınden 2 nci teşrin 939 tarihine kadar Cit>Jli 

fabrikasında birikeceği tahmin olunan 150 ton ve İzmir T ütün Fabrikll" 
sında da Mayıs 939 dan Teşrinievvel 939 tarihine kadar birikmiş olan gO 
ton tütün tozu müteahhidi tarafından kaldırılmamış olduğundan yenidell 
ve pazarlıkla satılacaktır. 

Il -- Pazarlık 17 / Xl/ 939 cuma günü saat 16 da Kaba taşta I,evaıııtl 
ve Mübayaat şubesindeki Alım, Satım Komisyonunda yapılacaktır. . 

III - Şartnameler her gün sözü geçen şubede görülebileceği gıbı 
nümune de Cibali Fabrikasında görülebilir. 

IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen 
mikdarındaki güvenme paralarile birlikte mezkur 
ilan olunur. 

.. t r:' :ı5 gun ve ·saat e v . 
komisyonn geJmclerı 

"9017,, 

Cinsi 
* * * 

Mikdarı Muhammf'n B. % 7 .fi Teminatı Ek:.iltıne 
I.ira Kr. Giirıii Şddi S:ı.t1t1 U ra Kr. 

Reçina 4000 kgr. 2200 00 165 00 - - 20 XI H39 paz. :t.G 
Kalın çivili ka-
yış ra pit 1500 met. sif 
ince ,, ,, ,, 1500 met. 4075 50 305 66 27 ,, ,. ,. 16 

I -- Şartname ve mcvcud nümuncleri mucibince yukarda yazılı il<I 
kalem malzeme hizalarında yazılı gün ve saatlerde pazarlıkla satıtl 
alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat tcminatlcırı yukanfa yazıııclır 
III - Şartname ve nümuneler her gün sözü geçen şubeden parııst2 

alınabilir. . . . . . . .. ~.5 
iV - Jsteklılerın pazarlık ıçın tayın edılen gun ,.e saatlerde flc 

1 

güvenme paralar ile birlik te mezkur komisyona gelmeleri ilan olunur. 
• .,9151" 

Cinsi Miktarı 

.... 
Muhammen 

bedeli 
Lira K. 

3 7 ,:; teminah :Ef;siıtıne 
l.ira Kr. Şt•ldi • S:a:t~ 

~----------------------~ Zımpara taşı 50 takım ı:;if 2900 00 217 50 Pazarlık 11 
Arap sabunu 3000 Kgr. 630 00 17 25 Açık ek. 16.30 

I - Şartname ve krokisi m ucibince yukarıda miktarı yazılı iki kaleJll 
malzeme hizalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

II - Tahmini bedelleri, muvakka t teminatları , eksiltme saatleri hiı!l" 
larında yazılıdır. 

III - E ksiltme 27/ Xl /939 pa?.artesi günü Kabataştaki levazıu1 ''' 
m übayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve resimler her gün sözü geçen şubeden parasız ıılt 
nabilir . . 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte ';& 7,5 g~· 
l stanbul Asliye D ok"'l.tzuncu Hukul~ Sultan cılımed S iincil Sulh H uk"'l.tk \'enme paralarile birlikte mezkur komisyona o-etmeleri ilan olunur. "93~ 

1 
• Hulcimliğinden: llcikimli!iinılcn: b -~ 

stanbul inhisarlar Baş Müdürlügyünden 1 Beyoğlunda Taksimde Topçu cad- Davacı S~lamon Yuda Levi vekili Sıtltanahmed 3 iincii Sulh Hukuı•ıs---------~ı 
. .. . . . . . desinde (37) No. da oturan Karabet 1 a~ukat Danıel Behar tarafından İz- llakimliğinden: Londra ve Parisin en meşhur 

HUkmu ıkıncıteşrm sonunda bıtecek olan müskirat tezkerelerinin Fılıkacı tarafından karısı Serupe kı- mırde Balcılar sokak 223 numarada D ş t ç· t ta f d fabrikalarından gelen Baynnıarıı 
·ı 

1 
. • .. . t" 1 t E ~ avacı apa ıpru ra ın an 1 yem enme muame esme 22/ 11 t>39 gününde başlanılarak 5 12/ 939 salı zı Zabel aleyhine açtığı 939/ 196 No. zuccacıye uccarı zze rtogrut a - • . 1 mahsus mantoluk, rop ve k05~ 

günU akşamına kadar devam edilecektir. boşanma davasında dava edilen Za- leyhine 39 1456 No. lu dosya ile açı- A~anad~. Kapalıçarşıda tuhafıye v"' tüm tayyörlük yüksek rantıı.ıı 
Tezkerelerini tecdid ettirmek istiyen satıcı ların tayiu olunan günler-de bel on yedi sene evvel .Amerikaya lan (22·1) lira 94 kuruş alacak dava- ıtrırat tuc<·arı Mustafa Sıtkı aleyhi- rodier, moreau, hnrris, twced ~ 

ellcrind~ki tezkerelcrile .K~bataşta kain başmüclürlüğüınüze müracaat gittiği ve ikametgahı meçhul olduğu' sı~ın ;:apılm~ş ~lan nu~hakcmcsindP ne 39 ' 1.355 No. hı dosya ile açılan saire l:'ÜNLÜ KUl\IAŞI,Afıfı. 
ctmclcrı ve 5 12 93ü tarıhınden sonra tezkerelerini yenilemiyerek içki mübrez ihtar ilftmı mündericatından m~ddeıaleyhın _ıkaınet?~hının meç - (llO) lıra alacak davasının yapıl - emsalsiz çe.şid, cins ve renklcrı 
satanlar hakkımla kanuni takibat yapılacağı ilan olunur. "9305,, anlaşılmakla boşanma davasma kar- hu! o~masına bınaen . ılanen arzuhal makta olan muhakemesinde müddei-! Beyoğlunda BAK En Mağnznııı.-
============~================ ~ hlr Q willn~ oonb v&m~w~wtı~~~u~~clclı~~~brnr-ak~in~nme~ahınınm~~l~m•' ~n~h~yu~nm~~dprl~ 

Galatasaray Lisesi Alrm Satım Kom is- tayin olunan 18 12 939 günü saat ları :eblıg edıldıgı halde ıtı:az edil- sına binaen ilanen arzuhal davetiye ı ve ucuz fiyatlarla satılmaktndır· 
(9.30) ta muhakeme için mahkemeye memış ve malıke~~~·: de gclınmcmiş ve muameleli gıyab kararlal'l tebli;; ~ 

yonu Başkanhğından · gelmesi zımnında ilanen tebligat ya- olduğundan me agı müd<leabi!ı edildiği halde itiraz edilmemiş ,: ~ 
. (221) lira 94 kuruşun 'r 5 faiz ve cç mahkemeye de l" . ld w ~ Dr IH SAN 5 , a..ı l ııııııııı""'ll 

Muhammen nıiktan Fiyatı İlk teminatı pılmasına karar vcrilmış olduğun- 10 tazminat ve "O 10 ücreti vekaletle ı . ~ .. ge ın~emış o ugun- • ""'"~ 
Kilo Kr. Lira ı dan karar veçhile mezbure Zabelin b.l .. 1 ·r· ··d 1 · 1 h 'dan meblagı muddeabıh (llO) liranın GONOKOK AŞISI -·-- ·-_ . ı cum e masan 111 mu < eıa ey ten 1 • _ _ • . • 1• rJJltl 
1000 130 98 Kaymak ; işbu boşanma davasına karşı bir ay bittahsil müddeiye verilmesine G mııafaı~ ve masarif tahsiline 11/lı / Belsoguklugu ve ıhtıl.tt :.ı d r. 

Galatasaray lisesinin mayıs 1940 sonuna kadar ihtiyacı olan miktar zarfında cevab vermesi ve muhake - 11/ 939 tarihinde gıyaben hüküm ve 1939 tarihinde gıyaben hüküm ve 1 k~rşı pek tesirli v~ tnze ~~~r· 
ve !11u:ammen fiyatile • ilk . teminatı yukarda yazılı kaymağın 17 teşrini- me için tayin olunan 18/ 12/ 939 pa _ karar verilmiş olduğundan tarihi i- karar verilmiş olduğundan tal'iM Dıv~nyolu Sultanmahmud 
s~m 1 39 cuma ~~ saat 15 de Beyoğlu lstiklfı.l caddesi 349 numarada zartesı· ··n·u· saat (9 30 ta bes N 113 
Lıseler m~8;Sebeciltbrinde okul komisyonunca açık eksiltmesi yapılacak _ .gu · . ) . ~ah~c- l~n~an itiba~en 8 .~~n zar~ında t~:n- il~ı~dan itibaren 8 gün zarfında tem- · ı 0

• ~ 
tır. lstekhlenn şartnameyi görmek için okul idaresine ve ticaret odasının mede bızzat veya tasdıklı vekıl gou- yı~ı dava. edıl~~ıgı takdı~~e . ?uk- yı~ı dava edilmediği takd irde bük _ .- _ :;;:::--~ 
yeni yıl _vesikası ve temina.t makbuzlarile belli" gün ve saatte komiayoıı& dermek suretile hazır bulunması ilin mun kestu kat ıyet edecegı danen mun kesbi kat' iyet edeceği Hane teb- Sahibi : A. Oemaleddia ~c~ 
ıetmel• "9015,, olunur. tebliğ .... lunıır. . ·~ olunur n Nepiyat müdikti : .llMid ~.dd 

• · ::'uıldJtı rer : •tllui D 


