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Almanya Mayn Harbi
ni Şiddetlendirecek 

-

lngiltere Dün de 16000 
Tonluk Bir Gemi Kaybetti 
Vaz iyet 
Alevlen iyor 
o,&e 'llYUlediyoruz ki harb _. 

...... da vuiyet daha tN1c1 
Ve amaasnı bir tekil alat-ak, bir 
.......... edlk911...aola
... büyük facialar yavat J&\'81 

çok kullu-

Italyanın Müttefikler 
Nezdinde Teşebbüsü 

~ Almanyanın Tam Ablukaaı Bita
: raflara Bilyillı Zarar Verecekmi~ 

,~, 

Sovyet Başvekili Molotof 

Sovyet - Fin 
Hududunda 
Bir Hadise - ----Sovyet topraklarına 
dU( e ,1 talim gülleleri 
dört askeri öldUrdU 

TdareYerl 
Nuru-.RIJ'• .... M ı .... 1t•I 

Tetır•ft YINI 8AaAH l ... a lt .. 

Her Yerde 5 Kuruş 

İngiliz Başvekilinin 
Dün Geceki Nutku 
Zaman Bizimle Beraberdi 

'' Harb Gayemiz, Hiir Ve Meşru 

Hududlarına Malik Bir AvrııJJa 
Yaratmaktır )' 

Londra, 26 (A.A.) - B. Cbam
berlain bugünkü nutkunda, Britan
ya imparatorluğunun Almanya ile 
harb halinde bulunduğunu bildiren 
üç eyliıl tarihli nutkunu hatırlattık
tan sonra demiştir ki: 

" - O kadar zahmetle kaçınmllk is
tediğim felıiket, nihayet üzerimize 
çullandı. Avrupa sulhünü çok uzun 
zamandanberi ihlal eden bu tabak -
kilin siyasetine bir nihayet vermek i
çin dostlanmız ve müttefiklerimizle 
bir.e hiçbir şeyi unutturmayan, Bit
lerin dizginsiz ihtisasına müteşekki
rim. Kaderin beni böyle bir karar ver 
mekten siyanet edeceğini daima umu 
yordum. Fakat, vakti gelince bu k~ 
Tar karşısında daha fazla teredd. lagillz Da.pekin CbamberlaiB 
edemezdim. Bizzat kendi hürriyetJc- . . . . . 
rimizin mevzuubah old w b·ı· _ taya emm oJabıJırııımız ki, Alınanlara 

8 ugunu il ot• l • W• ı-.ı-
yordum. Bugün, tam 12 hafta süren ı~ ısa. etmıyecegız v~ BlMICll ne ken-
harbden sonra işte size yenidcm hita- dı zayıatımızı saklıyacağı:ır, ne de si-...... ,Btlırtn1rat&Sf OSU bediyo~m. M~nuniyetle ~ylüy~ - ze diifm~~n m~\·h~ zayiatından 

OUI . rum kı, sıhhatım ve kuvvetnn, nıus- babsedecegız. s~ courageaus,. ve 
Kas.kova, 28 (A > - ~~ takbel zaferimize olan imanım gibi "Royal Oak,, ın ziyaım haber ver -

askerlik mıntakaaı erk&nıharbıyesı, yerindedir ve sarsılmamıştır. Ş11 nok (Sona S tineU •"-fada) 
26 tepinisani günü saat 15 i 45 da- __ " 
kika geçerek, Fin arazisinde Majli • ~~~lll!!ll!~!!!i!!!iiill!iiliiiiiıiiıii!iiiiiiıiıiii~~-~~--~~~~miiiiii 

:::~= .,::in::;:tk!:ı: ,,,,,,__ ... Bir Baba Aranıyor! ~,--·--
Ozerine birdenbire bir topçu ateşi a-
çıldığım bildiriyor. Finler yedi defa 
ateş açmışlardır. üç kızıl askerile bir 4 Çocuklu Fakir Ve Zav•lll Bir Baba, Yeni 
muhafız ölmiftiir. Yedi kızıl asketile Dolac.k e inci Yavrusunu, DUn,~• Gallr 
bir muJWU ve bir ,edek stlbay yara- 8elmez Ew16d ermek laU~or. 

famnıelardır.Leningradaskerlikmmr--------------------------------------------~ takası erkim.harbiye birinci şube l- Hayatta muhayyel romanlara taş 

1 

lüzum yok ,. i geçinememekte, eşi ile 
miri albay Tikomirof mahallinde tah- çıkartacak ne facialara, ne hazin ma· yavrularını yaşatabilmek için pek 
kikat yapmağa memur edilmiştir. Bu ceralara ve şekli, telakkisi havsahtyal çok müşkülata göğüs germek mer.bu
tahrik Fin topçusunun taarruzuna sığmıyacak gibi görünen ne çapra- riyetinde bulunmaktadır. 
uğnyan mıntakadaki kıtalar arasın • eık içtimai hidiselere raatlanz? Bu 1 Vaziyetin güçlüğü cundan ibaret 

• l'ruullZ sahlllfırine diken bir Almaa mayal da derin bir infial uyandınnışbr. cümleden olarak dön .ıdığımız bir 
1 

cteğildir. Tabiat anneye beşiııci ço -
, ~ il iz- - Sovyetlerln Protestosu mektub bizi yepyeni ve çok nazik bir 1 cuğunu <.la bahşetmiştiı·, yavru yol· 

gem&er ~ ço- Amste~?1- 26 (A.A., - "Reuter B. Bitler, kayı~. ~ız yapılan Moakova, 26 (A.A.) _Havas ajan cemiyet meaelesi k&l'flSında bulun-ıdadır. l.i.kin ne yazık ki bu mütevm 
ha mu~il ~· 1larbi • ansı bildinyor,, mayn muharebesinin bir hafta zar - sı bildiriyor: durmaktadır: aile sevinemiyor, bilakis dPrin • 
~ ir .~-~· Iİuhi':be- Berlinden haber verildiğine göre, ( Soaa S tpaoti •yfada ) B. Molotof bu akşam Finlandiya- A% maaş alan küçük bir memuru-1 endişe, peşin bir efem havası içüile •.. 

.. _p.,.,._~de, blgoizıerlıı hızza- 1 ~ ( Sonu S üncü sayfada ) muzun dört çocuğu vardır ve ili.veye 1 ( Sonu S mü sayfada) 
_....._.r>~hkk ..,. .. ,e tedbitti buluna-

.._~ .. · ::!0: Dahiliye Vekilinin Etibankın Bir ~ 
ş: ::ıb::ıarw.:~.:~! H t s h ı· yıllık Faaliyeti • Sabah 
ıııuı.:...:- alnıağa, herhalde denizalb ge- a ay ey a a 1 --
~ tehlikesini çok tahdide mu- M b• k 
,: olınuşlardır. üessese, ırço 

11ı1t at bu yeni tertib mıknatıslı Antakya, 26 (A.A.) - Şehrimizde samimi bir hava içinde geçmiştir. hizmetlerden SOnra 
~~ ~ h_enüz a~eli ve fiili bir bulunmakta olan Dahiliye Vekili Fa- Hatay hükumet, parti ve belediye 624 bin lira kir yapb 

"" lı •aga vakıt olamamıştır. ik öztrak şerefine verilen ziyafet çok ( Sonu S üncü sayfada ) il pM gizli taarruz sili.hları- 1 Ankara, 26 (Hususi) - 937 sene-
lllnanfarda daima muvaffak sinde Eti bank için Heyeti Vekil ece 

zaruri ve muhakkakbr. Fa- L. M l e· . . çizilmiş olan program 938 senesinde 
ll!~n kat'i bir netice tevlid ıg aç arının ırıncı tev~i ol~nmuş ve d~ı: ~nelik bir sa-

-...ı,...~ı ıçın ne yapacak ise ilk za- n~yı plim çerçevesı ıçıne alın~ fa-

~· ilk yenilik devresinde. he- D . 00 .. 
0 

Bı.tti ~yet programı. ~enUz teşek~l ~e 
,..-llkabu tedbirlerin alınmamış ol- e vr es 1 ıhzar safhalarını ıkmal edememiştir. 
' ll-~lcrde, yapıp ortaya koyma· Bankanın faaliyet mevzulan mahi-
~ --.ııactır. Yoksa. daha şimdiden 'yet itibarile, tetkika muhtaç oldu • 

... ~tısı. maynlere karşı tahta Hasımlarını yenen Andkta, Fenerbahça ve ğundan Ye tetkikat ~ala~ tatbi-
~ avcılık yapmaktan bahse- ..,..... ' kat pli.nlannın tanzimi, tesısat ve 
~ baolandı. İngiliz ve Fransız Galatasaray Stra ile birinci, ikinci ( Soaa s üncü sayfada ) 
~ .tekniğinin çok vakit geçme- U U U • • 
N:enı sillba bir mukabele ve ve ç ne vazıyettact.r inhisarlar Vekili 
~ aillhı bulup tatbik edeeek- . 

~ .... ~ lilphemts yoinur. Bu, AI· Urfada 
~~ilinin kudretini istihfaf et-
~· Olldan tecalıW göstermek ml
~ ~ etmez. Bu sili.hı mütte
~l"'IQ& tatbik etmiş olsalardı, S ı.. ..... -. d_a pruiııi bulurlardı. Ge
~ ~ tecrtıbeler de bWıu is-

~ iatiyoruz ld mıknatuıli 
'il ~anmak ea,_mde Alm'D'8-
~ Sb.,.~ kazamnalanna, lngilizlerl 
~ ve Britanya im.para • 
~ nıahvetmeğe muvaffak S ...__inıJclnı katiyen yoktur. Bu 

, ~YÇQd harbi Almanya lehine 
'-~ efe klfi değildir. Al
~-.& Jeni bir icadlan var

Urfa, 26 (A.A.) - Gümrilk ve fn. 
hisarlar Vekili Raü Karadeniz, yan
l&ruıda birinci umumi müfettiş Abi
din Ozmen ve Gilmrilk muhafaza ge
nel komutam olduğu halde dün bura
ya gelmiflerdir. Valimiz Kazım De
mirer, İnhisarlar Vekilfiıi viliyet hu
dudunda karplamJI ve tehir medha • 
imde başlannda balkevi bandosu bu
lundtJtu halde askeri kıta, polis ve 
jandarma müfrezeleri ve askeri, 
m\llki erkin, esnaf cemiyetleri mü
messilleri ve kesif bir halk kütlesi 
sellmlamııtır. 

Cenub lıududlan gümrük teşkilib-

Kadrosunu Daha Kutvetlendiriyor 
Mündericatını Daha Zenginleştiriyor 
Şeklini Daha Guzelleştiriyor 

.._,_ Cüld YALÇIN 
(S.. . ilMI..,,...) ~ •• ,... ......... ............. 

1 
(Y&1181 4 incide) 1 

m teftie etmekte bulunan Vekilimi& fe)ırlmiade iki gQn kalıcaldardır. _ ______ .ı ____ _, ........... ... 
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VAHiDETTiN 
No.: U7 Yazan: M. SIFIR 

~ENi SABAB ;= 

• 
Amerika ve son 

hadiseler 
Dog"' ru kitaba dog"' ru 1 Suçüstü l Beyoğlu Halkevinde B itnra.ffar.n hukukunu mm~ er: 

d F •J • Ad D • ı · k 1 Jiyen deni1Jerdcld son 1ıisdi Dama erı ın amı ın ıyece ---- ~ - scıcr uzc;·inc, ••iiciik cıe\·lefüırin ,e 
• r . Komisyon azaları Bir sabıkah hırsız Münakaşah konfe- czciimle A!nuın ilıra.cnt m31!aı:rı; 

Halı Bıle Kalmamıştı kitabları tedkike bir buçuk seneye ranslar çok muvaf- tra.n it otan ~edeniz ticaretile ıştı!ı-
ld f k 1 cylinn memleketlerin na.znrJıırJ, . 

• . . .. .d
1 

._ başhyorlar I mahkOm o u 
1 

a o uyor .;.::u; mııyn ha.rbi \t: garıı dc.n1okrilı:ı· 
- Paşam, inanınız ma~b ~~ı~~- g~ce yatsı vaktındl~ ~nr~, umı vı:. Lise ve orta okul edebiyat ve türk- Hırsızlıktan müteaddid sabıkalrtn Bt:yoglu Hnlltevi ve tahsise:ı e\in j Jeriniu şiddetli ahluka l•:ırarla.rt iı~c-

neme. Binbaşı Çolak lbrahım mzı ol· nıkkıranl k~dpe ta ıeıı:~a:rı::anbu- çe kitablannın tedkikinç memur olan olan Saliihaddin Özer isminde birisi sosyal kolu başkanı güzide muharrirııin~ Amcrilmm "Cvrihniı;tir n1rç-0l0 
dürtmek için geçeceğiniz yollara a - ra yer enn en ayrı ~ ' t lk k t · · buçukta Sc 'h M.. ta k f d ı b" faali ' · '). · •· t• 

d 
_ 

11 1 dı Gedikpaşaya komisyonlar bugün saat üçde stan- ı evve i a şam saa yırını . mı um z, ço ay a ı ır • deYlctln \\1a. .. in!!toıııın lm 1ı11su!'j 
damlar koymu§. Şu anda devletha- la ogru yo anmış.1ar. B. k _ bul kız lisesinde toplanacaklardır. bekciler tarafından elinde elektrık yet tarzile gençliğin içtimai bilgileri- j ,_ ~ ?. . 1 1 'ı<'mektedirlcr· . . k dan Babıalive kadar da varm.ışlnrdı Hı mı ey so agına · . d k .. . -f t ne nanır vercccı;ını w • t'İ 
n~n apısın . • • tst· _ ı k.. nin ·tam ba nda bulunu- Bu toplantıda lise ve orta okullar- ampullan ve fan~slarla gı er en şup 

1 

ni arttırmak gayesi için mesaı saı .. e l nalhuk. i Amerika, hu ana lmdar a.ıı 
butun yollar tehlıke altındadır. .~ sapa ı oşe şı jda okunmakta olan edebiyat ve türk- he ü1.erine c;evnlerek yakalanmış, mektedirler. Bu maksadla pazar gun- . .. A t Zir' 

h . d talı ·ne mus- vorlardı A · l lur alisulii.nıc]cfo bulunmnnus ır. 
haratım, ıç e zan ve . ~. "' . · . . çe kitablannın komisyon azası ara - bunları nereden aldığı sorulunca, La- lcri münakaşalı konferanslar tertib · . . . . . · ·ıcdilO· 
tenid değildir. Bu işe aıd muzakere: Önde gı.den Dramalı Halıl Bey da- sında kimler tarafından tcdkik ve lelide bir apartmanın avlusundan çı- edilmekte, bir memleket mevzuu üze- ga~h. dl'mol:rasılı:nnın ~şclı? e~ 1rri· 

· b' d' ı · b" zat ifşa etti h k"" · kıvrılırken ansızın durmuş - . . · a·· h . • . · lı>rı ıktrsndı kdbırler llırlcs1l{ ı->n ı len ızzat ın emış ır a oşeyı • tenkid edileceği kararlaştınlr.cak ve karıp aldıgını ıtıraf ctmış, un, a- nrıde başlan•7ıç malumatı venldıkten .. . : hlre• 
be d · k daşla ı a dönüp fısıldamıştı: . .. · 1· h 0 

.. al ka:rı oylc ızrar edceel< bır nıa • bu sırrı n cnıze. .. ve ar a r n ı bu azalar uhdelerine alacakları kıta- zırlunan zabıtla nobetçı as ıye ma · sonra gençler arasında munakaş ar .: . 
Dama.d Paşanın attık yi.irümek §OY - Eyvah çocuklar. Bizim Çolak l bın tedkikini bitirdikten sonra şahsi kemesi olan sekizinci cezaya veril • açılmaktadır. Bu şeklin çok iyi ne· ~ost<:rmcmc•ktcdır. . ·e-

Jc dursun, hatta, bu ada'.11ı.dinliyecek İbrahimin evini basıyorlar. mütalealarım komisyona ya şifah~n miştir. ticeler verdiği bir iki tecrübeden an- . l•'ilrnld, ~merik~ cfldirmm•~;~ıı
hali bile kalmam.u~tı. Tıtr:y~re~ ~~- Dördü de, o anda elleri tabancala· ı veya. tahriren bildireceklerdir. 1 Yapılan muhakeme sonunda Sa • !aşılmıştır. Gençler her meseleye da- sı, .,~·wl<'nurde nazı Almaııyn;ı 1~:111• 
yılmış ve c~nsız ~ır cesed_ gıbı G~mul- rında donmuş gibi oldukları yerde Bütün kitablann tedkiki yapıldık-! la haddinin suçu sabit göriilmüş. sab.ı- ir müfid bir konferans dinlemekle de hır. kan~.at heslt-n~rm~kteclı~. ~· 
cineli 1smaıl Beyın ku~agına yıgılı_nış kalmışlar istifhnmh nazarlarla ba - tan ve mütnlealar hazırlandıktan son- I kaiarı da gözönün<le tutularak bır kalmıyarak onun üzerindeki kendi fi- dan hır ınucldl't f'n el ~ ahuclı 0

\,.. 

tı. Tabii. bu gi~i işl~:de~i fevk.al~de kışmışlardı. Bir şey yapamıyacakla- ra komisyonlar bütün bu tedkikleri buçuk sene hapse mahkum ve derhal 
1 
kirlerini de ileri sürerek arkac!aşla- 1 lc·sindcn ~l<~layı duyd?ğu l~oşnut~ dtl" 

alakası dola1'ısıle Mosyo Pantik) an nnı .ı.nlndıklan için karanlık bir so- 1 umumi bir rapor halinde; ve yanlış, tevkif edilmiştir. 1 rile münakaşaya girişmek ve bu su- hık, Herlınm harhe ~ırm~sıle ço~ •et, 
da telfı.§la.nmıştı. Kendi .i~~esınd~ bu kağa dalmışlardı. hatalı noktalarla bunların doğru şe- Po ise hakart:ıt rl en kadın retle müdafaa, hitabet Ye mi.icadele h~ fazla ku"·etıcnmiş, ,.~ lıu vnı•;,ttll 
l~an istihbarat se~ısının . ~~lıklı tşgalciler, 0 gece İbrahim Beyin e- killerini de göstermek üzere tesbit Hanife isminde bir kadın kocası kabiliyetlerini de inkişaf ettirmeğc l~ır çok. ycr~~rde ~l~n ~1.:~~·cr· 
hır adamı olan E~grul Şakınn bu Yini bir müfreze ile sarmışlar ve a- ederek Maarif \'ekaletinc göndere • polis Ekremc hakaret suçile dün imkan bulmaktadır. kar~ı hJr ınıw..a.clPlcs~ scbcbı) . " • 

~ihbarı, doğıııdan do~ya Damad P.::ı.· ıramışl:ırdı. Bir miktar cebhane ile . ceklerdir. 1 Sultanahmcd ikinci sulh ceza mahke- Diin öğleden sonra Halkevinde ya- miştk Biri şik Amerika, a)·~ı ~rr· 
şaya yap~~sı~a da bıraz canı sıkıl· altı tan-.: mavzer bulup almışlardı. Bu Bu rapor mlındericatına göre elde mesine verilmiştir. Mahkeme Hanife- pılan toplantı çok dikkate şayan ol- nı::ı.n~a,. ~mnn~·ad:uı Y?pacagı t·ı9'· 
ın•;tı. Sınırlı bir tavırla adamına so- ,lumı.n silahlan yapılan ihbarın doğru- bulunan kitabların değiştirilip değiş- inin suçunu sabit görerek üç gün hap- muştur. 1çtimnı açan Semih Mümtaz Jı?~gı hır ~tlıalutın_~cleıııı rnkuu :ue 

. k1ıunus v.e so:n:u.ştu: . . _ l luğ'una delil saymışlar ve Çolak lb. tirilmiye_ceği ve ~angilcrin~n hatalı se mahkiım etmiş, fakat, Ekremin ''.atan \"C tiyalro mevzt~~nu iza~ et- llırınclc, lussed~ce~'1 7.ararı. fnz;~;ue-
' -- Emın ~ısınızw? .. d:ı::ıı~tı. Aldıgı-ırahim Beyi ele alıp mevkuf bulunan bulundugu tezahUr edecektır. ıde Hanifeye hakaret ettiği anlaşıldı- tıktcn sonra gençlere soz vcrmış, u- garb dcm~kr~lc~ı?dcn f'ltle ccl 11,. 
' nız bu habcnn ~.~lugu~dan.. 1ttihadcı kardc~lerinin arasına kat • 1 vvvv • ğrndan cezanın sukutuna karar ver- zun ve hararel!i bir ınünaku~.a . açıl- c.ck _nuwlmlt•dir. Silah v~.ıı~:b nırıi .. tl· 

- Elbette Mosyo Pantıkyan. E - 1 ·d 1 MA ARiFTE · mi<>t 'r mıştır. Gençlcrın hemen hepsının a- mcsı ambargosunun re[ ı ılc htı 1 ... . d b mış aı ı. ..,. . • 1 • "k ta o ~ 
. min olmasaydım koşar mıy ım ura- u• A G d k iki U 8 maht. Om laka ile bahse kaıışbklnrı ve bu ara- fa.deler rok gcnış nr nu yas 

• ya kad~. hiç?. . . . . Damad Paşa ile Hürriyet ve İtilaf vrupaya QI ece cilan arhOŞ da Me!ih v~. C',elali~ geı~çekt?n ~.a~di· cal<tır. • • • mU-
-: ~hçın se~'lsımızı haberdar et· Fırkası arasına artık kara kediler talebenin harcırahı Kemal ve Receb imıindc iki kişi re.d:~er sozler soyledıklerı gorul - işte ~mcrıkn; de~erdel~.b:ııiiJtl 

medını:.: evvela.··· .. .. _ .. . girmeğe başlamı~tı. Şeyhülislam Mua Son harb vaziyeti dolayısile tah- evvelki akşam Sirkecide bir meyhane mUştur. . c.ad~lenın, l<endı emnıyctlcrını t. °' 
. - Edemezdım Mosyo .. Ç~nku, 'a~ 

1 
tafa Sabri, l\:ony:.ı mebusu Zeynela?i· silde iken avdet eden veya yeniden de ayakta bira içerlerken Mesud is -1 B~ topla~tılar sık sık tekrar cdıle- etmıyecf'k mın:Umlardn \'Ul:nb~~ 

kıt yoktu. Pa3a Hazretlerının her sa din efendilerle, Maliye Nazın Tevfık, Avrupaya gönderilecek olan talebe. minde tanımadıkları birisi fazla sar- ccktir. Münal<aşalı Jconferansların sım sadece talab, 'e bu f.ıali~ t' 

bah b~. saatlerde ko.~~~an çı~~kla- esbak Ticaret Nazırı Kostaki Vaya- terin harcırahtan evvelki gün maarif hoş olduğu halde gelmiş, önlerinde 1 Bcyoğl.u Hn~lrnvi~de kaza~dığı mu • şinı~ilik ~:ndilerine .b~r zarnr i~er· 
rını bılıyordum. Tabu ışın tafsılabnı ni sabık Maarif Nazırı Rıza Tevfik müdürlüğüne gelmiştir. Müdürl\ik bu tezgfıh üstünde duran bira şişesini vaffakıyet dıkkatı celbetınış, bu kon- demıyecegı knnaatını izhar . r c)tı 
y~z~ca~ bir raporla yazıhaneye b:ylerin ve Hariciye Müsteşarı Kc - günden itibaren bu gibi talebelerin ı alarak içmek istemiştir. Buna sinirle- fera.ı_ı~darı i~das .. ve idare eden m~ : ken ,cliklm.t ~·aza:ı dalın ~~:~ bi· 
bıldıreceg1m. çecizadc tzzet J<'uad Paşanın ayan a- harcırahlarının tevziatına başhyacak 1 nen Kemal mani olmak istemiş, Me- harrır Scmıh .Mumtazdan Şebremını ı:a.rh clemokra ıtcri ıle Alm:ı~)a. I t· 

O esnada, Gümiilcüneli İsmail bey, zalığına intihab ve tayinleri, fırkada ve gençlerin hareketini mümkün mer- sud kiifür etmiş ve dlin her ikisi de Halkevi de yardım rica etmiştir. ribiriııe Ycr~n Jınrlıin umumı net c • 
keyfıyeti telefonla sara;:a ve Dah~~i- 1 

büyük bir hoşnutsuzluğu mucib ol - tebe tacil edilecektir. sarhoşluktan Sultanahmed ikinci Genç~iı;~m~zi yetiştirı_ne yolundaki bu teri, mahiy<•ti ve ne va!tit uihn~:et bıl 
ye Nazırına bildirmi~,. bı:~z ~a mu_- muş, daha doğrusu umumi bir kıs - Ecnebi ve ~kalUyet m ek- sulh ceza mahkemesine verilmişler • ı mesnıyı b~ ?e ta~dı~Je karşılar ve lacağı meselesine ~evr!lmel~<lU:~iiıll· 
balağaya kapılarak ışı şı~ırdı~çe şı- kançlık uyandırmıştı. Fırka erkanın- teblerlnden k:z nç dir. Mahkeme. Kemalin bcrnetine muvaffakıyetler dılcrız. Bu nokta.da, Amerık:ı. ı~~f!Sı tte 
şinnişti .Biraz sonra, Emnıyeti Umu- dan bir çoğu Rıza Tevfik bey ile Ke- vergisi ahnzcak Mes:.ıdun iki gün hapsine karar ver- --;OLIST.E: huru Ray Roo ,.,·elt'in, hır 7.ıya.fr~ 
miye Müdür muavini Ispartalı Ke • çecizade tzzet [ı'uad Paşanın ayanlı- Me 1 k ti 'zd ri k k miştir söyJecliği lıir nutkun bazı parC'::ıld .• 

. H K d m e e mı e, sı azanç ma - · . · . . ·ı·a r' 
mal ve Hademeı assa uman anı ğa tayinlerine itiraz etmişler, Damadlsadile açılmış olan e b" , k il'. vvvv Enkaz altında kalan dıkknti çckmcJd.eclır. Anıerı• ı·tj· 
Kavmakam Zeki beyler konağa gel - Patja ·ile Şeyhülislam Mustafa Sabri yet mekt blcrı·n· d ckne 

1 
\e e ~ .1 lKTJSAD iŞLERi: • • let reisi A\Tupanın iiç bii~;ik de\' ~I''· 

~ k . . tan dıkl b be• c ın e aznç vergısıne ıhtlyar . 1 J lin ... 
ıni&ler zaten pe_ ıyı ı . aı:ı u efendiyi bu sebcbden muahazeye bileltibi tutulmaları hakkında bir karar Bı"r Yunanlı tacı"r gıda .. , m mfü·ac eleye seYkcdcn. ıar' ·lo .. 
cerikli ve kulagı dclık hafıyc ıle baş- kalkışmıslardı. , .

1 
.şt. Dun sabah saat dokuz buçukta Ka bahara hitf'ce•"i iimidini ızhnr c) 

. 1 a· H ber . b alA ~ 'en mı ır. dd 1 . 1 k .. rUl B -· ah 11 . d başa vermış er ı.. a . cı , u m U· İçinde Said Mollanın da oulunduğu vvvv ma e erı a aca ragum tte ~ycegız m a esın e miı;tir. . .• 
matı. Çolak lbrahu~ beym.yanında da bir hizib, tayin keyfiyetinin fırka ida MÜTEFERRiK: Dünkü Konvansiyonel ile şehrimi· Meymenet ~kagında 1 n~maralı ~~- BiiyJe bir ihtimalin talıa~kul·~ 
,·aktilc ınuhasebecı sıfatıle bulunan h t • d u·· akere edilmeden ze Yunanlı bir tacir gelmiştir. Bu zat de oturan duyunu umunuyedcn mu. kanlarının ne sekilcle tcce.!lı ede . 

. w .. re eye ın e m z ' e· 1 · ı· t f b 70 d k" l ~ uııı1. Ramiz .u~ı~da ~·r. zattan aldıgını soy- Damad Paşanın konağında kararlaş- 1 r OQ 1 iZ ayya re a .. Almanyaya götürülmek üzere piya - tek_ald . yaşın ~. li\ı.~dın ırncı o - şüphesiz, biitün r.iha.n cfkfırıU1~1 
lüyor, ışıttik1crını uzun uzadıya an • tırıldıgı~ nı ileri sürüyor, Damad Pa • rikatörü şehrimizde samızdan fazla miktarda yiyecek dugu evm çatısı çokmuş, Fııad, yıkı.n ycı.ini nwşgul cdt•ıı bir meseledir· 
}attıktan sonra· . f dd 1 · t ı kt B k d tı altında knlmı~ır. Fuad mubtelıf .. . o ti' · şayı, fırkayı hıçe saymak, Musta a 1 T t . f b 'k 1 d ma e en op ıyaca ır. u ma sa - . ' Yn.lnız mushet hır şey \'ars8ı 1" 

- Paşa Hazretlerine, diyordu. Bu Sabri efendiyi de Damad Paşaya ka- l:" . n~ı ız h 'b~yyaı~. a :ıı· ~-·ar~~~ ~n ia bugüıı büyük ihrac:at~ı firmaları • yerlcrıntlcn yaralanmış ve Cerrah - garb llcmokra.silerinin sonuna }U\l 

suikasdi yapacak adamlardan bir kıs- vuk sallamakla itham ediyordu. ırınınt sa ·11 ı ehve ~l~messılı . utı~ u~~··v mız!a temasa geçecektir. paşa hastahanesine kaldırılarak te - miicadcleye dcvum ede~.eklcri kat~ 
. B h l ·1 's"mlerile rıına rcnı e ş rımıze ge mış ır .• uu- davi altına alınmıştır ııarbi>' 

mını Raınız ey şa. ıs an~·~ ı . O esnalarda, Ahmed Abuk Paşa • ın;~sil Ankaraya giderek hükumet Yııpakcıiar blrllğlnln · · dır. J>nha geQf'nlcrde İn~iliz 
anlattı ve .tanıttı bana. lkısı !~tıhacl- nın Harbiye Nezaretinden istifası mil me.hafilile temruıa ge~ecektir. l sisi bazı ı hkları ı .. Yangın başlangıcı . Nazırı Sir Jlorc Beli ha yap~ıı~ -~ 
cılarm cskı adamlarından ve elı kanlı b f1 k b. d apılan de~şik Yapa<rı ve tiftik ahracatçıları bir-ı Dun saat 12,20 <le Mahmudpaşaı.la ğu bir beyanatta, İnJ,;ilterewn bır · 
komitccilerindendir. Bunlardan biri ~:se c ı e : ı; ekit Turgud Paşa- Karadeniz genç:erlnln liği ismllc yeni bir cemiyet kuracak Hacıküçük camii sokağında Manolun ratma harbine girişti~>ini \·e bU ıııit 
eski komiserlerden Osman, diğeri de ı mdeyafnıkn a, vmuhalefetine rağ • toplantlsı l olan tacirler aralarında on kişilik birJ' sütçü dükkanında çırakları Receb, ca<Medt> İocYiliilerin üstad olduk~ 

• f ı d D nın a, ır anın K d · ı · d.. E ·· ·· · a·- Al' ı··kk" b k k - - 11pP"'""" Tclnt Pa~~m m~ha ız arınA an ra- men, Nafıa Nezaretine ahnması, fır- ar~. enız ~enç en, un .mınonu heyet seçmişlerdir. Bugün heyet top I Alı ve ıger ı c u anı ıra ara nı söylt•nıiş \'e hu istakamett~ ... .,,,, 
malı Halıldır. Salıh ve Talat adında knı'lnki Damad Paşa aleybdarhğmı HaJke.,; ınde bır. t~plantı y~para~ ba- !anarak cemiyetin nizamnamesi e - dışarı çıkmı§lardır. Mangaldan sıçrı- t.oobirleri11 heyeti umuıniycsıııi ' 
iki kitj daha varmış amma, bunlarm. arttı b b 1 . , ki d zı mukarrerat ıttihaz etmışlerdır. saslarını tesbit edecektir. yan bir kıvılcımdan döşemeler tutuş· e'-·lcmisti. 

nnış, a acan arı a)a an ırmış B d ·· ·· .. d k" ı fta c • • •• "' ~ ol' 
evvelce ne işde bulun~uklarını pek ı- b. Dahiliye Nezaretinde bulunan Ce- .. t! ~ı:a a o~~?1uz e ı ıa. pazar Bunun iizcrine cemiyetin kurulma- mAuş ve ateş. yandakı Kara~tın _duk- Her sahada rrnnsa ile fngiJtert ft' 
yi anlıyamamış Ramız Bey. Sonra, l bey istifa ettirilmiş ve fırkanın g~nU ıçın EmınonU Halkevınde çaylı sı için hUkumetten resmi müsaade a- kanına da sırayet ederek bır mıktar ittihaz c:rlcdiklcri tedbirlerin nııılıl. 
işin en mühim tarafı, Çolak lbrahi - ~~ ' bır toplantı yapmayı da kararfaş · 1 ktır yün ve ipek çilesi yanmış ve derhal ti .. ~1 .. b .. _ .... 1 ı zun ~Jtt' 

Uf 
w .. 

1 
ıkinci reisliğine getirilmişti Bu su- 1 d ınuca · , umu u u nıth;aı.ue cys u ~ tt" 

min evinde bir çok mavz~r t eg~ ı e retle Damad Paşaya karşı bir cebhe tu·mı§ ar ır. -· __ yeti~~.~ itfaiye tarafı~dan ateş.~n ~.e- ine tahmil i~in t'\'\'Clc.le~ en ufııl' ııit 
cebhanc de varmış. Ramız Bey, un- uİrnak isl<'nilmişti. Fakat, entri- Cı1ml muvakklllerl iş Kanununda t dliAt v:ss~~n~ meydan verılmeden sondu· fcrnıatma Jmdur ha:r.ırln.nınıŞ ~ 
Jarı bizzat gördüğünü söylüyor. ~ut Damad bütün bu yapılmak is- işlerini brraktıl r Haber aldığ"ımıza göre bugiin An- rülmuştur. J>rogranı dahilinde ~.ahştıkln.rın~ ı;~ 

Takibata başl:mılını.5tı. Vak
1
it te.ak t::ıen hareketlere karşı gülüyor, yi- Şimdiye kaclar büyük camilerde sa- karada toplanacak olan komisyon işlArk•d tını vur n bo~acı tcrmekteclir. Uıı balula, knt'i l>Jt ~· 

§amı bulmw tu. Kara;~v;;~t ;;. yıne ne kendi bildiğıne yürüyüp gidiyor_ atlerin ayarını tanzim ile muvazzaf kanunu lizcrinde rnUhim tadilat ya- Kun_dura boyacısı Mehmed Alı H~- ticenin tavnzzuhu, ancak AtnıııD!~ 
hep ayaklnndınlmış, a ıa ı, ışan • d Dahiliye Nezaretine, yine fırka· bulunan muvakkitlerin 6 lira maaş- pılmnsı için bazı kararlar alacaktır. san oglu Osmanla l{emeraltında bır nın ahı.cağı hı.vır, ve İngiliz - :Jft1\ ~ 
l..:1"'lı arasındd~.f~~ddel~e d~t~ış~ı. cı~~n arzusu hilô.fınn olarak posta tarının kesilmesi Vakıf Umum Mü • fümunun tadil ve tcbclil edilecek o- kahvede oyun oynarlarken a:aların · aslrnri ve iktı atli tazyihine JnırŞ• giifl' 
11 akat, tesa u un ço garı ır cı • t lgraf nazın Mchmed Ali beyi ge· dürlüğü tarafından karar altına alın- lan bazı mühim maddeleri arasında da kavga çıkmış, Mehmed Ali Osma- terebilecc~ıi mnlrn.\'Cmet ile nıiifll){ 
vesi olarak, Dramalı Halil Beyle ar- ve. e du. mışb. Bu ayclan itibaren bu paralar bilhassa çalışma saatlerinin tezyidi 1 nı bıçakla başından yaralamışbr. Ya diir. 
kadaşlanıım gUnlerdenberi beklemek tirıyor A • kesildiği için biiyük camilerde çalış- ve mesai saatlerinin başlama ve bit- rah hastahaneye kaldırılmış, Meh · -o • • ''" ı·· h ı · Hkb:ı.Jlll,.-

ı 1 T b Ş. h t af Bu arada fırkaca ayan azahgına 1 d Al" k 1 k h kk d ta .numın ıcın<ıır u, ar nn , •. 
te oldu tarı epe aşı, ış ane ar - ' . . · lmaktn olan bilumum muvakkitler \'a· me 7.amanlan bulunmaktadır. Bu ha- me 1 ya a anarn 3 ın a • biti 1 bitm~mcsi ite rfi •eti A.tıtııı.P•.ct. 
l h ·ç kı"msecı·kler ugwramamış4--. tayini arzu ve ıltımas olunan, sabık zif 1 . . b k b 1 k d . . . kı·bata başlanmı"lır 1 ~ ~ ı·-"'''" "rına ı "1

• d t f Al' , 1 h'ddi c erını ıra mış u unnıa ta ır- le nazaran ış kanununda mtihım ta- ..,. · nın mukavemetine \'e tn.'lrrtız ,:ı--- ., 
Ortalık karardıg·ı halde bu babacan- Yozga mu asarn ı 1 

D u ı n l · • - Ot bU ar b arpt• ' ı·tc ' _ .. .. . 1s 1 ar. dılat olacabrı anlaşılmaktadır. 1 O 8 a •Y Ç yt•tine miite,·nklHf görünn1c ~ Jft' 
lar yerlerinden ayrılmamışlardı. El- Paşayı Ankara ve Gum.ulcu~eh .~a- I I Şoför Mustafanın idaresindeki 3064 dF•cr taraftan cln Fr::ııısa ile tngİ ,. 
l bı d ı · tab ca1 ı tetı"kle il Bevi de Bursaya vah tayın ettırı - • ş· · ·1 h d · 0 

• • ıtıı) er, cc er en an ar n • "' . A . . 

1

. ,.. "\ numaralı ve • ışh - Fatı ı attın a ış- renin denizlerd~kl lıfı.ldmiyetını ·j • 
rinde, kulaklar kirişte, gözler cadde- yor ,bu ve emsalı makus ıcraatıle, fı.· n liyen otobils Şehzadebaşında Mehme- d .. st011I• 

. d l d T b d t fırkaya ''e fırkacılara meydan Ok la B" M lül G . . . . . .. bctmcnıek ve hnml::ı..rdu a u ., .. 1rlı lerde bekleşıp uruyor ar ı. eşe • e a 1 uyucu rımız ır a azı dm ıclarcsındekı yuk arabasına çar • ğü hariı bir ;:.ekildc t•lde cdehJwıalf. 
büs1erinin haber alındıb!hndan, kendi- olmyordu. 1 p k p r"alamııı arabada btılunan · ıol't 1 . _ .. ara a ~ ll• lrnsnsundn gösterdikleri ınhs , .. 
lcrinin her tarafda aramldığından ha O gunlerde çagınlmak uzere bulu- Kırtasiyecilikten I<aragUmrükte Uzunyolda 51 numn • ı· t d ktal " 
b 1 . 1m b d""rt f a-J,I\ Ih k f .. Diyor kı' lb ıye c ayanma ( ır. oft.~ er en o yan u o e <UWr, o nulan Paris su on era~~ına ~on- : 

1 
ralı evde oturan rahim muhtelif • Dr. REŞAD S1' ~h 

_ dcrilecek murahhas heyetı ıle mtişa- Müşteki yerlerinden yaralanarak tedavi altı- ,;::::;:;:-
,- virlerin intihabı keyfiyeti de sarayı, na alınmış, !iOför yakalanmıştır. Yeni Sabah . j Babıaliyi, Hüniyct ve İtilaf fırkası· Ko. 1 Şimendifer AJayı Tabur 1 kat bir ayağından, gözlerinden, Sarhoşun yaptıkları 

nı gereği gibi meşgul ediyordu. Bir ı 2, BölUk 6 da sağ bacağımı kay- kollarından tnmamile mııhrum o- Çarşı esnafından Abdürrahman, 
TAKViM 

Abone Bedeli 

SENELiK 

6 AVLIK 
3 AVLIK 
1 AVLIK 

-TOrklye Ecnebi 

1400 Kuruı 2700 Kuruı 

760 • 1450 • 
400 • 800 • 
150 • aoo • 

Pcsta ittihadına dahli olmıyan ft;tlebl 
memlekeUer : Senell~l ~600, altı aylığı 
ı::= ıeoo. ile ayJ.ılı ıooo kun.ııtuı = 
Adres tebdili lem yinnl bea kurtliluk 

pı.:l göndermek lhırr.dır. 

taraftan Damad Ferid, diğer taraf. bettim. 1912 diğer malnl erler gibi lan bir malftliln göilerini hayata evvelki ak~n.m sarhoş olarak yine çar 
tan fırkr... Vahldettin üzerinde mü • kanun dairesinde bana da tekaU- yumuncaya kadar sakat kalacağı- şına Hıranbn t•üın.fiyeci dükkaruna 
essir olınata, kendi arzularını hUn- diye verildi. 27 sene maaş aldığım nı anlamak istemiyenlere hayretle gitmiş, orada öteberi almak üzere 
kara kabul ettirmeğe uğraşıyorlar • halde Bakırköy malmüdürlUğü ma baktım ve çekildim. . gdmiş olan bir kadına takılmıştır. 

'ıdı. Damad Paşa, kendi reisliği altın- aş verilmesi için mufassal bir ra- J BilyUk Millet Meclisi malfilleri Hırantln arkada§ı Sadeddin Abdür - aun:331-Ay ıll 
ela Osman Nizami Paşa ile Hariciye 1 por istedi. Maaş berat cüzdanım- terfih ettirmeyi düşilntirken, hiç rahmanı dışarıya çıkarmak istemiş -
Nezareti miiste§arı İzzet Fuad Paşa- dnki Gillhane heyeti sıhhlyesinin yoktan yere yanlış düşUncelerle lf··~e de bu sefer bunlarla kavgaya 
dan miirekkeb bir murahhas heyeti 

1 
vaktile vermiş olduğu raporu gös- müşkill vaziyete dli6en hakiki ma- l~'lflanuş ve Sadeddine yumruk vur -

teşkilini arzu ve iltizam ediyordu. Fa terdim. MalmUdilrü itiraz etti, bu lQllere bir an evvel çare bulunma- n uş, Hıranta da bıçak çekm.i~ir. 1 
kat, f k b h ti h .. .. 1 rapor 9/8/933 tarihinde verilmiş, sı için muhterem gazctcniile ala- Aİ>dlirrahman dtin Sultanahmed 1- Akp. vateı lmHk Akıa. 

11 AJı" Kır al uE eye oşd gSorm~yBor, ı bize bu sene yeniden sakat oldu • kadar makamın dikkat nazarını . kinci Sulh Ceza mahkemesine vcril· ı' 1----ı---1---ı 
ıı ema ve vra.nosza e amı eyi d . j . t' B 1 ·-· 12 OC 137n 34 l6 43 

ler.;n d hl 1 d b ğunuza dair bir rapor getirmelisi- celbetmcnizi erın saygılarımla mı~ ır. ıca < cektıı:!l sabit görülme- ı 1=============:::;:ı:---c mura ıas ar meyanın a u-
1 

• - • • ~ 

lunm 
. ti d , ni.z dedi. Dahili hasta mal filler için dilerim. 1 rlıgındı n bu cıhetten beruetine ve sarı 

azını ıs yor u. 1 1 b k Ali Tokgoz·· h kt b" .. '" . • I n belki bU ta e CO yerindedir, fa• r.:,; " nn lr gıtn I .' ""ine kUfir \"e• ı 
:.-------------.- c\a.nıı var) · ı ı · .._ ________ _.,. __ rı mı;. }r. ... 



YENi 8AllAJI S.blf• ı 1 

• :-. 1 ·~ . v a z i y e t Et i b a n k 1 n B i r Dahiliye Vekilinin 
..: lii Hatay Seyahati 

Almanya Mayn Harbi- Alevleniyor Yllhk Faaliyeti ::~;;!'.~"~~gıt·~~~i~:it~~:~ 
d k 

[Başmakaleden devam l ,J • ş • dd ti • durmadan onu icraat sahasına. . . . . . . . .. · . ye reisi tarafınılan söylemlcn nutk,\, 
nı 1 e en ırece sa (B~tarafı 1 iııei sa~·fanuzda.) Şırketmdekı h~~eı ıştı~~k~~ızle_Şark IJahiliye Vekili şu karşılığı vcmı.iş _ 

çıkarsınlar. . teçhizatın tayini, mübayaası ve ma· Kromları, Kc~ıborlu hukurtlen, A. llr . 
Yalnız yenı maynler harb sahasın- . . . . .. . 0 · .. Tahta F brikala- · 

. • . d -· "kl"k t hallıne scvkı gıbı uzun muddetı dev- dapaza.n cınır .c a "- TJzun zamanrlan-...e~i vürekleri-. . t M.. . h tı da derm ve esaslı bır egışı ı ev- . .•. . k hJ:.1" • S t c-·ı iT':: k A oninı Şir- · " • · ( B:ı.starafı 1 ıncıde ) sveç - Almanya unase a . . d be 1 .1 1 reler takıb ettigınden Etiban Ala ı ı ve osye e •.ıı ep .1. ı..r n mhlı> iştivakını du·•dut!urr.uz kıvmet 
fında verdii?i neticeleri tf'tkik ettik - Stokholm, 26 (A. A.) - Dagens lı~. edemıyeceklerse e ynekm.ı e tam faaliyet vaziyetine girememiş - ketlerindeki hiseclcrimizden ihfl.retl Li :iia:avı~ ~u ziyar~tin~ vcr:Jlc~il~ ba-
ten sonra bu harbin daha şiddetlen- Nyheter gazetesi Alman mayn tarla- munaakse1betıe~b-~a-~ı~~ epey~~ k'~rlış- tir. bulunmaktadır. ı na b~tün Hatay h:ılkının ~C' ~ arada 
dir·ı ' . .. .. .. b'lh 1 tırac ar gı ı gorunuyor. Çun u n- . . G 1 .,.1.. . 1 . • 1-csabıudaki ı n'!esi emrini vermiştir. B. Hıtlcr, b:rının tevcssuunu ve ı assa sveç . . . 00. 1 d Bankanın ışJetmelerınden u eman !• uessıs er rma~esı • şimdi içinde bı;!unmakla ze\·k duydu-
ltla • .. .11.k h d d gılızler Almanların ye mevcu 1 . 5 000 000 1. E -u k"' ·· 1 · · 1 t Ynlerin ln..,.iltereye karşı en kuv - kara sularmn aıd dort mı ı u u u . .. r· 1 1 krı1m ve Kuvarshan bakır maden en •. . ıra · rcg ·omur erı ış e - ğuın Antakyanın gösterdiği çok sı -
~1!Ui siliıhı tc:kil ettiı!i mütaleasında· ı tanımamak S\Jretile Oer Sunrl'un ce- beynel~ıle~ her tturte u ~ ~şma_ abr~ bu sene zarfında muntazam işleme- mesinin sermayesi hesabına şimdiye cak kcı bulde.n dol:wı size ve si?:in '-':th-
dı ·• :, . . . . b mugayır bır sure gayrı ın::mnı ır • . .. .. ık d k b ı t d" t ·· t < '· • • .... r . .Alınan gemi tezgfilılarında ışçı nubunda tesıs olunan yem mayn a- .1• h . . • b' ta d k 11 _ ğe başlamışlardır. Keçıborlu kukurt a ar vu ·u u an e ıya ımızı goı. er sınızda Antakya halkına teşekkürle· 
volUkleri günde üç defa nöbet değiş- ı rajmın mevcudiyetini endişe ile kar- sı ~ ı g~yn msa~ ır r~. af .~ ~~ madeni de faaliyetine devan1 etmek- mektedir. rimi arzetmek isterim 
lİrıneıerini icab ettirecek kadar sıkı şılamaktadır. ım~ :;ınh at 

80~1 be~r~~~l m-~~e a~ed~.r~ tedir. Değirmisaz ve Tavşanlı linyit Borçlu caıi hcsablarrlrki 2.836.110 .z;v~retim benim i~in çok fayda]. 
~lışnıaktadırhr Mnne\Ta kabiliyetiı Gazete bu hareketin yakında iki ~a. ~r \~u a b:;d.ımı~t .

1
k ocaklarında elyevm eski ve iptidai lira87kuruşbankamız afinanseedi·l 01u\';ır \'e bına çok kı\'metli hatıra

to)t fazla küçük .tahteJbahirlcr inşa - memleket arasında baı::laması mu · ı erıd.al acaF arını 
1 

ı ıdrmc. t~ g:cı t- vesaitle faaliyete devam olunmakta- len §İrketlerimize açltjımız kredilerin la .. valmak iı~k "mmı \'crivor Ru 
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::ı.d::ı 
!Jile .k . . . ah . .. k ~ 1 . .. . me ı er. ransız arın a ış ıra e - k" . t kted". 1 < - • • • • 

t ı lıfa cdılmc:rıp 1200 tonluk t - karrer tıcaret mu..,,a ere crı uzcrın - t"kl . b t db. 1 Al anyanın bita- dır. iye ununu ırae e mc ıı. Ha.t:ıy:ı dn. bazı hizmf'tlrr ifa etmı:?k 
Clk..· · Al ·· 1 - k d tt'J t 1 ı en u e ır er m - · k'. ·· l · · l · b' t l "<lllırlcr de yapılmaktadır. man de mucssır o aca.gını ayr e 1 c en f 1 k tl , sıtası'le '-'apugı· Eregl: ·onıur erı 1!1 ctmesı ı:· a - Muhtel!r Bort_; ul:ır: \'esilcsini de veı-irse be.nim ic;in ayrı-

Ya . 1 . . l . k 1 ra m em e e er 'a ,J ı . . d 916 ba' ?'rndiye kadar bu mod~ld_c tahtel- j sonra s~·,~çın-~ö~lc hır muame eyı a 'bütün ihracat ve ticarete mani ol- ı raftan ~ıevcud şartl~r .c a ıresın e 1 . ?tluhtelif _borçhıL-ır. hm;~~uıın c•:ı bir bahtiyarlık olur. Cumhıırlycı 
hı~ ynpmnyı ıhma! ~tınıştı. bul etmıyeceı;ını yazmaktadır. 1 k . Al any"'-'l dünyadan aza- normal bır tarzda fanhyetıne devam bın 842,99 hralık bakıy<'.sm n 863.281 hükiırnc-t.inin bütün yurda matuf olan 
~tu·h· d Al ı· 1 d ma ' yanı m "'-,J • "h 1. ı d · Er ·ı· k .. d~ ırnmat fabrikaları, en son nı.o- Halıhazır a man ıman arın a mi surette tecrid ederek mukaveıne- ederken ıstı .sa ın arttırı masına aır lira 07 kurmm b:rnkam11Jn ., cg ı u- f-ımiı:ıi \ c g:.l;.cl niyetleri, elbette Ha 1 

rna:rnlerden, çok daha külliyetli 23 gemi bulunmaktadır. Bunları~ 13 ti i kınnakbr. geçen sene banka tarafından mev - miir isletmesile Şark krorn?an T. A. taya da ı::amıldir. Bütün memleketin 
~ktarcıa imal etrnPk üzere E:'mir al- ünün .. harn~lesi Holand~ ve Be~ç.ıka- ;ngilizlerin bu yaptıkları da bey- zuu bahsedilmiş olan etüdlere de de· ~-. de~ alac~ğı o~~n 9~.8 sene~i s:ıfi hunr, süktın \'e snadet içinde ynşa
l'orlardır. Mucidler durmadan çalışı- y~ ~~ııderılen -~erestedı:. Sekızı_ dclnelmilel mevcud taahhtidlere uyma- vam olu~muştur. . kar hısselerıl~ d:ge~ m,,u~:,rcmk .ala- rnası başlıca dileğimizdir. Ayrıca 

lar.. komur almak uzere 1n?.1~~ereye gıt - yor ve bu yüzden milletler arasında ~rganı bakır n_ıadenınde b~şlan~n cakl~~·ıdı~. Mut~b:ı~ı 5~.~ol.92 lır.ısı H~t3y•a geçnüı; zn_ı~anlnrın ızt~abır.ı 
.~· Hıtıer ve Amiral Raed~r çc•k sık me.kte olduklarından gulunç bah~ne· bir ihtilaf ~ıkmak istidadı gôrülüyor. tesısat da sene nıhayetınde bıtecek - 1 da hukmı ş:ıhsıy(''la haız olmıyan ı~- unutturacak m ~ıyı sarfcdecegmden 

~Uzaı.tereJcr yapmakta ve en son kes lerle te\"kif c~ilmişlerdir. _Bu gemıler- Öyle zannediyoruz ki harb saha- tir. . _ pet~eleı·imiz·~. rniit~ff·rrik alacakları rı.s1a şüphe cdilmeım Jidir. 
dilen imkanlara daır telefonla kc· deıı bazıları bır :ıydanben mevkuf bu sında da vaziyet daha şedid ve aman- Bankanı~ _yemden . el~ __ aldıgı_ mev-,yekumında:ı ıoarettır. . . • Hepimiz , yrı ayn bu mesud ne _ 
~ Slk sık gorUşmektcdırler. B. Hit- lunmnktadir. . sız bir şekil alacak, bir aralık ictinab 1 zulard:ın hırı olan Dıvn~ı demır_n_ı~- Banka mC'nkui kıymetlerının ycku- ticeyi elde etmek icin el birJibri ile 

' olan biten ışler<len tngilterenin Gazete on beş vapurun da İngılte- edildiği ümid olunan büyük facialar deni sahasında esaslı etudlere gınşıl 1 nu 79.661,';G liradır. çalışacak ve elde edilecek hayırlı ne-
:e.suı olduğuna dair, mütemadiyen rede ~cvkuf bulun.duğunu, fakat o - yavaş yavaş gözümüz önüne çok 

1 miş ve Ka~a~ük_ demir ve_ ç~lik f~b~· ı Gc~cn seı~e 22.282,üi liraya ~a~iğ ticede hisselerimiz. olma~ı içın _:limi~
. 'lttar edilen nazariye sayc~inde, bi-, rad:ıkı muamclclerın daha çabuk ve kanlı sahneler serecektir. Çünkü tn-j kalarının ıptıd:ıı maddesını temın ~- olan ılk tesıs masr:ıflnrının muhım den gelen mesaiyı sarfedecegız. Sı
~ lnt:rnleketl~r Uzerindc, onları daha az keyfi olduğunu yazmaktadır. giliz efkarıumumiyesi, Almanyanın çin seri ~e ?1~vakkat vesait ile faalı- bir kısmı a~o:-ti c_dil.erek 8.858,29 li- ze Biiyük Şef'in selamlannı getirm~_ş 
te·l'lı.nden ('.J.ı:ıir almağn mecb~r .N.~c- A lmaolann Harb Plinı . tekmil ihracatına mani olmak yolun-ıY~te geçıl~ıştır: Mu.r~l bakır ~ade- raya teneuul ctmıştir. ol:U~lda ne kadar haz. du!~unısa, do-
~ k.dereccde tazyik yapmak umı~ın- Londra, 26 Y~·.A·! - S~day Dıs- daki teşebbüsü kii.fi bulmıyarak nınde katı pro,Jelenn ıhzaratı hıta~ Pasif Kısmı: nüşun:rle bu kıymet!_ı ıltıfat!Hnnın 
u~lr \'e İngiltere); müdafaa vazıye- P~~ch gazetesının dı~lom~tık muhar- şikayete başlamış ve daha şiddetli ~ul~uştur. ~~n~n.yn mevd~ elekt~'.k Ticari mevduat geçen seneye na - Hataylılarda bıraktıgı cmsalsız te -
lft altnağa mecbur b•rakmış olmakla rırı Almanı~:ın muttefıkl~re k~rşı mukabele .arzusunu göstermiştir. E- j ışl.~nnden bınncısı olmak .uz:~e .ko • zaran 1.818.857 ,li lira tezayUtle s~ri Milli ~f'e aı:etrn~kl.e ~e. bah -
'inilıar etmektedir. Naziler, maynle- ı takı~ edecegı m_uharebe planını_ ıfşa ğer bu cereyan kuvvetlenir de mütte- mur hav~_m_ızm e~ esaslı !hti}açla · 2.330.534,48 liraya ve tasarruf mev· t~yar ~lacagım. Sözlerımı _ bıtırlrken 
~·' "-lrnaıı mayni olduğunu artık in-ıcdebıl~k vazıyette bulundugunu fik hükumetler ve erkaruharbıyeler nndan bınnı teşk.il. eden Zonguldak duatı da 41.4.21.18 lira tezayütle sıze bır kere ~aha teşekkur eder ve 
(:ı edçr:-ıiyorla.r. Fakat. semeri ma~'ll kaydettıkten sonra şunları yazmak- Heligolandı , Alman tahtelbahirlerine mıntaka santralı ışı de ele alınmış 47.141,12 liraya baliğ olmuşlardır. saadetler dileı;ım.,. 
,0l'I \l.ntldık!arını inkara devam edı - tadır. • . torpil ve mahrukat verdiği temin o- bulun~akta.?-1r.. . Kir w Zarar: llahJJf~·e \ ~kiJI İ~t-.nderumla . 

ar. Bu plan geçen hafta Hıtlerle gene-llunan yerleri, depolan tayyarelerle Bu ışler uzennde 1938 senesı zar- Bankamız muamelatının bıı cene Antakya, 26 (A.A.) - Dahilıye 
lllgUterc Ve Uitaraf Dc\'letı~r ralleri ara:oında ~'U~u b~lan t~pl~ntı- bombardıman etrneğe kalkarlarsa, fında kaydedilen faaliyetleri ve ah - zarfında bir misli mütecaviz bir nis- Vekili Faik Öztrnk dün sabah Defne 

lonctra, 26 (A.A.) _ Sunday Ti-
1 
da takarrUr_ etmıştir. Şıddetlı hır. e- ortaya sivil ahalinin bombalanması nan net iceleri kısaca yazıyoruz: bette artmış ve yeni yen? madenlerin lşel!alclcrini, haRf.ahnneyi, mektt?b1e -

:~ tazetesi, bitaraf vapurlar ı.·asıta- konomi, denız ve hava .~uharebesı~e iddiası çıkacak ve bu da bir muka· Ereğli Ki~mürleri İşletmesi : tesis ve ihznratı iftlerlnc girişilmiş bu 1 ri v~ mUzeyi ge~r~k tedkikat yapmış 
ıa. e l"apılnn Alır.an ıhracatının mü - tara~ta~ olanl~~ın mutaleası galıb belei bilmisle meydan açacaktır. Bi- 938 scnesı zarfında 763.456 ton ~~ ıunması dolayısile verilen maaş ve 1 ve tıca:et ~~yehnı ~abul ed:-~ek Ha-
.ta d.Pı~si hokkında İngiltere tarafın-ıgelmıştir. Bu _ _ı~~-barla_ Almanlar. garb , naenaleyh, bütün muharib devletlc.r vc.~n~ ;e 447.~01_ t~n yıkan_mış ko- ücretlerle idare masrnflan vesair tay~n lıcan, ıktıımıiı vaziy~tı lıa.kkı~
la.rtı. \erilen kaıcırın salı bünü Naz.ır- cephesınd: b~) uk mık~asda bır_ ta-! tayyarelerinin karşılıklı surette bin- mı_:r ıstıh~al edılmıştır. Bu ın ı~tarlar, masraflar 262.222,13 ı:r:tyn b&liğ ol- da ıznhat. al.~ış ve bu ~e) etle~n ~ı· 
\' l?lcclisinin toplantısından sonra ar~uza ~ırış~ıycc~kl?rdır. Harek~t a- birlerine sald ırarak Parisin, Londra- 931 senesıne nazaran o/o 17 bıı·. tcza- muştur. Jekle~ne ıttıla k«:8betmıştlr. Oglcyı~ 
~ı~ecek bir c.ınirle tatbik edileceği· şagıdakı tıck_ılde ınkışaf ede:ektır.. 1 nın, Berlinin yahıtd sair biiyiik mer- yüd ifade etmektedir. Amortisman Girişilmiş bıılu'1tın mühim işlerin Partı başkan vekıli tarafından §erefı· 

Ilı bıldirrnektPdir. .?elecek ılkbah~rda . ln~ıltere:ın jkezlerin insafsızca tahnb edilmesi, miktarı 309.i40 liraya ve ı::;igorta. be- karşılanması için b:ı ~ne zarfındaı'n~ .büylik ~i~ z~ya:eı verilmi~ olan Da 
.ltaıya Bel . H 1 d t , D mustahkem ve sahıl şehırlerıne ka.şı yakılması ihtimalinden korkulabilır. deli i9.980 liraya çıkarıldıktan sonra sermavemiz hcsahına ehenuniyetli te hılıye Vckılımız ıle refakatınde bu • 

alttı.arka' v ~ka, 0 ~ a,f ~ b a biiyük hava seferleri yapılacaktır. Eğer İngiltere ile Fransanm büli.in safi kfı:r olarak 132.222 lira elde edil- diyat ~lmnclığrndan 40117 il lira fa- lunmnkta olan 1.evat saat 15 de şeh· 
~Scbetle apolnya~ .. ::bab~? 1 l ~ 1 Bu lıüyilk seferler başlamazdan evvel 1 tayyare siparişleri ve inşaatları şim-ı miştir. iz ödemek mecburh·eti h~sıl olmuş- ı rimizden 8)Ttlnrak 1skcnderuna git-
'lt e yapı an ~ us ere a t T ·e · ev· k vetler·n· kır ~ · 1 ldd tr - -ı adar lıı.rak Lord H re ks d" bi- ngı ızı rın man ı m· 1 ı · di semeresini vermiş bir halde bulun- Şark Kronılan lşletrnt>si : tur. mış er, ş e ı yagmura rngmen şe-
~a.ı: tn~leketlerin e~ç~l:rini ~:bul mn.k maksadı ile, gelecek .. il~bah:ır.a sa idi, müttefiklerde hava kuvvetleri 1 İstihsal yekunu 95.010 tondur. Bu sene kanınızdan aynlar. 69.383 bir haricinde_ kesif bir hajk 'kütlesi 
~~ bu teşebbüslerin ihtimamla kadar f~sılasız surette ku~~k ha~ a bakımından büyük bir üstünlük bu- 75.469 tonu muhtelif memleketlere lira 56 lmnış ihti~·at akçesi geçen se- tarafından agırlanmıı;lardır. 
~ik edileceğini bildirmiştir 1 sefe:ıer~ _ya~ıla~~ktır. . lngılız. harb !unsa idi, Almanlar tayyarelerle bom- ihraç edilmiştir. 341.594 lira amortis- nekilere ila\·e ohmnrn.k suretfle blfın- XXX)CCC( 

ti Cazete filhakika lngilteren.in Al - gem~ler~ ıle ngılız v~ bıtn~f ttca~et ba atmağa pek cesaret ve teşeb- man bedeli olarak aynldıktan sonra çomuır.cla 82.3!l2,!)~ !ıra nıikdarın:ı va· Bı"r Baba Aranıyor' 
~ .' gemılenne karşı tatbık edılen denız- b"" t l a· F k t .· a· k ct·ı > • - • • k suıkasdleriııin bitaraf memle -1 . . us e mez er ı. a a şım 1 en ı e- hasıl olan safı kar, 668.445 hradır. sıl ohmmaktnctır. 
ttıer . . altı ve mavn muharebclerı şıddetlen- · · k . - ·k'cl h'. t · . · . · ·' ) 
~- ıçın scbeb olduğu mahzurlan 1 dirilecekti;. Bu suretle bitaraf mem rını ç~. ~agı . me'. ~ e. ısse m?e - j Ktı\'arshım Bakır .l\ladt>~ : . Bı~ ~ene kann~ım ~anka de?1ırh~ş- . . ( Ua.5tarafı ı uu•me 
ıL ~f arzuswıda bulunclugun· u kay- 1 . . .. .. . ceklerı ıçın tahhlerını bır de bu ~okla 2240 ton stnndard bakır ıstıhsal e- lnrı ıçın ?'o 10 nu•h::!tınde, sabıt kıy - Y cnı gelenı ne yapacaklar, nasıl bıı. 
"l!ttn-•~- leket.Jer ngıltcre ıle her turlu tıca- t ··b t l .· ·· k"' ı·· Gı"dı"§ . . b · ·ı b . . . · · B I 1 l ·ı ~. "\~ sonra yazısına ı:ı.övle devam . . . . ecru e e me eıı mum unr ur. dıJmış. geçen sene akıycsı e era- metler ıcm de 100.000 lıra :ımortıs • kabıl~~kler? u undu t arı şeraıı 
-..ıı~0.. ..,...,, I retten vazgeçınelen ıçın tehd ıd ve b' t" k ·b·d· . . 1 • • • k~ 

•: . . . . ır ne 1ceye varaca gı ı ıı. jber 2488 ton bakır ıhraç olunmuştur. iman tefrik edilmiştir. dahılınde buna, moatesef ım e.n 
tİtl ae~etrnueı hukuk ta, bir memleke ltazyık edılecclcl~t rlır. lşiıı siyasi saflı~~na gelince, bi -, 938 senesi blançosıı. idare heyeti 33.286,l 9 liraya b:ıliz olan işletme- yok ... 
tı.-. \lı.ı~ k d. · · bırak- Ma.nyetık _ Maynfor . . taraf devletler lngıhz ablukasına kar- raporunda şu suretle tahlil ol.ııunak- lerimiz zararı yukarıda arzolunduğu Düşünüter. bir ç::ı.rc vardır: Bir a~ 
"'(t ın en ısını maruz Londra 26 (Racıvo) 1ngılız A-ı f tl · · h l ld ld -ıtıiıı tlya ile mütenasib mukabele bil· j . . -· '. _ • . - 1. · . şı men aa ennın a e ar • 0 ugu 

1 
tadır: vcçhile bilhassa Keskin Molibden Ma içinde doğması bekl ... '1cn yavruyu 

oı.:ı ll ltdbirl · aım-'· h kkına malik mı~ligının aldıgı şıddet 1 ve genış davasındadırlar. Japonya açıı<tan a- Aktif kı mı: de.'linin zararından miittvellittir. !tabiatın bu nimetinden mahrum ibı· 
~~ crı ilLA a tedbırlerden oonra o kadar çok A1 • - • k \.-- · b'l · ı dit ~u umumiyetle teslim etmekte . . · ç~g~ P:Otesto etmış, mu aucıeı _ 1 m~- Tediye edilmemiş sermaye hes;ıbın-ı E:mkamı:ı:.ın bu sene zarfında yap- raktığı, çocuksuz bir aileye evl8.d ver-
i . man tahtelba.hıri babrıl~ıştır kı ~r- sı.ı ıddıasını ortay~ ~~ı~ oldugu ~- da 380.427,66 liralık bir fark gözük· t.lğı Kredi ve Bnri!:acılık muamelatın- mck, hem de doğar doğmaz, asıl an-

~\·tı~ıltcrcnin bitaraflara vereceği tık Okyanusda bulunan ~ırkaç dem?.- bı ltnlyanlar da buyuk oır mcmnunı- mektC'dir. Ru senci hesabiye zarfın- 11 dan ycs:ıir ticari işlerden temin eyle- nesi yüzünü bile görmeden ... 'bua, bitaraf memleketlerin bu altı_dan ba.~lc~ tahtelbahır Baltık de· yetsiztik eseri gösteriyorlar. Bu yüz- da hazinece sermayemiz hesabına diği kar ile )§letmelcrimizin, müesse- Çocuk bir <l"spanse-dc di:nyay\ 
~~büaıerini mnyn harbile İngiliz nl:ndcn ve lımanlardan çıkamamak- den . birtakım __ ih~ilfi.tlar çıkması ~hti- yapılmış olan tediye 100.000 liradan selcrimizin, ~irket ve iştiraklerimizin gelecek ve baba;ığln:, ~e:iğini şim 
~ tııu ıarurt hale getirmiş olan ta r. . . malı ~ok .degıldır. Muharebe ~l.ak~- ibarettir. klrl:mndaıı bankaya intikal eden me diden kabul eden vatandaşlara der 
~ lltıyaya tevcih etmeleri lüzumu - . Almanlar. beynelmılcl harb kaıdele- ya degerlı. ve _hc~ecan verıcı bır 1 Tediye edilmiş sermayemiz 4 mil- baliğ yekunu 1.237.813,27 liraya ba- hal teslim edilecektir. Geçinemem' 
'lta.Ydedilmesi muhtemel bulun • r1;11e muhalıf ve son ko~ olarak 1n- 8:'1fh~ya gırmek ıstıdadındarl ı r. Bd<· yon 540. bin 381. 48 liraya baliğ ol· liğ olduğundan masarifin, amortia • felaketi tarafından bu fedakarlığ~ 

tadı.r giltere etrafına manyetik bombalar 1 ııyelım. 1 muş bulunmaktadır. man ve ihtiyatların ve zararların ten· 1 , ld · h" ı · ı ti d .. ·· ' ··be · ı ·ık ı· ı .. . . . -. . zor anan \a e:ıın ru ı ıa e uşunu lıs.i l;a,. • koymayı tecru ettı er ve ı P an- Huscyıo Cahıd l: AU.,;J.S Esham w tah\'i lat cii:ulanınd:ı gö- ::ilinden sonra 624 452 03 Jiralık safi l k - ·· d"" •·· takd" d . 
ıuuyük GMli Daha Battı d · t d" d"I An ak • ere , çocugunu gQr ugu ır e a l..o11dı-a . • a epeyce zayıa ver ır ~ ~r. . c - ?.ilken 4.796.250 lira Ergani Bakır temetti.i hasıl olmuştur. na kalbinin onu ya\·rusıından ayni· 

~ti , 26 (A.A.) - Bahnye Ne bu taarruza karşı da lngılız Amıral- s c:9.. - b k "h · ar h ,,. 

lletı.i tebliğ ediyor: . liği derhal müessir tedbirlerini almış ov yet- r ın Cham berlaı· n' ı· n Nutku :~;;. t~ı:ı maması 1 
.i..lm ı csa .. 

' llsular and Ariental Mail Line bulunmaktadır. l "I ı ıı_ş _11_- • • 

"(!Q~Yasının malı olup 1925 de in- Manyetik maynler yeni bir şey de- Hududunda ~. ll~rısı ı.çı:ı .mesı;d ~~asını diledi-
~lı~ ılJ~i~ buJumın kruvazör tarzında ğildir, 1914 harbinde de kısmen kul- ( B t . f J • "de ) ( Bnı:.tnrafı l inricle ) ·ı kıymet \'ennivorlnr Bu barbarca u- g~mız l:a.zm bır teşeblıu~e tavassu1st e-tıı ~ ah . . :ış ara 1 ınrı ~1 • • • diyoruz. Babanın adrcsı <:ıuJur: -~ ~ • ~1~97 tonluk Rawalpmde lanılmışbr. . . nııı .Moskova elçisi lrio Kokincn'i ka- miştik, bugün de Rawalpin<li'n:n bat- sele mGracnat ederek bizi, iaşesiz b:- tanbul Postah:...ıcsındc sal~nda ··azıcı 

\•e kgcrnısı batmıştır. Tayfadan Efkanumumıy~de peyda olan bır bul etmiş ve bugün öğleden ~nra tığını haber aldınız. Sizi her hadise- ra.kmak ve böylece boyun eğmeğe F "d 
0

.. . 
0

- J. 

~~ ı·rnanda heyetinden bir kişi vehmi ve endi§eyi dUzeltmek lazım- Rı:sva _ ·Finlandiya hududunda vu • den açıkça haberdar edeceğiz. Hatta ;necbur etınek Umidindedirler. Duna ~ı : ti ~~ya~~ g~~ tç g~ ,sa~ye • 
~~t tıa 01

&1ak üzere, bütün rnüret- geliyor: Manyetik maynler bir gemi kua.gelcn hadiselerden dolayı kendi- acı hakikatler mevzuu balısolsa da- muvaffak clacakl:mndım k2Uyen ':lldis.c ıs }~.n \aıtln :-·ı.anm:.z.n ~e~ • 
~u· "~ ta f 00- ld - tah · .. ~ . -· · · ' . . · . me :nurnca .. rmı rıc>:;. coerız. ıy0r. Y anın gu ugu mm gorundilğU zaman gıdıp hedefe ç~.r- sine bir notu tevdi etmiştir. Notada, hı .. ,. . k?rJ:mayır.ız. Alman tnhtelbahır~erı - Aıuı vnt::.na 4 cvliid yet.i§tirmek gibi 
~ l\'ia, p~n m~yn ve~~ bomb: deO:t>k degıl- Finlandiya hükümetinirı kıtaatını hu: 

1 
Bnşvekıl, .bundan sonra Alman nın haltkından nasıl gddiksc mıkna- büyük bir hi~ct ifa. etmekte olan, 

~lıldan 26. (.\.A:·~ - M~has_nmatın dir. B:~ ~gemının .dcmır ar:~m~ da duddan 25 kilometre geriye çekmesqharb u.~ullerınden bah.f'~erek nut - ~~lı ~ay~l?rin hak~ınd:ın dr.. gı>lece: bu bakımd:ı.a mcsud, IB.kin maişet der 
~ kiberı İngılız Bahrıyesı tara - ~anye-.ığin aıe~fnı harekete getıre - taleb edilmektedir. . . . ku.~a şoyle. d~va?1. etmıştir: . gız. Şı~ndılık: ve bır ~:::ç. g~ml. zayı dinden bedbaht bir Türk ailesinin, 
~ ti.294ralanmış ol~ Pol~nyalıla • bılm:1<tc ve netıced~ mayıı patlamak- Pru\'da'n ın Şicld<'tlı Bar :uaJmlesı -. Hepınız bılıyorsunuz kı, bu t•· eb:1emıze ı:a?'Ilıen, ge~ılcrımız lım:ın onlara munzam bir felUl:et gibi gele-
t:t '~balı to~~k Pı~uds~ı. va~uru, tadı.. Moskova, 26 (A.A.) _ Pravda ga- sullerın en sonuncusu kara su~an~~- larımı:rn,. g:ı!"p .;ıkmaga devam edı - bilecek yavrusuna belki mutlu bir 
lt~de lngıı.z. sah~lle:mın şımali lngllterenin Zayiatı zetesi, "Başv~kil makamında soyta- da rastgeı:. her ~rafa ye~ tıp«.' }?rlar 'ile mımtazaman da edecekler- talih hazır!ıyo..bi!rnek ümidi bizi tc-
~ torpıllemnıştir. Ta.yfaEı T..ondra, 26 (Hususi) - Büyük Bri- rı başlıklı yazısında, Finlandiya maynler dokmektir. Bu usulun ken- dir.,, selli etmektedir. 

en kllrtarılmıştır. tanyanm harbe girdiği gündenberi b~vekili Kajander'e şiddetle hücum di im1.alnrını da taşıyan beynelmilel Nutkun Diğer Kısımları 
~ 1~ama Bir Hareketi verdiğ zayiabn listesi neşredilmiştir. etmekte ve kendisini soytarı diye a~~aşmal~a _muhalif olm.asına ve ~ Anadolu Ajansının bu kadar ''erdi- yorsunuz. Bu hat'b, ts.r.ammül ve cep-

~t1~a, 26 (AA) _ B Ci Ut- Buna göre zayiat yckilnu 2147 kişi- tavsif ederek Rus çarlarına karşı gıl~z gemılerıle beraber bıtara.f ~e~ı- ği nutkun, Londı'n radyosundan al - he harbidir. Zaman, bizimle beraber-
~ erltı nbluk · k · tlan~,· m _ <lir ki bunların 1526 sı bahriyeye, 250 sempatik davranmakla itham etmek- lcnn de .berhava olarak kendılenle dığımız diğer mUhim kısımlarını bu- dir. Her geçen hafta abluka altına a-
\ •'le . ayı uvve en ırm? . si ticareti bahriye filosuna, 370 i lıa- t d"r harb halınde bulunmadıkları rnenıle - liısaten kaydediyoruz. Başvekil de • Jınan Almanyayı daha ziyade sık -

"il • sı etrafında Fransa elçısı e ı . k l ah l" . . d ··1d·· . h" k b" 
ailter '.. . .. va kuvvetlerine mensubdur. Hava za- d ç lık ık ldıktan et er a ısını e o urmesıne ıç miştir ki: makta, znyıflat.::ınkta, buna mu ·n ıl ~ .. "" ~· e maslahatguzan ile go - . . . . . . . Prav a, ar y ı sonra, . . .•. . .. . .. . . . d.ir 

·' ~ Uı:· Bu millfıkatı haber veren yıatının Uçdo ıkısı kaza netıcesıdır. iktidar mevkiini eline geçiren mu • dost olmayı hakıkatcn ıstedıgıru soy- - Domınyonlarımızda ve mutte - bızı kuvveUendirme~tc · -· .. 
~~lllI tebliğ hakltmda miltalea Fransız zayiat yektinunun lngilizle- vakkat burjuva hükUm.etinin Finlan- !emektedir. fiklerimizdeki hazırlıklar gitgide art- Biz, .A.lm~n ordu~ıle .cegı!, dunya 
~~ ~alnız Trlbuna gazetesidir. rinkiı~in a~cak yn~ısı kadar olduğu diyadan istiklal esirgediğini ve Fin - Bu gazete mütaleasını şöyle bitiri- mal:t.udır .. 1· e~ tcşe~kü~ eden. h~~a için bir. teb liko haline gı:~en. N azi:ınıl_e 

~· i';te, ablukanın kuvvetlendiril- tabının edilmektedir. landiya milletinin yanı başında, bu is- yor: k~~eU~nm_!zın t'aahyeti h~pımı~? hru:bedıy~ruz. Hnrb ga) :.nıız, be.5:rı-
l!tt_i~.nnsız • lngillz pldnlannı tes- tiklal uğrunda çarpı§anların ancak Umulur ki, Finlandiya millet~, Ka- g_ogslrıti kaoa~ktadır. Dünya .. h.~ır yeti teh~~d cde:ı b~ hCj"..tlayı kale!ır-

~ \>tı tıtı.t, fakat bütün dünya tica- Alm•nye ltalyayı yendi Lenin ile Stalin olduğunu hatırlat . jruıder, nevinden kuklaların, Fınlan- rıycu VP. sulhu ıç.ın harb eden butün mak, hur, medem, meıil'u hududla
~. ttt~ll.Yiine ttğır zararlar vere. ~erlin, 26 (A. A.) - İtalya. Al- tıktan son~ Finlandiya ~aşvekilini, diya .de~let.gemi~ini, ~ck'.lerln \"e ı:_clıraman askerlerimizi tebrik ede- 1r.na,mutlak ~t~ett~ mnli~ bi.r ~vru· 
~ ~tlcrfu haldmiyetile telif ·Al.-, manya. futbol maçında, Alman takımı müzakerelerı akamete ugratnu§ ol- Moscıckı lerm takib ettiklerı ugursuz rım. pa )arat.ma.ku .. A.ıarıa ına.>elıle bu 
,, ~lr umumi hulruJır Alzluk ltalyan talamını ikiyı:- •-.... sı beş sayı mak1a itham etmekte, halbuki Fin- yoldan daha ~ar~ götürmelerine Bc~i ba.ıı~anc:z, ?le i~i~.şi~d.etli ve ga~~izde mu\•a.f fak "'&::ağ:uıız.a 

8öylenıektedir. :ı. mağlub etmiıV" landiya milletinin, Sovyet milletine meydan vermıyecektir. ~i blı hıt.ı-eı>.ele ~eçmedi1'Jnıw aonı- elDı'"ıı,. 
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YAZAN: R. YALKIN 

Saracoğlunun Milli Şükrü 

Mücadeled~ki Rolü 

llariciye Vekilimiz 
Şükrü Sara.ı;oğlu 

arasında, çirkinliği ve vatan mefhu
mu ile olan zıddiyeti itibarile en ağ
rına Söke mıntakasında bulunan 135 
inci alay maruz kalmıştı. Cidden te
essi.ir ve teessüf ile karşılanacağı ta
bii bulunan bu hareket ile, vatanper
verlikleri, milli mücadele ve istiklal 
uğrunda çok büyük hizmetleri ve 
cidden eşsiz feragat ve fedakarlıkla
rı görülen Sökelilerin hiç bir dahli 
yoktu. Vukubulan bu çirkin hareket 
hakkında tafsilat vermekten sarfına
zarla yalnız fırka kumandanının Sö
kedeki alay kumandanına yazdığı bir 
tezkereyi yeni neslin dikkat ve ibret 
nazarları önüne sermeği muvafık 
bulurum: 

l'ENf SABAH 
F A 

p 
• LiG SA .. PİYON ASI 

Beş· taş dev yiyeni meden 
ba ta, F. bahçe 2 nci bi irdi 

·nankü Maçlarda Şampiyon Namzedi Befiktaş 
Galatasaray 
Etti 

Bey kozu 2-0, F enerbahçe Hilali 10-0, 
Si1leymaniyeyi 9-0 Mağlub 

lfilJfiftTCIDE. 
İstanbul 
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T"iirkçeye çeviren : HÜSEYİN CAHiD YALÇIN 

Halk Dahilde Sulhu İstiyordu 
Deniz Bombasının Müdr i ; Tesirleri .. 

Yazan : A. Cemaledılln SARACOÖLU 

..., 11 ıı;ıı ' lı ' 1 ' ' 

l'örttk Ali, lboyu tam otuz kırk tiler ve, bu suretle ayağından çıkar- Je çakal gibi uluruın be?. hir gibi güreşçi, r.ehir gibi nefesi o. 
adını geri, geri uçurmuştu. Bu, hali dılar. . - Yarın görilrsün be?.. lan bir pehlivandı. 
tören Aliço, olduğu yerde hıza geldi Memi§de hal kalmamıştı. Ensesi --' 26 JENE BAŞ PEHlİYA"llKEDEN MEJHUR - Değil yann, ömrümde görmiye- Memişin kanaati ıu idi: 
te bağırdı: yüzü gözü şişti. Hele, kemane ile mi- 1 ·_, KEL AL. ro ceğim ağam be!.. - Aliçoyu, hiçbirimiz meydan Y• 

- Aferin, Ali be!... desi, barsaklan, ciğerleri altüst ol- il' NUN GüREŞLERi - Hepten yıldırmıt seni be!.. rinden çıkaramayız . 
.\liço; Yörük Alinin giiretlııi daha muştu. Güçlükle nefes alıyordu. - Söyliyeyim sana, bu meydan Hattı; 

'-1 görüyordu. İsmini, cismini ifit- Bin mti§kili.tla giyinen Memif, Noa aa YAZAN: M. Sami KARAYBL bundan sonra Aliçonundur be!.. - Hep bir araya toplanıp çıvgaı 
~-Fakat; onun bu derece yaman yine bin mti§küli.tla Makarnacının - Bana Makarnacı derler .. Biz a- dahi yapllll§ olsak çıkaramayız. 
~Pehlivan olduğunu dUtünmemi§ti. yanma geldi. Gözleri fi§lllif, bqı - Geçmiş olsun pehlivan!. Nasıl- - Tc r y ! .. A be ibretlik, ne gö- dama kolay meydan vermeyiz Memi- Hakikaten de Aliço, böyle bir Ali-
tl . .\liÇo; Yörük Aliyi çok beğenmif- patlamıştı. sın?. recekmişim ben?. şim be!.. ço idi. Kel Memie, iyi anlamıfb. Ali-
'-tn llatti.; yanında bulunan hemşeri- Makarnacı Hüseyin, Memi§in başı- - Nasıl olacak ağa be? .. Hepten - Ben de, öyle söylerim sana son- Memlşin fazla li.f edecek dermanı çonun bulunduğu gOretleı:de hlmdan 

e: na gelenlerin farkında idi. Azılı he - öldürdü bu herif beni be!. ra be!.. yoktu. Fakat, o, Aliçoyu iyi tanımıt- sonra, bu pehlivanlara. bap.ltı gilret 
it - Bunlar içinde bu, herif tehlike- rif, dev gibi bir pehlivanı meydan -Amma. yaptın Memig be!. - Hepten yılmışsm be?.. tı. Ne Kırkpınar, ve ne de başka mey yapmak d(lfecektl. 

bir ı>ehlivan... yerinde yamyam gibi yemi9ti. - Yalan mı söyliyeceğim ağa be!. . . . . . . . . . danlarda Aliço bulundukça başpehli- ••• 
"'1. QUree alttan ttstten devam ediyor- Makarnacı, içinden söyleniyordu. - ........ _ Pes edeydin be!.. vanlara ekmek kalmamıştı. Aliçoyu, Kara 1bo ile Yörük Ali de, bir çok 

lleydan yerini bırakan Kel Me- - Oh! .. iyi oldu. Hiç olmazsa he- - Görmedin mi, domuz gibi saldı _ Sen, pes eyle ağa be!.. Memig çok kavi ve çetin bir güreşçi çarp11malardan sonra, nihayet bera· 
lllie, öltı bir halde çadınna gitmi§. rif hızını Memiıten aldı. Yoksa bu, be?.. 1 _ Zoru görürsem neden etmiye _ bulmuştu. bere kalmıflardı. Meydanda Makar • 
ftç bel& kisbetini Nk1n baldırla • deli herifle işimiz vardı. - E, sen de saldın ona be!. yim be?. Memişin, Makarnacı ile de, Kara nacı ile Aliço kalmıfb. 
~ çıkarmağa sav&§Dllştı. Kisbet Memiş, Makarnacıya fena halde - Mermer gibi herif be!.. - Utanmaz DUSlll pes etmeğe be? İbo ve Yörük Ali ile de gürefleri var- Akşam olmuş, sular kararmıetlı 
·~dan çıkmıyordu. içerlemifti. Kendisini bu herifin kar- - Memif, amma da büyümti§ gö- - Neden be susak?. dı. Artık, güreşlere nihayet vermek VI 

'411Ço; )(emişin baldırlarını tırpan- oısma çıkarmakta mana var mıydı? zünde be!.. - Sen et de güre1im be!.. Fatat; Aliço bunlardan ve kendi- yann için bütün kategorilerde baua 
'-~vura lifirmil ve çUrtttmüt- Makarnacı, yanma r:elen Memiee - Tututtuğun :r.aman aörlh'siln a- - Ben. pes etmem, yenerim be!. sinden çok fazla bir pehlivandı. 7,e- kalmıı olanlan çarpqtırmak gerekti. 

}flbayet kiabetbı p&çalaruıı kee- bal habr etti: ğa be?. ' - Qer sen Allçoyu yenersen, bell .hir gibi kuvvetli, zehir gibi inatçı, r.e- ( Dnum ftl') 
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KÖYÜN KIZI Edirnenin Kurtuluş No. & 3 Nekled•n: OLVIYE SAKAR -·-Yaz•n: BOrhan ÇÖLOK G Ç k P 
' 

k
. Yatağının üzerine abanarak ağlı- Kendisini zaı;>letmek islemes!ııE. 

UH n· u" n a r a yan, hıçkıru. Ha10 artık, uslu ve saf rağmen Halenin yüzü değişti. 
· fJ çocukluk hUlyalarırun ve arzularının - Hale, beni dinleyin biraz; onuu· 

Ve kulct.klarının dibinde "Ayşe!,, smda içinin ıztırabını teskin eden bir 111 l V' l J ortadan kaybol•.!nğunu, zengin ve la alay eder &ibi görünmeyin ve ha-
diye gürliyen bir St"S, onu, daha fazla şifa ve bir teselli buluyordu. ırıerasim e l.\..Ut anaı ,her istedi~-ine- nail ot:.ıbilcm bir genç kika.ti gizlemek için çalışmayın! tz· 
konuşturmadı. l{orku ve haşyetle bı- Her geçen gün, onu, bir serab i - '! kızın iste~le~iuin, ölmek Uzere bulun 1 mire gitrr.ek i<;in ts;anbul~~n ayrıl · 
rlbirlerinc sarılıp ayağa kalktıkları 1 nandmşile Bahanın hayaline daha , duğunu görü.yordu. i mak llzere hulundugunu bılıyorum. 
zaman, karşılarında, yarma gibi iki çok yaklaştırıyordu. Zayıflamış, ren 

1
., 1 İstemeksizin hatt! bilmeksizin kalb ı -· .Buııu size kim söyledi? 

köylü ile birlikte dedesini gördüler. gi solmuştu .. ve köy yolundan ayrıl • diğer bir kalb ile birleşebiliı'di ! Terbi 1 -- Biz2at kendisi. 
Ve köyün kızı, birdenbire bir ı:ımri mıyan güzel gözleri, buğulanmıştı. ye, muhakeme, irade. gumr, vclha!ııl -- Ne vakit? 

vaki gibi harekete gt-krek, genç adı.- Iztırab, şuuruna mukavemetini kı • ;:t... bilcüml~ içtirıı,~~ urfe \'e ka:delcr - Dün gccı:!. 
mm kolları arasından sıyrıldı: elleri rarak, hayatına haklın bir mevki al- 1 rağınen, ~e,'i.yordu.. Evet, bir şofö- Birdenbire duyduğu heyecanı ıap~ 
sopalı köylülerin önlerini kesti ve mıştı... ril, kendi şoföıiinU seviyor·du. için kcn<lini t utmaf1a uğraşan Halı 
dedesine yaklaşarak: ı Bi.r gece.. rüyasında Bahayı gör- Hakikatte, bir ziraat mühendisi ol- sordu: 

_ Dede ... Dede, diye haykırdı .. a- düğü bir gece, bir gürilltU ile uyku· mast, Mchmtdi sevmc~inlicn miite · - Dün g~ce mi gördünüz? 
n&.nıın ruhu için sana yah'arırım, ona sundan uyandı.. ve karanlıkta iki vellid acıyı ve izzı>tiııefis kırıklıgmı ı - Evet, onıı göı•düm ... 
lıir şey yapmayı:;. Görüyorsun ki bi- gölgenin, ağır bir kabus gibi üzerine düzcltemiyordu. - Nerede': 
ribirimizden n~·nlamıyoruz .. ne o. ne çullandıklarını gördü; bir çığlık ko- Odanın karanlığı içerisinde, göz · ı - ı<::vince ... Yani r}tuı·~Iuğu pansi· 
ben günahkar değiliz .. Bunun böyle pardı. Daha fazla çırpınmaya vakit ı yaşlarilc kapıınaı; kirpikleri arasın· yona git.tiaı. 
olmasını sen istedin de .. Biraz evvel. 1-almadan, sert bir el, bağırmak için ı dan, şişmiı:ı gözlerıne bastırdığı mı!n- -- Obr şey detil ! .. Buna n~. · 
on:ı, yemin ediyordum. lşte şimdi, açılan ağzına bir bez tıkadı .. vücu- ~r diline rağmen. a:J.;ta, karşısın<irı, be- sarct ettidz? 
s~ıin önünde ve Al!:ılıın huzurunda 1 düne, zehirli bir engerek gibi dola - yaz bir bltlz giymiş olarak, §t,förüuü Halenin scs;nde öyle bir hayret i· 
senin başın üzerin.:. yemin ediyorum nan kuvvetli iki kol, kendieini ku - görüyor gibi,\•ıli: Ewt, Gnl:b beyin kı- , fatlc·:i ·:r..rdı ld çoc:ukluğuni.l Aıneri-
ki, onu, iilünceye lmdar seveceğim ... ' caklıyarak kaldırdı ve bitınmez b'~ z.ı, 1stunbııhın tanmmış ve muazzam kad:ı gcçirmi~ ob.n S:ı:ıdeı; güllimsc· 
Ve unutma ki dede, ömrünün sonuna tarafa doğru kaçırmağa başladı ... 1 bir SCl"·'ete malik bir tüccarının kızı, mekten kendini ahnı:ı.<l:. 
Jm<.lar Ayşen, ondan başka hiç kim- Kapılarının önünde, bu meçhul ada- şoföriini.ı seviy.ırdu !. - - Evet gittim. Bilirsiniz ki ben 
senin karı&ı olmıyacak.. j mın kollan arasında çırpınarak, bir 1'.urtuluş bayramında. mi11h:ıfui ya.vnıı.um 1'~i Du gurur ve izzetin(>fis buhrnn; a· herke!:ic benzemem. D!r ~eye karar 

GÖ2.'t~rindcn yaşln.r sızan ihtiyarın ata bindirilirken o, içerden, bi~ bo şağı yukarı bütiin ge\!e sürdü. Niha- ·1ercliı~1 ıni. onu derhal tatbik cdcriırı. 
cevalı verm(;(;ine meydan kalmadı. ğtışma ve bunu müteakib hasta dede- ı Edirn~ (Hususi) - Edirnenin kur lunauğun için Türkün kalbi ve göz- yet, okad:tt' ağlamakla, hıçkırmakla., ! Onunla ciddi ı..ıır mevzu h:ıkkında kl"' 
Genç muallim. ~çinden gelen bir taş- sinin; tuluş. bayramı bu sen~ de geç~iş ~- bebeği~ .. ~i~e, ~n. yalnız sınır ~il~tn ~iı· hııle ~iren k~lçü~~i~ dim:ı- 'nuş~na~ is~iy0rdurn ... Halbu!;:i siz ru· . 
kııılıkla, durdugu yerden fırladı .. ve "- Ayşe korkma, yavrum .. Ahhh l nelerı aratırııyacak deıecedc gtizel bır taşı değil Türk ülkesının temel taşı- gı ıi7.ennde, tabıat tamır roıcı. unm- na ımkaı~ oırakn.ıyorduımz. 
ihtiyarın._ ay-.klarına kapanıp ona, öldüm!..,, diye haykıran feryadını i- §~kilde ~u~andı. ~ehir b~~anba~~ 5~· Sana parmak sürmek Ce!\iar~tjni turıırn !.r ... -;ir;ni göstererek g<'nç kızı - Demek. dün gece bir erkek e· 
vnlvarmak istedi.. şitti ... AlUanndaki at, onlan oradan 1 süslenmıştı. Program mucıbınce to- gostere<:ek olanlann başına patlı· uyuttu. vinc gittiniz hn. ? .. 
• Fa!rnt 0 anda, hır~ havaya kal- uzaklaştırdı... ' rene Ayşekadından askerlerimizin yacak bir gtillesin! Kurtuluşun ebe- ! ~abahleyin, Hale, yorgun, fakat ! __ Ne ulur sanki? .. Sizin Seniye. 
ken iki sopa, süratle başma indi ve I<a.ranlık yollarda dörtnala gidi - kurtuluşu temsilen şehre girişile ba_ş- didir .... ,, ı ::oa.k!n u:·anoı. Bir gün evvelki isyan- 1 bizim hiımıetçi kıza sriylemiş, Adresi 
o, acı hiı feryadla toprağa yığılırken, 1 yorlardı ... Artık :mlamll;Jtı ki kaçın- lanm~tır. Bu anda kurbanlar keınl- Bundan sonra ge.nç mektebliler he- kfLr vaziyeti kalmamıştı; multndde- elde edince saat dnkuzda Mehmede 
Ayşenir- çığlığından başka bir ses ' lıyordu .. nefessiuikten boğulacak gi- miş, Belediye Reisi Ferid Çardaklı yecanlı aü~erile biinün yüksekliğini ratın, iradesinden daha kuvvetli ol- gittim. · 
duymadı... bi oluyor ve bu kabbe adamın kuca- şe.~ir n~ına .~ir sötev vermiştir. belirtmişlerdir. Tören meydanında A- duğunu anlamıştı. - Or.tda mıydı? 

Aradan bir kaç ay geçti ve hadise, gı-ndan yere dU--bilmek için boyuna Muteakıben Cümhurıyet meydanını tat·· k dı 'd'l · 'hti. ··k· Brtşına gelen Lu işde zerre kadar Saadet başile C\'et. isarcti yaptı ve · "" . ~ .. . ur anı na gı ı mış ı ram su u- ' • "' ' 
bütiin köye yayıldı .. Bahanın ba~ı?- , çırpınıyordu ... Bir ara., yoldan ayrıla- ~?ldu~n. halkın bır agızdan so~lcdı- tundan sonra Edimenin kurtuluşu i- kabahati yoktu. Uzun bir müd<let , gültlü: 
daki yaralar, iyileşti .. Lakin, kalbının 1 rak, sarp bir uçurumun kenarından ~ İstıl~la~ m.3:.~ından __ ~onra Edırne - çin gelen sayın misafirlerle beraber l\fehmuılın cazibesine karşı muknve - - Z1ıınedersem başk:ı bir kadı:ıı 
yarası mütemadiyen . derinleşiyordu. geçeceklerdi ki at. karanlıkta bir nın yetıştırdıgı genç ogretmen Şaban k. h t beJ d- d . . . met <'lmiş, onu her görüşümle, bütiin bek Uyordu... Kendisini bir gem~ ıoz 
O geceden sonra iki sevgili, biribirle- şeyden ürkmüş gibi, birdenbire şaha Taşkın kürsüye gelerek irticalen her edr akn vke teyle t be .1kye eda~le~ıne gı- benliğini titreten tatlı hislere k&.rşı istediğini söyledikleri zaman, alelılcc.· 

· - .. d· ı . .. ı · lk ı .. · b" t k ere ur u uş e rı ı mış ve . rini bır daha hı~ gorcme ı er ve kalktı ve l<öytin kızı, kendisini kaçı- cum esı a ış anan muessır ır nu u . . . . . irade ile hareket etmek istemiş, ğen<; le gc:ci .. \'c beni görür.ce derhal ın· 
· k .. .. .. d dl' l · ~ ı·rad etmı'ştı'r Hatı'b bı.lha'"'ll şu nok merasıme son venlmıştır. Bilhassa . 1 • h ~ ~ 

Türkmenlı oyunw1 er ı gece erın- ran köylüsünün kucagından kayarak · => - •• •• • • adamı tahkir· etmı~. onunla müsteh- . .tısnrı ayale ugr~d1gıııı tavrilc :rn • 
den taşan, muz.tarih bir keman sesi yere, yt.lun kenanna düşuverdi... Ba- tayı tebariiz ettirmiştir: g_unun ~ hey~canlı sahnelerındcn .bı- zi.yane konnşmu~. hatta bizzat kendi 1 1attı... 
h . ksil d' . . " a·· l Ed' , B .. h t' . n de Cümhurıyet meydanında Edır -1 a·· .. l .. b' k p k' ld ? ıç e me ı... şı, keskın bır taşa çarptı .. ve o anda, - uze ırne. ugun asre mı . k . -· . . . . uşunce ~nnı ır enara atmış, arzu --- c ı sonra ne o u. 

Bir. gü~, resm~ bir ~abe:ı~ genç at ile birlikte üstündeki ad~m, ka- çektiğin Tiiı·~ oı·dusunu kucaklamış ı nenın urtuluş ve yuks~lış~. ıçırı. ~ah- ı1 \.·~ hevc-slerini söndürmek çareierini - Ne o~a~ak, şaşırdı._ H:ı.~t:l bi~: 
mu:ıllım, ılk tcdrısat müfettışı olmak ranlık ve derin uçuruma dogru yu- olarak 17 ncı kurtuluş yılını yaşadı- şan General merhum Şukru Nallı v~ nrnmıştı..... da kızdı gıbı ! ... Her halde sızın gıbı 
üzere enstitüye çağınldı .. ve köyden varlandıklarını ı;ördü .. ve tayıldı. ğın için seni çok parlak görüyorum. Şeref Aykutun saygı ile anılışı ol - ı Ve i~tc, şimdi, her türlii manileri o ıla, bir gc!"l<; kızın böyle ge<; bir stı · 
ayrılırken, mekteb_in kn.~~ h:ı~eme- Gün ağardı.. uzak mesafelerden, Sen yalnız bereketli toprakların eşsiz muştur. bertaraf ederek, en mukaddes pren- atte bir erkeğin evine ı;clmesini h~~ 
sine. Ayşesinc \'erılmek ıçın, hır re- gelen tek atlı bir araba, güneşli yolda tarihi servetlerin mukaddes şehidle- Ayni gün öğleden sonra güzel Se· siplcıfo alay edere)~. o zamana kadaı· bulmuyordu galiba... Doğrusu. Bır 
simle uzun bir mektub bıraktı; bu ilerledi; arabanın içinde mütemadi _l rin hazinesi olduğun için değil, bun- limiyede şehidlerimizin uıvr ruhları el i.!stGnde tuttuğu bir takım kaide- türlü bu telakkiyi ı:ınl:ımıyorum.-· Ba-

·mektubunda yeminlerini tekrarla~ı .. !yen düşünen bir adam vadı.. Ara • l larla beraber Atatürkün emaneti bu- 1 için bir dini ayin icra edilmiştir. ie .. i <:~ğnıycrck, aşk denilen ~ey, önü- na gdincc. bir kız, pehilla bir erk~· 
ve ondan, kendini unutmarnasmı ıs- ~bacı yanık l-ir ~ijy tUrkiisU mınlda- ' , • ~ Pe ç1kıyordu. ğin evine gidebilir. Böyle hare~e_tı, 
tedi ... · .. l nıyordu... Alman konsolosluğu Iskandinavya ticaret Art1k Halenin mukavemet edecek mutlka, başka bir <lüşünce tesırıle 

Biribirlerinden nyrı geçen dort beş Yolun bu mahud nokta!iına geldik- talebeye vize vermiyor mümessilimiz bit· km·,·ı~ti kalmamıştı.._ Aşkın <;ağı- olmaz ~a. . 
"ıl icindc Av§e hademe kadın vasıta- l"'rı· zaman arab k k .1 . rışı, her şeyden daha kuvvetli olmuş- - Şuphesız. .. Fak:ıt ne de olsa tc 
. _ • • "' , acı or u ı e yerın- ; Ank (H ·) H be ld Ank (H ·) t · 
sile ondan. bir iki mektub daha ııldı. den atlıvar k "B' "Iil' ,. b - -, ara . ususı - .. a r .. a ı- ara . ususı - skandinav- tu. lak ki ve an'r..nc me:-ıclesi ! 

· a ır 0 · .• ., cııye a v "re Alman"'aya donmek uzere ya ticaret k · N tuk z· · · · d kı Ve bunlara uzun cevablar yazdı.. ve gwırdı v Tü' k 1 k.. .. kt b' gıma go J • . onseyyemız a ıya . . . . . . r - Tanuını Ilale. SlZl bu şckıl- e 
. · . e r mıen er oyu me e ı- V k • 1 tt · ı ı t 1 be- t- t v k • ı t · - d .. .. .. 

bir zaman geldi kı Bahanın mektub- ni teftiıje giden ilk tedrisat milfetti- e. a.e en emır a mış o an a e 1 ıcare e a e ının aveti üzerine bir Yatak ııdasından henüz c;ıknns ve nuşur gonluk~e oyle hoşlanıyoru11 
b k ld v zavallı Ayı;:e lerımızden bazıları, Almanyanın s- kaç gün evvel Ankaraya gelmiş ve . · ki 

tarı ceva sız a 1
• e · ...., ' şi yerinden ağır ağır kalktı; cesedin ta b 1 k 1 1 v d gar'b bir hole inmiştı ki, hizmetçi kız fienive, ı ..... 

elindeki resmin mcktublıır!a birlikte yanına geldi.. ve daha fazla dikkat n u o~so os ugun a ı icab eden makamlarla temas ettikten Saadetin kendisini görmC'k hıtf:diğ°ini Galib beyin kızı, mahzun bir tn . 
tutularak dedesi tarafından vakıldı- t . l" k 1 d h ti muamele ile karşılaşmışlardır. Kon- sonra lstanbula hareket etmiştir. o- .. le<li vırla gülüınsl'lli. 
y .. .. ~ k eli·. • · , e mıye uzum a ma. an, ayre e, solosluk bu talebenin pasaportlarını radan Stokholme dönecektir. soy · _ y . ı · , r d · k1 "en 
gım gorunce, htmaınen en ıçıne şaşkınlıkla acı ve ıztırabla haykırdı· . . . • · Hale ne yapar.ağını dü~iinürken el nız. m . .ı,. r. nıma çe nt> 
çekildi. _ Ah Ayşe!... · vıze etmek~en ısti.n~af etm_ış ~~ Al- MalUm olduğu üzere İsvec;le ara _ Saadet; karşısında gördü. ' ' hareket etml.'li... lhiiyatlı 1.hı\"1\lnnıı~-

Gündt!n gi.ine çoğalan aşıklarının. Ve cc~edin üzerine kapandı.. .. . ~~~yaya ~ı~mek ıs.tıyenlerı~ ~sım v~ m1z~aki ticaret n_ımı.hed~si aylardan- l:.ı.rnflara, lı. En iyi rl_üG.ünceler. ve telılkkilc•- bi· 
.1 . 1 t krf . -· guç huvıyetlerınm Berlınde Harıcıye Na 1 berı mefsuh vazıyettedır J{onseyye - Sizi hangi rü7.gar hu · 1 le hazan bır ms::ı.nı, uçurum ken».rııı!\ 

arclı:ırası kcsı r.uycn ev enme e ı - zaptettıgı hıçkırıkları arasında onun , lı ~na bildirilece-ini ve oradan ae- . · ~ • attı Saadet? . . . 
lerini dede:::jııi b:le dinlemiyerek reı..1- henüz teneffüs etmekt ld y zır gı .. g b Natuk Zıyanın Ankaraya çagrılması, gılıneKlcn nıcucclemıyor ... 

d tt
'. .. Gun·· 1-ercc y .. med·ı ı'çmedı" ko- . 1 .. dil y dekio' ugunu. se- lecek cevaba gore hareket olunaca - iki memleket arasındaki ticari müna- - Ya\'rum. sizden bir şey hakkın- - Ben de hl!nu düsünüyordunı ... 

e ı. '" · ·· ·· vınç e gor ve agzın a çevreyı çı- v bild' · t' H lbuk' b ·· da malumat almağa geldim. ' · · 
nusm.adı .. ve gülmedi... ! kardı. Onu kucakladı.... gını . ı~ış ır. ak ıdon- eş dgun sebetlerin yeni icab ve ihtiyaçlara Nihayet. ~lr.!lmıcı.l, beni, clışı-:ı·ıda bır · .. . l .. .. ' . . .. denberı dogruca An ara an gı en uydurulması çarelerini görüşmek ü- Hale, arkadaşını geniş bir kolcuğ:ı p:-u;tah:.!ncye kad:ır g-i..;Uirtl.ii... Kahıb:• 

.. Her .. gu~~ en ~a~ık dostu ol~ bil - , w Koyu~ kı~ı,. ıkı ~ sonra, yata- Türk talebelerinin pasaportları sefa- zere vaki olmuştur. oturtarak: !ık bir yerde konuşn~ak her halde dn-
yuk kopeöıle bırlıkte, pınaı başını gında gozlerını açtıgı 1.aman, karşı - rette kolaylıkla ve derhal vize edil- - Bu da neymiş? Ben biliyor mu- h . . .1 . . l" . . l 
ziyarete gitti. Ve orasını, ebedi aş- ı sında Bahayı gördü .. ona dikkatle mektedir Bu vaziyet kendı'sine anla- \•um? di_ve sordu. aHzıyl<h ~lışlınc dg~ ı}~ı~ u.b .. 

1 
h ı·c· . .. . . makta olan muamelenin kendilerini J :ı •!, " e ımc m nıçın oy c a 

kının bir kabesi ohrak tavaf ett: ... baktı ve t:nı~ı..~.G~zlrinde bı~ ba - tılmca İstanbul konsolosu verecek ce alakadar edemiyeceğini söylemiştir. - Bak Hale! .. Sizinle açık olarak ket ettiğini anladığından, daha ferah 
Bir z.:ımanlar. biribirlerine avuçlarıle 1yat canlılı_gı egıl, atat, ebedi ~ir vah bulamamış ve konsolosluğun doğ lstanbuldaki talebeler Ankarada a- konuşacağım... bir gülüşle sordu:-
içirdikleri pınarın berrak suyundan, l aşkın alevı ışıldadı ... Kazadan getıri- ruca Nezarete merbut olduğunu, bi- lakadar makamlara müracaat etmiş- _ Ifangi mevzu hakkında? _ Buna emin misiniz? 
kana kana içti .. ve bu suyun damla- (Sonu 7 inci sayfada) naenaleyh Ankara sefaretinde yapıl- lerdir. _ Mt>hincd hakkında! (Dr\'amı ,·ar) 



Yataklı VagonlarlH'l(~~E •. 
oyun Kızı 

Ücretlerde O/o 22 ye 
kadar Tenzilat 

yapılacak 

(Baştarafı 6 ncıda) 

len doktor, onun için, çok yaşamaz, 
demişti... 

Bedbaht Ayşe, yatağından doğrul-
Beynelmilel yataklı vagonlar şir- mak istedi.. Baha buna mani oldu ... 

keti müfettiıılcrindcn Mösyö Lebrun Onu yattığı yerde incitmeden okşadı, 
dlin Avrupa konvansiyoneli ile şeh - ve: 
rirnize gelmi§tir. _ Gördün mü Ayşe? dedi .. seni 
Müfettiş Türkiye dahilindeki hat- unutmadım ... 

larda yataklı vagon servislerini ve Ve Ayşe kesik kesik: 
bunların ihtiyaca kafi gelip gelmedik 
.!erini teclkik edecektir. Ayni zaman
da fiyatların üzcıinde de tedkikat 
Yapacak ve ücretler asgari yüzde 10 
Ve azami yiizd:? 22.5 nisbetinde ten
ıil edilecektir. Bu fü t'et tenzili ancak 
aybaşından sonra tatbik olunacaktır. 

1 s p o R 1 
RADYO 
p~~~ 

1 - Okııyan: Radife E rten. 
l - Arif Bey - Küı dilihicazkar ş:ır- ; 

Bu arada Erzurum hattına hafta
da üç defa yapılan yataklı vngon ser
visi de az görüldüğünden bunun haf
tada beş postaya kadar çıkaP'llması 

- Evet Baha, diye ce\·ab vermiye 
çalıştı .. Ben de sana vercfü;im sözü, 
tuttum ... Görüyorsun ki çok fenayım. 
Öleceğimi anlıyorum.. Oh Baha L.. .. 
Bu ölüm beni ürkütmüyor .. Senin ya
nında ve senin gözlerine baka baka 
ölmek için gece, gündüz Allaha yal
varıyordum... Allah duamı kabul 
etti... 

muraıı, Rifat, Salahaddin iyi diğerle-
kı "Gurub etti güneş., 2 - Rahmi Bey . ri mütevazin oynamışlaı dır. 
ırnrdilihieazkiir şarkı ' 'Söyle ey mud- ı 

Sustu .. ve bir müddet gözlerini yum 
du .. genç müfettiş. yanaklarını ısla
tan yaşları saklamak için başını geri 

Dt-niz llarb Okulu Ve l.iscsi ribi nazcnde eda,, 3 - Şl•mscddin Zi-
Bursa M~ı .Ya - lfftrdilih irazkar ş:ırkı "Güven-

ltıukarrer bulunmaktadır. 

çevirdi, ve o: 

- Dedem nerede Baba? diye mırıl-
~ker köşesi hbuıbulspor - Vefa ınaçuadaıı heyecanlı bir an 

i Şeref stadında Adnan Akın idare- me hüsnüne,, 4 - ..... - Kürdilihicaz- , 
sinde yapılması lfwmgelen bu maç kar şarkı ''Kaldı yollarda bu şeb,, 5 - ' 
o saatte havanın top oynamağa mü- Şevki Bey - l'ürdilihicazkar şarkı -

Alman Denizaltı 
Gemileri le 
Mücadele 

dandı.. [Baş tarafl ! üncü uyfamızda] 
said olmamasından hakem Adnan A- "Sende acab uşşaka eziyet mi ço-

Cevab alanıayında: Kasımpa.şa: S - Topkapı: 2 Sporcu 
KarilerimizP. 

kın tarafından tehir edilmiştir. ğnldı.,, 

On d ··ıd·· d"l d - ·1 ·? Şeref stadında günün ilk karşılaş-
öğrendiğimize göre bu maç bu - 11 - Oku.yan: Mııwf!er likar. 

- u a o ur u er egı mı .... 
diye acı acı gülümsedi.. Dedemi af- masını bu sene talihi pek yar gitmi-

gün saat 14.30 da Şeref stadında oy- 1 - Arif Bey - Nihavend şarkı -

fet Baha .. diye yah-anyordu.. yen Kasımpaşa ile l'opkapı takımları 
v b' t1 t k -zı yaptılar. Yağmura ve çamura rağ -

"Yeal sabah,. bütün g.-n~i~ 
aliikadar edea spor hareket ye 
faaliyeUerile daha yakından a
lak8.(1ar olma~a ,.e hu miihim 
me\'zua slitunlarmda daha geniş 
bir yer ayımıağa karar \'ermiş
tir. Bu bakımdan "Yeni Sabah,. 
da, pek yakmda sporculanmızı 
me~gul eden meseleJeri11 hem 
daha esaslı bir surette tetkikle-

nanacak. Gelecek hafta yapılacak "Benim gönliim kaldı s~nde,, 2 - Ye
Kuleli Bursa Maltepe Deniz lisesi sari Asım - Niha,·end şarla. - "Bir 

. ' . ' . ' kış gecesi Şişlide kaldım,, 3 - Sadet-. . e son ır gayre e e rar go e- men seri ·.·e sert oynanan maçın ilk [Ba.c. tarafı 5 inci sa' fammla] t ı B h t h ..,, .ı rını aç ı .. on arı, a anın a ru una d . K ·· tilst tı 
1t!aamafih pervane seslerinin uzak- . T ek evresı asımpaşanın us e yap -

ma~ıle şampıyona ıııhayetlenecek ve t' K k .. :-·· 
1
.
1
. ş , "Ak 

. . .. . . . . . m ayna - n.urc ı ı arın - şam 
g?l avıı:aJ u~uıu. ıle bırıncı tayın : yine akııam yine gölgen,, 4 _ Sadet-ı .. __._ b h.. çıvı ıyer : g-i iki gole karı:ıı '-'edig-i bir golle ve -.ııuıası denizaltı mürette atına u- B 1 l <l. · d · a· "' .ı 

tunı - h - ıı ıa, < c ı.. scnı aıma sev ım. 2 - 1 Kasımpaşanın lehine bitti. 
hın un ucuz atlatılmış oldugu ze a- Biliyorum ki sen de beni sevdin .. Be- İkinci devreye büyiik bir enerji ile 1 vermiş. ~ · k b · b. d f - Balı 

dılecek~ır. Şımdıye kadar ~~e edı- tin Kaynak _ Tiirki.i. "Fırnt,, 5 _ Mu· 
len netıcelere bakarak Kulelının bun- zaffer İlkar _ 'riirkü "Yeşil çamlı yay· 
da da şampiyonluğu kazanacağım 

Be h ÇUnkr b. ·· dd t nı 0 şa.. enı son ır e a op a.. başlıyan Topkapılılaı', ilk dakikalar-
Y ude ümid! . 1 ır mu e Ne yapalım kader böyle imiş.. ben 

~ı perva.ne seslen yemden yaKıaş- ı mcsud ölüyorum... Sen de, v. ac,"adı- da beraberlik sayılarını yaptılar. Fa-
·•• Ş v d b b ı d h k !> kat akabinde Kasımpaş~ılar kor -e enız om a an a a ya ın- - .. dd t b · a·· ·· d · da k tl gın mu c çe cnı uşunme ve mesu nerdcn bir gol daha çıkarar-ctk üstün ' orkunç bir suı ette pa :ımava 1 b k ·? B .,...d .. - .. 
be.,ı ~ o maya a e mı ·.. en °1 ugum za- vaziyete geçtiler. Maç bu suretle ne-

ı amıfjlar. . man beni, pınar bnşındak\ çınarın ., K 1 
k.ınci hücum neticesinde denızaltı gölgesine göm olur mu? Orada yine tice değişmeden 2 - .... asımpa§a e-

g'1ı:ıısindcki bütün ışıklar ~nmüş, buluPuruz. Oo~f .. Baha .. Baha. Ölü- hine bitti. 
!Su sızıntıları artmış ve gerninın mey- ~' ö . Pcra: 7 - Altmordu: O 
li ti · · d h yorum... P benı... Okşa .. kucak .. la Şeref Stadında oynanan günün ilk 

rini ve hem de dahili \'e harici 
her neli bec'IH terbiyesi faali
yetlerine aid biitün mühim ha
berleri Z(Wkle takib etmek im-

kuvvetle tahmin ec1eriz. ·----·---.-...... -....... .... 
Birinci Küme Takım
larının devre sonunda 

Puan vaziyetleri 
.. '!!' :a o ô 

4.1 ;; aı ~ -ıı .. aı 
4.1 .. 

c .. 

lası,, . 

Ill - Ok"Uyan: Safiye Tokay. 
1 - Salfı.haddin Pınar - Hicaz şarkı 

"Leyla gibi hı!..!kırsa ,, 2 - Salahaddin 
Pınar - Hicaz şarkı "Yüziim gülse 
de kızlar,, 3 - Rifat Bey - Hicaz şar
kı "Ni~in büllıiil figan eyler,, 4 - Le
mi - Uşşak şarkı "Siyah ebrulcrin,, 
5 - Lemi - Uşşak şarkı "Neler çek-Yadelcşmış. Aynı zaman a asa- be . B h 

l'a Uğnyan kumanda kulesinden de nı.. a a... ikinci küme karşıla§masında gayri-
<iıhne sular hilcum etıneğe ba1'1amış. Ve genç adamın gözyaşlarile ıslak federclerin ve ikinci küme takımlan-

E Sl >Ol c • .o i :ı N • >. ~ 
-ıı .... -.. >. .. .. 

c 
~ tim neler,,. kanını bulabileceksiniz. 

h 
'l'azyik edilmiş hava korkunç ıs _ dudakları, bu kansız \'e titrek dudak- nın en kuvvetlilerinden bulunan Pe

lı:Jarıa kaçnrken kurnandan ancak iara değdi .. ve onlar her iki ke- rahlar genç Altınorduluları 7 - O yen

"Yeıü Sabah,1 spor meselele
rini hu bahisde ~n salihiyettar 
kalemlere yauhraealr \'e memle
ket spor h&berlerini bütiin taf
silah ve resinılerile gmi~ mik
yasta wrme~e ~:alışacaktır. 

4.1 .. 4.1 ... o ::ıc ID ::ıc o( > i. 20.15 Konuııma, 20.30 Türk mliziğt 
-----9-----3-9--6-2-~, "Fasıl heyeti,, 21.15 Müzik "füiçilk 
Beşiktaş 9 
F. B. 9 7 1 1 29 6 24 orkestra - Şef: Necib Aşkın,, 

'll lankla'"'lnı boşaltmaya kifayet ede- narlarına saadetin ifadesine benzi - mişlerdir. 
~~derecede tazyik edilmiş hava kal- yen mübhem bir mana işliyerek, bir Fan er bahçe at ıdında: 

G. s. 9 6 3 39 7 2l 1 - Paul Holzner - Saksonya köyü 

~ını görmüş ve mürettebat1nı mu - daha açılmamak üzere ebediyen ka-
Vefa 9 6 3 25 16 21 dansları, 2 - Niemann - Zenci danm, 
Beykoz 9 5 ı 3 l8 15 20 3 - İtalo Azzoni - Sabah şarkısı, 4 -

•-.ak k k .. - de d - Galatasany: 9 -- Siileymaniye: O 
d . a. bir ölümden kurtarmak için pandılar .. ve köyün kızı, oyını og 
enı Galatasarayın şampiyonadaki mev zın yüzüne çıkmaya karar ver- du, köyünde öldü ... 

"Yelli Sabah,, ayni zamanda 
sporcuları alakadar etmek ~ 
spor me\'ZUU Ü7.erinde anketler 
\e miikafath müsahakabır ya
pacaktır. 

ı. Spor 9 4 5 20 22 17 Kari Föderi - Viyana şarkısı, 5 - Fe-
Süley. 9 2 ı 6 13 29 14 fü: Glesmcr - Snbalı selamı "Fantezi,, 

rrı~ kiini tayin edeceği için Beşiktaş Bey-
-A! Ara~a~ ~~Har .. çok uzun ~'ll~ar.geç- koz karşılaşması gibi alaka ile bek-
aceranın alt tarafı nıalUm. Mü - ti. Belı bukük .. ve ak saçlı bır ıhtiyar, 

1 
.. .. .. h. yunl 

K. Paşa 9 ı 2 6 9 22 13 6 - Walter Borchert - Bir gecenin 
T. Kapı g ı 7 8 42 10 romanı "Vals., 7 - Felix Glcsmer -

t'tttebatı k ld kta b' . enen ve gunun mu ım o arın -
~ urtnn ı n u-az sonra her sabah ve her akşam, elınde kır dan biri olan Galata<:aray - tüleyma-
. dUşman dcnb;altı gemisi ba5ım k 

________________________ __. 
Hilil g ı 7 • 33 7 Sar nehri kenarlarında, 8 - Puccini -

~di ~ç~~lcru~m~cr ~~~~-niye~çı~~~~~~~aey·\~~~~~~~~~~~~~~~~~----~~~~~~~~ 
'"4Q'l 'k Eemalara dikti 'e be-. az kö -
~ v nar ba§ma gelerek, oradaki küçük nanmıştır. ci devrede de 3 sayı yaparak maçı Lig Harici Kalan Klüplerin Bugün ~ er ortasında sulara kıçt~n gömü- -r 
-.. p gitti. bir k17Jn, muazzez ölüsünü ziyaret et- Hakem Adnan Akın idaresinde mu- 5 - o kazanmışlardır. Yapacaklan Toplantı 
~rtık su üzerinde gittikçe büyüyen ti.. ve bir türbcclar gibi, saatlerce, tad merasimden sonra karşılıklı di- I Arada kahir sayı farkı bulun • İkinci lig haricinde kalan Feriköy, 

~ı.nıisema renkli geniş bir yağ le- büyük çınarın gölgesinde oturup, su- zildikleri vakit Süleymaniyelilerin 1 masına rağmen oyun hemen başdan Rumelihisarı, Arnavudköy, Hahcıoğ
d esınden başka bir şey görünmüyor- Iarm sesinden ıztırablı hayatına bir geçen haftaki kadrolarile, Galatasa- j aşağı mütevazin geçmi§ hareketli lu, Doğuspor, Akmspor klüpleri ara-
~... cifa ve bir tescili aradı... raylıların da: Osman - Faruk, Ad - olmuştur. sında bölgece tcrtib edilmekte olan ... ,, ~ d 
-..... .......... u•-· ........ - •• -..... _ 8 0 N _ nan - Bedii, Enver, Celal - Hüsame - Taksim stadında: bir devreli lig maçlarının fikstiirü i-

lzmlrde zelzele din, Eşfak, Cemil, Boduri, Sarafim- çin kur'a çekmek üzere yukarıda ya-
rı._ lını.i.r, 2G (A.A.) _Dikilide yeni- den müteşekkil bir takımla oyuna Fenerhah~e: 10 - Hilal: O zıh klüp murahhasları bu akşam 
:=ı1 dört saniye süren bir zelzele ol- Amerikan filosunun başladıkları görlildü. Taksim stadında da Beşiktaşa kar- sa.at 17 de c. H. P . deki bölge merke-
... UştUr. Hasar yoktur. vaZİl eti Oyunun ilk dakikaları Süleymani- şı bir tek mağllıbiyeti olan ve şa.m- zinde bir toplantı yapacaklardır. 

lzınır tUtUn pty ıeası yelilerin cidden takdire değer mu- piyonada Bcşiktaştan sonra ikinci Fanerhahçe yeni idare 
Ncvyork, 26 (A.A.) - Nevyork kavemetlerile geçmesine rağm~ ~- vaziyette gelen Fenerbabçe ile kil - hereU intihabı Y•Plldl 

1~ açıkyor Times gazetesi yazıyor: kikalar ilerledikçe Sülcymaniyelılerın menin sonuncusu Hilil karşılaştılar. F b h kl '"bil ~ h 
~ı· 26 (AA) Tü'tti" • ı . ener a çe spor u umuını e-111)\ r, . . - n pıyasa- Bahriye Nazırı Charles Edison yı - yağmur, çamur Galatasarayın ener- Fencrbahçe şu kadro ıle oynayor - t' d" t la arak ht lif 

'1 .
1
n Önümüzdeki cuma günü açılma- Iık raporunda şöyle demektedir: jik ve kombine oyununa dayanamıya- du. Cihad - Lebib, Faruk - Reşad, !~ı:eıC:in °~n=lik faal~u tl e .. ~~ 

ı.ı için icabeden bütün hazırlıklar ik- "Amerika filosu, düşmanı müm - rak kendilerini koyverdikleri ve Ga- ~ytan, ~ikret -. Fikret, Yaşar, Me - den geçirmişler yeni id::.: =~g:_ 
'le aı edilmiştir. O giin lzınir, Muğla kün olduğu kadar çabuk ezıncğe ve Jntasarayın oyun tarzına uydukları hh, Rebıı, Basrı. tihabı yaparak şu zevatı i~ başına 
t\bı ~anisa vilayetlerindeki bütün tü- bu müddet zarfında da Amerika sa- görülüyordu. Gittikçe artan Galata- Hilal de şöyle bir takımla çıkmıştı. etirmi !erdir. 
taı.tılllerkezterinde piyasa açılmış ola- lı"ıller·ınden uzak tutmai?a amade va- saray hakimiyeti kendini göstermek- Seyfi - Muammer, Salim - Halllk, g R . ş Ş"k ... S -ı 

"' r ~ . . .1 C .1 . 1n fı f' 0 h cıs - u ı u aracog u, · · zı'yettecliı·. tc gecikmedı. Sırasıle Cemı , emı , Bekir Niyazı - ayet, L t ı, r an, tk· . . H KA .
1 -·-tramvaydan dU~tU 

'Ilı ~ktaşta Kılıcnlide Posta caduc
l:t de 81 numaralı evde oturan Ali 
~~dar Kabatasta İnhisarlar depo -
ltı'"ı Öni.inde tramvaydan atlarken düş 
)euş, sol kolu çıkmış, Beyoğlu beledi 
'11.J hastahanesine kaldırılarak teda\·i 

~nmışt:Jr. 

. . ' ıncıreıs - asan amı , 
Simdiki program tesri edilebilir, E~fak, Enver ve cen;;.lı? ~a~t.ıklar~ Feyzi, Nimet. Umumi katib - Ramiz, 

fakat yavaşlablamaz.,, ~ goll~ <?.ala~~ar~y ırıncı evreyı l Maçı, Halid Galib Ez~ i~are ed~- Umumi kaptan - Zeki Rıza, 
Nazır mürettebatın tamam olma - 0 

- O ustün bıtırdı. . yordu. Oyun Fenerbahçelılerm tazyı- Muhasebeci Hacı Bekir Ali Muhid-
sını istemekte ve dünyada yalnız 1n- İkinci <levrede Galatasaraylılar yı- ki altında başladı. San - lfı.civerdliler din 

ne hakim oynuyorlardı. Bu devrede bidayette işi gevşek tutuyorlardı. A M ff k M · -ı 
gilterc fiJosumm Amerikay:ı. faik ol- de Cemil üç ve Salihaddin bir gol Maama.fih tam bir hakimiyet altın- • Hz~ -.d Suva a _l enemencıog u, 
d - Fr ı ·· ·· c·· Alınan d d' . d k 'e anu aracog u. 

ugunu, ansan n uçun u, - daha yaparak sayı a e mı o uza da devam ettirdikleri birinci devrede T k 'k h . t· s ·d S rh dd. 
yanın ise beşinci geldiğini kaydeyle- çıkardılar. Galatasaray netice değiş- Melihin ıki, Rebii ve Basrinin birer N d: nıR ebye Fil... aı a a a ın, 

kted. O l"b l k h d e ım, agı , ruzan. mc ır. meden 9 - ga ı o ara sa a an ay- golile dört sayı "tkardılar Ve dev- y . ·a h ti ff ki t 
ıs • enı ı are eye ne muva a ye -

Tosca. 
22.00 Memleket saat ayan, ajans 

haberleri, ziraat, esham - tahvilat, 
kambiyo - nukut borsası "Fiyat., 
22.20 Müzik "Küçük orkestra - Yo· 
kardaki programın devamı., 22.35 
Müzik "Opera aryaları - Pi.,, 23.00 
M"ıiz.ik "Cazband - Pl.,, 23.25 - 23.30 
yarınki program ve kapanış. 
••••••••••••aauaa•&A•••-'Pl•W-W ___ _ 
latanbul "'8lbuat lalunn 

Buraaya davet edllcll 
Bursa (Hususi) - lstanbul Mat 

buat takımı kurban 'hayranımdı. 

Bursa tekaüdlerile bir maç yapmak 
ve bu vesile ile bir tetkik ziyaretin· 
de bulunmak üzere vali ve bölge be.& 
kanımıza müracaatte bulundukların· 

dan valimiz Refik Koraltan Matbuat 
takımını kurban bayramında şehri · 
mize davet etmiştir. Bursadnki teka· 
üdler de aralarında bir takım hazır
lamağa çalışmaktadır. 

ArnavuUuk Bafkonao
loalu§u ndan : 

Arnavutluk Krallığı milli hayra 
mın hasebile şehriha1in 28 inci salı 

günü öğleden sonra saat 17 - 19 ara
sında, Konsoloshanede kendi koloni
sinin tebrik ziyaretini kabul ed& 

lfçki Düımanlarının 1 
Toplantısı' 

rıldı. reyi 4 - O faik vaziyette bitirdiler. ler dileriz. 

Vefa: 7 - İsta.nbulspor: 2 Fenerbahçenin ikinci devredeki ==::..::..:::..._.....;;::========================== 
Birinci devrenin ilk maçını Beşik- faikiyeti, daha sıkı bir baskı şeklinde 

cektir. 

taşta~ so~ra i.ki~ci \'.a~iyette. ~itiren I kendini gösterdi. Bu devrede Fikret, 
"""""'_,_...,c_,..~----- _ Vefa ıle surprızlı gahbıyetlerı ıle na- Basri "penaltıdan .. Rebii, Rebii, Ya

zarı dikkati celbeden bir takım olan şar, Aytanm aynklarile altı gol daha 
Ista.nbulspor kar§ılaşması Fenerbah - attı ve maçı 10 _ O üstün bitirdi. 
çe stadında oynanmı§, oldukça mü- Fencrvılrnaz: 5 _Galata Gcn~ler: 1 
tevazin. g~cn bir3nci. devre ~akkı Taksim stadında yapılan günün ilk 
ve Sulhmın yaptıgı bırer sayı ile be- karşılaşması ikinci kümeden Fener 
rabere neticelenmiştir. 

1 
.
1 

Gal ta çl d 
yı maz ı e a gen er arasın a 

!kinci devrede daha kombine bir o- idi. Her hafta biraz daha tekamül 
yun çıkaran Vefalılar, lstanbulspo - A • • 

tı - b' l k b'l 6 ı gösteren Fener yılmazlılar bakım bır 

Baf, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
run yap gı ır go e mu a ı say . 
yaparak sahadan 7 - 2 galib olarak oyundan sonra Galata1!;ınçlerı 5 - 1 lcabuıda giinc1e S kate aluıablllr. 

Nevralji, kırık'k Y8 bütün aırııarınızı derhal kam 

-ayrılmı§lar ve bu suretle birinci dev yenerek sahadan ayrı ar. .. -
reyi Galatasa.rayla ayni puvanla bi- Anadoluhisar: 1 - Da'\"Udpa.~: 1 - - .. 
fum~~w~k~m~u~ İk~i~~tabm~~~~~a~~~~~~~~~~=================== 
Kara.gümrük: 5 - Gaıataspor: o giden Anadoluhisarı ne Davudpa.şa Çanakkale Belediyesinden : 

'~ İkin · kümenin kuvvetli takımla- karşılaşması sahanın çamurlu olma-
rından c~aragümrük ile genç Galata- sına rağmen başdan nihayete kadar • 

~ dtitmanlan cemiyeti profesör F&&hıOOdin Aerlmbı .relmğiııde 
"-elik toplaıdMıaı J&PIDll \'fi yeni idare heyet1nl seçınlşt.ir. 

spor karşılaşması iki tarafın da gös- ~crjik: seri: hareketli geçmiş al~a 
terdikleri temiz ve enerjik oyun ile ılc takıb e<lılen bu maç tarafeynın 

1 "Ok zevkli olmuş, birinci devreyi 2-0 birer sayı ile berabere neticelenmiş
:chine bitiren Ka.ra~üler ikin- ~it. 

Gazojen ve mazot makinelerile diğer makine ve motörden ve elektrill 

işlerinden anlar 150 lira ücretle bir makinist alınacaktır. 
Talib olanların bu işlere aid vesaikle birlikte ikinciteaı:iı.ı 939 8011U1 

~ kadar belediyemize müraca.atlan ilan olunur. ''9457,. 



Sıhhat ve Güzellik~~ 
Sağlam ve güzel 

Dişlerle 
Sağlam ve güzel dişler de 

Radyolin 
ile temin edilir. 

Dişlerinize çok dikkat ediniz. 
llaza ı en Uatad doktorların blle aebeb 
ve menşelni buJamadıklan bir haata
llOın l f\o htlhabmrlan ileri gelcılA~ pek 
çok tecrUbeJerl• anlafılmu,tır. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 
günde 3 defa 

RADYOLiN 
kullanarak dişlerinizi koruyabilirsiniz. 

:t:. ' 1 • ' • 

Haydarpaşa Lisesi Müdürlüğünden : 
Yatılı talebenin 2 nci taksiti 1 birincikanundadır. "9639 .. 

1 EMNiYET S AN D IGI ILANLAR I 1 
Yüzde 8,5 Faizli ve Sekiz Sene 

Taksitli Emlak Satışı 
Semti 

Basköyde Han<ıaban mafıaJlesinde 

ltalaycıbqı sokağında e.~ki 77 yeni 
45 No. lı 

Beyoğtunda Fcriköy Birincikısım 

mahallesinde Dolapdere sokağında 
eski U yeni 27 No. lı 

Beyoğlunda Biiyükpangaltıda İnönü 
mahallesinde eski lcadıye yeni Babı! 
sokağında eski 46, yeni 50 No. lı 

Cinsi 
Muhammea 
kıymeti 

Bir buçuk katta beş odalı 
ahşap bir evin tamamı 450 

lki katta üç odalı tevsili 
ve müfrez kargir bir evin 
tamamı 900 

lki buçuk katta beş odalı 
teı·kos ve eJektrik tesisa-
tını havi bir evin tamamı 1200 

1 - Arttırma 6 Bırincikfınun 939 tarihıne düşen çarşamba günü 
saat 14 den 16 ya kada r yapılacak ve gayrımenkuller en çok bedel ve
renlerin üstünde kalacaktır. 

2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin yüzde 10 nu nis
betinde pey akçesi yatırmak lazımdır. 

3 - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin ve geri kalanı sekiz senede 
sekiz müsavi taksitte ödenir. Taksitler 'C 8.5 faize tabidir. 

4 - Taksitler ödeninceye kadar gayrimenkul Sandığa birinci dere -
cede ipotekli kalır. 

5 - Fazla tafsilat almak ve binaların fotoğraflannı görmek isti -
yenlerin Sandık Binalar Servisine müracaat eylemeleri lazımdır. "9268,, 

İnhisarlar lJ. Müdürlüğünden ı 

Cinsi 

Muhammen Be. 
beher kilosu 

Miktarı Lira Kr. 
Tutarı 

Ura Kr. 

315 
teminat Eksiltme 
lJra Kr. '=> idi, saati 

Yamalık kanaviçe 6000 kg. 00 15 900 00 135 00 Pazarlık) 

Çul 2500 ,, 00 20 500 00 75 00 ,, ) 
Çuval 3000 ,, 00 08 240 00 36 00 ,, ) 
Iskarta çuval 3000 ,, 00 08 240 00 36 00 ., ) 

,, Kanaviçe 5898 ,, 00 ~2 1297 50 105 00 Açık ek.) 
,, çul 3291 ,, 00 10 329 10 50 00 Pazarlık) 14 

\"amalık kanaviçe 5000 ,, 00 15 750 00 112 00 ,, ) 16 
bkarta kanaviçe 3000 ,, 00 22 660 00 99 00 ,, ) 
Yamalık çul 2000 ,, 00 20 400 00 60 00 ,, ) 
llıkarta çul 2000 .. 00 10 200 00 30 00 ,, ) 
Yamalık çuval 2000 , 00 20 400 00 60 00 ,, ) 
Iskarta çuval 1500 ,. 00 08 120 00 18 00 ., ) 

I - Nünıuneleri mucibince yukarıda cina ve miktan ya.zıh ıskarta 
sargılar hizalarrnda gösterilen usullerle ayrı ayn satılacaktır. 

ll - Muhammen bedelleri % 15 muvakkat teminatları hizalannda 
yu..ılıdır. 

Ill -- Arttırma 8, XU/ 939 cuma günU saat 14 de başlıyacak ve ayni 
,Unde bitmek üzere Kabataşta Levazım ve Milbayaat şubesindeki alım 
atım komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Nümuneler her giln eözU geçen ıubede. ve mallar da Ahırkapı 
deposunda görWebillr. 

V - İsteklilerin. arttırma için tay.in olunan gün ve saatlerde % 15 
miktarındaki güvenme paralarile birlikte yukarda adı g~n komisyona 
gelmeleri. "9646., 

1 Devlet Demiryollan hinlan ı 
Muhammen bedeli 5800 lira olan 8 adet Benzin veya Dizel motörlü şey. 

yar santıifuj tulumba 12/12/ 1939 salı günU saat ıc15,, on beşte Haydar
pqada Gar binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf usulile 
utın alınacaktır. 

Bu işe girmek istJyenlerin 435 liralık muvakkat teminat, kanunun 
tayin ettiği vealkalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni gün saat "14,, 
oa dörde kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu iJte aid p.rtn•moM· 1-aaiayondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
"9605,, 

c 

istanbul Gümr ükleri Başmüdürlüğünden Adana 1 inci İcra Dairesinde•: 

GAYRİMENKUi. MAJ,f..ARIN 

AÇIK ARTTIRMA İLANI GÜMRDKTE EŞYA SATILIYOR 
Açık arttırma ile paraya çevrilecek 

g:ıyrimenkulün ne olduğu: Halen i· 
kametgahı meçhul Torna kızı Mada~ 

----------- 1 Asimaya aid Ye halcıı tarla halindckı 

İhale günü 12/ 12 939 
Miktan Kıymeti 

f,i. Ku. 
Peyak~i 

Li. Ku. 
Sablaa e,yamn cin."i 

M.K.N 

3591 

3592 

3649 
3608 
3651 
3621 

3557 

3561 

Marka 

MBS 

MBS 

KONB 
DLS 
KONB 
JWCOP 
BC 

P-C 

M 
P . C 

M 
3569 A S 

thale ı:linii 14 
3640 .MB~ 

3G4t MBS 

3571 
3574 
3590 
3596 
3597 

" 

" 

3563 SAFN 
186 

No. 

13357 
-58 
13506 
13508 

1 3 
1998/ 15 

1 3 
2670/ 79 

154584 
-93 
114921 

bila 
12 939 

13607 
14518 

31 
1'1788 99 
14588/99 
15984 90 

570 571 
343 350 

1 40 

Ki. 

421 

345 

24 
108 
215 
143 

780 

89 

441 

210 
1741 

1458 
1450 

781 
228 
267 
956 

3546 GE 144 195 2176 
3572 ~IBS 14681 85 616 

tbale günii 18/12/9~9 
3622 

3673 z s 1487 
3669 J K 1934 
2321 RH 6203 
3618 C.JF. 14,;73 
3547 Biii Bila 
3548 LC 6455/ 74 
3599 FIV 231 

lhale günü 20/12/ 939 
3551 MK l 
3554 AJC 6/ 10 

3626 1 

2353 

102 
262 
20 

635 
788 

1051 
60 

137 
253 

114 

3625 

AZM 
ACEC 

S.B.K 157-158 2179 
13·1-135 

3629 AZM 2 94. 

ACEC 
3638 BA l 3 201 
3652 KONB 1/ 3 236 
3639 MAC 8542 193 
3620 BD Bila 132i 
3623 BCO 1 9 164 

İhale giinü 22/ 12/ 939 
3690 ERJ 507 11 41 
3570 M S Bıla 1014 

3549 
3585 
3697 

3672 
3692 

3691 

3689 

J v 
R 
zs 
NMB 

DLV 
U793 
AS 

LV 

SATA 

253 9 
7184 17?> 

157-159 277 

l ve 2 
1/ 10 

1/ 38 

27 
979 

988 

AZC 7000 1 10 
3685 DJ-1341 1/ 100 

925 
2586 

lhalc günü 25/ 12/ 939 
3613 NAF 31 

3607 
3609 
3605 
3604 
3603 
3598 

3575 
1017 

996 

VY 
MHM 
DLS 
DLS 
RI/ JK 
AB 

1003 
743/150 

2000 
1998/ 2/ 3 6 

35 36 
9132 

H.S.Z. 
NHA/l:ISA 
Bilii 

2664/ 1 
9046 

17448 

88 

98 
24 
71 

137 
113 
l8 

17 
16 

927 

Gr. 

500 

00 

500 

500 

500 

200 

500 
500 

100 

500 

500 
400 

800 
400 

192 

113 

65 
134 
628 
145 

832 
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Sargthk kağıd M. M. 30 G. 

Sargılık kaiıd M. M. 30 G. 

KE'ndir balatadan conta 
Vernikli boya 
Adi pirinç burç 
Toz halinde ekşi süt 

Oto tekerleği 

Levha lastik mensucat 

Hasır örgülü şişe damacana 

Sargılık kağıd MM. 30 Gf. 
Snrgılık kağıd MM. 30 Gf. 

Sargılık kağıd MM. 30 Gf. 
Sargılık kiı.ğıd MM. 30 Gf. 
Sargılık kiığıd MM. 30 Gf. 
Pamuk ağ ipliği 
Pamuk ağ ipliği 
Sırlı demir abdeshane takımı 

Sargılık kağıd MM. 30 Gf. 
Sargılık kiiğıd MM. 30 Gf. 

3 hektarhk bir çiftlik damı ve .:c:rııfı. 
Gayrimenkulün bulunduğu mevki. 

mahallesi. sokağı, numarası: Adau:ı· 

nın Ycniköy namı diğeri Molla Salih 
d.ımı. 

'l'akdir olunan kıymet: 100 lira 
Arttırmanın yapılacağı yer, gün. 

saat: Adana birinci icra deircsinde 
25 '12/ 939 pazartesi saat ''10-12 .. de· 
birinci ve 9/ J 940 salı günü saat "10· 
12, de ikinci arttırma. 

1 - İşbu gayrimenkuliin arttır · 
ma şartnamesi 14/ 11 939 tarihinderı 
itibaren 163 numara ile icra daırcsı· 
nin munyyen numarn.sındn herkesin 
görebilmesi için a~ıktır. İlanda yazılı 
olanlardan fazla mahimat almak isti· 
~ enler, işbu şartnameye ve 163 dos· 
ya numnras ile ıncmuriydimize mil· 
r acaat etmelidir. 

2 -- Arttırmaya iştirak için yu • 
kanda yazılı kıymt>tin _<'{ 7,5 nisbe"' 
tinde pey ukçesi veya milli bir baıt • 
kanın teminat mektubu te\·di ~dıle· 
C'ektir . "124., 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla di· 
ğer alakadarların ve irtifak hak1'1 

sahihlerinin gayrimenkul üzcıindek1 

haklarını hususile faiz ve ma.sr.J'• 
Aynca kurşun boru ile mücehhez dair olan iddialarıııı işbu ilıin tarıhıll 

bakır tel den itibaren yirmi b'Ün içindf' evr~• 
Sade demir toka müsbitelcrilc birlikte memuriyetintl • 
Bıçak bileme ma.kin<>.si ı~ ze bildirmeleri icab eder. Aksi ha 
Sinema fotoğraf filmi hakları tapu sicillile sabit oldtıkç9 
Demir mihaniki makine aksamı ı;atış paylnşmasındnn hari~ kcLlır!af· 
Adi ağaç taban 4 - Gösterilen günde arttmt·ıı~ 
Pamuk üstüpü i~tirnk edenler arttırma şartnaıtl•~1 

Basma halinde P. mensuc.at okumuş ve lüzumlu malumat aldllf 

l ve bunlan tamamen kabul ı•Lmi~ .ad 
ı ve itibar olunurlar. Velosbit dış lastiği 

Mevaddı adiye ile müretteb 
yazıhane dolap 

demiı' - T . d"I d ... yri· <> - ayın c ı en 1.aman a g .. 

Dinamo üç adet 

Mukavva maaıra 

Dinamo ü~ adet 

Ağaç metre "transit., 
Demir mihanlki makine aksamı 
Ağaç metre "Transit,, 
Cilasız idi düz mukavva 
Boyalı alminyumdan şişe kapağı 

menkul üç defa bağınldıktan sorırt 
en çok arttırana ihale edilir. Ancs1< 
arttırma bedeli muhammen kıyrı'"t 1:1 

yüzde 75 şini bulmaz veya satiŞ iiltı· 
yenin alacağına riiçhanı olan diS°'-'r 
alacaklılar bulunup ta bedel bunısrırı 
o gayrimenkul ile temin edilmiş ala • 
caklarının mccmuundan fazlaya çık· 
mazsa en çok arttıranın taahhüdll 
baki kalmak üzere arttırma on ~ 
gün daha temdid ve on beşinci gürttl 
ayni saatte yapılacak arttırmada bf· 
deli satış istiyenin alacağına rUçhs1

'
1 

Cilalı pirinçten hurufat ara çizgisi olan diğer alacaklıların o ga)Timcıt· 
Adi demir tel kutru 1,5 MM kul ile temin edilmiş alacaktan nıee· 

muundnn fazlaya çıkmak şartile. ~ 
çok arttırnna ihale edılir. Böyle bir 
bedel elde edilmezse ihale yapılrnat 
ve satış talebi düşer. 

Radyo aksamından mikrofon 
Cilalı demir bavul kilidi 
Kasarlı pamuk mensucat 

G - Gayrimenkul kendiı:;ine ihale 
· ıeıt 

Bagalit - Şalter olunan kimse derhal \·eya ,•erı 
··ı ı · · d ihale Boyalı demirden ecnebi adresli bo- mu 1 et ıcın c parayı vermezse ., • 

ya kutusu kararı fesholunarak kendisinden. e 
Karbonat dö mağneziyum "sanayi- vel en ~·üksek _teklifte bulunan_ ki~ 

de istimal edieınek üı.erc,, arzetmış oldugu bedelle almaga rs;. 
olursa ona. razı olmaz, veva bulll 

.. .. · ":J art· 
Ad• d · · · t 1 .. 2 5 ....... 1 k d ma1.sa hemen 15 gun mudck e i 

ı emır çıvı, u u , ınn . a ar · 
tırmnya çıkarılıp <'n cok artt.ırana ~ 
hale edilir. İki ihale arasmdnkı far 

Ağaç kundura çivisi ve geçen gUnler için yüzde ocşten be" 

Demirle mürcttcb selloloit gümüş sab olunacak faiz ve diğer zararlar 
yaldızlı saç maşrun ftle-

ayrıca hükme hal'ct kalmaksızın 
Boyalı yün ipliği nmriyclimizce alıcıdan tah!'!il oJuıttlr 
Büyiik kapta çay d ~: a dl! "13~. 
Boyasız vcr:ıik Gayrimenku lleriu yı.ıkarıd.ı göstt-
Vernikli boya. _ rilcn 25 12 1<139 tarihinde Adana 11' 
Kaynamış bezır yagı . · . 1 - d d" işbll .. .. • rıncı ıcra memur ııgu o asın " 
Gumu_ş ya~dızlı tutya mamulatından iliin ve gösterilen arttırma ş:ırtJ1ll 

çıçeklık · d · . d t 1 • ·ıA oh• • mesı nıresın e sa 1 aca.gı ı 11n 
Pirinçle müretteb porse1en sigorta 
Müzeyyen örme P. fanile 
Binek otomobil 

nur. 

OP'\Tek Hukuk Hakimli~indcn: J • 

Yukarıda evsafı yazılı e~n-a üstlerinde gösterilen gUnlerde saat 13 de Sırkec·idc Reşadiye caddesinde Katıunu Me<lcninin !i50 ind nı:ı,) 
desi mucibince mirası reddctınck 11 

• 
Halı antreposu dahilindeki satış müdürlüğünde açık arttırma ile 1549 sayılı kanun gcr~ğincc \'e 2490 sa- eli 

kından mahrum olmıvan ve ÇaY .J 
yılı kanun hükümleri dairesinde satılacaktır. lsteklilerin belli günlerde saat 12 ye kadar maliye unvan • ıcel~ 

ına nahiyesinde mukim iken bU ....ıa· 
tezkerelerini ve Ticaret Odası vesikalanru ibraz ederek % de yedi buçuk pey akçclerini vezneye · yatırmış Jt.ı" 
olmalan llzımdır. Bu eşyadan başka her gün müteferrik eşya satışları yapılmakta olup bunlann listesi vefat eden Torlaklar köyünden oefıe' 
salon ilim tahtasında asılıdır. "9778.. lan oğlu Arif'in mi~asçılar:ı .. ril'c 

--------:--=---=------::--------"."".""-----------·------------ tutma talebinde bulunması uze ~ 
lstikl&l Caddesinde Komodi • mezkur kanunun 560 ıncı madd . e 

Kısmında Kapalı zarfla eksıltme tevfikan defter tutma muaoıeı~. 
Gece saat 20.30 da 1 l: A N 1 başlanmış olduğundan kanunu .:,ce 

BlR MUHAS1B ARANIYOR deninin 561 inci madde.>i m 1 dıJ 
••• 

HAl .K OPl<~RETt ~ 
Eski Çağlıyanda ~A A. 

s!~~~': 1ii 
Gönül Delisi ~· rJ/ ı 

Yazan: Yusuf Süruri 
0 

... ~ 

Müzik:l~~~;~JEN 1 

r:repto::~. ı::i::, pnö-1 
mokok, koli, piyosiyaniklcrin ı 
yapbğı çıban, yara, akırıtı ve 
cild hastalıklarına karşı ~ok t~ ı 

..... sirli ta?.e aşıdır. t 

Maarif Matbaası Müdürlu··~.., 0··nden· öienin kefalet sc~bilc ufacaklıl rı rı.t' 
• d h"I 1 k ·· ı·k d o!ıırıl• . 

93
n "h" .. . .. .. a ı o ma uzerc a a a ar dCıt 

5/ 12/ 1 v tan ıne musadif salı gunu saat 15 de stanbulda Yük- al kl .1 - 1 .1r. taribifl 
bl M h becT-· d k .1 . aca arı e oorı; arını ı ~n ~ 

~ .~8e2ktek er ku -~bed 1ı1~gMın e ·er Msı tmb e konusk~onu ~ar.:nda "10348,, itibaren en geç bir ay zarfında ....... 
lıra ., W'UŞ eşı e ı aan at aası ma ıne daıresı kat döşeme- k .. b'teJ .. h" ·ıen rııiP-
. · be tah ·ı · tı t d'd" . · k 1 f . evra ı mus ı erını ıımı . 111 

sının tonarmeye vı ı ve ça ec ı ı ışı apa ı zar usulde eksiltmeye ti be k d ttirıncletl caa a yan ve ay c · _.k· 
konulmuştur. 569 dd te fikan al~~. 

Muknvele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şartna-
1 

uncukti~a eyniel v dırıtlıyr.rı ı& 
· · k ·r h ı· ·ı b .. r . a· - 'ı arını va zama e ynz ~ melerı, proJe, cşı u asası c una mute em ıg"r evrak parasız olarak 1 ki 1 . 1 e şatısaP 

Maarif Matbaası Müdürlüğünde görülebilir. acad ıtarınkır.ırasizaçıfatnl ~nkib edetı11' 
. . .. ~ . ne e ere eye e e IA • :tıııll' 

kil\ al.tkn_t tcmı?at : ı 1,. lırad;r. . .. yecelderi ve rehin ve tenunat ıı 
fstcklılcrın teklıf meıctubl:ırı ve en az bır teahhutte 10.000 liralık bu kında da malümat vermeleri ıuzıJlll 

işe benzer iş ynptığına dair idarelerinden almış olduğu v~ikalara istina- ilii.n olunur. ~ 
dP.n lstwıbul vilayetine müracaatle t?ksiltme tarihinden 8 gün evvel alın- ~ 
mış ehliyet ve 939 yılına aid Ticaret Odası vesikalarını havi kapalı zarf-ı Sahibi : A. Oemaleddill ~ 
lanıu eksHtme saatinden bir saat evvele kadar o gün komisyona verme- NepiJat mlldtirtl : l(Mid ,,.,. 
Jeri Hi:r.umu ilin olunur. "9486., ~ıLhil .,_ : MatbMi J*l1 


