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İkinci Yıl- No. 566 
GONLOK SfYASI HALK GAZETESi 

idare veri -ı 
NwnOlllDUly~. M :latuba~I 

TelKraf: YENİ SA.BAR İtJtanbal -
Telefon: 20795 

Her Yerde 5 Kuruş 

Finlam:-diya • Sovyet rÇanakkale D;şında Meçhul 
Harbı Başladı Mı? 

1
1 Bir Tahtelbahir Görüldü ı 

ududda Ça~pışmalar Oluyor! Vaziyet Alakadarlara Bildirildi 
• Bozcaada ile Babakale arasında bandırası meçhul bir de-

oskova, Sovyet-FinJandİ ya Ademı 1 ıdz:aıtı gemisinin görüldüğü mıntaka uman merkezine bildi-

T 
•• M h d . . F h . LrU~işti~. ~iman •ıaziyeti alakadar acente ve vapur sahiblerine l 

eca vuz ua e esını es ettı 'ldırmıştır · _ __ _J 
........................................................ , 

Dünyanm Efendisi ı Rus RiidYosu-
. 8 t '?,~k~, tt~~mH!~~~ ıl jansı bildiriyor: 

Sovyet bitkümeti tarafından Fin • 
landiyaya verilen cevab üç kmmdaıı 
mürekirebdir. 

1Ht kısımda, Sov,et lriikftmeti. Pba 
landi)'a not:uana. taaıTus hareketinin 
intişar edilmiş olması, efklrıumomi • . 
yeyi hataya sevketmek anuaundan 
başka şekilde izah edilemi~ni 
söylemektedir. 

İkinci kunmda, Sovyetıer kıtaatı. 
Sovyet hududundan 25 kilometre ge.. 
ri ~kn1ekten imtina obmmaıım. Fin
kındiyanın, Leningradı ordunun ya • _ 
kın tf".hdidi altU\da tutmak hU8U8Utt • 

Stalha ( .9ollu 1 ülllt".tl ..,.,._ ).. 

Dolmabah.çe Sarayın- --. ...... ,.....ı.1ı1r .... -.- .... --....-......... 

/ngiltere daki izdiham Hadisesi 

,:l 

Deurschlaad ceb knnıaaoruuu• 
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İngilizlere göre yeni 

• • 

~VAHIDETTJN 
No. : 119 Yazan: M. SIFjR 

Ş ı Y Avrupa 
irketi Hayriyenin T ahtaka e angınının ı·::-:::ı.:):::.~0;:..! 

Punto• Cemiyetinin İstiklal Kışlık Tarifesi k J) ) alakadar eder bir mahiyet anetıoit" 
İcin Yaptığı Faaliyet --·- Tahki ah er iyor ::;-gi~!:..";:...~k::::: 

• --· Halkın ihtiyacına göre bih eyledikten sonra, garb demokfr 
Samsun mıntakasında, meşhur ha-ımüracaatler, nihayet dönüp dolaşa - tanzim edildi .,., -.. silerioin harb hedeflerlnJ yeni baft.11' 

~rı, Küplüceli Hıristo, Üçhanlarh . rak, birçok kanallardan geçerek. teh- t.ebarliz ettinnittJr. İng\i.iz Baş\·eldll-
Çullu Lefter, Koca Bora oğlu Anas - didli bir temenni ve müşterek bır te- Şir~e~~ Hayr_i~enin kış ~ele.ri cu ilin sözlerinden, bu hedefin, düşınal' 
taş, Tekke köylü 1statyos çeteleri gebbüs şeklinde Vahidettine kadar da ~abgunlundenkıtıbaren tatbık edilme- • t heziınet.e uğratmak olduğu ve bu kell-

b l d h·tı · d c..+- ge aş anaca tır. __ ......., 
bulunuyor, un ar a, mu ı crın e yanmı~ .. ı. Y . ta .f b h f 

1 
. d "' menin de ayn bir manasmın nazaı-. tl . · cm n e son a ar se er erın e hatır ve hayale gelmıyen vahşc er İşte o zaman, gerek Vahıdettın ve _ .. 

1 
b ' k 

1 
· .. ta h.h , 

1 
tutulma._'Q icab ettiği auıla~ 

· · f K goru en azı no san ara gore s ı ~ 

ikaÇarcd~::rbalarvdeı. Terme mıntakaların- ~e~e~~e" .. DY:~::nc~a:;du M:~;:t~şli;: ed~lmbiş vke yl eni. m~ıkteb saatlelli~lel del- . ~ ~:rbgö:;,mo:::::~ ~eıl 
~·· · · ~ ki d.. ··kı~ . afi vaır, an nar, ışçı er ve mua m ere •• 

da Rum ve Ermeni çetelerı aynı ga- ne tayın etme e uştu ~rı g e - . 1 d . 
1 

. d hezimeti değil, bllitkis manevi safir 
' • · . . . d b k gece sınema ar an ve ış yer erın en 

ye için birlikte çalışıyorlardı. Kara tın, ışledıklerı hatanın haı ıc e ıra - Bo - • d .. k h Ik b··ı·· 'ht' daki hezimeti men.uubahistir. 
telı . Ş - .. .. 1 1 1 pek g:.ı.za onece a ın u un ı ıyaç Lo • ____ _. 

Artin oğlu San Obanes, Mar ı a- tıgı tee.ssuru an amış arcı ve 1 k 1 b"J k b. k'Jd ta udra ile Paris, her ne pa.naa-' .• .. 1 k ı.trını arşı ıya ı ece ır şe ı e n-
1 

_. 
hin, Deli Boğos, çeteleri Çarşamba- tabıı olarak bu acı muracaat er ar- . ecı·ı . t· olursa olsun, ev\'elemlrde, AvJ1Jr-

!s . d r d .h . d ed t ı · 1 zım ı mı§ ır. 1 tas ·----da, Papaz oğlu tefan, Lıman ere ı şısın a nı ayetsız erec e e aş an - K ki y lı." b ttı d E u ında. bir ,ıaJıa tehdide uğnu--
Hacı Sava, Ünyeli Yavaş Çakır, On- mışlardı. Çünkü, Damad Paşa, yine j •. a_vacl ak~· ekntı boly a .dn atan,l b - ımak noktasını (JiisünmcktcdirJer. ~e 
yeli Moris çeteleri de Terme havali- hünkarın inzimamı rey ve muvafa - m1.ı

1 ?1aknda ıtme45edekr~kgı e~ 1 
e ke- ' 1 !' ' buna erişinceye ı~ da rnücadele-

k ti .1 1 _ . • t er ı ers en a ı a e~ e me - . d _. . . " .. sinde bulunuyordu. a ı e, evve ce yaptıgı sıyası emas- ı t J , b 1 _ b k . t , _ nın evaın C(leccgı mütemadiyen ..... 
. p t , 1 e Jae u unmaga mec ur en yenı a- ._. .. . . 

Puntos cemiyetinin hariçteki teş- larda, Samsunda bır Rum un os ··r .. d t 
10 

d k'k 
1 

baruz cdilnıekkdir. 
1 . kı·r· . .. d b. j ı ı < ~ e gore ers en a ı a evve 

1 
. . . . _..aaıa kilatmı Giresun belediye reisi meşhur dev eti kurulması te ı mı musaı ır kt bd b 1 b·ı kl d' B ngıhz Baş'\·ekili, nilıa.i zafeTU"""" 

Kaptan Yorgi paşanın oğlu Kostan - surette karşılamış ve esas itibarile l nıd c be ·ke Beu unka ı ecKe d~rı1· ırh. tbund-1 sonra, garb demokrasilerinin yelli bit 
b kk··ı·· k b 1 ··t ·ı b. ao aş a y oz, an ı ı a n a ... ~• 

tin Kostantinidis idare ediyordu. Ha- u teşe u u a u e mu emayı ır l t ta B - .. li . 0 t k.. ' Avrupa stntiikosunu ne sekilde ..-
• 1 o u1 up ogazıçı sesı ve r a oy- . . .. .. .. ~ . . bd 

rici teşkilatın merkezi Pariste (Kas- vazıyet a mıştJ. • deki Kabataş lisesi ile Gazi Osman Yaralı itfaiyeler hastahanede zım eylcmeyı duşundüklenm ve 
tilglon) sokagı-nda (Otel Kontinan- Mustafa Kemal Paşayı, hatta ebe- t k 1 d d t 1 yolda ne suretle faaliyette buluor . 1s - d·ı pa~a or a o u una evam e en a e - . • . A • 

tal) de bulunuyordu diyen tanbula ugratmamak kas ı e bel . d' k d K dill'd k Evvelki gece Talıtakalede Baltacı keşıf yapmışlardır. r.aklarını da tesbıt ,.e ilan eylıyor. 
· .d . P.r şım ıye a ar an ı e a - ~ . 

0 
f ·u . .. .. . . · Puntoslular tarafından intihab edi- Anadolu yoluna çıkaran Vahı ettin t k ·a 1 k k. hanında bir yangın çıkıp hanın yan- Ahmed Hulusı ve lo a aı oıan Burada, Uerı sunıJ.--.n fıkır, "m 

il D d P d .h. 1 . arma yapara gı er er en mez ur k 
1 

h 14 000 1
. · rtalı Jd gu- ı · ii · · a.. len Kilasis Eyvanidis Aram Teofi - e ama aşanın o sıra a zı ın erı kt f . . A t1c·· , 0 dığlnı ve 6 kişinin duvaı ı.tında a - anın . ıraya sıgo o u erın m şküllenm Jıüsnliniyet .. 

' ' k d b l .. l . d a arma se erının rnavu oy 'e r b k b h ed h 1 Ra "t kal>"l .. • ik 
laktos da Kostantin ile beraber Pa- o a ar u ~nmış, go~erı o ~rece taküye kadar temdidile aktarmasız dığını yazmıştık. Bunlardan aş a, v~ta~gının .oy~ ~n : . ~a . - mu ? _ı musarn:ı.ha ile tetk . 
risde çalışıyorlardı. O esnalarda, pat- ~a:arm~ştı kı, P~:vl·a •. ·1amdsun ava; seyahat etmeleri temin edilmiştir. handa bir mağazada çalışan Morda - şkı e om! nka ısnkunc e ~; - ı~.re~·~e l ıoo hır A\Tu~,, teşekkülü 
rikhane tarafından Parise gönderilen lisındekı şakavet ış erı ı e e meşgu Ak 1 ro,,. elk.. h tt k 1_ hayla lsrailin de hafif surette yara- aynatır ar en ızın ça ıgı ır ı - Buau tahakkul< ettırmek için d 

im k ü · · h tt şam an Y"ng oy a ına a ·u · el · ı d çıkb ilble ti t• • ' · f heyet de, bunlara iltihak etmiş bu- o. ka vh~ esıd.~ı:. ma r~m surbe. ebev~- kan 23,15 postasına yetişemiyen yo1- landıkları anlaşılmıştır. :ı e rleçıln ertıın par amasın an - g•h--"~ d care m m~şa ını ~edl üJl. il-
ıunuyordu rır en ıç uşunmemış ve ır ~ 1 b .. k'"IU .. t d k 1 Hadisenin tahkikatına miiddeiumu- gı an aşı mıı? r. swauuar ınıa ıslah edılmcsinı ş . .. . . . • cu nrın u muş u nu or a an a -

Pu t . tin' da Ba gormemışlerdı. Bılahare ve Puntos d 1 . . b t 10 d k'k mi muavinlerinden Hicabi el koymuş, Zabıta ve adliye tahkikata devam \'orJar. n os cemıye ın o esna , - h"k. . kT 1 ınl!::ı c ıçın u pos a a ı a son- . . · .. . kur 
:umda ~a faal b~r şubesi vardı. Bu~ ~~ee~::~ı~~a~:~:ı:~:n:~:~: raya. alınmıştır. _Bu suretle İstanbul- ~isleri de mahallınde ctmektedır. ~ da~~:.~ fi~~:=~::~~!:;dir: 
~ube, Cıhnn Harbı esnasında Osman- 1-;:. belk" d dah 1 p bu da Pırıemalara gıden yolcular vapura. G 

1 
) 

11 
ınl,.1• 

1
. d 

1 
ild ktndl 

. aktan . w., ı e a evve ' aşanın ah t . b' k . T K d • • K •• •• •• er mc c.he ın, a ı e 1ı ordusunda askerlık yapın un- t bb.. k k - h r aça yetışe ılece lerdır. Ayrıca 0••ccara Te ) Zl OpYUSU h .. k. t• ki" l I kt "'-"'f .. . eşe use arşı oyacagını, o ava- B k . . u umt· ı se ın ,·azcy eme e "' tına ederek veyahud casusluk yap- . . .. . • ey oza kadar olan ıskelclerde ılk . . • ~ • . teaıJ 
t.ıkl d t t l _ ı.tan k k lıdekı teşekkullen bozacagını hatır- kt . 11. 1 . . . d t - - .. ~- bestısı. \ alnız hu sc•rüestı, harıç arı sıra a u u mt1A or a - . . . 1 b h me · eo mua ım erı ıçın e mun a - A k b" d . . utı-
ak Kafk k R 1 a ıarına bııe getirmemış er ve u a- t 1 k 1 t Bankalar a''ans vermeg"' e nca ır sene sonra evıctıere zarar ,crdırcceı< hır Po r asyaya açan um ar an k"k t • .. . 1 di izam vapur pos a arı onu muş ur. • k •-•··b· . k' lid. 
.. .. . . • d ı a ı gorememış er . . . . . d k a uw<ı ıne un ·an Ycrmenıc ır. 

gonullu teşkılatı yapıyor, mey ana ••• 1 enı araba vapuru kış tarıfelerın- başladılar teslim e ilece ?) 
8

.
1

A

11
, al im lih,,t 

· _, -· t ı · "l'hl d ak · d d ··h d •· 'ki.ki 1 · '"' ı a ı .,rın az tı ası, tcs getiıuıgı çe e erı sı a an ırar gız- Ç lak İb h. B . t k'f. . .. e c mu ım egışı ı er vapı mıs - .. 
1 

d G . k"' .. .. .. ki t k b ı·· . 
ı . ·zı· l k t• · k d o ra ım eyın ev ı mı mu- t A b •-ı · A k. Sivasi vaziyetin son gun er e azı oprusunun muva ta a u u masraflannın sıkılması, ı gı ı meme e ımıze so uyor u. . G .k . d ki ır. ra n vapuru posuı arının n a- • .; . _ . . . ..bel . b' . · k I 

3 
. . ıı. .... 

teakıb, celi paşa scmtın en uza a- 'l. k 1 . .. d ı·k 1 hafiflemesi ve Akdeniz tıcaretının ıçın yapılan tecru erın ırıncı ıs - ) Ordunun, dahılı ni7.am ve -Mustafa Kemal Paşanın Samsuna H 1.1 B 1 k d 1 ra, oros e spres erı ve gun e ı yo - . . . . B t .. b 
1 

. . . . . 
_ .. . . .. şan Dramalı a ı ey c ar a aş arı, k· t J •1 · ıı· k t . 1.1 . emniyet altma ofrmiş bulunması pı- 1 mı netıcelenmıştır. u ecru e er ıyı ~·ışi temın hususunda istimali, ayak bastıgı gunlerde bu şube ıkı go- . . . . 1 1 cu .ı ı.r arı e ı Jsa ı emın ec ı mış- b . . . . v 

1 
t h ts 

.. .. ' . :- . vazıyetlerındekı vahameti an amış ar, tir yasalarımıza müsbet bir :ıekilde tesır netıce . vermı ştır. ı a nız ser a - 4) Almanyanın da hurıunJa te . 
null~ fırkanın daha teşkı~atmı ıkmal tevkif edileceklerini anlamışlardı.Seri · etmiştir. I valarda yapılması icab eden bazı tec buk edecek l'eni bir haleti nıhi~·e ~ 
etmı6 bulunuyo!"du. Tedncen ve fır- bir yürüyücJe kendilerini Topkapı ha- / .. be · k ı rübeler vardır ki bunlar için havala- tennesi 

· ·· "' BELED YEDE: Bir muddetten rı avansı esen · · 
sat buldukça. Samsun ve cıvarına gon ricine atmışlardı. Gecenin karanlığı- . . . .. rın biraz daha soğuması beklenecek - İngilizler lştf' bu şartlarla muW 
de ilmesi mukaITer olan bu fırkaların .. .. - Q . millı ve ecncbı bankalar emtıa uze- . . . .. _ ~ 

r . " na sarınarak Bakırkoyune dogru, et- tellerın teftişine . , _ b 1 ışlardır. tir. ye(l yem hır A\Tuı,anın teessWJP:"" 
kumandasını. d~ mıralay Ananya,, rafı güzelce gözliye gözliye yürüyor, rıne mans vcrmege aş a~ı . . Diğer taraftan öğrendiğimize göre istemekte ve bunu tahakkuk b; 
deruhde etmı~~1• Bu fırkal~r. Sam - hem de görüsüp dertleşiyorlardı. başlanıyor Digcr taraftan Takas J ... ım~t.cd Şır- kiiprii üzerine döşenen tahta parkeler. sumln giisterdikleri faaliyeti harb fi' 
sun ve h~valısın.e hareket ıçın Ba - Dördü de, badema !stnnbulda durma- Yarından itibaren Bcyoğlundaki keti de ihracat evrakı mukabılınde ve son yağmurlardan sonra tekrar ~işe defi olarak ilün e~·Jcmekte \'e bUJI.,. 
tumda cmır beklıyorlardı. ğı imkansız görüyor, yapacakları işi bütün otellerde teftişler yapılacaktır. bankalara akreditif açıldığı t evsik e- rek kabamıışlardır. Belediye bu va- için de harbi kazanmak Uizımgeletı" 

Mus~afa .K~al Paş~~n ü~üncü 1 dilşünüyorlardı. Halil Bey, arkadaşla- Bu teftişlerde otellerin mevcud tali- dildiği takdirde bedellerin yüzde yüz ziyet üzerine firmaya sık sık görülen 1 ği kanaatini izhar t') Jemektedirlef· 
ordu mufettışlıgme tayınınden ılk o- nndım daha çok bedbindi. matnameye uygun hareket edip et - 1 primini dcfaten ödeyeceğini alakadar bu nevi mahzurlar tamamen izale e- İngiliz gazetel~rinln günler':e o
larak kuşkulanan ve alakadarları - Bir tara.fa sığınıp, barınmak ko- medikleri aranacaktır. Belediye mü- ıara bildirmiştir. Akreditif olmadığı dilmedikç~ köprüyü teslimden içti - sütunlarda uğraştıkları bu me\'flll 
k~şkulandıran, o .esnad~ Trabzon te~ lay .. diyordu. Fakat, farzediniz ki, fettişleri bu münasebetle otel tarife- takdirde şirket kısmen avans vermek nah cttigini bildirmiştir. İngiliz Başwkillnin salii.hiyetta.r ıl' 
kıla~, Metropohd Hırısantosa veka bizi bulamadılar ve eskisi gibi de ser- lerini de gözden geçirecektir. tedir. 1 Firma köprünün kat'i tesellümUne zından da çıkınra, etra.fda akisler ~ 
leten ıdare etmekte o~an ~e Trabzon - bestçe gezeceğiz. Sorarım sizlere ya- Ocretll beledlye memur· ~ ••• --------- • • • --~ kadar daha bir sene müddet olduğu- , yandırmağa ha.r:ılanuşhr. Ezciiınlc j 

lular~a. pek maruf bır sıma bulun~n şamak mıdır bu sanki? .. Zaten 1s- laı ının vaziyeti dır. Maaşların verilebilmesi için bu mı, bu bir sene zarfında esasen bu merikan mehafili harbin hita.rndld' 
"Kofıdı,, olmuştu. Bu adam, tayın tanbulun, dört tarafı telörgülcr ve B led' M h b .. d .. r·-·· t<>tkikat zaruri görülmektedir. !mahzurun kalmıyacağmı iddia etmek dilnya sulhU emrimle Birleşik AJll"rl-
keyfiyetini haber alır almaz, İstan- sivri süngfilerle çevrilmiş geniş bir . e ıyc. u. ase e mu ur ugu ye- A b. k ·· k im ı do tedir. Diğer taraftan Gazi köprüsü - kanın yardıma hazır oltluı'hmu sı;yJr 
b ld k. l~k d 1 d'kk t nı barem tizerınden maaş alacak be- y sonuna ır aç gun a as o _ _ dl 

u a ı acı. a ar arın nazarı ı a - esir kampından bir farkı kaldı mı . .. . . . . .1 h be .. d .. 1 ..... b t t 
1
nün tenviratı çok milkemmeldir. Bu rnektedir. İngiliz Bas\·ekilinln ,_.-

!erini celbetmiş ve aynca Parlsde ki? ... Bence, bu ıztırablı hayatı ya - !~di~e ducretlı b~emt utkrl.akrınt ın sıcıkllterı 1k~ykıstıı esmu··ruatlasenedırı:ştu i;- ugu u e - köprüde Karaköy köprüsüne naza _ I gUnü sö\·lemiş oldu~ı bu nutk11.., 
1 tr l·a H · t d . • . uzerın c son ır e ı a yapma a- ı a . • . _ . -~ 

ou unan me opo ı ırısan osa a şamaktansa, sılaha sarılıp cıdale a - ı an 22 lamba daha eksık oldugu hal- Amerikan hariciye. i~fo.rini fda.re -=r:: 
oir rııektubla bildirmişti. tılmak, kurtuluş çarelerini aramak lllllııııı. de Karaköy köprüsilnden daha ay - CordelJ Hnl, İllgllizlc·rin iktısadi iıf 
Hırisantos, alelade bir kilise pa - ve bu uğurda kan döküp dünyaya r ' dınlıktır. gayelerile muta.bık olduğlmu ds. ~ 

1ıazlığından yetişmiş bir adam değil- r..ıerdce göz kapamak elbette ki daha ok 1 K B [ ~.,,1v·vvvvvvvvv•vvvvvvv )'an e3·lenıiştir. 
di, Bu, aslen Glimülcüne rumların- hayırlıdır. Nasıl arkadaşlar yapahi- uyucu anınız l~ a~ QfflQ• ViLAYETTE: Buara.da,lngilizlerlebirlikte,~ 
dandı Heybeliadadaki meşhur papaz lir miyiz bu işi?.. cJ K u Milli Müdafaa Vekili sızlarm da ayni istikarnettt> yüriidjjlt 
lar mektebinde dini ve siyasi tahsili- Dört özü ve gözü pek yoldaş, Ha- Diyor kı· 1 an omii r leri göriilmoküıc1ir. 
ni ikmal etmiş, dört sene de ecnebi zinedar çiftliği yolunda, kubbelenmiş ı vilayette Bu suretle, garb demokra"ileri il" 
memleketlerinde staj görmüş, çekir- b.ir meşe a~acmın altın~. çe~ilmiş, ye- Derdi Başladı Şehrimizde bulunan Milli Müdafaa sırnları Alıuanya Jle miica<lclcye ;::.., 
dekt n yeti .. me ve yaman bir komite- şıl ve nemlı çayırların uzerıne karşı- Bu talihsiz şehrimiz halkının 1 de rahat ve emin yaşıyruı bizim Vekili Nad Tınaz saat 11 de vilayet- mm ed"rlcrk<'n müstnklıcl A\'t"~ 
ci idi. lıklı serilmişlerdi. Uzun uzun söyleş- tc \,.,1·1 .. 0 BeJ-Aiye Rei~i doktor Lut- nın mulrndllcrat!Jc de afülmaar oP...-bütün hukuku ve en mühim haya- memleketimize de mi sirayet etti ... • - Ç\.ı - rfet 

Hırisantos, "Kofidi,, nin iş'ar ve mişler: ~~.uu ~tim~li ?1an bütün U meseleleri toptan yekfın Beledi- de bizim haberimiz yok. Bugün bu fi Kınları ziyaret etmiştir. Vali 11,30 j!a haşladıklanm gösU>rmekte.di ~1 
ihbanndaki ehemmiyeti derhal kav- şcylerı duşunmUşlerdı. Nıhayet, yurd ye lktısad Müdiriyetinin elir.e kömiirün tonu tam otuz lira! Hem da cln. Polonya konsolosunu kabul et- Dr. REŞ:\D SAG· 

K · K · "dis ·1 için ölmeğe and içerek sözleşmişler- . . ·--·~•H•• .... - - --ramış ve ostantin ostantinı ı e tevdi ve teslim edilmış yani çok de bir ton kömür almak için gün- mıştır. 
b b M taf 17 1 p h di. Silahlanacak, icab ederse bogu-şa- vvvv """'""""""""'~""""""'"""""'""''"' Konferans era er us a ~cma aşamn, er acıklı ve elim bir ~ıkmaza s(Jkul- 1 IHce, haftalarca uğraşmak Iazım-

cak ve kurtuluş yolunu arıyacaklardı. MA A.R}FTE: 
ne nam ve vazife ile olursa olsun, A- Vakit, gece yarısını geçmişti. Derd- muş ve bırakılmış bir haldedir v~ :lır. Şişli I:Inlkevinck n: 
nadoluya geçirilmemesi için,ltiIM dev livatanın bu dört derdli yavrusu, Ba bunun böyle olduğu da cümlece Yedi sekiz nüfuslu bir ailenin Maarif Müdürü 30 11/ 939 per§cmbe güni1 aıt~ 
Jetleri nezdinde teşebbüs ve faaliyete kırköyünde serkomiser Cnvid Beyin .nalümdur. rızıklarını sabahtan akşama kadar Ç l G. . miat 21 de halkevimizde üniveriıir'' 
atılmıştı. Ayrıca, lstanbula da yaz- evinde, bir masanın etrafında başba- Ben bu dilekçemle çektiğimiz ;alışarak kazanmağa çalışan bir . ata caya ttll cloçentlcrindcn Yavuz Abad:ın tB '/' 

ınış ve patrikhane ile o zamanki Yu- §& verıni§lerdi. Cavid de, gilniln kara derdlerin bugün yalnız binciğin- aiie reisi otuz liraya bir ton kömür Maarif müdürü Tevfik Kut bazı fından (Hukuk bir !!im mitlir?) ~"' 
n:ın müınessimg·ini de ayaklandırmış- bahtsız jen bahsedecetlim. Cümhuriyet alabilir mi? Zonguldaklan buraya teftişlerde bulunmak üzere dün Ça ·· zuunda. bir konferans verile.ce~ .cı.• defterine ismi yazılı olan ız """ 
tı. Tabii o zamanın sivaset yıldızı o- devleti ve idaresi, halkın menfa - belki 375 kuruşa gelen bir ton kö· talcaya gitmiştir. konferansı miltca.kıb JıaJkevır.ı-:- -tif .; yôrdsevorlerdendi. Son günlerde, · · · k. · d ter .... 
lan Venizelos da Mustafa Kema~ Pa- atlerinin temini için en iyi gördü- mürün nakli için on kilometrelık Maari.l müdiirü ilk mekteblerde zının 1~tıra ıle bır çaylı ' a.."lS İttih::ıdcılığı suç görülerek vazif esin-
şa aleyhdarlanna kalmıştı. Bütün bu ğü, en münasib bulduğu şeylerin bir mahalle götürülmesine ayni mekteblerin ihtiyaçlarını tesbit ede- edilecektir. d 

den atılmı§, ekmeği elinden alınmış- halk lehine tatbikini mütemadiyen ücret verilir mi? Geçen sene ayni cektir. -
=,.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.,,.=.... tı. Bekirağa bölüğüne atılmak, diğer emrede gelmekte dursun fakat bu- malın bedeline bu sene bir misli 

V. • s b h bahtsızlar arasına katılmak üzere a- JU tatbik eden tfili makamlar ne- fazla ödenir mi? Davet TAKViM - ·-.. e D 1 a a ranılmakta idi. rede: Mesela İstanbulda lktısad Ya mahalle aralarındaki odun İstanbul Belediye Riyasetinden: 
Günlerini kırlarda geçiriyor, gece Müdiriyeti var diyeceksiniz. Var ve kömür fiyatları, odunun dük - Encümeni Daimii Vilayet iza.sm . 

Abone Bedeli 
TUrklye Ecnebi 

SENELiK 1400 Kurut 1700 Kurut 

6 AYLIK 750 • 1450 • 
8 AYLIK 400 • 800 • 
1 AYLIK 150 • 100 • 
Posta ittihadına d, hll olmıyan ecnebi 
memleketler : Senellli 3600, altı aylığı 

~ 1900, ilı; aylıjı 101>0 kuruştur. = 
Adrea tebdili için 7irm.l bes kuruiluk 

pul göndermek llz.undır. 

yanlarından sonra evine gelip gizleni- amma halk lehine yedi iktidarında kan teslimi çekisi bedeli 400, kö- dan Çatalcalı Hayri Uğurun dün ak· 
yordu. Cavid Bey, o gece, eskidenOO:. bulunan hangi gıdai ve havayid mürün kilosu beş, altı kuruştur. şam vefat ettiği teessürler öğrenil
ri tanıdığı bu dört yoldaşa, Hazine - za.ruriyeden olan mevnd üzerinde Daha sair maddeler. üzerindeki fa- miştir. Cenazesi bugün saat 12 de 
dar çiftliği ile Bakırköy arasındaki hakkı mürakabesini şimdiye kadar hiş tereffüleri de memlekette bil- Lalelide Tayyare apartımanları kar· 
JOlda, bağlar arasında rastlamıştı. bilfiil göstermeğe muvaffak ola - miyen ve artık lktısad Müdiriye· şısında Kanavi apartımanmdaki ika· 
Çolak İbrahim Beyin de uğradığı fe- bilmiştir. Kış geldi. Odun kömür tinin bir lakaydisi demekten başka metgahındaıı kııldınlacak, cenaze na· 
laketi, arkadaşlarının atlattığı tehli- derdi biz üçüncü sınıf halkın ima· bir söz bulamadığımız bu işe hiç mazı Aksnrayda Valde camünde kı- 1 
keyi ve nihayet biraz evvel verdikle- nını gevşetıneğe başladı . Mesela olmazı;a kıymetli valımizin bir ça- lınacak, ve namazı müteakib Edirne- L--ı---ı---ıı--·ı---r. 

geçen sene on yedı, on sekiz lira- re buln ı~ıııı dileriz. kapı şehidliğine defnedilecektir. U - Ailf&. ri karan öğrenince, o da iştiraki ca
na minnet bilmiş ve tef errüatı da. 
görüşüp, kararlaşbnnak iizere hep
sini toplayıp evine getirmişti. 

( ~OYarut VJll') 

Ya aldığımız kok kömiirü .. bilmem N mumi meclis azası arkadıı<>larınııı ce· 
Cağalv0lunda, uruosmaniye ~ ... 

bizim bilmediğimiz ınütiıi§ bir buh 

1 

nazc merasiminde bulunmaları rica 
ranı ikusaili içinde miyiz, bilmem caCldcsinde 21 No. lı evde oluv· ... 
harblQ. bı'amM. darbeleri sullı için- A. Nımu.m n~ı · ı..;;;;;,;;;;;..;; ________ ...;;;....-_______ . _____ _.i ut: cdı~e Riyaseti 

12 oc 

___ , ___________________ __ 
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• ~ : • : OünyamnEfendisl iKTiSADi HARS Dahiliye Vekili J J V f Tetkiklerine 
ngi tere e ransaDün Millet - /KINCI PERDE- Devam Ediyor 

Ahi k il 
A E ı [Başma.IWt-den dt-vaın] ( Baştanf 1 

lllritle 

U ayı an ttı• er haıarı içinde §ef rolünü oynamak va- Demir Cevheri Tedariki lçı·ncercyan nıza_aldığını~dan do!ayı ~~e teşekk~r 
zifetiile mUkellefdirler. Kendilerine ederım. Bcnı buraya kabul edt:rken 

___ böyle bir vazife tere-ttüb eden kavim- Eden Şı.ddetJı• M •• d l eski bir meslekdnşmızı aranıza aldı· 
( Baştarafı 1 i.llclde ) lardan ikisinin içinde 30 kadar bah· ler efendi ve hi.kiın kavimlerdir. On- UC8 C e ğınw acaba içinir.de bilen var mı! 

Bavalplndl Nasd Batta! riyeli vardı. Bu bahriyelilerin Alman lar~n. ~esai iştiraki o~ad~n ~ünya Yazan: Raif RETO Ben de sizdendim ve hala da sizden 
ıı.,, 1-ra. 28 (A.A.) - Aluwı ha - pmilerino almm•ı oldulılan ıuuıne _ - tarihlDI tasavvur edebtlmege ımkin başka bir ııey değılim. Bir samanlar 

!ere göre muavin kruvazör raval- dilmektedir. yoktur.,, Almanya Rusya ve Balkanlara !edilerek Isveç demirinin yansı Al· ben de sizin gibi memleket çocuklal•" 
Piııdi mürettebatından hayatta kalan Saat 6,15 de, bir İngiliz kruvazörü- Acaba ~mantara ınilletıer 9:ras~n: Alman malı gönderip iptidai mantara ve yansı da müttefiklere mn talim ve terbiyesile meşgul ol -
~ diğer lıazılan, evvelki gece nlln takarriibil. A•maalan muharebe da ııef keeılmek hakkını ve vazifesım maddeler celbetmeğe c;alıgırken şimal satılabilir. Fakat Alınanlar bu deınıri dum. O günkü çalışmamın semeresini 
da '-nin garb sahilin<!< bir liman mevkünden •-kla...,.P aevketme- kim venni3? diye düşüıımeğe mahal memleketlerini de ihmal etmiyor - taşıyabilecekler ve ödeyebilecekler bu yaşta vakit vakit görilyorum. 3a· 

karaya tıkarılmışlardır. mit olsaydı Almanlar, ihtiınal üçün- yoktur. Alman medenıyetinin naşın du. AJman • İngiliz iktısadi harbinin ınidir? zan yetişmiş bir zabit, bazan mesle-
ll "1ııiraııik dairesi, -ğıdaki tebli- en sandah da alırlardı. o~ ııa:ıete bunun cevabını evvelden en faal sahnesi de burası idi. Asıl Bir <:Ok müşküli.tı izale etmek ve ğinde yükselen biı· memur ve 1ıazaıı. 

lletret.miştir : Rawalpindi, saat 8 e kadar yan • venyor · dram burada başlamıştı. gerek İngiltere ve gerek Almanya İ· da bır hekim "Hocam,, diye elimi öp-

• llawalpindl ınuu1n kruvazörü, bu makta devam ettikten ııonra battı. "Bu lıalısettiğlmiz nazariye lıorı bir Bu dram bu gün de buralarda he- le anlaşabilmek için lsveç şimdiden tüğü .zaman duyduğum zevki hiç olr 
~ 23 Unde saat 3,30 da lzlandanın İngiliz knıvuörü, Alman gemilerini gurur ve azametten ibaret değildir. yecanla devam ediyor ve harb sür· Berlin ve Londraya heyetler gönder· eserimde duymuyorum. İçinizde yaş-. ;::bu ııarklsinde cevelin yapmakta bulmağa uğrqtı, fakat Alman ge _ Bu mileıılles vakıaya karşı itiraz eden düğü müddetçe de devam edeceğe miştir. Fakat mütehassıslar Alman- bu zevki duyacak kadar ilerlemiş o· 

lto bir dü,man gemisi görmil§tilr. miler!, zulmet içinde ve şiddetli bir Allahm takdirine karşı itiraz etmiş benziyor... Dünyanın en bUyilk iki !arın lsveçten 7 milyon tondan fazla lanınız zannederim yoktur. Siz de ~i 
"'1 Pları Kennedy, bu geminin Deutdı- yağmur altında meçhul bir istikame- olur. Hattl tabiate karşı da isyan imparatorluğu, Almanya ve lngilte- demir cevheri temin edemiyecekleri- raz daha yaşlandığınız zaman, Jıenin, 

. ~olduğunu derhal anlamış ve ge- te doğru giderek göatıen kayboldu _ sayılır. Çünkü ırkları yaratan nasyo- re, şimal memleketlerinin sisli ve ni iddıa ediyorlar. , §im~i duyduğum zevki duyacak v( 
~Y_i tanımıştır. Kaptan, düşman ge- lar. nal - BOSyalizm değildir, tabiattir.,, buzlu ufuklarında iki mühim madde Bilhassa Fransız mutahas.c;ısların. benım bu günkü sözlerimi hatırlıyı 
:::;: &an"8k tarafına almak için i&- Btttiln lıwılan ilçllncli sandaldan Nasyonal - ll08yalimı bu kadar bil- için, demir madeni ve yağlı maddeler dan Rene Sediliot, 28 teşrin tarihli , caksuuz. Yalnız aramızda bir fa.,. 

etini değiştirmiştir. Chitral tarafından ılınmış olan ıı yük bir tevazu eseri gösterdiğinden için amansız bir mücadeleye girişmiş "Europe Nouvelle,, mecmuasında bu var, bizim zamanımızda kendisine· 
ltawalpindiyi Deutchlanda göster· kişi nakletmelrtedirler. ve ırkları yaratmak işini tabiate bı- bulunuyorlar. Almanya bu maddeleri fikirde bulunuyor ve Almanlann de- hiç de milli denemiyecek olan ve mil· 
~ek ve kaçnıasıru temin etmek i- Alman gemilerinin taharrisi fırtı- raktığından dolayı şükranlarımızı ar- temin edip ödcmeğe ve taşımağa ça· mir fıkdanı yüzünden uzun lıir harbe leti bir ailenin esiri etmek gayesini' 
:.;:hal duman bulutlan lle§l"edil- nalı bir hava içinde ertesi gün~ ka _ zetmeyi bir vecibe biliriz. Fakat bize ll§lrken İngiltere bu.na mini olmağa t:ıtıanamıyacaklanm ve hatta harbi istihdaf eden fena bir idarenln etra-
ıı...,;· 1:1" esnada sancak tarafıodon dar devam etti. öyle geliyor ki ırkian yapanlar ger- ~!ışıyor. _Almanya şımal memleketle- bır seneden fazla uzatamıyacaklannı ~ ......... batır ve hayale gelmedik 
tUt bır düşman gemisi görülmlif • Garb Cebhesinde Muharebe çekten nasyonal . sosyalistlerdir, ta- nnı kendısıl: yalnız kendisile ticare- söylüyor. Bu fikri fazla bedbin telak· ı ~uşkiılit ve hatta tehlikeleri içinde 
ft • lleulchland, süratle Rawalpindi- Paria, 28 (A.A.1 _ Havas ajansı biat değildır. Hatta bütün kanaatim- te sevketmcge, b~kal~rile iş yap - ki etmek kabil olmakla beraber Al- hır taraftan o milstebid ida""'°8 
lfrtt hlrl•pmş ve oua stop etmesi em· askeri vaziyet hakkında 1\1 malfunatı le diyebilirim ki nasyonal • sosyalist- maktan. men~tmege ugraşıyor ve bu manların demir tıkdanı yüzünden bü- ı memleketi kurtarmak için başka yol· 
ıı..t ~: Rawalpindi, bu emre .......ırtedir: lerin yaptıkları. en büyült iş ırklan gay~ıne en?mek için _evveli tah - yük_ milşkülltla karşılıışacaklannı !ardan ha':ket ~-erken diğer~ • 
.....__etmediğinden Alman ceb kna • K-ııe'in -kında Almanlann yaratmaktır. ÇunkU onlann tasavvur tellııılıır harbine tevessul ediyor ve hakikate yakın bulmak lizımdır. ~ buna omrllmıızlln yetmeıneoı lh. 
~ Rawalplndinin haf tarafı i&- - akşam lberi bir ileri Fr ve kabul ettikleri tarzda bir ırk tabi- sonra da ticaret yollarına torpil dö- 1 ••• timalile çocuklan bu istibdada ~ 
~ tinden bir ihtar topu ııtmıgbr. ıneniine ~ y.pbklan hareket"':: atte yoktur. Onlann dilşündUkleri 1 küyor · İngiltere de io_in membaına., •"akat harbi yapabilmek ve bilhas- ı muv"!faklyetle mtk."Rdele için b..,.... 
.. t Rawalpindi. dıırnıakaı.an yolu- zamankinden başka bir ..,ıoJde ol _ tarzda ırk tabiatin ve ilmin kabul et- can alacak noktaaına gulerek Alman sa bunu idame edebilmek için yalnız laınaga çalışıyorduk. 
ıı..::: ediyordu. Bunun üııerine mUftur. Bir lı6101de yapolan bu ha _ tiği bir vi.kıa değil, hodgim ve hari- lya~ yalnız ~mal memleketlerinde demir kifi değildir. Bllb.- yağlı Slz tamamen milli ve bilrriyetper
~ d, 11 inçlik toplarile bir reket Frıuıııız mevziine karşı bir saat ai cah hedefler i~in hayalde uydurul- degıl ~erhangı bır yerden aldığı, ala- maddeler de belld bu kadar ehemmi- ver bir idan!nin her tllrlil kolaylıkla
'-1 ateşi ~· Bu esnada iki ge- &tiren fevkalide §icldetli bir topçu a· muş bir heyuladır. balecegı malları ödey~bilecek vasıta· yetlidi~: ~anlann bunların bir kıs- n içinde ve ber tilrlU ~Jikeden aza. 
liı. lromıı~ _mesafe 10.000 :ranta teşinden ......,. yapolmılbr. Alman Almanlara göre, bir ırkın yüksek lardan mahrıı_m etmege çalışıyor. ~: mını komilrden çıkarmağa çalıftılda- ~olarak çoc;uklan yetiştiriynnıuııuz. 
' llawalpmdi, . sancak tarafmdaki askerleri siperlerinden çakarken Fran ve üstün kıymeti, diğer ırklar üzerin- manyayı, ha~c~. ~al satmasına manı n ve bu hususta büyük neticeler al- Biz, adına milli diyemiyeceğimiz ka • 
~an~ topu ile mukabele etti. mz mevzileri ,...t bir topçu at . kar- de hakinı olmak hakkı insanlara tibi jolarak ecn_ehı dovızden, altından mah dıkJan muhakkaktır. Fakat AJman- ra ve mUstebid bir idarenin elinden 
~ d'm. ~ yayhla abı!ıi, ...,- kıılmıetır. Alınanlar !v..ıe- bir IOY değildir. ıı.. münakaşa kabul rum etmege <:_•l~!yor. Aim~n ihraca- yanın Holanda,_Dan~arka ve bilhas genç n~ lrurtannak için uğrqı.yor
'iıii dideki butlln Jllklan oöa • rln etrafına duman ~ atmış _ etmez bir meseledir. Onun için göz tının lıefıte_ dördunü "."'enka ve ce- sa balimı balıgı yagını ihraç eden duk. Sız çoc:uklannızı bu gllzel vata. 
~ ~ ~ wnııeı._te olaa lardlr. öyle lıl, blm duman tabaka- kapayıp Alman efendiler huzurunda n~bi Amenka gıbı demz aşın ve zen- 1 N_orveçm yağlanna da ihtiyacı işi • mn her ~ biraz daha ııeaJendlrme
~ • mutehanik vıııçlen kırdı. lan ırra.... ıııeniinl tecrid etmiştir. eecde etmekten, onlann kunduralan- gın"" tedıyabnı_ altınla yapan mem- kardır. fe muktedir bir hale getirmekle ID<I 
tll;rıı llııco yayhla ateai, birinci kiip - Fakat bu nevi barok ti 

1 
• ah m parlatmaktan ve emredecekleri İŞ· lek~re yapıldıgını h"""b edersek 1 Almanya bununla da iktifa etmi • gul oluyoraunuz.V uiyetlniz bizim wı1ı 

4' 1lktiğı gibi telsiz kamarasuu suru nrdır ki roz:ı:,r n;n .":1
1 

m bu 1eri görmekten başka yapılacak bir İngaliz • Alınan düellosunun ne ka • yor, edemiyor. lki gün evvel Ruman- tile üzerimize aldığımız kadar süç ve 
)'ok etti. Şimdi iki Alman gemisi, dum 

1 
_.:___ n _esırı e feY yoktur. dar heyece.naver olduğu meydana çı· ya ile yaptığı bir mukavelede otuz tehlikeli defil, fakat onun kadar şe . 

eli k 
an ar r ~ mevziinı Alman • kar b. do 1 ı-...:d· 1..lld 4e lııııim ye pe yalwı bir meaafe- !ardan gbleınlttlr 1lilııııd "tral "Alman kavmi efendilerden ve bi- ... ı? musun A manyaya sevkini te- =u ır, zev. lr. ıı.. fena ldatt al . 

lıdı,;;i U)'Orlardı. ,&. .., talıuı..ı.rİ. enıe =· · kimlerden mtlr.tlrelı bir kavimdi Demir madeni ve yağlı maddeler .. mm ediyor. tı'1da memleketimiz ınaalooef ileri 
~· gemi, İngiliz muavin knıv&· Almanlar bekledı1',C~~ e . Jljı:e her zaman böyle olmuştur. r vellşte bUtUn kıyamet bunların etrafın· tngilterenin, Bulgaristanın ve Yu- memleketlere aisbetle biraz geri Jı;U. 
t......-ün arka11ndan dolaşarak iskele ed . lerdir erı ne ceyı e e "Al k . " da kopuyor. Çünkü demirsiz ve yağ- goslavyanın domuz ve yağlarile ne mıştır. Bizim bu hale aet.eb olan fe-
--"'11la geçmifti. emem11 · man ~vmı ~rta Avrupada ar- sız yaşamak ve hele harbt:debilmek kadar alikadar olduğu ve bunun na idareyi yıkmak için sarfettiğimh 
L~ ikiacl -1 de at.et etmeğe ~ CAıbhenln llu mıntekaa1ncia bir Al- tık sevk ve ida~>:• ele ~~-.Mu· imkanı yok. için, Sof yaya ve Be~ ticaret he- mesaiyi siz şimdi vatanı eenlendir . 
'"11111. ltawalpindi. bütün toplan isti • man alayı bulunmaktadır. Bu alay ü~ ~deratın kendistnf! tevdı ettiji ha· ... yctleri cöndenneei a bu domuz mek loin arf.ecleWpi•lz B 1 tıl-
, _t oluncaya tadar alet et- hat lıalimle biribiri ardında siperlere valide, bu haya.~ sahasından. yalnız Laponya ... l •,·oçin şimalinde, si.s - ı.;ıbasoa yağ işinin harbin ldamesl ":"" kaybettlrllm .anwılanııı :..::ı. . 
~ .ıe.- etti Ancak lıu gerids yerı-iltir. Dilalı:U pi hareketleri "'::'ya mesuld~.,. ~ mılletler, 1er ve lıw:lar i~inde bir memleket. lş- çln ne kadar ehemmiyetli olduğunu nnı bir an evvel telifi etmenin .,,,le 
' Çlknuf ve biru sonra bil· huırlamak için Alman topçusu mev • ~endi=nevata~ bale~~~r ~çm _Ana hm 

1 

te dünyanın en enteresan ve ehemmi- meydamı çıkarıyor. ve terefi size dtl4til. Daima bunu he
'-l Dılni. alev f)lkıran bir meşa1e ha· zilerden çıkanlarak ileri götüriftmek- .. b·ı k gölnderdıgı ~ım~tın kad- yetli parçası. Bu memleket dün de Fakat demir cevherile yağlı mad- saba katarak o şeref ve zevkin ardın-

tlauttı. İki gayrimüsavi kuvvet te ve vuifeei bitinee geri ahnmakta· tennı b~ .. ~e b.us u ~fslu ~olelık etmek- büyük bir ehemmiyeti haizdi. Fakat. delerin satın alınabilmesi, taşınması dan şevkle koşunuz. Vazifenizde~-
. n G.11fta ırvazaelenkalmamtŞtır. jbgU . . . k:.ı· v.. . . t••· · V•. • •• • ... .:::::-uuı bu 30 • 40 dakıbhk mu • dır. öyle ki, bu üç bat arasında mü- . . . . u n Almanya ve İngıltere ıçın ha· t aıı degıldır. Bunlann tedıyesı de ıgınız ve çekecegınız her ti.lrlu müş-

~ m dütmaa, atep keati.. tanadf bir gidif " gıelil} vardır 
8 

-~ mahdud fıkırh cahıl ve garaz· yati bir saha olmuştur. !hayati bir ehemmiyeti haizdir. küli.tta muvaffak olduğunuz zaman 
~Pindin" dn--- . u kar kımaeler Almanlara fütuhat ve 1 . . . 1n . . . duya v k sbe Ukif S ın ....- endalıtı )'il - Jb1en aakerleri ralıat ,...ıı.ünııek . tili b tfed . sveçm şımalmde, dllnyanın en u- gıltererun Alman ıhrıu:atmı kon- cagı°'?' ."'v m at ola -
..._.._ ııet faala lıuan ıığraawıuf ve lqeyl muntazam bir tarzda temia '.:ııaı. ::ar• dan erler. ~albukı onlar zak ve hlic:ra yerlerinden biri olan trol etnıeai ve bunlara mini olmuı- ~· •• lçınizde bulunduğıım zıuıwı 

...,. •nctah, deDise indirildi. Bun- eylemek imkiaatz obn.lrtadır b" .
1 

. 1~ kenddenn~ venlen 1 Laponya deyip geçmiyelim Dağ!an nan ehemmiyeti itte bu sahada bü • 8lZID gibı mekteblerde çabştığım genç 
• • • •-• • t , • ~d~a;u::ı ıfa ~orl~r. Bunda te- taşları demir cevhcrile kaplı. Bu dağ: yflk bir ehemmiyet kesbediyor. li~ zacanlannı hatırlıyarak o vakit • 1 • ,, z v&n1a işte ıabatı: l lann ideta taşı bile yok. Her taraf, Alman harb hazineeinin zifa uğratıl· kı neşeyi duyuyorum. 

in andl'a 
• Sov t _ Almanyanın °~~ar münakaşaya yerin üstü ve içi demirle doludur. , ması, kuvvetlenememesi, işte miltte- Memleketin istikbalini hazuiamalr 

Ye ugrı~n ~rk Apobtıkasının fütub~t Şi~diye kadar burada keşfedilen de- fiklerin bugün için en büyk gayesi v~fesi sizin~ir. Bu eseri en güzel te-
• ~ı ı~. hiç alikası yoktur. Bu palı· mır madeni miktarı bir bu~uk milyar budur. kilde yapmaga ~alışınız. Her •lrtam 

arbl Ba'ladl m 1 
ft tik~ bizim tabit ~zifeleri~~n rıe~i- tonu geçiyor. Demir de idi cinsten ' ~larm buna D88ll mini ol. vazi~C:.lizi bitirip çıkarken büyük ese
- , c~den başka bir ~y d~ldır. Kım değil. Madenin fikde 60 • 10 mst;ti ınaga çabftıJdanm, İngiltere ile Fran re bır taş daha koyduğunuza inan _ 

• :: karşı _muanz bır vaz.ıye~ alırsa halis demir. işte dünyanın en halis 1 ~ tedbirlerini aynca iah edece- m~. v~~ h~ duyunuz. Er-

.aa.:. { ~ 1 melde ) 1 Bu tebliğ .. " ~.... ve iyi demiri buralarda çıkıyor. Harb ı ı;ız. . tesi gııau \'Uifennıe gıderken ona bir 
~ lrzuauna el lil teti.kk· le FiDl de, kıtalanıı ~dan böy- . Leh kavmı mukadderatın darbe- yapmağa ve idame etmeğe yanyan 1 Fakat 11mal denizindeki dramın taş daha koymJlia gidenlere yakışan 
~. e 1 etmekte- tiirlll ~~· va.kı oıacak her sme ~ğradı. Çünkü "Onu idare edenler bu maden de bunun için kıyamet ve bir çok tablolanna daha f&)ıid olaca- şevkle gidiniz.. Bu huzur ve şevk ha· 
..._ ... 1et. _ 

1 
.• ~hı.. lllUkalıele et - ~endı Alman kavminin hukukunu fırtuııılar kopanyor. ğımıza şimdiden kail ola1ıiliriz. yatın insanlara ,....bileceğim lıilyül 

~ cevabuıuı üçüncü kas.mnıd& me ennı tec:lir. ~mal edebilecekleri hulyasına kani· Laponya demir madenle . . b ..U MEl'O saadettir. Eğleniııiz, eğ?ence abı!e ay 
........._~ kısmı aumını .Leııingrad lf• h=e·-t ....... 111! dirler. Bu, tabii bir vaziyeti Alman- ...;n..ı..A • •a·--U • Unnın u • ı - ·--· nea kuvvet verecektir ~ tahaicl eden Fi 1 d" hü _._..._ lan k .a_. ' e;&&&aau ısı..uma senevı on ç milyona 1ec1· p • .,, ~~ 'r n ID ıya -.uaauva, 28 (A.A..J - Havas a - D Uuaı vazifesini tanımamak de- yakındır ıs artı Veldlia Ziyaretleri 
't Jı...~ - bu suretle Sovyet İttih•dı- jansı bildiriyor, mekti. Binaenaleyh felaketten kur- İs • . 1 Adana 28 (A.A) Dah" · '~ademi tecavüz paktı ile teli· Moskova ıwiyosuaa nuaran tulmak kabil değildi. Almanya istik- veç bu suretle demır müstahsili G • ı· . . . • . . -.. ıliye Ve 
\ ~ oJmıyıın Jıwrıue bir hareket Finlaııdiya ulreri tuafnıdan .;.::; halde efendi ve hlkinı bir kavim ol- memJeketleı'. olan Amerika, Rusya rupunun iÇ 111181 ~~ :aık ~'.. ~UD de tetkik 
~duğu beyan obınmaktadır. iddia edilen tahrik hareketi netice u mak vecibelerini ifa edecektir dve Fransadan sonra, fakat İngiltere- ' Ankara 28 (A A ) C H Partisi" ~ny:~ ı:am ed 1 : ogpartiled~yiönce, vi ıı..L: llebeble Sovyetler İttihadı, b · d b • .,, en evvel geliyor ' · · - · · • man an ag1, ve bele-~.lnUcibin aldıw .. u ~ e ~~~erlerden üçü tevkif edil· Yani, ~iın Alman tahakkümüne ! Fak t üb" ~ !Büyük Millet Meclisi Grupu bugün diyeyi ziyaret eylemiştir. Bu ziyaret. 
ı...~ u: ~ikta~hudlerden, mış ve iki tüfekle bir r6wılver müsa- boyun egmezse darağacında can ve- yal .a İs m ı;' . nokta~ ~uanı· ı 28/ ll 1939 saat 15 de reis vekili ler iade olunmuetur . 
.....,., . • m rra te kı etmek mec dere oluamuttur. Diğeı- taraftan sa recektir. un . veç emır madenı ıhraç e- Seyhan mebusu Hilmi Uran' · . . . 

etinde blmıştır. at 18 de Finlandiya aruiılinden Sov: Bunlan okuduktan sonra, Avrupa- d~n memJek~rin başında geldiği gi- ı setinde toplandı: ın nya-se~~:r~ m~ 
-::::::- ııııııa-- Telıdldl yet aruiııine lıeıı el tilfelı: atıJnuotır. ela sulh yakın mıdır, dersiniz? bı bu ınade~n y~e .11 •i.ni Alınan-1 Rıızııaınede Beykoz deri fabrikası -1 olmuşlardır. Vekil Se ıı!' ~la 

""'---_,,., 28 (A. A.) - M:oskQva Leniııgnıd erlıbı lwiıiyewl de Vid llllııoyln Ca1ıld YALÇIN ya::k ve mutebakısını fngdte.re, A - , halihazır vaaiyetlnin"ve Yalvaçta nlt zalan kaymakamlarının ~ptığı .;; 
~ spikeri !ıloekova saatile tiki mmtabsmdaki ll'lnlandiya top • me a ve Belçikaya ıhraç ~~or. 1 tile tesis edilmiş ve sermayesinin bil· toplantıya da riyaset ederek kavına-
!-. ı...~. Finlandiya aleyhclan tezahü- ~sunun Sovyet anstejne. ild top at- dan döndürmiyecektir. a::!at Almanyanın de~ar ıthalatı yük bir kısmına Sümerbankça iftirak kamlarla idari meseleler üzerinde ~ 
~...._ ıı6o s6ylecli#i llll"adm, tığını "' hududu geçmek le!leblıllıılln- Flıılandiyadaki fsveçlilerin gazete • \ . ı.veı; madeninden ılıaret de " I olunmllf bullllllln deri fabnbııımıı rilpntlller ve kendilerine lıaşanlıu:alı S 11lilletintn aabn tiikenmiftirn de bulunaa Finlandiya piyade gnıp- si olan "Hufondstagebladet,, de di _ ği d!r .. A~an.ya sulh zamanında se- bugün işletilmeksizin itı1 tutulmakta işler hakkında direktifler vermişler· 
~ 'fe tfiyle devam etmiftir: Mil- llll'lDlD Sovyet kıtaatı tarafından açı- yor ki: ~evı yırmı ~llyon ~n~ geçen demir 1 olması sebebinin lktısad v kili tara dir. A1qam saat 20 de Seyhan Hal• S, hııDme. Kızılorduya tam bir lan mltraq&ı alıetlle (lllııkfiıtüldilğtl- Bütün Finlandiya halkı, tek bir ıtbalibnın yilzde yınııı beşini Fran- fından izahı ve keyfiyetin :muml he: PartDi reisliği tarafından Faik O. . 
"'- .....,,_ '9ardır ve Sovyet hilkfuneti - ntt tebUI etmekt:eclir. kütle halinde hükumetin dürüst gay- sadan: ~.kırkını !sveçten ve mü- yette müzakeresi takriri vardı trak şerefine bir si,_ret verilmiştir 
...._ """llal edeceği bUtün kararlara Moakova ~ huc:lud muhafız retlerini tasvib e 1 k . tebakisinı dıger memleketlerden ya- . . . . . 
... ~ letiralı: etmııkt.eıllr lfelııin.. mllfrezeleriııl dırhal takVİJ'8 edildi- So tleriJı ;..":"e ~ pıyor. Blı suretle harb zamanında tal Takri":! ııf~".." de ızah eden An· Vilnoda hadiseler 
~ eti . • lüıi haber veri vye .... Bir ..... ehn fazlalaşacak olan demir v lik ih ya me usu naısıh Kaplandan son- . ..._~ ~. talırik&tlanııa ~ yw. Koskova, 28 IA.A.l - Havasa· tiyacatım cak : i -ra bir <:<>k halibler söz alarak deri Wılno._28 (A.A.) -Btefanl ajana. 

ıı-... etneğe Kıııılıırdıııum - • Hela" lıl .:- lWdoıl lfmn jansı bildiriyor: temin ecıe..:'r Fa:t -:•a rtl sv~ten fabrikalan ve onlann işledikleri mad tebliğ ediyor: • . 

'-t ~ uaatmamalıdır • zaretne m .W.aaı(~) .. ~: .:~ du~=v;,::uoou, Fin - Sovyet hu: lan ödeyebil.;ek ve taş:;:lm:k : :=:::..ı:;."..;!" uzun boylu lılk~===....:ıııır= k:: 
.......... Vı nomat,, gar.et.em. So~ Pravda . ya tarafmdan yem tile. Bunları yapamadığı gün harbe lk . . den yalnu 300 kitinin Wilno arazisi ~ - - n.ır pr.eteslnln Fiıılanıl4'a . . talırikita tevessül edlkliğiııi, Kooko- deY11111 edeıniyecek, her halde büyllk tıııad Vekıll tarafından mevaua ne .......,.bi,.,tıerinl labat -~ ~A.A.) - D. N. B. karşı yaptığı hücum] 8:"':1me ~ saatile gece yansı haber vermlf- bir zlf hissedecektir. ve so~lan ınıallere cevablar verihnİ!I Ilı: Uıru -ıe olduklan "!en veaa-

t.,;;:_ __., mllcad leai h ana alem tir. K ve netıcede takrir muhteviyatının iA!I tir Bunlardan . a aşılmıo-~ hwjoaıla .-~ Zl1'Jl" :. m,..~~ P qtığıııı ya Bu habere göre, 28 teşıiniııanide veç Alın"": bun~nla .da kalmıyor. la- kil edilecek bir parti komisyonunda ya· ııalıitleri ol~~· eakl Polorı-
lllbd mmt:abm bqku _ l'lnlaııdi,ya ~ le s~at 17 de Ribatechi ve Srendııl 18 _ vaın ~:.ı. ~ -;mıaı.;: de. - ~slı surette tetkiki hakkındaki Ra- araziainin şim~ı/~ıyetlerl Wllno 

................ _ lılr tıoııııtıııı Mp"llt • h_..,ı..ıakl eamiml r an~ak :ı ı 1 " ar a. ında. beş Finlandiya u - biltiln demirini ır im !:.!':.': . ~ aıh Kaplanın ikinci bir takriri umu- müteve• " . .J . n~ aleJlıln• 
• etııılllir Yalım . .,,. ı;:zusunu ısbat ı ··r n i 'n mürekkeb bir kafile bir zaman faveç oa k ıst.digı mi h•yctçe kabul edilerek vaktin i - ailih ı . ~~ lıllJlllı: 

. ı m r onu yolun-ıSo\·;et millrewiııe ateo ~ ne yapaca tır? Fılhaki· Jerlc.mış olması hasebile riy t cel •ma ...va--• meyda-
• 11& PQell harbdeld bir aistem tatbik 118)'8 nihc>Uet -..:•-iati.. ase çe na çıkM ilzlerce k1finin tev-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~___:_.~~~~~=--.,=-=· ~y==~:~::_~·· ...:_~ kifinek~ mittir. 
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Almanyanın Bir Muvaffakiyet 
Kazanmasına ihtimal Var Mı ? 

Türkçeye çeviren : HÜSEYİN CAHİD YALÇIN 

Diğer, bir güreş te münazaalı bit
ltlişti. Makarnacının da Ali ile iki 
&iireşi "·ardı. Her iki güreş te berabe-
re kalmıştı. · 

Yörük Ali, Makarnacı gibi yüz 
ltıtk okkalık bir pehlivana yetmiş 
0kkalık gövdesile altı saat, nefeslen
lkleden ~ atınıştı. Hem de zcbun
casına değil, merdcesine ... 

l<ara lbo; Makarnacı ya öfkeli bir 
•urette cevab verdi: 

d - Te hey! ... Abe, Yörüğü sen ne
en çıkarmadın meydandan be?. - ·········· be:;- Yörük, Kel Hasana benzer mi .... 

- A be, susak!.. Düşün yarın ne 
yapacaksın? .. 

- Baka, ben Kel Memiş değilim 
be! .. 

- Kel Mem:işi, ne vakit ortadan 
çıkardın be? .. 

Kel Memişin, hem Makarnacı ve 
hem de Kara İbo ile güreşi vardı. 
Her ikisile de daha kozunu paylaşa -
mamış bir pehlivandı. 

Kara İbonun, Kel Memişle dört gU
reşi vardı. Bu. güreşlerin birisinde 
İbo, açık düşmüştü. Diğer birisinde 
de Memiş, açılmıştı. ÖbUr güreşleri 
berabere kalmıştı. 

- Baka· Kel Hasanı beğenmiyor Makarnacının da Memişle iki gü-
lrıusun be?.'. reşi vardı. Her ikisi de beraberlikle 

- .......... neticelenmişti. Binaenaleyh, Aliço -
- Kel Ha~nı yen de görelim be?. nun eze eze ortadan çıkardığı ve gö-

• !Cara lbo, Kel Haaanı da. evvelce beğine basarak mağlftb ettiği Kel Me 
~C.Ocın.em· beraberlikleri vardı. MU-imişi her ikisi de meydandan çıkara-
aıt.~ ba~ka safhaya girmişti. nıanuşlarclı. 
~ı1-a.yet; mıra İbo; qleııdi : İşte; Kara lbo, bunları bildiği ioin 

No: as YA7AN : M . .Sami KARAY EL 

Makarnacıya mukabele ediyordu: Makarnacı, susuyordu. Çünkü, 1 -
- Kel Memişi, ne vakit ortadan bo doğru konu§Uyordu. Aliço. tehli-

çıkard.ın be?. keli bir şahsiyetti. Mübalô.gaya düş -
Makarnacı, cevab vermeyince, söz memek lazımdı. Sonra, meydan ye -

lerine şu suretle devam etti: rinde kepaze olmak vardı. Makarna-
- Kel Memişi, gördün mü be?. çıya, daha ileri giderek şunları da 
-- Gördlim, ne olacak?. söyledi: 
- Te be!.. Herif Hacı Hasanın - Yarın, Kel Memiş gibi olmıya -

kurd eline düşen çopanna dönmUo cağını ne biliyorsun be? .. 
be!.. Artık; Makarnacının sabrı tüken-
·- . • . • . . mişti. Sesinin tonunu değiştirerek: 
- Hepten bitirmiş herifi be!.. - A be; Kırkpınar meydanını bı-
- . . . . . . rakip gidelim öyleyse! .• 
- Hangimiz Kel Momiai hırpalıya- - . . 

bfldlk b4?.. - Hepten göl'ÜD yılmı1r be! .• 
- .... . ,.,,... - .. -... 

- Ejder değil ya bu herif be! .. 
- ...... 
- Biz de ataru•: ona, bir güreşcaz 

be! .. 
- ..... 
Makarnar.ı He Kara lbonun Aliço 

hakkındaki mi.inaka.şalan bu kadarla 
kalmıştı. Harem ağaları da, diğer ta
rafta beylerle münakaşa ediyorlRr • 
dı. Siyahilerin güreş nedir bildikleri 
yoktu. Yalnız, efendilerinin merakı 

dolayısile onlar da horoz, koc::, pehli
van dövüşleri.ne merak etmişlerdi. 1-
şin bezirganlığı ile geçiniyorlardı. 

Haremağalarındun biri, GUmülci.incli 
beylerden Cemil beye: 

- Paşam, Vallah, Padi;ıa.hımızın 
başpehlivanı Makarnacı, omm kemik 
!erini kırar ... 

Öteki arab da: 
- Makarnacıda, efendimizin kuv

,·eti vardır ... Onun gözUnü sıkarır ... 
Daha öteki de: 
- Ne haddine? .. Efendintizin peh: 

livanını mağlüb edem~ onun başına 
kıyameti koparınm ... 

Cahil arablar, işin ala.yındK. idiler ... 
Fakat; beyler, hiç de bu kanaatte de
ğillerdi. Aliçodan korkuyorlardı. 

Gümülcüne beyleri; Makarnacı ve 
I<a.ra İbo tarafdarı olduldr.rı için Ali· 
çonun galib geldiğini istem~zlerdi 

Lakin herifçi oğlu Kel Menıişi, mey. 
danda uyuz tazıya çevirmi"ti. AJınbe· 
ti iyi görmüyorlardı. ' 
Hoş, Makarnacının da kulağına 

kar suyu kaçm&mış değildi 't.. O da 
için için düııUnUyordu. 

Çünkil; saatlerce bağda§ kurarak 
karşısına geçip, teker teker &1ir~hıi 
Hl)TCttiği Aliço, hiç de gUre§tiği peh
livanlara benzemiyordu. Al:ılı, kavi, 
zorba, haşin bir arlan1dı. 

Silistrcli Ali ::ı.ğa, AJit~>nun güre • 
şin<'en çok me,."l",.nı.miyct duymu~tu. 
'Malmmneıyı da meydan ycr!nde c1o
lı::. b ~y~ri ı;i!li çc\·ireceğinc ksnl\!i. 

IDe"·amı \ "ili' l 
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ızlly n trik Erzuruma Bir No. ss Nakleden : 0LViYE SAKAR 

t' Tı b l G l' J • - Hayır; Ben se-dyortPn; bu keli- mccıin, ke:imenin bütün mana.sile se 

a Ut a e al ~e her ~eyi izah ede~ilccek bir ma- vild~ğini bili~·arum. .... 
' ' 1'.ıyettedır! Yavrum, sız bunu nnlıya- Canı sıkılan Saadet söylendi: 

-2-
Yazan: MUcetı:a YAK R e 

d d. mazsını· - Ö"le ise, o kadınla evlenecek. Sc::ı.e sonunda hocamı, "E,. ye ta· ı Kadın daha anlatacak ben c ın- - - ---·- - --- ı ~. ·' · · T ı D •• • ı Galib Bc.vin kızı mırıldandı: - l''akat bu c::ekilctc düşünmek bir 
ym ettiler, ben artık deli gi~i ol : li;:cektim umm •• ~· h~~ın lıa~ım se- z e oşe mesı :; 
mu ... tuın. Ona yalva.ı>dım, gelıp bcnı mm duydum. Şımdı sıze mazıde ya- - Öyle iyi ıınlıyorum ki - Eğer ____ az acele değil mi? 
istedı, babam bu iz ı:·.·nç teklifini şamış ve her an yaşıynbilccck bir b• •• ı Ol Öteki lcadın cesaret edemezse, sızın - Madeıukı o kadını tanıyorsunuz 
du) ... ı dı...ym~.z hiddetinden ne ya[.ıa - sevgiliy~ utfen yazdığım bir tangoyu e e 0 en er U yor l Mehmedin yanında bulunmanız bil - söyleyin bakalım, nnsıl? Hakikntcn-
cağını şa~m'lı, ve "ben kızımı öldürü- çalacağım.,, dedi. "Sızlıyan ka1b,, t:ın· ı _ _ _ I yük bir bahtiyarlık olacak. \bir genç kız mı? 
rüm de yine ona ''<:rmt>m,, diyı:! bar gosu hazin hazin çalarken, için için Erzurum (Hususi) - Senelerden- korumakta idiler. Bp nazariyede ~or- .. - ~ay~i, Hale bu kadının ismini - E:et.. . . 
bar bağırıyordu. Kararını \'Crtnişti. yandım. Birkaç giin sonra bir başka beri binbir mahrumiyet içt•risinde ku t.akib edilirken hiç ~kla gelmıyen soY,,leyıverın.. • . . ı - İy~ bıı· ~ı!ed~~ ~1 ? . 
Kimse önüne geçemedı. Hvcamdan yere ta.} in olup gittiı::ini duydum, çırpınan şehrimizin, en başta gelen daha baz: korkunç hadıseler meyda- ı l' akut genç ~ı~ başını. sallı~a~ak~ - lyı t:rbıy~., gnrnnış bır lnz. 
içim yanarak ayrıki!!!l. Bana mck - yaptığı fedakarlık kaışısmdn hayran mühim ihtiyaçlarından birisi de elek- na gelmcge başlamıştır. - Hayır: talıhm .seyrıne manı .?1 ı - Zengın mı· . . . biı 

b - ·5.d tti Ve sözlirde cldum. Bana uydurdm!-u yalanı lıe - trik işi idi Gavri muntazam bir halde bulunan mamalı ... Kader ne ıso ona rıza. gos- ı - Şahsen, kcndısıııe aıd fazla . 
tu yaz. cagını \: e . b • • • . • . t el' d' . b " . r lik 'd fr l etnıı· 
durdu, sık sık mektublaşmıyn başla- men herkes biliyordu. "Zavallı adam Te~ekklil edeli beri bir <:ok ınüsbet telgrcı.f ve telefon tellerı bır de ıklı- enn ı, ıye ccva . V~h l. şeye ma o. Uollllll ııc t znnn 
dı'k. o buna sabır ve mPtanct tav - diyorlardı, kız evlensin diye kendisini fnydnları görülen İmar Birliği bu ci· min sertliğinden müteessircn kop- - ~a.t ~· sualımı cevabsız bı- yorum. . 
. d' rd ":ı.- . "Artlk ta- evli olaı""k go·· terıniş' 1 h . d d k d -·ıd· makta ve bu nakiller üzerinde yerle- rakmak ıçın hır bahane! - Fakat evlenırlerse ne olacak? 

sıve e ıyo u. ı;x;nse ona 0 
" ... ., ctı e nazar an açırmış egı ır. \T d .. 1. · k" e- Z k lı b """kdi de - k k b" ~~·· ta 1 ·· - e §Unu a soy ıveyım 1 - :ı.ıınıma a "Sa u w.ı. ı , harnmülüm kalmanığırda.n,. bahse - Onu bir defac!k görcbihnı tim. O 180 beygir kuv\•etindeki motör yeri- re sar ara ırer 0 um r ası vucu· _ . • ' 1 . . .. · ' . . •· · ·· · j . . d t" ekted' ı İşte bu yu .. zden get ılerde Mehıned onunla evler.ecek yaşamak ıçın guvcnc.-c~k!erı yt'ganc divordum. Nıhavet bır gWl xerar ,.,.ecl' ve bir daha vıllar ,,.eçtı nerede ne konulmuş tesisat ikmal cdılmış e ge ırm ır er. . . . . . \ . • · . · lb ~ · b ' • - daha a• b". anda bir vatandaş olursa o kadının ısmını bılmemenız şey :Mehmedın knzaııacagı para o-vcrdim ona gıt.meye, mekt11bln g•.: e- olcfuı;unu bile duymadım artık. ve iki uydanberı de işlctmege aı;ıl- u 

11 zam ' ' 
-· · · · · fak t d h'. d 1 ziyaı verilmiş bulunuyor Bu acı hal- çok hayırlı olur.. lacak.. 

ccgımı bıldırdım, ·a on an ıç e Bundan bir av ev\'eldi kızımı al- mışlır. Artık sokaklarda çamur ara . . · 1 H.l , • cı"ddi komıc::uyor- ı S d t 1 "dd u· b". +,, •1 . 
. . . lm J h ~ • ' . .. .. k t h Jere şahıt olan şehır halkı ya gece erı a c, )R\aş ve )/ an e 11 e ı n 14lvır a. 
ıyı bır ccvab a. a ~~· ve . . :t~ }~e· ına!< için okula gitmiştim. Yardiıck· ~ırm~k, duşup kol, bacak kırma e - dışarı ıkmamak ve ·ahut ta birer du. Hiç kimse, kendis:tıin, bu işde - Şu adam muhakkak deli, aklı 
]f!n mr.ktub bcnı altust cttı.ı,..u. ~yle tör beni <Yavct iyi karşıladı "Müsa- lıkesı kalmamış bulunuyor. Fakat ne ç ~ b 1 1.. d • k bil dc.::..:1 kse b d d - ·ı a· .. 1 d. B o-
" rd . 0 • • • •• . • • • • • ,., • • • • • lastik elbise tedarik etmek hulyala- aş ıca ro u oyna ıgını a t>11 a.cıın a c~p , ıye soy en ı. en 
• azıyo U • mere hnzırlıkları ıçın kuçul•lerı bıraz Ç!lre kı Erzurum un talıbı hakıkat ıtı- a·· .. l d" 1 tiremezdi. Bir aralık. Saadetin ken- na ı·alısmadan harccdebilcreği bir pa-

"Tür" k.:ı. I -· . t . I lı ·ı b d d • l <l -·ıd· rına uşmuş er ır. :s s 
ttn, geç sa I\'erccegız, ı_s crsen~z pro.:·ak a-1 arı.~ ura ~ a y~·o ~~ egı_ ı~: Göz göre, göre vatandaşların disine karşı göstermiş olduğu açık ra getiriyorum. Buna ailc:m de ses 

Senin yaptığın bir delilikten b:>J}- n bcra~cr oeyredelım, dedı. Tabu ·a- Eskı ~~. ~ol ~c~k ı~ı ır en şım 1 Hı. ölüme kadar sürüklenmesine kabliliğe ayni surette mukabele cdib cıkarmıyor ... 
ka hiçbir ~~?' ~eğ~, nile~in muvafa- b~l .et~~ı ve yukar_ı saloı~a. ~~ktık. ~e anı . olum hadıselerı vukua ~ge~n~e- hiç bir kimsenin vicdanı razı olnu _ edcmiyeceğini aklından geçirmişti. _ Doğru söylüyorsunuz ... Onun i· 
kat etmedıgı bır kımse ıle sen nasıl Mınımınıler, birer çıçek gıbı suslen- 1 ge başlamıştır. Bunun da yegane se- , - .. 1 . d" Bu meselede dürüst hareket nasıl ola- çin biraz bekleyip sevgilisi ile sizin 

· · d' l d P' lb b" "k' ll · 1 k b l d )acagı şup ıesız ır. ' evlenmiye kalkıyorsun ve o ınsan ev- mış. grup, grup danse ıyor ar ı. .ı- e ı na ı :rı~-~ıp. a u unrnası ı~. Buna çare aranmadığı takdirde caktı? . . aranızda bir mukayese yapması la· 
li bir erkek oluı-sa:. ~ actık bu yanonun başın~a be?.1~~yaz ~a~h hır lmar ~l:lıgı ıktısad maksadıle hulasaten söylemek ibap eder ki: e· ı Fakat :Mehmed ele, Saadete lnç bır zım. 
sevginin sonu ~elsın, benı ~utmalı-ıerkek arkası. bıze doı:uk kuç~kl~_re 1 kablolu n~kı.ı kullann:ıa~t:ı.n maalesef lektrik Erzuruma bu \'aziyetile gelir- şey söylememişti. Bu scbebdcıı Ha~: _ Hale, şimdi size başka bir şey 
sın, dört senedır ayrı yaşadıgım ka- , kumanda verıyordu. Kızım benı go - ı vaz gcçmıştır. Şehrımızde mevcud ken beraberinde bir de tabut <>'etir· de ayni hareketi muhafaza cylemegı soracağım, mademki g,•nç kız fakir· 
rım yine geldi bana. Şimdi ben me- rü:ıce "Anneciği~·:. diye bağırıverdi. ' binaların ekı:;eriyctle çatısız yani düz miş, bulunacaktır. ı:. tercih eyledi. Bundan başka, Halenin dir, ona para verirsem ... belki vaz -
sudum. İnşallah sen de mesud olur- O an~ı.t ~rk~sı donuk olan yaş!~ Bay toprak dam olduğu ve bu yüzd~n ço- Daha bir çok vatandaşların ölümü· nazarda tutması lazım gelen bir ai-p;cçcr. Bunu kendi~ine söyliyebilir 
sun, seni üzdüğüme, hayatına karı - ı da d~ndu bıze amma, lt~şke don~c- luk çocukların damlardan cksık o!- ne şahit olmamak için hangi makam· lesi mrdı. Babasını ve üvey annesini, misiniz? 
şıp sana azab verdiğime pişmanım seydı, tam 11 sene ıztırabıle yandıgım madıkları malfımdur. Bu çıplak 11a- lann nazarları celbedilecekse bir an bu işe hazırlaması iktızn ediyoı·du. ı Hale, müstehziyane gülerek: 
amma beni affedersen bunları <lilşün-ısevgilimi gördüm karşımda. Ah o göz killer bir çok yerlerde bu düz damla- evvel edilmesi hususuna kıymetli ga- Halbuki Saadetin ağzında lakırdı _ Ne kadar para vereceksiniz? 
mez olacağım, tekrar ediyorum benilleri, o yüzü, o bembeyaz haşı göre· rın tam seviycsincten Ye yakınından zetenizi tavsit kılıyoruz. Temin e- saklıyamadığmı bilmiyor değildi. diye sordu. Doğrusu, bugünkü genç 
affet güzel kızım .. ,, m~ olsa~?ı.?1, be~i tanıdı mı bilm~n~, geçmektedir. Bu yüzden halen feda !dilsin, veyahut edil~esin bu ağır yü- Şimdi her ~c _kadar . ar-.ılan~da bir kızların karakteri hakkında, mu-

Artık ben de ona cevab yazma - hafıfçe gulumsedı ve selamladı_ hızı. edilmiş bir \'Utan evladı mevcud de· kün mesuliyetini bir vatandaş sıfatile mesele yok ıdısc, vazı:,·et bcllı olunca: hitinizle uymıyan fikirler ileri sürü
dun .. ve bir k_ac: ay so~ı-a bir erkanı- Dah~ fazla orada .~~hı~~mnd:m. Kı7~ .. ~ ğilse de şehir halkı ~·arın için lıir çJk ı iizerimd~n atmakla kendimi :bahtiyar biribirlerindc,n ayrılacakları, ve ~~1 yorsun uz. A_m~rik_an z~~.ni~~t·i· baş -
harb sUbayı ıle evlendim. Kocam ga.-1 mı bıle almadan dcndu~ evıme, 0 _b- al~l hakikatlere şahıd 01::..cakla.::-ındaıı, addederım. l'tlulılıs Savcı aı-k~d~!ıklaı ından eser kalmıyacagı ka, buradakı zıhnıyct ous~u:un haş-
yet iyi ve beni de çok seviyordu. Te- ce sabaha kadnr .. k~l~:m .. s~ladıgı~ _ . , .-..- ....-~-- 1 tabı~ ıdı. . . . . • kadır. Haynlta karşılıklı ıtimad ve 

sadüf bizi "E .. ye tayin ettiler, on- ı d~.ıydu:'". Bayan s~zunu b.ıtırırken ku- Bursada Mühı·m ı·k,· 1 na:~ b~ıun.ıçın ıhtıya~ıa haı-ek~t fedakarlık hü:ılr:rine dayanan bir aile 
dan nefret ettiEHm halde ayni mem- çuk bır kız ÇOCU!,'ll geldı yanımı7..:ı. etmegı munasıb bularak Saadetın erkeğini elinizi kalbinize koyarak a· 
leket içinde y~yacağımızı öğrendi- ' annesine sanldı ve benim de elimi 1 me~kıı~~ ~tm~n ~ylemck . yoluna git· nyacak yerde onu ı:;atın almaktan ve 
~rim zaman çok sevindim. Bu sevin-

1 
~ktı._ ~olunun altında ~uran "beyaz • • mtdı. Sukutu ıhtıyar et:ı. ~~~~a sevdiği kızı mUtekabil aşkından vaz· 

cimin yarısı da rakibemi tanıyaca _. b~-kagıdı ~zattı. annes:n~ ~: Anne: K a r a r Ve r ı l d ı beraber. <ıydınlatmak ıste<lıgı bıı· geçirmek için para ile kandırmaktan 
ğımdan ileri geliyordu. Ne ise mura-lcıgı~. d~ı •. bunu mt.ısı~ı ogretmenı nokta ~ard:._ . ·-· . . . bahsediyorsunuz.. Velhasıl, evlen -
dıma erdim, "E .. ye gittik. Gittiğimi- \verdı, cskı bır şarkı ımış, annen be· _ -·-· - Sızc, og-renmek ıstcdıgınız ısını meyi bir ticaret isi gibi telakki edi-
zin haftasına balo verildi. Ben de ko- nim talebemdi amma. beni t.anımadı. 1u 1 d "' d s r_ t• .1 k v verebilmeme imkan yoktur Saadet, yorsunuz. t~te bu pal:a mescıc..,inde 
camla gittim, bir aralık ne oldu bil- dedi. Bu şa~·kıyı o bi~r ~nda vardı l U ag an U '-'le ırı ece e Yaln~z sizin bir nokta_ üzerinde.ya -'ac anla<jmak lazımdır. Bu i~den en 
mem baloyu idare edenlerden bir amma bel.~ ka~·betmıştır. Ver ona s •• 1 p •• • Ed · ı k nıldıgı~ızı -~~ ~el~~~ın -~e. aynı ha· ı rcızıa istifade edecek kimdir? Siz mi 
Bay ortaya sıktı ve "meşhur kema- çalsın '~e .?gretsın san~ ........ Gc_nç k_a- ı ut er astorıze 1 ece taya duştügun~ soylı~<:bılırım. ' lyoksa öteki mi? .. 
nist, Galib Şinasi Bey bize birkaç uının yuzunde ıztırab çızgılen belır- ------- - Bu da ne. Ne ~ılıyorsunuz_. _ Fakat ben samimiyim. 
parç~ lutfedeoek., dedi. Alkışlar için- mişti. Yavaşça a~t~ kağl~ı. tahmini.m-1 Bursa, (Hususi) - Vilayet hıfzıs-ırisi de süt işidir. :Memleketimizde te- 1 - Bakın, Meh~~ı.n ~şkı .a~~_ı 8~~ 1 - Öteki kız neden samimi olma
de hocam çıktı ortaya .. onun ne gü- de yanılmıştım, m har!lerle şu f;a · sıhha mecli~i. valimiz Refik Koral ta- miz bir siit bulmak imkansız oldu - retle 1?ukabele g ırl!.} or' ~e\ dıgı ka ı=nn? 
zel keman çaldığını benden iyi bi12.n tırlar yazılıydı. "Sızlıyan kalb.,.. nın riyasetinde son yaptığı toplantı- ğun<l.an hıfzıssıhha meclisi hiçbir dm, hu;_ olmazsa !ılehmedı, ımun ka- - Ben, Mehmede, aşkımı ve ser-
olamazdı. Onu bir sene görmemiştim 1 Gözlerim gayriihtiyari nemlendi, sında şehrin en büyük derdi olan su ı kontrole tabi olmadan sağılıp şehre ı cfar Ee'.·ıyo~... vetimi veriy•>rum. 
ve fakat bu kısa müddet>içinde tu.lcta başımı kaldırıp bedbaht kadına ba - ve süt meseleleri üzerinde ehemmi _ I sevkedilen bu sütlerin tamamen yağ- ~aadet şıdJ.etl~. . . . . - O kız. belki sizin sevdiğinizden 

l d A-ı d - .. k · t 1 l 'uııd ·ın emın mısınız' dıye ha· k d h k tı· ı b·ı· ih.tiyarlamıştı. Yanımdaki topçu bin- <~ma ım. g a ıgını gorme _ıs e - yetti kararlar vermiştir. Bursaya ya- ları ve krcmaları alındıktan sonra 1 _ - • ' • • ço 1\ a ıy1~c ı şey er ver~ ı_ ır. 

başının karısı kulağıma eğildi. "Za· ! mıyordum da ondan, o da bır şey ı zın su sıkıntısı çektiren vaziyete ilk- ı kuvvei gıdaiyeden mahrum olarak gırdı. . . . - Zannetmıyorum ! Daha ıyı ve 
vallı adamcaüız, dedi, (B) de iken' söylemedi. Küçüğün yanağını öptüm. bahardan çalıı:;mağa başlanılarak ge- müşterinin eline geçtiği neticesine - Ta.b~ı emınım._ .. .. kıymetli .'le \'erebilir, bunu öğren -
mektebde, talebesinden küçük bir genç 1rndının da elini sıktım. Bayan tecek yaz nihayet verilmesi ve bu - varmıştır. Sütler hem hastalık ncık- - Hakıkalen dogru soyluyor mu- mek ic;in bile zihnimi yormağı istc-
Jazı sevmiş, ailesi vermemiş, buraya t~krm· tekrar bir gün evine gitmem nun belediyeye tebliği karar allına i tai na1.arından şüpheli, hem de pis ve sunuz ?:. . .·· . . -· ., ı' miyorum. 
geldiği zaman mektubla.~yorlarnıu• liçin rica. <"tti. "Miisaid bir vakit bu- alınmıştır. . yağları alınmış bir şekilde salılma'k-1 - ı alan mı ~oylı)eccgım · Meh - - Olabilir ya, onunla birlikte ya-
amma, bir gün kızın babası adamca- lu~am inşallah .. dedim ve ayrıldım. 30 sene evvel yapılmış olan su te- tadır. Meclis netice itibarile, binlerce 

1 
sisnttan bugiine kadar istifade edil~ şarnak için her şeyi feda eder, arka

ğıza acı bir mektub yazarak "Kızımı Tabii bir dalıa ne gördüm ne de git- sisatının 0 günkü 50 bin nüfus nis- kilo sütü pastödze edebilecek mo - memi§ bulunması ayrıca şayanı dik-lsında bırakır \•ekendi hayalını vcrc-
evlendirmek istiyorum, amma siz tim. Jztırab içinde kıvranacak bir in· belimle hesab edilmiş ve 1500 alıone- j dcrn tesisata malik olan süt tozu fab- kat görülmüştür. bilir. 
mani oluyorsunuz. Siz az kru-.an~ ~ir sanın ka~-ş~ında durmak çok acıdır ye göre kurulmuş ~ulun?.uğu .. anla~ •

1 

ri~a~ııdnn isli~a~e etmeğe karar ver-j Verem hustalığın_ın en başda _ ge- Pek iyi ıı nlıyamn<lım sözleri· 
adamsınız kızımı mesud cdcmczsınız, da onun !Çın... şılmnktadır. Balbukı bugun nufus ı5 mıştır. Bunun ıçın de ge<;en sene fab- len sirayet vasıtası ınekler oldugun- nizi. Fakat yavrum siz dışarıdan a· 
eğer kızımı bir parça sev.iyorsanız o- Yalnız bir gün gazetede yaı:ılı bir bini gı..-çmiş ve abone mikdarı da 6 rikaya belediyece aldınlmış, fakat da ittifak edilmiş, bunun için de me- delil. seyirci gibi duruyorsunuz. Hal· 
nun istikbalini düşünün, kendinizi o- bcstekanu ölümünü okudum, bu ölen bini bulmuştur. neden sonra yüzüstü bırakılmış olan deni memleketlerde olduğu gibi süt buki teklifim çok daha parlak. 
nun nazarında küçültür, onda ncf - ihtiyar, Taksim bahçesinde bir tesa- Bu itibarla Uludağda bu sene keş- 100 bin şişe ile derhal işe başlan - veren ineklerin veteriner noktai na- Hale arkadaşına düşünceli düşün· 
ret uyandırabilirse.niz kızım evlene- düf eseri hikayesini dinlediğim, mek fiyatı yapılarak boşuna akan suların ması hususunda hüklımet ve beledi- zarından sıkı bir kontrole tabi olma- celi baktı. 
ceği zengin bir adamla mesud olabi- teb hocası idi. Bursaya getirilmesi kararı belediye- ye müştereken faaliyete geçecekler· sı ve hepsine tüberkülin teamülü ya-ı - Belki. Ruuun içindir ki her şeyı 
lir, onun üzüleceğini hiç düşiinmeyin 

1 
i\liicella YAKAR ye bildirilmiştir. Mecliste mevzuu dir. Bursa.om biitün süt ihtiyacını pılması kararlaştırılmıştır. oluruna ve .Allahın takdirine bırakın 

zira daha çocuktur, unutabilir.,, - SON - bahsolan ehemmiyetli derdlerden bi- 1 karşılıyabilecek kadar muazzam te- Esad Altan (Dt•Yanu \'a.r) 
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Kömür ihtikarı Nafia Vekili Operatör Orhanın l DolmahahÇe ·Sara-
Nasıl Yapılıyor? Gitti Muhakemesi l ymdaki izdiham 

-- İki .Jiliıdta.beri şehrimizde bulunan Geçen hafta, Oağa.loğlunda 'bir sıh· H Ad• • 
F erencivaroş Macar 

Futbol Takımı 

Toptancılar araya bir de Nafia Vekili Ali Fu4d Cebesoy dün hat ~Uesseeesinin ~~ ~ C>- a ısesı 
k 

' 

bazı hususi ziyaretlerd'! bulunmuş ve peratör Orhan otmnobilile Fatihf:rn ( Bu tz:-a.fı ı incide ) 
tavass~t ~O tu ~ .... alq~am Haydarpa.,--ada.n h~reltet eden,~dir~ekapısına _doğnı giderken .h~- v.ini 'l'ahsin, hi.1~ Çanakkale kon _ 

. lsts.ııbııl ~edi~ne kok komuru ekspresle Ankaraya at-det etmiştir. v.ıyctı m~~ul .. bı:r .. kadı;ıa ~r~anı< ıtrol komiseri Fahri ve be~inei .§Ube o 
ticantik ugraşan tucca.rlar h~kın- Vekil istasyonda vali, emniyet mü - yaralayıp oldumnış ve .. !itunaKeme zamanki ~uvari baş komiseri lsınail 
da bir ihbar yapı~tır. ~u ~bara dürii ve vekalete bağlı müesseseler altına alını?ıştı. .oper~tor 0:hanın dinleni1ıuişkı·, biltiln inzibat tedbir -

------- n:-wı:.:ra.l'l İstanb_ul~akı kok ı~tiya.cını erkanı tarafından uğurlanmıştır. muhakemc:wıe ~ıye dördüncu ce~a lerJnin al1ndı,ğuıı ve emniyet müdü· 
1stanbu1,Ankara, Ankara-lstanbul muhtelit- gören, fakat fıyatlara belediye nar- - - • - m~b~esınde dun de devam edil- rile muavininin hacliı;ede kabahe.Ueri 
I . .. . . . hile bagıı bulunan tüccarlar yeni bir mişt.ır. . olmadıgmı 'SÖ)1ecişierdir. erıte karşıtaşmak uzere şehrımıze gehyor ihtikar tarzı bulmu§lardır. v Yugoal•v ~11!1. bayramı I ~adı~m hi~~y.eti an_ıa~~ •.. Sıdı· Yalnn: Çanakkale kontrol komisen 

- lstanbulda Sömikok toptaneılıgı 1 kanunuevvel tarilıinae Yugosl&Ylka asmınde bır-JU oldugu tem.ruz et- Ffıbri ilitveten demiı;t.· ki· 
7 - 8 seııe evvel şehrimize ~ele~ek cağı için Fen~çe, <?alatasaray velblr kaç firmanın elindedir ... Bu?lar milli b~~ı mün~~~e, .Beyoğ -• mi§ ~e ~ celse ~'2., ~~n _ Ben içerdeydi~. 

1

~Jul~ ha . 
ltl\.~~ ya~mış, futbolseverle: UJJenn· ~-ıttaş, Pera kluplen s~d kupası1kendi ellerinde bulunan kömur~ be lundalti .sa_ınt~ ~to.ı..~ kuı9f'!Slnde, sa-ıb·enı~ıreıeı Bat .. ~. ~alıkeme~c ba· :m- ber .aldım. Ka.pınm Ö.'lÜne çıktım. M'tl· 
dt ıyı tesir bım.knJ§ tı".crcncı varaş ıçın hususi maçlar yapmaga karar Jediyenin tesbit ettiği kanunı narh at onda bır ayın yapılacaktır . .Ayn- tıda vererek 2500 lıra tazmmat ta- d.. . - Kft Jrnbbalıklı 
ı.~ıtnının yılbaşuıda turnaya çıka - vermi§ler. 3 kinunuevvelde başlamak üzerinr1en ıkinci bir mutavas~ıta sat· ca Taksimde saat on birde Saint Tri-Jlebinde bulunmuştur. ...,U: mua~ıı . mraııb. 

1 1
' elm~_:· 

~gı h ,._.. __ . h:-tı.... • t 10 k. ld b. k ·· b. 1 B d ~·~ O han """!l'l"ış ve r>a)gtn ır ıa e g 1S'""• ı.._ nı abcr alan J.JR.tWbul """"E>esı a- anunuevve e ıtme uzere ır maktadırlar. lşte bu ikinci müteah - nite rum ortodo'ks kilisesinde de dini1 un an sonra opemı.vr r . so- y.--:ı d dl ahl . . .... 
.&ıiumf:llıla da.vet :etmıştir. \ 7.ır amış ar ır. hid. kolı: almak mecburiyetinde olan merasim yapılacaktır. rn an azı sun ere ~ı :yo llö ceva <llllll :t~.- • • fikstür ha ı l d I ' b 11 ı..ıı.. b Cl'Ue e cese er v.e ysr ar \aruı . 

h..Şaru§i ~bi ~;:xıe:milel ve sa.nt~- Tanzim edilen fikstüre nazaran bu t.~·lka ve müesseselere tnn başına yap Öğleyin, Yugoslav 00.F,konsoiosu, veııniştir: . . .• Bulgaristandaki 
f ınevkıinde ıyı bır oyuncuyu ihti- hafta ıro.at 12.30 da Fenerbahçe ile t1ü-. 4. 5 liralık bir v.amla sabş yap- Be .:::ıı d S •-~-: k ;;, .. ~~ 19 -- On yedı senedır otomobu kulla.· 

\'l "-~ 0
- yoc;ıun a, Uı.=a.u 80 af>.._.."" f '· "k J r- • f "'-'en Ferenci va1"83 !le.car takımı Pera. 1-4:.80 da Gaiatasaı-ay ile Be - mak!.ad1r. Ve bu .zamdan temin edilen . ., -- ··-- Jnınm, aı..at, aı ol kul anmam. UrK er 

~tııl"k ti . d !>n 1.· • cikA • . .. . •. • numarada idl.m YugoSlavenoka M··ıeaır·b h~ r 1 11. d k 
c e mız e ..,.., l)ınn nnun cu- şılrt:aş karşılaşacaklar fınal musa-, f a:=ia. "'RT'a kok tuccarı ıle mutavassıt . . . . • u ·· 1 en, ac ıse ma ıa ın e e· ( n~taralı ı incic1e ) 

llıart · . . 3 ·· ·· • 1 
• Sloga,, ce.mıy.ctmde bır r<'.smı kabul ·r , I d bcl d" , ıa....: --esı gUnU Ankara, l pazar gunu bakalan da 10 kanunuevvel pazar arasında paylaşılmaktadır. Belediye . . §.l ) apaıı ar an e ı~ e maıune mn· mallarını 1asfiye etmelerine biJe 

1._..-nbı.ıl 1 iki ·k· gu·· u- 1stan ·· ·· 1---1-+. jt · ·· ··-·· b 'hba ·· · tertib edecektır. hendisı· Bpc::ı"r dın" lenmı·ı:ı \'e .:ı-ı·-u·r v • 
"''-<! , ncı anun n gunu yapı ~l.lr. ktı~ad müdürlugu u ı r uzerıne . . + • • ...,,- ':I u=:ı ı>H meydan vermeden tardettic,ine claır 
~ Ve Ankara nıubtc'liti ile Uç maç 1."ENl SABAH - Takımların iki faali yek geçerek ihtikarın tcsbiti i- Yugoslav kolomsı, muvakka •. e~. bu kı: . _. . . olarak Tfü'k matbuatıııda intişar €· 

PacaktJ.r. ay evvel üst üste yaptıkları 9 maçta çin icab eden makamlarla teşriki me- radn bulunan Yugoslavlar ve b~lcum- . -:v~' v~rdıgımı_z raporda bil-ıden haberkr, Harbiye nezareti tara-
Askeri Liseler yorulan oyunculannın dinlendirilme- sai etmiştir. ~e ?-'ugoslav do~~an, bu merasimle.re dırdı~mız ~ekılde yagmu~dan, kadı- fından neşredilen bir tebliğde, kat'iy· 

si ve surantrene olmaması için veri- Bu tarzda ihtı1di.r yapan ır.üessese- ıştirake davetli~:e:: nın bmi~b~re çılm.-"2!1llesınd~ ~: yen tekzib cdilmclrtcdir. 
şampiyonas1 len bu mecburi istirahatin .her ne ler ksb·t olunduğu takdirde süraUe kua gcl:nı§tir. Doktor, ~n~.abilecegı 1 Tebliğde, Bulgaristruıdn oturan 

8a;akelbol ve Hentbol şekilde olur.sa olsun bozulmaması lıl- ve ~cl.detle cezalandın1acaltlardır. Musiki t•hsll eden genç- her şe~ ya~mış, fakat, onune ~eç- Türklerin, Bulgar \'ataudaşı sıfatile 
fik•UrU h;aztrlanth zımdır. Diğe:' taraftan lst.."lnbula Zongul • ler tekrar Avrupaya ~ek m~~ku.n .oıamamışbr. Ş~hı~e- bütün haklarından istifade ettikleri 

b t . dak Knra:bükten mütemadiyen kok ld ki rm dedıgı gıbı, kadını 50 me~re .... en Tü" ki l d" ~ . . .oir av e\''\'el baclıvan A.skcıi Vse- kı hafta devam edecek stad maç- ve g ece er .. 20 .. d t b"l" d d ve r ere ıger ahalı arasıuda hıç 
e J " • • •--- • • • kömürü gelmektedir Fakat Sömiko gorse, mei.I'e e o omo ı ı ur u - b" f k ·· t'J _..:ı· -· +-~·h a· k 1 
r Şampiyonası atlet fam müsabaka- , uu:uıdan sonra ıkıncı devre başlan - · - Almanynda şan tahsil etmekte i- rub çevirerek kazanın önüne eçile- ır ar goze ı nıt."Utgı L<.U:>ll ~ ılme 

!arının t"cel dJ • · · ·o! b ı . ı gıc.ıua kadar \"a'lİ kupa maçları ter- ka ve Gazhane koklarına nazaran ken harbin başlaması ''Üzünden mem · · · ~ tedir. Türklere, biitün Bulgar vatan· 
r ne ı en gını ıç ey o 'd ~ b beş •. k d b' r· t J bılırdı. Fakat çok yakından bırden-
~1ltbo1 u -ıı...- 'kal d h fta. tip edilmemesini temenni ederiz. ton aşına ııra · a ar ır ıya lekete avdet mecburiyetinde kalan · ' · . .. .. ' . laşlann ifosile mükellef olduklnrt lı. m s~ n.rımn a a ) u, f 1 1 - •1 tılan r b .. k k kl bıre çıkmış olacak kı oınme geçıle-
t..arşılaşmalarla bitirileceğini yaz-1 t940 Finlandiya ollmpl- ~il ıgdı e ~~ - '\~ra llk oeh ~Ti Bayan Semiha Berksoy, nısan Bal-' memiş Doktorun hatası yoktur ~ylerden ~ka m'!cburiyet yü!:len· 
.. ı1ın.ık pıy.asa a ra.6"""" ~ıyere § rı · k M"' . C h k ı · · mcmektedir 

· J•lları haztrlaktarı mizde stok halinde birikmektedir. ır ve unır ey an onser ·, Beşini.en sonra, yine keşfe iştirak _· --·-·---
Askeri lise er teknik heyeti topla· ll•rllror Sö .k k . G hane koklan ise der- vatuvardak:i mesailerine de\-am et - e9.en ehli vukuf, }3(-Jediye makine 

boarak gelecek hafta başhyacak olan Orta A d başl b ı.. h mi 
1 

ot 1 ~ekta~- · mektedirlcr. Fakat son glinlcrde hü- mühendislerinden İsmail Hakkı da 
ask tb ··~-'&..~l- 1 vrupa a ıyan ar~·.n a sa ı ma uu. A • tal bel . d. 1 . . • 1 . 

" e ol ve hentbol mu~-a r.rı· d- k .1 h d d h.d. 1 Beled' e "ktJ d müdiirlügu-.. Sömi kumetın e en tekrar Avrupaya ın cnılmış, evvela, smaıt Hakkıuın .. ın f"k .. . . . . • B ı .. .-amına, omşusı e u u a ıse e- ıy ı sa - .. .. . _ 

Polonyadaki Almanlara 
verilen direktif lı. 1 sturüntl t.anzım etmiştir. as- . _ .. .. kok sat-• .. •arında halkın aldablması _ gönder.ı:ıesi dolayısile bu ilç san'at . once muddemmunıi nezdınde soyle-

etb0ı ·· ıı...-\-.ı u.....n~ H Ikın ce11eyan etmcsıne ragmen kuçuk ~ a· -· ç i ··• 1 ·a b A'"'"'hırva hududu 28 (AA) e musaUAAö.lanııa ~,"&"u a Fi 1 a· da H . na mani olmak :i,.in Zonguldaktan kar da yanda kalan tahsillerini ta· ıgı ıenn mu .. a casına aı za ıt o- . ....,'-l J ' • • -

Vltıde ı tb 1 :n--1L...'-•---· <.!.n.-.f ı 1 nan ıya ( elsenkı) de ;yapıla- ,.. k ·t B b tta k" ak Havastan: 
\>e ıen ° mW><ı.un.Au.ıd.lllUa ~-- • • kendi hesabına kömür getirtip sat . n. .. mlamak üzere tekrar Almanya ya unmuş ur. u za 1 , rna me · 
. F'enerbabçe sahB.l:ı.rında devam e- cak 940 olimpıyadı hazırlıklarına mak ü bbüsl 'a ak iste _ "tmek i in t ebbüsler a mı !ar- samında bozukluk olmadığı, ön sol Buraya gelmiş olan bir bitaraf dip 

dih lecektir. 3 lıafta dev11m edecek durmadan de\'8.Ill edılmektedir. • ·t· rereF kteştel t berl)d pmk' f' 
1 

gıdı ç eş y p ~ çamurhıkta iki çöküntü görüldüğü, lomat "şarki Avrupada yeni niı.am.ı. 
~tb 1 mı~ ır. a a s an u a ı ırma ar r. . . tatb"k tm 1 .. p 1 .. 

nı· ol ve bnskcibolrlan conra. boks Stad ve oyun yerlerinin bir an ev- S.. 'k k f b 'k hftü . t"h B t bbf 1 .. bet t• otonıobılın duruş va.ı:iyet.ine göre E- ı e e c,, uzere o onynyn gon-
b tisabakalanna başlanneak bütün vcl bitirilmesine ~ahşıJırken ~or~ 1A~mı ~ b 1:1 rı~sınınk 1 

dnkts 
1 ~a - d" -·uta~: d ıs er,";;;~ 

1 
1;: 1~~ vher- dirrıclrnp1va doğru seyrerlcrken bir- derilmiş olar. hücum kıtaa.tı efrad1-

'

1'-11§larda iyi muvnftakiyet gös- dniresi de program ve nizamnamele- ba ını. ak~a yba 
1 

an apalı 1 arın an ıgıket d ır kr:I sana· 9 Bar ar, d~~d 
1 

c- denbire cÜreksi;·on kırrlıp şiddetli na vet ilm'iş olan p:ı:-ol:ı.nın şu ı0lduğu-
. .. . . . .. .. .. una ım an uıunmamış r. re e ece er ır. u ta c tr e s - _ ·· 1 ·.,.+: .... 

ti takıma .A..<tlcen LlGeler Mufet- n ıhtıva eden kuçuk broşurler hazır- 1 ta b ld t .. d ...... 
1 

kil _k fren vııpıkhgı U! otor.:ıabilin y~ a- ııu soy eıru~. 
,.!liti kuuiisı verilecektir. iamı§lardır. --·•·-- n 

11 
.. ~~.: ~2:.s

1 uş~ıLhcn çlu .,~- nıud ~rnk rlurdugu, icn'bcdaı bütün "Pol'l!lyahlann nsır'larca Almaı!la-
,.,.:::ı.ı t - Genç Bir Hukuklu ranm ~sı sene •LC4.lı ur O< eoe.ll.ur. tcdb ., . a ld - f l ı. h ı . b" . ~ a 11;aray ,Fenerbahçe, 1940 olimpiyadında yapılacak 17 _. __ ır.~~'.ı R12nmıı1 o ~~1, • a. ;:at ka- raA ~arşı •• are ~e:.c geçe ı!n:ıeıe:ıne 
'6$flktaf P•ranın yae:aa· spor ve artistik müsabaka program Vefat Etti Belediye ekmek fabrikası zanın o.mr.e ~ec;:ıcmedıgı, ıkı tara:- m.an. ~lacaıc .. şcJı:ılde harcheı. edı11t.:. ..... ... ı · el · b elm"l l · H k k f k'"lt · f + .. ı b ta da h'!ltn o!augu, fakat, kabahatin Bm:letıce mune\•er unsurlar ve aris-'-af!I hU&UBJ m~ç~ar ve nızamnam crı eyn ı e ohm- u u a u esı son smı ""e e - ı....:1n hazır.ilk yapıhyor . . .. . .. .. . . . . . 
lıt - · d k . . .. . sinden Hayreddın Bil iç evvelki gün ..,... daha zıyedccının ole.nde mı, oldurcn- tokrnsıyı tasfıye cdinu. lcabınJa .t.-UV 

l. .... 
1
1 aydanberi yapıımıı.kta olan lig pfıya on:ıte~~mn arzusu u~rıne ef t , . t·. 1 • gtik, .. . Ekmek fabrikası tesis etmek hak- de mj bul ·ndu~..,;nun nıaliım olmadığı Yete ae mür::caat ediniz. 

ı... ..... arı b' · · d k ~·• 1 ransızca ıngılizce almanca ıspan- ~ a eı.mış ıı. .t\Sarıa a muzesın - I " 
r"l~ ırınCJ e\'re a.~aşmg_ arı ' ' ' d b k T-· k h kında Vali ve Belediye reisi dokt::>r sövlenilır.E>ktcdir. ---.. ' 
~ r günU yttınlan maç1arıa ve Be- yolca lisanlarda 68 boksör hazır- e gece e çı ıgı y~para . a~~ . ." • . , . Zdııt ok•wduktan sonra haki:r. N M . 
lt4!}ın b" . l -·y ..: · a· lanmış ve 50 000 d d t bed'I ek tını kazanan bu genem vakit.sız olu- Lutiı Kırdar tarafından biz~at \erı • ~·· . ' : · ·ı Uman enemenCl-
o;... ırıncı ıgı c ne,.:.ceıen ı. · · · a e a ı er .. .. _ .. .. . . . . 1k l3ı.ırhar.cddm mm:na•ıa şu sualı 50 .. _ 
~ birıncilcfmunda bn.şlıyacak ikin- muhtelif spor federas onlarına ve mu ~ukuk fak~.ltesın~c ve ~ut~ u?.ı- len dırektıflerden sonra BclcJıye - ır.u!'ıttır: - og~IU Londrada 

l ~\ Y versıtede teessur tevlıd etmıştir Dunıtu; d .. d .. r· -·· i ar t ti " ı:_ te k~ılaşma.lanna kadar fiks· milli olimpiyad komiteierine gönde- . . .. ·. !;R mu ur ugu a ıye e geçnuş r. - s_,.lu ve nıag· durda ne gibi ba- ı Londra "8 (Hususi) N 
'il' nı ·b .. . . . yap1lan cenaze mernsınunde unwer - E 1 d .. .. .. 1 • "" - uman 
ı::-...._ tcı ınce re.ıunı maçı yapılmıya· rılmıştır. . .. . . .. sa.sen bu hususta kt.ısa mudurlu- talar göı-Uyorsunuz., 1enemencioötunun riy""'"tı"ndek" h 
~ sıte rektorıle Medenı hukuk profeso- v- .. _ . .. . • • ~· """"' ı e-

-·--· rii Ebülfılii ve bir çok nrlcadaşlan bu·jgunun C-\rvclcc lıazırladıgı bır etud . ı~ntaıl Hakkı şöyle Cl'Vab vermiş. !yet bugün Londraya muvasalat et-

~ fSAD l .. CiLERI: AJ lunmuşlardır. Ailesine ta:rjyetlerimizi mcvcuddu. tır: . . . . miştir. • ----=-- manyanın swıarız. 1 Vali \'e Belediye reisinin Bükreşte- ~ lkmcı _r:ıp~r<.ta ~!kredılen ~saslı ============== 
lt~ıalat ve ihracat İngı•Jtereyı· ı·mha ~ .. ·vvvvvv·vvvvv ın tetkiklerilc vücude getirilen etüd- t~tkikal nhıcps:ı.ıc göre, b~ makmeyi ·re p eba ş ı Dr a ın 

• • DENiZLERDE : . . .. . ik..ılla.ruır. ~~'ll-.r.10 kazadan ıçtirlap et- k 
vazıyeh 1 leı Beledıyede mcvcud bu etudler.e mesı miinıktın değıldir. Elinde bulu- ısmında 

lll(
1
lha. it \•e ihracat.ımu:daki canlı - Etmek t')lanı Denizyollan u. Müdürü mukayese ediler<:>k yeni bir proje vü- Dan lher şeyi yapmış, fakat, önünel Gece ••at 

b,_ dc'lanı etmektedir. Dün muhtelif ld • cude getinlecektir. 1stanbulda inşa :geçmem istir. Otomobili kuJla.nandn, 
~eketıere ihraç edilmek üzere . [BS§ _tarafı 5 inci sayfamızda] . .. ge 1 . . . olunacak ekmek fabrikasında Vali . §U vaayete naı..-ı.ra.n hata yoktur. 
hı. ~ok nıuameleler unpılmısbr. 1h - Hıtler pıo3elerini bir tarafa bırakc:..-ı Bırmuddet evvel Anl\araya g:ıtmı!Ş · B""k t - a··-·· . B~"- . Bıından sonra müddeiumumi 1kin-
"4 ...:a· J ';I k b' 1 D · 11 U ,. ··a·· .. 1b nın u reş e gor ugu \le lll\ı-eşın , 

ıı: '"'-'•len mallar, halık, kitre, bal - ca ır adam değildir. kuvvete mü 0 an emzyo an mum .n1u Lıru · j C! • • • ci raJ>orda bu kanaat tebeddüliınün 
.. ~u, fındık, yumurta, susam, ba- racnali arz~ edecek midiı·? lr~~i1?. K~al Bay~u~ ş~rimiU: dön- 6~. ekmek ıhtıyacını temın eden neden \'Ukua gcldiğini, birinci fenni 

\'c tütünden ibarettir. Yalnız, Hıtlcr her şcyde?ı evvel rca-ımuştur. Umum Mudur. dun Denı.zyol· ı fabrıka ~sas tutulacaktır. nıüt:a.leada iki tarafta da. hata olduğu 
""lthaıat . t" d d . , listtir. Hali hazırda sürpriz ve kuv - larında meşgul olmuş \'e Almanya· VVVV'VO .. wvvvvvv-0 ,...,.;vvvvvvvvvvv söylendiği halde u;çin sonradan oto 
''lll!ı· vazıye ın c e pıyasaaa .. . : . d t· .1 . k ... 1 D - G MR KLERDE: 1 . . . 
~ 1?'1.l'ol oynıyabilecek maddeler v?~e muracaat ~atı geçmıştır. Şim· an gc ın ~esın~ arar H:rı.mı 0~~ ı;ıobılı kullananda hata bulunmadı-

~ı.tır. dilık o, dıploması sahasında kalacaY., v~ Egcme~ın . sı_gorta vazıyet.lerıııı İmtihanlarda kazanan grnı sormuştur. lsmail Hakkı buna 

'
1"hıle a· h d l p h Holandayı k~disinc tabi kılacak bir gozden geçmmştır. da şu cı•vabı vermiştir-

. an ıyn an ıra ı o ça . . . . . . ı ·k· t · d"ld. : · t~ ıa va . . k. k anlaşma ıstihsalı Jçm, ıkna, tazy1k Yeni vapurların mUna- ı ı genç ayın e ı ı - lkı r·apor araı.ıında fütiifıf yok-
""'ltı.ı puru çıvı, ma me a - k 1 t t 1 d"d . k ' I 
fucı. • . külliyetli miktarda ka -ı 0~ '~1 ~~ ve .e ı 1 !1e arı~ık vad-, k;::&auına '2 nglllz fJr. Lise mezunlnrı arasmda gümriik- tur. ·~irine! ~aporda . "lki_ tar~f .. da 
l\ Çtııko levha emaye eş - ı:n ıh~!\a cylıyen dıploması usulle- ma&ı gJrdt !erdeki münhnller için nçıJan mil.sa- hata ışlemıştır.,, şeklındekı hukum 

l'\ıl\.nıcrik~n bandı:~ıı Ekspres va- rıı;a:r~aat edeçckth-. İngiliz firmalarına yaptu ılacak 0 • baka imtibarımda kuzanarılard9.11 ~a.tıilfj yazındır. "Hatayı iki tarafa 

20-30 da 

ŞEYTAN 
••• 

İstiklal Caddesinde !Komedi 
Kısmında 

Gündüz sa.at 14 de 
J{EL OCiLAN Çocuk oyum/ 

Gece saat SO.SO da 
KAN KARDEŞLER! 

• • • 
HA! ... K OPl'.;•?ETt 

Eski Çağlıyandn 
Bu akgam 
San.t .:ı de ,,,..~a tnakine aksamı, elektrik mal- v dt k 0

1
1andabhlar, ne valdatı!acak, lan 11 vapurun münakasa müddeti IMehnıed ve Avni isminde iki nıunzed 0.a atfetmek mümkündür,, denilecek-

& "'111 asr~•t b k b k d . ene e o ayca oyun egecek ınsaı·- .h b . . .. ..kl d . ti . ti. GC\oü1 Bclfı ı 
_-~.va 1~ ;;u , a ·ır cu u , emır lar degvildir • yaıın nı ayet ulacaktır. Şımdıye gumru er e memurıye ere tayııı n 

1 
• . , ..... , .. .., .... ,.,.,,._uf ... c::W'" ,, .. 

1
• 

\ıı-.._' "aka - k" A • 1n ıou ara ııt, davacı Sıdıka veresesı .ı.~. ;ı..., -.u. 
ıı·ı.ıııer o yagı, ırnyevı e~za ge - '·Geııer ı D 1 kadar giltcrenin tanuınıış J2 fir- edilmişlerdir. Diğer nnmzcd!eı 1e vekili U\-ukat Ce ·.d t F ·a İsmail Müzik: Karlo Kapoçelli 
~ rL 1ıt. Rumen bandıralı bır vapur a zwa n mas1 bu ruünakasava i§tiı-ak el?ni-:. mü:ıh llor neıldılt~a tayin cdileeek· H kk ' e erı 
itı.ı,~ tl d · d .... . - " • a ıya şunu so~durmuSı1.ur· 
.. ~, kı:ı:per~r~0~

1 g:::~ti;a.muk Stada dair mUtebaaınsıar t~r. Fi~alar tarafından yapılan _ıc~- ler<lir. - Eğer, dendiği gibi, k:ıd~nı gö- tlinı. Çünkii -Oliım sebebi L-elli idi. c. 
~il?\ y ' . A • rzporu lıflere aıd evrak Londra sefnretınıır: • - rünce fren yapılsa. ve otomobil yerin- sedde gördüğüm araz, sert bir cisim 

ı)'._tlat; a~ıan b~ ıthalattan s~nra Do'mabahçc ~ . . ltal . tarafındnıı bugünlerde rıelırimizc gön l de dönüp yola nmud olarak kalsa o- le vücu~n ~pışnıasından müte-
h...!~:;-de ~ç yilz ~cre~de ma" lv·vctci v·s li taıç~~. d yahn mı- derilecektil'. De~·ollarıenda ile.şek· Ankara Borsası tomobilin ön tarafının de;.il a.~ka 

t'ttıı~ o!:ın çınko ve ıyod fıyat - ıJ • ıyo rıı.un an a.zır- kül edecek bir komisyon bu :tcldif ev- t af t>. ' • vemddi. Fakat, otamrıbilin çarpması 
... , dli§cce~ı tahmin edilmekte- lanan prOJC ve k .. §ifnamelerin üze - ak t tk'k d k 1 "hal 28 •·-· ·1 . ın39 A ıl 1 ar ındın cl,.ar~mnsı lAzım gelırdı. Bu- ile mi yere düşmekle mi vukun gel 

rinde "'anılan fenni teı:kikl r mı e 1 c el'c \'apur arın 1 e Uimcı ~şruı "' ç 1
',. na ne er et'· ,11~1 Ul'"" etmek mümkün deg-ı"ldı"r " ~ er yarın edil -· f" b. . F' 1 1sm . -o.. ;/~ 

akşam saat 18 de Halk Partisinde cc~g~ ırm~y~ ... tcs ıt edocektır. ıyat arı Kapanıt • aıl Hakkı .çöyle cevab vermiş- 'Valnız, ı:u mulla~e.ktır ki, baştalo. 
tl•Çınd I d yapılaC'a1< bir toplantıda ikmal oluna- İhale ışınde gozonunde bulundurula- Londra 1 ıterıın 5.24 tir: Araz, 'll!t~a otomObil, eğilmeden çar-
~ . 8ı1 yara an_ I cakbr. ca.k en mühim madde, Yapurlann bir New-Y.rk 100 Dolar 130.'36 - Otan:al•jıın döııOşil Juı.dilıa !'&11~ 
ıo'Uitı r:u:nan.lı kamyon dun E- Bu hususda bir çok ··t h 1 an evvel inşa edilip teslim edilmesi Par.ta too Frank 2.06875 madan evveı ol&Aydı, o zaman ark.r. pamıyaca.ğı için, düşme neticesinde 
bi . dc.u &eQerkcn Mehmed ismin- - . mu e assıs ar- işidir. Mllan• 100 Liret 6.805 1 kısım ""'rnnrdı. Çarpma ile otı>mobi- vukua gelmiştir. 

tisiııe _ dan muteşekkil komısyon mufassal Cal\evre 100 ı.vıçr• Fr. 29.26 s-- r En 
~le çarparak haşınd~n agu· bir ra or hazırlamı br l'uhu• muvaredatınd•n A"'n.rda"' 100 Florbı 69.4:05 lin dönmeHi, demek ki, ayni zamanda ver Karan dinlenildikten sorua 
, Ya.ralanraasına sebcbıyet ver- p § • Rapor son , a.rıın olmu§ olacak. yeniden vak'a mahallinde .phjıllerir: 
ı._l'&.ta1ı Cerrah hast h . ~lantıdan sonra Nafıa Vekiletine kar ant.na kalktı 100 Ranmuk 

"ll.ldıtıınu§, şoftr~~alW:-mı~~ı- gönderilecektir. ~unua limanında u.ıun zamandan- :;:-eı ~= :;~~8.,., 21.65 İsmail ~akln~~ mUteakı~ malümat

1 

de ~uzu~ii~. 'bir keşif yapılmasına ve 
-·- Vc'kAletin tasdikinden sonra Bele- berı veba hastalığı görUJmediğinden lofya too Leva ~:~~5 ft kanaatine muracaat edilen tabi - Bahireıun olen Su~ıbnm varili oldu-

' lp..,_v•r kaza• diye Daimi Encümeni mevcud ke§if· bu liman müvuidabna konulmuş o- ~rag •oo çe« Kor. bi adil Enver Karan da şunları söyl&- ğunun tevsik ve tesbitine karar veri-

l'oğıunda Tarla.başında Halebli nam~er üzerinde stadyomun in§a.Sı- lan veba. tedbiri kaldırılmı~tır. :::.~:. !: ;:;.:ta 13.61 mi§ti~etı, cesedin defnine ruhsat ver- l =~m~::.keme 15 klnunuevvele hı-
~ v"-l~ otunm 65 yaşlarında Pol- m munakasaya çıkaracaktır. - 1 - - Budape,t. 100 Po"gU 23.817t> ".S 

"'"teı:':ı::..ı: :!::'2i':~~ Yeni ;;:; n h Kumka~~:~~·;!~!!?ğında o- ::,~.:'. :: ~;;., g:g:kr. . l'sa 
~ ".ıt.trnan N . . "dares' . ar 1 twıın Merzifonlu Zarulıi isminde bir YcıkoPlama 100 Yın 31.3. ) 

-4 lltun ecmmın ı ınrie- Yenı ekmek narhı dünden itibarm kadın dün saat 1145 d S b 1 St1-ktıoı"' 100 lı·ıeı; Kr. 31.1. 
>u_-:._~aratı tramvay carparak tatbik olumnağa başlanmıştır Bele_ d d . k da. e • anı.y umun ı Mc,ko"• 100 Rubl• 

~~y~~~~B~d·e~k·ı. . a ~ın ~~n g~~m o~g: 'SHAM v~ UHVIUT ~~----~~~-----------~------~ \>~~esine lu.ldınJmıvtır. •tJebini v~ ~.~~ para dahu ~ k.ayaraJC denize dil§Illliş, ctı·aftaıı yl~- ı L Br~.uıi 9 7 ı 181'.A .... '\"BU. ·'~•~OİVES~DEN -: 
'"""'1 Yi.kalı:ınn,.a+...-. Jti·r. go yerck reddetmiş- ~~=-urtanlınl§ ve tedavi altıruı.d .Merkez Bankaet peain 

1 
· O J 28 

--~· .uu .. ~..... I 1ı1 ı · ll 939 gı.uu :SUUal'ıllidan ititnu-e.n birinci ne • <.-. neğin kilosuıu 
j' .---- ---------J konulan nzanıf fiyat dokm kuru§ .:>tuz para olduğu ilan olwıur. ~,, 

İstanbul Belediyesi ilanları 

' . 



8&hlfe : ~ 

RADYO PROGRAMI l ı 
29/11 1~3~ ÇARŞAMBA 5 - Cev<lel Çağla - Kemnn t a ksimi, I 

J2 3;J f'rogrrun ve rrıcmfokct saat 6 - Münır Nureduin • Suzi:1ak şar
aynr1, 12.35 Ajamı ve m~tcoroloji l:ı: "Vndeyle:!Il~ştin r:y pi?ri,,. 

habt>rlcri, 12.~, Tüı·k n.uzi~i "Pi.,. 20.05 Türk m:.i:::iği: HnU: türküler i. 
13.SO ııı."0 'ti".:ik "l{uçuk Nh~~- Çnl:ın: f.::ıciı Ynvcı Atctnınn. 

... _ $ w.-ı• ?2 

.Dr. Feyzi ~hm&d Onaran . 
Cild \'e ziihre,·i hastahklnr 

)liitehassısı 

Paıtırdan maada hergün sabah

tan akşama kadar. Ankara cad. 

Cağaloğlu yokuşu kösesi 13 No. 

trn . !)cf: N~cib -.ı!"~ ın ,. Okı:yaniar: Azize Tözem, ~lnhmut 

1 Sidrı"/ Jo •1,;.,: Gcyc;c:. opcrc. lmrındnş. ~~~~~~~~~~~~~· 
Lind n pclp ıri, 2 - Pepi Iiillcr. Kü 20.20 Tc:nsıl, 20.50 Ko:rn mr. ' Haf 
~ük Screna ı .. , 3 - FrıC'd Wallcr: Uı.lık po;;,ta, kutmm., , 21.10 Müzi:c 

Rüy "1Lı .• , o'· ·:c ork" tra i 11,, "Riyasetic:lmhur b111dcsu - Şef: lh- Türle Yüksek Mühendisleri 
4 ı ıd: ı. ·ıı l b ı kenarla11n- san Kunçcr,, . 

da, 5 - ~ -' ı ~ ~·~oız. \ n 1 '11 r;ect>le
yin güze!~lir. 

1 - Bry1' Al: Türk 7zfer marşl, 

2 - Adolf Schrciner: Ynkın ruhlar 
Birliğinden : 

18.ılO i'ro[""':"lrr 1 \};_) ! reml('1\Ct "klarnetler i~in konser,. ' 3 - Ji'. B h·Ufil n nelik kongresi 3-12-9.39 tarlhlf 
:n. l 1)'~ll"l. n~ n.., v ınctc nolori h .• Schub"rt: Rosarnunde "u\·ertü:-,, 1 Pazar g Unn s at 10 da Ankara a birlik b5ila - . 
herle.!. 18.2:J 'J ·: K rnJziJı ({<' ... ıl he- 4 - lı"'. Casadesus: Mistml'ın bir şur aında toplanacaktır. · 
y:tı!, ~~.2:> ;:onuc;.~~ ·n;~ ~~litil~a km, 5-: J. Rach: Toccata ve Fuguel 
ııadı ıu-ı,, l9.40 ı,uk Jfü•zıgı: Ça- "Re MinJr,,. Sayan azal rın bu kongrey• şeref verm -
J 'llu. :F aı.ırc Fc:"Saı., C\~·:Jü Çağla, 2ı.oo Memleket ... ant ayurı, ajan::; leri v ruzn m eden almamı olan ark daş-
\T('(.ilı •, fıer:.f fı)i, R•fık ·• 'r~an. haberleri; zırvnt F~ ·ham • Tahvilat, lar 5n keyfiyeti iJlldlrm elerl r ' c a olu n ur. 

Oku)nn: Sem:ılıat Ö7 ~"':ıscs. 

1
1\ambıyo · ı ·ukut :porsam "Fiyat,.. ~&ili~! l~;iltl Reis: Retfk Fenmen ~~R 

1 Hicazki.r pC'7re ı,::? - · Osmnn 22.20 Serbest saat, 22.30 Müzık ==::::::::::..... __ __,;_;.._ 
N ihat· Hicazk:•r r: .. ı kı: "J:Uert! u:;ak- "Op ... rcUt'l • PL,, , 23.00 Mtizık "Caz- c..ı.&:•• Ô 
tan bak., . 3 - Aıif Bey. Sm:in::k band • PI , ksiirenlere: Katran Hakkı Ekrem 
şarkı. "Çekme C'lccıi., , 4 - Arif Bey 23.25 23.3v Yarınki 
Su .i!lAık t1aKkı Katran Pastilleri de vardır -.:: 

_, ' -'. . .... . . ..-~- ~ ' . .... ·.: '1. ,"'i, •.. ·. ••••· •• J ··~~,,,_ .~.~ t:..-,,• .... 
- ... \ı• ~~ -r~ • • • ~ • 

__ !2!!2 
~ OUNCR'ESKlN ıılSS 

~ . 

BAŞ, J>İ~ nğnlannı, l<0 :\1ATIZMA 

sancılanm, SİNİH rnhat.s11lıkfarını 

I>ERUAL gt>Çi.rir . 

ll~~~~; tGRiP, NEZLE ve SOGt:K AI..GINLiliiN 
' 

karşı müessir ilaçtır. 

1t:a-bında gU11de 1 · 3 kaşe alınır. 

Her eczanede bulunur. 
ıhlıat Vckructinlıı resmi ruh~atını haizdir. 

~ll~~•-~»3fM.,Y.r§.7,Y, 
ile SABAH - öGLE -AKŞAM Her Yemekten Sonra Günde 3 defa Muntazaman Dişlerinizi Fırçalayımz. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, kırıLlık ve bütün ağrılarınızı derhal keser 

icabında g unde 3 kaı,e ahnablUr. 
Her yert(e pullu kJtuları ısrarla 1 tcylr.lz. 

- .. llill .... ~I 

• • • lil • • • • • • • • • • • • • • • 

Paşa bahçe 
Tuğla Fabrikası 

F.Adrtenbori büyük bir ~hrett olan bu n:illi rufü•ssose i..ki sene
denbeu yeni ellerde şehrimizin en sağlam , .e en re\'&çta prese ve 
kerpiç tuğlalanm imal ('tnıektedlr. ller ne,·i in~t için ~k eiv~
rişll ve kırıksız ıta•ilıı.m tu~layı a.n<ıak : 

Paşabahçe Tuğla Fabrikasından 
Tedarik edebilirsiniz. Tuğla almak istiy<·n i.nş<ı.at sahih1 r rinin 

bir kar&:" vemıeden en·el bir kere de Pıı.'fB ~x:.lıçe tuğla f'\hrlk:ısı 
mamwatmı gönnc!cıri mcnfa:ıtle~i ikb;:ısındruuhr. Tu t;lg,tan 
ye.rinde gönn~ğe 'a.ldUeri olmıyau istek!i!erfl, ve:--ıcckleri e.dre".A> 

• nümune de gönderilebilir. 
W Tclt:"on : (30) <lan (~;) 1 ara.),nız. 

~ 
~••••B•~•e••s~~•amaw 
Ankara Vali iğinden : 

Ankara . l{ır~euir yolunun :2 r 5G• 36 t:GO ünc:i kilon drc.criı:Je 
yppıhu .. ak "1P354., hrn "61,, kuru~ ~·c· ~if :,crlelii ~ose ı,u-ı ve nor;,.an ı 
lmn'ab ~ı.naiyenin yapılması iç.eri 7 1::! V'~ p<>rşe'J: be r.;1"u snat lf> d·.! ' 
Vililyct Daimi :P.v~umen:nde ıha lc~i ynr,ıl··ıak i.ı~ e J.- ~w • .ı zarf u•uiıi~ 

ekHlltmeye ko:-ulın:.: ;tur. 
Muvukkat temınatı ''1451,. fü•a '·(j(' kun.:lfl.Ur. 

lsteklılerın, teklif. mektublarmı, na~·4kluıt t.:!mJnac naıkhuzl'.ırı, Tica
ret Odası vesiknlan ve bu işe aid Vı•Ayeı. makamına jbı•lc tarihinclcn 8 
gUn avvol isUda ile miıracant ederek alacaklım fenni chlı.)'et vcsikalarile 1 

birlikte yukarıda adı geçen giinc'i.~ s aa t l4 de kt.·:lıu: .IJıı ımi I<frıelimen reis· 
ltğtne vermeleri. 

Bu ı,. ald keti! ve QM.l"tuaıııeyi har~ Nafıa müdUrlUğünde görebi· 
lecekleri. "t5887., ''9549., 

T. IS BANKASI 
1940 küçük cari hesaplar 

iKRAMiYE PLANI 
Keşicfoler : l Şubat, 1 Mayıs, l Ağustos, 1 fkinciteşrin 

tarihlerinde y:ıpılncaktır . 

Kumba-ralı ve kumbarasız hesaplarında eu ~ elli lir a.'lt btılımarılar 

kuraya dahil edileceklerdir. 

r • 1940 iKRAMiYELERi 
1 Adet 2000 Liralık = 2000. - Lira 
3 " 

1000 " 
= 3000. -

" 6 " 
500 

" 
=3000. -

" 1 ·'l . ._. 
" 

250 " 
= 3000. - " 

40 " 
100 " 

= 40CO. - " 
75 " 50 " 

= 3750. - " 
210 25 " 

= 5250. - " 

7'urlı.-iye llJ Bankasına para yatırmakla yalruz para biriktirmiş 
olmaz, ayni ramanaa taliinizi d6 denemiş olursunuz. 

---~ -

Sivas - Erzurum Demiryolu 
istikrazı Tahvlllerl 

Maliye Vekaleti ve Türkiye 
Ciimhuriyet Merkez Bankasından 

2~ "i \'e J ;) ı i? Hl34 tarih \C 2463 . 21i1 4 numaralı kıınunlı-r mu~ 

ı• : biJ ·c" ihracma salahi~f't \'erilt•n \ ' P. geliri tamamen Si\as • Erı.ı 

clPnıir~·olunun inşasına tahsi .. olunan 3 7 gelirli Slnıs - t~rzu.runı İ!i 
tikrazının 20 encdc itfası m r.<o rut 4,5 ırnih·(ln llralık ıtltmcı tcrtiuinill 

l.rııyıt muamet.-~i :> 12 1939 ai:samı nilı :w~t hulnmk Ü7.ert' 25 11 9S . . . 
-.;ab~lıından İl ibaren başlanmıştır. 

1'ah\'i1lt•r lıfuniliıw muharrer ol11p tK'lıNi ;?İ) , .e :;oo lira itib!lri 

k,~"'iıwtte hirlik \t' 2:> ilk okınık iki k1111iirc tı•,.rılm15hr. 

Un fail\ iller umumi \"e ııı ;ilh ık blit.,·ı· l.-ı·lı· it!uı• olıınnn drıirt" ,e 
müesseselerce, vilfl~·et hıı"iıı..,i icl:m .•lt>ri '~ hele<liyı·lt>r0t• ) ııpıla~ 
miizayedt" \ 'C miinakııs:ı \ 'C mııktı\'deknJr teminat olarak \e J(a1Jıl 
('~ sa;ıhnış \'f' sa.tılacal• olan Milli Emlü.k lıf•ı.Jc-Ueriniu 1rcU)·csiuılc ~ 
'jaba§ kabul olunat•akları l!,İlıi ~nck falı, il \\' c;cl't:k kupon hct.lr!le 

ele tatı,·merin ta mamen il i:.:sına kndıır lın fürli.i ' ergi ,.e rt>.Sİ111deJJ 
rmıaf hıılun ııcr&ld:ırdır • 

A • '70 
l'aJl\·iUı·rin ihrac,.· fiyafl 3 95 olarak ~esbit cdilnıi_. tir, ya&n• :r. 

lirallk birlik tali\ il lw.ch-li l !) , -c 500 lirnlık '?:; lfü talı,·il bedeli de 
4 

'' 

J.\uyıf muanu·le i Tiirkiye Cilıı!htıriyct Mı'rkez, Tiir:dyc Ciinıhll 
riveti Zir~t . 1'Hrkh·e f..,, t:mtiik w Eytam, Halk, 1'iirk Ticar<-t, nele· 
Ji

0

yelcr Bruıkııhm il~ Si;mer.Eti Il:ın:uıla.r tur:ıJmdan icra cdHnıcldf!Jir 
Oi~er Bankalar va.sıtasile de bu husu .. romla olunabilir. SeJ11

19
' 

\'e ut-.arrufların ı t•n t•nıiıı ' t' eu ı:ok -~elir ı.:etirt>n eahalıırda iş!etll~ 
i .. tıyenlt>re kt·yfiyet arz 'e bu kırn sııskriıtsiyon miiddeti ~rfıll ~ 
Bankalara ıuiinumatlnnnın kendi menfaatlı-ri ikuzıı.~ıadan bu?uudll 

Galatasaray Li~es: Ahuı Satım KomisyoııO 
Başkanlığından : 

l\luhnınıo<'n ~t . '.t 'ah:ııiu 1'". ili~ temina.tı 

Adrt K. ' S. ___.-:_.,.,,,. 
·~--------~~~--~~--- nfı 

6500 5 Y n l.ıtk ÇA'' .. 
4000 5 5ô 2ö Sofra ortaı;u 

15000 l 50 Psçcte . p:ıil< 
Galatasaray lisesinin mayıs 1940 sonuna kadar y ukarda ne'''uuılt!' 

tarı ve tahmin fiyatları ve ilk teminatı yazılı çamasırlann yıkanır cncldeS1 

mesiııin 1G ilkkıinun 1939 c umn günü saa t 15 de Beyo,Clu lstııclJ\ ık el<' 
349 No. da liseleı· muhasebeciliği binasında okul komisyonuııc~ :ı~ıııe ;ş· 
siltmesi yapılacaktır. lsteklilerin bu gibi çamaşır yıkama ,.e u~ııniŞ v~. -
!er ini muvaffakiyetle başardığına dair resmi dairelerden ''~rı belli giitl 
sika ile Ticaret Odasının yeni se~ vesika ve teminat rnakbuzıl~ ·daresi~ 
ve._saatte komisyontı. gelmeleri ve mırtnameyi görmek üzere ~~. 
rnuracaatları. 
~~,,. 

Sahibi : Ahmet Cem ıı . 

Nepifat müdürU: Macit ÇE'L 
\9' •· 


