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f.t. Yenipo•tane Cad. No. 39 
Mevsimlik ganliJ, ipekli, pamak
la ve bilamam kumaşlarınızla 
tuhafiye ı.ıe cihaz takımlarınızı 
emniyetle tedarik edebilirsiniz. 

Rus OrdusUiıa Hazır Ol Emri Verildi 
lngiliz Başvekili, Harb1Harb patlamak üzere 
Gayemize Varacağız Dedi YeniMüzakere Teklifi YapanFinler 
Bahri Müsadere Karan Bütün Devletlere Bildirildi Müdafaa Hatlarına Girdiler 
Almanyanın Britanyayı MaynlerleTecride 

Hazırlandığı Anlaşılmaktadır 
-···----

Mesud Avrupa Bir Tebliğ, Bir T ekzib 
"\ 

Öyle görünüyor ki İngiliz Baş-
...WHnln zibsimde, yaln,. •"h
lerle mağlüblar arasında değil, 
bütün A lTUpa devletlerinin mu
l'ahhasları arasında aktedilecek 
lhtıazzam bir konferans tasavvu
ru vardır. Her halde muhterem 
Chambe.rlain'm ,·adleri gayet tat
h ve cazib ise de kafi wzuh ve 
lla.rabati haiz değildir. Bunu da 
harbin zaruret ve icabı telakki e
derek müteselli olacağlz. 

Almanlar, 10 bin tonluk London kruvazö
rliftü batlrdıklarını bildiriyorlar. lngiliz 

amiralliği tekzib ediyor 

\ 
\ 

Finlandiya önlerinde nümayi§ler yapbğı söylenen Ruayaom Baltık filosu talimlerde ... 

şark 1
) Hariçte __ A_kisler 

Cebhesinde Rus notası Vaşingtonda nefretle karşılandı
Fransız matbuat. Ruslara ateş püskürüyor 

Hem Almanlar ,hem Ru•-
lar tahklm•I J•PIJOrl•r Moskova, 29 (A.A.) - Molotof bu geri alınağa karar vermiı ve ontuau

akşam söylediği bir nutukta demiştir na da her ihtimale karp hazır bulun-
IAadra, 29 (A.A.) -Reuter'ia ki : mak emrini vermiştir. 

diplomatik muhabirinin İ)i bir 
"- Finlandiya hükumetinin Sov - Tekliflerimiz kilstahça bir red V6 

membadan öğrendiğine göre, Al-
la So ti B

. U ... il .. : yetler Birliğine karşı ittihaz ettiği münakaşa ile kal'§llandı. Finlandiya 
man r, \')'C er ır gı e mu- h . t d 1 ti" h . • h'"k. . . 

beti ri b L-· d di ll .. asmanc sıyase , eve :ı ancı em- u umetı Lcnıngradı ordusunun teh· 
nase e aımm e en şe go- . t • . t . . . A • tedb" 1 1 d"d" 1 
ükm ktedl . k h d d h t- l nıye ını emın ıçın anı ır er ama- ı ı nltında bulundurmak istiyor. ki 

z e r le şar u u a ı _ b" . b . . . . ga ızı mec ur etmıştır. mcmlcketımız arasında rnevcud ade· 
tındalart.a.hb~!~ yhapma~tadlır. kAl- Aylardanberi yapılan müzakereler mi te<'avüz paktına riayet etmiyor 
man , u.__, em sıper er az- t ' l . . F' l a· ta İşt b b" . k" akt hilkUms .. . l ne ıce enmemı§tir. ın an ıya ra- e u, ızı mez ur p ı uz 
makta, he~ de blokhauzlar 1~ fından hududda vahim tahrikat ya - 'saymağa sevketmiştir. Finlandiya 
eylemektedır. Sovyt>tler de kendi pıhnıştır. Sovyet hükumeti Helsinki- yı müstakil ve hükilmranlık haklan· 
tarafiannda ayni tarzcla hareket deki siyasi ve iktısadi mümessillerini (Sonu S üncü sayfada) 
etmektedir. 
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İngiliz - Fransız muka~ 

~ı -E. •k 1 T T: -- - belei bilmisli 
c~ eRtrı " e ramvay A "::':ı:':ı'!:':eU:: 
'Jarelerı·nı·n Bu"tcesı· elimle İngiltereyi ha.ri~ıe temasında& ı a j .kesmek ~·o hu arada bitaraf de\•letle-

Bütün Avrupa memle- t rin Biiviik Brltanya adalarile ticari 
İ§te, Mustafa Kemal Papnın İne- önUne eğerken homurdanır gibi bir J • 

bolu vapurile Karadenizin korkunç S'-sle: kellerine ec y .ı ihrac D .. ş h. M ı · . d H münasebetlerine sekte vunnak ka.ra-
karanlıklanna sarındığı, kudur.muş - Evet. .. Azizim AH Kemal Bey d• >ı un e ı r ec ısın e, a• rUe kayıtaa ve prtsız mayn harbbll 
dalgalan arasına atıldığı ve çılgın- efendi. Çok gafil avlandık ve işte ne- e ıyoruz t i• M •• k 1 d girişmesi karşmnba müttefik ~ 
cuma esen fırtmaıım homurtularmı ticesi pek megkfık ve meçhul bir va- ihracatımızdaki canlılık devam et- rare 1 una aşa ar an SIZ Ve İngiliz hök8m.etıeri barekeU 
dhıliyerek kurtuhıt programmın tat- lziyette kaldık. Çok fena, çok fena mektedir. Dün muhtelü memleketle- s K b ı Ed.ld• g~.mi3tl Bu hususta girişilen faali-
bild çarelerini düşilnUp araştırdığı o'nıonşer. Bilmem ki ne yapmalı?.. re gönderilmek üzere bir çok muame- on ra a U 1 1 yetlerin neticesi, Parls De LondranJD 
gece, Dramalı Halil Bey de, on aekiz Demi§, tesbihini daha tezlikle çe- leler yapılmıştır. Çekoslovakyaya ---- müşte~k~n ittihaz eyledikleri muka-
arkadqı ile birlikte lstranca dağla- virmeğe devam etmişti Ali Kemal yer fıstığı, küçük baş deriler, tütün, fstanbul Şehir Meclisi dün reis ve- Bunu müteakib varidat bütçesi ka- beleJ bilmısil tedbirleri ve bunu rıil-
rma çekilmek üzere BalnrköyünU ter- Bey de, süzgün gözlerini Damad Pa- Fransaya. afyon, İtalya, Yunanistan, kili Necib Serdengeçtinin riyaseti al- bul olunarak masraf bütçesinin ka - yat sahasma resmen hıtikal ettire • 
ketmfşlerdi. şanın morarmış çehresinde biraz gez BuJgaristana bahk, Macaristana tında toplanmıştır. Topla.ntının en bulüne geçildi. cek kararnamelerin isdan olmuştur• 

Sabaha karşı lkitelli köyünü geç- dirmiş, sinirli bir hareketle parmak- mahleb ihraç edilmiştir. mühim maddesini Tramvay, Elektrik Bütçenin görüşülmesi esnasında 4 Birincikanunda. meriyet mevkiin4 
mivJer, küçük Halkalıyı BOlda bıra - lannı büküp çatırdabnı§ ve nihayet &atalan malla r ve Tünel idarelerinin 940 bütçe ve Hamdi Rasim dedi ki: 1 girecek bu. k~rnamelerin ihtiva ey• 
karak bUyUk Derbend yoluna gir - acı bir gülümseme ile: thra ın .. d ecrı b·- . kadrosunun müzakere ve kabulü teır - Varidat bütçesinin azhğına rağ· lcdiklcri hükümler, Pa.risle Lonclr9ı" 
mitlerdi. Hepsi de sevinç içindeydi. - Evet Paşa hazretleri, demişti. madd~en:ıi:u~ ~ti ı en .. ~:~ kil ediyordu. Ruznameye geçilmeden men kadrolarda 130- 14-0 bin liralık d.a ~oluna.o blıtimum el~ilikJere bildi
Söyleşiyor, gülüşüyor, y\irüyor, yü- Vaziyet cidden, tahmin ve tasavvuru- yen yüksel ~a an Balmu önce, evvelki gün vefat eden ve dün bir fazlalık görülüyor. İdarede bugün rılmış, alınan miişterck ka..rarlarıl 
rilyorlardı. muzdan çok mühim. Çok yazık. Be- . m .ır: . mumunun gomülen Şehir Meclisi ve Daimi En- verilen maaşlar esasen bizim beledi- sureti tatbiki de izah edilmiştir. 

Çok ağır bqlı bir adam ve yurd iş- yeti vükela ile istişaresiz yapılan sa- :osu 8.5 den ~ncı b~r ~ette .125 cümen izasından Hayri Uğurun ru- yemizde verilen maaşlardan çok faz- Bu suretle denizlerde yeni bir b 
lerinde o nisbette de hırçın nıhlu bir bık icraatın tabü neticelerindendir ruşa kadar yükselmıştir. Keçikılı hunu taıiz maksadile bir dakika a- ladır. Binawnalcyb esasen oradaki alilet başlamıştır. Bitara.fların pro 
afacan olan rahmetli Cavid, kafilenin bu da. Ekseriyetle, sarayda verilen fiyaUan ~ ~ kuruşa çı~mıştır. Bu yn1'ta eüküt edildi. Bunu mütcakib memurlar için kifi olan maaş!an da- testolsnna ve maruz kabca.klan 1N 

önünde düşüne düşüııe yürürken, bir indi ve mahrem kararlar, güphe edil- maddeler ~e Bul~n, Yu- ıuznumedcki bazı maddeler alakadar ha fazla dolduı mıyahm. rarla.rı bağırarak llii.n eylemclerinıt 
den durmuştu. Yanına toplanan ar- memelidir ki, daima işte bu gibi Jıidi- goslavya, lngıltereden bır çok taleb- mdimcnlerc havale olundu ve müte- Fuad Fazlı - Mcvz•ıu bahsolan me rağmen lıarb halintn zaruri kıldıl' 
kadaşlanna dönmÜ§, ciddi bir tavır- sab tevlid eder. Mustafa Kemal Paşa- ler yapılmaktadır. aka:en de lstanbuJ Belediyesi Elek- murlann maaşlarının arttırılması mı- bu tedbirleri aldıldanm söyUyell 
la: nm üçüncü ordu müfettişliğine tayini İngiltere hesabına piyasamızdan trik, Tram\?ay ve Tünel İdareleri U- dır, yoksa kadroya yeni memur ila- garb demokrasileri A.lmaa :maJla,rıDJ. 

- Biliyor musunuz çocuklar? .. de- gerçi, kabinenin erkim sairesini ali - tiftik mübayaa eden firn1alar faali- r.ıttm ?füdürlüh"Üniin Bütçe encümeni 1 vesi midir? Eğer birinci ise biz buna hangi gemi üzerinde bulunursa bo • 
mi§ti. Ne kadar sevinsek yeridir. kadar etmiyen ve zatı devletleri ile yetlerini arttırmışlardır. Dün muh- 1 tarafından bazı tadilatla kabul olu- kanşamnyız. İdarenin bileceği bir iş- lunsun yakalayın za.ptcylemek saJA • 
Çünkü, millet müncisinin istildil yo- Harbiye Nazın arasında cereyanı ta- telif tipte mallardan lngiltereye 600 nan bütçe ve kadrosunun müzakere tir. jhiyeüni üzerine almaktadırlar. Buıt 
luna çıkbğı akşamdır bu gece. Musta- bil görülen bir mesele olduğuna §Üp- balye tiftik sablmıştır. relerine başlandı. 1 Bütçe Encümeni reisi Halil Hilmi dan dolayıdır ki, Almanyamn ticare' 
fa Kemal Pa§anın, hiç şüphe yok ki, he yok. Fakat, müfettiş Paşaya, ma- Bu mailar 106 - 106.5 kuruş üze- VarirJat bütçesinin fasıl fasıl ka- izahat vererek dedi ki: ı ba!nnıındaa, tam vo mecburi bir bıfl 
yurdumuzda kuracağı halis ordusu- hallindeki gekavetin tenkil ve izalesi rindcn muamele görmüştür. bulü csnıısmda ftznlardan Zahid U -1 - Hamdi Rasimin istediği şey e- ~ r:ul halinde bulunmasına çahşabn.11' 
nun pişclarlan sayabiliriz kendimizi. maksadile de olsa, artık kimin arzu ~ ral, varid:ıt bütçesinin geçcrı !"eneye ğer makamlara vcıilen maaşların ki- fadır. 
Haktan temenni ediyorum ki, hepi - ve tensibi ile ve nasıl verildiğini bir VILA YETTE : nazaran 480 bin lira kadar eksile ol- fayetini mevzuu bahsetmekse bu u- 1ngillz1crle Fransızlar, ~ 
miz sağ olalım da, halis yoluna ç - türlü anlıyamadığun ve havsalama Var . . Jtf . k duğunu, bunun sebebinin izahını is- zundur ve zannederim ki b.Jdur. Ben bilmisil t.edblrlerinln tam ve müm)rilll 
karken uğurhyamadığımız o büyük aldıramadığım bu vasi ve mahrem ımızın aıyeye arşı tedi. bu işi tetkik ederken Nafıa Vekfileti- mertebe, gemilere ve annatörleftı • 
ve fedakar va~ ev~ •• in§allah i~ri ve askeri salfilıiyet için, Dahi- kadirşinaslığı İşletme Uı_:ıum Müdürü Hul~i ~ n_in verdiği maaşlarla mukayese et -lrar wnr.iyet>-ek bir ~ide~ 
pek yakında, halis ve istiklile kavuş- lıye Nazırının olsun mütaleasının a- Vali v Beledi R .. d kto Lfıtf" hm.usta malum .. t vcre:-ek dcdı ki: tim ve ona yakın buldum. ru tanin için, bitaraf devletlere~ 
turacağı İstanbulumuzda karşılıya - lırunaaı icab ederdi. lşte hata burada. Kırdar ;ün H yek. heı8!nho ~ -~ - Son h:ırb v37jyeti dolayısi!e e- Hamdi Rasim - Ben bugün veri - yollar da triiste-müştir Şbnal Deni• 
lım · t Ukr l ·· Ş k" ' ase ı ası..tt anesıne gı l ktrik fed ba • ·· 1 l 1 eseı· · r.~ • , mınne ve ş an arımızı öde - a ır Paşa hazretlerini tanımasay _ d ek B 

1 
, c sar en zı sınaı mues.;ese- en maaş an c ım demedim. Bu - zinde Atlantikte Akdenlzde ~ 

mek için ayaklarına kapanalım. Şu dım, mlllet ve memleketine 1'n-.. o-
1 
er 

1 
a tahcı hanı yangınında }ara-perimiz tatili faaliyet etti. Bu suretle gün aldıkları kiifidi,· dedim. Fuad seferİeri n.nnn ,; n 11,,ruı· .......... törı-

a d zl .. -· d f kı ncuq• anan ann atırlannı sormuştur Va- 1 kt "k "d b b" "kta d··şt·· F zlı bi b k . J-r-· r.C 
1 

-..-n a, sı ıyan yuregım en ış rır lan sadakat ve merbut:iyetini bilme- . . . . · e e n vıın a ır mı r u u. a z unu onuşamayız dıyor. ri ·ıe . i , k trol ö 
gibi doğan arzu ve temenni bu oldu seydim şu anda, onun da bir lttihad- lı ve Belcdıye Rcısı bundan başka son Bundan başka şirket zamanında. çim- İşte şay ... ru lıa)Tet bir mütalca. Ne _ • glemı nn ~· muay~en on 1 _....ı 
i 

' ' yangında ··st d"kl · b"" ··k fed d ı man arma ugrıya.rnk haınulc eru-~le. cı entrikasına bile bile alet oldu w na go er ı erı uyu a- di söylenme!{i doğru olmıyan bir en karışamayız. Sanıyen Halil Hilmi . · •. ' • 
y.. ki . d ·ı h gu kit l k d l ·ı "tf . ..d.. .. .. beb .... d tra "d . 1 Naf V k~' ·1 t.etkık ettinneleri lhzumile karşıl9I ure en yur acısı e yanan, a- hükmedeceğim geliyor. Jf'akat Şakir r ı o ayısı c ı aıye mu urunu tıe yuzun en mvıy ı aresıne maaş an ıa e uıetı e mukayese 1 d n . 1 . .__. 

p- · t"kl"l w • tcb ·k t · ti fazl ü 1 1 k ~'- 1 ak . tmiş 8 . h • .. mıs ar ır. una ıtnat etm len ~-n.ı:ı ve ıs ı a ugruna can alıp can Yer P!lsa, bütün bu vasi salahi'-·etlerin n e mıs r. a cret e e e l. ıA satım ta ı - e ıı uımsı mucssese Nafıa Ve- ,_ · h. . t• 1.1 b u1 ,_ • • ,,e 
· ·· alan b sek' .. J vvvv • T b"" b" b .• b"' la . k~' t• k d . H:r, ce ır ıs ıma ı e, arn e~rmuı 

meyı goze u on ız Türk fe- padişah hazretleri ile zatı devletinizin J mış. ~ ıı ız u gayrım .ı yo gıt- cuc ı a ar maaş vcrırse ben bunu k•kt 1 b k 1 ahali riJll 
daisi hep birden uğuldar gibi hay - malümat ve iradeleri ile hat.ti bazı HALKEVLER NDE: mcdik ve tramvaya n:rılen elektriğin şay:ını dikkat bulurum. Mukayese 

1 ·kz~~nın;; u ontro m e 
kırmışlardı. itirazlar dermeyan etm~ine rafrmen Profeaör F ... hrad~ln ücretini indirdik. Bu itibarla vari<!at Nafıa Vekaietile değı1, belediye ile 

86
' e 

1 
ece ır... ..ft ... 

ı\ - - · C "d · c ' '" t. b ktad d b' ---'clı F in ·:ıh d Naf v A • • 1sta Bu suretle mutt.efik de,·Jctler ı.a-. gzını opeyım avı ... Dedık- Mustafa Kemal Pa a tarafından bu Kerlm'n 1 0 fe u no an a ıraz ·~ . ar n ve~ u ıa eki1etinın nbuJ- .. . . • ' ..,. 
lerin ı · şaıı h 1 • ' r n r n 1 b k d b · ı d" - b" d k" + .... ı. ·ı • til pıJ ah d . . hl mumkiın mertebe sen bıtirmek .., 0 ur ın a ··· sal.lhıyct emrinin kendisine dikte et- Pr f .. u a ar anz o masının ıJer ır se- a ı ~.,-.ı a e ya m y ı. Bızım . . . . 

1335 yılı haziranının ikinci günü tirildiğini bcvarı ve itiraf ile teveccüh .. o csor D.~ktor Fahreddin Kerim bcbi de devlete verilen ıstihl~ ':ergi- belcdiycdl! çalışan binlerce memurla- hasmı sarsmaJ,; ıçm ı~bsadı U-,dbıı: 
ak§a~ i?i. Nişantaşındaki sadan:t edecek mes~liyetten teberrl ediyor. Gokay ~ugu~ sa~t 6:5 da Beyoğlu si yüzündendir. nıruzın 8!dığl ~aaş ~ayet azd~- Bu ~. ~lıınca ~U\'letlcnle ~aşvurıo 
k~~agı b~ gam ve kasavet kaynagı Sonra. zab devletlerinin bu emri, Halkevınde Telkınterın hayatta .te- Zahid Ura1 _ Varidatın azalma _ ortada bır hakıkat ıken ne dıye e- go~ıımcktedırler .• Bu gale ~ 
gıbı sessız ve hareketsizdi. Damad Mustafa Kemnl Paşaya itasından e\·- Biri,, mevzulu bir konferans verecek- sında diğer amiller de vard!.r. Kanun sa.sen dolgun maaş alanların maaş- ı ris ile I..ondra, ~ır ta~.~ r 
p~~· yazı odasında, masanın yanın - veJ, bir defa olsun tedkik etmemeniz .. tir. mucibince tramvaylarda. bed:ıva se- lanna zam yapalım. ,harb ım.tıası~dakı lşhirligını t.esbit 
daxı maroken koltuğa gömülmüşti.i. Damad Pa~a gömüldüğü koltukta yahat için ancak 300 paso vcrilebili- Dedi ve 939 kadrosunun kabulünü dcrlerl,<'n, dığer taraftoo da ~ 
Sanki, karalara bürünmüştü . .Alnı kı-l~inirli bir hn~eketlc fırlamıştJ. Gazab~ DENiZLERDE : yor. Halbuki ben bir çok pasosuz eş- istedi. Uzıın süren münakaşalardan Jhr~tnun miisadercsl tedbirlerini 111 
n§ml§. kaşlan çaWmış, suratı asıJ- lı bir nazarla muhatabına fena fena D ) hasın tr:unvaya bedava bindiklerini sonra meslis yeni hazırlanan kadroyu I tanzim yoluua gltnıcktedirler. 
mıştı. Yazı masasınm. mukabil tara- bakbktan sonra, boğuk bir sesle: um upınar kurtanldı görüyorum. öyle zannediyorum ki kab~~ etti. Hn iki müttefik de,•iet, bu yeni; 
fmdaki koltuk~ da Ali Kem.al ~y o- _Kim söylüyor bunlan? diye ba- Tekirdağından Mudanyaya gitmek tramvaylarda yapılan kontrol!er nok- . Muz:ıkereJer. ~~asında Za~id U'°:11, yaset., atllırken ellerinden geldiği r/I 
t~yor~u. :Salinde? ~~ kı, o da ğırmıştı. Harbiye ve Bahriye Nazır- te olan Dumlupınar vapuru evvelki sandır. ıd~e h~ mildure ~to~?~ıl ~hsı: bette hitca.r:Lflu.ra zarar v~ 
::n :~ı, pek ~ın_ır~~ ıdi. Som~~- lan ile birJikte ve bir encümen halin- gün saat 14 de lmralı adası civannda Ekrem Tur - Zahid Uralın bah- sab dıye. ~ır.para ~erıldıgını soyl~~·· j maksndıoı ta.kib ~ttiklerinJ de flfdlll" 

k ~vır!a duş~~~~~du: Y~z~. de toplanıp, Mustafa Kemal Paşanın karaya oturmuştur. Vapurda bulu _ settiğı amiller hiç mevzuu bahsola-
1~ müdilru l:b!kı ~u hususta m~- ren he~·an Ptmişlerdir. Yalnız ~ 

sı sık ürpenyor, gozlugu bır turlu dermeyan ettiği salahiyet hususunda- nan yolculan Denizyollan idaresinin maz. Çünkii bu seneye nisbetJe yük- kit cevabi~ verdı. Nıhayct uzun su- fiili~ıı.tta ne suretle ttt.ahür ~ 
yerinde duramıyor, ikide birde dü- ki taıeb ve tekliflerini tedkik etmele- S . al--'- B .. .. sek olan varidat bütçesinin bulundu- ren ~:ızı muzakerelerden sonra kadro de me~;huldür. 
eüyordu. • us vapuru tuna. ursaya gotur - - 1 d b • . ve butçe aynen kabul olundu 

ri emrini, bizzat ben \•erm>otim , .. eh- ·· t•• gu 7.aman ar n u amiller mevcud- · Bu sehcbden, .ı kiinunue,'\·ele _. 
Bir haftadanberi, Damad Paşanın "'!i.... .m muş ur. • ••• . ..-AııL 

.nahrem ve hususi müşavirliği vazi- med Ali Beye o gün huzuru şahane- Hadise mahalline gemi kurtarma- du. Mevcud pasolar bugünkünden da Palenglderya G b dar bırakılan mühletin lıltamJ_-:;& 
lesini yapmakta olan İhsan Bey de, ele. Bunca mehamı umuru stya.siye ile L tabii . . . . ha fazlaydı. Arkadaşlar, emin olunuz anı otu miişkrek l n;.,riliz - Fransıı. mnJcaDI'""""' 

nın aroz sıyesı gıtmış ve Dum- ki hakiki am·1 "d .. d .. ·· ·· - · · · · · tf' 
diğer bir masanın üzerine eğilmiş, o ~eşgul bulunan hiçbir eadriızaın, bu lupınarı dün n.kşa:n yüzdürmüstür. d d"nl d~klı ~reizd~u uruntd un :ıg-ı -· bı~ısal tc~~ırlcnniu. ne şekilde .., 
ıiln İtilaf devletıe1' mümessillerinden gıbı teferrUatı umur ile meşgul ola- . . .. ~ . :~n ~ 1 c 1 erım ır. are ener- 20 0 I b cclh ı>dcc<-gı 'c ıırntik sah;ı.da. ne :s-

m2"7, Beyefendi. Hata, ne bende ve ne K.aza.zede gemının.bugun sabahle.yın Jık bır halde çalışıyor ve eskiye na-, S"n.e evve atan retle neticclcı· dog'hıracaıl·ı ... _,_,.,... 
biri tarafından Babıiliye gönderilen - ı ı k " ~ 
bir notayı türkçeye çevirmekle meş- de, hişisümmehaşA, padişah hazret- ımanunıza ge mesı beklenmektedır. zaran daha mükemmeldir. 1 gamı çı arıhyor mekb~,lir. 
gul bulunuyordu. letindedir. Vükeli encümeni, bunu j Bakırköy1inde bundan 20 .sene ev- Dr. J~ESAD SAG"1 

Salon, bir mezar sükfuı ve sükfıtu- trokik etmiş, hatta muvafık olduğu r '\ vel batmış olan Pelengidcrya gaınbo------ • • ... • • _...,.... 
4a bürllnmllştU. Duvardaki saatin l;eyan ve kararını havi bir mazbata i- Okuyucularımız H .. A . . tunun çıkarılması münakasaya ko - Çana kkale postahan ... 
muntazam tıkırtılanndan, Damad le, mütalealarını meclisi hassa bil-, enuz dhye Teşkı- nulmuştur. Bu nıUnakasaya iGtirakl genlfllyor 
Pqanm sinirli parmaklan arasında dırrnişlerdir. l a-tı na K edecek mütcahhldler garnbotun dc-I ç kk 1 (H -f) _ .. Jtlll avuşamıyan . ak k d" 1 k ;ana a e llSUl'<.I - Çana.-
dönen kehribar teebihin intizamsız Ali Kemal Bey, bu beyanat karşı- Diyor ki' •, ~ır ~~nı en ı a aca ' top, ma- postahanesinin darlığına dair ya:Dos'. 
ııkırtılanndan, thsan Beyin arasıra sında cidden kızmış. kızarmıştı. ls- Bir Kaza kınc ve dıger aksamını hiıkfunete zı na.zarı itibara alan Posta Tel°f;rJ 
kanştırdığı klğıdlann lıı§ırtısından tihza kan§lk tehevvürlü bir tavırla: ~acaktır. Umum Müdiirlüğü derhal bir ~ 
ba§ka koca salonda, bir ses işitilmi- - Mademki öyledir, P~a hazret- MOTEF'E'nR/K .• hane binasının kiralanması için rJJll' 
yordu le · d ·ştl Mustaf Memleket işleri hakkındaki ya- lerde uğraşır. Her sene 600 deıı "' ...J1 

. n, .~ı . a Kemal P~a - 1 zılarile ve okuyucularınızın derd- fazla erkek, büyük gebirlcre ak- • • keze emir vermiştir. Çanakkale_~ 
u-Damad Paea. bir aralık bu sessiz- n;n. hilifı.~~ ve kanun olarak işden! lerini, dileklerini neşretmekte se- maktadır. Eg-er bunlar ailelerile Eskı Şark Şımendifer te Telgraf MüdürlilğU bu emir~;. 
ği bozmuetu. Alıklık ifade eden bir eı çektirdigı Samsun mutasarrıfı ile •d • k"' • ne pastahanenin karşısındaki biılH 

CaAJ"la Ali Kemal Beye uzun . r UdUrü ün vazifeJ . vimH gazeteniz ön safda bulunu- beraber yap.salardı, tllphesiz bu ı aresı ar venyor k. ,,, 
bıkmıe. bir uzun po 18 °.1 n . enne derhal yor. Ben de size memleketimin kasabanın nllfusu bir misli artar- Tasfıye halinde bulunan eski Şark ~ra ~e tutınu~tur. Ş.inıdi pos~_ .. 

. feY ICSylemek ister gibi iadelen hususu ile, emır buvu ... ınuz n..-~-·ollan İdaresi, ı.:_.....ıı __ larma nın bır kısmı bu yenı tutulan btDN' te.Jcrar tekrar tkumn ,J-· çok acıklı derdlerini yazıyorum; dı. Ben bizzat bu kasabalı oldu- ~Uil,I., ~ 
yu uttu. Baeuıı da, Mehmed Ali Bey meegul olsun.. bu da: İsparta viliyetine bağlı ğum için bu yazılan mahcubiyet- teniata Nı§lamı§br. taşınacalrbr. 

Kulunuz, DahWye Nazın sıfatile, or- Sütçüler kazasıdır. 18 bin nüfusu le yazıyorum. Aile ocağını ve ço- tık olarak 15 ıer İsviçre frangı tev ... v.en 1 Sabah~ du mUfettielerlııJn dahill idare, nasıb olan bu kasaba henll7. kaza olalı luk çocuğunu terkedip senelerce zi edecektir . 
.& • ve azil loJ.eri ile meorul olmalannı tec 14 ay olmuştur. Bir kazada en şehirlerde idaresini temin edeme- Een•f C&ml)'ellerlaln 

vb edemem doğrusu. :».:ızur görürsil- lUzumlu olan adliye tef}tili.tı h&Jl yince o aile ocağı 'V'lı..ı-A- mı? blltcelerl 

Abone Bedeli 

IENELIK 

1 AYLI K 
1 AYLIK 
1 AYLIK 

T Drkfye 

1400 KU"'I 

7IO • 
400 • 
110 • 

Ecnebi 

27.JO Kurvı 
1410 • 
800 • 
IOO a 

Pa.ta ittihadına dahil olnıına ecnebi 
memleketler. Sendi.il llOG. alil ~biı 
~ 1900, üç ll71ıiı 1000 ı...-....... _ ---ueWK· -
Adres tebdili için 71rmi Mt ~ 

pul &öndermek ıarrz da. 

nilz bu huauada bendenizl. 1 edi Halk ahk · ... ı.. 3~ ge m . m eme ı~ gün- Burada deh§eUi dut bolluğu var-
Şiddetli bir münakap eek1ini alan terce yaya olarak lspartaya ve E- dır. Acaba ipekçilik ihya edile

mtıbahue wı:adıkça uzamı§, vakit de ğirdire gitmekte ve henüz yeni mez mi? Aşılanmıya muhtaç bin
gece yansmı bulmuştu. Ali Kemal doğan, kucağı çocuklu anneler, bi- lerce zeytin fidanı vardır. Hesab
Bey, Kuata.fa Kemal Paşanın derhal çareler mahkeme icin sarp dağlar sız ormanlarile bilhassa meghur
azlini, İstanbula celbini istiyor, taJe- qmaktadır. dur. Bu ~osc ikmal edilse diyebi
btni lsrı..rla ve hattA Dahiliye Nezare.. On be~ sene önce inşasına baş- lirim ki halk kısmen göçebe haya
tf nden iırt.ifa edeceği tehdidi ile tek- lanan ıose hill yapılmamı~. tından kurtulur. Bu acıklı mektu
r'll' ediyordu. İsrarlannda, adeti İ- Bu kazanın erkekleri büyük i0- bumu milmkUn olduğu kadar kı
tilif devletleri mümessillerini, hatta, hirlerdC', bilhassa İstanbulda sey- saltarak şikayet sütununuzda neş
patrikhane kapu ı · • 1SlIU tanzir yar 1:>ÜtçülUk!e uğraşırlar. Bu yUz- relmenizi bekler aliikadar makam-
eden'esiııf' ileri var. Vaktin ge- den kazanın nüfusunun üçte ikisi- 1arın dikkat nazarını çekmenizi 

lılarangm, Sıvacı, Sütçü n Kahve
ciler Cemiyetleri aenelik bütçelerini 
bazırlaml§lar ve mürakabe heyetine 
vermielerdir. M cemiyet esnaf ço -
cuk1an için açılacak kamplara sarfe
dilmd üzere 4000 lira ayırmıştır. 
Kamplara 100 tane mekteblerde iyi 
derece al9IllŞ çocukla 50 aded sakat 
ve alil esnaf çccuğu alınacaktır. ----Deniz harb afgortaıarı 

•rHI 
Avrupada deniz harbinin §iddetlen-

TAJ<VIM 

358 H oŞeyval 1 

Glıll 334- Ay ı 11 

Ez11ni ..Jaat 

~ laı. farkınJa olamıyordu. ııi kadınlar te§kll eder. Erkekleri çok rica ederim. 
------------..... :_..ıı [Devamı var] senelerce bekar vaziyette gurbet- ômt:T Jirtan meai üzerine Şimal Denizi ve Atlan- &tllidı fıa orucu 

t:k için harb a~gortaıan yilY~. l ._ ________ ..,,._. 



Selalt• ı • 

Mesud Avrupa 
Ordusuna Hazır 

(B:ışmakaloocn devam) 

as a m ı z 1 Gaf e~k~nun Mecliste 
Muhım Beyanatı 

giliz zabitleri oraya hududda bazı t • A zlmll ly _ 
Alman mtinıessillerile bir sulh mü- Si ÇI o r "TUrklyenln 
zakeresi esasları hazırlamak için gel· ••ti Balkanı r çok 
mişlerdi. Hatta, İngiliz zabitleri Fe- nafiz clmufbır" 
lemenk hükfımetinden hakikati sak- Tı"caret Vekı"lı"nı·n Nutku Bükreş, 29 (Hususi) - Hariciye 
lamanu§1ardı; Felemenk hükumeti \ Nazırı Gafenko bugün mecliste, bil 

ri Veridi E 
s 

. \ Rnştarafı ı incide) }miş 7 fırkadan mürekkeb olub Lago- zabit terlik etmişti. . . NazrnlTopçuoğlu bUIUn tUtUnlerlmlzin satd ca§ını çinde ticari münasebetlerin devam e-
de onlan koutrol için ynnlarma bir 1 tün memleketlerle normal şartlar i-

..a lflalik bir devlet olarak tanıyoruz. da gölü ile Finlnnd.iya körfezi arasın- Şu malUmata nazaran 1ngılız za- atiyllyerek köylüye mUhlm tavslyelarıis bulundu deceğini, harici siyasetin değişmiye • 
Sovyetler Birliği Finlandiya milletine daki daimi istihkamların himayesi bitlerinin Felemenk toprakları üze- ceğini, büyük şimal komşusu Sovyet· 
Yardım etmek onun hürriyetini ga· altında bulunmaktadır. Bu istihkam- rinden Alman hududuna kadar iler- Ankara 29 (Hususi) - Ticaret kinde bizi büyük zorluklarla karşılaş ler Rusyasile bir dostluk havası ida • 
ranti eylemek' emelindedir. Hüku~~- l~ra Mannerheim hattı denilmekte - Ieıneleri ~ir sul~ t~bbüsile alaka- Vekili~iz ~~i .'.1'opçu~ğlu. bu~ tırıı:. . . .. • me edileceğini, Macarlar ve Bulgar -
tirnizin yegane hedefi Sovyetler Bır~- dır. dar oldugımda hiç şup~e yoktur. İn· radyo ile tutün ~us~ıllerı_ne ~~~b Fiyatla:, ~nsıne gore ~sgıın, ge • larla da_ dostça anla~~ak arzus!.ında 
ğinin Leningradın emniyetini te~ Rus Not.ası Va.~ingtonda Nefret giliz Röyter telgraf aJansı Alma~- ederek harb vazıyetı dola~sılc tutun ~en senenın fıyntına ~uadıl :Utulm~- bulundugunu söylcmışt.ir. 
eylemektir. Bu hedef §U veya bu Fın- Ve İııfin.llc Karşılandı larla el altından cereyan eden bu mu- piyasamızın maruz kaldıgı şartlan ga çalışılacaktır. Telaş etmıyenle~~n Türldyt'nin Rolii Ve Faaliyeti 
hndiya hükumetinin hüsnüniyetine Vaşington, 29 (A.A.) - Havas: zakerelerde FUhrer'in iktıdar mevki- tahlil etmiş, Türk köylilsünün mah- istikbalde daha fazla kazanması mus Gafeııco Moskova müzakereleri _ 
tabi kalamaz . .Maamafih bu mesele • Sovyet • Finlandiya ademi tecavtiz inde kalması ve na.syonal • sosyaliz- sullerini değeri ile satabilmelerini te-1 teb'ıı.d değildir. .. nin muvakkaten inkıtaından Türk _ 
tıin muvafık şartlar içinde. ~~Hinin paktının _feshi ~erik~ diplomatik min. de hiıkim vaziyeti m~h~aza et- min iç~ uğraşan h~kfımetin tütün Tütünlerinizin. isk~~~ı taayyun Sovyet münasebetlerinin müteessir 
Finlandiya ile Sovyetler Bırlıgı ara- mahfellerınde derın bır nefret ve mesı esaslarının kabul edilmış oldu· ! meselesıle de ehemmıyetle meşgul ol- etmeden pazarlıga gınşıp satmayı - l olmamış bulunnıasındaıı dolayı mem
ınndaki iyi münasebatta yeni devre infial hasıl etmiştir. MezkO.r mahfel- ğunu bile tMrih etmiş, bu sure~!~, duğunu söylemiştir. Vekil demiştir J nız. Denklerin damgalanıp haftaıa:ca nuniyetini bevan etmiştir. 
tçabileceği kanaatindeyiz. lere göre, bu tedbir, Rusynnın, Fin- Felemenk - Alman hududunda lngılız ki: ve hatta aylarca sonra muayenesıne .. _. • B l.k 

l d' d . "sl . terk" h kk b"tl . . h" . ti . b'ld"r"lm·yen Tüt·· l . . . ta ·1 t 1 . d . . Bu su Muteakıben Rwnanyanın a· an !ll ıl nely n~n CBV bı ank_ıy8ayı enız ~ e~ . ı a m- za ı erın~~ u':'1
11
ye.

1
en .. ıakı ı 1 ı. - .. Ull •• e~mızın . mamı e satı · ı katıyen mey anb_vermeymız... .. : antantı memlcketlerile olan iyi mü- . 

. da ı ovyet teklıflerını kabule mec- Alman mumesSl ene muz ere enn- ması ıçın butun tedbırler alınmış ır. retle satışların ıraz yavaş yurumesı .. eb rU • k d . 
b" ~o~kova, 29 

(A.A.) - Tass aJansı bur etmek için tazyike devıtm arzu- de Alınan hükümeti için de hiç gizli Piyasanın 4 ilkkanun pazartesi günü znruridir. Bunda bir mahzur yoktur. n.ase~tJerıııı t a z ettırere emış-
ıld~yor:. .. . . ü sunda olduğunu göstermektedir. kapaklı bir nokta bulunmndığını göze l açılmasına karar verdik. Buna sebeb'Fakat muhakkak pek çok haksızlığın tir"k~.' . . . . . 
• Finl~ndıya ~l~~fımetinın Sovyet ~ Fransız Ga7.eteleri Ateş Püskürüyor çarptırmak istemişti. memleketimizden mühim mübayaat- önüne geçebilir. Turkı):enın halısnne faabyetınde~ 
k~etme verdıgı cevabda hud~d ha· Paris 29 (A.A.) - Havas: İşte bir iki gün evvel haber aldığı- 11 ta bulunan Glen kumpanyasının u- A - · t'"tünler iı>e vanyacak memleketın ve memleket etrafındakı dıses· hakk d y pılan tahkıkntın ' şagı cıns u ' ~ ol d · 

1 
· k t•• · t' · ı af ı ın ~ . ~ . Matbuat hulasası: mız bu hakikatle bunun arkası sıra, mum müdürü ile tzmir müdürünün evsafta olmak şartile başta İnhisar enız erın a ı emnıye ını mu 1 aza 

nıenfi neticelerı bıldınlmekte ve S~~: Rus • Finlandiya gerginliği bu sa- İngiltere Başvekili tarafından mütte- bindikleri vapurun İngiliz kontrol İd . ld !'hı halde başka alıcılar da' etmek kaygıısu ve harbin bu mınta 
~=t hükumetinin mevzuu bahsettıgı bah birçok aazctelerin tefsiratına fiklerin harb gayesi hakkında verilen gemileri tarafından Maltaya götü- b alres~ot u.:> katara sim.yetine mani olmak azminl 
~"Yetler İttihadına karşı hasmane . 0 

• • . d b 1 d - .. u ac:ı ır. . ... 
h . d mevzu teşk·l etmektedır. ızahat arasında bır teza u un ugu- ri.ilmesidir. Piyasa açılırken bu mu -

1 
h" İd . r ta al goıuyol'11z ... a~ketin Finlandıyalılar tarafın an ed' B 'k' hid' · b" n ısar aresı, en ucuz ıva m 

"" 1 '- .. 1 1 t d' I'·t Pöti Parizien'de, Bourgues, alınan nu zann ıyoruz. u ı ı ıseyı ı- him müşterinin, ihtiyarında olmıyan "b . etmeg-e ralışan bir ticaret B!l§\'ekilin Nutku ....... pı madıgı soy enme < c ır. '.U aa · . .. .. .b. 1 il t lif ed · nız İhtimal . . . . d - mu ayaa :. 
tın h d d h d klaştı 1 ası haberler karşısında çok bOObın goru- n ır er e e eınıyo · bır sebeble pıyasa harıcı kalması og- . g·b· deg·n piyasadaki nazımlık ro Bükreş, 29 (A.A.) _ Radar aj n· u u attın an uza rı m .. · · · k' ·· pan tezad gazetelere ak· evı ı 1 • 
i~in k t~ b bl d 1 amakla nuyor Ye yazını şu suretle bıtırıyor: ı go~ çar _ .. . l ru bulunmamıştır.,, lünün müstahsil ve köylüye temine- sı bildiriyor: 
berab a ı;; ~ ~ me;~ü;e~ kıtan· "Moskova yeni hudud hadiseleri seden ızal~atın ~ı~alı~ yuzU_nden hu- Vekil şu noktalara dikkat edilme -

1
d c;.· b .. yük f d Udrik bir dev Başvekil Tataresku, radyoda umu-

Un Yh~rt, k bn'lan ya. k·lmesi mese vaki olduğunu bildiriyor. Bu çok fe- sule gelmış zahın zır şeydır. Fakat sini söylemiştir: l ect eo~. u . a~b~yhı mreket edecek mi vaziyet Ye lıilkumetin proğrarnı 
.•• u e a ı en gerı çe ı • b' · · · he halde meselenin hu vaziyetinde · · · k d l 1 e muesı,;escsı gı 1 a • · · lesin· :; __ ,_ ~ ded' Notada na ır ışarettır. Belkı de pek az za • r "- Ekserıyctle şımdıye a ar o - . hakkında uzun izahat venruştir. 1 mıu.JAercye ama ır. ı ' !{ ı··a k" k 1 .. zihinlerin takılıp kalması zaruridir - ·b· · ı d ·t· tır. l<lnıa d" h .. ,.,... t· h. discnin ta _ man sonra. are ı e ı ar arın uze· · dugu gı ı pıyasanın açı ışın an ı ı • • b t' -· . b'" Başvekil harici siyasetten bahse. 

n ıyn U11.ume ı, a ' · ·ı aı;., k S · Çünkü hem Hitleri ve nasyonal • .. .. f 
1 

b ·ı Umumı Harbde kay et ıgımız u-tnanı t . . . . C 1. berzahın- rıne mermı er ....şece , ovyet gemı- .. baren uç beş gun zar ınr a eş on mı , .. .. .. . d 
1 

.
1
. , derken harbin yalnız muhnribler için 

en envın ıçın, are ıe 1 · d H 1 • · . • , . sosyalizmi iktidnr mevkıınde bırak - . · · · ·· ld kt yuk tutun pıyasalann an ngı ız 'e 1 
da, 24: liil 1928 tarihli mukavele erı e e smkıyı <1evırecekıerdıı'. Av · yon kılo ıyı tutun satı ı an sonra .. • . . . değil, harb dışında kalmış olan mem-
rn .. ey . . f nıJ.ıada ;;ı:ayıf bir milletin istiklal ve mak, hem mesud, hak ve ndalet pren- · alım satımın durmasına meydan ver- Fransız pazarlarını hukumetınızın al il k tl . . d tc ·l'd ettiği zorluklad:ıcıbı~ce, hudud ko?1ıserlerı tara ın hürriyetine karşı yeni bir suikasd siplcrine hürmetkar. mukadderatları- ' mivecegı-·z Kumpanvulnrdan bazıları dığı tedbirler sayesinde tütünlerimize e e lertmıçın Re \l ı bita f kai-

n ınuşterek tahkıkat yapılmasını k . k d"I . t . t . .1 - · w ·a b 
1 

kt , .... k rı ana ı.~, umnnyanın ra 
tAL1. . yapılmak üzeredir. nı endı en ı erme ayın e rnış mı • ı rekilse dahi avni şartlarla diğer alı- yenı en açmış u unnıa nyız. ı u - d • b.ld' . . 
"ÇJ{ ıf ctmektedır. " ... k b b' A :. • . . . . . . . . . _. . ıgmı ı ırınış. n M"h! t v . Matin gazetesinde Jean Fabrv de let ve devletlerden muıe ke ır v- cılar mübn.yaata devam cdecektır. sek ıştira b.hılıyetlerını bıldıgınız bu .. R ·ıı t' 

1 
ke d" 

J<~u ynh 
18 8

2nn9 t(A Au ) ~ Semu~tl ayni neticeye varmakta ve Alma~ya- rupa viicude getirmek çok zor değil, Bundan emin olunuz. Telaşınız siz-, memleketler 20 sene tütünlerimize k-dd umtan~·~ n~ıö eU~Y\~~~ R: ı 
pcn ag . . - ovye e· k . kru sızdır İngiliz Başvekilinin b' .. . 1 akl d mu a era ı ıçın v ~ce . -

!in, bu .. Fı 1 d'yaya bir ültima- nın da Avusturya, Bohemya ve Polon ço .
1

1:1'1 .. 
1 
••. •. . leri izrar eder, tedbirlerimizin tat ı - muşterı o ac ar ır.,. manya bitaraftır bitaraf kalacaktır. t gun, n an ı d . d' R . . bu ıkı ışı bınbırıle nasıl telıfe mu- ' 0

tn vererek son hadiseler dolayısi- ya a §ım ı usyanın Fınlandıyaya - k - · ~.....-... - · Arzusu blltiln milletlerle ve bilhassa 
1 ' k t - k k t · t• · vaffak olacagını anlamak gerçe ten - • . .. 
e, F'inlandiya kıtaıarmın, ıs saat a~ yap ı'? or_ u ma sıyase mı merak edilecek bir mesele teşkil e- T . t e • "' t 1 u. !( 1 · d; r r komşula.rile dostluk rnUnasebetlennın 
~tnda Carelie ~udu~u?da.n ~5 ldw: tatbik eylemış _oldu~u hatırlatmak- der. İşte zihnimizi tereddiide düı::iir- asıra1aneasrın ( 3 y] .~uv O! , ! • " idanıesidir.,, 
'll metre içeri çekılmcsını ıstiyecegı tadır. Fabry dıyor .kı. düifünden bahsetti!?imiz noktalardan ~ • • ( B. ~tarnfı 1 incide ) Demiştir. 
b dende ve Politikcn gazetelerinin u.suller :rar~e~ı~or. Fakat kud • biri budur. 

0 uamcı e ergısı keri maknmat turnfınclan fevkalade Başvekil, dahili siyaset sahasında · 
Qelsink' h b' · ta f da ha retlı cfendılerın kuçuk devletlerle tıp- . 

1 1 
• t · 

1 
f • • • • . w .. 

b ı ınu a ırıerı ra ın n • . . _ . . Saniyen I<,elemenk hududundaki ( B""cfarnfı ı incide ) mezumy t ı'r e zıraa ış er ıçın vcrı- ıkı programı me\'cud oldugunu soyle-er veril kt d' kı kedılerın farelerle oyııadıgı. gıbı ' ~ • · kk d ·
1 

·ı . . . 
t'i nıe e ır. . . d ki . b r hadiseyi bir tarafa bırakarak Almnn· "- Elimizdeki muamele vergisi len mezunıyetıer ha ın a ı tı ınz e- miRtir. Bunlardan bırı derhal yapıla-
; ~ıtaınn Bir Kllonıotre ~kildı oyna 

1 a~ı u ~~ oyunun ne su • yanın kal'i mağlubiyeti neticesinde ı ıu tasir ameli ·e ·ini saıih suret- dilmiş olan tedbirlerin hakilci mana- C'ak işlere aiddir, diğeıi ise uzun va-
1_ at:ionaıe Tidende gazetesı, Fin • retle netıcelendıgı malumumuzdur. b. •lh ld ed'I · 'ht" ı· · d". kam 1 } " : • sını Pöstermekte oldug'h.ın•ı yazmak- deli bir IJrog-ramdır. 
"11ld" T hd'd "hta ı b' k b ır su e c 1 mesı 1 ıma ını u te muaf tu• • ıurtur Tasfıye amchyc- 0 

\' !Yanın bugiln Sovyetlerc ccvab . ~ ı ~c. ı r ar ır nn anyosu f;iİnelim. Böyle bir sulh yapılırsa A- . ~ ı • . . tadır. Tataresku bundan sonra milli in· 
er-eceğinı ve hlisnüniyetinin yeni bir ıçınde bıtıyor. . t ad 1 b' "t U t ' 1 sini sanlı surette mukcllcf tutmuş • Bu ecnebi mehafile göre mezuni- 'b t ' . . haf silah 

tllls~alini göstereceğini yazmaktadır. Sovyetler birliğinin Finlandiya vusbil~ry Çal p el ısıle m racLeaah.otu- tw·. Orta yerde dava şu ikisi beraber yetlerin sebcbleri az çok .. siyasidiral zıtıa vclıasayı~ıhntimutl nzası:l 1 • 
.. .. A • k . . . . nn ır; e cos ova tyaya ve ıs a- ·ı.· .. b' . .. ~ • . : na a nan ı ya arın aı e erıne 

t\, en, pazar gunku hadıscden sonra arşısındakı usul ve delıllerıne gelın- .11• h d dl d h'l' d t k olacak olursa, bu ll\l ışı n ınuesse Hakikati hnlüe bu mezunıyetler hnlı d d'ln . f. tl .+--.nn 
'ltılaıı b . . . na mı ı u u an a ı m e e ?rar . yar ım c ı ıcsı. ıyn arın aı..u.w>t ~t' • diya ileri hatlan, geriye doğru c~, u usuller ve .debiler. garıp bır ~e- istiklfıl verilir. Fakat Avrupa ~ulhil- se bernber yapacak olu:'Sa, tasfıye - hazırda ttaiyı.nın harb kuvvetini de- ile mücadele milli müdafaa için l!. 

kılometre çekilmiştir. kılde ve daha hamaue hır surette Al- .. d ti' • t . . ir· bu kadan den dolavı mukellef olmalı mıdır, yok ğiştirecek mahiyette değildir. ' . . . · 
1 

cak 
tabi . . h 1 ak nun, saa e nın emını !>ıın • zım ola.n parayı tcmın ıçın yapı a 

Ioskovn. Radyosunun Finlere man yesını atır atın. tadı~. Y~- kfil'i midir? Bu meseleler hallolunur- sa 5lıranın verdiği knrnı:dan a?laşı_ı-luAblukı Ebediyen Deva~ı F~en~r.z!,, tasarruflar hakkında alınan tedblr-
h Ağır llücumlo.n lan, hayasızlık v.e.·fe~a .~ı.~et hıç hır sa Avrupa saadete kavuşmuş adde- dığı veçhile bu, tıı.sirin mi.ıtemmım bı~ j R~~n, ?9 (A.A.) - s~efnnı aJansı !eri anlatmış, objektif tenldtlere im-

, ~Oskova, 29 (A.A.) - Sovyet rad zaman bu kadar ı~ı yüzlulukle ortaya dilebilecek mid;r., ıameliyesi gibi ı. uafıyete gidilmclı tcblıg edıyor: k~ k .. .. ·ı . d 
Osun · · h" d ki çıkmamış kurt ve kuzu hik&yes· l · ... · · l ·ıt · ç kk 1 SU , ·s ·an veııne uzcre sansur reJ mm e • un Finlandiya aley ın c pro- . • ı uç Buna hayır cevabını vermek için midir? Dava budur. Yoksa ayrı ol • ngı erenın nna a e, \C)~, 

1 
d -· ·krw· 

1 
d 

1 
· , 

.~llndası, bu sabah şiddetinin son bır zaman bu kadar yerinde bir tat - uzun dii""ınmegre hacet '-'oktur zan- dtıiTtı t..nkdı"rde sekki <·üphc '-'Ol~tur Cebeliittank, Manş kapılarını \'C f s - y~plı and e?1t~ı ıgı my ey emış 'e 
~°"'di · · bik b l tı qu ol o• • " 9 J ' • , d d · · k ROV e emış ır: 
bi .... ne varmıştır. Bu sabahkı ılk. e· u mamış. r . ., . nediyoruz. Bir kere, Cihan Harbini Şimdi bugiiu mcmlcltctimizde, mer - koçya ıle No~·eç arasın a enı~ı a- ' ~UY.un müddeti istilzam eden ısla 
ıı,.:".YOnda Helsinki hilkUıneti erkanı Londra, Bır Taarruza lntıza.r ·· k"b kt d'l · bUtü Ih patmak suretıle Almanyayı bogrnak ı · 
'-\1.J.d • mutea 1 a e ı mış n su mu- kezde ve rniilhakatta gerek zeytinya- . . - . hat pıogrıınuna gelince bu program 

Uz köpekler,, diye tavsif edil • Edıyor ahcdenamelerinin yeni baştan t,.ı ki- • . kudretine sahıb oldugunu ısbat et .

1 

. . . . ' .. ıı.~letd.ir Londra, 29 (A.A.) - So\·yet Rus- . . . . . k k ğı, gerekse diğer nebatlardan yag ıs- meğc uğr~nn New Chroniclc gaze- hedef ılıbarıle mıllı ve usul ıttbarile 
$ . . . . kını mtıjecck devletler çı aca tır. . . , . '>,.._ . • • . • i timn1 olacaktır. 
, 1Piker, eunları ilave etmiştir: ya t:ırafın~~n ~usya • Fınl~dıya a- Sonra, Avrupadaki milli htıdudlarını tıhs~l eden fabnkaların_adcdı -_ıo tır. tesının bu babdııkı neşrıyntı hakkın- ç -·---
':- Baıtıktaki mzıı donanmanın demı tec~vuz mı_sakının_f,eshıne Lon- kafi bulmıyarak müstemleke istiye-ıYanı bu rnkamda. tasır, ta~fıye \'C ıda mütalcnJar yürüten Giornale ?' ,. • L d d 

:11ti~elileri ve Sovyet tayyareleri, dranın dıplomas~ 1:1~hafılıııde Mosk?· cek devletler görülmesi de pek mel- tasir_ ve t:15~iye ya~an fabnk~lann 1talia, bu mevzun evvelce bru?kn bır e et1mız on ra a 
t 1i. ~llllandiyalılara kat'i bir ders va tarn:ından gırışılec~k aske:i hır huzdur. Müstemleke me.scle;,i demek ı hcpsı dahıkhr. Bu 2 • 5 dm 267 sı ynl- İngiliz gazetesi yani Evening Stan · Londra, 29 (Radyo) _ Hariciye 
ı.':"eıt. lçln kendilerine verilecek o • hR"reketın muk~ddemesı na~~·ıte ba- İngiliz ve Fransızlar tarafından f c- nız tnsir ile_ L'tigal ediyor. Bunlar mu- darıl tarafından bahsedilmiş bir mcv-

1 
Umumi Kiıtibi Numan Rıfat Mene • 

~t'. ~ı sa.hırsızlıkla beklemcl.-tedir • kılmaktadır. :ı:ıme~ gazctesın~ :-ros- dakarlık meselesi demektir. j runele vergı3ındcn trunamen muaftır. zu olduğuna işaret ve bunun çok tcb· mcncioğluııun reisliğinde bulunan 
)et \,\'yet milleti, hUkumetin Sov - ~ova ~uha~ırı: Fınlandiya hukume- Bu harb sonunda Almanyayı eze· Bunda davamız yoktur. Bir tanesi likeli bir mevzu olduğunu tekrar et- Türk murahhas heyeti, Manş sahilfn-
taı... • ~landiya ademi tecavüz mi • tine ~öndenlmış olan Sovyc~ "?tası- rek galib mevkiine çıkmış İngiltere yalnız tasfiye ile iştigal elnıektedir. mcktedir. deki limanlardan birine çıkın~ ve hil-
lA~ fonı.. tmek k mı ı'ttifakla nın bır uzlaşma.ya pek az mtisaıd ol- ·1 Fran k d'lon· · bazı fedakt.r· I . . .. · . . . . . (\ k k h.s' ti ~b '-<ll.le arar . . . ı e sa en ı ... nı ' iL Bu da muamele ,·crgısıle mukelleftır. Fılvakı bu kabı! neşrıyat, gayrımu kumet namına pe ÇO şa ıye er 

ll etınekted.ir.,, duğunı u bıldırmektcdır. lıkları kabule meyyal hissedecekler Bunda da davamız yoktur.,, harib olan milletleri beynelmilel ha- tarafından karşılruunI§tır. Heyet 
lıh.L b So d b' talyan Gazetclerlnln Ne~rivo.tı ·d· ., 1 . . ~ k ı 

1 
d lmi \'"kt ~ ~ aşka vyet ra yosu, ır R 29 · . mı ır · Geri kalan 7 hanesinden 93S de yat ıçın esaslı surette lil.zun olan hu- e spres e ..on raya ge 6, ı orya 

bıt'lt lnİ.tinginde ln.ht'l edilmi§ olan ~~a, b. ~A'. A.) .- B~ snbahkı Öyle görünüyor ki, İngiliz Başvc-l17SG21 lira tahsil edildiğir.i muafi- •Mmiyctlerin şimdiki hali hakkında istasyonundı Hariciye Nazırı Lord 
Q:ı~ ar-ar suretinin metnini de oku • ga;:k~ e~, ırıncı t(k}ııfülerınde neş- kilinin zihninde, yalnız galiblerle t k l h . . i ~ ı bwı 1;eemmüle sevketmcsi ve onları bu va Ha.lifax namına Oliver Hervey ve Ti-

"'rı Ut-. Bunda §Öy'e acnilmektedir: re ti en ~aberl~~e Sovyet - Finlan- mağlOblar arasında değil, bütün Av- ye . 011~ ursa a_zmenı~. ~ ~ n . . : . . . . • 
5

. !caret Nazırı Cadogan namına Gla.d. 
ııı.~~et askerlerinin ·"lnland.iya dlya am~ı tecavuz paktının Mosko- rupa devletlerinin murahhasları ara· dan ıbaıct .ol~ca~nı SO\ ~ı)en \ekıl zı.yctın ebedıycn devam ~demıy~c~ı- \'İn Yobb tarafından istikbal olunmuş 
i~dı.ı.rıı_ ta , d alatıln 1 dden vazıyetin vahametini açık bir sında akted'ılecek muazzam bir kon- devam etmı§tir: Bendeuız bunun ıık nı her zamandan dahn zıynde düşün- , 1 ıı. .

1 
tı l ·ıte h''l fı • ~l..ıh .. ~ raun an ue o fl1 . • d. B .. ~ k' - . b t . .. kü dU z· 'c se <t.m anmıe r. ngı re ll c me .:-"'lll.n. . tik alın kt . rµkilde kaydotmekt'.:'11ir1er Avni za. ferans truıavvuru vardır sııu zanne ıyorum. ugun eger ı mege ıc ar e mest mum n r. ıra, ti . 

1 
fi . b 

1 
h t b nk '\'.ı:. ın amı aea ır.,. 1 · · · · · · . al . . . kull t . h -·· nın rn sa rı u unan eye u • ~~t c.:ı. ~ k mtl.Ilda yeni hudud hadiseleri vuku Her halde muhterem Mr. Chnm- tasfıye m tınesını anan asır n- bUttln medeni milletlerin hayat ve hn fI .. , • Ti t N. ~ 

1 
ta 

o.nu>AH - • D1ln a sa '· .ı;. • . 1 .. d r t ta . .. . h kl şnm arıcıye "e care a.r.ır arı • lı:ı .. ~o\1a d TUrk r:i ~ 
1
buldu6 :ma dair olan M1Jskova haber- berlain'ın vadleri gayet tatlı ve cazib yı nıuame e vergısın en mua u - rcketlcrınde hurrıyete u ·arı var • f d k b 

1 
dil k '1'; -..r 

k ..... '\lt ııı yosu çe neş yat ya . . ı ak 1 k b. . k 1e ı rn ın an a u ~ • ere , uman me· ~ an:teıe mitinğlerini ,.ıa söylenen lerile Finhmdlyanın bu husustaki sa- ise de kafi vuzuh ve sarahnti hniz de- l cı o ursa ıı ~o sennay~ ~arı.e· dır. nemencloğlu He uzun hir milllikatta 
~~arın hillfisaııını bildirmiştir·.! Balt.ık Konferansı '.l'nva~sutta ğildir. Bunu da harbin znruret ve i- derek y:tnız tasfıyc yapmak ıçın ku- • • •• •• bulunulmuştur. 
,~bir tanesinde "Alçak ve f&- . Bul•uuıuyacak cabı telakki ederek müteselli olaca- rulan muesse~cler ya k~pa~acaktır Dahılıye ve Gumrukler "Türk - lngiliz Anlıt,,.c;nıııs1 İki Taraf 
'b.,"~ li'inı di ""-1..·rfkAt 1 • ~ı Tallınn, 29 (A...A.) - Hilkfımetin ğız yahud ufak hır sermaye ıle ı§lemeye V k"ll . . h t" 

1 
. D İyi ı•· ~~ 1L, an ya '4LU K çı arı J)." • -· • • · • e } erının seya a 1 Çin (' r u.,, 

"' .ıı.i b~ sulhçü Uz, fakat icabın- organı olan Uusesti, ecnebi gazeteleri Rttl!lflybl Oe.hld YA.I...Ç'IN mecbur edecegız. Tabıatılc bu gıbt . . . Londra, 
29 

(A . ..lı..} _ r..ordlar ka-~- 'lot'Or>ı'I f r<-.. ybl mrind tara.fır-lan DC{Jred!len ve yakında bu- ·-........................ nHHllHUHHllllH müesseselerde hem tasir hem tasfi- Mersın, 29 (Husust) - Dahıliye ve da k ' tk :t- rl d 
\\.~ w o vuua anııırı e e •h · K d · ' . . . . marasın radn nu u ıue n e ya-~~ lt~t.inıttı müdafaaya bazı.uz, ra~-ı. toplanacak olaJ:. Baltı~ devlet- 1 tlyar a ın ye yapan miiesseselerle re~abet et - kılımiz Faık Öztrak bur~ya gc~mı§ pılan mt12nkereyi mUt.eekib Tilrkiye 
tal'i}tçuer bir dah h d eli . ...:ı_ l.:ır.;. konferansında Finla.ndı.ya • Sov- meye imkan bulamaz. Tasır ve tas - ve karşılanmıştır. Muhtelif tetkıkler hakkında hUkQmetten bir sual sorul-,~ a u u arımı.aur. . A M 1 D.. f .. E=siıııer, onlan taııklaru u-la yet Rusya ~~tila~ın musllhane bir anga a Ş U tiyeyi birlikte yaptığı halde ben mu- yapan Ve~l ~r~fine, dün akşam birlmuştur. 

1 • denilmekte tdi. •urette hallı ıçlıı bır tavassutta bulun . amele vergisinden muaf olursam el • ziyafet verılmıştir. Hükfunet ııamına b°'J suale cevab 
~ya Müdafaaya Haar ması iml<A.nının müzakere edileceği- .s~mntyada ~ac~vhad mahallesı bette öteki benimle rekabet edemez. GUmrükler Vekili veren Lord Stanhope ilemi§tir ki: 

h.~· V yet1e ne dair olan haberi ke.t'i surette tek- Hacımanol 8?k~~'""~~ n7~aralı e;- Bundan dolayı bu rekabeti iktısadiye Gaziantep, 29 (Hususi) - Güm - "- Türkiye ile uzun seneler için 
~~i~lri, 29 lA..ı, - Oip1omll2i ·ib etmektedir. de oturandUnDımıtrit ~k'd ~~ilında doğru gitmeye saik olacağı endi§esi- rUkler ve İnhisarlar Vekilimiz Raif dosta.ne anlaşmalar yaptıl{. Bu .nn -
' ~hı ı. ___ - Vangcla saa on ı ı e on n e l 1 Tilrk ·neti için olduğu ~ ll(ılaa ~ti tudur: Fir"ı:.ıın- bulunan mangala düşerek belinin ledir ki, bunlann mükellef olması la- Karadeniz, Gümrük Muhafaza. U • aşma. arın . mı . . . ~ed;ı. ının SovyCY'ıı.; tlL."ilt'ı.ndar..I lılr- raba aşçı çır ihn alt k mından yanmıa tedavi edilmek lzım geldiği miltaleasındavız mum Kumnndanı General Lutfi Ka- kadar lngUiZ mılletl ı~ın de iyı oldu-,;~ ~cah.ıd • h ıs !ol• J .,, ğundan herkes emindir.,, \ıı ... '""-l~ So en ve Mosh..na hllk"\- 11 rp üzere Balıklı hastahanesine kaldırıl- Maliye Vekilini müteakiben söz a- rapınarla beraber buraya gelmi§tlr. ~~~!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!~~~~~~~ tı~ t ...... · "Yet Rusya. - F\n1ıındt.f8 Nuruomnaniyede Ve.zirhanı cadde- mıştır 

1 
lktıs d En ·Um . . . 

1 
nil Vekil tetkikatına devam etmektedir. "'llıJ.. ~\r\lz . . -ı~a ·5 • an a c em reısı sın lan.rlf Vckill De Hataya Gidiyor ~ ~ ao nusaklll?u teslıolunma 1 ou.ı e 6 numarnlı aşçı dükkarunda . . D h.li v kili D'" ü 

~ ~ Fiııla.n.tli;e..nm em;ır, A: çıra.Y.15 Y8§ında Şevki Vezirhanı cad nın idaresindeki yük arabası da Uze- Sabuncu, mesel~nın. ?u· defa daha a ı ye e on yor Ankara 29 (Telefonla) _ M.ıınrlf 
4t-. ~ ıçın bir L'Ck. garanti k..: • ~tesiude bir kaldınmdan öbürüne ge- rinden geçerek çocuk ehemmiyetli hUkfımetle tcdkiki ıçın mazbatanın Ankara 29 (Telefonla) - Dahiliye Vekili Hasan Ali YUcel pek yakında 

lıi,~ Jtu da, bu k:içUk mlllethi mt&- çerken sürUci: !smailin idaresindeki mırettc yara.Ianmıetır. Yaralı Şevki. lencümene iadesini istemi~ ve bu taleb Vekili Mersinden hareket etmi§tir. Hataya bir tetldk seyahati yapacak· 1lllaı:ı.ıi'etleric:fu-. . . tek .~tıı .. yük arabası çarparak yere tedavi altına alınnııa. iki arabacı da kabul edilerek milza.kereye nihayet Yarın öğleden sonra Ankarada O· tır. Seyahatba ;yakın Yilil.yetlere de 
ta Ordua'llt ıY" 1'!!ıçhiz cdfi- dllşürmuş, arkadan gelen Mustafa- yakala.nıruştır. ~hstiı\ lacaktu'. ~mili mulıtemıJ~ 
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YAZAN c R. YALKIN 

Aydın Mücahidlerinin 
Tenkil/erini Iatiyordu 

.. ... ·~·~· 

Bakma Davaaı 

DARÜLACEZEYİ 
ZİYARET GÜLZARI SAVAB 

Güzel San'atler Akademisi Nqnyah 
- lstaubul 1939 - Fiyatı yazılı değil 

Efgan Hukuk Mu··şa· Bu Şefkat Maes•esesi, Merha.metli Son zamanlara kadar en az neşri~ 
yat yapılan mevzuların başında Gil· 

virine hakaret eden Halkımızın yardımını Bekliyo,. zel ~·atıer Akad:misini zikretmelt 
kabıldı. Bu boşlugu pek yakındall 

genç mahkOm oldu !hisseden Akademi MUdUrlilğü neşri· 
Efgan Hariciye Nezareti HukUk yata koyuldu. Bugilne kadar beş esot 

Bursalı Celeleddin, bu haberi, ge- müdafilerinin, millet mücahidlerinin müşaviri Mehmed Ali tarafından basıldı. Hepsi istifadeli eserler. tşte 
tirdiği diğer haberler arnsındu, hem topyekun tedib ve tenkilleri çareleri- Vehbi isminde birisi aleyhine açılan isimleri: 
de bir mnJümat kabilinden Mollaya ni konuşup araştırmağa girişmişler- tahkir davasına dün· Sultana.hme4 ~ Fransada müstakil re~im. CiJd: l 
söylemişti. Fakat, kumaz :Molla ha- di. üçüncU sulh ceza mahkemesinde be.· ; ,g ve Il: Adolphe Basler -Charles Kunst 
herdeki inceliği derhal kavramıstı.1 Gerçi clınan bu haber pek üe yalan kılmıştır. Efgan Hariciye Nezareti ler- Ahmed Mühib- Cahid Sıdkı. Naz· 
O sıralo.rda kapı kulluğunu ettiği bir ı değildi. Şu kadar ki, öyle Said Molla- Hukuk müşaviri, davasını şöyle izah mi Ziya: Bedri Rahmi. 
papazdan aldığı bir kısım malUmnt ile nın şicıirdiği kadar da yaman değildi. etmiştir: Türk heykcltraşlan: Nurullah 
esası zaten düzme bir şayiaya veya- 1 Cilınlıuriyct ilanı fikri, yakınında bu- - Ben, Eminönünde, Bebek tram· Berk. 
hud acemice bir tahmine istinad eden lunanhırdan biri tarafından Demirci vayı bekliyordum. Bu zat yanıma Türk tezyini san'atları \'C son üs· 
bu meseleyi fevkalade heyecanlı bir Mchmerl efeye, herhangi bir şekilde yaklaştı ve: "Beni tanıyor musu- tadlardan altısı: Rıfkı .Melfil Meriç, 
şekle sokmuş, tezeldtn yazdığı bır teklif ve ihsas cdılmişti. Fakat, hadi· nuz?,, diye sordu. "Hayır!,, dedim. Bu sefer de kağıda. müteallik 
jurnalı koyuncağızına sokarak Da- reyi elli yedinci fırka kumandanı mi- "O halde, tanımadığınız adama niçin san'atlere, mürekkeb, yazıya dair çol< 
mad Paşanın saraymu koşmuştu. Gör ra.lay Şefik Bey, tesadüfün sevki He bu kadar ısrarla bakıyorsunuz?,, de- değerli bir eser olan Nefes Zade'niıı 
düğü tevcccUb ve iltifattan coşmuş, haber alınış ve henüz cf enin duna- di. Bana tecavüzde bulunduğu için "Gillzan Savab,, ını Kilisli mualliI1l 
her zc.manki gibi dörtbaşı mamur bir ğındn. yer tt•tnııyan bu fikri, cidden poli'"e haber verdim. Polis adresini Rıfat'a tashih ve tertib ettirerek baB" 
d:aik~uya k~~'Ulmuştu. Söylemi~. 1 hakim:ıne bir üslfıb ile, söküp atmış- iste~ir..ce: "!:3en, buna ~dresimi ~er- tırmakla Güzel San'atler Akadelllisi 
eoylemış ve nıbnyet: b. F...fcye, böyle bir teşebbüsün, Ana- rceyı tenezzul addcderım,, dedi ve vazifesini tamnmile mUdrik olduğuntl 
,- Devletmcab efendim ... Aydın ha- dolu Türklüğ{ı camiasından ayrılmak hakarette bulundu. Kendisinden da- bir defa daha isbat etmiş olmaktıı' 
valisinde kuvayi milliye na.mı altın- demek olduğunu ve hlmun da bütün \>ucıyım. DarWaceude bir koğ"f ! i dır. 
da toplanan ve aha.lii lslamiyeyi mn- Anadolunun husumetini aleyhine da- Vehbi de §unları söylemiştir: Nefes Zade'nin eserini tahlil etJlle-
kamı saltanat ve hükumete karşı a- vet etmek demek olacağını bir iyice - Evet .. fakat, bu sözlere ilave e- - 8 - 1:'oktora ve o~un bu tertib ve i~a- den bu mevzun dair 1926 da n~redil· 
yaklandıran bu kesan arasında bir- anlatmıştı. Efeyi bu muzır teşebbü- dilecek bir cihet daha vardır. Ben Şen, neşeli oynaşıyor, gülüşüyor ve resme karşı denn ~aY_l'et ve takdir- miş diğer bir eserin de ismini zikret· 
talcım fttihadcıların dn bulunmakta sc atılmak vaziyetinden kurtarmıştı. Kadıköy vapurunda gelirken de bu birkaç tanesi de ağlaşıyorlar. Bakıcı- le d~ldum. Derhal e~ı ~atarak onu mek isterim. 
olduğu, evvel ve ezel zaten cümlemiz- Miralay Şefik Beyin, keyfiyetin şü- zat ora.da idi ve ısrarla bana bakı- la.: hep onlarla meşgul, onlarla all- tebrık etmekt~n ~endımı alamadı~. Müellifi Alinin haynt ve eserıerille 
ce pek rana malCim idi. Fakat, ricali yiı bulmaması :hususunda gösterdiği yordu. kalı. Bu sıradn .g.ar~b ~ı~ uta.nc~a da. el~~- dair Bay İbnülemin Mahmud Keına· 
devletten bnzılnrı, harekatı mebhuse-,itinayn ve icab edenler üzerinde yap- Mahkeme, Vehbiyi, Mehmed Aliye Yurdun kapısından çıkmadan ev-! deki mendılımı gızlıce cebıme ındın- lin 133 sahifelik mükemmel bir tct.Jci1' 
nin samimiyetine inandılar ,.e istih- tığı vcsayaya rağmen, hadise, pek hakaretindeıı dolayı üç gün hapse vel mama hazırlama dairesine girdik. yordum. namesile zenginleştirilmiş olan \-e 
Jası vatan gayesile çalışıldığı zan ve az zamanda gevşek ağızlardan hassas mahlcum etmiş. ancak Mehmed Ali- Bizi Nihal isminde bir genç bayan Bu koğuştan çıkıp yukarıya doğru muhtelif metinleri arasındaki tarl<· 
zehabına kapıldılar. Ne kndnr acıdır kulaJdnra intikal ede ede hemen her niıı de ona hakarette bulunduğunu kat'§ıladı. Temiz, gıc1r gıcır dairesile yürüdiik. Tam girdiğimiz koğuşun !arın da kaydedilmi§ olması itiba.ri18 

ki. bu defa da çehrelerini birer nikabı tarafda duyulmuştu ve bu arada o sı- r;:aoul ederek bu cezanın sukutuna mutfağın herbir köşesini gezdirdi. birinci karyolasında ihtiyar bir nine kat'i ııcklini almış bulunan ".Mennkl' 
milli ile saklıyan ve kudsi bir sUtrc ruda l\luğlada bulum:.n Bursalı Cela- karar vcrmi§tir. ~ütlerin, sütninelerden nasıl sağıldı- ; ya~yordu. Bi~. g~rür görmez derhal bı Hünerveran,, irfanımızın iftibtır 
arkasına saklanan ittihadiyunu tam _ leddinin kulağına da koyulmuştu. Bir hıreız t9 aya gını ve di~er ~ütlerle nas~l karı.ştı_n- ı do~ldu ve ~çl~lde. oturdu. .o~a edebileceği bir eserdir. 
yamadılar. Onları him&ye ve siyancti Damad Paşa ile yolda§larının der- m hkCm oldu ~~·~k ternız. Rı·ş"~lere taksım edıl~ - keyıf soran mıidur nıhııyet dedi ki: Şimdi yine "Gülznn Savab,, a gc-
nev'ama bir siyaset addetmek ıribi dest ve imhalarını düşündükleri mü - G . . . d T k d gını ve temızlıgın nasıl yapıldıgını - Niçin kalktın a nine .. bak yor- lelim: Eserin ön sözünde BurJıııtl 
f' hi . 0 • eçen mayıs ıçerısın e op apı a . 
a ". b~~ gaflet :e ~a~~a a~ıldılar. ~ı:ıdl~r, o_.sırala:da, ~yle s~nıldı_~ Sava İlyadinin dükkanından külliyet- anlattı. . gunsun... Top_rak'ın i~aret .ettiği gibi Nefes ~ 

Bu \azIJette, daılerı gıbı zatı mese- gıbı, bır Cumhunyet hukfımctı tesısı l'ı mı·k~~ <l t"t'' . Ak da Bu gayret ve bu hımmet karşısında Plevne muharebesini bile daha dün denın bu rısnlesınin başında vesiltll 
l 

• dal 
1 

.1 d _. uı.r a u un vesaıre, saray d . b' k h d d . -~e eyı ıa evvc den mlngayri haddin ı e egıl, cephede toplanan müca.hid- b" "'- 17 d' . . d d b" b erın ır zev - ve eyccan uy um.
1 
ki.i bir vaka gibi hatırlayıı> anlattıg"ı- mahıyetini hai:: olmıyacak derecev . . . ..ro.x:r ,.ıı. ırın evın en e ır ta an- .. . - • • · 

ihata ve ıdrak eden bazı hakikat lerle ışgalcılere taarru~ ed!lmesi ve ca il, eJh' b' "kta 1 Yurdumda boyle bır şefkat ocagı bu- nı duyduğum bu asırlık ihtiyar ni- sathı bazı medhiycler, yazının IJ1C11 

b
. 

1 
d b' .. A d " ıse ve ır mı r para ça an 1 d _ .. _ k .. r· .. • 1 . '/J ın er c ır muddet için bizzan.ıre y ının harben geri a.lınma.sı işi ile Kamilin m h k . dil 1. un ugunu ogrenere gon um ve gog- ne bu sözlere ne cevab verdi biliyor şeı hakkıııda indi hlikümlcr ve bll 

b Ük
r. u n cmesı n as ıye se- .. b' 'f il 1 k b d F, k ı-1 

mec uru s ut kalmış ve liya bu sa- meşgul bulunuyorlardı. kizin · e ahk . d b"t" .1 sum ır ı t ıar a a ar ı. a at ne musunz? O eski snygı ve terbiyeyi hattatların tercürnei hali vardır 
1 · t f hh" · 1 1335 · - cı c za m emesın e ı ın - k k' 1 ~ kU "'k k ek nm e e um ve .sıya~ctin sonu nice . . scn:s: agusto:mnun ikinci haf- miştir. Kamilin her iki suçu da işle- y:ı---:ı .. ı:: ~e <_az, P~ • -~ çu. ve .pe g.?stere.n derin bir lıicab ve biraz da P haklı olarak hazfedilmiştir. 
olacalcbr, deyu elim bır val{fei tefek- tası ıdı. Mıllı kuvvetler kumandanı digı"· h't 1 19 l" .. 1 inç. Gonııl ıstıyor kı boyle ınsanı ve iğbiı'St' ile: Bu defa tabı ve neşrolunan esetlfl 
ku 4-- '"b b' b ,.. .. . . • sa ı o muş, ay '"' gun ıap!4e . ti • .. l h d b 'k' . d-r ve w.accu e dalmıştık. Fa.kat, ın aşı Hacı Şukru Bey ıle mıllı müf- mahku"ın edı·ım·§t· ıç ınnı mucssesc er emen a ım a- _ A Nnoıl 1 ? ded' B . ı ıncı kısmıdır. Müellif bu kısın:ı h 

1
.. • ı ır. -· . ... ~ o ur... ı. enım _.,,. 

ava ıı mczkuredcn bu kere avdet e- reze 7.nbit ve reisleri, büyilk Mende- • S ~ t ıs şıııda degılse bılc memleket başına mildilrUm geJir b h tı d aharlardan, mürekkcblcrden, Jrn.lır 
d~ .CeL'ı.le~~in bendeleıinin ihbaratı r~ nehrinin şimalindcn ve dağ cihe-

1 
, ~ ,

1
Q " -V 1 ed_I b~r tanecik olsun buluns_a. da her beu saygısız ~a~gı~:a n:Sıt y:~~m ?~ den balısetmektcdir. Bu malfuıı~~ 

muhımmcsı ıle uya.'ldık ve işte arz- tinden Umurlu ve Aydında bulunnn E\'1elkı giln, İstnnbul, Beyoglu ve VJcdan ve her şefkat sahıbı rahat, M""dli k kıymeti hakkında bir fikir verebıl 
ettiğim veçhile, düşUlen girdab~ gaf- mukabil kuvvetlere umumi bir taar- Kad!köyünde mulıtclif zamanlarda müsterih yaşıyabilse. P. d~ r~ onu~ fr ·asını sıvayarak mek için İstanbul ve bütün dünya ı.'1' 
Jetin avnkibi elimesi ile karşılaştık.. ruz icrnsmı düsünUyor ve bununla ~oba lmrma.~ b~?anesile. girdiği ev- - Neye bu kadar daldınız azizim! .en 

1 
e ı e v;tinca ar ederek zorla yat- tüphanelerinin zenginliği olan Yaıt:~ 

Artık zahir ve bahirdir ki, lttihndi- Aydının kat'i surette istirdad edilebi- J_crde buldugu yukte hafıf b::,hadn a- Bu tertibatın noksan bulduı;'Ulluz bir mıyn raz.ı e .' • eserlerimizin, bu san'atlerin ıstbJ.IY 
yunun garaz ve niyetleri istihlası va- leceğini Umid ediyorlardı. Bir gün, ~r e.~yay~ nşırar~k savuşt~.gun~ ve tarafı mı vnr yoksn ?.. So~rn. ı:ıaltıl ve z:ı~uç çocukların sayesinde, asırlnrdanberi payidar ol' 
tan değil, bilfi.kis, hilfıfet ve saltanab 1 fırkn kumandanını böyle bir teklif n~hayct bır. c!ektrık fanusu u_zcrınde- - Hayır .. rotağfurullah.. bilakis yattıgı ko~elara gırdık. duklarını ve asırlarca da olacaktıırvı' 
1slfımiyeyi yıkmak, camini Osmaniye-ı karşısında bulundurmuşlar, fikir ve kt yarmak ı?.ın~c~. yaknlnn<~.ıgını ~az- gönllim o kadar mi.isterih ki... Fakat . Ya rabbı !. Burası ne hazin, ne içli hatırlatmak kifayet eder. .. 
yi bozmak ve tesisi cümhuriyet ile mütalensını sormuela.rdı. ~ıgımı~ ~a~ıkoylu Sıdkı dun n~lıye- li:oca Türkiyeye .. bu lcada:r bir şe~ri b:r ~er. Her odasında, her kö~sinde Müellif eserine §ahsan tatbik etf.l 
kendileri içın bir hükumet kurmak- Kumandan, bu mUrncaat karşısın- ye verıhnıştır. Sıdkının, ~uhtelıf yer,. çok az göriiyorum da... bz ıns:ınlnrdnn merhamet, şefkat ve ği ve topladığı bütün malfımatı, b~ 
tır. Gaflet ve Rafiyetimize, ecnebi da cidden mUşkül ve nazik bir vazi- ler~e H eve bu_ st~ret!c gı~erck mu~- Hcmon 01 acıktu. vcrivc:·diğim bu ~aı dım hckliyen zavallı tabiat mağ- de bugün için de teknik sayılabilB?e:. 
dostlarıını.z, hakiki hayırhahlanmız yctte bulunuyordu.Çünkü, kumandan telıf eşya çaldıgı ıddıa edılınektedır. ccvabla dulttorun sualine karsı bir c:.ıu la.rı dolu. malumatı dercettiğinden bu fJ8ll 1• 

ağlamakta ve halimize cidden acı- eldeki kuvvet ile o sırada. böyle umu- S~dk.ı:.b~ evlerden on b~r tancs~ne nezaketsizlik ettiğime hUkmeyledim. Hastalınncden çıkar çıkmaz; Darü- !erin kendinden sonraki nesillere jııtJ' 
maktadırlar. • mi ve ccphevi bir taarruza. girişmek g~rdı~'lllı, f~~a~, ~? t:nnesıne kendısl- Çiinlrii onu da üzmüş olacaktım. Ni- 1 Hiceze do.lrelerindeıı birisine doğru kaline büyük bir hizmet etmiştif· 

Yolundaki tezvirleri ile Damad Pa- yani bir meydan muharebesi vermek n.ın gıtm<:<1ı?1nı soylıyerek litıçunu i- tcl<ını diiştindüğüm gibi oldu. Şen yü- yürüdiik. Buradaki temizlik ve titiz- Bu sebebden onun namını Jı.B)~ 
şanın aklını b8,3ından almış ve müca- imkanını maddeten v~ manen göre- tiraf etmıştir. . . zü birdenbire bozularak b:ı..cıını salla- 1 lik daha çok ve daha göze çarpıyor. ile yadetmek ve Güzel San'atıer ftlt~ 
dele sahasında feragat ve fcdakAr- miyor, her vnkit olduğu gibi işgalci- M~k~me, Sıdkımn tevkıfıne karar dı: Bunun se~bi şu imiş ve doktor şöy- demisinin bu kadir§inaslığını ~ti 
lıkla çalışan bilhassa Saracoğlu Şük- lerin yan ve gerilerini, nakliyat kafi- vermıştır. - Evet çok azdır. Haklısınız. Ma- le anlatıyor: lamak, eseri lA.yık olduğu ihtiıJlaJP;1 
~· :-ıahmud Esad, Celal, Manisa müf lelerini baskınlar ve pusularla tazyik S bık bele~lye makino amafih tcmcnııi edelim ki her geçen _Burada. sade bakıcılar ve sade tashih ve tertib eden Kilisli ıtı!~ 
tusU filim ve eşrafdan Kara Osman ve taciz yolunu tercih ediyordu. Fıs- şubenl rnUdlirU ! za~an. s~zin \:e benim gibi herkeae de müstahdemler değil himayemizde bu ve onu n~rinden evvel oku)'S';p 
zade Osman efend.I ve ~ylcr gibi kat'. bu noktai ~n:arını açıkça beyan I! er~zit . etli bu ıhtıyacı .. ııı:::;et~~r~.in de bir gün o- , lunnn acezenin de himmet ve gayreti ~uhtemcl her hangi bir yanlll~. 
vat~nperve~lere, mıralay I<nzım ve ve ızhnrdan çekiniyordu. Bazı evrakı muameleye ko k lup bunu butlm gonullcrle duyabile - vrr. Oıılar hemen kendi temizlikleri onllyen veyahud mUbhcmiyeti . 
Ş~~ ve bınbaşı Hacı Şülcrü Beyler [Devamı var] ve bazı dosyaları imha etm:::~r !im. ni kendileri yapıyorlar. Bize düşen hate ulaştıran Güzel San'atler ~, 
gı~ı kumnndanlam ve bilhassa De • suretlerle vazifesini ihmal ve s .. t' _ Ve dcrl1 ::ı.l bu kadarla iktifa erlerek 1 va::ife f."decc onlara temizli2in kıy- demisi Türk tezyini san'atler P et 
mırci Mehmed ve Yürük Ali efeler ve Evlenme mal etti<ii iddiasilc bir müddett uı: 1

• lfıkırdıyı dcğifjtirdi: ı' metini anlatmak oluyor. 
0 

sörlerinden Kamil Akdik, tu~,., 
beıı:erle.ri gibi yurd fedailerine türlil Merhum MU§ir Şakir Paşa bira- asliye birinci ceza mahkemesin~:;~ 1 - Sizi 6imdi ele bütün Tiirkiyeyi Yukarı kn.t kofruşlard b" . . İsmail Hakkı ve Necmeddin 01'~ 
~~~U suçlar ~ad ile çekiştirmeğe derzadesi emekli bin~ı ömer Onu- hakeme edilmekte olan Belediye eski ı~?r1mtn.n ~ru;tahanemize ~öt~;ec~ • ı dik. Yine birinct yatk:ıı:nço:ı~~:; teşekkür etmek gerektir. ~ 

e amıştı ve n~ayet D~ad_ ~a.sayı run l-:Jzı Nebahet ile Tavşanlı Orman Makine §ubesi MUdürü Nusret Kolin ı;ı~. ~lanı ~her. ye~dc hır Ölum ;bir nine var. MUdUrU görünce yalvar- ~ 
gazablandırmış, ihanet hmlennı şah- muhafaza teşkilatı takım \(omutanı hakkındaki k:ırar diin verilmiştir. evı,, dıye tc! kkı edilen ve girenin dı: bilenlerdenim ve bunun önUn• , .. , 
Jandırmıetı. Üsteğmen Emin Ali Ardanın d~öiin- Müddeiumuminin muhtelif maddeler- !' mnhnkkak bırkar; günde ölmesi, ölece ı - N l b' . . ccğim herhalde. ...4t 

Damad Paşa, Mollanın avdetinden leri 18 ikinci teşrin 939 da Kütahya lıe tecziyesini iste<liği Makine MüdU- ği b<>klenen bu yeıi bir kere görünU.z Ben b' e oburl kı~ tlrıcam var sızden. Bu aralık bir atelyeden içeri ~~ 
11onra, fesad ve hıyanet yold ı · . ' siz de bakalım ıraz a 1 • ıs yorum. Ne balığı d'k 0 · · · · - ·"'r h RJJ .annı garnızon rnahtelınde mahalli mülki rünün bu SU!:ları mahkemece sabit · · olursa oLqun s b' t d . ı · n bır ışçının çalıştıgı bu,~#' 
b emen u.rayına toplamıştı. Haınler, ve askeı1 erkAnın huzurile yapılmış- görülmemiş beraetine karar veril- Doktorun bu hali ve bu sözleri be- rn içe . . .. tü onra ır ane e sıga- ter?.ihnne idi. Ustaları Ha.saJllll ~ 
a.']bll§a verım..:;ler, Aydındaki yurd tır. Tarafeyne saadet dileriz. miştir. ' ni de mera.klanda dı: Do.:ım us ne. . . rinde çalışan bu atelye DarillA~ tr 

""~""'-vv"""""""""--"""""""""""""""""""""'"""'"""'.N.""".,,..;.:.:.:..;~.;:;.:_VVVVVvvv - Buyurun gidelim efendim. 
1 

. . torun mUsaadcsını .8~~r.ak pa - bütün elbise ve çama§ır dikııniJ!I <' 

M h H 
• u..., 1 lt~c· Nanı C i l'lk:.?tl Dedim Bu sözUme karsı miJum·· celi·nı uzattım. Bunu mtidurün zoru . ed' Ell . d la lık palto 

er Um aurı c . . .. . ... b- se- 'l k b ı d . . . mm ıyor. erın e ş ..tO-
r . nurun enazesı 1 . lkı guıı evvel yunan T~htnkalede- di, merakımı anlamış olarak bir ce- j ı ~. ıı. ~ e en ~enın _öy.le ıninn.ettar hırkaların son partisi buluouYo1:.'.ı1 

___ f__ ~ kı ~altacı h~nı hakkındakı tahkikata vab mnhiyetindc hem yürüdü ve hem t~ı. hn!ı var~ı kı_ kendımı ?na hır in- Hcpı3i harıl hanı bunu işliyor, btıtıJ. 
l:.dlıyece dün de devam edilmiştir. de şunları söyledi: hisar ıdaresı bagışlıımış gıbf bilyük d'k" k rd ı · 1 ırtıarıııl Jl' r 
n-· "'dd · • · · ı br şey vermişim t' ı ıyor, a eş enn n s . 'fo 

un,. mu eıuı:numı muavınlerınden - J3nyurun gidelim. Fakat biliniz • • zanmı ım. mak için hırka ve palto yetiştif1 

~ethı BaBaran ıle. Sultanahmed birin- ki buradaki hastalar, hariç hastnha- l·.c..t-,rııştan çıkıp da atelyelere doğ- lardı. t• 

1 

cı sullı ceza hakımi Reşid Nomer ııclerdeki gibi değildir. Hep ölüme ~ yilrUrken doktor yine içli içli §i- Arnlarıııda yalnız br genç JıJJ ~ 
mahalline giderek keşif yapmışlar- mah~u~. olanlardan, hiç olmazsa ma- kayt:t ediyordu:. On yedi, on sekiz y larında ~ 
dır. nen ölmuş olan meföiclardan ibaret- . - Yak:ile :ejl .id:U-elcri Darülaceze yüzlü bir genç kız. Yukarıdııll . gıtıı' 
Kızın t rr z etme ki tir. 1 ıçin ?ır ~ıkclar t~tU~ ve sigara verir- ışık altında gözleri çok goıgeli ,JV11~ 

uçlu hme in Tn~ı ~u sırada h~tahanenin önüne l~rmı§. Bılahare ınhısar idaresine ge R~nklerini göremiyorum. tşto ) ti1 
muh e~nasl ge~ış~k. D~ıyd~~m s~zler bende çınce birlmç yıl onlar da bu teamüle o elindeki bir kazak örgUsil iJe.ıırl ' 

T k d tu 1 garıb bır sevkıtabıı ılc cebımden men- devam etmi'1ler. Fakat sonra nedense gul. Merak ettim ona doğrU ~ .... ; 
da :rv~ P~;~ a oh ~~ d39 yaşın- 1 dilimi çıkartm9.k gibi bir hareket tev- bu tahsisat kesilmiş. Halbuki 0 ka _ düm. İşlediği sUrat ve ya.pt.1?1 ~ 

~ mN ~ aş~ a ın a kızı 14 lid etti. Fakat içeriye girer girmez.. dar liizumlu ve zaruri bir il•tiyaç ki güzelliği beni çok alfıkadar ettl· ~ 
Y:t-~ ~dd" ec:;ıı~er:ı~.~rzına teca:-nz mükemmel bir dezenfektenin tentür- bu. Sonra bunu vermekle lı;hisar t- ismini soracaktım. · 
ed'" ıgı ı ıas ke a 1 at yapıldıgını diyotun kokusundan başka bir şey daresi de hiç bir şey ziyan etmı' ı s· . . . . d" baynJl 1 4 • 

un yazmıetı . Mehmed Subaşı dün d . d ş o - - 17m ısmınız ne ır ., f.?. 
adliyeye verilmiş ve ikinci agı-r ceza uH:ymataım.f t rt . h maz. Maamafih bunu kesen idare de- !uce, narin yüzünü kaldırd~ !",. 

. er ra: e cmız er taraf gıcır ğiJ yanlı ı b · b - ·m gv" 19~ mahkemesınde muhakemesine başlan 1 h tal ' k . . ı • fi an amayınız. Burada bir man ır o§luga bakar gı ce' 
mıptır. ' ~c~~· ve .. e~. ya.. t 8~ ız gıbı beyaz 1 ara tütün içmenin yasak edilmesi key pakları oynadı ve tatlı bir se-S 

ortulerle ortulmuş ... 1' organların be- fiyetidir Bund d ı · · eli· 
Vefütmı ~ '- "'- -~'~ . ;i!ehmcdle kızıııın hüviyetleri tcs- yaz pike içinde bulunduğu "'ÖrülU or u lUk · . an ° ~yı şımdi çok ver · 

muhu:n Hıı.yri u=.;- ·-~~d Sehtr bieC!hIS azııs;Jıdan Çatalcalı bit edildikten sonra, müddeiumumi Bütiln bu temizlik "rası~da v Yt . bg ç . çekıyoruz. Ümıd ediyorum ki - Meliha efendim. ( 
tı" un ~IUA- Un U.lelideld evhıda. kaldınlarak aıı· ti . ' "' e e- en yıne bu tiltUn ihtiyacını 1nhı Fak yor " $ Edimckapı ı;ehicllifine defn~ilmı"tlr. Resmimiz cenazeme ·mın· s~çun z:1 ıye ne göre muhakeme - miz karyola içinde kimi yat.mı§, ki- Jarımızın da bir Ultf ile temin sar- at Arbk ben duyına ;e.tl_..ıı* 

göste ktedir nısı ı ının hafı olarak devamını istemiş, ha- mi oturmuş olan hastalar da terte- -· z· u . .edece mıyordum. Kafamın içini Y_risf"" 
rme • fi olarak devam edilmiatir. ~ gımekte ıra hazan t1ltUn ıçmemenın, iç- kor biltiln ainirlerlme ve d~_J) 

m n da.ha çok muıır olduğunu. . fSona ' lacl tll-1!"" 



Kırkpınar güreşlerinde panayıra 

gelenler arasında bir alay da çingene 
bulunuyordu. Bu ~ingeneler, sürüler
le hayvan beslediklerinden panayıra 
atlarını satmağa gelirlerdi. Bütün 
Rum.elinin çingeneleri hemen hemen 
Kırkpınarda toplanırdı. Bilhassa, Se

'~' l>ehUvan, nasıl buldun Kel Me- rez, GUmillcüne, Kavala, Lofça gibi 
....... : ·· yerlerden gelenler çadırlarile bcra -
....._ 'l'e heı.. Hepten pehlivan be!.. ber gelirlerdi. 
....._ ~eye çabuk yenmedin? 1 Rum.eli çingenelerinin kısrak ve 

\~Saka, olmaz be ağalar... Bir tay yetiştirmekte maharetleri vardı. 
......, ltıeydana çıkmamalı be!.. Her sene çins kısraklarından aldıkla-
' ~?k ezdin adamı, pehlivan? n hayvanları büyütürler, sonra sa -

~!.. öylelerin gözünü doldurmalı tarlardı. Kırkpınar panayırı daha çok 
~ 1{~1 çingenelere yarardı. 
q,lta ~eıniş, hakikaten yorulmUH ve Bu sebeble, Kırkpınara binlerce 

' 

YENi SABAB 

,;- . ~ 26 SENE BAŞ PE~LİYANLIKEDEN ME~HUR 
l~ ?' KEL AlıÇONUN GüREŞlERi 

No: 26 YAZAN: M. Sami KARAYEL 

Aliçoyu tanıyanlar onun çingene - ı sonra çingene çadıdarının yolunu 
lere düşkün olduğunu bilirlerdi. Çin-, tuttu . 

gene. ~~a:ıı:u~ güzellerini seçer, ~ Çingene çadırlarındaki zevk ye s::ı.
elleruu bırıbınne vurarak onlara go- fa bütün çadırlara galebe çalıyordu. 
bek attırırdı. 1 Çingeneler ateş yakmışlar, etrafına 

Aliço; Kırkpınarı biliyordu. Peh - toplanmışlar, karı, kız, çocuk, erkek 
1 

livanlıkla bütün Rumeliyi dolaştığı vur patlasın gidiyorlardı. Darbuka, 
için ç:ingeneler de onu tanırlardı. zilli maşa, göbek atma, f]arkı yerinde 

Hcıttf.ı.; c gün Aliçonun güreşini idi. ~ltııı lataıaıumştı .. Ağzına bir lok- çingene toplanırdı. GUreş meydanı -
, 0 ::!;_ .~ile koymamış ve bir ke- nın arka taraflarına doğru sıravari 

t 
!',;~ "IU'unerek yatmıştı. çingene Çadırları kurulurdu. 1

J. scyrctırıişlerdi. Çingene kızları, a- karşı diğer çadırlarda erkeklerden 
lı. lto Sadırlanıa eğlenceler oluyor- Aliço; haddi zatinde yaman bir a- rada sırada bağırışıyorlardı: başka kimsecikler yoktu. O devirde 

,. Yoı-ı4~e~, ekser çadırlarda çalğı ça- damdı. Fazlasile kadına düşkundu, - Ha, babayiğitim!.. -kadın ve kız çadıra gelip oturabilir 
-, rıı-~tb. 0 Ynuvo ' r vP cümbüs yapı- · .ı .ı. sa, sin gene kızlarındr.n çok I Ali~o, güreşten sonra çadırına ge- miydi? 

lt<'ndi pt•hhvanlan imiş gibi heyecan- Çingenelerin bu müşterek zevkine 

lip yiyip içtikten ve biraz hoş b~ten Halbuki; Qingeneler daha çok hür 

leİllf• : a 

ve serbest idiler. Kadın erkek değil la.ra şarkı söyletip göbek attırmağı 
oturmak, eğlence halinde ve bir ara- daha muvafık bulmuştu. 
da yaşıyorlardı. Çingeneler, Aliçonun iri gövdesini 

Bazruı; arkadaş lan Aliçoya sorar- uzaktan sezmişlerdi. Pehlivanları ge-
lardı: liyordu. Ateş başını bırakan kan kı-

- Aliço; ne anlarsın bu çingene - zan yüzlerce kişi Aliçoya doğru yü-
lcrden.. rüdü. Hep bir ağızdan şarkı söyler 

O, giilerek ve, mantıki bir surette gibi bağırışıyorlardı: 
şu cevabı verirdi: _ Hoş geldin Aliçomuz .. hoş gel-

-.. A_ bo; sizin soıı:urtk~ su:ııtını- din pehlivruıımız!. 
zı gortip ne yapacagım be . Hiç ol - Çin kızl kadınları Aliço-.. . kı d.. t . gene an ve 
mazsa, ~ç çL?gene zı, or .. ç.~gene nun etrafını alarak ateş ba.sına gö -
karısı soyletıp oynatarak gonul fe - tür' d .. l Gil 1 ,.· geno kızlan kay _ 

· I d k h k.. l · d dı u er. ze ~ın 
ran an ırma • an OfJC crın e, ça r ı dı Adeta biribirlerile -d' l . d .. k' . b ik" . k' t· naşıyor ar . ' ya 

ıpketcnrın de hote. ı_ndı vc_rl ı?; çe ış ır - nşa çıkmışlardı. Saz takımı yerinde 
roe a a ıyı egı mı . . di 

Aliçonun dediği doğru idi. Çingene 
1 ~· • ib . 

karılarını çalıp oynatarak gönlü fe- _ ıço • ç~r ~ıy~ s~le~dı: 
rahlı::.ndırmak, han kö~elcrinde, çadır . H~y ·· Mımo, cumbilşc devı t 

diblcıindc Utekini berikini çekiştir- edin be· 
mckten daha iyi idi. - Pehlivanını; ne istersin? 

Aliço; Kel Memiş güreşinden son - - Baka!.. Bilmiyor musun; benim 
ra da çingenelerin çadırına kaçmış- istediğimi?. 
tı. Oturup dedikodu yapmaktansa on- r Devamı wr J 
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sPo_R İngi iz Başvekirnin Dar~ıacezeyi Salih Kılıç 
Tehır Maçları D .. k .. B t Zıyaret Dün izmitte Meşhur Alman sanayi-u n u e yana 1 (Baştarafı 'üncü sayfada) Muhakeme Edildi cisinin fabrikaları Göe· 
Bu P azar günü Şeref yayılarak vllcudUmü ba.şdan~ kap ringe devredilecekmiş 

Thyssen Kaçtı 

stadında yapılacak c llaştanlfı ı incide) ]umumi karargahı bildiriyor: ~dı~!~:i:irikrn:~ := .. Pollalmlzln f&reflne Londra, 29 ·(A.A.) - Daily Tele-
Beden Terbiyesi ist.a.nbul Bölgesi riç tedbirleri almak zaruretinde kal- Garbde iftara değer hiçbir hadise yaşlarla yanarak sadece bu genç ve n•klae verecek zehabı graph gazetesinin Kopenhag muha • 

lı'utbol Ajamığından: mışlardır. Alman men§ei ihracat mal olmamıştlr. . çalışkan kıza bakb.m, baktım. Ona ellmeğe ç•hşıroru 1,. biri, Thys~e~'.in. lsvi~r.e'ye firarından 
S/ 12/ 939 pazar günü yapılaeak larının müsaderesini amir bulunan bu İngiliz tayyareleri, şarki Frıse a- baktıkça kafamın içinde bir kelime İzmit 29 (Hususi) _ Bugün saat s?nra nazı h~k.~etının Thyss:zı fab 

ikinci ldime tehir maçlan: tedbirler bitaraf memleketleri muta- dalan üzerinde uçmueiar ve Alman dönüyor, hora tepiyordu. 14 de ağırcczada, Dolmabahçe izdi- rıkalannm butun gruplarını mı:sade-
Şeref stndı : zamr etmekten, hatta onlan ikayıb- sahillerine yakl<>cımak istemişlerse de "K'"r ko·· k"" h h:ıd· . . hakemcsın· e de- re ederek Kolonya bankcrlerınden .....,.. o , r, or ... ,, am ıı. ısesının mu B S ,. . . 
Ortaköy - Eyüp, saat 10,30 da, h~- lara maruz bırakmaktan hfıli kalamı- muvaffak olamamışlardır. _ Evet. Neye hayret ediyorsunuz? .. vam edildi. Salih Kılıçla vekili Sedad : chroder ı bu. fabrıkalaı:n ıda:e-

ırem Şazi Tezcan, yan hakemlen, yacakbr. Fakat Büyük Britanyanın Bu münasebetle Borlrum hava us- Benim merak, hayret ve takdirimi hazırdılar. Dava eski muavin Kam- sı.ne mem~r etmiş bulundugunu bıl .. 
Muhtar ve Müeyyed Güredin. sarfettiği gayretlerden memnuniyeti süne de l>ir taarruz yapmışlardır. Ma- celbedecek kadar güzel bir örgüyü ranın gıyabında görüldU. Davacılar- dırmektcdır.. . . . 

Galatagençler - Galataspor, saat mucib netice alınmasına çok yardım e amafilı bir gıina hasar vukua g~~e- süratle yaparak nefis bir kazağı ye- dan Raufi Manyasi de gelmemiş, Bu muhabır, na~lenn ~u fabnk~ -
1.2,~0, hakem Refik Top, yan ~akem- decek ve bu netice bita.raflara faydalı mi.stir. Dün fevkali'ı.de bir te~lıg ile tiştirmekle meşgul olan 0 ipek yüz- şahidlcrden eski İstanbul 6 ncı şube l~ı H~rmann Goerıng muesseselcrılo 
lerı, Fahreddin Somer ve Halid Öz - olacaktır. Esasen, bu tedbirlerin, bi - bildirildiği veçhile, tahtelbahir ku • lü genç kız ... Anadan doğma bir kör- müdürü ve §İmdi İzmit Emniyet mü- bır~eş~ırmek tasa~~ oldııkla?· 
baykal. taraf memleketler için a.rzedeceği za. mandam Prin, Shetland adalarının müş meğer. .. .. . . . . . nı ıstıhbaratma atfen bıldırmekteclir. 

An d luh. F y.1 ......... saat . . - .. .. f d b" ı · duru Faık dınlendı. §ahıd facıaya YEN1 SABAH Thyssen Sar mm a o ısar - ener ~ rarlan asgari hadde mdırmege butun şarkında London sını ın an ır ngı- Sonra ayakkabı atelyesine sonra h kala beb -
14,30, hakem Eşref Mutlu, yan ha - gayretimizle çalışacağız. Bu tedbirin liz kruvazörünü torpilliyerek tahrib da marangozhaneye girdik Burada alk~n fev .. d~ h:_y~~anın~n se . takasının ve Alınanyanın en büyük 
kemleri Halid Uzer ve Sabahaddin tatbik mevkiine konulacağı tarih 4 etmiştir. da bütün ;ı.,.iler acezeden Yapbklan oldugunu, b~rıncı ~nu. h~~~e y~n- fabrikatörüdür. Nasyonal - sosyaliz-y ~ · de bulundugunu ıkmcı gunu tazım · "kt"d ı · · · k araman. kanunuevvel olarak tesbit edilmiş ve Londra Tekzib Ediyor işler de hep aceze i,.in . . . ' . mm ı ı ara ge mesı ıçın ço para 
C 1 . .. A !i' • heyetlerıle ıhtıram kıt'alanna aıd sarf etmiştir F k t 8 d ha b •zalandırllan sporcu r bu mcmleketlerın ona gore hazırlan - Londra, 29 (A.A.) - lyi malumat Kendi yağlarile kendi kendilerine . _ lı . . · a a onra an r. 

1 - Karagümrük Idman Yurdun- maları için kafi mühlet verilmiştir. almakta olan mehafil, 10.000 ton hac kavrulmağa çalışan bu mütevazı mü- tedbırlerl: meşgul bulundugunu, ~ _ • polıt~k~~na tarafdar olmamış, Partı 
dan 1628 böl . ·ı yılı Hasip Şe- İstikbal Meçhuldür mindeki bir İngiliz kruvazörünün bat essesenin sade bir belediyenin sırtı- nan tedbırlerde noksan bulunma gı Meclısı azasından ve mebus da olına-

ge sıcı sa ·h al tedb" ·zli-· sınar gm- P 1 ta t ne, iştirak ettiği bir müsabakadaki Bu harbin ne kadar devam edece- mış olduğuna dair Almanlar tarafın- na yüklenmesindeki acılığı Darüla - ve ı m ve _ ır~ı g~ mevzuu a en ° onyaya arruzu as-
SUihareketinden dolayı Genel Direk - ğini, hangi istikamette genişliyeceği- dan verilen haber hakkında ademi cezeden uzaklaşırken daha iyi, daha bahs~lamıyacagın~ ~y!e~~- .. . vib etmediğinden Bitlerle arası açıl-
lörlükçe iki ay müddetle geçici mü- ni, ne zaman biteceğini, harbin sonu- malumat beyan etmektedir. manalı olarak anlıyordum. Reıs - Acaba ikincı gunu vazıyet mı§tır. 
sabaka boykotu cezası verilmi§tir. na k"dar müttefiklerimizin ve düş - Alman radyosu evvela biı· lngi- Oraya ne kadar himmet edilse, neden bozulmuştur? 

23/U/1939 tarihinden itibaren klü manlarımızın kimler olacağım, kim- liz muhribinin batmış olduğunu ha • müdürleri ve müstruıdemleri ne ka - Faik - Arkadaşlarımdan duydu
bünün ve hakemlerin bu futbolcuyu se bilmez. Böyle olunca, harbden son her vermiş, müteakiben de batan ge- dar feragat, şefkat ve gayret sahibi ğuma göre vaziyet bozulmamıştır. 
ceza müddeti içinde müsabakalara i§- ra yeni bir dünyanın hangi şartlar i- minin bir kruvazör olduğunu söyle • olurlarsa olsun .. sadece onlara teşek- Yalnız kesafet artmıştır. 
tirak ettirmemeleri lüzumu tebliğ o- çinde yaratJlacağını şimdiden söyle • mi§tir. kür etmekle minnettar kalmakla ik· Salih Kılıç da, daha Ebedi Şef 
lunur. mek tehlikeli değilse bile beyhude o- İngiliz bahriye mehafili, Almanla- tifa etmemek lazımgeldiği muhakkak. ebediyete intikal etmeden siyasi ba-

2 - Fenerbalıçc spor klübü umu- lur. rm böyle bir haberi ortaya atmaktan Hem dünyanın sonu bilinmez ki. Az kımdan her türlü emniyet tedbirleri 
ıni kaptanı Nedim Kalecinin Fener - Harbe, bir intikam gayesile girme- rnaksadlan, Londranın İngiliz harb çok hepimizin de gitmemiz muhtemel alınmış olduğunu, Atatürk ebediyete 
bahçe • Galatasaray hususi maçında dik ve bu itibarla, düşmana intikam gemisinin nerede bulunduğunu gös- olan bu şefkat yurduna yardım et - intikal edince de liiyıkile ehemmiyeti 
hakem tarafından oyundan çıkarıl - esasına dayanan bir sulh teklifi niye- terccek bir tekzib neşretmesi netice- mek, bankaya kendimiz için bir para h"l t tib t al d • h Ik ·h 
- . . t• · k ti b . v •• _ •• veç ı e er a ın ıgını, a ın ı -... ıak ıstenen bır sporcunun sahayı ter mı a yen eslemıyoruz. Fakat, Av sini istihsal etmek oldugu mutaleasın yatırmak kadar faydalı oldugunu du- t" "f . . .. 

1 
•. ld • 

ketınesine hakem otoritesini kesrcdi- rupanın ·bu kadar senedenberi maruz dadır. şünelim. Eğer bunu düşünmiyccck kırrunf v1azı esının mum{~ 
0d. ~~ 

ci · . ·· b ı d • tehd'd h ah . . esa ete yapılmasının ısten ıgını ınahıyette marn olarak musabaka - u un ugu ı e, er ne p asına Bu mehafile göre, vaktile Alman • kadar zengın ısek, o zaman da habr- .. . 
llın Yanda kalmasına sebeb olduğu olursa_ olsun nihayet vermemiz lazım lar tarafından Ark Royal tayyare ge- lıyalım ki.. Darülaceze insanlığın, in- soyledı. . ~ . 

---· .. ---
Fabrikalarımızın kifa· 
yetsiz tarafları tesbit 

edild i 
Ankara 29 (Telefonla) - Ticaret 

Vekaleti sanayi tetkik heyetinde mil
li fabrikalara dair yapılmakta olan 

tetkikler bitmiştir. Bugünkü fabri -
kalann memleket ihtiyacını tatmin 
etmiyen tarafları tesbit olunmuş v~ 
Vekile verilmiştir. 

Arab et arıumumi
yes i demokrasilera 

müzahirdir 

«lnlaşılmış ve aynca geçen sene ya- d~. Eger bu ~~efe hakikaten .u~aşa- misinin battığı suretinde verilmiş o- saniyetin biricik müessesesidir ve bu M~~~: şa~ı~lcrd~ Van E~nı
l>llan Fenerbahçe - Rumanya maçın- bılırsek ve butün Avrupada, ıtimad lan haberde de böyle bir maksad gü- gün yardıma çok muhtaçbr. Orada yet ınudm u Abıdın, Sınob Emnıyet 
da talnm kaptanı Fikreti tahrik et - bu sur~tl~ Y°"?idcn doğabilirse, kati- dülmüştü. yaşıyan alil ninelere, ihtiyar babala- müdürü Melımed, Artvin Emniyet 
;esi de esbabı müşeddid~ a~dedile· yen emımm kı, .Avrupa, ~aziyetin tc- [YENİ SABAH_ ''Roma,, radyo- r~, ~alôl ~e ~.eflfıc yavrulara, kim - müdürii Zekinin mahallerinde istina-

e.k hakkında Beden Terbıyesı Genel mel ~şını teşk~: edecektir. Bu saha- sunun "Landon sınıfı bir İngiliz sız kımsesız sut yavrusu bebeklere be tarikile dinlenmesine ve emniyet Le Temps: Arab mchafilinde ve 
))ırektörlüI'.;rünce altı ay müddetle hu- da dunyanın, dıger kısımlarile birlik- k .. ü ün t~'rpillenmicı ve batJnl- bir lahza olsun kendimizi verelim. O tertibatında bulunan polis amir ve matbuatında, harbin yakın bir zaman 
~uk b t 1 ak ti · d · kA t ruvazor n ı.. • t ed r B b"l l · · ' da Yakınşarka uzanması takdirinde 
na l oykotu ile tecziyesi karnr altı- meı·yçoaruışmm. E::ırurAe nı e m. arti eh .1 mış olduğuna dair verdiği haber te- :.ayı ı zbı~yüka:.e b" e .~···r u 1 ı e onk~r ı_?ın memurlarının isimlerinin bildirilme- A bl b .... k fed kA l kl h 

a ınmı§tır. ı;ger vrupa vazıye a .. d d 1 1 B .... k B .ta oy e u ır utü o uyor ı gun-ı ra arın, uyu a arı arpa a· 
il ti I dav t ve tesviye edilebilirse. dünya mesele- eyyu. e .ece c 

0 ursa u~ rı n~a lerce bunun sözile mcsud ve bahtiyar sine muhakemenin de 18 ikincikanun sına elde ettikleri imtiyazlan muha· 
e r ı . . .. b . . . . . bahrıycsı (12) yaşında bır kruvazor . .. .. l"k k faza zımnında 1914 1918 cihadın 

b _ • T b" . Ati 1. F d erının mute akısı şımdıkınden çok d h k b t . 1 ynşıyabiliyorlar Ve bununla mesud pazartesı gunune ta ı ına arar ver- -ueaen er ıyesı e ızm •c eras- d . . a a ay e mış o uyor. · ' d· tek - k · ld k 
l'onund . • aha kolay halledılebılecektir. . ve balıtiyar oluyorlar. Onlar için ha- ı. rar yapmaga arar vermış o u 

an. s lh"' ·a · · . b şlı ~ .1 1927 ve 1928 yılları arasında dem- . . . 1 . lan teba .. u··z ettirı"lmektedı'r Onuncu Balk nların" ;..,+.;...,ıp u un ı aınesı ıçın a ca ı.ı.mı o- . . . . k" . "d rıcdcn, hanede yaşıyan hemcıns en Salih Kıhç Ne Diyor? •· • 
an oyu .... ~WJ.4n ı '1'11 tl eem· ti ak ze ındmlmı<ı olan se ız eş gemı en . . . Fı'Jı"stinde 1ngı"liz Fransız Tü"r·' · 

tden ve lc;tanbul Bölgesinde bulunan ~ ·"' ı e er ıye • amete mah- b. . 1 "Lo d kıru .... 10000 tarafından yapılan bır zıyaret kendı- Salih Kılıç muhakemeden sonra ' - - J\ 

.llıiUi atletlerimizin 2/ 12/1939 cumar- kum olmuş~r. Fakat ~ka sahala:- ınil~t:n mai ~a~~~cind;~z~:e 20 !erinin henüz diinya üzerinde bulu~- İst.anbula hareket ederken bana dedi anla.smasının akdinden sonra, Türki· 
tesi gijnü ak ı saat 18 30 da Be • da, kıymeth yardımını bıze bahşetmış tan . . .. ( ) duklanna ve h ayatta olduklannn bır ye ile Arab memleketleri arasındald 
l'o-ı şam ' ve etmekte bulunmu<>+ur santımetrelık topla mucehhez olduk- . l , .:ı ··ı d'kl . ki : siyasi ve iktısadi tekarrübün tahak-g u HaJkevinde hazır bulunmalıın ::?" • • • •• •• nışnne o U) or ua o me ı enne, yaşn-
tica 1 Harb gayemize varmak için bütün ça eskı bır kruvazordu. Gerek zırh, dıklanna kani ve kai l oluyorlar. - Ben bu hadise dolayısile hem kuk ettirdiği terakkiler büyük bir a-
..... ., 0 unur. cesaretimizi ve azim ve sebatımızı ve gerekse sürat bakımından son sis • Yurdun en u"cra bı"r ko'"a<><ıine atılan şahsıma atfedilen muhayyel bir su- laka ile takib edilmektedir. ••••••••••••••••3• ..... ••••~• .. a•.... • ~ 
1-11 K A y E ?ü:ün vatanseverliğimizi kullanmak tem kruvazörlerı.e kabi~ ~ıyas olmı - bu insan yok ve yoksulu acizlere sa- çu, ve hem de bu ziyaret işinde ted- SRdii.bfid paktına imza koyan dört 
~ ıhtiyacındayız. Düşmanımızın nisbi yan bu sınıf gemıler 1ngıliz donanma- ele bir hatırlayış bile hazin bir teselli birsizlik tasavvurile bzynelmilel şöh- devlet arasındaki mevcud ve samimi lJ t ı zfıfına aldırmıynlım. Zafere eriştiği - sın~a ~izmet g~r~n ~ruvazörler!n en oluyor. Bari bunu olsun esirg$?miyc- reti olan polisimize nakise verecek anla§ma ve bu memleketlerle Mısır 

Q Q U an ango miz zaman anlıyacağız ki, sulhü ka - eskılerınden bırıydı. Taretler~ndc:n · lim ve giderken bir iki paket sigara yanlıs bir zehabı silmeğe uğr:ışıyo- j ve Suudi Arabistan arasında günden 
[Baş tarafı 6 ncı sayfamızda] zanmak için sarf ettiğimiz gayret har ve taret yataklarından b~ka h~ç bır ile ufak bir külah şekeri çok görmi- rum. Bütün tedbirler tam zamanın- güne kuvvetlenen iş birliği Filistin· 

l'Uyıen .. d" G'" 1 . d k" 1 bi kazanmak için sarfedeceğimizden kısmı zırhla muhafaza cdılmemış o - yelim. da ve en isabetli bir şekilde alınmıQ- de, Yakınşarkta sulhün muhafazaSl 
Cl.i urper ı. oz erın e 1 yaş arı d h fnzl ı k · · · lan bu gemiler saatte (30) mili pek '=' ı · olaral 

.Ylc sildi. ~ . a . ~ o ~ tır .. ~fületın vazıf e- .. .. . • • • tır. Bu aldığımız tedbir İstanbul da lehinde en mükemmc garanti ı 
l.iiı~ ·k .. .. sını §ırndı oldugu gıbı o zaman da az tecavuz eden suratlerıle faal kad- T .. d.. 1 d şanya çıkı d k tclfıkki edilmektedir . 

• '<GI huzunle akıyordu. Kemanın ' • . . .' _ . am mu ur ı e ı yor u alınan tedbirlerin en kuvvetlisidir. 
~'laı ona ağlayan bir insanın hıçkırık- a.nlıyacagım, ve ıdealını tahakkuk et: rodan çıkmaga namzcd tek~elerdı. artık. Akliye hastahanesi hemşcrile- Kadını r da tah Ud ları gibi geliyordu. Bu tangoyu söy- tirmek h~susunda, 1914 .vc. 1918 ~ekı B.ununla beraber harb dolayısıle faal rinden olduğu söylenen yaşlı bir hem Buna göre halkın o zamanki hale- k mpl nnd 
lcyen gen bi k . tı kıırdeşlerınden daha talıhlı olacagını hız.mette alıkonulmuş olmaları pek c::ire kucag-ındaki minimini bir kun • ti ruh iyesi alınan tertibata ta- Paris, 29 (A.A.) _ Pat aJ·ans l'll"' l' ç r ızın sesı onun ız - .. .d ed" . ı.. .... 
abll:ıı b" k t d h ttı d unu ıyorum.,, muhtemel bulunan bu sınıf geır.iler- dakla geldi ve bir kağıd uzattı. MU - bi olmıyarak uzaklarda ikame e- ıstihbaratınn göre, Almanlar talıaş· 
l>erihır baktıa a Nar ark dnyor u. d İngiliz Parlamento u J\ararlan den İngiliz bahriyesi t amamile müs- dür okudu. Sonra gu .. lümsiyerek bana dilen polis· kuv\'etlerini dinlemiyerek 

~ an . e a ar mesu . .. Tas ,· • _ tağn. • k 1 t H h ld "L · şüd kamplarına yalnız erkekleri de• 
ı.~ı§ıkiı eş· · k ilan arası d b"r 'ıh Etti 1 a amamış ı. er a e on-1 uzattı. Okudum. Bu zavallı yavruyu .. ve her noktada mukavemetlerini kı- gı-·1, kadınlan da götürınü(ller ve han. 
"il ının ° n a ı Lo d 29 (Rad ) d · B" ··k B "t d "" I." ~aı gibi.. Bir kuş gibi.. Gelin elbi- to h~.ra, ti Alm yo -:: Parlamen- on,. un zı:v.a~nı~ ;Y~ b:ı a~ya h?· I Çanakkaleden gelen genç ve akli mu- rarak sel halinde akınlarının fena bir setmi§lerdir. Mesela, bu kamplardan 
lıç 'Yle, duvağım sallıyarak, uçuyor, ldı- :;:. ~ . an. emti~~a karşı ~~nm~ının u re 1_ ~r ı~:sıne ~ç vazcnesi bozuk bir vatandaş iki gün tezahüründen başka bir şey değildi. birinde Polonyanın sabık sefirinin 

lıYor.. a gı . ır erı tasvıb ebnıştır. ır tcsır yapmıyncagın a şuphe yo - evvel tima.rhanede doğurmuş. lki gün zevcesi Mm. Chlapowska bulunmak -
~ ~ etrafına baktı, onunla ala • Bahny~ Nazırı. Churchill: tur.] orada annesinin yanında baktırmışlar ,...-------------- tadır. 
l'i .. ~ olan yok, tüccar bile davetlile- .. - Deruz ~.ar?ınde bana tamamen Almanlar Mayn Harbini Tcşdid ve şimdi çocuk bakımevinc yolhyor- Ankara B •••••••••·-·-··-· ... •••••- • == • 
-; l-'anına ~tmiş.. ı:mad cdebı~ıniz! demiştir. l~decckler lar. arsası Otomobilln çl n dlğl b1r 
ltı~den dikkat etti, bazı kimseler ar~ame \Iett;re Tcbli~ Edilai. Anısterdam, 29 (A.A.) - Reuter Müdür yaşlı hemşireye sordu: 29 İkincitesrin 1939 ,Acıhl,. Z va lh öldU 

l)·· .?azarlarla ona bakıyorlardı. Pnris, 29 (Hususı) :-- Bu sabah~ı ajansı bildiriyor: - 1sim koydunuz mu bu ~ocuğa Fi Kapan11 Suadiycde Fevzi sokağında 4 
tıa llşUııdü even onun haline kılığı- Res~ Gazete, Alman ihracatına mu- Almanya, İngiltereyi, rnayn kapa- hemşire? yatları numaralı evde oturan şoför Ferru-
(t- hakıyorİar .. Çünkü ~alonda

1 

herkes tcalli~ ~mb~o knrarnamesi.n~ neş • nına sokmak hususundaki niyetini Kadıncağız güldü ve: ~::~~ork 
10
! ~~e,~ı!n 13g:~~25 hun idaresindeki 964: numaralı oto-

~~· SÜSiü kıyafetli. . Kendisinden retınıştir. 4 k~nun~e~el~e~. ıtıbaren, açıktan açığa itiraf etmektedir. Tah- - Evet efendim! dedi. Sertabib P•rlı 100 Frank 2.9525 mobil evvell.i gün, Beyoğlunda 90 
l a Pejmürde insan yok.. A~~an ~~llar!lc yüklu bılcurnle ge - min edildiğine göre, Berlin, ablukayı Mazhar Osman Bey koydu. Güzel bir Mllano 100 Liret 6.77 yaşlarında Ohanes oğlu Sn.baka çar-

~c/ısan Yavaşça ayağa kalktı. Sen • mı er, m~ttef~ ~onanmalar tarafın- menşei İngiliz olan bütün ihracat isim. Hastahanenin ismi: .?ıfakır. Cenevre 100 l•vlçr• Fr. 29.16 parak yaralamış, yaralı tedavi eclil-
~Yerek dışarı çıkdı. Yavaşca so- dan tevkif edilebıl:CCktir. . . mallarına teşmil etmek tasav,•urunda Müdür de giildü ' 'e oradaki memu- Amsterdam 10° Florin 69.04 mek üzere Beyoğlu Belediye hasta .. 
~d kapısının aralığından dışarı fır- Ambargonun yuzde 25 nısbetınde bulunduğunu, yakında resmen ilan runa dn işaret ederek: :;~1~:eı 100 RııY1mark 

21
.
5625 

hanesine kaldınlmış, şoför yakalan· 
ı.. Alman mevaddını ve Alman işçiliğini d ektir G"'t"" .. dedi İda .. d.. .. 100 Belga 

Q·· "ht" ed b.. .. c ec . - o :urun, . re mu urune Atin• 100 Drahmi 0.965 mışbr. 
"ar"~~ Yaşlarını tutmak istiyor mu- ı ı~~ en. ut~ mallara tatbik edi- Berlindeki bitaraf muhabirler tn- teslim edin. Başhemşireyi de bana Sofya 100 Leva 1.595 
~ ol ' lecegı tasrih edılmektcdir • - p 100 ç k K l{ amıyordu. Fra il t . . gilterenin ve İskoçyanın bütün garb çagmnız. rag e or. 

li'~oea.ı. adımlarla evden uzaklaşdı.. nsa .e n!?ltere, Almanla~n sahilinin, Alman tahtelbahirleri ta - Doktor Mazhar Osman Uzmanın i- Madrrı1 100 Pe:ıeta 
·~ t MUzik onu adım adım takip hatta ya:ı ~§lenmış mallarının da ıh- rafından dökülecek maynlerle tec.rid sim babası olduğu üç glinlük Makır ~:~~oPv~ ~= !!:~a 23.564 

13.54 

Yaralı, yapılan bütün tedavilere 
rağmen dün hastahanede ölmüştür. 
Cesedi muayene eden tabibi adil En
ver Karan defnine ruhsat vermiştir. - ·-~ ~~u. }{endi tangosu her raduo. racına manı olmak tasavvurunda bu- edileceg-ini haber vermektedı"rl bir teliiş ve sevinç içinde gibi ışıl ışıl Ukret 100 Ley 0.c•15 

d •. ~""lll "' lunmaktadırlar er. 11 baka k . . . .., 
, Yor, her sokakda duyuluyor- .. : . . İki Gemi Dn.ha Battı yanan ampu ere ra mınımıni elgrad 100 oınar 2.5175 Malbz a yan•n yavru 
~Ul .. ~ hiikfune~ k~r~ameyı bü Londra, 29 (A.A.) _ Gustaf Reu- bebeciklerin yanına gönderildi. Yokoha ma 100 ven 81.1925 

~aklarını tıkadı, çılgın gibi ko- t~n clç~lere tc~~ıg etmıştir. Başvc- ter vapuru, bir mayne çarpmıQ ve Otomobile binip Şişliye doğru yak- e tokholm 100 laveç Kr. Sl.0275 Fatihte oturan Sultanın S YR§lllda 
ksı-.._._ ,.. -- kar .. ..:ı. kıl Daladier, lbugun bu mesele hak - '=' lasırken doktor diyordu ki . oekova 100 Ruble ki çocuğu evin kapısı önünde oynal' 
........ tUlllga ı!i'U'. k d Am "k ef' ·1 . •. batmıştJ.r. Tnyfa kurtarılmıştır. .. . ESHA M VE TAHViLAT k o.lhn~ d"" lh.. • • • Aın a erı a s ırı e uzun bır mu- - Görüyorsunuz ya azizim. Bugün en m UL4 uşerek muhtelif yerle-

~;aıı :Nazmi tekrar gözlerini u· • lfil<at ya~mı§'br . .Japon sefiri, hükfı - .Lon~, 29 .<A.A.) - ~ .. 023 ton hac hiç aklımda, hayalimde yokken bir ii~~= Bankası peşin 19.70 rinden ağıı· surette yanmış, tedavi e-
~ guş met nezdınde bir teşebbüste bulun - mı~dekı ı_ıubısland fngılız vapuru, çocuk babası daha oldum. Şimdi bu 1 dilmek üzere ŞŞi Çocuk hastahane· 

~~tnla göz yaşının ~deki n:: Almanlar Bir İngiliz ~~öriinU de bır mayna çarpmı§ ve iki dakika- tilıkakını nereden çıkaracağımı dil _ : 

Devlet Demiryollan lıanlan 

~d~l~k ~W ~~ İn~er~~~~i~il~~~~ooun~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~n~c~~~·~e~b~l~~~ıl~m~ı~§~b~~~~~~~~ 
~i tıa dUsmesine mli.ni ola tırdddannı Bildırıyorlar da ba~ştır.. şünürüm artık. 
~t'~ dllşundükten madı. _ Berlin, 29 (A.A.) _ Bilyük Alman 17 kı§ıden ıbaret olan müretteba - Ben de cevab verdim: 
~ .... ll. 'l:Uru . . . sonra ayaga tından 13 il telef olmuştur. Diğer 4 ü 
't:~ çeknıe dU,. ı~erlckdi .. 111ez:deki do - buruşturdu ve pencereden denize fır- bir mayn tarak gemisi tarafından a- d kt HerHglele~ ~isa_firb·. rızkılm ile gelir 
t:"i ita~ cesını çe di. çuıden bir Jattı. 1 stı o or. e e sızın gı ı yı az, çalış-
~ bQJ.1t Çıkardı.. Onların arasın- Yanda 'bıraktıgı· icnyle tekr , 1 • ınmı. r. kan bir de babalığı olursa. 

._. ı.._ ""k b" kô. - ciı !;• aı ça ış .. • ' V hazin h . "T .. rd k · ~ e .. -ı-a.r ır gı .. ç~. mak istedi. Lakin bir türlü çalı§amı- lz•nt rly a ı bulun u e . . . azın -~ uşuyo u. ~ın? 
~n:asaya dondil. Bu kağı- yor, denize fırlattığı ''Unutulan Tan- . Berlin 29 (AA ) - "D N B hFnkat ıçı~~e .~ Makırın ıçli hır 
\>~· §Unlar yazılıydı: go hayalinin b .. .. k k ' . ·. · · · .,, atırası, gozlerinıizde ışıl ışıl yanan 

~:~hllı ~Çin. Tango: İhsan Namıi,, rafuıdan en c:k~~· or ~~rası tla Alm:W Alinllen~~en .Dr .. Prigge eli- gözlerinin tutu§tuğu pembe yüzü 
~ ~~oııcriyle bu kaA gı• d b" • d ır sure c ça ı- zanteriye karşı mucssır bır aşı ke§ - vardı. 

• "10 a il"nz nı;:-0~ u. f h.o,;.,tir ş· d. 
nra avuçlan arasına alaraJc e~ · mı ıye kadar böyle bir Dwıis Remzi KOROK 

_, OKTAY AKBAL as ı::ıuwcud değildi. ~ON _ 

-· 

Sırkecı garı meydanıle planda gösterilen yc!ların TopCka .sistemi as
faltlanması işi 28819,20 lira muhammen bedelle ve kapalı zarf usulilc 
münakasaya konmuştur. Bu işin muvakkat t eminab 2161,44 liradır. 

Münakasa 11/ 12/ 939 pazartesi günü saat 15 de Sirkecide 9. İşletme 
binasında A. E. komisyonu tarafından ynpılncakbr. İsteltlilerin ayni gun 
saat 14 e kndar kanuni vesaik, teminat ve ehliyet vesikalarını ihtiva ede
cek olan kapalı zarflarını kanun tarifatı dairesinde komisyona vermclcw 
ldzımdı:. Şartnameler 144 kuru~ mukabilinde Sirkeci veznesinden veril
~ 

'l.Q538u 
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RADYO PROGRAMI 
S0/11/939 PERŞEMBE 2 - Okuyan: Safiye Tok.ay. 

12.30 Program ve memleket saat l - Udi Mehmed - H~m şarkı 
1.yan 12 35 Ajans ve meteoroloji ha- "Açmam açamam,. 2 • Bımen Şen -
berlerl, i.ı.50 Türk müziği, Çalanl3.r: Hüzznm ~rkı - "Sük~da geç~,. 
F bire Fersan Refik Fersan Vecihe. 3 - Sadettin KayrLak - Hlizzam .şar.n 

a ' mi R Al .~ "Çıkar yücelerden,, Rı:ulire müşterelı. 
Okuyan: Nec ıza us · 4 tzm· H . H" kı "Ö - ır ayn - uzzam şar - · 
1 - Bestenigar peşrevi, 2 - Haşim lürsem yazıktır . 

~ey - Bestenigar şarkı - "K~çma 3 _ Okuyan;' Rn.dife t:rten. 
mecburundan,, 3 - Malunud Celaled- 1 • Lemi . Karcığar şarkı "Hlisnü-
din Paşa - ~estenigfı..r şar~ı • "Ey- ne etvarı nazik şan senin,, 2 - Sadet
ler taharnmUJ,, 4 - Udı Cemıl · .. Be~t~~ tin Kaynak . Bayati şarkı · "Örnrü
nigar şarkı - "lstedin de gonllimu mün neş'esiz geçti bahan,. 3 - Tür
ver~!' 5 • Refik Ii\?rsa~ • Tambur killer • Yabandan geldim yavandan: 
~kslllll, ~ - Ded: • Beste?ıgAr şar~ı • Yine yol vermedi Acem dağlan; Yine 
Ben sem sevdım sevelı,, 7 - Rıfat de kaynayıp coştu "Mustafa, Safiye, 

Bey • S~ba zemzeme şarkı - "Hay ... ali 1 Radife,,. 
yare dcgme,, 8 - Dede - Uşşak şa. kı 1 20.15 Konuşma "Doktorun saati., 
"Gitti de gelmeyiverdi,, 9 - Bayati 2o.30 Türk müziği "Fasıl heydi,, 
saz sema~si. ~~-~O - 14.00 Müzik "ka-j 2ı.15 Miizik "Küçük orkestra - ~cf -
rışık hafif muzık - Pl.., . Necib Aşkın.. . 

18.00 Program, 18.05 Memleket sa- ı . Joh. Strauss - Süratleşme 

- 1'ENI 8.&BAll 

,. or. Feyzi Ahmed Ooaran 
Oild ve zi\hrevi hastalıklar 

?\lütelıası:ısı 

Pazardan maada lıergün. sabah

tan akşama kadar. Ankara cad. 
Cağaloğlu yokuşu köşesi 43 No. 

Telefon: 23899 

Güzelliği hem 
yaratan, hem · 
-tamamlıyan 

bir iksirdir. 
Şu güzel çehreyi aydınlatan güneş, 

şüpheeiz .. inci dişlerdir. Lakin o diş
lere can \'Cr en de, şüphesiz 

''RADYOLtN,. dir. 
Siz de ayni güzelliği elde edebilirsi
niz. Fakat bunun iç~ıı ilk şart sabah, 
öğle ve akşam her yemekten sonrn 

günde 3 deia 

!! 

_ .. _ .. 

Baı, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, kırıklık ve b: A Jn ağrılarınızı derhal keser 

lc•bında gUnde 3 k•t• ahnablllr. 
Her yerde pullu kutuları ısrarla lateylnlz. 

~ .......... .. 
Gayrimenkul Satış İlanı 

·fstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

·at ayan, aj:ıns ve met"oroloji haber- "Vals., 2 • Willı Lautenschlager - Pri 
leri, 18.25 Müzik "Radyo caz orkro- mavera "Arjantin seranadı., 3 - Fre
trnsı,, 19.00 Konuşma "Ziraat snati,, deriksen • Halk meydanı bal~si, 4 , 
19.15 Türk müziği. Çalanlar: Vecihe, 1 Cari Robrecht . Tezat "Potpurl, 5 - •" d • i • • • f J k 
Cevdet Çağla, Refik Fersan, Kemal Brnhms • Macar dansı, No. 5-tt 6 - ile lŞ eT101Zl Jrça ama tJT • 

Binnaz, Falına Fikret, Ayşe Melike ve Emine Nükhetin 23903 hesnb 
No. sile Sandığımızdan aldığı (950) liraya karşı birinci derecede ipotek e• 
dip vadesinde borcunu vermediğinden hakkında yapılan takib üzerine 3202 
No. hı kanunun 46 ncı maddesinin mntufu 40 ıncı mndd<•Rine göre sa:• 
tılrnası icab e<len Beşiklal!ta Yenimahallede Posta s'>kağındn eski 6 
yeni 10 No. lu bahçeli kargir öir evin tamamı bir buçuk ay ınüd'· 
d<>tlc açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil knydmıı görı: 
yapılmaktadır. Arttırmaya girmek istiyeıı (412) lira pey akçesı 
verecektir. 11illi baııkalanmızdan biriniıı teminat mektubu da knbtıf 
oiunur. Rirıkmiş bütiin vergilerle belediye resimleri \'C vakıf icare.si vı: 
taviz bedeli ve tellaliye rüsumu borçluya aittiı·. Arttırma şartnauıesı 
1 / 12 93H tarihıııdeıı itibaren tetkik etmek isti yenlere Santlık hrıkU~ 
işleri servisındc açık hulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sa1r ıu· 
zumlu izahat ta ş:ırtnnmede ve tnkib dosyasında vardır. Arttırmayn git• 
rniş olanlar, buıılart tetkik ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkııı· 
<la her Ş"Yİ öğrf!nmiş ad ve itibar olunur. Birinci arttır:na 15/ 1/940 tıı~ 
rihine musndif pazartesi günü Cağııloğlunda kain Sandığu.m.da saat l·f 
dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için tel:lı 
edilecek bedelin tercihan alınması icab eden gayrinıenkui miikcllefiyctUe 
Sandık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi bkdirde son ıır_t· 
tıranın taahhüdü baki kalmak şartile 30/1/940 tarihine müsadif salı gU· 
nu ayni mahalde ve ayni saatte son arttırmaııı yapılacaktır. Bu arttır· 
mada gayrimenkul en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır.. Hak.ıa_r• 
tapu sicillerile sahit olmıyan alakadarlar ve irtifak hakkı sn.hiblcruıııı 
bu haklarım ve husu~ile faiz ve mıısarife dair iddialarını ilan tarihindeıt 
itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile beraber dairemize bildi!'· 
meleri lfı7.1rndır. Bu suretle haklarını bildil'memiş olanlarla hakları t;ııptl 
sicillerilc sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşma.sındım hariç kıılırlıır 
Daha fazla malumat almak istiycnlerin 938/762 dosya numarasile Snfl' 
dığımız Hukuk İşleri servisine müracaat etmeleri lüzumu ilii.ı! olunur. 

Niya?.i Seyhun. Armaı!dola - Venediktc mehtab. 7 - "!iit\i~i!ii~~~~~StJ~ 
I -- Okuyan: Mustafa Çağlar. Joh. Straı:ss - Bu nnğmeler sen: sar- il 

l - Nihavent peşrevi, 2 - Rakım - sın, ey dünya. .:..-================= 
Nihavent şarkı - "Ne yanan kalbime 1 22.00 Memleket saat ayar:, ajans 1 .(~~~~ll:l~iiıiıl.::...lıt!..~e::ı;;.ı:i.ltr.....ı.ı.:mıo:~~llM!! 
bah.-tı,, 3 - Salii.haddin Pınar - Niha- haberleri, ziraat, esham - tahvilat, . 
vent §arkı - "Hfüa yaşıyor,, ·1 - Arif Kambiyo - Nukut borea::ıı "Fiyat,. 1 
Bey - Nihavent şarkı - "Söyle nedir 22.20 Müzik ".Küçük orkestra - Yu
baisi 1.ann,. 5 - Faiz Kapancı - Niha- ka!"rl:tki programın dcvıı.nıı .. 22.35 Mü 
vent şarkı "Gel güzelim Çamlıcaya,, zile "Senfonik parçal:ır - Pl.., 23.00 
6 - Eviç Türkü ''Elveda dost deli gö- Müzik "Cazband - Pi.,, 23.25 - 23.30 
nül,, . Yarın_ki program, ve kapanış. 1 

Gayrimenkul Satış ilanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğijnden: 

Filominanm 17476 hcsab No. sile Sn.ntlığımızclan aldığı (400) liraya 
karşı bir'nci derecedP ipotek edip vadesinde borcunu ;•ermediğinden 

hak.kında yapılan takib Uzerine 3202 No. lu lmnunun 46 ncı maddesinin 
matufu ·iO mcı maddesine göre s:ıtılmn.sı icab eden Boğazıçindc Büyük
derede 'Minnctoğ!u Giilmez sokağında eski 13 yeni 30 No. lu kargir bir 
evin tamamı bir buçuk ay müddetle at:ık arttırmaya konmuştur. Satış 

tnpu sicil kaydına göre yapılm:ıktadır. Aı1:lırrn:ıyn girmek istiyen (75) 
lira rey akç<'Si verecektir. Milli bankalanm.l7.cbn birinin teminat me1rtubu 
da knbul olunur. Birik:nış bU!.ün vergilerle belediye resimleri ve \'akıf 

1 
icarcsi ve taviz bedeli ve te!lfı.liye rüsumu b.:>rçluya aittir. Arttırma şart
namesi 1/12/939 tarihindM itibaren tetkik etmek istiyenlere Sandık hu
kuk işleri servisinde at;ık buiunüurulaca:O:tıı·. 1 apu sicil kaydı \'e sair lü
zumlu izahat ta şaıtnamede ve takih dosyasında \'ardır. Arttırmaya gir
miş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıkarılan ga~Timenkul hakkın
da her şeyi öğrenmiş ad ve itıbar olunur. Birinci arttırma 15/ 1/ 910 ta
rihine miisarlif pazartesi günü Cağaloğlwıda kain Sandığımızda saat 10 
dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif 
edilecek bedelin tereihan alınması icab eden gayrimenkul mükellefiyetile 
Sandık alacağını lP.mamt..>n ge~miş olması şarttır. Aksı takdirde Ron art
tıranın taahhüdü baki kalmak şartile 30/ 1/9'10 tarihine milEJadif aalı gü
nu ayni mahalde ve ayni saatte son arttırması yapılacaktıl'. Bu arttır
mada gayrimenkul en ~ok arttıramn üstünde bırakılacaktır.. Hakları 

tnpu sicillerile sabit olmıyan alakadarlar ve irtifak hakkı sahihlerinin 
bu haklarını ve huausile faiz ,.e masarife dair iddialarını ilan tarihinden 
itibaren }irmi gün içinde evn:kı müsbitelerile beraber dairemize bildir
meleri l~mdır. Bu sarclle haklarını bildirmemiş olanlarla haklal'l tapu 
skillcrilc pabit olmıyanlar satı!1 bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 
Daha fazla malfımat almak isUyenlerin 937 /93 dosya numarasile San -
dığımız Hukuk f şleri ser"i'line müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

• • • 
DİKKAT 

Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulU iııotek göstermek 
istiyenlerc muhamminlorimizin koymuş olduğu kıymetin % 40 ını teca
vüz etmemek üzere ihale bedelinin yansına kadar borç \'ermek suretile 
kolaylık göstermektediı·. (9885) 

dram kısmında 
Gece eaat 

20 - 30 da 

lstiklil c} ~ • .:.! t~•d• ' 
Bu gece 20.30 da Kan Kardeşleri I 

lstar;bul Asliye Uçfütcü Hukuk Hti
WmUğindcn: 

Nuhin vekili avukat İhsan Mukbil 
Ben tarafından Tepeba.ı,ı !ngiliz sara
yı karşısında 14 No. da Hayim a
partmanı kapıcısı uezdindf> mukim 
~işn.:ı KUşkeroğlwıun hali hazır ika
metgAhının meçhul olduğu taayyün 
ettiğinden 939/1371 No. lu dosyuile 
açılan bo~anma davasmda:ı dolayı 
verilen harar dr:.iresinde m~ddeıı.leyh
he ıı.rzulıal sureti ilfı.nen tebliğ edil -
mi!l V'l cevab mllı1det! dahi geçmiş 

bulunduğu cih<'tle muhakeme günü 1 

2/ 1/940 saat 14: oları\k tayın edilmiş 
olduğundan mumaileyh N~ KUt
keroğlunun mezi<:ır r,rfuı ve f;&8.tte 
mahkemede bu!unma.tıt veySl. bir vekil 

Tuvaletinizi yaparken 
Pudra altına daima 

KREM 
PERTEV 

süti.i.nüa:. Pudrayı sımsıkı tutar 
ve akmasına ınini olur. Yağlı 
ve yağsız olan t6p ve n.zolan 

vaniır. 

göndermet!i li.lzwct! iUııır. olunur. ~--•-•••••••r# . 

Sivas - Erzurum Demiryolu 
istikrazı Tahvllleri 

Maliye Vekaleti ve Türkiye 
Cümhuriyet Merkez Bankasından 

28 15 \'8 1.) 12'1931 tarih ,.e 24(i;{ - 2614 numaralı kttnunlar mu· 

cihincc ibru•·ına salahiyet verilen \·e geliri tamamen Si,·a.~ - Erzurum 

denıiryolunun in~asına tahsis olunruı 3 7 AClirli Sivas - Erzurum is· 
tikrazııun 20 St•nede itfusı meşrut 4,5 mil~·on liralık altıncı tertibinin 

liıı.yıt muanıPlesi 5/ 12/ 1939 akşamı nihayet bulıiıak üzere 25/ 11 939 

!-mhalundao itibaren ba.~lamı~tır. 

Tah\iller hamiline muharrer olup hC'hPri 20 \'e 500 
ıynıette birlik ve ı:; Uk olarak iki kuı>üre a.ynlnu~hr. 

Bo tah\'iller umumi \e rniillıak biitf,'elerle idare olunan daire \ 'l' 

ıüı>sseseler~. , ·ilayet hususi idareleri \'e belediyelt'rce 

mü.uı.yede \ 'P miinakasa ve mukaw·lelerde teminat olarak , ..... Haziıu~
ce sahln115 \'e ~atılal'ak olan 1Uilli lfüıılfll, lu•dt'llerinin tediyesinde ba
a.baş kabul olunacakları gibi ı:.erf'k tahvil ve gerek kupon bedt•Ueri 

e tahvillerin tamamen itfa-.uıa kadar her türfü ,·ergi Ye 

muaf bulunacaklardır. 

1'alwillerin ihınç fiyatı 3 95 olarak te!';bit edilmiştir, yani 20 

lir:.ılik birUlt tnln il bedeli 19 ve 500 liralı.k 25 lik talı\'il bedeli de .ı 75 

Kayıt nıuaınele i ·Türkiye Cünıhuriyet Merkez, Tiirkiye Ciimhu

riyeti Ziraııt, Tiirkiye l5. Emfük \'e Eytam, Halk, Türk Ticaret. Bele

diyeler Bankaları jfo S\im€'r, Eti Banklar tarafından icra edilmektedir. 
Diğer Bankalar \'llsıtasile de bu husu ... temin olunabiJir. S"rnıaye 

ve tasarruflarım en emin ve en !'Ok J,;elir gt•tirt•n sahalarda i~letmt'l> 
isüyenlcre keyfiyet arz \·e bu kha suı;krip;;iyoo müddeti zarfında 

Bankalara mtiracııatlanoın kendi menfruıtleri iktıza.snıdan bulunduğu 

işaret olunur. 

Galatasaray Lisesi Alım 
başkanlığından : 
Miktarı Muhammen F. tik teminatı }~ksiltı ne 

Kilo Kunı-:- 1.Jra Nev'i günle ri 

3000 70 ) Kayısı "Malatya çekirdekli., 

500 17 ) Kuru üzüm rezzaki 

1200 20 ) Kuru ii.züm çekirdf'ksiz 

2000 25 ) Üryani eriği 5 llkkıin un 
600 35 ) 277 Ceviz içi 1939 saat 
250 20 ) Kuş üzümü 14,30 da 
250 90 ) Çam fıstığı 

500 35 ) Fındık içi 

500 20 ) Kuru incir 

2500 80 ) Taban helvası 

7600 32 ) Tahan 5 tlkkan un 

750 25 ) 118 Pekmez 1939 saat 

1300 25 ) Tel kadayıfı 15 de 

300 20 ) Yassı kadayıfı 

• • • 
DlKKA'.1' 

Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek gösternıelC 
istiyenlerc muhamminlerimizin koymuş olduğu kıymetin ~o 40 ını tcc.~; 
vüz etmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek surçtı 
kolaylık göstermektedir. (9880) 

.::.____;:;,__~_:_:~===-======-====-==--=--~-=:.:-=---~ 
M. M. Vekaleti Hava Müsteşarlığından: 
1 - Hıı,·a sınıfmda tayyare \'e yer telsizlerinde ıstihdam cdi~1e:. 

üzere telsiz muhabereci ve makinist.ile meydan tenvir ışılcir.klarındv. ıstı 
dam edilmek üzere elektrikçi alınacaktır. ~· 

2 - Tclsizciier kara ve deniz ordusunda muhabere onbaşı ve çl\\'1.l" 

luğu veya piyasada radyıl tamirciliği yapmış olacaktır. fl' 

3 - Elektrikçilerin dinamo işletmiş ve :ıkimHitör doldurmuş ve bll bt 
!arın bakım ve tamirlerini başarabilmiş olmalan lazımdır. ~anat ıncı.te 
mezun\arı ve bilhassa deniz ticaret mektebi çarkçıları tercih oıuııU~· tıl 

1 - L'ltekliler arasında Ankara ve lstanbulda ıniisabaka inıtıl: ııı 
yapılacaktır. Bu imtihanda sorulacak sualler Yüksek Mühendis bi~ 

1
:;. 

Refik Ostün'ürı pratik elektrik ve radyo kitablarında yazılı olan bahı5 

den ve bu kitabların derece ve ayarından tesbit edilecektir. tıııi 
5 - ~füsabakada kazananlar ayrıca Eskişehirde de bir ku.rsa ıctı(. 

tutulacaklar ve kendilerine kullanacakları cihaz ve aletler öğrctıll"Ci! 
Tahsil derecesi orta mekteb ve muadilidir. • t1I1 • 

6 - isteklilerin istidalarilc birlikte gönderecekleri vc~ikalnr ş 
!ardır: 

A) Tahsil derecesini gösterir mekteb diploması tasdikli sureti. 
B} Nüfus cüzdanı ve nskerlik terhis vasikaları t..ı.sılikli sureti, J'\'ıSi 
C') Şimdiye kadar çalışmış olduğu yerlere aid vesaik va bonsc 

suretleri. 
7 - Yaş haddi azami 35 şi geçmemelidir. . 11ııo 
8 - İstida \'e ve8ikalar açık adreslerile birlikte nihayet 15 I. k~lıt'lie 

939 tarihine kadar Ankarada .M. M. V. Hava Müsteşarlığına göı~dc~J ecte: 
olacaktır. Bu vesaik tetkik edildikten sonra kimlerin imtihana iştır~. ııcti• 
ceği \'e imtihan günü adreslerine tebliğ edilecektir. Kabul edilecegılitct~t1 
olmadan beyhude masrafı mucib olmamak için bu v-esaikin noter yerit1 
musaddak olma::;ına şimdilik lüzum yoktur. Bu vesaikin bulunulan 
askerlik şubesince tasdiki kafidir. şeıcıl· 

lmtihan sonunda kabul edilenler vesikalarını Hl.zum görülecek 
de ikmal edeceklerdir. 

9 - Kabul edileceklerin 
ne göre 60 - 108 liradır. 

rı· ~ele 
alacakları ücret tahsil ve barem der

82 119792,, "60 ·~ 
~ 

P. T. T. Fabrikası Müdürlüğünden: 
kll~ı.ıt> 

1 - Fabrika ihtiyacı için açık eksiltme ile 8000 kilo külçe 
alınacaktır. 

J. ·adır· 
2 - Muhammen bedeli (2880), muvakkat teminat (216) 11 ı.tır· 
3 - Eksiltme, 18/12/939 pazartesi günü saat 15 te yapılaca 
4 - Şartnameler, fabrika müdürlüğünden parasız ahnabilirclctubtl il~ 

Galatasaray lisesinin ınayıs 1940 sonuna kadar ihtiyacı olan nevi, 5 - Taliblerin, muvakkat teminat makbuzu veya banka ırı d IJ1Ut8 

miktarı ve muhammen fiyatlarile ilk tc"Tiw tları ve ihale gün ve saati YU· kanuni vesaiki hamilen muayyen gün ve saatte fabrika binasın ,;gıı9.• 
karıda yazılı erzakın I3Pyoğlu lstiklal ( " 1

' •' • ~49 N?. da ~iseleı· Muha- şekkil mübay·ıa komisyonuna müracaatları. 
se beciliğinde toplanacak okul komisyon unca açı~ eksıl ~efu yapılacaktır. _ !!!!!!!l!!!'~~~llll!""~!!!!!!!!~!!!'!!!!!!!li!"l'l~!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!~l!!!!'!~l!!'!"'-
lsteklilertn prtnameyi görmek üzere okul idaresıne ve Ticaret Odası yeni !! - -- -

yıl vesika ve ~minat makbuzlarlle belli gün ve saatte komiayo~a gel • SahibJ: Ahmet Cemaleddin SARAÇOGLU ~ 
meleri. ""9'90,, Nepiyat müdUri\: Macit ÇE1I'lN Basıldıia yer: Matbaai 


