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Türkiye -
Berlinde Milnasebatın Kesilmesi , 

Cereyan Varmış Lehinde Bir 

\vu Paııen / 

Londra, 9 (Radyo) - İsviçre gazetelerinden Basler Nahrihten gazetesinin Bertin muhabiri bildiriyor · 
Almanyanın Ankara Büyük Elçisi Von Papenin yakında Berline avdeti beklenmektedir. Von Papenin Türki; 

yeyi yeniden müttefik devletler manzumasindan ayırm 3k teşebbüslerinin suya düşmesi Beri inde büyük bir infial 
uyandırmışllr. Bu yüzden Almanyanın Türkiye ile münasebatı kesmeğe kadar gideceği hakkında Berlinde 
kuvvetli bir rivayet dolaşmaktadır. 
~ .......................... ... 

Niçin Alma~Y.8 Rus-Fin Filoları Arasrnda1RUSYA--R--UMANYAYA 
T arat mda Degılız • • _ • 

d,
81 irş~r ;;~r~~~ iBüyük Denız Harbı Oluyor TEM 1 NA T VER O 1 

1 - --....... ··----
ıRusların Mannerheim Fin müdafaa Baltık milletleri gibi hareket eder~ 

ö- h •h İ İ bb •• •• k • k Jd /erse Ruslarla anlaşabilir/ermiş 
attını 1 a a eşe usu a ım a 1 Bükreş, 9 (A.A.) - Havas ajan<ı daki milnasebata dair olarak neşret-

A. lmanya ile aramız .~eker .. renk. 
~ Hatta, maatteessuf, gunden 
tüne A\manlann fena niyet ve dü

lngiltere 
tinden 

Ve Franaa 

ihracına 
~iincelerinin arttığını, vuzuh peyda koma, 9 (Hususi) - Rusların Fin· 
ettiğini görüyoruz. Niçin böyle o • ı landiyahların Mannerhaim müdafaa 
h1Yor? Niçin Almanya ile dost kala- hatlarını çevirmeleri teşebbüsü ta -
tıı'.\Wk ve kalamıyoruz? Umumi Harb mamile akim kalmıştır. Helsinki a • 
il ikimiz de aynı cephede fedakül'lık çıklarındn Rus - Finlandiya deniz 
ettikten sonra. arada esaslı bir sa- ı km·vetleri arasında şiddetli bir mu· 
tniıniyet vücud bulmak icab ederdi hnrebe başlamıştır. Top sesleri Hel-
glbı görünüyor. 1 sinkiden işitilmektedir. 
1, liınumi Harbin bizler için bir fe- K 1\1 1 1 . . Taf ilah 
ctket ile neticelenmesinden sonra, ara u ıare w.sının ~ . 
h~r rn·'l t t b'~ k a· hesabına ba- Londra. 9 (A.A.) - Rcuter aJan-

ıı e a ıı en ı ı . · 1 k" h b. · 6ır. 1 ' • ' k k"" d k 1 sının Karelı cebhesın< e ı mu a ırı, ' ıı çarc::;ını arama · mcv ıın e a - . . . 

Rusyanın 

Muzaheret 

• 1 A 

Milletler Cemiye
Edeceklermiş 

ılı. 1'ürkiye milli mücadele hareketi ccbheyc yakın. bul~naıı Vıı~urı ~un
il.e hürriyet ,.e istıklalini çarçabuk takasında. g_enış mıkyasla bır Smı yet 
~1de etti. Almanya bir Versay mua- taanuzu ıçın hazırlıklar yapılmakta 
hectl'namcsıne tabi bulunuyor ''e bun- oldu!";'llııu haber vermektedir. J Finlanllİ\ n hnrh ~eınilerin den Yniııımıoinen kruva:1iirii 

~an kurtulmak için çırpınıp duruyor- Mıntaka kumandanı albnv Alck - k b.l t . muka\•e _ 
'llJ • • mızın mu a ı aarruzuna hu ınuknvemeti kıram::.mışt!r. 

· · sander Uceblem, bu muhabırle yap - · t d · 1 d' · n .. . . Al • . .. • . k me e cmemı~ er ır. Albay bu mıntakad:ıki Finlandıya 1 0 Yle bır vaziyette, Tiırkıyenın tıgı bu· mulaka.tta, Sovyetlerm taı~ Alba v Meelblom, Kızılorclunun mu- zayiatının. harbe iştirak eden efradın 
~nYaya nazari bir sempatiden baş: zayiatını asgnrı 100 olarak tabının hıısam~tın ilk haft ı zarfında 60 ki- ancak yüzde biri nisbctındc olduğunu 1 

t hır yardımı olamazdı. Zaten kendı ettiğini söylemiş \'C ilılve etmiştir: lometre ilcrlcdığinı, fakat karşıların- söylemiştir. 
\ l'ab \alanını ) cniden canla_ı.dırm~ Sovyet tankları eski idi \'C zırhları da sadet'e Finlandiya ileri karakolla- Diğrı;; taraftan yaralı bir SO\·yet e-

ku\ \ ctlendirmC>k ~pbı bır '·azıfe kfıfı derecede kuvvcth değildi. Tank- rını bulı.luklarını söyleıniştır. Bugün, sıri, hastahanede kendısıne sorulan 

1 ı(':nda bulunan Tüı kıyc .\. ':z·up~- !ardaki efrad da ·irab etti ;.i kachr ta- Finlandiya ilk miıdaf::ıa hattının mu- suallere cevaben Kızılor<lu pilotla1 ı
tı~ buy~k devlctleı ı a~ J. '11~0; ,kı p~lı- liınli dC>ğillerdi. Bu sebeblc, bizim çok j ka\'cınetilc kar ·ılaşmaktadırlar \'e nn, sivil halkı bombardıman etmcme-

fo b•r ı Jl oyn 'm"l' da: a~ ~a k~.ı- mlikt»mnel olan tnnk da fi toplarımı- bugüne kadar tek bir Sovyct askeri ( Soııu 3 iınciı s.ı) famızdıı ) 1 
b a Jı. Biz kendı ko lmızdc tnkı.a- ,---------------
1? ızı yurütm k, k.llkınm.ı 'e yiık

l ti!. harck tını inkı .ıf dtırmLk 
111 <dlı tı'lt. 

it\ .A.lrnan) a ile siyasi münaı:;ebetleri· 
it\~~ dostar.c devam ettıği gıbi ti~ari 

11 
llııasebctlerimiz de gunden gunc , 

~ 
"'1 

Cümhurreisi Ve Refi-
kaları Çocuk Esirgeme 

Balosunda 

bildiriyor: tiği makalenin resmi Sovyet noklai 
Sovyet .Maslahatgüzarı Popilief nazarını ifade etmediğini ve ..Mosko

dün öğleden sonra Hariciye Nezare- va hükumetinin Bükreş ile halen mev 
tine gitmiştir. Maslahatgüzar B. Ga- cud mütekabil dostluk münasebetleri· 
fcnku tarafından kabul edilmiş, En- ni muhafaza etmek arzusunda bulun 
ternasyonal Komünist mecmuasının ı1 dUb'Unu söylemi:jtir. Dün akşam Sov-
Sovyetler Birliğile Rumanya arasın- ( .Sonu 3 iincii sayfada ) 

Satie Binası 
Suretle Ahnmış 

Dünkü Muhakemede Raufi Manw 
• 

yası Ve Muavini Dinlendiler 

Diink.i ı;,uhakemeden hir gOrtloii~ ~ ltı~·ordu. Hatta TürkıyC'uiıı idhalat Ankara, 9 (Telefonla) - Bu 

ıtı 1
hracat bakımından en binnci M {ı -·- h J akşam Çocuk Esirgeme Kurumu- h s · d h ı 

llşterisi \C satıcısı Alman1.'ll oldu. an ı· atura l Te Damı·r ld a ,· M eş ur atıe avasının mu a- -
\ 

.J t' ı ~ nun kostümlü balosu Ankarapa- k · d"" de de a ol ~ lınanvanın Versay muahedena- emcsıne un v m un-
.J LJ k K / / { las otelinde verilmiştir. Cümhur- d l d d ed"l l d G ·· ı M ·· b k ~ı 1~i ı>atçalamak yoluııdakı her te- nÜ umef Ct!! 0 a.y QŞflTl l y OT reisi 1smet 1nönü ile refikaları da u, sa or~ a a~·a ı en.er a~sın a 0 ge USa a amız 

1Jbu ·· T" k' d ti b l • Yusuf Zıya Önış, Hamdı Emın ('ap, ~ su ür ıye e sempa u uyor baloyu şereflendirmişlerdir. 
~ı. Su, Almanya devletine lm~şı bir schı·imizdeki manifatura t~c~~lk;la-rı_n_ın_fiyatlarının tenzil edilme~t L ....J Sadun Galib Savcı, Refi Bayar, Ma· r 
"~it eseri değildi. mücerred bır_ hıık cnrları dün Ticaret Odasında temin edilmıştir. -----~~-~----- (Sonu 7 inci sayfada' i Tarihi 
ıı adalet prensipine karşı baglılıl: top~anmışlardır. Hükumetin ihtikar GÜMRÜKLERDEKi • IUAMELE ====================================-
tq tıcesi idi. Çünkü biz sulh muahede- hareketlerine karşı ittihaz ettiği \·e Giımriikleıc gelen ve henüz çe-
ı. ?nelerinin haksızlığı aleyhinde is- ' 
l il yeniden alacağı tedbirlere aid karar- kilıniyE>n manifaturnların çıkarılma-
1l ~ \'c miicadele etmiş bir lmvim }ar kendilerine tebliğ edilmiştir. sı icın yeni bir kanırname projesi 
ilı · J\Jmanyanın tabi tutulduğu Yer-
~ Hükumetimiz. bazı tüccnrlann el- ha~ııfanmıştır. Bu malların Selvole 

SUih muahedenamesinin de hak d ıı· · · b" 
~ }erindeki nıanifaturaları bankalara cinsi olnnlnrının yüz e e ısının ır 

l\ lloktaları oldug·unu göriıyoı duk. k ·· kl 
ı:ı l\<ı. rehin ederek avans aldıklal'l ve bu defaya mahsus olma uzere pamu u 
ı ı. ('naleyh maruz kaldığı haksız-
'llan sıu·;.tlc pıvasadaki manifatura mikd'.l. mensucat. tarife. sine tabi tutulması 
1 kurtulmak için uğraşan bir "' "' 

b 1 letin gayretlerı bizde sempatiden rını azalttıklarını tesbit etmiştir. Bu kabul edılecektır. _ 
"" ka bir his uyandıramazdı. Alman- tüccarlar bankalardan aldıkları pa- HÜRÜMETİN 1HT1KARA KARŞI 
'~ ALACACI TEDBİRLER 

tn Vki~1.1de herhangi .bir millet ol- ralarla tekrar manifatura almakta \'C 
ıct· """ . .. . . . . Haber uldığıınıza göre hükfımet ih-

..,,.1. ı ona- ırn \ da bu his.-:i duya- bu suı etle muhım mıkdarcla manıfa- t"l , 1 .. d 1 . 1 . . b ·· ·· · 
"""ı.lık r . . . . ı rn1 a muca e e ış erını ugunun ı-

, ,,., tura ıdhal etbklerı halde pıyasaya bl .. b k · ,.. ı·· 
A.ı-_ , 1 , .... c.a arına gore a arma ı~m uzum 1 ~ .,nanua kuvvetlefıdi, garbdcki çıKarmamaktauırlar. Bunu na · .. d·'k 1 t l"f dd 1 .. . ,,. 

.J gor u çc mu 1 e ı ına e er uu:rm, 
•! fn · muvaffakiyetlG1 lıallettı · zaı ı itibare alan hiıkiimetimiz tatbik edilecek biiyük bir sal.8.hiyet 

lı ~un Qiduk. Avusturyayı ilhak et- manifatura üzerine avansın kat'i su- projesi hazırlamış ve Meclise scwket
t: ?nenınun olduk. Südetleri ilhak ot- rette kaldırılması için bankalara teb- mck üzere bulunmuştur. Bu suretle 
~Vib (;ttik. Fakat Alma,ııya Çe- ligatta b ılunmuşlur. Bundan başka hi.iki'ımet her ihtiyaç anında karama

(Sonu 5 iııd ~u~fada) 

1 

İtalyrl\fon külliyi'tli mikclarda mani meler çıkarmak surctile ihtildirlvı · 
llüse) in Cahid YALÇ L.'i fatura _Ş.eb\!llncsi ile ·hükfımet fabrı- mücadele, edecektir. (Somı 7 de m 
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- 8ahlfe: • -y- t' ı • 

Hazreti Ali Derin Derin DiişO.ndü Pamuk ipliği 
Hazreti Abbcİa Haklı mı İJi? Buhranına Karşı 

lktısadi sahada İngiliz 

1 
Alf F. ti ve Fransız işbirliği 

~ ın ıya arı G arb demokrasileri blokunu ıer 
B O Yük I • kil eden lngUtere ile Fra.n~ yuna se ıyor AJmanyaya k&l'ŞI giriştikleri müca· 

Dl• YOR Ki• -··-+·- delenin iktisadi sahasına terettilb ~ 

!'OKUYUCU 

- 4 - DUn Kayaerl lpllklerl HUkOmet bazı mini tell- den ımsu~lsrda mUşt.erek bir hattı 

:Hazrctl Peygamb(:ril\ kaşlan ça· Hazreti Muhammedin muezzini Uzerlnde tecrUb• yaplldı Kula Doktor lstı"yor blrl•r almak latlyor hareket takibini 7.8.l'Ori gi;rerek ı:e-. çenlerde bir işbirliği plim tanzim ey· 
tıldı: "Bil&li Habeşi,, birkaç gilndenben Bir müddet evvel Ankaraya git • Altın fiyatları son gUnlerde yeni- lenı·ıslerdi. 

· "f Kulada.o bu mektubu aldık: 
_ Hayır, dedi, benım hru;tahğım mescide çıkıp imamet vazifesmi ı a miş olan yazma ve dokuma koopern- den mühim yükselişler kaydetmegw c I ~ d-.:ıı- t gil' ~- b "Kazamızda hükumet \"e tele- ..on HMIDo n iZ l 'C .r nwsSIZ nA\'9" 

zatülcenb deg~ilclir. Bu maıaz fena bir edemiyen Hazreti Peygamberin fira- tifi reisi Yahya Yılmaztürk şehrimi- başlamıQtır G h fta 15 l" "'1 diye taba betini yapan kıymetli " · eçen a ıra o- kill · t f d iınıal bir ·kt • marazdır. Layik değildir ki Hak Ta· kına dayanamamıg, Ayşenin evinin Ö· ze dönmüştür. lan fiyatlar fürkaç gün içinde 16 lira- ___ 1~" ~ •1n an ed bananh iki 
1 .~ 

al~ b' b allat Un g ı rek. doktorumuz SUleymım Erten kalb k d"' . aauı muıu.l'e enaın e aş ea n(l1t.• °' en ıyasına u marazı mus n e e e . Kooperatif reisi Ankarada pamuk sektesinden vefat etti. Kazamız ya çı mış ve un 17.30 a kadar yUk- ta .. .... d tutulrn tu 
ede .. benim mar:ı.zım, Hayber'de se· ı - EssalRt! .. Ya Resulallah !.. ipliği bühranile, dokuma standardi· selmiştir. gozonun e uş r. 
nin oğlun ile ber~~r. yediğimiz _zchir· ı Diye nid~ ey~er_nişti.' Bilali Habeşi, zasyonu etrafında Vekiıletle temas . doktorsuz kaldı. Hiçbir sebeble olmadan ve Türk Enelfi., bu i~i demokrnsinirı p·•;. 
li deve etinin tesırıdır, başka bır şey l na~az vakıt_lerını dnıma bu suretle larda bulunmuş ve lazımgelen izahatı Mevsim muktezası bir çok has- parasının gayet sağlam bir durumda ~a~l-~~w~ ... 1~tmini . ~~lesi . \·ardır. 
değil.. (1) gclıp Hazret\ Peygambere haber ve- vermiştir. Bu münasebetle Ankarada talıklar başladı. Doktor bulunma· olduğu bir zamanda paramızın kıy - u ı . y~r esas ıübartie, bu~ t ı . 

Sonra, başucunda toplanmış bütün rirdi. Merzifon ile Ege mıntakasından bazı dığından teşhis ve tedavi mümkün metini düşü k . . b k' 1 . t:ıil bata.raf memleketler<lt-n l·apıhı ~ 1 ktad Halk · t 'd • rme ıçın azı ırnse eı ak "th-1:. b. 4.--• k 
zevcelerinin, bütiln komşularının ay· Redılü F'<rem gülümsedi. Halle - delegeler hazır bulunmuş ve umumi- ı amama ır. ' ıp ı aı va· tarafından yapılan bu altın mübaya· c ı ~t ve ır wa.nuta?. da. ·ar:•· 
n ayn hatırlarını sordu. Nasihatler rinde hirıız salah eseri vardı. yet itibarile iplik bulunamaması yü - sıtalara başvurmaktadır. atı hakkında hUkftm t· . b k - ı hklı İngıllz rn Fransız mubadelesın· e ırnız a?.ı a d t t l dil hil' d. 
etti. - Beni kaldırınız!. zilnden birçok tezgiı.hlann atıl kal . Bu halin devamı vefiyntın ço - jrarlar ittihazını düşUnmektedir. 

1 
en a nı n e e ır 1

• 

BW'acıkta bir noktaya daha kısaca Dedi. Amcasının ve damadının kol· dıklarını söylemişlerdir. ğalmasını intaç edeceğinden sayın I Alakadar makamlar piyasadan top- I I·,a~at başka bir noktadan .da, Al· 
işaret etmek isteriz. • w . ları~ıı .?a~anarak, ayaklarına güçlü~- Vekalet delegelere Kayseri mensu· gazetenizin keyfıyeti muhtert!m lu olarak altın tophyan bazı kimseler ı man~.~nın hasunla.n, ~·faaliyet d&"" 

Yine şu kalem ve kagıd meselesıne le silruklıyerek evden çıktı ve evın cat ve iplik fabrikasının imalatı ohm Başvekilimizle değerli Sıhhat ve hakkında takibat y k b ltı . lıa gostermek mecbunyetindedir. Zi· 

ğ. h b d k ' "d k d 1 İçtimaı· Muavenet vekı"lı'nı·n na"arı apara u a n k d'I · · h' l diki ri il · temas edece ız. emen yanı aşın a ı mescı e a ar• bazı nümuneler vermiş ve tecrübe e- ' ' lan hangi ihtiyaç s..'likile topladı kin· ra, en . ı ~nnın ıs.scy c e .~nya-
Eğer, hakikaten Hazreti Peygam- gitti. daha doğrusu göti.iri.ildü. ı dildikten sonra devlet taahhüdlerin· dikkatlerine arza tavassutunu ri· rmı tedkik edecektir. Bunun için ~~n aynını ,.e beJlu ~ok ~aha ~uml~I· 

berin kendısinden sonra yerine Haz· Pcyghmber, ınescidde namaz kılan· de de kullanılıp kullanılmıyacağının ca ederim.,, alakadar makamlar bazı yerlerde sı- Ju o1amk A1many~ da hıssedooektır. 
reti Aliyi geçirmek maksadı olsaydı. lara meınnun hir nazar atfetti. Nama- bildirilmesini istemiştir. Okuyucularınızdan kı tertibat almışlardır. Bu S<'belxlen, l{cndı ihtiyaf;larım tat-
biraz evvel bunu vasiyet edemeden zı Hazreti Ebtıbekir kıldırıyordu. Ce . t . . a·· Etm d d VVVV "'V·A/vvvvv ~ min çareh'rini a.rarlarl<en İngilizlerle 

. H . .... h d" .f. . h. mıye reısı un ey anm :ı 1\:ulalı Ha. Gür. 
kalem kfığıd istedikten sonra ışte, azreti "'ıu amme ın teşrı mı ıs· bu"tu·· d k 1 . t' k"l b . MAHKE/ı1ELERDE : Fransızlar, A.bnanlan iktısaden mü,. .. . n o umacı arın ış ıra ı e u I!•· 
kendine tekrar geldiğini göruyoruz srdınce namazı bozdu, safdan çıkmak liklerin te ilbel . . , ,.01 kül bir vaziyete sokmak istemişler • 

· · · dedi ah"b' Id'ği · · kk t er crını yapmış \e " DENiZLERDE : Operato··r O h ,,.. B · • 1 hJ k · te -•-• ve bunu biıtUn tanhler kay yor - ve s ı ı ge ı ıçın muva a en iyi neticeler alınmışt r B ·prkler r anın t:n·. unun ıçm < e, n u a sıs nUJP 
ıar. Hatta biraz sonra da göreceği • gördüğü imamet vazi~esini Resl'ılü 1 den dokunan nümun~l~r s~ıay~ tcd _ Mersin vapuruuun muhakemesi ilid:ıs "e ayni zamanda bitamf me~; 
miz üzere yatağından kalkıp as~a~ı· Ek~me bırakmak ~ste~ı. Fakat Haz· kik heyetile resmi makamlara gönde- Ieketlerin ihraç edecekleri istihsaıı 
nın yanına, mescide kadar da gıdı - reti Muhammed, ehle ışaret yaparak 1 rilmiştir. yaphğı hasar . ~~llanmakt~ ol~uğu huı,-usi otomo- fazlasını kendi eJJerine varacak şc • 

Yor. Şu halde no'"betı', buhranı arasın- buna mani oldu. 1 . . . .,.,,. · s k ı bılı ılc Sıdıka ısmınde bir kadına çar kilde hareket c1:Jemek lüzumunu hi~ B d b k dk k h ıucrsın \'apuru dün • ir eci rı 1tı - k .T ,, 
da söylemediğini, kağıd ve kalem is- Ve .. yıne geldikleri gibi, Hazreti ubn and aş . a. sunayı te . 1 ~ye~ı mından kalkarken suların tesirilc par.~ 0 

um üne sebebiyet veren ope- setnıişlerdir . 
. w . Al b 

1 1
. . sene aşın nn ıtıbaren tatbık edılt: · rator Orhanın cereyan eden muha - . . . .. tedıgi zamanın buhranı geçtıkten son- l as a A mm kollan arasında has- k 

1 
d . . Gey,·e vapurunun algarmosuna bin . k . d k h 11. d 1 nunun ıçın de en•elemırde mpşfeo 

.. . d t ta- a·· a·· ce o an _t.m ardızasyon nızamna- . emesın e va a ma a ın c yapı a - . . - - .. • 
ra şifahen neden soylemedı? Ne en n ya gına on u. . . · . . . . dırnıiş ve hasara uğratmışbr. ak b" k ·r . t . t • ftk bır ıthali.t pfam, mu. .. terek dt-.llP 

.. 
1 

-
1
.. .. ed'? Yatnr •·ntmaz bı""ıtün vUcudu"nu·· bu mesının her tarafta tatbıkı ıçın ka- 1 c ır csı raporu ıs enmış ı. . . - . soy emege uzum g<ırm ı . .• "la tl d k. l" k d 1 d H , .. . ! 1 uakliyatnun orga.nızasyonu ve nıı.-

B l 
""On sa ıntıd ··ıtevell'ıd b" n··bet za ve vı ye er e 1 a a a ar ar an ay a. pac-.a onlerıntie Dün makine miihendislcrinden pro· . t .. 4 ~ k t alın ıet..rJ azı an: ., rs an mı ır o 

1 
. t . . T • .. . . . . ~e mu~'-'=re sa ın a mese ., 

-- Daha evvelden Hazreti Aliyi i<ıt.Ha C'tti. ~ar ıs emıştır. bilhk ~VI l ene~ •ilycr fesor Burhaneddın, Ec1edıye fen me- bir elden idare edilebileC'.ek bir hale 

işaret etmiı,ti.. Bu ciefaki nöbet o kadar şiddetli BELEDiYEDE: Haydarpaşa ile Kadıköy arasında muru lı:nnail, emniyet doktoru Enver sokulmuştur. Askeri işbirliğinin ıne\I 
Diyorlar. Bunu bir an dogru farz. idi ki. pekaz sonra tamamen bihuş r.: .şam saat beşten sonra mühim mik- Karan, muavin Kemalden müteşekkil cudiyeti, hu suretle iktısadi işbirliği· 

etsek şu hükmü yürütemez miyiz?. bit· !ıalde kendinden geçti. Haliç idaresinin Beledi- daıda balıkçı sandalı b:ıhk avlamak b~r heyet vaka mahalline giderek ted· ni de t37.f111mun ettim1iş olduğundaıt 
_ Peki, kabul.. daha evvelden Kadınlar yine feryada başladılar.. ~ l . . üzere toplanmaktadırlar. Birçok ka- kıkat yapmışlar ' 'e raporlarını hazır her iki memleket, ellerinde bulunaJI 

Hazreti Aliyi işaret buyurmuşlardı. Herkes, büyük hastanın yat.ağı ba· ye en a ınması tstenıyor zalara sebcb olan bu va1..iyetin önüne lıyamk Asliye dördüncü ceza hakim muazzam iktıSadi ve m:ı.li imkanları 
Jc,akat demek sonradan feragat etti şında bir Ş<>ylcr soylüyor, kimi soğuk Haliç şirketinin belediyeye devrin- geçmek maksadile Denizyolları İda- liğıne vermişlerdir. gelişi giizel olmayıp, bir plan dahilia-
ki buml tekrar teyid ve tekid etmedi. su, kimi il~<; tavaiye ediyordu.. denberi ~1evcud vaziyet tedkik e· ı resi, Liman Reisliğiı~e müracatta bu- '{U milrCıl r mahkOm otdu dt>, hPr unsura taalluk eylediği sah.-
Bütün bunların esrarı, bu mechuliyet İlfıç tavsıye edenlere Hazretı Mu- den komısyon bu hususda hazırladı- lunmuştur. Liman Reisliği bu mınta- U ı. d T -""k'" k h . d ları a,·ırarak faali-..·ete g....,mişlerdir· . . . . h . . . ~ • .. . ntrnpnnın a ehı ın a vcsın e · , ,, --:v 
Jenn, mtibhemıyetlcrın karanlıkları ammcdın kızı ıtıraz etti: gı raporları alakadar makamlara gon kada balık saydım yasak edecektıı. t ,1 .1 1 1 k , k 1 Bu arada, fogiltere Ue Fransa, cJa,hill 

R 
·1 11 l h' · ı· k 11 d . t' H be 1 w .. vvvvvvvv v V"ow'VVVV'VV'Vv·vvvvv·vv ı a\ a ı c mmar oynar ar en )a a a-

hep o anlaşılmaz, içinden çıkılmaz - esu a a ı ıç ı aç u anmaz.. ermış ır. a r a dıgımıza gore bu . S rh M h d" h k ı ıstthsalatı ile de fazla meşgul olınall 
nizalann eserleridir. Her zümre ken· bunu bilmiyor musunuz? Sonra far· raporlarda Haliç şirketinin belediye· GOMRÜKLERDE: n.l~ -~ ı .. ~-e •. e me ın mu a eme~ ıztırarmda kalnuşlardır. Zira, harbi• 
di iddiasında. kendini haklı gördüğü kına vanısa. hepimize gücenir.. den alınıp başka bir idareye bağlan· •• • ,. lerı d~n uçuncu sulh cezada yapıldı. ı uzaması takdirinde, tıllr.rlnde ne ..-
için haksızın hanO'i taraf olduğunu Dedi. Fakat Fatmanın bu itirazı ması istenmektedir. İdarenin mall Dun yapılan l h::. lat Suçlul,mn kumar oynı:tdıklan ve kah dar fazla alhn ve döviz stok-u bulll· 
söylemek bize düş~ez. Hatta, bu ka- müessir olmadı. Peygamberin ateş· vaziyetim ıslah etmek için bu zaru- Dün mühim mikdarda idhalat ya- veci Tevfik'in de kumar oynattığı sa- \ b 1 ~·~- f .11- ·I tlerdell 

l 
" ' • "b • • •• ••1 d" •• A b"t larak k h • ' b' •• h • nursn. ll onsun, ıu..ra m::\ e 

ranlıkları tarih bile aydınlatamamış- er ıc;ınde baygın halı ehh eytıne o I n goru mekte ır. Hukumet bu husus· pılmıştır. Citadibar ismindeki 1ta1 • . 1 0 
• a vecının ır gun ~psı nptıkları itha.lih azaltmak ve bu-

tır. Bi~ s~dece tedkik ettiğimiz eser· kadnr te~ir .. etm.işt.i k.i. ona ~ifa vere· ta henüz karar vermemiştir. yan vapurile demir eşya, ~ü? mensu- ıle 50 lıra par~ ce7-:3-~ı ve:mesı~e, kar~ıhk olmak üzerf: de, bizzat kendi 
lerdekı hadise ve vakalarla bunlara c~k en küç~k ~ır. ıhtımale bıle. teves- Sllt kontrolü sıkı~~n! yor cat, makin.e~ ve aksamı, pırınç eşya. ' kumarb~arın ısc . ıkışer lıra ceza istihsal vasıta ve kudretlerini arttır-
istinad eden dUşUncelerin düştükleri suldC'n nefıslerını menedemedıler ve zımpara kagıdı ve taşı, boya vernik, vermelerıne, tavla ıle kumar parası 'ı k ,. h ri ti d di 1 Beled' b"'t'' k l d ·· · • ma mr.e u ve n e r er. 
mantık tezadlarına işaret ediyoruz. derhal zeytinyağı ile bir çiçekten yap . ıye u un aza ar a su~ tıca- pamuk esya ve mensucat, fırça, elek- olarak yakalanan altı liranın istirda- .. . • · il rl 

... tıklan bir ilacı hastanın burun ve ağ· (etı yapan ve seyyar olarak stit sa - trik malzemesi, matbu evrak, Jfıstikli oma karar verildi. .~ım~ıkı halde ga.rb. <lemokras e_~ 
. . . d ı t 

1 
tan lal' hakkımla sıkı kontroller ya . mnmkun mertebe, hanç~n fazla JUllP 

Hazretı Peygamberın hatunları ıle zına ama tı ar. . . . . pamuk mensucat, talk, toprak eşya, - dele ith 1 .1 i . k k di ıstiJı· 
musahabesinden fırsat bulan Hazreti Şimdi herkes, ilacın vereceği tesiri pılmasını ıstemıştır. Beledıye aynca zift kimyevi ve tıbbi ecza zati eşya sudkostik, dişçi csyası, sun'i recine l r tal e~ e"!,.3,~rei ~ en ~• 

. · . · .. R ·ı ıı h ·· ı · · k k şimdiye kadar ruhsatsız süt satan- ' ' ' · • ' ım vası a a.nm !.dl\\' :reye. ve ay111 
Abbas, Hazretı Alıyı bır koşeye çek- ve esu u a ın goz erını açnra ·en- . cam eşya, me\'addı gıdaiye, ipek ip- lastik, ovuııcak teneke eşya gelmiş· h 1a.r • • bO 

t
.. disine gelmesini bekliyordu. lar hakkında tertıb olunan cezaların 1. ~· f . k k . . • ' zamanda. asını ı Alrnanyanın ı. d belecr b'ld" ·ı ... t . t" ıgı, gramo on .e a samı. oyunca ' tıı. faaliyete mümasil iktısadi ve nıaJI 
-- Ya Ali. .. , dedi. Muhakkak ki Ce· Filhakika, çok geçmedi, Hazreti a ıye 1 ırı mesını ıs emış ır. foto filmi. mantar, sigara kağıdı, bos Kırlangıç vapuru da Bulgaristan t 11 • 1 •ttth 1 • • • 0 1-

nabı Resfıl bugün artık son gününü, ,Muhammed gözlerini açtı. TiJkalm U•Z~noau için fıçı gelmiştir. . dan küllivctli mikdarda ko'"mu··r ge-. e< !'r erlı a.zktadcy eımesme manı 
· · · 1 tı· ·· · im "d 1 k t k 1 "' maga <,-a ışma ır ar. 

son saatlerını yaşamaktadır. Bıraz . aç muess~r ~ uş, marazın şı - ~ r & uru uyor Rumen bandralı Daçya Vltpurile de tirmiştir. nr Rf' ad SAGAl' 
sonra ihtimal yine kendinden geçe • detı hafiflemıştı. İnşaatı l Kanunusanide ikmal olu- · ş 
cektir. Şimdi tam muvafık zaman i· Hazreti Pt>ygamber, bumuna dam· nacak Taksim gazinosunu işletmek ---- - --~ - -----
ken sor bakalım, hilafet babında a- 1atı1an ve odanın içini istila eden Ha- gayesiıe bir şirket kurulacaktır. şir- nlllll'''".,""'lllllOllllHIHllHllllllIDftllftlntllnllRllllllft1111111111mHR81Dınnımıımıınnımnıııııııın lllDnılRR1111111IDuınnnllWIDl81BnlllllAmllHllllllllllfilfinllllllH1B•Ml-
caba ne der? Kendisine hali! e kim o- cın kokusunu kendine gelir gelmez kete belediye geniş mikyasta i$tirak -
lacak? Eğer bizden, yani benihaşim- hissetti ve derhal canı sıkıldı. edecek ve teşekkülü hususunda aza S E H 1 H A Y A T 1 
den veya Abdülmuttalibden derse bi- - Bana ilaç mı verdiniz?.. mi kolaylık gösterecektir:. Bu mak -
lelim ve kimseye vermiyelim. Eğer Diyerek etrafında bulunan ehlibey- sadla dün \'ali ve belediye reisinin iş- ..., 
gayri güruhdan der is,. onu dahi bi· tini azarladı. urakne bir toplantı yapılmıştır. llllllllllllRHlllUftlllll!illllll~IRlnll ftllHIUlll lmHIGHIDnlnıtflllllllllO HIHllllllll!lllllllllJ!ill:llC nı!llUllllntllillllliffiffiRllUOllODllUBIUllbW llllJllllllWWIWillllWlffiWtilUllfllW:ffi• 
lelim. 1 Maamafih ehlibeyt bundan miıtecs- Lokant~cı ve otelcile in 1 Cehaletini teş- J•'r-.ınsız Df'koratörler Ct-mireti İ t k h k · d ! 

Hazreti Ali, bu sözler üzerine derin sir olmadılar. Çünkü ilaç sayesinde· t I t . 1 IM i Aka.deınhle - Güzel Sa~at· n a 
1 

a nevın e~ 
derin düşündü. Araba Hazreti Abbas dir ki Hazreti Peygamber bir parça op a l1 IGI f bir etSİil diye!.. lar Akademisinın uzun zamandan- Diin nmlıarrfr Sabih Alaçamltı 
haklı mıydı? kendine gelebilmişti.. ..wİstanbul lokanta ''.e o~elcileri d~~, beri ıniinhal bulunan şefliğine komı§Uyo>duk. Nedense 1uızreti11, 

Maamafih Hazreti Ali, belki Haz· Lakin, bu iyilik hali çok sürmedi. o~l~:~ sonra beledıye ıktısad mu- Biiyiik iistad l'ahya Kemal, Do- Fransız Dekoıatbrler Birliği Heisi enaniyctime bir parmak bal çal· 
reti Muhammed başka gilruhdan Buhran yine başladı. 1 durlu~~unrlc to~_ıa~~ışlardır. T~plan- ğıı seyahatindl' c;kcibi rdcn birisine mımar M. Louıs Sue tayin edilmiş- mak aklına geldi: 

kendisine halife gösterir endişesi i- Bu defaki buhranlar evvelki buh . tıya. ıktısacl muduru Saffet .. rıynset sornw.ş: tir. Me~hur İle de Franre ve Nor- - Yazılarını takdir ccliyoromı 
çinde böyle bir sual sormaktan vaz _ ı ranlara benzemiyordu. Bunu bizzat etmış ve lo~antacılnr heyeti ıdare q. - N<ısıl, Erzttrmnu tcclkilc etti- nıandie gemilerinin dahili mimari- dedi, hikayelerini de beğetıirim, kt-
gcçti. "Muarıciinnebeviye tercümesi Hazreti Muhammed de hissetti. Ba- zası Tok~thyan, Perapala~ ve ~b<lul- ?ıiz mi? sini ve tezyinatını yapmış olan M. talJ lıalindc çıktığı zaman olı.-ıırnılf 
Cild 3 sayfa 371,, Bu esnada evin Ö· şıucunda gözleri yaşlı duran damadı lahefen~ı ı_okantala~ı sa~ıblerı top - Milhim şahsiyet ccvab vermiş: Sue Frnnsaıun C'n çok takdir edil- ve bu i11tibaı edimni§tim .. 
nünde yanık bir ses yükseldi: Hazreti Aliye baktı: lantıya ıştır~k etmışlerdır. Toplantı- - Eı·ct, fdiyomm, refaha Jaı· miş s::ı.natkarlanndandır. 1925 ve - Pek lütıtfkarsm, demek o'kıt· 

_ Essalftt! .. Ya Resiılallah!... _ Ya Ali.. dedi, artık gönlüm bu da memleketın. sınıf!ara ayrılacak lo- uuşuyor) fakat felaketzede bir şe- 1937 sergilerinde Hars concours =;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~ ~· d d ld kantaların tanfclerı mevzuu bahse - 1ıir; tarilıdr 1 defa istila gördii. sauılmıı:: ve 1937 de • . • yorsmı, Teşekkür ede ..... .. l tuem en ara ı... . . . k h"bl . b . .J '!< umumı mımar - Dur, der gibi işaretle söziimÜ 
ııııııı.. .., 

1 
.. 

1
. eli tek k d" dılmıştır. Lo anta sa ı erı eledı · Tarilıiıı mıthkerıı hafızaı1 bir ho- Jar cemiyeti tarafında L · t. V. l s ' l) az a soy ıyeme , rar en ın- . . . . n aurea ın- kesti: 

.1 e DABONE ~~ah 1 idçen geçti. Y:?t11n lokan~ tarıf ele~ı.nde~ı son te~- rası ol<tn iistad giU<lii: tihab edilmil:ltir. M. Sue Akademi-
li t' p be . 'h . . zıla arına ıtıraz etmış erdır. Beledı- _ Şc1ıir 3 de.fa istilci gömıüştii deki vazifesin b 1 tı - Hacet yok canım, dedi, zatetJ 

azre ı eygam nn ı tızan daı- b "ti tedk"k d kt" 1 h l t' . t h. t e aş amış r. her l'!ıkanı olrum.aı .. • .::,1~tı'mdı"r. EtJ 

SENELiK 

6 AYLIK 
3 AYLIK 
1 AYLIK 

ma böyle ve sık sık gelen baygınlıklar ye u ı razı ı e ece ır. cımnıa, hazret cc a e ını eş ır c • HUKUK FAKÜLTESİ TANIŞ· J( uu.c 

_ inde geçmiştir. Bu defaki son bay- Bir mimar Rıumanyay• sin dıırsıw, cliye tashih etmedim! MAÇAYI - Iluku.k Fakültesi ta· kötülcriııe kadar ...• sı il d Ve betıim cümlemi bitiremedig·i-
TDrkıye Ecnebi gınlığı ise haylice telaşı mucib oldu. gun erlllyor Toplantıya DaHt - Bursa Kız· '1'l§ma çayı iiıı gece Tokatliyan sa-. ı d I · ı mi söylemeğe hacet yok tabii! .. 

1400 Kuruı uoo Kuruı Kızı Hazreti Fatmanın artık taka· Belediye imar bürosu mimarların- Bursa Erkek liselennden Yetişen· omrn a pro csbr eıin de i§tirakile, 
7IO • 

1450 
• tı, tahammtilü kalmadı. dan Rükneddin birkaç güne kadar ler cemiyetinin yıllık umumi top- smııimi ı·e neşeli bir §ekilde veril- Tatarcık- Güzide edibemiz Ha· 

400 • eoo • Oğulları "Hasan,, ve "Hüseyin,, in Rumanyaya gidecek ve Rumanyada Iantısı bugün saat 10 da Eminönü nıiştir. Çayd{ı Univcrsitcli fakir ta- lide Edibin son ve kuvvetli eseridir· 

1'° • 100 • ellerine yapışarak feryada başladı: bazı etüdler yapacaktır. Halkevi konferans salonunda yapı· lebe menfootine, c§1Jası profesör· Son zamanlarda bu kadar canlı .,-
10 1LKKANUN 1939 PAZAR 

Ya Muhammed! .. Kızını kime lacağından bütün arkadaşların gel· leritı imzasını muhtevi ders kitab· hareketli bir roman çıkmamıştır· 
bırakıp da gidiyorsun? Hasan ve HU· Ekmek Buhranının meleri rica olunmaktadır. lan olan piyango tertib edilmiştir. diyebiliriz. Ayni kütüphanede btJ• 

15S8H.c.ey~al28 SSSR.ll.T--la27 · · · k" aabeblarl NEZLE VE GRİP HAKKINDA labilirsiniz. v _.. seyınını ıme ısmarlıyorsun? Senden Söz Söylemek ,.e İş Başarmak 
oııu3"-A~ı12 ICuun ı » sonra benim halim nice olur? Gözle· Hilkiımet 1stanbuldaki ekmek işile Sanatı _ Karnegi'nin bu eserini KONFERANS - Diin gece saat Genf; Kalınız - Dr. Poşe'nin bU 

........ c,ı ,. Clli:'nlr.,,, ... --_ i . d'd dan • k 20.SO da Fatth Hallı-evinde Halu~ m h k·tab ilk tab' b"tttMıı· r m senın ı ann gayri artık ki· yakından alakadar olma tadır. Ek - muallim Ahmed Halid nefis şekil- eş ur 
1 

mm ı ı c~ 

D H 
• o•• lDC 1 "'"S\r eder?. meğin 10 para zam görmesi sebebi un 1 de bMtırmıştır. Amerikanın birçok Son tarafuıdan "Nezle -ve grip,, den ikinci defa basılmıştır. r ayrı r " k . T-'H b wd f" tl d k " f k . mevzıtlu bir konferans verilmi-Q, it • ' ~a sun - ..u.ılhı'2. kızının ferya- ve ug ay ıya ann a ı ar tan zı- üniversite, enstitü ve terbiye mii· :1 Bir Öğretmenin Romanı - :S 

d d" w 1 d ·· "l b sö= sahi&i nezle ve gripdeıı korun· 
Öğleden sonra Beyoğlu AğacamU 1 Pazardan maada her g\Mret· yıaı e ıger unsur ar a goru en uh • esseselerinde rehber gibi okutulan ma çarelerini,, ve bu iki hastalığın kadın muallimemizin köyde geÇJJlİI 

15 ten sonra Telefon: 40127 \~ - .. bu faydalı eseri muhakkak siz de zararları tılııt t hayatını, meslek aşkı ve fedakirl>-
karşısında No. 33 Telefon 41358 Büyük operet ' .... '. jr.ab okumalısınız: Hayatta muu11.ffak m a mış u-. -'hru tasvir eden bu romanı Huri"' 

3 perde - Müteakiben Palavra k<>medi.ti Et' ~ 
l'tlak istiyorsanız... Önöz yazmıcıtır. Okumalısınız. tomsil cdilmi§tir. "' 



•arı, ı 

--~10 .• •n-·~~~K~·nat~~~~~~~~~~====~===n=·~·~·,·~G·~-ONO~~--~-~.N~sJLL~~=-o==H=IM==M~~~s~;~~~E=~~~=R-=l~l;Ta~J~y-a~re~K~a~ç-~ak~ç~ıll~ğı 
_ · . Davası •••••••••••••••••••••••••••?.,. Ankara, 9 (Telefonla) - Tayyare 

f~""' SON HABER , ..,,,_ 

B . A .k N y cak kaçakçılığı maznunlanndan Ruhi Belcika Seyrisefaini lT Bulgar hapishan~sindc merı a e apa . Bozcalının temyizce nakzedil~n davll-

Limanından idare Edilecek ölen bir Türkün ~i~a~e~i _ 1 _ ~~~~;~~n d~;;~r:~;;~tT:z:ı:::~ 
Paris, 9 (Jlusu,,i) _ BeJ~jka bükümeti seyrisefaiu t-irketler~ idarc-ı B u~~ari~tandı~. asıl bır aılem~ı Yazan : R A 1 F M G: T O nun avukatı Hıimid Şevket gelnıe -

. · i ·r la·ıı C'"'lı01iu "asusluk tohmf'til~ ı· · b l k d·s·nı·n bundan 
&inin bir ı··ransız limanına n9 klini kararlaşbmu,tır. Badt'ma Belı;ıka de- nlUn~\'\'f'r e\lndı 0191:~k ye~ 

1 

mişti. Ruhi mahkemede sadece veki-

iliz nakHyah bu .t'ransız Umanuıdan ıdare olunacaktır. :;en s 1 
_' ' " • 

1 
_, Amerikan mille.ti ad.alçt ue hol:kın~ Avrupanın i:7lerinc 1.arışmayımz ırun u unmasını, en ı ı .. . F • ·ı içine nhldı~ Bur~a.z haınshanf'~ nue, . ~ . .. ., i (Wachiııgtoıı) vareste tutulmasını taleb etti. Heyeti Moskova Fınlandıya.nın ıı en nih.ı)'t>t ı:ilı-"ini doldur~rak ha:uta çıgncıımcsıııc trıwuwd(cr~~~:~:;ı91i) : hakime bu kararı kabul etmedi. Ne-

.. ı · · .... <l•ı"ıııııı dun hf'nı knr-ı ~ • i · · ı · · ed h k k·ı· ı · e 

Ahi k B l • B "/d • d • ~01. ermı .1 um • .... • , • Ma.attcc"''"ı·ı·ı 1-1;,...ıı]· milleflctin is-• Avrupaııı11, Aıııcrıl;amn ış cııııe tıc e mu a eme ve ı ın ge mesı v 
Slnı ·r ıne l tr ı ld w • • l" ·"k bir se\·ınt• "" • v, \• • • l . . b k .. ıı a ~ I . • • .. tutu .. 11:.;·~- .. ·~ı~ )11~.u hir i .. act<;iİ;. tcdil:lcri gil>i y11§aması irııbinsı:: ol-~kllrı~ı>W.'Ulla miisa~ıde ~dcmeyız. müdafaanın yapı ması ıçın aş ·agu .. 

ı•uris 9 (Hususi) _ Son·et hükumr.ti Finlandiya salullennın fulen hem oldu~ ıçın dtrınt . ~ .
1
, 

0 
mıı.~tıır. 5 (Jfoııroe 1S.Z3) ne bırakıldı. 

' • ' • • w • • • B t ı.ı· -· ı !mhl'r aldım za,•allı -;maıl < clı . - ) • --•·•·---ablulm altma ıılm<lı•~·ını Bertin hükumctıne tebhg ~Lmı~hr. u eu ıgın · 
1 

d ,._ .. (Rooscvr1t 2 ilk 7:ci•ııııı 1!1,,9 : 
n . • 

1 mı Rnl~uristand•t hıı mı u• um uc: St'- H • k l d h 
bir takım hukuki mü..~diülit ihdas cdr.cc~i soylt>:urn:ld.~dır. ine :zarfında vak:ııdan tan;;nal\ ..;aa - Amerika tekrar Avrupa işlerine{ Bu ani tahavYülün sebcblerini tah- azıne avu at arı a a 

-....-..-• -------- <lcfrıe cmıi~: se\nıi<; w vatanı top- kanşacak mıdır? Haıb baş-j lil etlisim!z zaman.~·~. e~:ıslı neti~eye bir sene hariçte iş 

R F 
1 F · ı 1 A d a rahlarmdan uzak dü,cıı hu kau kar- lar başlamaz zihinleri kurcalamağn \'asıl oldugumuzu goruruz: Amerıkan b ·ı kl 

U S - 1 n 1 o a f 1 r a s 1 n . dc~imil.in yUk-wk fazileti, feragat w baslıyan bu meseleyi Hus _ F'inlandi- efkfırıumumiyesi \'e onun tercümanı yapa l ece. er 
idealhminin savısiZ delilleri l<ar-,ısın- ,.a~ h.arbi tekrar tazeledi. Amerika olmak mecburiyetinde olan Vilson Ankara, 9 (Telefonla) - Hazine 

B 
11 11 k o 1 H b 1 o ı da derin Jıir s~ygı w hayranlık his- ~fkfırı umumıyesinin t;ümhurreisi mUttefiklerin davasını doğru bulu · vekillerinin dışarıdan davn alamıya-u Y "1 e n 1 z a r 1 . u u o r setmistim. Roosevelti Ru:yaya karşı şiddetli bir yordu. caklarına dair avukatlık kanununun 

J i-.ıı~uil Celil, orta hoylıı, zayıf \'li~ harekete sevkctınesi de birçok ihti· ı. Amerika millC'tini m;lli \~icclfm:n ~ be5inci maddesindeki mevcud hük -
cudlii, fakat Hcrlemi!;, ultmı~ı çoktan ma.llerc yol açtı. Amerikanın Avru- ıtıkadlarınn uygun olan bır da•a)ı mün daha bir sene müddetle tehirle 

( n t f 1 · ··1 e) 1 Romudu Yeni Tczahlır.ıt ·· lb · - ı den dnha bir çok +ntb·k· k J uıılı tır uş ura ı ıncıu . gc<'mis y~ısıııa ra•";.meıı i~inin somnc7. pa islerine l:arışacağı bu çok meha· enıınsc-nwge se\·,cc "' ..... ı ·ı arar aş ı nıı;ı . 
lerı için kat'i emirler verildiğini, fa- ' R~ma, 9. (A.~.). --:. Ro~:~ ~~n~ '.ıt~ı:fü: i~ı~ııa rul~mıun g-iizclJi~ini ve filde ciddiyNlc telakki cdilmcğc baş- lı:: ebebler de yok ~eğildi:. . . . !!!':!!.~~~~·~~"!"!"'~-~!""""~~~~~ 
kat şehıderdeki askeri hedeflern ta- landıya lehıne ~.enı numa~ı.)er.) ımnt'tini ira•;ct t•ttiren dine: lıir cr-lıandı. Ortalığı kasıp kn\'Ul an harb \ B~ınl:ı.nn belkı en mühımmı, bır r.- ler ccı eyan etliğini Amcril;:alılar bi
aı t•uz ederken tam surette nişan al- pılmış, bırkaç yuz genç, l"ınlandıyayı hchii. c;.'oluk ~ocu~ilc Sofynıım hir afetinin büyümesi Avrupa ve ınc - ı:alık sendcliyen lngiliz imp:ıratorlu - raz da Nevyorka akın eden Yahudi 
nı••k · k" l ~ d d ı b rı· alkışlıyarak Homnnın bac: sokakla- . ·· . . • ~ , · d d ı- _, ·tı h .... ım ansız ıgın a.n o ayı u enı · · ~ !cen:!r mn1ı.ılll'~UHle oturur, gece gun- denıyct dunyasıııı lakayJ bıraka- ~un .ın ım "" ma OŞI11UA • muhacirlerinden öğrendiler. 

arfiyen yerine getirmek müşkül ol- rında dolaşmışlardır. . uiiı ananttanı dii-,Uni.ir ve ı,cndisini bilir mi idı? Bunuıı içindir ki ürnidle Amerika dünyadaki Anglo-Sakson Eski dünyada yine peygamberler 
dtıfruou soytemiştir. l\lilletıer Cemiyetinde Ji'inl:ındiya İşı tahii müml' sili :ıddctti~i St>kiz yiiz dolu nazarlar tekrar Yenidünyaya hcgcmonya~ının tehlikeye dürıme::;iııe. türemişti. Bunlardan biri Cermen ır-

Rir Hücum ı~a7.artC'si Gi.inü Görü~iilcccl' 1 hin niifu ... tu Bulgar Tlirkliij?;ü için <lur çe\Tilcli... tamamen ortadan lt:ı.lkmasına nasıl kının bütün ırklara üstÜn olduğunu 
.Ropcnhağ, fi (A.A.} - "National Cenevre, 9 (A.A.) - Havas ajan· imadan ugru.;,ır, cfülinir, tlö,üşiirdii. Amerikanın A\Tupa işlerine karış- göz yumabilirdi? Yummadı .. ve bu u- ilan ediyor, bolşcvizmin bir afet ol -

'l'ıdendc,, nin Helsinki muhabirinin sının muhabiri bildiriyor: 1 !rnkii ta Tiirk devrine kadar dt'ritH' ması yeni değildir. Amerikanın ilk 
1 ğurcla binlerce Amerikan genci Avru- 1 duğunu, liberalizm ve demokrasinin 

i,~ıdığ~na göre, bi:. ı::nland~y.a .des . ~ Münhasıran usule talı.sis ed~lcn ÜS \ ı;itmi~ ailesinin vat~n an~ncsin~ ... a- cümhurrcısi ( \Vashi:1gton) biraz da pa harb sahnı>!.cri~de öldü. Amer~~a J milletlerin hakiki _mcn~aatlcrile .. ih.~i
oyerı Krol'_ştad üssu bah~.smın bıı celseden sonra konsey Fınlandıya mu dık kalarak Bul~nr ıdart•smr r:.ı~nıen Avrupanın dahu dogrm;u Fran.,anın can ve mal•ıu ~aln.z menfaat sevkıle yagl:ırına. uym:ıdıgmı ımanla soylu -

kısınına muvaffakiyctli bır taarruz racaatini tcdkik ederek, bu mi.iracaa· l ı~f'ıuli <>z malı mltlt,1ti~i toprağı ter- yardımı ile temin ettiği istiklal- değil, fakat ayni 7.nrnanda. ve bilhas- yorrlu. 
l'a.llrnışt~r. . .. .. . . ti münakaşasız .. ve .~cayıclsız .şarts.ız \ ketmemi;:ı , e orada kal:ın. bir milyon- den sonra Yatandaşlanna şu tav- sa ~ancvi amillerin se\'kile seve seve Diğeri de, din ve Jrk meselelerinde 

'.Mezkur muhabır, butun Fmlandıya kabule şayan gornıu§ w tedkık edıl-lt1an falla 1'iirkiin y:ıya~ :ra\'aş eri- siyede bulunmuştu: "Zinhar AYrupa 1ngıltere ve Fransanın emrine ama- büyük bir !arkla ayni şeyleri tekrar 
~~lroyerlerinin lngiltereden satın a· j ınek Uzere Asambleye havale et -1 r.lekte olm~ım ~<irmekkn içi kan i~lerine karı~maymız ... ,. Amerikalılar de kıldı. ediyordu. 
ı~rnış olduğunu kaydetmckt.edır. mi~tir. Rus dclcg-esi kendi arzusu ile :ı•~lırurak ıu.'ntti,,ini sahibsiz kalan 1 muhterem rci !erinin vasiyetine se- •.. Bunlara göre de\'let her r;ey, ferd 
l<ın~andiy~lıların Bir !Uıınffnkiy~ti gaybu~et ~t?1~~tir. l'ı.~eselcnin s~r.at- l<;rde~lerinin hizmetine v:ıkfetnıl~ti. nelcrce hürmet ettiler. 1 v ersay muah.~d~sini~ hazırlan - , hiçbir şeydi. Amerikan kanun ve vic
lıt F'ınland~ya, ~. (A.A.) - Rusların. le t~svıycsı. ıçın usulun ımdeleştırıl - :Cn11!,aristanlı oltlu~u ,.e ~·aş:ıdığı mu- Fakat bir gün ... 1917 ele ... Cü~1hur- . masmda. b~yu~ bır _rol oynı- ı danl:ırında büyük bir yer tutan hürri 
annerbeım mudafaa hattını yara - mesı ekserıyetle kat•ar altına alnı - Jıit~ hftkiın tt'mnyiil Ye cer<'~ anları reisi \'ilson Awııpaya Amerıkanın yan Vılson yem bır sıstemın kurul- yet ise yeni türeyen bu peygamberler 

tak Finlandiya mukavemetini kırmak mtştır. i~·i st•zmf'k, clo~ru gi)rmeli, isabetle elini uzattı ... Bir aralık sendeler gibi du:'.:runa, dünyada demokratik ecre • tarafından hayati bir ihtiyaç değil, 
'naksadile Ladoga gölünü müsellih Asamble, pazartesi günü için içti- hülüim wrmek lmdrdine de malik ..,.örünen İngiliz impar:ıtorluğunıın yanların esaslı bir surette yerleştiği- bütün milletler kin büvük bir mazar
~Ot'örlerle geçmekte oldukları bildi- maa da,·et cdilmiştiı·. .Mütecavizin bııhınduğu için, yuhıız Bul~aristan Anglo - Sakson ırkını v~ onun :müt-

1 
ne ciddi bir surette inanmıştı. Fakat rat telakki ediliyordu.-E\'Veln binlcr

liltnektedir. manevi mn.hkiimiyete uğrıyacağı mu '.fiirklt-rinin senlii!,i değil, fakat bir tcfiki olan Frans:ı:ı büyük bir teh- harb bitmiş, tehlikeler azalmış, pren- cc ve son yüz binler Ye milyonlarca 
da 11annerheim hattının şark kısırım- hakkak gibi görünmektedir. Bu yolda '?Ok ı~ul~·:ır lıiikümetlerinin de eel•in- likeden kurtardı. H.114 - 1918 harbi sip!er masun kalmıştı. mürid bu peygamberleri, alaka, dik 
d ve Kiviniemi civannda cereyan e- verilecek olan l:arar. müteca,·iz ta · diği bir ~hsiyet h!lline gelmişti. Bul- Amerikanın müdahalesi sayesinde Bu amiller Amerika millct!ni tek- kat ve imnnla dinlcmcğe başlamıştr. 
b~n nıübim bir muharebe Ruslar için nınan devletin Milletler Cemiyetin - ~arist:rn Tiirl\lcrine Türk('eyi unut- aha si.iratle hitam huldu. 1 r:ır Wcsbington'u hatırlamağa sevk Amerikalılar 1931 senesinde esKi 
~~ hezi~ete inkılab. e~işt~r. H~s-j?en ihracını.icab ~ttirec~ktir. Bunda!1 turnıa!•, onların milli bcnlilderini.Btıl- Amerikanın An'llp~ işlerin~ ka~ış- etti. Bu yiizdcn Amerikan milletinin diinf·ada olan b!~e~leri d~rh~~ anlı -
l> 10 kılometre gerı çekılmışlerdır .. evvel mahl:wn cdılcn l'.Iılletler Cemı- gar iıota,,mda erihnl'k, Bulgarıst:m maı;ı Avrupayı Aml'rıkanm ışlerıne eski dünyadan yüz çevirdiğini, onun yacak halde degıldılcr. Çunku A\T.ı
lee~,,,a~o mm takasında Rus tayyare-\ yeti azaları, alenen ihraç edilmeden 

1 
'!'ürldcrini aııarntanda :rnpılnn me- karışmaktan menetm.csile başlar. gayelerini yüklenmekten yüz çeYir- leri altüst olmuş, dünyada nadir g6r· 

~tı Fııılnndiyalı zanneder~k R~s kl- ev\'el Cemiyetten kendi istcklerile s{'la l:ltin h:ırfforl ~ihi inkılahlııruı tc- 1823 <le me;;hur nazariyesini, A vnı- diğini g<.irüyonız. düğü bir iktlı)adi buhran almış yü 
la.rım bombardıman etmışlerdır. çe'kilclikleri için bu tc<lbir ilk <lefa O· min edehiiere~l nimetlerden mahrum pamn Ameı il:a işlerine müdahalesi- Amerika milleti asıl kendi eseri o- rlimüştü. 
1 llll:ıudiyada ttıı.lyan Tayyareleri larak bu sefer tatbik edilecektir. ctmel• siya....,~·thıe kar~ı, tsn::ıil Celil, ne mi.isaade ectcmiycc{)ğini ilfln etmek lan 1lillctlcr cemiyetini kendi halin- Bu aralık İngiliz lirası ye sonra 

lenStokholm, O (~.A.) - .Bt~raya ~e- Fransa il.e İngiltere tecavüz kt~r - nnı ... ~ar hiiJtünıt•t!<'ri!e Rul,garh.tan le cüınhur rcısi c:..ıonroc) mühim bil' de \'e en bii.y~k .. ~:r ~e.st"lrten mn?ru~1 1 dolar tarrakalarla yıkılmış, Ameri -
ho haberle.re gor~, yem. tıpte a~ır banlar~. le~m?e y:~pılacak. olan ~~er 'f\irkliiğii arasmda, tek lı:ı~ına ."e ~ı- prensibin csasıııı kurmuş oklu. v .e bırakıırak buywc bır hararetle ışlcrı- ı kan m~llet~ni~1 .. en esaslı kıymetleri 
lllbardıman tay) arelennden mu - teşebbuse ıştırake amadctlırlcr. F m- kardığı kiiçticülc gazete par<:ası!c <1«>- bundan sonr.ı da A vrup:ının .Amcn- ne daldı. sıfıra ınınıştı. \ alııız Avrupa Ye As-

~kkcb .bir filo Hel.·inkide uçuş tec - land~~anı~~1!1ii~·a_ca:ı.ti, B._ Da~~t~.ier'~in liamez bir k:ıll\an w a~1Jma1. bir ıltı- ka işlerine e:>aslı bir miidahalesi g~i- .Harb ~orçları :c b~~n1ann Avı:uı~~ ı yanın değil Amerikanm temelleri de 
ela belerı yapmıştır. Bunların İtalya- de soyledıgı gıbı kuvvetın bulun lild- \'ar viicude getirmı-l~te idi. Riitiin hu rülmcdi. mılletlerı tarafmunn odenmemesı, o· sarsılıyordu. 
dtı ~ ge~~n t~yyareler~en bir kısmı ol- detleri karşı~ıııda umumi \'ic<lunı u- izah, onun, niharet fauliyetile lıa':-a Usu 1 tc ba.şlıyan Şimali Amerika ı.k:ıe.memcsi A~.ıe~:ika~ r.:'~ll~tinde A ,._ J.<"akat ?.amanla Amerikada ortah-
.._.0u soylenılınektedir. y:ındırması lazımdır. çıkılanuya.r.ılc ni<:in casıı!:4hıkhı itham llahili harbi:ıde lngilterenin claha rupaya karşı buyuk bır ıgbırar uyan- ğın düzelmeğe koyulduğuna, doların 

~'VV''V"V'A"""'"'- ~/V 1 b Iı d 
""~""""".,,...,.""'""""""".l'V'""'""'"""'~~~~ edihli~iııin, niı:in :Cıırg:ı.z zimhınl:ırm:ı lo,4-rusu Lord Palmeı-:::.tonun ccnu ( r ı. <loğrulmağa başladığına şahid oluyo-bu sya Rumanyaya :ıtılıh*ııım, a~·ni zamıında bu~iin, ha- hükumetlc.l'ine yardım e<lcr ~ibi gö- \Vaslıin;;tonun kuvvetle tavsiye et- ruz. Amerikan milletinin tck.rar bü-l\. nbh:uu' ki)St>lerindc se\·gili e\·Jadları- rünmesi llu<lson nehri sahillennde tiği infirad politikası tekrar aldı, yü-1 kiilmez azim Ye şevkini bulduğunu 

~ı !iOD bir defa gört'bilm~.k. t«>~ll!.~~- bir fı~ tına k~p.arnıış ve lugiltt•re - ı rüdii... •• • görüyoruz. 

T • v d ılt-n de mahrum olarak nı<:ın oldu~u- Amerı!ca haroıne ramak kalm:~t•. işte Amerikan milleti biraz kendim 
emınat er ı• nün w~·a Uldüri.füfüğiinün de bir nt'Yİ ., • • 1 u ~umi. II:ırbdcn .sonra Anu!>a toplayıp etrafına baktığı zaman deh-

izalıı sa)·ılahilir. B in dokuz yüz on dörtte Umu-' ı~lerı.le ~aha. zıyade Amerı - şetli manzaralar kar~,sında kaldı: 
~e ( Baştara.fı 1 in~ide) 

1 
letleri, ahiren Sovyeller Birliğile t ... ınail Celil, bir C'asus değildi. l•a- mi harb başladığı zaman A- l~:ın malıyccılerı ala~adar oldular. Avrupanın bir kısmını zulmetler 

~ t :_:ıdyosu tarafından ne~redılen bu yaptıkları anlaşmaların, kendilerini J{at inandan bir ka<.; ~ne enel Ru!~a- nedkalıların en lıi.ıyük clü~iinC<.'si her L~ı·bden, sonra Amerıka. Anupaya 6 kaplamış, milyonlarca insan tenef -
.},lıg bütün dünyada Almanların yap harbden masun kıldıktan başka em- ristanda ;rn.ınlan hir tahrikt. kurhan 1c suretle olursa olsun buna karış - , nul.}:oıı c..olar para verdı: Fa_kat A- fiisten mahrum kalmıştı. A.c;yada ise 
~ları hare~et~er. neticesinde h~s~~: ~ryalist devletlere karşı istiklallcri- edildi "e kurban e<lilmesi miilteıiın- mamaktı. l merıkan efkarı _umumıyesı esaslı Japonlar ortalığı boş bularak etrafa 
'1 en haklı ınfıalin Sovyetler Bırlıgı nı korumak hususunda da emin hir di. Onıın Bnrgaz hapi~han<'sinden ba- 1(113 d<> telmır cüınhur reiıiliğine olara~ .Avrupa ıle meşgul olma- yayılmışlardı. 
~hine çevrilmesi için mahirane i- garanti teşkil ettiğini pekala bilirler,. na ~(inderdiği mf'litnlm n haksız o- intihap t..'<.lilen Yilsonun muvaffaki - d~. !lır. aralık, 1 !1~9. da, "Kellog., ken- Her tarafta hürriyet ve adalet mef 
lıı e :dilen bir dolap karşısında bu- dedikten sonra. ilive ediyor: larali nasıl i~lcı-nceye mahkum edil - yet sırrı memleketini harb afetinden dı ısmıle .anılırn mısa~ı ~\·:.upalılara humları zayıflamıştı. 
~~ugu kana.atini taşıyan Rumanya Rumanya milletinin menafii ile, .iiğinin hika~·esini gözlerim ya~:ıra - uzak tutabilmesi olmuştur. Fakat k~bul -~t~ırmekle ~1~.rbın on~?e geçe- Amerikalılar bunları gördükten 
ili <llıumumiyesi tarafından memnu - ~rbes~ ve sulh içinde inkişaf ede _ ralc okumu~tun1. }'akat ne )'azık ki, 1917 de her şev değişti. bılece~ını zannettı. Davs., • Young., sonra, ortalıkta mühim şeyler cere
) Yetıe karşılanmıştır. Rumanya Sov bilmesı , Baltık devletlerinin bizimlt: hu hak.,.ız ma.Jıkümiyet, senelerd~n • Efkarıumum.iyenin büyük bir kıs- · namında iki maliyeci de Almanlarla yan ettiğini iyi, çok iyi anladılar ve 
~llcrıc iyi komşuluk münasebab mu yaptıkları mütekabil yardım anlaş _ beri ~ürdüı{ti n onu nihayet öldürece mı Vilso:m Amerikayı hem de ln _, lngiliz ve Fr~nsız~arın mali ihtilafla- bunun üzerine gözlerini Avrupaya 
)tj faıa etmek .arzusundadır: v: bü- m~ı~:~a müşabih .olarak Sovyetler ği hilindiiti halci~, za,·allı İsmail Ce- giltcrc ve Fransanm yanında harbe rını. halletme~e ugr~ştılar. Fak~t A- diktik~· .. 
~~komşusu ıle arasmdakı muna - Bırlıgı ıle derhal bır mukabil yardım lil, ~n az~ın Bulgar komitf'cilerinc bi- o m~ayrı icb:ıı· etti. Zaten 1916 dan menkan~n Avrupa ıle esaslı alakası 
~ lleri ta\'zih eden bir ademi teca- anlaşması akdetmesine bağlıdır. le bağışlanan aftardan dahi istifade beri lngiltere ve Fmns:ıya madJi burulan ıbarct kaldı. 

Raif Mt.,-0 

• •• 
Paktı müzakeresine amadedir. Rumanyanın dahili siyasetine \'e t•ttirilmedi ye nihayet, öğremli~imiz yardımını Psirgemiycn Amerika, Jn - • •• NOT: 

~ Rusların Teklifi iktısadi vaziyetine bir göz gezdir _ gilıi. ~ilesini doldurdu, E"bt>di~ ete L'1- giltere ve Fransaya canı ve kanile de B in dokuz yüz otuz senesinde Bu makaletıirı ikinci kı~ı :ıatı, 
~ ~.oskova, 9 (A.A.) - Reuter ajan- mek, Sovyetler Birliğile dostane mü- tikal etti. yardıma koştu.. eski dünyada mühim hadise- 1 giinkil ııüshamı::da infi.ş<n· edecektir. 

tldiıiyor: nasebetler idame etmenin Rumanya lsnıail Celille hforaber yafoız halis ===========:-=-=-==:--=-~==============================================-==:==== ·itıternasyonal komünist mecmuası, için hayati bir zaruret oldu•!l.ma ka- bir Türk'ü değil, Bul~aristan Türkleri 
~a. Letonya ve Litvanya mil- naat getirİnek için kafidir." arasında Türk harsinm, mükemmel 

bir alemdarım da ka.yi>f:tmiş oluJo -

Hem SahtekArlık Hern Doland 1 k ruz. Se\·ı;m adını saygı ile analım w 
d. ' 1r1c1 f aziz rulıunu All:ıhın mağfirt•tin<• ıs -

'.(;;t:·i (H ") B' '"dd t 1 k .. marlıyalım. ~ '· ncan ususı - ır mu e uyumcuya gosterib altın olduğu ta-
~ıt eı bezaz ve sünnetçi Hacı lakabile 1 hakkuk edince pazarlığa girişir. Bu Ali Naci KARAGAN 
~i t'llf Ahmed Siird adında birisine altınların herbirisini ikişer liraya a- ---- --

,,adarn müracaat ederek: lır. 235 altına mukabil 480 lira para Prost Bursa belediyesile 
~ ~ Biz Aşkalcde dcmiryollarında vererek a.ltınlan mendiline doldurup mukavele yaptı 
~~:tk.en ~azdığımız toprak altında dükkana gelince bir daha muayene Bursa, (Hususi) _ Şehrimizin i-
~ ntı halınde altın bulduk. Bunları ederken altınların Üzerleri kirli ve mar planını uapmayı taalıhu'·d -..len 

arar k ı k d k' ·· ., '-"U 
a .ar unmz .an ımseye soy kumlu olduğunu görür ve şüphelenir. Prost şehrimize gelmiş rn ewelce pa-

~f!t ta~'l buraya geldik ve .burada ~a. Birkaç kişiye meseleyi açınca altın - rafe edilen imar planımıza dair esas 
~~iyi 1ar;b~ola9tıksa da sızden emın farın sahte olduğu anlaşılır. Hadise mukavelenin ve şartnamenin tanzim, 
h~ aa ta 1~. a~am bulam!şadık. Sırrı- polise haber verilir. tasdik ve imza merasimi belediyede 
'"ıl.lt ltcuna soyluyoruz. ~ .aıtın.l:ır, Fakat bu iki me.-hul şahıs anında ikinci noter huzurile yapılmıştır. Me-
~. ~a sabp ıncmleketimıze gıde- :ı. • d r · R f'k 17 l d 
'll~.,, ortadan kaybolur. Yapılan polis ve rasım c va ımız e ı 'l..Ora tan a 
bıy ar t hk.k .. • hazır bulunmuştur. 

t'iııdeı~tek bu safdil adamcağıza elle- ~ lıycd a •l ı atı?~ gore sahtck.a~ ve lstanbula hareket eden mimar 
"tr· ~ altınlardan bir kaç tanesini 0 an ıncı arın ızı bulunmuş gıbıdir. h rı- h . . . 

, 1tler . . M"d ., . . .. . a l.<Lya tekrar şe rımıze gelcccktır. 
, ve derler kı. u deıumumılık bu valm uzennde ö ·· ·· d k. b h d ·t·b 1-......_ l{u .. . • . numuz e ı a ar an l ı :ıren p a -

~ltı-a YUin~uya da goster, ondan çok cıddı tcdbır almıştır. Mazııunla - nın teferruatı verilmeğe başlanacak 
~arlıgımızı yapalım.,, ı·ın va.kında ele geçeceği umulnıakta- \'C imar işlerine derhal girişilmiş bu-

Sürd bu altınlardan birisini dır. . ulacaktır. Esad Alkaa 

Finlandiyanın Cemiyeti 
Akvama müracaah ... 

Finlandiyanın hakkını korumak için Cemiyeti 
Akvama müracaati 1talyada -vereceği netice itiba
rile- bcdbinliklc karşılanıyor. Habeş harbindeki zecri 
tedbirlerdenberi Cemiyeti Akvama kızgın olan İtalya 
bu müessesenin dişe dokunur, ınüsbct, ameli bir kn-

l'ar ittihaz etmek ve sözünü yerine getirebilmek 
mevkiiııtle olmadığı fikrindedir. Fakat Finlandiyaya 
karşı ltalyadn kun•etli bir sempati hareketi canlan
dığı için teşebbüsün neticesiz kalacağı ilave edilmek
le beraber haklı olduğu da gizlenmemektedir . 

Almnn!ara gelince, bu müracaat, zannedildiğin
den fazla bir telaş uyandırmış görünmektedir. Al
manlar Finlandiyanın müracaati vesilesile Milletler 

tarafından yapılacak ve çoktandır vukubulmadığı 
için bir nevi Mise en scene manzarası irae edecek 
olunan bu içtimada Almanyaya aid bütün kirli çruna
şırların ortaya serilmesinden korkulmaktadır. Av
rupada vukua gelen son bir kaç aylık tahavvüllerin 
bütün mesuliyetini tesbite yanyabilecek olan böyle 
bir içtima neticesinde Almanyanın henüz bitaraf 
kalını§ \'e kendilerinden ümidini kesmediği memleket
leri de ~aybetmesi en~işesi .:= Onun için 
olacak kı Alman g~ .. c ~krar har-
bin mcsuliyeti bahsini k büt~ felaketle-
rin lngi~~t.eEiJ?n gel~diğini • a~ta, Almanyanın te-

miz vicdanını ileri silrihel\te ,ve Ruslarla FJnlanq,jya
lılar arasında ihtilılfııı bütillt~e\.:aınt ı'ilüddctince~l
manyanın muslihhne..pir ça.rei hal bulmak için elin
den gclr~ vapmış old~nu a9Thtınağa~ ~alısmakta.-
..l.- • .... ı:. 
uu.:.. ' ...... 
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Polisin Aradığı 
Kayıp Adam 

Çorluda 
Güzel Bir Köy ' MAKARA 

MÜDHİŞ 
FİYATLARINDA 
İHTiKAR VAR Çorlu (Hususi) - Çorlunun b~ 

10/12/939 PAZAR Boğulmuş bir halde fab· köylerinden biri de "Kara ~eıı:~~ 
12.30 Program ve memleket saat •k •• •• d b 1 d dir. Halkı tamamile topraga. ag 

rı a onun e U un U Yalnız yağmurdan, selden değil, ar& .. 

Fiatlara Keseleri Menfaatine Yüzde 300 ay~as Ajans ve meteoroloji haber- Bir mUdd.ettenberi kaybolduğu et· zisinden geçen.~gene suyundan~ 
leri rafında pyıalar deveran eden ve po· azami surette ıstifade etmesini, ca 

Zam Yapan Magv azalar Harıl Harıl işliyor ıi.50 Tilrk müziği Kllsik eserler lfsçe aranan EyUpte Şehidler. Saya ~ert ~oprağında hyer ma~deyi yetJ:J 
ve hallt tUrktileri. Ankara radyosu cadd~de ~ numarada. mukım ve 

1 
tirn>:~iııi: ve topragı ~endine bende .• 

kilme ses ve saz heyeti. İdare eden: elektrik fabrıkası ameleemd~ Ab • I mesını bılen ç_s.Iış~an ın.sanlardan vil-· 
_ Peki motörlU verelim. - Aman kardeşim geçen hafta Mesud Cemil. bas oğlu Numanın cesedi dün fab-

1 
cud bulmuş bır köydür. Resim orta_ - Vallah kal' -

de§im, biz de Sa§l
np kaldık. Dört 
gün evvelisine ka-

- Kaça?.. %10, evvelki hafta. %10, daha evvel- 13.30/14.00 Müzik "Küçük orkes • rika önUnde bulunmuştur. Cilm.huri- sında Atatürk büstünün sUslediit 
- Düzinesi 425. ki hafta %10, bu hafta. da %10, de- tra. Şef. Nedb Aşkın,,. yet mUdd~ium~liği ve jandarma köy ~uriyet meydanını göst~· 
Terzilerle konuştuğum aklıma ge • mek ki bir ayda .%40 zam ettiniz. ı _ Hanz Mainzer • Viyana pol- komutanlıgı tahkikata batlamıştır. 1 mektedir. Aı.ml Sel&.__-! 

lerek rastgele: Tezgi.htann cevabını dinlemeden kası. 
- Aman nasıl olur, bundan bir halinden mağazanın sahibi olduğu an 2-Hanns Löhr- Büyük Vals. 

haf ta evvel 195 di. !aşılan genç birisine yaklaşarak: 3 - Eduard Künneke - Teessür 
tık evveld bana yol gösteren göz • - Affedersiniz, dedim, gazeteden valsi. 

tılan "60011 yarda-
lüklii: geliyorum. Makara fiyatlarında zam 4 - Schmidt Gentner - "Bana hel' 

hk makara bu Mıntaka. Ticaret - Pardon, dedi, 195 değil 230 du. varmış diyorlar. Anlamak istedim. zaman söyle,, "Ağır vals,. 
gün "60,, kuruş. MüdürU Anıi - Ha 195, ha 230 ne olacak .. Bu Genç adam: 5 - Franz Lehar. Libellentanz O· 

dar perakende 18 

buçuk kuruşa sa-

Yine dört gün evvelisine kadar 4 ku- gün 425, bu fark neden?. - Evet, dedi, var, var amma biz peretinden potpuri. 
ruşa satılan 200 yardalık makara bu - Muharebe!. zammetmedik. 6 - Carı Rydahl - Melodi. 
glln 10 kuruş. Elhamdülilli.h muha- - Bu malları siz muharebeden· - Nasıl olur, şimdi kulağımla işit- 7 - Paul Lincke - Olur - Olur - Q. 

rebede değiliz, seferberlik te yok, öy- sonra mı getirdiniz? tim. Tezgahtannız bu hafta da fo 10 lur ! "Şen parça". 
le olduğu halde makara fiyatlarında- - Yooo... zammettik, diyordu. 18.00 Program. 
ki bu yükselişin sebebi ne?. - Öyle ise bu fark ne? Güldü: 18.05 Memleket sant ayarı, ajans 

- Bu yükseliş yalnız makara fi - Bu defa eimdiye kadar görmedi - - Evet, dedi, ne yapalım, biz % 10 ve meteoroloji haberleri. 
yatlarında değil, her şeyde... 'rim ihtiyar birisi söze kanatı: zammettik, Şckerciyana gidin, Mar- 18.25 Müzik "Radyo caz orkestra-

... - Pfmder, ~ ~elirse, malımı- puççularda Kondiyotiye, Kohene gi- sı,, . 
Ankara caddesinde 12 numaralı din, onlar ~< 30 zammettiler. 19.00 Çocuk saati. 

Yarın kadın olacaklar için ... Aşkı bekliyen kalbler için ... Talihlerinden 
saadet. .. Aşk ... lhtiras ... Ve zenginlik bekliyen ruhlar için ... 

vücude gctirllen film : 

YARININ KADINL.ARI 
Şaheseri blitün görenlerin kalblerini titretecek hissi, müessir ve 

fevkalade bir film 

Bugün SÜMER ~incmasında 

Mutlaka görünüz ... Baş rollerde: JOSSEL1Nt GAEL - PlERRE 
LARQUEY - ve diğer bir çok güzel Fransız artistleri. tıaveten: 

EKLER JUJrnAL son dünya ve harb havadisleri. 
Bugün s ıat 11 ve 1 dctenzilatlı matineler. 

terzi İsmail · TUrkcanın dUkklnında Sordum: 19.30 Türl< müziği. Halle türküle-
terzi Ahmed Atamerd, terzi Tahsin - Peki, 1stanbula bu makaralar ri. İnebolulu Sarı Rcceb tarafından. ,••••••• Ca2 •••• A~k... Şarkllar ••• 
Key, terzi Münir Kırcadağ, karşı kar· nereden gelir, kimler getirir?. 19.45 Türk müziği. Çalanlar: Veci- 1 
şıyayız. Terzi Ahmed Atamerd hara. - Biz lngiltereden, zincirli ve tü- he, Fahire Fersan, Reşad Erer, Cev-
reUi hararetli rıözUne devam ediyor: fekli makarayı, Şekerciynn de Rus - det Kozan. Okuyanlar: Muzaffer 11-

- Dedim ya .. ne yapacağımızı şa- yadan nallı ve motörlü makarayı, kar, }.!elek Tokgöz. 
11ırdık. Makara fiyatı pblandıkça §ah Kondiyoti ile Kohen de Rusya ve t - 20.30 Konuşma "Türk tarihinden 
landı. Bir çare anyalım dedik .. ilk ev· talyadan muhtelif iki marka malca:-a sahifeler,, . 
vel aklımıza Terziler Cemiyeti geldi. getirir. W.45 Türk müziği - Fasıl heyeti. 
Öyle ya her ay başı tıkır tıkır aidat - Peki makara fiyatları Rusya, 21.30 Müzik "Cazband - Pl.., i 
almasını bilen Terziler Cemiyeti b~ İngiltere, ltalyada arttı mı? 22.00 Memleket saat ayarı, Ajans ' 
derdimize çare bulma.ı: olur mu? - Bilmem .. biz harbden sonra mal haberleri. 1 

Beyhude yorulmuşuz, bu işe onlar getirtmedik ki.. 22.15 Ajans spor servisi. 

SARAY SinP.maaında 
Takdir nv.arlarile seyredilen nefis musikiyi· dinliyerek göz kamaştırı 

tablolmı biiyü~- bir zevkle beğenerek candan alkışlanan 

AŞKIN ZAFERi 
Fransızca sözlü <'msalsiz filmi siz de görünüz. Baş rollerde: 

LEO CARİLLO - z~zu PITTS - PAT PATERSON 
kanşmamıı§ .. Ne yapalım, ne ede • - Öyle ise?. 22.25 Müzik "Cazband • Pi .. , Bilhassa ml'.Şhur JACK WHITE ve l{ENNY BAKER Orkestralarının 
lim diye dü§ündilk, taşındık. Terzı - Canım bunu bize sormayın. her- 23.25/~3.30 Yarınki program ve ruhuüvaz haval:ırı dinleyicileri gaşyediyor. 
Tahsin Key, bir kere Yeni Sabaha ya- kes % 300 zammeded<en biz yalnız l:apanış. İlaveten : FOKS JURNAL son dünya ve harb havadisleri 

ml~.be~i~~ehlr~reua~d~ .%Wk~u~rnm~çhl. !vah ne• Olller:ero rly t~••••••B•ugi~.--~~3•~•ı•ı•v•c•l•d•e•~•n•z•il•i•tl•ı•m•a•t•in•e•~•r~••••-~ 
di. İşte siz geldiniz. Allah nzaaı için Faz:a durmanın ma~ası yoktu. Bu Her giin yalnız kısa dalga 31.7 m.

1 
-ııewzq 

~~IDIBlD~~Rm~ni~M~· mMbpak~~~r~~du~~~· . W~~hüwrin~n n~r~i~tlle ~r0-------~=~-----------------~ 
parsanız yapmız .. alakadarlara bu şi- Oradan Marnuççularda Kondıyolı ol· n vahancı dillerde haberler saatle- BÜ TÜN İ S TAN .B U L HALK l N 1 N 
kayetimizi duyurunuz... ile Koh:ne uğradım. ~ldıı?m cevab - ri aa~~ğıda göstcrilmifjtir: 

1 Sordum: lar aşagı yukarı aynı .. Fiyatlar 600 
1 13 00 

. 
18 45 

d ı 
,.ı k k' d 1 ., d lıl k 1 d" · l · l{ ranca saat · 'e · e - ~ a arayı ım en a ıyorsunuz. yar a c ma ara arın uzıne crı on- A 

13 15 
. 

19 45 
d . 

1
• 

- Şimdiye kadar komisyoncular diyotide 410, Kohende 425, 200 yar- rapca •· · 'YC • c 
- k d ti · 1 d ..1 l kl d . . . 1• d' tid 95 Fransızca ,, 13.45 ve 20.15 ele I mngazamıza a ar gc rıyor ar ı. ·.ı.a ı arın uzınesı \On ıyo e , 

E · d. ? ~lkfl "·etı--j lsmnil h d -5 ••••••a••••• •••••• •••• •••••••• • •••• ••••••• _ y şım ı ... ,, ~· Ko en e ' ... 1 1 
- Şimdi yok.. , fiyatımız da 425, ister al, ister al- Unutmamalı ki bu makaralar pc POL}STE: 
- Memlekette makara piyasası 1 ma... rakcnde olarak bundan bir huft:ı ev-

kiınlerin elinde?. - Esa.c:rm ben alacak değilim. Ga- vel çok ucuzdu... Beş kumarbaz yakalandı, 
- Biz kiiçük esnafız, böyle şeyleri zatedcn geliyorum. Makara fiyatla - • • • Gemici Alinin Berberler sokağın -

bilemeyiz... nndaki bu farkın sebebini anlamak Bunları öğrendikten sonra bu hu- dnki kahvesinde p:ıra mukabilinde ' 
0 

• istedim. susta bir kere de İhtikar Komisyonu 26 denilen kfığıd oyunu oynamaı.rta- 1 İhtikarı şikayet edecek makam an- Son (ilm)e ağzımdan çıkar çıkmaz Reisi Mmtaka Ticaret Müdm·U Avni !arken Osman, Nuri, Necali, Bilse -

Ağım a dol:ıt n 2 ia m 

M E J_, E K sineması 

HONOLULU 
ve 

Pu film P-tıU.EK ainemuının :uferl~rle dolu t.rihine taç giydirmiştir· 
Bat ro lerde : O Ü N Y 4. O A N S Y 1 L O 1 Z 1 

ELEANOR POWELL 
yanbuzavallı~~arnhlrikikuru t~ g6tlüklli kıpkınn~ı oWu: ~n fikrini a~~m dedim. yin veiliğerHü~~ni~mlerindeb~ ~·~~~~~ı.·u~~~ü•n~a•'an•tMl•l~v•c•l•d•c~t•c•nz•i•la•· t.lı~h•a•lk•m~atmi•n•e•~---·~~ 
selli verdikten sonra ayrıldım. lstan- - z~ ten bi~de mnl yok ki, dedi. Sayın Ticaret mfülürü: kumarbaz yakalannıı§tır. i E ~ 

bula nereden, kimlerin elile makam Tekmil malımızı Milli Müdafaa aldı. - Evet, hakkınız var, dedi. Maka- ~~mii~~i~»~'~H~~-~-~iiiii•i•iwiiiii+iiiiiii~wiiii~iuii~iiiiii~iiiiiii;iiiiiiiii.iiii~~iiiiiiifiiili, 
geldiğini araştırmağn koyuldum. Biz de müşteriye yok dememek için ra fiyatlarında müthiş bir ihtik~r var. ,, 

Yeni Postahane arkasında Aşir e- fiyatları yüksek söylüyoruz. Ru, mal gelmediği veya gelmesinde 1 

f eııdi sokağında 28 numarada Santral - Hani deminden malımız var, zorluk olduğundan ileri geliyor. Bu gi 

..................... 4 •••••••••••• 

~ • Bugün Riri KAHKAHA, NE..5E, ZEVK ve FA1Ll<~NCE TUFANI 

Limited sahibi Nohma Pishas'la yine 425 diyordunuz. O vakit malınız var- bi hadiselere muttali olunca kanuni 
1 

ayni sokak 39 numarada Şekerciya - dı, şimdi benim gazeteci olduğum an- takibat yapıyoruz. Bunun için eliıniz
nın makara işite meşgul olduklarını laşılınca mı bitti, dedim. de de müeyyet kuvvet olarak 335 ta-

i iPEK • 
: Sinemasında • ........................... ·-····· 

lkint'isi IIE\'ECAN - ESRAI: - MERAK n DEHŞt..'T 1"1.LMİ 

2BÜYÜK ŞAHESER BİRDEN 

öğrenir öğrenmez ver elini Şekerci - Ve cevabını beklemeden dışarı fır- rihli iaşe kararnamesinin 9 uncu mad 

1. Lorel Hardi Hovardalıkta yanın dükkanı dedim ve: ladım. desi var. -- Bir kaç düzine Grosa makara Nohma Pishasın dükkanı oldukça TeşekkUr ederek Ticaret müdürü -
lazım, diye içeri daldım. kalabalıktı. nün y:ınından ayrıldım. ( T O R K Ç E S ÖZLÜ ) 

C'renç gözlüklü birisi: Şişhaneden bir muse\i vatandaş Öyle ya, fazla durup ta. ne yapa _ Bugüne kadar yaptJğımız LOREL - HARDt filmlerinin en eğlencelisi ve en mükemmeli 

- Karşıya, dedi. hallerinden Anadolulu olduğu anla - caktım.. 2 Ş ı · ş ( · ı p • de 
İhtiyar birisi yanıma yakla§arak ~ılan iki kişiye: Yolda bunları anlattığım bir arka- • - Polis Hafiyesi ar 1 an anı er eşın 

sordu: - Bakın ağalar, diyordu. Bugün daş, ıhtikan men için elimizdeki ye - Esrar ve maceruyla dolu büyük film (8 kısım) DİKKAT: Bugün, her iki filmi görmek şartile seansla! 
- Motörlü mü istiyorsunuz, nallı de fiyatlara % 10 zammettik. İşinize gine müeyyet kuvvet 335 tarihli ia.ııe saat !5,30·1-3,45-6,15 ve gece 9 da 

mı?.. gelirse... kararnamesinin 9 uncu maddesi ise 1 İzdihamın önüne geçmek ve yer bulmak için seans başlarına dikkat edilmesi rica olunur. 
- Nasıl olursa olsun. Karşısındaki adamlar yalvarır gibi: yazık, dedi. l<'aruk Kiiçifü İll•••••••mmmllİİılİl••lllllİ•••••m•••llİİll••••••••••••••-~ 

- 4 - 1 
Yukarıya çıkmadan evvel, heyeca

nımı dindirebilmek için belki bahçede 
yanm saat dolaştım. 

Mektubunu ancak herkesin uyudu
tuna kat'i kanaat getirdikten sonra, 
gece yarısı yatağımda okuyabildim. 
Zarfın üzerine: "Kaf csteki kuş., a di
ye yazmL,bn. İşte, bana taktığın bu 
ismi ilk önce o zaman öğrendim. Zar-

ihtiyacındarım. Niı;in dışarı ~ık-1 Mektubuna yazdığım cevabı ben buna inanmıştım. Bir mektubunda: ğa çalışırdım. Sen, buna ir anmıyor- Ben, böyle bir teklifi asla belde:, 
mıyorsun? Eğer benim i~.'in hayati\sokağn atmıştım. Sen de dışarı çıka- dun. Nihayet sana, görüşebilmek için diğim için adamakıllı şa§ırın•~e,.t 
htr ehemmi)·eü haiz olan ~yleri frak bunu düştüğü yerden almıştın. "Sevgilim! .diyordun. Bğcr benim- bir imkan bulduğumu yazmağa mec- Hakikaten o ~üne ~adar ~vle~ • 
sana söylememe imkan nrmezsen, Bu suretle aramızda bir muhabere le yıizyüze 1eomışmakta11 koçmaktaıbur oldum. hatır ve hayalıme bıle getirJll ~ 
benimle alay ettiğine kanaat geti- teessüs etmi5ti. Yekdiğerimize yazdı- devam cclersen, eğer ,ctmut söyle -! Bu, yalandı. Çünkü böyle bir im- tim. Bu sırada birdenbire aklıJll: ;eti• 
reccğiın. Bu takdirde eni ~örme- ğımız mektublar, yavaş yavaş uzadı. mek istediğim ~eyleri söyliyemez kan bulamamıştım. Seni kaybetmek geldin. Yoksa benimle evlenme blll'ö~ 
mele, göriip de :wıb ~ekıneı.ten da.- Bana olan aşkından uzun uzadlya v~ s_et~.dc~~ ccıx:~ alanuız~xrnı_ ken- korkusu bana yalan söyletmişti. Şim- yen sen miyd.in? Hiçbir ~~kt~da b~: 
ha iyi. bahsediyor ve benden karşılık bekli- dımı oldurccegmı. Ve se11, bır sa- di sen bana her mektubunda "Ne va- evlenmeye daır en ufak bır ırn 

0 
ol 

SeY~li ku,.urn, bu akşam, ay doğup yordun. Bense seni sadece beğendiği- bah, ktt~larla beraber uyamlığm kit?,, diye soruyordun. Bu suallerine lunmamış olduğun için bunun 5~8{1ll 
d.. ı · · ba 1 t - k 'ht' ı· k dı :MaSA>· • •· unya ıs ız a.5ıncn, senin İ!;in, seni 1 mi söylüyor, fakat sana karşı duydu- ve evınıtze ı~ ıgm zaman, açı , verdiğim cevab sadece "yakında,, ke- man ı ıma ı pe az . slJ) 
diişilnerel< yaptığım bir besteyi ça.- ğum büyük rabıtayı ifşa etmekten çe- duraıı peııcercmclen kendimi astı·' Jimcsi oluyordu. Bu yakın ne zaman- mektublarında bahself iğin, bans".,tJ,r 
1 - ·1- ka 71 1 ı k · ted·-· " "h'm ve hıı_, fı yine bUylik bir heyecanla yırttım. acağtm.,, kiniyordum. gmı tavwıuuıı sar· n aya• arımı dı? Bunu ben de bilmiyordum. eme ıs ıgın mu. ı 

Jçeri.den .. çıkan. ka.·ğıdı arka, arkaya Nasıl, gördün mü? 1mza verine de Senin mektublann gitgide hararet- görecclcsin!,, 1 Bu sıralarda başımdan ufak bir şey bu olamaz mıydı? . ı>UçUl' 
b Ik b Ik b d f k d 1 J • • .. • • • • Gösterdiğim ga) riihtiynri 011J' e ı ~~z, e ı ı? e. a 0 ·u. um. s- sadece "Seni seven,. kelimelerini yaz- !eniyor ve üzerimde bir alev tesiri bı- Bu tehdıdın bana muthış bır korku macera geçlı. Bu macera benı baba-

1 
. .. .. den J<nÇ c 

ter mısın: b:z- kelı.m.esı bcynıme mu- mıştın. • rakıyordu. Benimle mutlaka konuş- ve endişe vermişti. lnan bana, her sa-ı ma ve anneme karşı ilk isyana sevk-1 ~ey~cnn, ~n~c:;ıl~ g~:~m sevinciıt1 
kaddcs bır ayet gıbı mıhlanmış ollın B kt b b · 1 d 1• mak istediğini, eğer buna muvaffak bnh pencerene bakarken sonsuz bir etti. Bir ı,rün n.nnem beni bir odaya h< ı. lutnt~ .ıcıb ~t bcas'ıt gUidii· .. 
bu ilk mC'klubunu sana senelerden 1 d u metti-~ ~nun k ednı nch rn ar la a- olamazsan intihar edeceğini yazıyor- h. 1 k lb' . d am e ı -ve ası k 501 

~a ar c gını, ne ·a ar eyecnn nn- heyecan 1 .'"~Cer, a ım ycrın en çekti. Yalnız kaldığımız znman, ufak Biitün CC'snrclimi topbynrıt 
sonr~ ::ıyn n okuyayım? dırdıi;rını :ına uzun uz dıy nnl tmak dun. Bu tehdidinin hakiki duyguna fırl•vn k ılıı olurdu. Snnn her mek- bir mukaddemeden sonra artık biiyü- dum: 

"Gı~ıc~ Jmna11~mı! diyordun. Ben istemem. Yalnız ı:;u le ,.:ı • • lü~e- t rcüman olup olma lıgıı ı şimdı bil- t ' ı ı ' ~: ıla annemin ne kadar düğümü, evlenmek vaktimin geldiği- _mm bu anne? ~ 
scnı bır kaf ~teJ .. i lm"a @k IX'nzc- yim ki, ben bu mektubu srnelc>rcc en mıyorum. Fakat o zam.ın, her satı- M 1 

:, < d ··~ı:ırını ve üzerimde ni ve bana talib olan bir ltimseyi ha- _ Yabancı değil, Senihn.nIIl 9 

tiyorııın. Seı~ ?eli gilıi Sc\ i) oruın. mukaddes bir şeyim olarak en büyük nna, her kclimcne içinden en ufak ne J, ı ıu. 1 biı· kontrol bulundu- j bamla hemfikir olarak münasib gör- beyisi Malımud. ) 
Sana ço j;uhun _eyler söylemek bir kıskançlıkla sakladım. lbir şüphe geçirmeden inandığım için 1 ğunu, d.lin dund;.iğü kadar anlatma·ıdüklerini söyledi. (I>e,•aıuı ,ar 
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Niçin Almanya 
Tar af mda Değiliz 

Yeni Sabahın Koşusu 
(Başma.kal~en devam) 

koslavakyayı istill ettiği gibi İtalyayı 
da Balkanlara soktu ve kendisi de Ru 
manya üzerinden Balkanlal"'l tazyika 
bafladı. 

Atletler 
Hazırlanınız 

940 yılbaşı gecesi yapılmak Uz.ere 
hıtıırladığımız me,alell Yeni Sabah 
Yıl~ı sokak bayrak koŞU&u İstanbul 
a.tıetıım muhitinde bUytik alika ile 
karşı1amnış, ~diden bütün takım
lar lıazırla.nma.ğa, yazılmak için mü
l'acaat etmeğe ~lamışlardır. 

nu cümleden olmak üzere seneier
«~ı: beri a.Uetimı sahasında büyük 
lrıuvaffaklyetlerine §8hld olduğumuz 
'e nzun ko,nla.rda takım hallnde ye
llilnıe-.ı koşucular yett,tlnnlo bulunan 
Beşiktaş klübü tam kadroslle kop -
ltıuza l~tlrak edeceğini blldlrnıl§, • 
:ti hallnde yaptığı &0kak koşnlamıa 
bıı vererek meşaleJl bayrak koOUJDu
ıa hazulanmağa bqlamı§br. 

ll'enerbahçeJIJer: 
939 Beli.esi İst.anbul Atletizm IUD· 

Fenerbahçe :ve Beşiktaş Klüplerl 
Tam Takımlarile iştirak Edecekler 

Almanya haricinde kalmıf Alman
ları anavatana ilhaka ça.lııırken Re
ich'ın gösterdiği deliller ne kadar 
kuvvetli ve canlı ise Çekoslova.kyaya 
h\lcum ederken ileri sürdüğü baha
nelerde o kadar bayağı ve haksız 
idiler. 

Bu vaziyet karşısında irkilip kal
dık. Çünkü Alman politikası garib 
bir çehre alıyordu. Artık tereddüde 
mahal kalmamıştı. Alman siyaseti 
yalan söylüyor, Alınan siyaseti hl~ 
sözünde du.rmayor, Alınan siyaseti 
etrafını tehdid ediyordu. Alman si
yaseti bir hayat sahası davasını or
taya atmıştı. Almanya kuvvetlendik
çe etrafına saldırıyordu. Almanya 
kuvvetten başka bir hak tanımı

yordu. 
Almanya için bunun yegane pren

sip olduğunu yeni Almanyayı yara
tan Flihrer'in kendisi ilft.n etmişti. 1 

Meill Kamp/ mücadele içinde yazıı- 1 

mış muvakkat polemiklerden terek -

l
küb etmez. 

Taksim &tadın.da yapılan maçlardan biri 

11 Mektebliler Futbol Ve 

Bugtinkü Almanyanın temelini, teş 
, kili.tını, ruhunu bu eser tesbit et.mi~ 
tir. Halt bir incil kudsiyeti ile Al-
ıuanlann elinde dolaşıyor ve Alman 
siyasetine rehber hizmetini görüyor. 

Kuvvetliden başkasına hayat hak
kı tanımıyan bu kitabda Türklerden 
de bahsedilir. Türklere karşı derin 
bir nankörlük hissi gösterilir. Türk
ler Umumi Harbde Almanyayı em-

Voleybol Maçları 
- ------ miş sülliklerden biridir! Türkler çü-

Geçen hafta b1111ıyan mektebliler ı hayetlendi ve Yucaülkü sahadan 2 - O rümüş imparatorluk enkazıdır. Türk-
bölge futbol birinciliklerine dün de galib ayrıldı. }erin Umumi Harbde Almanyaya bu ı 

tııerba."n~e ldübil ~ikta.5 klübtı Şeref ve Taksim stadlarında devam HAYRİYE 3 _ DARÜŞŞAFAKA 2 kadar yardımlarının, fedakarlıkları-
'tlet.ızın kaptanı atletimı kaptanı edilmiş, büyük alAka il~ takib edilen Hakem Adnan Akın idaresinde ya- nı~, _sadakat ve merdliklerinin işte , 

Füruzan Ali Rl7.& karşıla§malarda eu netıccler elde e- 1 gUnUn "kinci karmlaşmasında mukafatı. 
dil · t • pı an ı y• S Al h b · · d b" · m~ ır: Hayriye Muvahhid. Mustafa Ahmed onra, manya ar ıçm e ızı 1 

Piy<>nluğunu kaza.nan Fenerbah~li • Şeref Stadında: Ari! Faruk Necmi !smet' Kadri' Ruslara satmak istemiş, bir taraftar. 
ltr de Yeni Sabah meşa.leli bayrak KABATAŞ 3 _ İSTİKLAL O Sah~, Galib: Tevhid'. ' ' bize silah arkadaşlığı cd;rken diğer~ 
k~ll!)uno atlettuni İe§\·ik için yerin- .. .. . Darüşşafaka. İbrahim Murad Va- taraftan lstanbulu ve Bog::ızları Mos-
de bir hareket olarak kabul edip içle- Bu sahada gunun ılk karşılaşması- . . · · . ' ' koflara takdim ederek münferid sulh 
liııd nı Kabataş ile i stiklal lisesi takımları hıd, Hıkmet, Nurı, Hasan, Cemal, ~ 

0 
k. Al 

e Türkiye uzun koşular şamplyo- Go.Jı'b Turhan Nihad Şükrüden mU- yapmaga çalışmıştır. zaman ı • ı 
ııu .,. F yaptılar ! • • • .. 11 . . 1 . . . d.k. b •uza Maksud da bulunan ener - · T tesekkil kadrolarla başladılar. m::ın huk metının uyanetınc şım ı ı 
ahçeliJcr de biltün atletlerile müsa- Saat ı 3.3o da hakem Necdet Ge- . .. · Alman rejiminin istihfaf ve tahkiri 

haı. • • • zen idaresinde oyuna başlandı. tın takım da çok guzel bır oyun çı- . . . 
1 • nrn17.a lstırak edeceklerını bildir - .. T • • M h· kardılar. Devre 2 _ 1 Hayriye lehine de mzımam edınce artı.< Alman dev· 

!ı\ışferdir Kabataşlılar Nafız · Faıuk, e . . !etinin dostu olahılmek ümidi nnsıl 
F . . . .. mcd Ali - Ce\·ad, Feridun, Kemal, bıttı. b b·ı· a·,, B ı k" b Al ı 

. enerbahçe de IW~~ıldaşın goster - 1 • d Daha zh·ade mütevazin ge<·en ikin- eslene ı ır ı . n ıusus ı u man· ı 
dık1 . ..1 k 1 ~ 1 t kk" l smct - Ahmed, Nevzad, Nevza , J ~ k a· · · k tr h . ed tr; 
ı. l'l yu ise a a iaya f'§e ur f'< er .. . 1 . : . "C d ei devrede tarafcy"n birer sayı daha ya en ısını UV\'e ı ıss er e nez 
ıı;(:tıdJJ • ff ki ti d'l • Huseyın., den, stıklallıler ev et, ı "k b .... d t h k"k" b" 

erıne rnu\·a a ye er ı crız. . • . lh yaptılar. bu suretle Ha uri'\.•e kuvvet-! nı ·a t yuzun en a mış ve a ı ı ır 
l{ ~ d Şeref, Fethı, Selamı, .Kasba, san, ' J J •• t ·ı· h ·ı t f t hd"d k . o urnuz umuma açık oldugun a.n • li rakiblerini 3 _ 2 yenerek sahadan lmus e\ ı çe resı e e ra ı e ı e 

, lutı mensubu olan, olmıyan tekmil S~~ıh, Se.lçuk, Tarık, ~agıb,, dan ayrıldı. başlamış, Balkanlara gelmişti. 1 
llorcuın.r . in . . 1 ini ·azdır mutcşekkıl kadrolarla O)nadılar. lı:ıte ancak bu vaziyet tahakkuk et- r .tı~• ~nızısımer ~ - ~ . . ._ H 118 :n .';/ • .... · , 
-'<l.l(ıa yarışa. girebil<'ceklerdir. Kabataşm sagdan mkışaf ede~ _bı.. tıkten sonradır kı Türkıye Garb de-

ku hususta ta.fsilfıt ,·ereceğiz. hücum!le .b~h~·an. oyun~~ bırmcı Voleybol Karşdaş- mokraı:ıilerile bir yardım bcyannamc-
8C 00 lJI devres: tstıklallılerın en~rJık oyunu- si imzaladi. Bunda hiçbir millete 

r- G na ragmen daha kombıne oynıyan malarına Başlandı kaq~ı bir tehfüd ve tecavüz mahiyeti renerle alatasaray Kabataşlıların 2 - O lehine bitti. olmadığı halde Almanlar fena hal-

8 
1 İkinci dene Kabataşın hakimi- Mektebler bölgesi voleybol mü$8ba de hiddcllcııdiler. Bu bütün bütün Ugün Karşılaşıyor l 'yeti altında enerjik müdafaasile geç· · kalarına da dün Beyoğlu Halkevinde l)Üphcmizi arttıracak ve Almanlann 
miş, bu devrede de yaptıkları bir sa- başlanmıştır. Çok temiz cereyan eden hakkımızda fena bir niyet besledik-

' 
_ - _ 1 yı ile Kabataşlılar sahadan 3 - O ga· 'ı karşılaşmalarda şu neticeler elde e- led hakkındaki endişemizin haklı ol-

lib ayrılmışlardır. dilmiştir: ] duğunu isbat edecek bir delildi. Çün-
HAYDARPAŞA 6 :__ Galatasaray - Pertevniyal "15 - O., kü bu beyanname durup dururken 

Ş1ŞL!TERAKK1 O "15 - 4,. . tatbik olunacak değildi. Biz bir te- 1 
Günün ikinci karşılaşmasını geçP.n İstanbul Lisesi - Ticaret "15 - O,, cavüze ugrarsak İngiltere ve Fnırısa 1 

senenin finalisti olan Haydarpaşa ile "15 - O,, . bize yardım edeceklerdi. I 
1 Şişli terakki yaptılar. Işık Lisesi-Erkek Muallim "15-0,, Sonra, bu beyanname bir ittıfak 1 

1ki takım da şu kadrolarla oywıa "15 • 1., . muahedenamesi ~eklini aldı. Fal.at 

1 
başladılar. Boğaziçi _Taksimi .. 15 _ O,, .. 15 _ bu muahedename de yine sırf müda- ı 
Haydarpaşa: Hayri • Sadeddin, Şc- 3

11 
faa gayesine hizmet ediyor. 

1 
ref, Orhan, Şinasi, Ömer, !brabim, K 1 Biz Almanyaya bir şey yapmadık, 

arşı aşmalara gelecek cumartesi 

1 
Tarık, Müzdat, Halı·d. Almanya bizi tehdid etti, biz de ken-devam edilecektir. 

Şişli: Tahir _ İhsan, Ahmed _ Mu- dimizi müdafaa mecburiyetinde ka· 
ammer, Rasim, Şaban, Nihad. Şaman, • K 81 lırsak daha kuvvetli vaziyette bulun-

1 Veysel, Cemil, Ömer. Askeri Liseler Bas- mayı düşündük. İ§te yalnız kalmış 
Oyun başlar başlamaz vaziyete h:\- ~hlilerin Ye Finlandiyalıların pcri- I 

kim olan Haydarpaşa genç ve mar.- ketbol Şampiyonası şan hallerini görüyoruz. Biz de böy-İ 
!arın henüz ilk karşılaşmaları olduiu le tehlikeyi \'e harbi yalnız başımıza 1 

için kısmen hazırlıksız bulunan ra • - · ·•· ·-- mı b~klemcliydik? Bize hücum eden 'ı 
kiblerini birinci devrede 2 ve ikinci Kuleli Maltepeyi 7-88 olmazsa bizim muahedenamemiz kim-

lıııgtı devrede 4 sayı yaparak 6-0 yenerek seye zarar vermez. Çünkü bizim ve ı 
nkü maçı kim kaıanswak? sahadan ayrıldı . yendi. Deniz Lisesi müttefiklerimizin tarafından bir te-

tıg h •• k k d cavüzi hareket sadır olmasına imkan M·ı lllaçları fasılasından istifade Ta.lu•iın Stadında: u men azan 1 kt A k b. .. . 
~·'=tek . . yo ur. nca ır tecavuz vakı olur-
~lt , Fene~bahçe, <?ala~aray, YüCAÜLKÜ 2 - TJCARET LlSESl 1) Kulelı, ~urga: Maltepe, Denız harb sa muahedf'name 0 vakit faaliyete 
~a ~· :Seyogluspor kl~blerı ara. • Taksim stadında günün ilk karşı· okulu ve hsel~n arası~_ıJa ~a~~l.makta ı gelecektir ve bu da ne iyi düşünmüş 
~l'ılll ertıb olunan hususı kupa maç taşması YucaUlkU ile Ticaret lisesi olan askeri lıaeler ~ufettışlıgı kupa 1 ve hareket etmiş olduğumuzun bir 
~~e::~rinci devresi geçen hafta ne- arasında yapıldı. maçl~n atletizm, fu~bol, . ~·oı~~~?l, j delilini te~kil ~yliycccktir. il 
Qaı ışti. Takımlar.- YucaülkU: Orhan, ,şampıyon~ı . Kulelinın bırıncılıgıle Hüseyin Ca . .hid YALÇIN 
~Çe atasaray Beşiktaşı 3-0, Fener- Mustafa, Haluk, Adil, V edad, HUse- netlcelenmıştı. 
~~ de Beyoğlusporu 1-0 yenerek yin, Cemal, Murad, Nejad, Suad, Mu- Diln de Beyoğlu Halkevinde askeri r~~i "51 - 5,, ikinci devreyi "32 • ~" 
t~1e kaldılar. Bugün, saat 14,30 da :ı:affer. liseler basketbol şaınpiyonaHına baş.) bıtırerek oyunu 88 c kar§ı 7 ~ayı ıle 
~~ tnaçı için, iki ezeli rakib, Gala· Ticaret lisesi: Mazhar, Süleymau, lanmı§tır. kazanmıştır. Gollerin 35 ini Şeref, 

~ ve Fenerbahre tekrar karAı N · tb h. Al" d ı· K l s· ·ı 1. l bo . 26 sını Mustafa lG sım Abdi Hüsn-y :ı ~ • ecmı, ra ım, ae t uı, ema, ıvı ıse er voley l şampıyonasın· edd" 
9 

' b r 
2 

. . ' 
lı~Otlar. Murad, Faruk, Cemal, Suad, Kenan. dnn sonra yapılan Kuleli - Maltepe ~ ın, unu A c 1' sını Bahaed-

b ~le trıaçı hangi takım kazanacak? Oyuna 13.30 da YucaülkUnün hü .1
1 
karşılaşması salonu dolduran, içle . ın ya~mıştır: " 

it' t-..}utbolcüleri alakadar eden ve cumı"le başlandı nı·r· . d ··t . d b"·t·· 1 t b ı k 11 ··- t Maltepe takımı da :/u oyunculardan ~ .. , 111 • ıncı evre mu c- ı rın e u un s an u o u an ogre . .. . . " y • 

eı ~r heyecana düşüren günün vnzin ve kısmen Yucaülkü lehine geç- menleri de bulunan kn !abalık bir se- muteşckkı_ldı. Rcmal, !urlıa'.ı, Ket-
~ ·~ı! ti ve O - O berabe l"J 1 b"tti . . , "' tl . tat f d tak"b d"l . ::wı, Tahsıtı, ll!eJımed Alı, Nacı, Nec-'~be rıre ı . lyırcı.Ku esı aın an ı e ımış d 1 Z k' Al a 
t' hq r aldığımıza göre Fenerbahçe- İkinci devrenin beşinci dakikaran- çok enerjik bir oyun çıkarnn "Şeref, :c j e i ı, B ıme " •.. • 
(!ih lnaça, da Suad Yucaülkünün ilk sayısını Mehrııed Ali, Abdi, 1'ı!uzaffer, Ilüsa- ~en z J'urs:ır• Jlukıncn Yemli 

lld; F':ızıı, Lebib; Faruk, Hay;ı.- yrı.ctı. 20 nci dakikada Muradın yap· meddin Bahaeddin Ne d t Az· d ursa ısesı basketbol tnkırnı gel-
~ ' ' 

0 e ' 1
'' en edi v. i · D · r · n hük (Sonu 7 ncfde) J lığı golle netice dcği ·m drn oyun ni- mUtcşekkll Kuleli takımı birinci dev- m gı l~bm dcnd ıd~I 1S:s1• ursaya • 

men ga ı a c ı mı§tır. 

. . 
• 

Türkçeye çeviren: IIVSEYİN OAHtD YALÇiN 

NÜFUZ VE 
-69-

Faka.t insanlar neler zuhur ede
bileceği hakkında sarih surette 
bir fikir edinmemiş oldukları gibi 
ne yapacaklarını yahud ne yapa.
bileceklerini de takdir etmiyor
lardı. 

Bu, kendisini üade etmeğe uğ
raşan derin bir memnuniyetsizli
ğin mümeyyiz işaretleri idi. 

Halbuki birincilerden çıkmış o
lan başka hadiseler bundan çok da
ha fena idiler. Milletin içinde ik· 
tısad noktai nazarının hakim olma
sı bu hadiseleri tevlid ediyordu. 

İktısadiyatın devletin hakimi ve 
nlzımı mevkiine çıkması ile meb
suten mtitenasib olmak üzere, pa
ra herkesin ibadet etmesi, her ŞC· 
yin boyun eğmesi icab eden bir 
mii.bud gibi telakki olundu. Gökle
rin mibudları gittikçe bertaraf o
lundu. Sanki artık ihtiyarlamışlar, 
vakitleri geçmiş idi de onların ye
rine Mammon putu hürmet ve ta
zim buhurdanın dumanlarını üflü
yordu. 

O zaman, gerçekten felaketli bir 
piçleşme vukua geldi. Milletin 
kahramanlığa varacak kadar ul
vi bir zihniyete her zamankinden 
ziyade muhtac olduğu bir anda, 
tehdidkar ve çok müşkül gibi gö· 
rünen bir saatte bu olduğu için 
bilhassa felaketli bir hadise teşkil 
cdjyordu. Almanya, bugün değilse 
yarın, "Sulhperverane ve iktısadt 
mahiyette bir çalışma,, yolile her· 
günkü ekmeğini temin etmek te
şebbüsünden dolayı kılıç ile cevab 
vermeğe hazır bulunmak mecburi
yetinde idi. 

Paranın saltanat sürmesi maat
teessüf, paraya harşı en şiddtttle 
dikilmesi icabeclen otorite tarafın
dan da tasdik ve kabul olundu: 
Haşmetpcnah imparator kendi ma·· 
liye bayrağı altında asalet sınıfını 
bilhassa topladığı zaman mtlessit 
bir harekette bulunmuş oldu. 
Şüphesiz ki Bismarck'ın bile 
bu noktadaki tehdidkar teh
likeyi takdir etmemiş ol -
duğunu imparator lehinde hesaba 
katmak lazımdır. Fakat, böyle 
yapmakla, yüksek faziletler fiili
yatta para kıymetine boyun eğm:ıı 
oluyorlardı. Çünkü kan asaleti 
bir kere bu yolu tutunca mali asa
lete yerini terketmek mecburiye
tinde kalacağı pek a§ikar idi. Mali 
muame!eler muharebelerden çok 
daha kolaylıkla muvaffak olurlar. 

Bu şartlar altında, hakil,i kah
raman yahud devlet adamı için 
bankalara mensub rastgele Yahu
dilerle münasebette bulunuverme!t 
pek cazib bir şey değildi, gerçek
ten kabahatli bir adam kendisine 
uoıı.z nişan!u.1· verild;.ğini gôrır.eğe 

hır;bir ehemmiyet atff>demezdi ve 
teşekkür edr:rek h•ınu reudetmek
ten ba~ka hiı· ~y yapamazdı. Fa
kat, kan bakımır:Jan bu tekamül 
aon dere<!ede hazin idi: Asalet, ha
yatınlli 'ırkçı,, hikmeti vücdudünü 
gittikçe k:ıybetti. Daha ziyade, ef
radının ekseriyeti için, "gayri asa
let,, unvanına layık oluyordu. 

lktısadi tefessühün mühim bir 
hadisesi §ahsi mülkiyet hukuku
nun bati surette dağılması ve u
mumi iktısadiyatın tahviliıtlı sos
yeteler millkiyetine doğru tedrici 
bir yUrUyüşü olmuştur. 

Ücretliler karşısında mülkiyetin 
bu terkedilişi ölçüsüz bir nisbet al
dı, borsa muzaffer olmağa başla
dı ve, ağır ağtr fakat muhakkak 
ve emin surette, milletin hayatını 
himayesi ve kontrolü altına aldı. 

Alman servetinin beynelmilellcş-

tidlmesi tahvilat usulü vasıtasile 
yoluna konulmuştu. Doğrusu ara
mrsa, Alman sanayiinin bir kısmı 
hala, bir azim ve karar ruhile, ken
disini bu mukadderata karşı hima
yeye ~alışıyordu. Fakat bu müca
deleyi kendisinin has ve en sajık 
~enkinin, Marksçılık hareketinin, 
yardımilc idare eden müstevli lrn
pitalizm sisteminin mil~terck hii.!1ı

muna kurban t;r ha'dc nih.:!.yet 
ma~!ı"ıb düJtü. 

"Ağır sanayı,, e .karşı ı:kvtım c-

KUDRET 
Marksçılık tarafından beynelmilel 
hale sokulma.sının aşikar bir baş· 
langıcını teşkil etti ve Alman ik· 
tısadiya.tı ancak bu Markscılığın 

inkıl!b esnasında elde ettiği za• 
fer ile tamamen tahrib olunabildJ. 

-

Ben eu satırlan yazdığım sıra· 
da, Alınan devletinin demiryolu şe
bekesine karşı umumi hücum ni· 
ha yet muvaffak oldu: Bu şebeke 
artık beynelmilel maliyenin eline 
geçti. Bu yUzden, "beynelmilel,, 
Sosyal - Demokrasi en mühim ga
yelerinden birine vasıl olmuştu. 

Alman kavminin iktısacli bakım
dan böyle un ufak edilmesinin ne 
dereceye kadar fille çıkarıldığı bü
yük bir vuzuh ile şundan anlaşılı
yor: Harb sonunda, Alman sana
yünin ve bilhassa ticaretinin ba
şında. bulunanlardan biri, iktısad 
kuvvetlerinin haddizatında Alman
yanın tekrar ayağa kalkabilmesine 
imkan verebilecek yegane amil ol
duklan mütaleasını dermeyan ede
bilmiştir. 

Fransa, bu hataya çare bulmak 
için, tahsil müesseselerinin prog
ramlarını tekrar "humanites,. te -
meli üzerine istinad ettirmeğe ga
yet itina gösterdJği bir sıradadır 
ki millet ile devletin payidar knl
maları bir idealin ölmez nimetleri
ne değil iktısadi sebeblere borclu 
olacağı yolundaki saçmalar söyle
niyordu. 

Vaktile Stinnes'in ortaya fırlat
tığı bu fikir inanılmıyacak derece
de şiddetli bir şaşkınlık tevlid et
ti. Maamafih bunu çarçabuk ele 
aldılar ve şaşılacak bir süratle bü
tün şarlatanların ve bütün geveze
lerin ağzında bir nakarat haline 
getirdiler. Mukadderat inkılabdan 
sonra işte bu harifleri ''devlet ada
mı,, namı altında Almanyanm ba
şına musallat etmişti. 

••• 
Fakat harbdcn evvelki AJ -

manyııda en mtidhiş inhilal hlı.
diselerinden biri her t:ıraftan her 
§eyin ve herkesin Uzerinc yapt-
1.ın enerji fıkdani idi. Bu da her 
kesin her hususda kendisini emni
yetsizlik içinde görmesinin ve bu 
scbebden yahud başka sebcblcr
den dolayı bu halden ileri gelen 
korkaklığın bir neticesi idi. Terbi
ye de bu hastalıı!ı teşdid etti. 

Hnrbden evvelki Alman terbi· 
yesi inanılmıyac::ı~ derecede çok 
zfıflarla lekeli bulunuyordu. Bu 

terbiy~ sırf halis bir "bilgi,, vü
cude getirmek gayesile mahdud ve 
"nüfuz ve kudret,. mefhumuna pek 
az met·but idi. 

Ferdin karakterinin • ·.şekkülü

ne - bu gayeye erişm.::k kabil old<.t
ğu niebt:tte - çok az ebeııımiyet at

folunuyordu; mesuliyet mutab
betinir. inkif1afına pek a7. dikkat e· 
dibyordıı. İradenin, karar ,·erme 
kuvvetinJn inkişafına hiç ~hemmi
yet verilmiyordu. Bu usulün mah
sulleri harbden evvel mütebahhir 

diye meşhur olan ve bu sıfatla 
takdir edilen biz Almanlar idik. 

Almanı seviyorlardı. Çünkü kendi
sinden pek istifade edilebilirdi. Fn
kat Almana hürmet etmiyorlardı. 

Çünkü karakteri zayıf idi. Binaen
aleyh sair kavimlerde olduğundan 

ziyade, Almanlar milliyetiııi ve va
tanını kaybederlerse bu şaşılacak 
bir şey değildi. 

Şu güzel darbı mesel her şeyi i

fade etmiyor mu? "Elde şapka, 
bütlin memleket dolaşılır.,, 

Halbuki bu uzlaşıcı yumuşaklık 
hUkümdann karşısına çıkmak i -
çin kabul edilmiş şekillere tatbik 

edildiği zaman pek mcşum oldu: 
Hükilmdara hiçbir zaman hayır 

denmiyecekti. Hasmetpenahn tc
nezzülen söylediği sözlerin kaffesi 
tasdik olunacaktı. Halbuki insan 
haysiyetinin en hür tez ... hürü tam 
hüktlmdann huzurunda gayet lü-

zumlu ve faydalı olurdu. Zaten 
m ınarşı bu dalkavuk • .ıklardan öl
dü. ÇünkU, bu bir dalkavukluktan 
başka hır şe~ değildi. 

[ D. :mıı var] 
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-

Dolabı Bulundu Suretle Alınmış ? Fenerle Galatasaray 
( Başta.raf• 1 incicle ) ( Baştara.fı 1 incide ) B . . K J J 

Measucat t~ Hükfunetfn l"eni lik Kevkeb, Tahir Kevkeb, Şahin Gi- ugun arşı aşıyor. 

N 
Tedbirleri :ray, Atıf öctw ve diğer ali.kadarlar 

O~ 36 J'AZAN: M. Sami KARAYEL Ankara, 9 (~.A.) _ Pa.muldu meu görülüyordu. (8a§tarafı 5 iiıcl sayfada) 

- Kavasoğlu, bu adamın çok ka- İstanbulda bile at bayramları yapı- sucat fiyatlannda görillen yükseklik Davaya başlanarak çağınlan p.hid ti, Fikret; Ömer, Melih, Rebii, .Basri-
ba ve inatçı bir adam olduğundan lırdı. Meseli; :mayıs çayırına. çıkan- ilzerlne, hayat pahalılığına müessir ler dinlenm.$ başlandı. den mtlrekkeb ve bugün için çıka • 
bahsediyor. lan atlar bahar çiçeklerile süsleni.-, olan bu mevzu iizerinde Ticaret V&- Verdikleri ifadelerinde defterdar rabilecekleri en kuvvetli, en yalan 

- Evet padişahım, kulunuz dn her mahallenin atlan o mahallenin kileti büyük bir ehemmiyetle dur- Şevket ezcümle §UD}arı söyledi: kadrolarile çıkacaklardır. 
böyıe .işittim!.. kadın ve erkek halkı tarafından çi - maktadır. ":- Sati:. işini gazeteler ~.ğı Galatasaraylılara gelince, anların 

- Neymiş kabalığı?.. çeklerle, salkımlarla süslenmiş öküz Ticaret Vekaletinin bu sahada SÜ· d:v~_rı:roe ıdi . .Avukat Atlf Ödül ıle da Osman; Faruk, Adnan; Mustafa 
- Efendimiz, kendi efendisiyle bi- arabalarile takib olunurdu. ratle yaptığı tedkikler ve aldığı ka- goruşurken bana: Enver, ce1tı · Salahaddin Eşfak c;_ 

~e Kırkpınara gelmemiş ... Himaye ka- O devirlerde, İstanbulda tramvay, ra~Jar neticesinde, bu fiyat yillcsek- - Bu işe benim de ismim karışa- mil, Boduri ~e Sarafimde~ milrekkeb 
ul eder bir adam değilmiş... otobü.s vesair nakliyat vasıtalan olma Iiğıni bertaraf edecek esaslı teabir - cak, dedi. Çliılkü para almadığım hal· en sag~lam k" 1 .1 k akl 

N ı dı v . . . . . . l te essill l tur d al .b. b. kb vercı · ca e ıp erı e çı ac arın. 
- e.o ursa olsun?. Fakat, vatan- gı ıçın herkes ı§}erme atıa.nle gı - ere. v o ~uş • ~ • . . e mış gı 1 ır ~a uz ım. dan bahsedilmektedir 

Perver bır adammış.. derlerdi. Yani, lstanbulda hemen he- Tıcaret Vek&.Ietinde sa.lihıyetli bır - Neden, ne dıye para almadan B tak . . . ·- . . 
- Evet padişahım!.. men atı bulunmıyan aile yok gibiyfü. makamdan aldığımız mal Uma.ta na· makbuz veriyorsun! diye sordum. ~il ıı:ı.1a.rdan ?angısının ~~ı 
- Sen, verdiğim emirleri derhal Her şehirli, köylüler gibi bir ata zaran, bu tedbirler şu noktalarda hü- - Ne yapayım olan oldu bir kere. yene e~m katıyetlc tabının ıçm 

l'erine getir... malik olınağa çalışırdı. Bir kimse E- lasa olunmaktadır: :Mukadder geleceklere katlanacağız k~ra.met lazım olduğuna göre muh • 
- Başüstüne efendimiz... dirnekapıdan, Beşiktaştan, Ortaköy- 1 - Silmerbank fabrikaları, pa. - artık. diye cevab verdi.,, diyerek bu temel muvaffakiyeti şimdiden şu ve-
lialil Paşa, Başkitabet vasıtasile den veyahud Aksaraydan Topkapı • muklu mensucat fiyatlarını değiştir- husustaki bildiğinin bundan ibaret ya bu tarafa tevcih etmek kabil de- I 

'!'una valisine şu mealde bir tezkere dan şehrin iş merkezi olan yerlerine mi~ecekti~ .. Bu. fiyatla~ın. ~uh~~ old~u :royl~i. . ğildir. Çünkü bu oyuncuların maçın ı 
Y~dırmıştı: gelmek için muhakkak bir hayvana ve J~am:S~ ıcab ettirdıgı bu tun . Dıger d~lenil~ şahldler~~ devlet cereyanı esnasındaki dispozisyonlan-

. ~~it~ 
'• '""''&a.ite 1 T" 

Ankara Borsası 

9 Birincikanun 9S9 • 
Fiyatları 

L .. uıra 
New-York 
Paı'le 

1 eterllft 
100 D.tar 
1ot l'rank 

M llafto 100 Liret 

Co11evre 100 19V10f'• Fr. 
Atn«ar4•• 100 Flor11t 
aortıw tOO R•n-•rk 

•rUkMI "° ..... 
Ati- !00 Drah111t 
a.fya HOL-• 
Praıı 109 Çek Xor. 
M adrl• 109 ,....._ 

Vart0va 100 Zlotı 
B11da,.... 'ot P•ıııtl 
•Dkr., 100 Loy 
aoltrad 100 Dinar 
Vokoh••• 100 Voft 
atokhoha 100 lıvet Kı 
M0tkova 100 R11blo 

5~5 
130.36 

2.975 
6.8025 

29.425 
69.25 

21.51 
0.91 
1.6125 

13.605 

23.8075 
0.91875 
3.175 

31.4725 
31.3625 

ıaHAM vı TAHViLAT 
Türk borcu I peşin 
Türk borcu n peşin 
Ergani 
Sivas - Erzurwn ll 
lttihadı Milli Türk 

Sigorta Şirketi 15.75 

• • 

·-·· Silistre ayanı Ali ağa nezdinde sahib olmalıydı. tedbırlen hükumet almış bulunmak- lımanlan işlemesı umum mudur mua- na h tl • .1 1 bu1 t d . . HA 'd S -1 . , ava §ar arma, seyırcı ere ha • 
tınan Aliço namındaki pehlivanın O vakitler lstanbulun nüfusu bir a ır. vını amı aracog u ıse: k . . • ~ . 

~rayı hümayuna izamı iradei seniye milyondan fazla olduğuna nazaran, 2 - Memlekette mevcud diğer pa- - Be.nim alım satım işlerinden ma- k:~:·. ya?ı hır çol. sebeblere .~ag~~ bır I ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 
~Uzasından bulunmakla kendisine sehirde nekadar at olduğunu düşünü- muklu sanayi mensucat ve mamfılatı lümatım yoktur. Yalnız Galata ile . ~ ıyettır . .Ancak, galebe hukmunde 
~ç YÜZ liranın yol masrafı olarak ve- lnüz.. fiyatlarının tereffüüne meydan ver- Fındıklı arasındaki sahanın istimla- ıhtıyatlı kalmayı tercih etmekle be • 
tilerek serian 1stanbula azimetine .. ,, Şehirlerde at bayramı üç gün sli- miyecek tedbirler alınacaktır. İcabın- ki hakkında Vekiller Heyeti tarafın· raber bu maçın biw eski Fener - Ga-

lialil Paşa, ayrıca da seryaverlik rcrdi. Mahalleli süsledikleri yüzlerce da, kaput bezi ve pamuk ipliğine mev dan bir karar verilmişti. Biz de bun- lata.saray maçlarının heyecanını tat
lllakamından Silistre ayanı Ali ağaya hayvanı yedeklerine alıp davul zur zu gü~~ r?simleri tenzil edilerek dan şunu anlamıştık . Milli emlakten tıracağını ve bizi canlı bir futbol ha-
iU nıetinde bir tezkere yazmıştı : na çalarak Kağıdhane Alibey köyü 15 teşrınısanı 1939 a kadar cari olnn olanlar meccanen ve şalıse aid olan k til b. d k" '' ' ' f · 1 · · A . re e e ız e es ı zamanların alaka 

. · .. Nezdinizde bulunan pehJivan Balta Limanı, Cendere, Çırpıcı çayır· ı ıyat ar n:ı.uh~'.aza edılecektır. A emlak ıse kanuni §eklinde istimlak 1 v _ .. . 
"-lıçonun, padişahımız efendimiz haz- !arına giderlerdi. 3 - Gumruklcrde bulunan sun'ı olunacaktır. Bütün bunlardan başka e mera~ın~ uyandıracagını umıd et-
tetıeri tarafından sarayı hiimayunn 1 . Çayırlar biçilir, otlar denk edilip maddeleri~ k~n§ık pamuklular pa - hiçbir malUmatırn yoktur. mek kabıldır. 
felnıeleri ira~eA ibu~~~ştur. Bu ~ arabalarla evlere taşınır, atlar ~ayır- ı muklu t~~ıf~ı~e çıka:ılacaktır. . Miltea~ben .. d~?1~nilen ~evletlim~ Fakat bütün temennimiz, kim ye-
ahda Tuna vılayetı valılıgıne de icab lara salıvcrilirdi. ı 4 - Gumruklerdekı Alınan menşe- ışletmelen muduru Raufı Manyası nerse yensin, her şeyden evvel güzel 

t!den emirler verilmiş olduğundan fayıs nihayetinde, e.tlann çayır- 1i mensucatın yakın zamanda çıkarıl- de: oyun, temiz oyundur! 
~nıaileyh pehlivruun bir nn e\•vel lardan ahıt'larına avdetleri de bir bay ması imkanları ~emin oluna~ktır. - Ben .~ı.ı~, ~tı~n ne suretle ce- Çünkii ancak normal şartlar için· 
"4ı.at:ıbula izamL ... ,, ram günü olurdu. Davul zurna çala. 5 - Anlaşma ıcabları dahıhndc, 1- reyan ettigını bılmıyorum. Ancak işi de, yani rakibini ezerek ve tekmeliye-

Sarayda dönen dolablardan ne A1i- 1rak atlar, çayırlardan alınır, yerleri· talyadan d~ geı:_iş mikyasta pamuklu inccliyen müfettişlerin esas suali o- rek d~il, fakat ona tekniğini ve ma-
tonun ve ne de Ali ağanın haberi yok- ne getirilirdi. mensucat. ıdha~atı y~pıl~caktır. Bu lan : haretini kabul ederek ve s rtif üs-
tu. 'Fakat· Ali ağa bir gün gelip Ali- O vakitler memlekette okadar çok husustakı tedbırlere ~ımdıden teyes- - Denizbank idaresine ıniçjıı o sa- ı·· lükl k 1 . po Çoııuıı • ' 1 sili ed ·ım · ş b ı kt d un ı e azanı an bır galebe bizce 
ı.ı~, . padişah tarafından istenilece- hayvan \'lll'dı ki, hemen herkes binici · ı 1 u unma a ıı·. haya aid Vekiller Heyetinin salahiyet makbuldür! w ~ ~ 
<)"4'.1 bıliyordu. ve süvari idi. Demir Ve Demir l\falwme lthalat.ı knrarı verilmedi? "T" ~ ~ ••• 
k 4\li ağa; AJiçonun Kırkpınaroa Ma Bu scbeble; her sene pehlivan gu. I l\oJaylaşttnlı)'or Sözlerine yalnız: 
~atnacıyı berbad bir hale sokarak reşleri gibi şehirlerde, kasabalarda ıid Ankara, 9 (A.A.) - Ticaret Ve- - Bu mesele Deni7.bank umum rnU-
lı fu!an ~erinden süpürdüğünü ~ayı.~- dialı at yanşları yapılırdı. kfiletin?en te?liğ edilmiştir: . . dürlüğüne _§ifahen anlatılmıştı. diye 
Sul a~~t olarak almıştı . . Çun~u; İşte; Silistrnde de at yarışlarJ ya- Demır .::. ınşa:t ma~~esı . fıya:- cevab ''.erdım. . . . . . 
\>llk~n Azızın e~·el ahar tabıatlenne p~lacaktı. Serhad olan bu yerlerde 1 ıannda go:ül~ yükseklik u~nne 'l'i- Raufı .~anya~ının bu ıfades~ uzen· 
liıı tı. Baspchlivanını meydan ye - bılhassa . at yarışlarına çok merak e- caret Vekaleti, bu m:ıddelerın mem-, ne kenchsıne münakaşayı mucıb olan 
lta~en. çıkaran bir pehH~anı muha:k- dilirdi. Bu vesile ile Silistrcye bir çok leket~. ithali. imkfınlarını k?laylaştır- bir sual varid oldu :ve uzun münaka-
Gıı surette sarayına çagırtacaktı ve yerlerden seyirciler gelmişti. mak uzere, ıcab eden tedbıdere te - şalar<lan sonra: 

Yugoslav takımı 
Ankarada galib 

Ankara, 9 - Yugoslavya takı -
mile Muhafızgücü takımı arasında 

bugün yapılan maçta Yugoslavya ta
kımı 3 - 2 galib gelmiııtir. 

Dram ·r epe başı 

kısmında 
OUnd Uz t5,SO 

Gece 20-30 da 

ŞEYTAN 

• •• 
tstililiıl Caddesinde Komedi 

Kısmında 

Bugün sa.at 15.30 da 

Bu gece saat 20.30 da 

KAN KARDEŞLERİ .... 
HALK OPJ:RETİ 

Eski Çağlıyanda 
Matine 16 da 
Saat 21 de 

ZOZO DALMAZ'la 
(P1P1ÇA) 

Büyük operet 

3 perde 

lınia kozunu pa)'laşacaktı. Seyfrci.ler arasında YörUk Ali de vcssül etmiştir. .. . .. . / - M~niz~~eye aid olan antreponun 
.. *•• wrdLAlı~;h~~an,~~kAli- Bumab~~~~~~m~nyctı ~~rlı~n~n ya~l~~rak~~. ı,·~aım~•••••••••••••••••••••••••~ 

Suti.i:re.de Yörük Ali ile Aliçonun nin Silistre~·e geldiğini haber alınca Merkez Bankasından döviz mübayaa satım isi durduruldu ?.. 'fi 
s· . Güre ~eri hareket geldi!..-. Tnm, sırası ldi. iki hakkı Takas Limit<ıd Şirketinden a.J Şeklindeki suale Raufi Manyasi şu IstanbuJ ilanları 

tn' Uist:rede büyük bir at yarışı ol • pehlivanı çarpıştırmak Ui.zıındı. lııımak suretile, malın ithalinden ev- ce\ abı veı·<li : 
~.Ewcl~~~n~nh~~ Y&~A~inkim~~ğ~uID~-~ru~~~m~ri~~M~9~nı -&~~b~Vekil~~ ~ ı••••••••••••••••••••••••••••~ 
~ .Ye~ her yerinde icra olunan pınarda Kara İbo He gilreştiği zaman ka~ca ithalatçılara lazımgelen ak - emrile başladı ve ilk gori.işmeler ya- Teminat Senelik 

S büyük sporlardan biri idi. yazmıştık. ı·edıtif açılacaktır. Bu suretle Ame- pıldı. Fakat oonradan durduruldu. ~da~Kira 

Belediyesi 

<1-~ Ul~n .Aziz devrinin s~nların:ı ka- Yörük Ali, yetmiş okkalık bir peh- rikadan de~ir. ve. inşan~ malzemesi Hnufi Manycfıiden sonra dinlenilen 13.50 180 '!'aksimde. eski TOJ?ÇU kışlasının Kışla geçidi aralığı .soka~ 
~Türkiye İmparatorlugu dahilinde livandı. ATnavutoğlu ayarında hızlı serbestçe getırtilebıleoektir. haınım\l Salih, meseleyle hiç ilişiği ol- ~nıia eskı .19 y_enı 13 :No. lu kışla altındaki mağazanın 
ltı._r _ananelerin~en bi_ri de şehirlerde, bir adamdı. Onunla güreş yapmak !,thalfıtç.ılarımız Takas . Li~it~~ mıyan birtaklm ifadatta bulundu. kıraya venlmesı. 
~a, hatta nahiyelerde yapılan tehlikeli idi. mur·acaat ederek hemen sıparışlerını Bilhassa diyordu, ki : 

1
·50 20 '!8-ksimdeki eski Topçu kışlasının kışla geçidi aralığı so-

~tışlan idi. verebilirler. gında 25t ll y~ni 5 No.lu kışlada orta katta bir odanın ki-
~ (Dc\"amı var) - Benim bildiğim bir şey varsa o raya verılmcsı. 

========================~;;~;;:;~;;::: Fransa~·a ihnwatumz Geni liyor da hammalhu ın işini düzelteceğiz. di- 5.40 72 Taksimd: Kışla geçid! aralığı sokağında 25 10 yeni No. 
~ 1' d • K d 40 A 1 Ankara, 9 (A.A.) - Mühim ihraç ye, hammaltar kahyasının ikişer lira lu kı~la ust katında. b~r oda bir helanın kiraya verilmesi. 

'l m 1 y e a a r m a n ;a:~el~~::ı::~~:~~~y:d::~ş t':t ;:;~~~~~ ~:;~y~ı:!'d':!'. ;.;~ 
9 l20 =d~:;~a vrr:f!~:.'lığl sokağında 9 5 No. !u ma· : 
1.80 24 T~ksimde Kışla geçidi .aralığı sokağında 9/ 3 No. Iu mer- ~ 

T h t 1 b h 
ı 1 

8 
t 

1 
birler neticesi olarak, Fransız rejisi- şeyden haberim yok. dıven altının kiraya verilmesi. . a e a 1 r a 1 r 1 m 1 ş nin bu sene memleketimizden "100,, Şahidin bu söileri bütün salondaki- 2.70 36 Taksimde ~ışla vgcçidi nr~lığı sokağında 9/ 2 No. lu kış- . 
milyon franklık tütün rnübaya.asma leri bk hayli güldürdü. 

9 
la nl!ındakı maga.znnın kırnya ,·erilmesi. 

l} 
karar \•erdiği \'e aynca alakadar Müteakıben dinlenilen tasfiye halin 120 Taksımd_e Kı5la geçid~ aralığı sokağı 9/ 1 No. lu l{ışla • 

~ Fr t.e kk"'ll · · d altın~akı maguanın kıraya verilmesi. 
l'J'I J• "enı· J JIAÜf J'd•t l .

1
. ansız şe u ennın yağlı tohum- eki Elektrik Şirketi Müdürü Dö la 11.25 156 Taksımd_e Kı~a geçidi aralığı sokağı 15 17 No. lu kışla 

U~ Z ı aen l'F.li ea a~ l n gl lZ larla kuru sebzelerden de büyük mik- Krova tercüman vasıtasile şunları altındakı magazanın kirava verilmesi 

G l 
ynsta miibayaa teşebbiisünde bulun- söyledi. 15.30 204 !aksimde Kı~l~ geçidi aralığı sokağı 25 5 No. ıu kışlanın 

em; eri Batırıldı duklarmı evvelce bildirmiştik - Suç.Iulal·m hiçbirisini tanımam. 16.20 ust ~atında ıkı oda!ı bir dairenin kiraya \•erilmesi. 
""~· Aldığımız son malumata göve, Ti- Biz sözü geçen binaya kendi aramız- 216 Ta~s!mde Kışla geçıdi aralığı sokağı 25 2 No. lu üst kat-
'"' '4(. ta ıkı odalı salonun kiraya verilmesi. 

'le ıs, 9 (A.A.) - 9 Kimwmev\·cl ıkerin nezareti altında bulunmakta. _, caret Vekaletinin teşebbüsleri üzeri- da vaktile 250 bin lira kıymet tak ~r 1 ~ın t b1 ·-· 1 d•V ""h" "h 1 tm" .k On Ik teminat mikdarlarile tahmin bedelleri "'llkandn ' ·'azılı emlaAk açık' 
h e ıgı : dır .. Ne köprüde ne de denıı"ryolu u·· _ n_e, ıger m_ u ı.m ı raç maddelerimi- e ıştı . dnn so. nra. da satışa çı - ... tt k 1 t Ih ,J ,J lllU d .,r .~rmaya onu muş ur. ale 11-12-939 pazartesi günü saat 14 de daimi 

teçtı:ı.?~. umumiyet itibarile sakin zerınde hiçbir hasar yoktur. zın e genış mıkyasta Fransız paza-, kardık. Jerans şırketıne haber ve~ enc~end~ ~:apı~~caırtu:. Şa~_ameler Y.abıt ve muamelüt müdürltiğü ka-
~ !§tir. Her iki tarafta keşif kol-

6
. j . r nnda satışlarını temin edecek tedbir- dik. Bu şirket de bize Denızbankı lemı~d.e gorulebıhr. Talıblenn ılk t minat makbuz veya mektublarilc iha-

bı.ı- faaliyeti olmustur. Düşman ufak ır ngilız \ apunı Battı ler alınmıştJr. Bu cümleden olarak müşted olarak buldu. Şirkete önf!e le gunü muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. "9752,, 
• • • \~ laarruza teşebbüs etmiş, netice Oslo, 9 (A.A.") -:- ln~iliz \Volt.on 1? bin ton. kuru üzüm, 5 bin ton in- yüzde iki :ıwı_n!syon verm yi kararlaı;ı-

~ llınıstır. vapuru Norveçm şımalınde Westf • cır \•e 3 bın tonu kabuksuz ve 1000 tırmışkcn bılaharc alıcılann komis- ilk Tahmin 
l\hn . _ jordenn'de bir infilak neticesinde bat- tonu kabuklu olmnk üzere 4 bin ton yon vermeyi kabul cbnedikleri söyle teminat bedeli 

l.ondr an Tnhfulbalurı D~lıa Ba~~ ı:ı:ıştlr: ~füre~tebattan bir kişi ölmüır fındığın Frnnsaya ithali için Fransız n~r~ k~misyon yüUle dörde ve ikin- 421.50 
~%t. ~· _9 (~.A:) - Bır lngıhz tur. Dıgerlerı kurtarılarak Bodden'e makamları tarafından ithal permisi cı bır muracaat daha yapıhnca yüzde 

5620.00 Daıiiliicero yıllık ihtiyacı için alınacak 9000 kilo _.. 
bun ve 4000 kilo zeytinyağı. 

t~is· ~ının dlinv hır Alman denizaltı getirilmiştir. Bunlardan birkaçı bir verilmesi takarrür etmiştir. - beşe çıkarmaya mecbur olduk. Satış 407.66 
'~~~ batırdıgı resmen ibildiril - Alman '>apuru tarafından kurtarıl- Ayrıca Fransanın almış olduğu ka-t iş~n~~ki ~Uzaker~·i ~l~trik Şirk,..tl 

5435.50 Kıymetli e\Takın tab ve tecdidinde kullanılacak kfühd 
mUrekkeb vesairenin alınmaSl. b 

l:ıa · mı§tlr. rarlar neticesinde, Fransanın bütün müdurlermden 1.fosyo Lazyan yapı • 81.00 
~ \'a dNe~eti dün sa~h .~U:. Al- Torpilleııen Vapur ihtiyaçlarını karşıhyabilecek büyük y~rdu. Ben yalnız fiyat tayini işi ile 58.81 

1080.00 İtfaiye müdürlüğüne alınacak bir aded konıple pro
jektör. 

'ı:l'l-etu~.e~ızal~sı dcnız us~de Londra, 9 (A.A.) _ 8795 tonluk miktarda kw'U sebzenin de memleke- a~akadarclı~. S~tış yapılır~~n de De-
~i3ti~ı h~\a ~'akollanna bıl - İngiliz Mavnsota vapuru Atlantik dc- (timizden mübayaası derpiş edilmiştir. nızbanka bır mık.dar tenzılat yapıl • 
' b· · Sahıl mudafaa.sma men- nizinde bir Alman d . itı t f 1" • • • • -~ • • • • • • • • masını kabul etmıs bulunuyorduk. til ır ta" .Al . enıza sı ara ın- Y . • B d be E-l . 1 . .. ,""ereıc .-:~re ~a.n denızaltısını dan batınltru§tır. Gemi mürettebatın- enı Brezılya Elçisi ... ~ısıra ~ n e~t~ı~. daresı Mu· 
tt!94 .h~cum etmiştir. Tayyareden dan 44 ü kurtanl 43 .. . . duru Kadrı Beyle goruşurkeıı bu sa-

' . hırınci bomba denizatının ku- mt§tır. u kayıptır. ~ara, 9 (A.A.) - Yenı Brezıl- tış işini mevzuu bahsederek: 

784.12 Binalar iç.in alınacak 7650 aded saç üzerine kabart
ma numara pliıkalan imalatı. 

200.63 2675.00 Bahçeler müdürlüğü için alınacak saksılar. 
İlk t~minat miktarlarile tahmin bedelleri yukarda yazılı işler a;Tı ayn 

açık e~~ltme~~ konulmuştur. ihale 13/12/ 939 çarşamba günü saat 14 
d~ 1?.~1!_Ilı Enc~end~ ~.apıl.a~akt.ır .. Şaı:tn~cler Zabıt ve Muamelit MU· 
dürlugu ka_l~dc go~~lebılır. Talıblenn ılk teminat makbuz veya mek· 
tublan ve ış ıca:bına gore alınacak ehliyet vesikalarile ihale gUnü muay· 
yen saatta Daimi Encilmeııde bulunmaları. "9870,. 

• •• 
~.ine isabet ettiğinden gemi Bir Jaı,on Vapuru Felakete Uğradı ya elçısi .6 · Carlos Cclso de Onro ~e- - Eğer arzu ederseniz binayı bu 
~~--;~ .~ ba.ilaml§tır. İkiDci bombada Tokyo, 9 (A.A.} - Sah sabahı tk~' bud gCtinü saah t ~ 6. dtna··Çanu kayaf kdoş- fiyat üzerinden size satalım. Derhal 
L~'"' g · · . be . . ı k . . _ un e m urreısı on tara ın an D . b . li..,~i b· emoone ısa t etmıştır. 1 s oçye. .sahıllerı açıgından imdad tad . . . . enız ankla olan muameleyı durdu-
... ~d lraz sonra kaybolmuş ve deniz telsizleri gönderen 6645 tonluk Azu- mu m~~mle ~abul edi~er~k ıti • rabiliriz. İlk Muhammen 

e Yag~ lekel · ·· ül" •• tı:- dı dakiJ madnamesıw takdım eyılemıştır. . . temina.t bedel en gor muş w. ma a n apon vapurundan hiç- . . Dıye bır teklüte bulundum. Onlar ---·-----
""' bir haber al Kabul esnasında Harıcıye Umumı b f" k . 

l Sulkasd T-bbü.4'ii mamamı.şb.r. k,..tib" .. Ce ad A k 1 d h u ıyatı abul etmediler. Fakat ay- 26 25 
ıı...'<Otı.dr -:r- a ı muavını v çı a ın a a- . .. .. A • 

l."ı )' a, 9 (A.A.) - Gazeteler eks· 40 Alman Tahtelbahlri Ba.hnldı zır bulunmuştur. ru zamand~ Mosyo ~azyani .ziyarete 45 

350 Cerrahpaşa 45 inci ilk okul binası yanında 1/5 No. 
lu evlerin an.kaz sat1iJ. 

~~ Olcuıannın bir tarafından bir Londra 9 (A.A.) - H fta rfı H T h b g~len Lütfı adında bır şahıs mezkur 
~. · atılmak . . .. ' a za n- u•ua mu ••• • bınaya 220 bin lira üzerinden talil: 

tı:lll k·· suretile Frıth of 1da dort Alman tahtelba:hirinin batı- mDdOrlerinln taylnlerl olmu§ F k t hang' .. h b 
c~ t .. _ 0 Prüsünün berhava edilme- nldığı haber verilmektedir Yan . . · a a 

1 
muessese csa ı-

'it~ ~bbüs clild · - . . b"ld' k 1 . .. · res- Ankara, 9 (Telefonla) - Dahılıye na \'eya hangi idare namına olduğunu 
~· l\ö J •• e.. ıgını 1 ırme te • mi tahmınlere gore, muhasemntın bi- Vekaletindeki hususi muhasebe mü- bilmiyorum. 
"6~ "Vel::::r.:ı g;'7 ulgeçr:ı_~ tren dayetiıı~bcri faaliyette bulunan 60 dürlerinin bazılarının yerlerinin de - Bu şahidlerin ifadatıııdnn sonnı 

""ll.lftır ~··er.~ 0 ~ arı ısticvaba 1 tahtelbahıl'.'den en az 40 tanesi su at- ği§tirilmesiııe dair olan bir kararna - Mösyö Lıl.zyanın da dinlenmesi i~iıı 
· opru bır müfrez.e as- tındadı~.. me ihzar olunmuş ve yilksek tasdika muhakeme 28 birincikfınun saat 14 A 

tı için Başvekalete gönderilmiştir. bırakıldı. 

600 T.ak~im pümburiyet caddesi kı§la içinde 22 No. ıu 
bilyUk bır salon ve bir uf ak odanın kiraya verilmesi. 

llk teminat miktarlarile tahmin bedelleri yukarda yazılı i§ler ayrı 
ayrı açık artbrmaya konulmuştur. lhale 25 12/939 pazartesi gUnü saat 
14 .. d.e Daimi Encümende yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ,.e MuamelAt 
Mud\irlüğü kaleminde görülebilir. Talihlerin ilk teminat makbuz vey.ı 
mektublarile vcyn icabına göre alacaktan fenni ehliyet vesikaları ilt 
birlikte ihale gilnü muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. 

11l.020(i..,. 



...... 

- - - - -

Baı, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
llnafji, klrJkbk 11 batll aır~ınıtZı derhal kuır. 

icabında gUnde a k•t• allnablllr. 
Her yerde pullu kutulan ıerarla lateylnlz. -----

1 Devlet Demiryolları İlini an 1 
Sirk3ci - Haydarpaşa 

Eksiltmesi : 
Feribot iskeleleri 

Devlet Demiryollan İdaresince lstanbulda Sirkeci istasyonu ile Hay· 
darpaşa istasyonları arasında kurulacak feribot servışi için bu istasyon
larda yanaşma iskeleleri inşaatı ile sair ameliyatın yapılması, bu işe aid 
vahid fiyat cedvelinde ve mukavele projesinde bazı ilave ve tadilat yapı
larak yeniden kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

1 - Bu işin muhammeD bedeli "2,. milyon liradır. 
2 - istekliler bu işe aid şartname, proje vesair evrakı Devlet De

.miryollannm Ankara ve Sirkeci veznelerinden 50 lira mukabilinde ala -
bilirler. 

3 - Eksiltme 17 1 !MO tarihinde Çarşamba günü saat "16,, da An
karada Devlet Demiryolları Yol dairesinde toplanacak Merkez 1. inci ko
misyonunca yapılacaktır. 

4 - Ekı:;ıltnıeye girebilmek için isteklilerin teklif mektubları ile bir
likte aşağıda ya7.ılı teminat ve v~aiki ayni gün saat "15,, e kadar mak
buz mukabilinde komisyon reisliğine tevdi etmiş olmaları lizımdır. 

a) 24UO u.y&lı kanun ahkamına uysun olmak uzere "73750,. liralık 

muvakkat temmat, 
b) Bu kanunun tayın ettiği vesikalar. 

5 - Münakn~aya gırecek talıblerin liman, sabit ha\•uz ve eklüz gibi 
büyük su işlerı yapmış ve elinde bu işlere lüzumlu \'es:ıikı mevcud şir

ket ve müteahhıdlerden olması şarttır. 
Ancak, gt:rck Tiirkiycdc ve gerekse hariç bir memlekette "2,. mılyon 

lira ve\ n el ıha ziy ıd .. loymclte bir Nafıa ışini BİR İHALE içinde taahhüd 
ederek bıJ taahhiıdü mll\ affakıyetle yapmış olan ve bu hususu mübeyyin 
vesaik ibr:ız cd n insaat ı,ırket veya müteahhiclleri de eksiltmeye girebi
lirler. 

6 Bu işe girmek ıstı yenler rf'f crans ve diğer \'Csaiklerini bir is-
tida ya bağlıyarak münakasa tarıhındcn en az 15 gün C\'\'el Münakalat 
Vekaletine vermek suretile bu iş için ehliyet vesaiki istiyecekler ve ala
cakları ehliyet vesikasını münakasa komisyonuna vereceklerdır. Ehliyet 
vesikası için münakasa tarihındcn 15 gün evvel yapılmamış olan müraca-
atler itıbara almmıyacaktır. "995i,. "6152,, 

• • • 
Muhammen bedelı 33 }O lır:i olan 6000 adet komiir küfesi l 12 93!) 

·pazarte ı günu aat "10.30,, on buçukta Haydarpa ada gar binası dahi
lindeki komı •· n tarafından açık Pk,.ıltme usuhle satın alınacaktır. 

Ilu · gırm k astı\ nlerın :!-ti lıra 50 kuru hık muvakkat lt:minat 
ve k nu•mn ta)ın ett ı \{' aıkle bırl kte eksiltme guniı 
kom yon mür ı 1at!Pri lazımdır. 

B ı , ıd u tıı meler komi ) on lan parasız olar k d 

santınC' k dar 

"ıtılmaktadır. 

"!)!)9 J ' 

inhisarlar lJ. Müdürlüğünden ı 

1 - Şnrtn:ıme ve nümuneleri mucibince 26.5 m m 2i0 bin ve 28 m m 
330 bin aded bobin sigara kağıdı pazarlıkla satın alınacaktır. 

II - Pazarlık 15 1 910 pazartesi günü saat 14 de Kabataşda Leva
zım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

llI - Şartname ve nümunesi her gün sözü geçen şubeden \'c 1unir, 
Ankara başmüdürlüklerinden parasız allnabilir. 

iV - İsteklilerin verebilecekleri mikdar üzerinden re 7.5 gfü·enme 
parasile veya banka teminat mektublarile birlikte tayin edilen gün \'C 

saatte mezkür komısyona gelmeleri ilan _olunur. "10117,. 

Devlet Deniz yolları işletme müdürlüğünden: 
l - İdare memur ve müstahdemleri için iki cinsten olarak satın alı

nacak kuma!'ılar ac;ık eksiltmeye konulmuştur. 
Metresi Cinı,i Muluımıneu m«-tre 

fiyatı 

muhammen bedel 
Lira 

w 

l'E N I IABA~ 

SATIŞ ILAf:+'I 
lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 
Anastas tarafından Vakıf Paralar İdaresinden 24306 ik~-az Nı. sile 

borç alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş olup ~or
cun ödenmemesinden dolayı satılmasına karar verilen ve tamamına ye
minli üç ehlivukuf tarafından "2500,, lira kıymet takdir edilmiş olan 
Beyoğlunda eski Kamerhatun yeni Çukur mahallesinin eski Karnavola 
yeni Karakurum sokağında eski ve yeni 4 kapı 362 ada, 8 parSP.1 No. h 
şarkan 6 parsel No. lı ev, şimalen 9 parsel No. lı ev, garben yol ,.e cenu
ben 7 parsel No. h ev ile mahdud ki.rgir evin evsaf ve mesahası aşağıda 
yazılıdır: 

Zemitı kat: Demir kapıdan girildikte karesiman bir taşlık üzerinde 
biri yüklü iki odadır. 

Bqdrwm kşt: Zemini çimento, ü;inde kuyusu bulunan tekneli ve O· 

cakh bir mutfak, bir hali. ve üç kömürlüktür. · 
Birinci kat: Biri sofadan camekanla bölünmüş iki oda, bir halidır. 

ikinci kat: Biri sofadan -camekanla bölünmüş üç odadır. 
Oçüucü ].."(Jf: Merdiven sahanlığında bir ocak yeri bulunan zemini 

çimento döşeli, duvar korkuluklu tarasdan ibarettir·. 
Binanın doğrama aksam ve tavanları yağlı boyadır. Muhtacı tamir

dir. Zemin kat pencereleri demir pam1akhklı olup birinci kattan itibaren 
şahniş vardır. Ve elektrik tesisata mevcuddur. 

Me8ahası: Tamamı 35 metre murabbaıdır. 
Yukarıda hudud, evsaf ve mesahası yazılı gayrimenkulün tamanı1 

açık arttırmaya konmuştur. 

1 - işbu gayrimenkulün arttırrıa şartnamesi 18 12 939 tarihinden 
itibaren 937 1660 No. ile İstanbul dördüncü icra dairesinin muayyen nu· 
marasında herkesin görebilmesi için açıktır. t1i.nda yazılı olanlardan faz
la malümat almak istiyenler, işbu şartnameye ve 937 1660 dosya No. sil<' 
memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukanda yazılı kıymetin '1 7.5 nisbe
tinde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. 
(Madde 124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ''e irtifak hakkı 
sahihlerinin gavrimcnkul Ü7.erindeki haklarını hususile faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını işbu ilin tarihirid~ı' itibaren y!ı·ıııi f:lın içindt- e\·ra· 
kı müsbitelerile birlikte memuriyetimize bildirmeleri icabeder. Aksi hal
de haklan t:ıpu sicili ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen giindc arttırı. aya iştirak edenler arttırma şartnamı'
sini okumuş ve lü.ıumlu malumat almış ve bunları tamamen kabul etmi~ 
ad ve itibar olunurlar. 1 

5 - Gayrimenkul 18 11940 tarihinde perşembe ~>iinii saat 14 dcu 
16 ya kadar İstanbul dördüncü icra memurluğunda üç defa bağırıldıktan 
sonra en çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen' 
kıymetin r.t, 'i5 şini bulmaz veya satış istiyenin alacağına rüçhanı olan 
diğer alacaklılar bulunub da bedel bunların bu gayrimenkul ile temin 
edilmiş alac,aklarınm mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok arttıranın 
taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün daha lemdid edilerek 
2 2 940 tarihinde Cuma günü saat 14 den 16 ya kadar lstanbul c\ördüncii 
icra memurluğu odasında arttırma bedeli satış istiyenin alacağına rüç
hanı olan diğer alacaklıların bu gayrimenkul ile temin edilmiş alacakları 
mecmuundan fazlaya çıkmak !'jartile en çok arttırana ihale edilir. Böyle 

bir bedel elde cdi1me1.se ihale yapılmaz. Ve satış 2280 numaralı kanuna ı 
tevfikan geri bırakılır. 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan ki.nse derhal veya verilen 
mühlet ic;indc par yı vermezse ihale kararı feskolwıarak keadiainder 
evvel en yiik!'ek teklif de bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa 
razı olursa ona. razı olmaz veya bulunmazsa hemen on beş gün müddetl~ 
arttırmaya çıknnlıp en <'Ok artt1rana ihale edılir. İki ihale arasındaki fark 
ve gecen günler için ',. 5 den hesab olunacak faiz ve diğer 1.ararlar ayrıC'a 
hükme hacet kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan tahsil olunur 
(Madde 133) . 

7 - Alıcı arttarma bedeli haricinde olarak yatnız tapu ferağ htırcını 
yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullannı vermeye mcc 1 

burdur. Müterakim vergılcr, tem·irat ve tanzıfat ve dellaliyc rcsmind(•· 
mütevcllid beledıye riisumu ,.e miiterakim vakıf karesi alıcıya :ıid ol 

mayıp ~rttırma bcdelin<ll'n tenzil olunur. İ~bu gayrimenkulün yukarıda 
gösterilen tarihde İstanbul dördüncü İcra memurluğu odasınd1 i~bu ilan 
ve gö~terilcn arttırma '::ırtnamcsi daireşin<.1° satılaC'ağt ilan olunur. 

"10221., 

İLE SA ~AH, öGLE VE AKŞAf"1 
Her yemekten mra gundc 3 defa munta aman 

M. M. Vekaloti Hava Müstcşarhğından : j 
Eskiı:;ehirde Ha\•a Okuluna ıki ve yine F.~kişehırdc Tayyare Fab -

rikasma 1. ki ceman üç ücretli tabib alınacaktır. 

1 EMN iY ET SANDIÖ I ILAN LAR I 

Yüzde S Faizli Ve Sekiz Sene 
Taksitli Emlak Satışı 
SEMTİ 

Cihangirde Somuncu sokağında eski 
22 yeni 24 "No. taj 6,, No. lu 

Üsküdarda Hoca.hesnabatun mahal
lesinde Paşalimanı caddesinde eski 
136 yeni 37 No. h 
Beyoğlunda, Küçükpangaltı mahal
lesinde Cabi ve Bekçi sokağında eski 
16, 18, 20 yeni 21, 23, 25 No. h 

ClNSt 

Sekiz daireli terkos ve 
elektrik te.;i.:ıatını havi 
ka.rgir bir apartımanın 
4/10 hissesi 
Ki.rgir dep0nun tamamı 

Üç katta dokuz ·odalı 
üç sofalı terko~ ve elek· 
trik tesisatını havi kir· 
gir maabahç_e· bir evin 
5 6 hisSt'Si 

Fatihte cRki lskenderpaşa yeni Ha- İki buçuk katta yedi 
sanhalife mahallesinde eski Kıztaşı odalı kargir bir evin ta· 
yeni Çiftekumrular sokağında eski mamı 

1Uuhalt1Jllfl9 
kıymeti 

12500 

2300 
83 yeni 47 en yeni 48 No. h 

1 - Arttlrma 21 12 939 tarihine rHişcn pcr&f'mbe günii saat ıt 
., 16 ya kadar yapılacak ve gayrimenkuller en çok bedel \'erenlerin ur 

.inde kalacaktJr. 
2 - Aı-ttırmıt.ya girmek için muhammen kıymetin r;, 10 nu nisbr 

tinde pey akçesi yatırmak lazımdır. 
3 - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin \'e geri kalanı sekiz senr 

de sekiz mü.c;avi taksitte ödenir. Taksitler l'(, 5 faize tibidır. 
4 - Taksitler ödeninceye kadar gayrimenkul Sandıga birinci detr 

cede ipotekli kalır. 

5 - Fazla tafsilat almak ve binaların fotoğraflarını 
Sandık BiMlar Sen·isine müracaat edilmelidir. 

görmek içit 
••9665,, _-A' 

-:-:::-=====~ 

SATIŞ iLANI 
lstan~ul Dördüncü icra Memurluğundan : 
Şakir tarafından Vakıf Paralar idaresinden 23844 ikraz No. sıle .ıod 

alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş olup oottiıl' 
ödenmemesinden dolayı satılmasına karar verilen ve tamamına ehli,·ukul 
tarafından "350,, lira kıymet takdir cdilmi~ olan Btiyükçarşıda ''Ka,,.ıa: 
çarşı,, ve mahallesinde Terlikçiler sokağında eski ve yeni 4 kapı ve 21&f 
ada, 15 parsel No. lı zemin tesviyesinden daha mürtefi ve tahta d~ 
kepenkleri tahta ve içinde elektrik tesisatı bulunan 5.75 metre murab
sahasında harcmeyni muhteremeyne mülhak defterdar Abdüsselam effift' 
di vakfından bir bab k:ırgir dük~iuun tamamı açık arttırmaya konmuştu~ 

1 - işbu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 18 12 939 tarihindd 
itibaren 937 687 No. ile İstanbul dördüncü icra dairesinin muayyen il~ 
marasında herkesin görebilmesi için açıktır. lli.nda yazılı olanlarda' 
fazla malümat almak istiyenler, işbu şartnameye ve 937 687 dosya l"fO. 
sile memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak i~in yukarıda yazılı kıymetin l",. 7.5 ni:ıb"' 
tinde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektit• 
(MaddP 124) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların \'E' irtifak hakld 
sahihlerinin gayrimenkul ü1..erindeki haklarım hususile faiz ve masraf' 
dair 'Olan .iddialannı işbu ilin tarihinden itibaren yiı •ıi gün için~e e~ 
kı müsbitelerile birlikte mcmuriyctimize bildirmeleri icabeder. Aksi h,J
de hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasm<I" 
hariç kalırlar. 

4 - Gfü;terikn günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartnaıG1 sini okumus Vf' lüzumiu malüm:ıt almış ve bunları tamamen kabul etdl 
ad ve itibar olunurlar. 

5 - Gayrimenkul 18 1 H40 tarihinde perşembe günü sa.at 14 cı:: 
16 ya kadar İstanbul dördiincii İcra memurluğunda üç defa bab'lrıldıı;!
ımnru en çok arttırana ihale edilir. Ahcak arttırma bedeli muham 
kıymetin 'c 'i5 şini bulmaz \'eya satış istiycnin nlacağma rüçhanı :.. 
dığer alacaklıl:ır bulum.b da bedel bunların bu gayrimenkul ile te 1' 
cdil.ni!'l alacaklarının mccmuundan fazlaya çıkmazsa en çok. arttı.raO~ 
tnahh'idü b:ıki kalmak iizt'rc arttırma 15 gün daha temdıd cdılerıe' 
2 ~ p ıo tarihin il' C'uır.,ı gii:ıü saat 1 t den 1 il ya kadar İstanbul dördUrtJt 
lcr:ı memurluğu odasınd:ı. arttırma bedeli satış istiyenin alacağına 
hanı ol·ın diğ'er nlaraklılaı ın bu gayrimenkul ile temin edilmiş alacaıcl 
mecmuu 'dan fa7Jaya rıkı ı:ık şaıtıle en rok arttırana ihale edilir. 130 
hır bC'dcl t' l erlılmC'7- c ıh ılc vapılmaz. \'c satış talebi dü er. 

6 Cnyı imcnkul kcndısim' ılıale olunan kimse derhal \'eya ver 
mühlet kinde ınr.ıyı \'cr nı.:z c ilı ılt' l;ararı fesholunarak kcndısiıı 
ev\ 1 ı·~ \ ü.. k t ·l•!ifdc bulunan kim.·e nrzetmiş olduğu b dellc alın 
ı azı olıtr;a u ıa. ı ı olm.ı VC'ya bulunmaz a hemen on be. ciin müd 
arttıımaya cıl·.uılıp en r , aıtlıınna ihale l'rlilir. İki ihale :ııa ındaki f 
,. "'" ' .... ,,ı r ı iı1' .) ! ·n lı sah oh ı (:ık fı'z \C d ~er zar; rl ıı aY'1 
hiıl n 1 t ka •mak ız rı m ımıri\ Pf nız e alH ıdan talı il olutl 
(Ma 1 ! · 1 ~ l. 

7 Alıll .ut ıl'ınn h · h 'ı haricirn P olarak ~·alnız t ıpu frraJ }Hl 

yirmı cık \ ıkı t ız b ddını ve ihall.' !:arar pulları ·' \"erme\C 
buıdur. 1,ıutcı,ıkım nıgılu, kll\'İJ:ıl \'C t.ınzifat ve dcllciliyc resınıll 
ıniıtL vdlıJ bc.lt.·ııı) ı: 11. uınh ,. miiteıaldm ,. kıf ic.ar<' i alı ıy:ı aid 
mayıp arttın a bedel nden tenzil olumır. t bu gayrimenkulün yuk8 

goslerıkıı taı ıhdc İstanbul dördüncü icra memurluğu odasında işbu 
ve gü. trrilen arttırma sartnamC'si da1rcsinde s~tılacnğı ilan olunur. 

"102~ 
===::::::::::====-~ 

Tnbiblerin sivil olanlara şımdiye kadar dC'\"let devair ve müeSSC'S<'- Sultanahnwd 3 üncii Sulh Hukuk Jlakimliğindt>n: • .ıt 
!erinde ge<>miş olan hızmetlerine ve en son aynldığı memuriyetinde al- lnı•OW 

Davacı lst. Telefon direktörlüğü a- vakti mezkürde hazır bulunu ~ 
dığı maaş veya ücretine göre ,.e yeni barem kanununa nazaran azami ~_.,. ...-

\'Ukatı Emin Raif tarafından Ankara takdirde gıyaben hüküm ve kaı-.JI 
"170,, lıraya kadar ücret takdir ve verilecektir. . r k"l . d d kt N il h q/~ 

1 ki . k • b bl d . bel . . k b"'I Zıraat \ c a etın e o or uru a rı'leceg·ı· ı"Ja"nen teblı"g• ~unur 8 ı~ Ordudan ayn mış eme ı as erı ta ı ere e rut erının tc a u İ T 1 1 h' 939 1822 N · · -o l' k d ·· ·ı kt" T l'bl h 1 1 hsan o un a f'V ıne o. ettigi ve azamı "l ı ,, ıraya a ar ucr~t vcrı ece · ır. a ı erın a en ııç .1 1 · .. 37 1- .. iV\ k ANAPIYOJEN 
1 1 · .. ı · ·ı ·ı· "k l' k b 1 hı dosya ı c açı an ,, ıra '""'" u- r: bir suretle dev et c e\'aır \'e muessese erı ı e ı ıı:;ı ve a a ası u unmaması 

tt ruş alacak davasının vapılmakta o-
şar ır. h k . d • "dd . l h" Dr. İh!Wl Sami 

Fuzuli muhabereye meydan verilmemek \'<' ücret miktarı tedbit cdi- ~an mu. a emesın e mu .eıa e~ ın . . . 06-
lerek bir an evvel tayin muamelesi yapılabilmek için talihlerin şimdiye ıka':"?tgahınm meçhul olma~ına bın:: lstreptokok,. ısıa:ı~o~ok, ik~ 
kadar gecmiş dc\•let hizmetlerınin gün, ay ve sene gösterilmek ve aldık-ıen. ıla~_en arzuhal ve davetiye tc'blı_g ~oko~, koli, pı~osıyan t/I 
lan ücret veya maaş mikdarları da zikredilmek suretilc bu hizmetlerınc edıldıbı halde mahkemeye gelmemış yaptıgı çıban, yara, akıntı tr 
dair aid bulunduğu devlet devair ve müesse elcrinden musaddak resmi ve- olan müddcialeyhe berayi ıstiktab .cil~ h~talıklanna kar.m çol< 
sika tasdikli suretleri ile nüfus cüzdanı tasdikli suretlerinin açık adresle· mahkemeye gelmesine \'e gelmiyecek - sirli taze aŞıdır. -
rile yazacakları ıstidalarına bağlanarak ve ordudan ayrılmış emekli ta- olursa istiktaptan çekinmiş addile imm••••••İll•• ....... I 

• biblerın de istidalarında sicıl numaralarını yazmak suretile bu istidaları- mübrez mukavelenin kendi ine aidi- 1 Operatör 
nı en geç 27 1. Kanun 939 günü akşamına kadar Ankarada M. M. V. yetine karar verileceği hususunun ih- t 

~o ~~~k ~~ u~ 
~ 2~ m 

2 - Eko5iltmesı Tophanede idare merkezinde mütc ekkil alım satım 
kom' yonunda 21 K evvel 939 tarihıne müsadıf pı-r. embe günü saat 15 
de yapılacaktır. 

3 - Mu' .. kat tPminat 228 lira ve nltrnış :.-ckjz kuru tur. 
4 - NUınunelerl gormek ve şaı tnamcyi almak ı tiyenlerin her gün 

malzcmQ müdUrlugiınc 'e eksiltmeye iştirak etmek i tıyeıılerin yazılı gün 
ve saatte 2490 sayılı Y.anwıda Jazılı v-.i!Q lıamilen komisyona müra • 
caatlan '10075,, 

Hava Müsteşarlığına göndermış bulunmalaı·ı ve yukarıda yazılı istida-jtarı suretile gıyab kararının 15 gün Ömer Vasfi Ayb8 . ., 
larla gönderılmesi lazımgelen evrakı noksan olanlar hakkında muamele müddetle ilanen teblığine ve mulın. - Şi'51i Çocuk Hastanesi n:ışt:tbi 
yapılmıyacağı \'e talihlerin azami 60 yaşmı gecmemis bulunm darı ılan kemcnin 29 12 939 tarihine müsadif ve Operatörü 
olunur. "10165., 'G::! :s.. cuma günü saat 14 de talikına mah- Her gün 3 _ 6 ya kadar 

-~~~~ kemece karar verilmiş olduğundan ağaloı":lu Kızılay nokağı ı<cc;ıo 
müddeti kanuniyesi zarfında itiraz e- ApHt. No. 6, Telefon: 28756 
\dilmedıği ve mahkemede yevm vcll.ııİİliİİİİİııİİİİİIİİİllıiİliiİıilii••-~ 

Sahibi: Ahmet Cemale Jdın S.AUA<;üuL~ 
Nqrlyat müdürt.\: Macit Ç~""TlN Basıld:,l;ı yer: .Matbaai l!:büzzıya. 


