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Çay Ve Çuval ihtikarı 
Şimaldeki Sovyet İMeri 
Harekatı da Tevkif Edildi 
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C i an onun Nutku Çay için Hükômet 
Ve Balkanlar 15 Bin lngiliz Liralık 
Eğer İtalyanın Balkanhlardan 

hiçbir istediği yoksa n yalnız 
Balkanların kendi hallerine kal
ınaıaruu kendi monf aati icabın

dan görüyorsa Balkanlılarla pek 
kolay anlaşabilir. İtalyanın Bal
ka.nlann §lmdlkl hür ve müstakil 
bir surette yqunalannda men
faa ederiz ve ol

kanllz. 

Akreditif Açt1 
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-------
Ruslar Büyük 
Zayiat 
Vermişler 
Berlin, 21 (Hususi) - Bugün Fin· 

landiyalılar, So\'Yetlerin şimal ceb • 
besindeki ileri hareketlerini de dur

! durmuşlardır. Haber alındığına göre 
iki Sovyet kıtası imha edilmiştir. 

Finlerin Yeni Bir Muvaffakiyeti 
' Paris, 21 (A.A.) - Havas ajansı· 
i nın Oslodan haber aldığına göre, 
.. Sanisalmi bölgesinde Finlandiya or ~ 

dusu iki Rus fırkasını büyük hezi • 
mete uğratmıştır. 

Sovyetler 20 bin kişi kaybetmiş
lerdir. Fin tayyareleri Lcningrad il· 
rerinde istikşaf uçuşlan yapmış ve 
uçuşlarında zerre kadar mukavemet
le karşılaşmamışlardır. 

Fin Tayyarelerinin Akınları 
Oslo, 21 (A.A.) - Röyter ajansı 

bildiriyor: 
Finlandiyalılar, Sovyet askerleri

nin kaçarak Finlandiyalılara teslim 
ettikleri 7 Sovyet tayyaresini kul • 
!anarak bugün Lcningrad ve Nur .. 

di.,, mask demir yolunu bombardıman et-
Di ~ kan devletlerine müteal- mişlerdir. 

İik fıkralarla mukayese edilecek olur- So\')'et 7..ayiatı 
Ba, Türkiye için söylenen sözler pek Ticaret Vekili dünkü tetkiklerinde Helsinki, 21 (A.A.) - Finlandiya-
lusa ve pek kurudur. Böyle olmakla . .. . . . b ım· t' V k'I dün öğleden sonra nın şimalindeki Salla'da pazar gü • 
beraber, hiçbir mütecaviz veya iğne- Bır kaç gunde~berı şehrı~de u- :aa,;ş1~·de ~~taka Ticaret Müdür - nündenberi cereyan eden muharebe-
leyici bir manayı haiz değildirler. lunmak!& olan .Tıca;et ".,ekılı Nazmi S '1 i cide] ler, Sovyet kıtalarına insan ve mal· 
liatt.a bir dostluk misakının aktedil- Topçuoglu tetkıklerıne dun de devam [ onu n ı.eme itibarile mühim zayiata malol-
lbi§ ve 1932 de tecdid edilmiş olduğu- muştur. 

tıun unutulmaması hail iki ar:ıda G ••ki d k• 2 Ih t Buosi Suomi gazetesinin cebhe<fo· "astıuk mUnasebetlerinin cari olduğu ümru er e 1 raca ki muhabiri en az otuz büyük kam -
!tı.anasını ifade etmek kabildir. Bu M • L• 1 k S b • • yondan müteşekkil bir Sovyet iaşe 
bakımdan, Türkiye ile !taıya arasın- ılyon ıra 1 er estISI kolunun I<~inlandiya kıtaatının eline 
tlaki münasebetlerin pek s:unimi bir 

1 
G } •ı• düştüğünü gözlerile görmüş olduğu· 

9ekilde cereyan ettiğine hükınoluna- Birikmiş Mal ar eniş etı 1 yor nu bildirmektedir. Rusların Finler tarafından agu ha.sara uğratıldığı anhı.5ılan 
lnazsa da herhalde b:r buhrandan u- .... . ·- ( Sonu S üncü sayfada ) Oktobrskaya Bevol ntsiya lıa.rb genıiı-.i 
~~~şwi~~~~a ~kl~m~ --··· k ou··n,bı"rçokmahsuli- ======================~ =========== 
tibitelakki"Cd.ilebilir. . Hükumetin bir arar- 1p · t N d"I 

Çlano Y~adau bahsederken, namesile piyasaya ta daha müsaade i arıs e eşre 1 en 
ar a. 'W}ittaehn tl!Cavilz ve dostluk "ld • '' S K"f b lllllt.rh6~l~duğunu ve ~u~un ~k~ çıkarılıyor verı . 1 . • • . arı 1 a '' 

4'tst arasında,,. harb ihtımahnı Manifatura ihlikarını kat'i suret- İhracatımızın genışletilmesı ıçın 
~~.kaldırdığını söylUyor: t;aıya te bertaraf etmek için hükf.ı.met mü·ı:icaret Vekaleti yeni.tedbirl.eı: 8~~ 
tt:tOsıavya arasın~tı. sıımımı, de- him bir kararname çıkarmıştır. ga başlamıştır. Hançten ıyı dov 

\r ve velfıd bir d9SP~.\tiile çıka- (Sonu 7 ncide) (Sonu 7 ncide) 

l'ıl ın~temip ed~ıe:,;~listen al- ========================================= lt t l:J~ • • • 

~ b ~·~~"' :'~:~ıto~§: Graf Spee' nin Kuman-
~ak keyfiyeti a ihtilaflar çıkar- G • • •• 

1 
d • • 

~ak §Öyle dursun r:ıünascbct~cri ~er- danı ou·· n omu u 
l'ak bir hale soktugunu ve şımdı bu 
lnUnasebctlerin bir samimiyet ve iti-
1'ı:ı.d havası içinde inkişaf ettiğini mü-
9<lhede ediyor Ye yine meciisin şid
detli ve devamlı alkışlarile mukabele 
törü yor. 

Amiral Langsdoı f dostlarına eski 
Alman ananelerine göre veda etm;s 

l3ulgaristandan bahsederken ilk 
1alcırdısı İtalyanın bu memleket ile 
~Unasebetlcrinin iyiliği bir anane ha
line geldiğini hatırlatmak oluyoı·. Bul
garistan daima ltalynnın sempatisi
tıe nıazhar olmuatur; İtalya Bulgarla- ı 
~n sağlam askeri ve sivil meziyetleri- 1 

fU ı.laima takdir etmişlerdir; son za- f 
ltıantarda Bulgarlarla miinasebet sü
l'atıc kuvvetlenmiştir, ilh. ilh .. ve bit- 1 

labi bir çok alkışlar. 1 

ıtusların Milletler Cemiyetlnden !;ıka.rılması kararına l.,ti.ral< 
eden Fransız heyetinin Cene\Tede alınmış resmi 

Fransada Rusya ile 
Münasebatı Kesmek 
Cereyanı Kuvvetlendi 

ltaıya Hariciye Nazırı Ciano Bal
ltanların uslu çocuklarına istihkakla
~a göre böyle mUklfatlanru tevzi et 
"itten sonra, İtalyanın Balkanlardaki 
~~kasını da. ahval ve şeraiti~ ver-

~ ımkan dairesinde anlatmaga ça- Paris 21 (A.A.) _ Havas bildiri-ıler ve bilhassa İtalya - İspanya üze-
...-;Yor: İtalya, Balkan kavimlerinin yor: ' r~nd~ yap~cağı tesirleri tebarüz et -
~lannda mevcud ola,n. meseleleri Dün mebusan meclisi hariciye en- tınnl§lerdır. 
~bir tarzda haJ,letmek için gös- cümeninde yapılan noktainazar tea- Mıeır, Ruay.1 ile tlc3retl 
."':''Uilderi arzuyu .memnwiiyetıe gö. , tilerinden çıkan netice, Finlandiyaya durdurdu 
~~or ve bu gn1e uğurunda nasihat Milletler Cemiyeti karan mucibince Kahire, 21 (A.A.) - lstanbuldaki 
~~·ardım venncğe hazır bulunduğu- ~ıı;.aı doolzln& bir Alman tayyaresinin görünmesi iherioe bir Fransız yardım yapılması lehindedir. Ticaret BUrosu vasıtasile Sovyetler 

l temin cdi~~r. . . ~ · ticaret gemisinde hava dafi topu faaliyete g~iyor Encümen azasından bir kısmı ·ki yapılmış olan odun mübayaa muka 

Almanyanın tutma
dığı sözleri 

Paris, 21 (A.A.) - Havas ajansı 
bildiriyor: 

Almanya, harbin sebebi ve mesuli
yeti hakkında pek yakında bir beyaz 
kitab neşredeceğini uzun zamandan
beri ilan etmekte olduğu halde Fran
sa, yarın bir san kitab neşredecek ve 
bunu her tarafa göndermek suretile, 
dünya cfkanumumiyesini tenvir cde
~el;tir. 

Bu sarı JGtabın mukaddemesi, ''na· 
mus üzerine \ ' C;J ilen ı;(.;zler,, başlığını 

l ta~ımaktadır . .Mukaddemede, bu söz· 
( Sonu 3 üncii sayfada ) 

Gölge Müsabakamız 
" Abidelerimiz : No 1 

bıt talya Hancıye Nazırının kendisme ki A1m b bunlar arasında Flandin de vardır- veleleri kfımilen fesholunmuştur. kadar yüksek bir pa'ıe bahı:ederek Londra 21 (Hususi) - Graf Spee evvel dostlarına es anya ay- . 
-. .. ,.-~.. " :1 d ' Lan d f 0 me- rağının önünde eski Almanya an'ane- Sozyetlerle siyasi münasebatın ke. Bınaenaleyh Yakınşarkın başlıca ·~ vennek ve yardım etmek va. kuman anı gs or un c~n_:ız ·ıdi lerine tevfikan veda etmiştir silmesini terviç eylemişlerdi. Bunlar odun ihracatçısı Rumanya olmakta -

(Sonu 5 inci sayfada) rasimi .~u~ ?'apıl?11~~r. grenı - ( So 3 .. . .. ~ada) böyle bir kararın bitaraf me.mleket- dır. '-------·-·-·-·-·---= Bilee)1n Cahid y ALÇIN ğine gore amır.al, ınuııar etmeden. . nu wıc11 sa>_ 



l"ZNI &AB.AB --
• 

Uzakşarkta Birleşik 
KEMAl.EDDlN ŞÜKR.U Amerika Ve Japon 

· B l d. · "' " Ekmek Fiatları 
b · D r· ·h · Ş ki. e e ıyenın OKUYUCU Siyaseti Pey gam erın eı ın tarı ı ve e ı A ~ Kiloda On Avrupa ııarhinin yanısıra, v 

uakkın _:ıa muhtelı·f rivavetler K~ac~gıD l - za.kşarkdaki 00~11ca de,·ıe. 
fl4 aı ., Dl.YOR Ki Para Arttı lerhı bulundukları ,.azıyct ve taJ>ı - }5- OffiUr epO arJ ettikleri lvaset de ehcmıniYettt' 

B ıed· · k tif. açaca Belediye Daiınt Encilmeni dün Be - · il 
lhtilaflann halli, dini vazifelerin ancak ve tamamen onun yaşadığı ve w : .. ıyenın ve oop~ra ın - B. d M h k t .. Jınli değildir. Bu araAla., Japonya 

.. . k tab•A 1 ce ·aare tti~. devirde hakkile tatbik e- gı komur depoları faalıyete başlamı§· 1ga a a rU a tediye 1ktısad MUdilrlüğünün verdigi Birleşik Amerikanın mUteko.bil t 
ünsı, uzun surmesıcdpe .. ıı o an : ıdil b·ıe. gıt· tardır. Depolardaki kat'i satış fiyat- lhtı"ka"' rı rapor üzerine ekmek fiyatlarına da- nıns \'e miinasebetleri gözöniind 
naze namazının ası ıçın geçmesı e 1 mıı:ı ır. · 1 ha ıo para zam yapmayı kabul etmi§ 
znruri olan zaman nazarıitibare alı- Hazreti Peygamberden ve bir de- lanı d~ tes~ıt c:ıu~~ş!~r.d D~~~ ~:: , Bigada odunun arabası 3.5 - 4 kaçırılmamak ilrtıza Nirr. ç· d 
nırsa elde edilecek netice ve varılacak receye kadar da sahabeler devrinden yer en .§Un ar ~: a ı oy e. a c 1 lira, :ınerkeb yükü 50 • 45 kuruş a- tir Da.imi Encümenin dünkü toplantı - Amerikalılar Japonyanın ın 
kanaat, hiç şüphesiz emri tedfinin sonra başlıyan ''Emevi,, ve "Abbasi,, sı, Fatihte ;amı ka.rşısındakı ~edr l~ 1 rasında birdenbire yükseldi. Bu sında Vali ve Belediye Reisi doktor ''e Okyanustaki faaliyetleri kartiı 
bizzarure teehhür etmi§ olması ka- devirleri nifak ve şikak doğuran sal- seler, Bey~g~~.da kaym~kamlıgın ~ yükseli!:; bir ay evvelki fiyatın tam Lutfi Kırdar da. hazır bulunmuştur. sında. ta scnelerdenbcri gizlidcJl ·gıı ~ 

. tanat ve ihtiras kokulu havaları ile kısmı, Emınonunde, Kadırgada ve e lh'e devam etlen nol\tal Jıa1.ar ı' 
naati olur . 1 k . d d 1 t üç mislidir. Alakadarların bunun Ekmeğe yapılan zam birkaç gUne ka- ~ l 

.. p , be . def . mese- büyük din üzerinde kara gölgeler bı- şıktaşta cara ol cıvarın a cpo ar e 1 laflarını, Tokyo ile ticnri münnsc lt 
Hazreti e) gam nn nı . 1 t B 1 r d larında sebebini arayıp aramadıklarını bil- clnr tatbik olunacaktır. Borsa cedvel- , 

ıes·ncle bruşka bir şayı·a daha vardır. rakmışlardır. sı.s o unm~ş ur. e C( ıye epo .. - , mivor um. Fakat, odunculukla ugw. 1 r..-o b - terini tanzim eden nm'.tht(l" ·i 
ı . • • • kı sntJş fıyatlo.rı şunlardır. Kadıko - J terine göre unun çuva ı vO ve ug- h"'lerek orta,·a "ıkarnnc:lardı. JJ 
"Birçok "ravi,, ler tarafından yme .. .. . ~ .. O raşan köylerden yarısı bir . buçuk d r tı 5 5 k t r '" " >- :ı 

"Ri 1 aktad ki eshab tık ihtila.Iın ilk halifenin intihab yundc somıkok 25, Karabuk koku 3 ı ::ıyın ıya ' uruş u · vvvv munhodc hiiltUmlerlno ı;oıc, c · 
vayet o unm ır ... ,, ' r Em' .. .. B •1 Be~·ktafj ay evveline kadar orman rüsumu- 1 ·1 

Sakifc içtimaında hilfıfet münazaala- keyfiyetinde olduğu söyleniyor. Eğeri ıra, .. ". ıno~u, r:: eyog u .. ve :.ı·ra · nu henüz yatırmadıklarından ruh- DENiZLERDE: ke~i'iycti <>niimünlcl.i ayın ~·Jrnı !il 
rına daldıkları sırada Peygamberin Hazreti Peygamber kendisinden son- ta somıkok 22,;,, Karabuk 27,5 lı .. ı sa tiye alamamı~Jar \'C bu yiizden de tnmamile mutlnl{ hir tesir g-öst 
ehlibeyti, ba.<rta Hazreti Abbas ve haz-Ira makamına gaçecek olan kimsey~ Koo~eratifin açacağı dcpolardakı katiyat yapamıyorlardı. 20 gün ev- İ r genl İ karaya receldir. llo.lbuki, Çimle lıaia J1l . 

rcti Ali olduğu halde muhterem ölü- evvelden intibah etmiş olsaydı, bel.k1 s~.tış fıyatl~. hazır.~a~mıştır. ~una vel rüsumunu yatırmıyan köy kal- oturdu gul huhınnn Jnponynnın menfn!l 

yu .. yalnız bırakmamışlar ve esbabın Hazreti Ebü Bekiri intihab ederdi. go.re Kadıkoyunde somıkok 24:, hara- mamıc:tır. Ne çare ki kativat i"in . . u voni bir ticaret muahedesinin J\lll 
btik k k 29 Fı d kı U k e ~ .J !ıl Entrak vnpur acentesının .ı.uacar ~ 1. . ,. . d. D. • uırn 

malumatı olmadan Hazreti Ali kayın Hazreti Peyn'fimbcr ile Hazreti Ebu _ . 0 u ' .. 1 .n ı · ı, n apanı ~ icab eden teknik keşfini yapacak rilm ilo alu ım amır ır. ıger ' 
0 -- ,, k d k k 23 5 K bili bandralı Donu vapuru, diin, Sa.ray - d 1 · il · 1ec1 

pederinin cenazesini gasil, tekfin ve Bekir arasında tarihin kaydettiği bil- .ı.cnı apı a ~omı 0 ' ' ara ( 1 mUhendis bulunamıyor. Biga, Lap- 1 1an unutmamalı ır u, n 1 

Ayşcnin hücresine defneylemiş... yUk samimiyet ve muhabbet gözönü- ~.?~~ı. 28,75 lıraya satılacakbr. seki, Yenice kazalarının orman iş- burnunda Sokoni Vaknm gaz şirlmti fn.7lı:ı. bir miiddcttenl>eri Jıarh hali 
. ı:ı.. "b. b A . ..te Eb. Bek. . P be ~~~~ deposundan ilırakiye aldıktan sonra de hulııımu Jnponyanın m:tısa.cli ,. 

Bılu.uare, ıa amme,, yı mu . a- ne getirilirse u ırın, cygam · MA A RiFTi. 1 lerine bakan yalmz bir mühendis jharclcct etmiş, cepo önünde sığda ka-
kib hücreye gelen Hazreti Ebu Bekıre rin pek fazla ve esbabı içinde belki en · 1 var. o da bir aydır izinli ve duy- ziycti gittikçe fenalasmaktadır. 

Al. .ı.. Jd - M k • lb lrayn. oturmuştur. A)·rıcn A\Tltpa harbinin te iri Hazreti ı: fazla teveccühüne ma7.ııar o ugu an- 9 tepterın yr aŞI duguw muza göre de rahatsızlık yü- a· · ·ı k rt 1m -
- O vazı cyı sız nıeşgu ı en ız lnşılır. Esasen "Eb ır,, evnnı t t" I" zünden iznini bir müddet daha uza- muvaffak olamadıg~ ındnn, Gemi kur _ n 'f · · 1 ·k b' ü Bek. d · · 1 Vapur, iten ı vesaıti e u u nga Ga:-h deınolmısilerinin Alınan ih~ 

ifn. ettik. Cenabı Peygamberin cena- iznhdan sonra İslamın bu "En birin- a 1 1 tacaltmış. c~ıtı lmrşısınfüı. vnzeylcdikleri te< '
1 

· tamın idnrc i haberdar eclilmi3 ve ·· ;Jl.(1 
zesf çoktan yıkandı, kefenlendi, kab- elsi,, nin menakibindc de göreceği- Yılbaşı münasebetile resmi orta - Mecmu nüfusu 140.000 kadar tu- ler yani, mutfak ahluJm. ve mu!' 

tahlis ameliyesine başlanmı§tır. · · t ·ı· F ..... us 
rine kondu .. demiş. Kendilerine ı'na- miz veçhile o Hazreti Resulün tam mekteb ve lise talimatnamesini tat- tan üç imzaya bir mühendis verili- re sistemı, ngı ız ve •ransız .. . 
l\ımat verilmeden yapılan bu hareket mfınasile yan vefadan ve kafadarı bik eden bütün mektebler yılbaşı gü- , vor ve kuı mevsiminde mühendis- temlehclf'riıulm ve dominyontnrd 

J ...,, •::-en•t h st hanesinin ı r ı·nrn 
ten Hazreti Ebfı Bekir münfail ol - olmuştur. nü olan pazartesinden itibaren bir sizlik yüzünden binlerce vatandaş ıs;;. "' llırnc:ıtrn hemen u•mrn ~1 mı 
muş. Hazreti Muhammedin yalnız eh- Vakıa hazreti Resul bütün esbabını hnfta tatil yapacaklardır. Mektebler odunsuz bırakılıyor ve'-'a zarara tevsii si, .lnponlan h\iylfü mUşldlller kfl 

" Esnnf hnstahnncsinin tevsii için Es ı .ı~•ı 
libeytin değil biltün :Müslilmanlnnn ayni muhabbetle severdi. Fakat yine bir haftalık tatilden sonra tekrar ted ugvratılı'-'Or. sısmda hınılmta ·KK ır. 

J na! Cemiyeti yeniden faaliyete geç · "'i 
Peygamberi olduğunu, tedfin emrin- aralarında. mfınevi bir üstünlük farkı risata başlıyacaklardır. ı Buna ihtikfırdan b<>cka bir isim Ilu sebeıbclen Tol•yomııı ye.ı:t 

"'-' miştir. Cemiyet Vali ve Belediye Reisi ııı.ı;:J 
de bütün Müslümanların alakası bu- vardı. Nitekim yolda giderken dai- Mcktcblcrde tatillerin daha rnmn •bulunmamakla beraber oduncuları ~resi Rirleı-:ik Amerika ile an :1 

_ • Ur k k b . d _ d LuUi Kırdardnn binanın tevsiine sar- j 1 4 11 v ·ık d·1cıeri 
lundugunu ilen s ere a nn en çı- mn. Hazreti Ebü Bekir sngın a ve su··receg-inc dair vapılan neşrivat asıl- ihtikara kendi kcndimizhı scvket- mu 11:ac o c uı.,'lı ı mn i.l " " • folunmak üzere 50 bin lira toplamak 
karılmasını ve tekrar yeniden dini Hazreti Faruk "Ömer,, solunda yü - sızdır. tim muhakkak. J{nı.a merkezinde memlcJ{t·tten nlmalctır. 
mernsimin icrasını istemiş... rUrdü. satılnn odunlar için de BcJediyemi- llallmld Ilirle5ik Ame 1 so 

1 

o· için mü=mnde istemiştir. Vali ve Bele- rikn n 
z yneb hanım konafiı diye Reisi hu müsaadcyj vermiııtfr. . t k.b 

Ve bu tnlebinde o kadar israr et- Ve yine hiç şüphesiz ki Peygam - zin biraz olsun göz kulak olmnsı ve _. _ ınanfar<lalti fnaliyefüm ve a 1 

miş ki.. nihayet Hazretı Alı Pcygam- berin amcası Hazreti Abbasa karşı yıkdmıy ca!( ; fiyatın fahiş dercccy çıkmamasını lr r Uz itme tiJti siyaset ilo bu Japon nrzusıı .. 
berin kabrinin başucuna geçmiş, §.İd- saygısı ve sevgili kızı Fatmanın zev- Üniversitenin Edebiyat \•e Fen li'a- ' kontrol etmesi lfızımgclmez mi? DünkU sayımızın 2 nci sahifesinde tahaklrnk "ttirtecek bir vaziyet g 
detli bir tavır almış, Hazreti Ebü Be- ci olan damadı hazreti Aliye kaşı da kiiltelerini ihth•a eden Zeyneb Hanım Sevgili Yeni Sabah, bu kadar çok ve (Okuyucu diyor ki) sütunumuz- tcrnwJd.etlir. Şiiphe iz Dirlesfü j\nt 
kire şunları söylemi§: hususi bir muhabbeti vardır. 1 konağının maili inhidam olduğu ve v:ıtand:ışın bu acıklı haline elbette 1 dn Rasadhancce tesbit edilen ay baş- rfüa, U111l{5arluln. Rus - ,Japon. il 

Hazreti Rcsfıl artık makamın:ı Deniliyor ki, eğer Hnz.reti Muham- bir tehlike teşkil ettiği söyleniyorsa bigfuıe kalmaz düşüncesilc bu sa- lamıu dair bir eevab vardı. Ras::ıd _ tilflfmdnn, bu mınhıl<nln.rclnld sır· 
vasıl olmuştur. Onu tekrar rahatsız med hilfı.fct meselesini bizzat hallet- da di.in yaptığımız tnhkikata nazaran tırları yazdım. 140.000 nilfust.ı. yüz ve ildısacli niifuz ve te ·irini de' 
etmek doğru değildir. Peygamberi mic olsaydı, veyahud da rivayet olun- vaziyet böyle deği1dir. Zeyneb Hanım Jerce okuyucunuz da bu işten dola- hane idare heyeti namına miidür mu- ettirmek için istifndc ediyordu. 

'!i :ıvini tnrnfınclan gönderilmiş olan bu 1 defnedildiği yerden çıkarnıağa benim duğu gibi bu mes leyi halletmek iste- konağı umumiyet itibarile çok sağ - 1 yı memnun kalacaklarına zerre ka- mektubda imza ile, altına koyduğu- nu seoob<len dolayıdır ki Bir k 
rızam yoktur. Eğer israr edecek olur-

1 diği zaman serbest bırakılsaydı 1s - lamdır. Yalnız binanın tavanları bağ- dar şüphe. etmiyorum. Şimdiden Ameriluul:.ı. iki C<'rcynn çarpı~lllll 
sanız son dakikama kadar buna mani ıa· mda "C'fntıı1dan sonra zuhura gelen dndi oldug-undnn zaman zaman ahs:ı.~n muz not bir terlib batası olarak unu- hunlanl"n biri .Japonlarla anlaşlll • l k ..-r tcşc.kklirlc-rimi sunarım. Hürmet- tulmu ur. Mcktub sahibinin ıhtan- .. 
olma • alı en m... nifak ve siknklar zuhura gelmez ve bu Uzerine vunılan sıva ar çökme te ve ler. yolunu tubnnnın miirt>ecf>h ol<lu 

Biz bu rivayeti sadece kayıdla ik- nifakları dogu" ran sefihler, hizibler bu suretle tavanlarda gedikler açıl - , na karşı bir izah olan not §udur: nu ileri sı·imıekreclir. Uunıı muka 
Ri~n.; Gazi. M. Jicmalp~a m. 1 

tifa ediyoruz. Tarihi hnkikatlerc mi!- yüzünden lslam dini esas maksadın- ı maktadır. Ders okuyan talebe için de , Armut so!•alc No .• -,:; ygN1 SABAH - Bay muavinin t1e tliğcr bir cereyan, aksi lıir jsti 
vafık olmadıgıw aşikar olmnkla bera- dan uzaklnc:mazdı. bir tehlike teşkil eden bu vaziyetin ön ı verdiği izahata teşekkür ederiz. An- ınet:t,. gitmektedir. Fakat ne de. 

""'!> F. Kerim Tokgöz ""' 
ber Asyadn ynşıyan milyonlarca in- Bu muhakemenin doğru ve yanlış lenmcsi için binanın tavanlarında bağ · ._ _____________ cak amme hizmetlerindeki bir pren- sa, Illrlesil< Amerika, bil) iik mnlı 

san ravilcrin bu :rivayetine innnmı~ 1 taraflan var .. doğru t.ıırafları Haz- dadi üzcıine yapılan oymalı ve mü-

1 

Şoförleri memnun sipi .de l.ıatırlatmnk is.teriz: .Me~le - siyasi menfwıtler yiizünden So\')' 

bulunmaktndırlar. reti Resülün irtihallerinden sonra zcyyen sıvalar scikülerek tahta ola - e:!ecek lr karar kl•t ışlerıııde gazctelcrın vazıfcsı hııl- kr ha.kkuuln l.:at'i hir anl:ll2nıa 
Ve .. işte böyle karanlık noktalar - başgösteren ve İslam dinini ikiye de- rak yapılacaktır. . . .. . kın nı::ıkul titleb ve sorgularını yaz- matlığı taktlirdt•. muayyen bir ııı' 

dır ki 1slflm içinde din ve mezheb ğil.. birknç höliiğc ayıran nifak ve fc-~ lsfanbuldn tramvay ve otobuslerın mnk, mcsuliyct sahiblcrinin vazifesi elet i~·in '.l'okyo ile anhı.5manın 
§ubclcrinin yer bulmasına, ayrılıkla- sadların zuhurudur.. 3ELEDIYEDE 1 kifayt::tsizliği Uzerine lstnnbul Bele- de millete ir.ahat vermektir. ri olduğu miıtal(•asındatlır. Uer 
rın doğmasına sebeb olmu~tur. 1 Yanlış tarafı bu nifak hareketlerini lstanbulun planı kitap diyesi taksi otomobillerinin de scmt- ı -·-- nma?.ı:ını iynsi kiitıc, Pasifik 

Hazreti Muhammedin zamannıda, Hnzreti Peygamberin kendi yerine ten semte otobüsler gibi müşteri nak- M ~ V L O 3 fi N c RE V f c•tulc>Jcsinc ~irişmec1_,n enel, A~ 
İslam bayrağı altında toplanmış olan geçecek olanı vefatlarından evvel ta- halinde basılacak !etmesini muvafık görmektedir. ı Geçenlerde vefat eden esbak Suriye padaki \:8.7.iyP.tin ne &ekihle 
Mü~l~manlann ka.l~leri ~Y?i. akidenin'. yin etmemiş olmasındadır. A 1stanbulun tafsilat planlan ikmal Bir ihtiyaca teka~ül eden bu zaru- şimendiferleri nafıa serkomiseri ve edeceğini ve bunun Uza.k.,arluiald 
aynı ıc~ihadı~ tesınne tnbı ı~~n, y:m N!fak .. esasen ':c daha Resulü Ek- olunduktan sonra bu plan kitab ha- ret karşısında :~~ed~ye bu ~ur~tletak Mühendis Mektebi miiclürü emekli kisleriniıı ne mahiyette oıacağtot 
Hazretı Resul zamanın~a dı~ın böy- remın hayatında ıken mevcuttu. Fa- linde tabolunarak satışa vazolunacak liyat yapan şo or erın ecza an ırı ma- mühendis Ahmed Fehmi Bali ruhuna ra. .. tırnrak mütckahll mev · 
le şubeleri ve mezheblen yok ıken ve- kat Hazreti Peygamber bütün ihtiras tır. masnu kararlaştırmıştır. ithn.C edilmek llzerc 27 Birincikfuıun sn~lamlandırmak cmPJini güdüY0 

fatında ve hele Cibanyarı Güzin dev- seslerini kuvvetli ve kudretli mevcu- ıı:-l bak rak b"·t·· .. _ d Tep baryı tiyatro binası 193!3 salı giinü ikindi namar.ını müte- lar. Bundan <loJ::n,dır ki U~ 
. . . . . . . . . . . . PüUı ara a u un va""'n aş- · 1 ... 

nnden sonra Muavıyenın saltanat dev dıyeti ıle susturmuş, sındınnıştı. Bı- . ::.ı. 1 . . . t" . Tcpebaşı tiyatrosu için hazırlanan akib Kı1.ıltoprak Ziihdü Paşa cemiin- ile alakah <levletler üzerinde sııv 
. d · ·tıb , ..... 1.. A bl • .. . . . . lar kendı emlCIA enrun vazıye mı a.n - ad 

rın en ı nren mus uman ra ar lahare goreceğimız gıbı Muaviyenin projeler dün son defa tetkik olunmuş- de mevlüdü nebevi kıraat olunacağın- <liploına.si faaliyeti müşalı e 
ictihndlanndnn ayrılmışlar, başka baş ihtirasları ve irtihali müteakib gördü- hyacaklnrdır. tur. Tiyatro projesinde bazı küçlik ta <lan urzu l.'<lcnlcrin teşrifleri rica o- mclif,{'(}ir. a 

ka jstikametler tutmuşlardır. Yalnı:: ğümüz ensann hilafet davaları bu EmlnönU meydanının ciilat yapılacaktır. ıuııur. Dr. Reşad SAG.r.a 
din mübalfıtsız1ığında değil, dünya u- ic\sliamızı isbata yeter. Böyle bir ni- t VBil llU 
murunda da post kavgaları, ihtiras- fak ve ayrılık hareketlerini yine Re- Mal\ım olduğu üzere Eminönü mey- llllllllllllı ıınıııımınııııııilU!illllD!fllilffilllmmıınıııımnnıunııııııFnnıınımıınınıııımmıııım~ nıınııııııınııınıuıııınııımırnııımnıııııınıııınmıınııınıuııı:ınuııııııııunıııınıın~ıına 
Jı münakaşalar, menfaat mücadeleleri sulll Ekremin bütün hayat ve din danında yapılan istimlakkrden sonra ı• A y A T ı 
hep Hazreti Peygamberin vefatını ta- rehberliği mücadelelerinde yanından d b' -n·ta ·şıemişti· F" . .. . . mey an ır uUA r gcnı r. a-
kib eden devı:ı?.rde baş ?ost~ı§tir. ayrılmıyan eshabın en güzideleri üze- kat şehircilik mütehassısı Prost bu 1 

Bu da Resulu Ekremın hakıkaten rino yüklemek hemen her devirde a- .. w. A . - . ffi 
ç~k yAüks~ ~ir .. kab~li~ette büyük bit' sıl suçun daima en masuma yükletil- ~:d~~ı!:~şı: .:!1

n g~::~:!;~edi;: UliilHllllill\liililH\lliillillilillfilillffillllillllW n3illlll lllillillllilllll!IUllUllftllll1'll!IUlfil.lllllffiffifillllUllllll!lllfillllniffi!llffillllllllllllll111llllfil lli!llliJ~~lli.~l~~l!illlllllallUU!WI!I~. 
dıny dahi~ı, bliyuk bır. ıdare ~d~mı ol- mesi mugalatasma dayanır. . . . .. )' . g . Onlarda hiç mi sucatı ?~ı)()Janncla saldayıp sonra sa] k~. ı .~·?Fu~ır, par~ Jsted_i .'" 
dugunu ısbat eder. Bır tek fıkır etra- lhtiraslar, şaha kalkmak için vesi- nışletilmesı ıçın bır proje hazırlamıı:; "hatır ıçııı,, end:ıze endaze çılcarn.- idare muduru kup!ere bıncr, tı 
fın~ topladığı insa~ k~tleler.inin,. ~all'- lelerden istifade ettiler. Hazreti Ebfı tır. Bu p~oj~y~ nazar~n Eminönü mey kabahat yok ! rnk <'insi tükenmiş, nadide bir tilki )etçi gelir, ona !:3İal', üst.elik ~· 
lennde kıvranan ıhtiras hıslennı o Bckirin bUyük bir kiyaset göster - danı Halıç ıstıkamctındc balıkhaneye tlerisi fiyatına satarlarlten ayni hırs knlaruın twlu azarlanan ıneınur 
tek başına kudretli mevcudiyet ve 

1 
mek su~etile ensann içtimaındaki hi- I kadar ve diğer istikametlere de Em - G az telerin memleket m le- s:ırhoşhığ11 ve nlıim cüreti içinde aklı b36ına"' g;tirilcn mulıteldr 0 

şahsiyeti ile suturmağa muvaffnk
1

lfı.fet intihabı ~i bozması ensan de- lak bankasının bulunduğu adanın ya- 1 rlndc! i uyanıldığını ı.a - lıül,fınıcti gam, müsterileri sünger kafa tutn.r! 
olmuş, lslft.m dininin ulvi ahkWnı ise ldikodulara sev ketti. Halbuki bir aıı lrısına kadar tevsi olunacaktır. Yeni rurJanna ~a) 1P neşri) ata tutulan- beyinli zannettiWeri muhakkak... Nn.srcddin Jlocnnın nlıırınclClll 

Hazreti Ebfi Bek irin böyle hareket~ projenin ihtiva ettiği mıntakalann is- lıır (usık olanlar minasına değil!) Sanki gazetPleı· yu.7Jlıa a. halk, sit- fjeği çalınmış. l\laluı.lleli toplnl' 
etmedigı~·ni dtişünelim. Netice ne ola- tı·mıa· kine '-'akında başlanacaktır. hele gizli ı.npnklı yolla.rdan gelir t>..- tin senedir on beş kuru~ sahlan '' 

.J ı ·· hıızreti tnkaza~·n koyulnmşıar: 
caktı? İialifc ha e~s~rdan olın~ş, ha MUatakbel beledlye earayı dinil)lerinln a.çığll ,·unı masıru mu- makılun otuz ~ ~ılmıasının .rnr- luıır tabii, demiş birisi, şu meret 
cshabdan ve muhacınnden .. bu ılk na- ::t.e\ idik addedip gazetelere de, gn.- kını, sebebini anlamıyacak, bilınl-

b bll!'.ılah d'" lıınn k:ıınsını kllitlemezsin ki!,, zarda ehemmiyetli gibi göztikmez. Fa- Sultanahmedde Yere atan sarayı - zetecllere de flse uı uşman o- yccek t •• 
h · d t d bi tim .__ kil d teld sırtarmıs: "Gece kalkıp l>ir kat o devri ve o devirde bizzat ensar nın emen cıvarın a ve ramvay ca - lanlar ayn r z re w~ e e.r- Sekreterlere kızmalanna gelin- -

w bizi nif t 1-- fa, l'CP\}{ ''erinde ın1 di''e bnkll1 
kafilesinin kendi kabileleri arasındaki desi üzerinde yapılacak muazzam Be- ler... leger m ma a uracıw.c- ce, bunda gayritabii bir ta.raf yok.. "':f" ., ., 

rekabet ve dilşmanlıklan gözönüne lediye sarayı binasının sahası üzerine dan bazılan da, son aylarda vuru- O za\':ıllıla.ra kimler ,.e neler için san böyle olur i5te!,, Önüne gele 
getirecek olursak dine değil, kabile taş mektcblcr de dahildir. Tarihi bir lan ihtikar ora.brının durdurulması kızmazln.r ki! •. Bizde sekreter trab- kadar söyleıun.itı ki za\'aJlJ Jı 
gayreti ile ihtirasa dayanacak bir kıymeti olması muhtemel olan bu 1 "kabahati,, nl garetelerde ve bil - zan baba.sına döndü; gelen ba.5ına mahcub olmu8, ku.arnıış, bo 
hilafete elbette ki lslfım dünyasında mektcb hakkında Belediye müzeleri- h sa' gn.zete sekreterlerinde bwu- basar, g~~n -hiç olmazsa- sürtü. mıl), nihayet dayanamamLS: . 
ve daha o zaman büyük karışıklıklar daresinin fikrini sormuştur. Binanin yorlar: ''Ne oldu ise onlardan oldu, nUr gider! .. Siya i iddialı bir yazıyı - Peki, demfıı, haydi diyeh~ 
yapacaktı. Nitekim böyle olmadığı t ·nı k ti b 

1 
d _ tcsb•t 1 i i \'Cl\'eleye '\erdiler .. ,, n, uyuyan patavatsız bulur, Hariciye Vekili biitiin kabahat bende.. dedild 

hald b'l "Ciha ·· · · arı ıyme u un ugu ı 0 u - d l t• ·andırdılar .2em-1
• istl,,·or- 1··-- br,- ı ı '""pmadım. F'~'·-t Allal•nıı1··J181 e ı e nyarı gw.m,, devnn- B 1edi b" .. k k b eve ı 11) u ı:n. ,, KU.Ur; u yo un yo suzlnğuııu ha- .t•• ·~ ~ 

de Hazreti Ebfi Beklrin, Hazreti öme- ndursab kc. b'ye ıntayı soklederc kt~a - lnnnış!.. tırlattı, diye Belediye Reisi kızar; saf edin, gece ,•aldi gelip kapunJ 
. . 0 . . .. an aş a ır sem e na ece ır. . · .. tli k -· · n .. ı h rsı:ıın nn, Hazretı sınan ve Alinın muca- . . . J~iUıakika ruzıınısız, gn)TIDle~ru ucrc yazı ço koydu bahaneslle ran ve cşegınu ~an 1 

deleye mecbur kaldıkları ihtiras ve Yem Belediye sarayı bınasının sa: olan bazı mıırifetlerin istenmesi es- ııatron kızar, hayvan cemlyc~timle mi kabahati yok?,, 
fitne kasırgaları yine onların metin hasına Yerebatan sarayının balıçesı nasında insa.ıı oğlu denilen etten kaplumbağaların sırtı k8§ındığı ha- Biz de anladık, nıerJıanıetsİJ 
irade ve hakimane idareleri sayesin- de kısmen isabet etmektedir. Belediye mn.kinel i ılık bir büsnii zannın gaf- vadisini koymadı diye muhbir kı- ret.erler bizim hamiyetli esnaf 
de bertaraf olınuş değil, fakat hiç dew sarayı inşa olunduktan sonra Yereba.- ıot buharı biirür, zanneder ki, "her zn.r, uğra~tıracak resim verse kli- hine ~k densizlik yapnuşlaX'• 
j;<ilsc biraz uzaklaştınlmıştır. tan sarayının civan yeşil saba haline kes kör, aıcm serse.ın,, dir. Bir kı- neci kızar, yazı fazla gelince mü - imal etslnlcr, U~ üg yüıe sa1' 

tDevamı var) ürağ olunacaktır amı tuccann da. bir kısım idi men- retffb kızar, e\1ne g~ gider [var- muhteldrde hiç mi kabahat Y.0 

~ 
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M'a:~~ıı·ıT!:~;ı- Cianonun Nutku 
Ve Balkanlar Fin Mukavemeti Gene 'Graf Spee ı [Başmakaleden devam] 

M ontetjdoodu.n gelen hususi;/ b. dinde bulunması ima edilen devletle· 
Türkçeye çeviren: llVSEYtN CAHİD Y~1N --

• . . . . . . . mektub, Alma.o ceb kruva.zö. rln ne kadar hoşuna gidecektir, bu- 'J ·ı • 
( Başt.ara.fı 1 an~uJe) lıyesın.tn pıyR.sadan ıstil~ ak~ıne rünii.n batışını, edebiyatsız, falra.t raıruıı tayin edemeyiz. Fakat Balkanlı lUQTeCl erın 

Rus Gooılsinin Vaziyeti muvaffak olamadıklannı ogrendikle- bayecanh bir l'Omanda bile tasvb kavimlerle asırlarca müddet bir ara-
iktidarsızlığı donan., 

ma kumandanlığını berbat etmişt; Bem 21(A.A.) -. ~asıcr.~ahriht:en rind~n b~ ~eb~. milzaheret edecek • edllemiyecek derece canlı, korkunç,:- da yaşadığımız ve onların istiklfı.l mü-
g.ıı.zetesinin muhabın, teşrınıevvel ~-,terdir. Çünku, ~ukfımet parl~ento. - mi!t!ıiş le\'halar halinde, bakınız nanı cadelelerlni yakından bildiğim.iz, mil-
tilali adındaki Sovyct zır~ıgının Fm- nun .müsaadesı olmadan boyle hır stl anlatıyor: y 1l izzeti nefislerine, istiklil ve hürri- _ 

80 
_ 

la!ıdiya sahil bataryaları ile cereyan kredı açamaz. · yetlerine ne kadar kuvvetle bağlı ol-
e.:ien bir muharebe neticesinde ro - Biiyük Ta.yyare Faaliyeti " ...... Gece saat ona çeyrek var. Gra_1 duklarını takdir ettiğimiz için, ken _ Bahriye kumandanlığı, daha ge-
tlwrkörle Kronşta'da sevkine mecbu- Helsinki, 21 (A.A.) - Hava ku • Spee harekete ve altı büyük kayıkf dilerine bu kadar yüksekten muamele milerin inşası için kabul ettiği şe-
liyet hasıl olduğuıtu bildirmektedir. mandanhğı tebliği: kendisini takibe hazır vaziyette. Mon- edilmesi muvaffakiyeti zorlaştırır di- kil ile taarruzi hareketten vazge-

.\.merlkada. 1'mlau.diya İ~hı Harbin başlangıcındanberi, her Ll<i tcvidco halkı, rıhtımlara ve cvle~.n ye korkarız. çiyor ve a priori ola.rak zaruri bir 
Tf"LablirlM taraf tayyarecilerinin en büyük faa- damlarına toplanmışlar, biribirlerini Belgradda çıkan Vreme gazetesin- tedafüi hı>..rekete kendisini mah-

:Nevyork, 21 (A.A.) - Dün akşam tiyet göstcr<likleri gün dündür. Bütün leziyor Ye "Graf Spee,, nin dışardaki deki bir makale bizim zihnimizde vü- kfim bırakıyordu. Bu yüzJen, an-
e. Rovcr ile N"evyork Belediye Reisi giln hava muharebeleri oimuştur. muhasara hattını yarıp yarmıyacağı- l cud bulan bu suale gayet nazikane fa- cak hiicum üzerine istinad eden ve 
Laguardiyanın riya.seti altında Madi- Kareli ber7.ahında, tayyarelerimiz m merakla bekliyorlar. Bir radyo i ' kat kat'i bir cevab vermekte ve bu yalnız hücuma istinad edilen kat'i 
•on Suare Gardcnde Finlandiya lehin 14 s~vyct tayya.resini dü.~ürn:r!.işler - spikeri, rıhtımın yüksek bir yerinde cevab bir teşekkür ve memnuniyet muvaffakiyetten vazgeçilmiş du-
a~ .bir mitin~ yapılmıştır. On ?~_ki· dir. Bur..l_aı:ın ekserisi bombardıman bir vloca kurmuş, gördüklerini anlat- i çerçevesi içinde Balkanlıların işaret yordu. 
eının iştirakıle yı:ı.pılan bu mıtıngde tayyaresıdır. Bataryalarımız altı Sov maga başlıyor: ettiğimiz hayati meselede hassasiyet- Daha az süratli ve daha az ku\•-
ilen gelen bir çok şahsiyetlerle Fin- yet tayyı:ıresi düşürmüştür. "Gmf Spee açılıyor ve henüz hangi lerine tercüman olmaktadır. Vreme vetli surette miisellah bir gemi da-
landiya elçisi de hazır bulunmuştur. Dün Finlandiya üzerinde uçan Sov kadere doğru yürüdüğü bilinmiyor!., diyor ki: ha hızlı ve daha kuvvetli bir düş-

Hover, Finlandiyaya karşı yapılan yet tayyareleri 200 dür. diyor. "Görülüyor ki Balkanların sulhü . man tarafından top ate~ine tutula-
taarruzu mevzuu bahsettikten sonra Düşman tayyareleri Helsinki civa- Derken, bir ses: "Hareket etti!,, ve bizzat İtalya için bir nimet telakki e- cak ve batırılacakt.ır. Ve bu da, 
lliViJ. ahaliye faydalı bir yardunda bu- nnda Abo ve Sortevalayı, Hangoyu bu sesle beraber halk adeta denize dilmektedir. Bu, Balkanlarda akim çok kere, bu kuvvetli gemiye mü· 
lunuimasını teklif etmiştir. ve Finlandiro. sıra adalarını bombar- dökülecek gibi rıhtıma öyle hücum vesair devletler aleyhine müteveccih said bir mesafeden temin edilecek-

Laguardiya, bir dakika kaybetme-ıdıman etmişlerdir. ,etti ki, spiker, makinelerile beraber bir hakimiyet tesis etmek maksadile tir. Kruvazörlerimizden çoğu bu 
deıı Finlandi~aya yardım edilmesini Sovyet Tebliği sulara gömülmekten wr kurtarılabil- değil, Balkan devletlerile münasebet- h~munu büyük bir acı ile takdir et-
l!l~iştir. Moskova, 21 (A.A.) - Leningrad di! Graf Spee demir alıyor ve kuman- Jerini kuvvetlendirmek, onların istik- miş olacaklardır. Harb bizim bah-

FJnladiya Borç İstiyor askeri mıntakası erkanıharbiyesinin da köprüsiinden sert sert emirler ve- 18.llerini ve kuvvet bulmalarını müte- . ri kumandanlığımızm sulh zama-
Vaşington, 21 (A. A.) - İyi bir resmf tebliği: rildiği duyuluyordu. Nihayet çapalar • kabil adalet esasları üzerinde temin nındaki noktainazarının yanlışlığı 

nıeınbadan bildirildiğine göre, Fin1an 20 kanunuevvelde her istikamette, alındı, gemi yola dilzüldü. Altı kayık , etmek maksadiledir.,, nı isbat etti; imkan müsaid olduğu 
<liya Amerika. hUkfinıetine müracaat keşif kollan arasında müsademeler kendisini takib ediyordu. Saat ondu.· ··~ Balkanlıların Balkcı.nlarda bir !tal- zamanlar, eski gemilerin teslihatı
l!derek barb levazımı mUbayaası için olnmş, mulıtelif noktalarda bilhassa Ta ilerilerde, karasularının son ; · yan hakimiyetine tahammül edemiye- nı değiştirmeğe ve yeniler. dalı!J. 
f'I() lllilyon dolarlık bir kredi istem.iş- Kareli berzahında kesif topçu ateşi haddinde iki harb gemisini seçmek ' cekleri bundan daha nazikane, fakat iyi teslih etmeğe bizi mecbur bı-
liı:-. yapılmıştır. Tayyareler keşif uçuşları kabildi. Bunların biri İngiliz, diğeri ayni zamanda metin ve esaslı bir su- raktı. 

Parlamento rüesası, Finlandiya ma yapmışlardır. Arjantin gemisiydi. Rıhtımda toplu 1 !rette bundan daha iyi ifade edilemez- Eğer Skager _ Rack deniz ınuha-
• • • •-• • • • duran en az elli bin insan, adeta taş- a.a di. Filh.,ıkika, İtalya Balkan devletle- rebesinde, Alınan gemileri İngiliz 

l M b P • ı N d•ı lann üzerinde zıplıyarak Alınan ge.. =ın)oe d•.ctluk istiyorsa Balkanlıların i- gerr:ileri.nin ayni tonaja., silahlara 
8Vecte ec uri ar ıs e eş re 1 en ~!sinin ne .~afa doğru yol aldığını ($İ.lı..'le bunu reddedecek hiç kinı.,e yok- ve stirate malik olsalardı İngifü 
A Pke. rıı·L. " Sarı K·ı b ögrenmek ıçın heyecanla balup du - ·""tur. Çünkü Balkanlılar şimdiye kadar donanması daha isabetli ve daha 
"'·~ R 1 a '' ruyordu. . (takib ettikleri siya.~Pt.te serbest kal - mUessir olan 38 lik Alınan obüsle-

Stokholm, 21 (A.A.) - Mebusan ( Baş taralı ı ı.Jlcide) Graf Spee kıyı kıyı giderek beş mil ·u" mışlar ve hiçbir tarafın kör bir aleti rinin fırtınası altmda ratıb mcza-
rneclisi, mecburi hizmetin kabU:Jn.e ]erden üçü zikrcdJınektedir ve her kadar uzaklaştı ve orada demir at~. jhaline girmemişlerdir. Dostluk iste - rın içine yatacaktı. 
~Qir olan hüktlmet teklifini kabul et~ \\cü de, Alman~anın Avusturyaya gir Kumandan Langsdorfff,1 ce~ kruhv1.~o- . yene memnuniyetl.e her Balkan dedvlet- Japonya vaktile ba'?lta bir bah-
"'İ§tir. Bu kanunda, vatandaşlann t•iği gün, Çekoşlovak istiklaline ve rUnde kalan ~on. n~ er erı ta ısıyeıjr t~ dostl~ğunu verır. ~alnız bu os rl siyaset takib etti. Ora.da, pren-
~~yyen bir dereceye kadar bazı işle- mülki tamanı~yetmc. hürmet edeceği- sandaJlarına b:rıdı~d~ ve yanında yal- s~e n~sıb.at vereyim, sı~e. yardım ede- sib olarak, yeni gemiye muhtel 
li lfa mecburiyetini hissettikleri zik- ne dair taahhüdünü ihtiva etmekte - nız erkinıharbıyesını sakladı. Bunlar, l yım dıye Balkanlılann ışıne karışırsa diişmamn gemisine üstün bir kav-
t\'<iilınektedir. Bundan başka, par • dir. • gemiyi uçurmağa çalışacaklardı! , ı' bunun bir tereddüd ve şüphe uyandır- ga kudreti vermcğe çalışıyorlardı. 
:ınento, kabul ettiği diğer bir ka - 11 mart 1938 tarihinde Mareşal Birkaç dakika sonra, tayfalarla do- 1 1 maması k~bil d_:ğHdir. ~iln~li t!care; Bu tcclbire 0 zama.ı ondan çıkan 
1 llll projesi ile harb veya harb teh - Gö . Be li d 1 b' k bul lu sandallar kruvazörden uzaklaştı - 1 hayatında oldugunda.n zıya e sıyasc imkan, donanmayı taarruza geçir-
~~esi vukuunda, Sabotajcılara veır~ı:!de C:k~s~:a~;::ı ı:t'ma:ya- Iar. Sahildekiler ise, bir deniz h~~i 11 hayatında mutava~sıt1lan1 n bBirlküc - mek imkfuıı, tekabül ediyordu. 
-qsusıara karşı alınması icab eden . . • seyredeceklerini ümid ederken, nıçm 1 ret almaları znruridır. ta ya a an-
~birleri ittihaz hususunda. hükii. - dan .~:ç~tr korkusu olm~~ası la.zı~ • bir şeyler olmadığının ve bu sessizli- tr, lılann arasında. mutavassıt rolünü oy- Kara ordusu kumandanlığı bu 
~ete sal8.h.iyet vermiştir. HUkUınet, g~ldıgu_ıı, Çekoslovak elçısı Mastn~ ye ğin mM.asmı anlamağa çahşmaktay- ' nıyacak, onları barıştıracak, çok ala, kadar esaslı surette yanlış bir fikir 
~efon ınUk8.lema.tile mektuplara 8?ylemış ve b~ hususta namusu üze- dılar. Fakat birdenbire gökte bir ışık 

1 
ıamma buna mukabil ne istiyecek? t.akib etmediği h:::.lde, parlamento 

•· rıne söz verınıştir bııkımında.n maatteessüf daha iyi "t:11sür vazetmeğe ve bunları zapt ve . . · _ .. .. parladı ve havayı müthiş bir infilak ,d, Eğer İtalyanın Balkanlılardan hiç 
~il.sa.dere eylemegw e de salB..hiyet.tar • Namus ilzerıne venlen butun bu . sarstı. t bir istediği yoksa ve yalnız Balkanla.- temsil edilmiş o~an bahriye parla-
~ ğm Çek ı k Lo \ mentonu.:ı tefekkür tarzından za-ır. . sözlere ra en_, os o. v_a yanın n Saat onu yirmi üç geçiyordu. Bu 1 nn kcnd_i h. allerine k:ıln __ rn.ı.arını kendi 

d 1 i i 1n li H N 1 B ı rar gt.:ri.ip duruyordu. 

V 
--:..--.-....-- re. e ç s, gı z arıcıye azırına, b' . . . filak.ı dig~er tarrakalar takib-~- ımenfaatı ıcabından goruyorza a -

ekl·ııerı·n Seyahatı• bu iki eözu_n. Pra.g v~~~eti ~~afın-·~~~~~n infilakların herbirinde Graf l kanlılarla pek kolay a~lı:ıı:J.a~ilir ... tıııt- Bahriye köhne noktai nazara 
. dan kendisıne tebligını ıstemesını, ha- Spee, adeta bir balıkçı kayığı gibi ve j yanm Balkanların ş1mdıkı bur ve göre teşkilatlandırıldı ve sonra d'l 

ı;taıatya 21 (Hususi) - Belediye diseye müsbet bir şekil vermek arzu- yuvarlanır şekilde sarsılıp duruyor-
1
miistakil bir surette yaşnmalannda ~~!ıf.rcru:iplere göre harekete ge-

~ afınd.an, .Maa~if ":'ekili Hasa:ı ~ si.le ri~ etm~ştir. Bu tedbirin sebe- du .Nihayet kruvazör batmağa başla- ~ıt meııfanti olmasını kabul.~deriz ve ol-
" U~ı şerefme bır zıyafet verilmiş, bı, İngılterenm, Çekoslovakya hak -, dı. Topçu kuleleri berhava olurken r duğuna da kuvvetle kanıız. İtalya İs- Ordu mualilia.ren elde etmesini 
~ l'~in nutkuna cevab .v~:e~ Ve - kında verilen teminatı kaydetmek ü- burnundan denize gömi.ilmeğe koyul- pauyada bir harbe iştirak etti. Fakat bildiği ölmez şan ve aercfi Gene-
~ 'hutün memleket maarifi ıçm duy: zere Berline bir nota tevdi eunesine du. Az sonra yangın cebhaneliğe ve 

1
e harb bitince ~ekildi. Bunu İspanyanın raller'..nin Alm:ınlar tarzında.ki iyi 

'1~ sevgi ve duyma.ltla bera.ber e~ irok§.n vermekti. Göring ve Neurath mazot depolan.na sirayet edince, bu komünizm elinde kalmasını lrnndi ha-ı çalışmalarına \•e bütün zabitlerinin 
~da çalış~a.ktan şeref . duydugu tarafından vaki olan beyanat, bu su- sefer öyle müthiş bir infilak duyuldu (a . yati menfantirıe mU~Uk g<.lrd~ğil .için ve neferlerinin iktidarına ve misli 
~ Şefe alakası dol~yısile M~lat- retle, neşredilmesi mUsaadesile yine ki sankf bütün Montevideo yıkılıyor- 1 yaptı. BaJknnlı>..rın sıyas! vazıyc~n~c bulunmaz kahramanlığına borclu-
~~ husust .. ?,lr ~~gısi oldu~u kendileri tarafından teyid edildi. muş gibi oldu! 1 b~~ .?eğişiklik.' b~;ada lıc~hnngı bı_r dur. Ha.rhden evvelki ba.hriye ku-
bı Yerek butün ihtiyaçlan temine Avusturyanın icıgali ferdasınd<> B . f·lAkl uz" e . e lı·mandaki de- , buyuk dc.•\•1ctm nU. uz tecılsı ltalya ı- ın.a.nda.nlığı da buna müsavi bir de-
"l.lı!J.nftx.._. 9.d tm• tir V kil k ~ ...., u 10 1 a ar nn · t · · h~1 • • l alik bul J 'dik ~bı~w..ı ~ . . e ış . e me - Başvekil Chamberlain, Almanya ta - mirli gemiler düdük çalmağa başladı- ni çın. spanyada.ki ko~ilruım •. ~nmı-' ıaya m unmuş o ı>a, ı ur-
~1 gezmietir. rafından alınan taahhüdleri Avam la b. lerle insan şehrin etrafında- yetınden çok daha muhlfk olabılır. Bıı banlar beyhude yere hayatlar!nı fe-

Sıhlıat Vekili Adana.da. . Kamarasında, işte bundan d~!.ı.yı res ktt:;el~~e koştular. Graf Spee, ta u- itibarla İtalyanın BaJkaıılarla alaka.- da etmiş olmıyacaklardı. 
ij~d.a.na, 21 (A.A.) - Sıhhat Vekı· men ilan etm.işti. Altı ay sonra Al _ zakta, müthiş ve korkunç bir meşale ık o~r olma~.ı,_ yardıma h~~ır bulunm:ı~ı İl}te hükumetin o pek mükemmel 

bir yalan fazla bir yalan eksik mü
him bir mesele teşkil etmez. 

Milletin halinden son derecede 
mesul olan bu adamların mücrima·. 
ne hafi.ı.'liklerinden dolayı taham
mülü icab etmiş bütün mesuliyet
leri düşünen, beyhude yere fe. 
da Edilmiş ölüleri ve malfilleri, kat
lanmah"ta bulunduğumuz muazzam 
hicabı ve hakareti, içine dalmış ol
duğumuz namü~nahi sefaleti ta
savvur eden ve bütün bunların yal· 
ruz birkaç zamane adamına ve iyi 
mevki avcılarına nezaret koltukla.· 
rına doğru yol açmak için vukua 
geldiklerini bilen bir adam, şüphe 
yok ki, bu mahluklara alçak, rezil, 
namussuz ve cani deniJmesini pek 
iyi anlıyacaktır. Yoksa kullandığı
mız lisanın kelimelerinin manası, 
gayesi ge!"çektcn anlaşılmaz bir 
hale gelir. 

Eski Almanyanın bütün kaba· 
hatleri ancak onların yüzUnden 
milletin dahili siyaseti bozulduğu 
zamandır ki garib bir vuzuh ile gö
ze çarpmışlardır. 

Evet, bu kabil ahvalde, nahoş 
· hakıkatler büyük halk kütleleri 
arasında avaz avaz haykırıldığı 
halde, başka taraflarda, pek uta
nılacak valnalar sükut ile geçiştirl· 
liyor, ve bunlar kısmen inkar bile 
ediliyordu. 

Bir meselenin açık ve halisane 
tedkik ve tetebbüü ihtimal ki bir 
iyileşme husule getirebileceği za
manlar işte böyle yapılıyordu. Fa
kat hükG.metin iş başında bulunan 
şn.hsiyetleri propagandanın kıyme

tinden ve özünden adeta hiç bir 
~ey anl~yor lardı. 

Propagandayı mahirane ve dal, 
m.t surette istimal sayesinde, halka. 
cenneti cehennem gibi ve, bunu.o.\ 
n.k~ine, cehennemi cennet gibi gös
term,.~e kim kad1r olabilirdi ? Bu·· 
nu yapr::ıasını yalnız Yahudi bile
cekti ve buna. göre hareket edecek
ti. Alman, ~-s.hJd daha doğrusu, 
Almamn hükfu:rıeti, bu babda zer
re kadar bir fikre malik d,.ğildi. 

Fakat bunu harb içinde pek pa
halı ödemek icah etti. 

Fak:ıt işaret ettiğimiz \•e _harb
den evvel Alınan milletini lekele-
diğini gördliğümilz bu s:ıyısız fe. 
nalıklar içinde, birçok muhasse
nat da mevcud idi. 

Hatta, bitarafane bir tedki.k ya
pılırsa, şurasını teslim etmek icab 
eyler ki diğer kavimler ve diğer 
memleketlerde maluliyetlerimizin 
çoğunu bizimle paylaşıyorlardı": 

Hatta bizi bu sahada bol bol geçi
yorlardı. Ayni zamanda da bizim 
hakiki muhassenat.larnYI;;::dan mah
rum bulunuyorlardı. 

t 12: liulCl.si Alata.ş, dUn Adana.ya manya, Südetlerin kendisine terkini halinde yanmakta idi!.. şuphe gotürmcz ve ıtıraz u.yandıı- parlamento mahareti aulh zam::ı.-
~''"" - 1:' k t b d tl k bncı d b h ld ÇUn Bu üstünlüklerin en başlısı ola-' ~4Ş villyeti, belediyeyi kuman- · ·t · ks' takd' d k • . al . ldı G af maz. L• a · rı 11 Ofl u ve yarmm v.o:1· nıc a a : 1.yeye muzır o u. -

• ' ıs emış ve a ı ır e as erı ışg Halbuki sonradan anlaşı , r 

1 
. B lk 1 1 eğin rak, Alman kavminin hemen saiı~ ~ ğı ziyaret ettikten sonra yan - t hdidind bul t V Hitl ' . h' b' . . 

1 

! ka bır dcYlct a an ara gc ec e kü, ma.a.tte<ınsüf, inşaat meselele-
A_l'ıtıda• vali Failt üstün olduğu hal - be A e ~uş u. - e er'. Spe~'~i, liına~ın h~cınd~ 1~ ır y:nı ~:ıha E'vve1 d:nTanayım da ben gele- rinde parlamento noktainazun sırf bütün Avrupa k&.vimlerl arasında 
~.\dana hasta.hanesini, trahom dis- t:~~~· ldvr;ıpa a;af,~a~· sosn arazı gemı ile takviye e~ilmtn ~~ ımkanın~. 

1
u- y!m emelini gizliyorsa Balkanlıh.~·da asken ınülahazala.r karşısında ge- dcıiru;ı kendi iktısadi s!steminin 

l'tltı. e ı o ugunu, er ın e ı por sa- w.mamış ola.n aynı gıliz kruvazor e- - b k 1 k k' kt . ] il k d b'l~·k· f ·ı b' mılli vasfını azami derecede muha-li~ ~rliğini zühreviye hastahane - r.ıyında re"me be etm· t' H~d· . b k kimse bekl kte una apı aca ımse yo ur. ı-ı çe < ece yer oe ı a. ıs aı c a· 
:'Qi d v ' · · rikal h--

03 

n yan ış ı. a ı- rınden aş a ememe n::ft-• .ı,,., cı....w_-t '1'Vı:..c''""ll .-. ac""rls tabii ve n"'seıı· ha-ı.·atı- bozulm-am'·~ış'Zı!'r1·+,re ,.,,'t"--yanın hi11rç--~~~ 0.~ ev~ı, fab ~- ıı.oı.&- Fat, nam.us üzerine verilen bu sö.zlere idi!,. D•u• 01 ~ vuc.ı,ruıı.ı 8 1• 1 • "~ J ~u n.~ 
~ı-;~~eruıı ve diger_ sıhhat muessese- ne dereceye kadar itibar edilmesi ıı. t•n, h~lya, A im any•, Rs.asya ? bir zaman tanımamış olduğu Besarabya meselesinin 
~~ gezerek tetkıklerde bulunmuş- zımgeldiğini göstermiştir. X X bütün dikenlerine rağmen Finlandiya macerasından 

Bo hususi meL.--tubun son cümlesi, M acar hududlannda kesif miktarda Rus asker- sonra Rusların ~:ığı tarafta roşlarma bir deni aç • 
ft'-rnanya parl•mantoau Graf Spee'nin Kuman- bize Abnaıı ya.o1ı.ş ~stınbaratı ue ka-- leri toplanmış bu1unuyorıar. mak istemiyecekıcri ümid olunmaktadır. 
~.. kapatlldı . raalıkta ne yapacagmı sa.5ımm; vazl- 1 Macar radyoları, Macaristanın, Avrupa ve hıris- Bu ümidi kuwetlendiren sebebler olarak Al-

tı llltreş, 21 (A..A.) - PaıU.mento- danı Dün Gömüldü yet.e dü~n zavallı Laııgsdorff'un tiyanlık medeniyetlerinin binlerce senedenberi devam manlarııı ve İtalyanların vaziyetleri de gösterilebilir. 
~ll\ bu içtinıa devresi dün kralın bir gemisinden sonra. ni~ intihar ettiği- eden hududlan üzerinde oturduklannı ilan edip du- Almanların, Rusların Balkanlara inmesini iste. 
"hth ... .,..,..esile kapanmıştır. ( Baştarafı 1 incide) n:ın· d .. s·-mı .. xzmek4-- d ... ğil· midir?' nıyorlar. d 
lı-.-..ıJ.-u ., ....... """ "' " mediklcrin en ~üphe edilemez. Aksi takdirde, Çekos-

~'-t'tll, ınemleketin teşkilatlandırıl - Zigfrid Hattı Uzatıbyor Ali Naci Karacan Yine Macar radyoları ve Macar gazeteleri Ma- Iavakyada ele geçirdiği birçok silahları vererek Ruı-
\ Ve kuvvetlendirilmesi .hususun- Londra., 21 (A.A.) - Röyter ajan· -···-.. -··---· ..... - ..... - ..... car - İtalyan dostluğunun ananevi ve sarsılmaz ana- manyada petrol arıyan Almanların bu memleketi 
~ l>arı:uu.ento ile hilld\nıetin sıkı bir sının gayet iyi bir yerden öğrendiği- BUk t _ t h lkltç nelerinden bahsediyorlar. Hiç şüphe yok ki Macaris- teslih etmelerinin mA.na.sı ne demektir? 
\ ~ teşri.ki mesai ettiklerini teba~ ne göre Almanya, Zigfrid hattını reş e 3 a r 1 1 tan Karpatlardan gelebilecek bir Rus hücumuna kar- Almanlarda belli başlı ilci iptidai maddenin buğ-
~ ettirmiştir. şarka doğru ve şimdiki hattın nihaye- met us tevkif edlldl §1 ltalyaya dayanmak suretile kendisine o tarafta dayın ve petrolün kaynağı olan Rumanyayı ele ge -

4·~~~annameyi meclisde başvekile tinden Ren nehri boyunca uzatmak i- Bil.kreş, 21 (A. A..) - Nasyonal bir mesned aram.ağa çalışmaktadır. çirmek büyük emel olsa ve Macaristan toprakların -
ltl l'escu okumuştur. çin icab eden ameliyata başlamıştır. ktlylü partisi mebuslarından üç kişi, == ~ 9 dan -Maca.ristanm Transilvanya arzuları da kabartı-

GUtere ve Almanyada Colombtis Tayfası Nevyorkta ıra.ı:ıvelerde ve um:WU toplantı yer: Diğer taraftan Rumanyada, Finlandiyadan son- larak- istifade edilmek istense bile, böyle bir vazi -
l maden kaznlsrı z..· k 21 (AA ) _ Alm b lerınde, efk~n telaşa verecek mahi· ra Rumanyaya, yani Besarabyaya hücum sırası ge- yette Macar hududundaki Rusların vaziyeti ne olur 

~n.~ 2 C W .evyor • · · an an- tte h di tt'kl · d d Balka la l b ·b· h k tl !tal \.lra, 1 (A..A.) - oys arsop dr ı C , b.. J ye ava s neşre ı erın en o- li lmi v. b' h lind .1 . ürül.. . ve n ra yapı an u gı ı are e ere ya na-
~~tllr llladenlerinde vukua gelen yı- ta a; ~;rı: . .:15 yo cu npıırunun layı tevkif edilmişlerdir. Kasdı malı- P ge yecegı ır muamma a e 1 en s ~~or. sıl mukabele eder? 
tltrı.t neticesinde altı maden amelesi y ~· ogleden sonra., Tuscalosa snııla haber neşrinin, kanunen ceza- Ruslann Dinyester ilzerine ~ühim kuvvetler yıgdık- Fakat diğer taraftan da Almanlarm Karadeniı-
~tUr vapunle, saat 4 sularında Nevyorka 1 ü tel . ld v malumdur Bu lan muhakkaktır. Fakat yıne ·Rumanyadan gelen deki Bulgar limanlarında _ tabll Bulgaristan hesabı-

h ~itb • . gelmi§ ve Nev İslanda sevkedilıni"' .ıYl m s ~ ~ ugu . • 
.~1 ahın. saat üçünde, maden ıda· tir B d ka.zazed emi ~ 1üç mebus, ilen gelen §ahsıyetlerden haberler komşu memleketin topraklarını müdafaa na- hava üsleri vücuda getirdikleri haber veriliyor. 
~\Qı~Uznessili bu ameleyi diri olarak ıııf.. til uı;0 agün kal ;ll !ıc1 ~yfası değil alelade tahrikatçı kimseler ol - için kat'! surette silaha sarılacağına, şeref ve istik - Bütün bu meselelerin şu veya bu şekilde halli keyfi-
'-q,%k ümidi kalmadığını söy - a 

8 
a. ec e · duklanndan, tevkif hadisesi etrafın- lalini koruyacağına şüphe bırakmamaktadır. Ru • fiyetleri üzerinde az çok müessir olduklan içindir ki 

~· mtıer Berlinden Aynldı da tefsir ve mütalea dermeyan edil - manyanın her tarafı ve bütün Rumenler bir müdafa- bütün Avrupa diplomatik mahfelleri bugiln Avrupa., 
~· lt lin, 21 (A.A.) - Essen civarın- Amsterdam, 21 (A.A.) - Hitler, memektedir. Üç kişinin t evkifi ma- ai nefis haleti ruhiyesinin kuvvetli tazyiki altında nın en eimalinde ve 70 inci arz daireleri aralarında 
~ Oe.ı:ı..igin Elisabeth madeninde Noel tatillıı.i ;eçirmok üzere Bertin· kul ve yerinde telakki edilmektedir. tamamen mazbut, hazır ve seferber vaziyette bulu • harbeden küçücük Finlandiyanm cesaret ve kahra , 
~nstirUn tel halaa k:ırılmıiı 9 den ayrılmıa ve Benm.tesgadelı ci.va- Kevkuflar adliyeye teslim edilecek - nuyorlar. manlığma bilhassa ehemmiyet vermek va onu ta.kvf., 

&.n:ıelest ölmllstl!!'. . - - - da Ober~e gitmi§tlr. !erdir. Rutı.a. rağmen gelenler söylüyor ki Bükreşin o ye etmek cihetine gitmektedir,. 
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KEMA'LEDDlN ÜKR.U 22/12/939 CUMA · - B } d • • 12.30 Program ve memleket saat 

Peygamberin Def in tarihi ve Şekli Ae e ı~enın lY~S5 Ajans ve meteoroloji haber· 

LJ kk _J ht ı ·r . tl çacagı eri. rıa ınaa mu e ı rıvaye er K .. .. D 1 12.50 Türk mUziği "Pl.,, - ıs- omur epo arı ı3.aoıu.oo ı.rilzik - aattf ıniiztk 
lhtilafların halli dini vazifelerin ancak ve tamamen onun yaşadığı ve Belediyenin ve kooperatüin açaca- 18.00 Program. 

ifası, uzun sürmes/ pek tabii olan ce- idare ettiği devirde hakkile tatbik e- ğı ~ömür depoları ~aali~~te başl~nuş- 'Pl.,, • 
nazc namazının edası için geçmesi dilebilmiE?tir. laıdır. Depolardakı katı satış fıyat- L8.05 Memleket sa.at ayarı, ajans ve 
znruri olan zaman nazarıitibare alı- Hazreti Peygamberden ve bir öe- lan da tesbit olunmu§tur. Depoların meteoroloji haberleri. 
nırsa elde edilecek netice ve varılacak receye kadar da sahabeler devrinden yerleri şunlardır: Kadıköyde hal bina 18125 Türk mUziği - Fasıl heyeti. 
kanaat, hiç şüphesiz emri tedfinin sonra başlıyan "Emevi,, ve "Abbasi., sı, Fatihte ~ami karşısındaki ~edre- 19.10 Konuşma "Milli tarih meu • 
bizzarure teehhilr etmiş olması ka- devirleri nifak ve şikak doğuran sal- seler, Beyoglunda kaymakamlıgın alt kibeleri,, . 
naati olur. tanat ve ihtiras kokulu havaları ile kısmı, Eminönünde, Kadirgada ve Be 19.25 Türk müziği. Çalanlar: Ru • 

Hazreti Peygamberin defni mese- büyük din üzerinde kara gölgeler bı- §~ktaşta karakol civ~mda depolar te şen KS:O, Hasan ~für, Şerif İçli, Cev-
lesinde başka bir şayia daha vardır. rakınışlardır. sıs olunmuştur. Beledıye depolarmda- 1 det Çaglar, İzeddin Ökte. . 

"Birçok "ravi,, ıer tarafından yine • • • k~. satış .~i~atlan ı,u~lardı~.' Kadıkö - Okuyanlar: Mustafa Çağlar, Radife 
"Rivayet olunmaktadır ... ,, ki, eshal> tık ihtilfi.fın ilk halifenin intihab yunde somıkok 25, Karabuk koku 30 Erten. 
Sakife içtimaında hilfi.fet münazaala- keyfiyetinde olduğu söyleniyor. Eğer l lira'.. E?1inönü, Beyoğlu .. ve Beşi~<ta~ 20.10 Temsil • Aşar. Yazan: Refet 
nna daldıkları sırada Peygamberin !Hazreti Peygamber kendisinden son-ıta somıkok 22,5, Karabuk 27,5 lıra. soy. 
ehlibeyti, başta Hazreti Abbas ve haz-

1 
ra makamıııa gaçecek olan kimseyi Kooperatifin açacağı depolardaki 21.10 Müzik - Radyo orkestrası -

reti Ali olduğu halde muhterem ölü- evvelden intihab etmiş olsaydı, belki satış fiyatları hazırlanmıştır. Buna "Şef - Hasan Ferit Alnar,,. 
yü yalnız bırnkmnmışlar ve esbabın Hazreti Ebü Bekiri intihab ederdi. lgöre U:adıköyünde sömikok 21:, Kara- 1 - G. Bizet • Birinci Arlesienn-'3 
malUmatı olmadan Hazreti Ali kayın Hazreti Peygamber ile Hazreti Ebfı 1 bük koku 29, Fındıklı, Unkapanı ve miti. 
pederinin cenausini gasil, tekfin ve Bekir nrasında tarihin kaydettiği bü.IYenikapıda sömikok 23,5, Karabük 2 - G. Charpentier - İtalya inti-
Ay~~n hü~1 .ine defneyle~ .. :. yük samimiyet ve muhabbet gözönü-ı1= 28,75 liraya satılacaktır. :>alan. 

Bıla.hare, · bıatı amme,, yı mutea- ne getirilirse Ebu Bekirin, Peygambe- / 22.00 Memleıiet saat ayarı, ajans 
k 'b h"" ı H ti Ebfı Bek" · b · · d ı · MA AR FTE: ıaberleri, ziraat, esham - tahvilat, 

ı ucreye ge en azre ıre nn pek fazla ve csha ı ıçın e bel a en 
Hazreti Ali: fazla teveccühüne mazhar olduğu an- M k b {ambiyo - nukut borsası "Fiyat,,. 

- O vazüeyi siz meşgul iken biz laşılır. Esasen "Ebu Bekir,, devrini 9 tepferi n yı 1 aŞI 22.20 Müzik - Haydn Re majör ku-
ifa ettik. Cenabı Peygamberin ccna- izahdan sonra lslfunın bu "En birin- f ati 1 i ırtet "Pl.,, · 

· kta k d k f l d' k b w· 22.40 Müzik - Ca.zband "Pi.,, • 
zesı ço n yı an ı, ·c en en ı, a · cisi,, nin menakibinde de göreceg1- Yılbaşı münasebetile resmi orta -
rine kondu .. demiş. Kendilerine tna- miz veçhilc o Hazreti Resulün tam mekteb ve lise talimatnamesini tat- 23·25123·30 Yarınki program ve 

İngilizler, İngiliz T ayyareciliğinin Bu 
Harpteki Muvaffakiyetlerini T ebaruz 

1 

Ettiren Bir Film Yaptılar 

' 

llıınat veril?1ede!1 yap~lan ?,u h~eket mfınasile yan vefadan ve kafadan bik eden bütün mektebler yılbaşı gü- kapanış. 
ten Hazreti . Ebu Bekır ı:nünfaıl ol - olmuştur. nü olan pazartesinden itibaren bir 
~uş. ~azre~~ M~~~mme~n. yalnız eh- Vakıa hazreti Rc;.)ul bütün esbabını hafta tatil yapacaklardır. Mektebler Londra 

H Dl 

Radyosu 
'İngiliz tayyarecileri Alman toprakla.rı üzerine bir ha.va akını ha.zırlıyc.ıltf 

, .e bu hususta şeflerinin verdiği tallmatı dlnllyorla.r ... • libcytin degıl butun Muslilmanlann ayni muhabbetle severdi. Fakat yine bir haftalık tatilden sonra tekrar ted 
Peygamberi olduğunu, tedfin emrin- aralarında münevi bir üsti~nlük farkı risata başlıyacaklardır. 22 Birinclkfuıun _ Cuma İngilizler yalnız harb sahasında 
de bütün Müslümanların alakası bu- vardı. Nitekim yo'da giderken dai- .,... kt bl d tatili . d h S 7 . H be 1 _ 710· Resital _ çalışmıyorlar. Geceli gilndüzlU bir 
1 d 

w •

1 
. .. k k b . d mc e er e erm a a uzun aat . a r er , . f- _ 1 • tl d"" yük" k ~-

un ugunu ı en surere a nn en çı- ma Hazreti Ebü Bekir sağında ve .. -· d · 1 · t 1 7 35. S ba.h jimn tiği _ 7 4.5: Gra- ~ıye e unyanın en se uı.yya· . . surecegıne aır yapı an neşrıya ası - a as • il.-· h ı· k · ı ri R karılmasını ve tekrar yemden dıni Hazreti Faruk "Ömer,, solunda yü _ d ' · ri tı 8 S t an ve rec ıgı a ıne oymak ıstedik e ( . . . . . t . sız ır. mofon n~ ya - : aa ay A F) . . k 11 k h ku t 
mcrasımın ıcrasını ıs emış... rürdü. 1 h be 1 810 · G f şriyatı - . . nın, yanı ra ı ava vve • 

Z Y ... eb h m k ğı a r er - ' · ramo on ne 1 · · r· · ··k lt k · · · Ve bu talebinde o kadar israr et- Ve yine hiç cüphesiz ki Peygam _ •• anı ona 9 ıı: 0 k k . 1015. GU- erının şere mı yu se me ıçın sıne-.,.. ,hı: r estra onsen - , · · "f 
miş ki.. nihayet Hazretı Ali Peygam- berin amcası Hazreti Abbasa kar..:ı t uıktlmıy ca~ . rvi . 10 30 V . t 11 . madan da azami derece ıstı adeye "' ~ niin se sı - , : anye e - . . 1n 
berin kabrinin başucuna geçmiş, şid- saygısı ve sevgı'li kızı Fatmanın zev- t Ünivernitenin Edebiyat ve Fen lı'a- k .1 · · ·k~ il bed ha gayret edıyorlar. Bu maksa.dla • Me tebli er ıçın musı .ı e en - . . . .. 
detli bir tavır almış, Hazreti Ebü Be- ci olan damadı hazreti Aliye kaşı da kiillelerini ihtiva eden Zeyneb Hanım k 1 · 11 45. Glaskovdaki Para- gılterede son ıkı ay zarfında Asla· 
k' 1 ö 1 · re et en - ' · . nın kanadları var!., adlı bir tayya· 
ıre şun an s Y emış: hususi bir muhnbbcti vardır. konağının maili inhidam olduğu ve mont tiyatrosundan org konsen -
-- Hazreti Resul artık makamın1 Deniliyor ki, eğer Haz.reli Muh:ım-ı bir tehlike teşkil ettiği söyleniyorsa 12,30 : Jack Payne ve bandosu _ 13: recilik filmi yapılmış ve b~ filmin 

vasıl olmuştur. Onu tekrar rahatsız med hilafet meselesini bizzat hallet- da dün yaptığımız tahkikata nazaran Saat ayıın ve habe!ler _ 13,10: Resi- hakikate mümkün olduğu kadaı 
etmek doğru değildir. Peygamberi miş olsaydı, veyahud da rivayet olun- vaziyet böyle değiluir. Zeyneb Hanım tal_ l5: Dans musikisi • 15,35: Mek- yakın olması veya bu harbin başm· 
defnedildiği yerden çıkarmağa benim duğu gibi bu meseleyi halletmek iste- konağı umumiyet itibarile çok sağ - tebliler için dersler _ 18: Saat ayan danberi cereyan eden İngiliz tayya... 
rızam yoktur. Eğer israr edecek olur- diği zaman serbest bırakılsaydı 1s - lamdır. Yalnız binanın ta\•anlan bağ- ve haberler . 18,4.5: Variyete _ 19 : ~~iliğin~ aid ı:ıuva~f~~iyetleri dalı~ . . . . $· 
sanız son dakiknma kadar buna mani lti.md vefatından sonra zuhura gelen dadi olduğundan zaman znman ahşap Tebliğler_ ı0,20: (BBC) orkestrası - ıyı tebarüz ettırmesı ıçın (R. A. F.1 İngılız tayy:ırecıU~nin şerefim ) _,ı. 
ol lı m... ni ak ve ı t. ar zuhur gelmez ve bu Uzerinc vurulan sl\alar çökmekte ve 20: "Avrupa çalışıyor,, adlı müsaha- teşkilatının servislerinden ve yar - seltmek için yapılan "Aslanın K:ıflll"' 

Biz bu rivayeti sadece ka)1dla ik- nifakları doğuran sefihler, hizibler bu suretle tavanlarda gedikler açıl - be- 21 : Saat ayan ve haberler- 21,30: dımlarından da istifade olunmuştur. la.rı ,·ar!,, fi~inde mühim rol oy»•Y,JJ 
tifa ediyoruz._ Tar~bi. hakikatlere mll- lyüıünden İslam dini esas maksadın- maktadır. Ders okuyan talebe için de RevU _ 22,l5: Akşam servisi _ 22,30: "Aslanın kanadlan var!,, adı, lngil- l\larle Oberon 
vafık olmadıgı aşıknr olmakla bern- dan uzaklaşmazdı. bir tehlike teşkil eden bu vaziyetin Cin Jack Payne ve bandosu _ 23,30: Re- terenin armasını teşkil eden karşı- ı>a· 
ber Asy.ad~ ynşıy~ milyonl~rca in- Bu muhakemenin doğru ve yanlış lenmesi için binanın tavanlarında bağ ital _ 00,00 : Saat ayan ve haberler. lıkh iki aslanın tayyarecilik kanad- sahibesi olarak harbde bir hasta 
san ravılerın bu nvayetfne manmı§ tarafları var .. doğnı tarafları Haz- dadi üıerine yapılan oymalı ve mü-ı • • larile mücehhez olduğunu anlatmak kıcıyı tasvir etmektedir. rt 
bulunmaktadırlar. reli Hesülün irtihallcrinden sonra zeyyen sıvalar sökülerek tahta ola _ istemektedir. Bu filmi Aleksandr Filmcle yalnız İngilizlerin taYY~ _ 

Ve .. işte böyle karanlık noktalu - başgösteren ve lslfun dinini ikive de- rak yapılacaktır. TUrkçe ne,rlyat yapan Krode isimli tanınmış bir san'atkar akınlarına aid hazırlıklar gösteril 
dır ki lslam içinde din ve mezheb ğil.. birkaç bölüğe ayıran nifak ·ve fc- vvvv letaeyonlarnt aaatlorl tasavvur etmiş, ağır, vakur bir Us- mekle iktifa edilmemiş, ayni z,'lrn~~ 
şubelerinin yer bulmasına, ayrılıkla- sadların zuhurudur.. BELEDiYEDE t 11 Bir kariimiz gönderdiği mektubda Hlbla yazılmış ve bu gibi filmler için da karşı tarafın, Almanlarıı~ dan;: J 

rın doğmasına sebeb olmuştur. Yanlış tarafı bu nifak hareketlerini 1 ıL İtal y 1 y rekor sayılabilecek derece kısa. bir [çalıştıkları ve bunların emır bel 
S tanbulun pl~nı kı"tap l4'ransa, ya, ugos avya, una - . . d }1& -Hazreti Muhammedin zamannıda, Hnzrcti Peygamberin kendi yerine a t . tan Mı rady 1 Türkçe zamanda yaratılmıştır. Filmde 1n - ı yen iradesız otomatlar halın e 

lslam bayrağı altmda toplanmış olan geçec<>k alam vefatlarından evvel ta- halı"nde basılacak J,nıs . 't s"astlırerini voe~angl dalgalar giliz hava kuvvetlerinin bu harbin reketleri tasvir edilmiştir. "" ' ·· ı ·· 1 k lbl · neşnya .... •••••• ·-··. •••••• ... •••• •••••• __ ..... .-
.nf us uman arın a en ayni akidenin, yin etmemiş olmasındadır. İsta b 1 taf Wt la 1 'k 1 \lzerlnden neşriyatta bulunduklarını başlangıcı esnasında ve ilk ayında Ö 
ayni ictihadın tesirine tabi iken, yani Nifak.. esasen ve daha Resulü Ek-

1 
d nk u un sba ~:.-n ka~ı 1b ma rı, amktadır Almanların Kiyel limanını bombar- MUesalf Bir IUnl n· 

H t
. R Al l . . .. o un u tan sonra u pın.u ıta ha- .3 or · . . . Le k "k af da b k V 

azre ı esu zamanınca dının böy- remin hayatında iken mevcuttu Fa- lind t bol k 1 Jı ARİS RADYOSU· Kıs d 1 diman etmesı ve Alman tahtelbahır- s ovı eşr ın n ve sa ı 9 
ı b 1 

. .·ı.. bl . k 'k . e a unara satışa vazo unacak P . a a ga - . . b tı lm .b. k' 1 .. yun U umi MUdil lerı"nden olll e şu e en ve me? . .ue en yo ı en ve- kat Hazreti Peygamber bütün ihtiras rr .. . d b' . ti lerının a rı ası gı ı va a ar gos- u m ye r ·~' 
f t d h ı C

.b a·· . d tır. 31 metre uzenn en ve ızım saa - ktc . da filin' ı· · Uteh f o .. r dol<ıv-a ın a ve e e ı arıynrı uzın ev- seslerini kuvvetli ve kudretli mevcu- A •• •• 1 • 8 30 d terilme , aynı zaman ın e- n saıye m assısı pro es )fl1· 
ıinden sonra Muaviyenin saltanat dev diyeti ile susturmuş, sindirmişti. Bi- Planla:n tı:knrak. butu~ va~daş- nızle saat ' a, . sası, seyirciyi daha ziyade alakadar Fuat Fehmi ve Mıntaka Ticaret 
rinden itibaren Müslüman Arnblar la·h g"""" •· · 'b' u . . lnr kendı emlaklerinın vazıyetmı nn - ROMA RADYOSU· Kısa dalga - etmek için bir barb ve aşk macerası- dürıu;;.n Raportörü Cevdet ve .ı\J11~: are o4~egımız gı ı .ın.uavıyenın .. . . . ı:;u ,.· 
ictihadlnnndan ayrılmışlar, başka ba~ ihtirasları ve irtihali müteakib gördü- hyacaklardır. Ph metre uzennden ve bizim saatimiz- an da istinad ettirilmiş bulunmak - vutluk elçisi Asaf ve üskilp BaŞl<O ts 
ka jstikn.metler tutmuşlardır. Yulnı:: ğümüz ensrı.nn hilafet davalan bu EmlnönU m ydamnın t~e saat 9 dn, tadır. Vesakia müsteniden vücude solosu Sermed Caculilerin baba.la tl 
din miibalatsızlığında değil, dünya u- iddiamızı isbata yeter. Böyle bir ni- 1 v il eh BELGRAD RADYOSU: Kısa dal· getirilen bu kahramanlık eseri bu Ahmed Fehmi Caculi dUn raJıf1l:ıv 
murunda da post kavgaları, ihtiras- fak ve ayrılık hareketlerini '-ine Re- , 1 1, .. _ ld - .. Em' .. .. 1111~ - 49 metre üzerinden ve bizim sa- suretle heyecanlı a.ek sahnelerile de rahmana kavuşmuştur. Cen~i • .. . . ~ "' a uın o ugu uzere ınonu mey- • . . ,.....ı • 
lı munakaşalar, menfaat mticadelelerı sulfı Ekremin bütün ha'-'at ve din dn d 1 . ti 1.r. 1• 1 d .timızle 9,45 de tUrkçe neşriyat yap- süslenerek büyük bir eser halini al- gün cuma namazını müteakib J.""' , . . ~ nın a yapı an ıs m h.A er en sonra r7f.ıl 
hep Hnzreti Peygambenn vefatını ta- rehberliği mücadelelerinde yanından . . . . . aaktadırlar. mış ve filmin mühim rolleri, tanın- vikiye camiinden kaldırılarak ~ .. 
kib d d . 1 rd b .. t '§t' meydan bır miktar genışlemıştır. Fa- . h Uz tUrk art· ti te d" edilm.i tir defıl" 

B
e edn Rcvı~1~. Eek aş ~oshe~kı ır. a~ılm.~yaıı esbabın en güzideleri üze- kat şehircilik mütehassısı Prost bu Y~ıstan ve Mısır en çe mış ıs ere v ı ş . Bu cirlikuyudaki Asrl mezarlığa 
u a esu u !. remın akı aten rıne yuklemek hemen her de"irde a- . .w. A . .. . l ıeşnyata başlamamışlardır. meyanda Merle Oberon başlıca rol dllecektir. 

çok yüksek bir kabiliyette büyük bir sıl suçun daima en masuma '"'it-l n- kadar genışlıgı kii.fı gormemektedır. nıı~· ~!!!!!~!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~"::"il!!!!!~~ 
din diıhifd fivUk bir i - ~~-- _, 1 J ..... e ı n •• ;+a .. ., .. 10 "" .... ...ı .... , .. ..ı.. .... "--1

- - -

- 16 .. - ~ü.zeı.: di~e m~ldandı. Sonra sınız. Dosya memurluğu gibi bir işde na 50 lira verdikten sonra ertesi gü- limdeki paraları görünce çok sevin - sen, bu kadar basit bir iş içiil ~::: 
. . gozlenni gozlenme dikerek konuştu: kullanırsınız. Kendisine de avans o- nü sabahleyin saat 9 da gelmemi söy- diler. Alınması icab eden şeyler hak- verdikleri parayı çok buluyord • 

- Nıçın yazmıyorsun kızım? Ser- s· · uh be 1··- da alış 1 k 50 ll k . . D" ~ h 1 di F brlkad ktı.m _., dili best olu. -- ızı ~ ~e AJO:I~ w. ç . tı- ara ra ver~A sınız. ~ger u- e . a an çı . kında uzun uzadıya konuştuk. Ben on Ayni odada çalışan iki kaciınd- o• 
racagım. Şımdilik verebilecegım. ücret suslar hakkında. bılahare sizinle gö- İşte hayatla ilk mlisbet temasım lara icab eden direktifleri verdim. Ve h · il b 1 1 tık tsl'.Jli -rıe 

Bu ihtar beni daha ziyade ~~ırttı. ayda 30 liradır. Eğer iyi çalışacak o- rilşürüm, dedi. Sonra da bana hitab böyle oldu. Artık ben de cemiyetin 1- ertesi sabah işimin başında bulunmak 1Aa glencıb e ça ukt and.ınınaş f. ı.,na ı:ıo ' 
v.. ·· .. dı • hissedi rd . ed . . a. o an u genç a az ......... .....ı 
•uzum un yan gını yo um. lursanız ve sı.zden memnun kalacak erek· çine, çalışan insanların arasına karış- üzere erkenden yattım. . JWSıl1 v 

N.h t k1ıın f b ik · · 1 s· d h b · · H yanmasından başka hiçbır .ı aye a w a a ~- anın ısmı .ge - olursam, bu Ucretinizl arttırırım. Bu- - ıze e mu ase ecımız akkı mıştım. Bundan çok memnundum. Bu Erkenden yattım amma, gözüme idi· 13"" 
ii. Bunu kagıdın Ustune y~ver~m. na bir itirazınız var mı? beyi _!:akd~. e~erim. ~~finiz odur. Y~ ilk temasın, benim üzerimde müsbet bir türlü uyku girmiyordu. Hep gü _ Y?ktu. Orta boylu ~e güzelce usuS'Jıl' 
Kağıdı aldı. Yazımı tetkik etti. Du- Nasıl bir itira7.ım olabilirdi. Sevin- pacagınız ışı sıze o gosterecek, dedi. bir tesir bıraktığını kaydetmek iste - nün vukuatını düşündüm.. İçine ka _ mm konuşmak ve gıyinınck ~bot> 

ltı.kları arasındnn: cimden ne söyliyeceğimi bilmiyor • Teşekkür ettim. Muhasebeci önde, rim. İşte, hayat, hiç te denildiği gibi rıştığım muhit bende türlU türlil his- daki ufak tefek hatalarımı tı~ 
- - Pekal!, gUzel ! diye mırıldandık- dum. ben arkada odadan çıktık. İki oda i- zor ve çetin değildi. Pekala ilk mUra- ler uyandırıyordu. ti. öbür yaşlı kadın pek az ıtoıı ııJ§.4 

lan 1•onra ~ordu: - Hayır! diye mınldnndım. leride büyük bir salona girdik. Mu- caa.timde, hem ~~ umduğum §cki!~e Bütün t-ahşiliğime ve ürkekliğime ve işinden başka şeylerle pek sı 
- Daktılo ile yazı yazmasını bili- Devam etti: hasebe dairesi burasıydı Hakkı Bey amele olarak degıl, memur olarak ış - k d 1 mı b" haftad kadar olan bir tipti J 

? 
· • S . k d k k ragmen ar ıı a§ arı a ır a · ·d"" 

ıor D'.usun - Belki paraya ihtiyacın vardır etrafı buzlu camla çevrilmiş bir kö- bulmu§tum. enın ° a ar or u ve 1 . . . . E k kl li Hakkı J3e) .. . · . . _. an aştım. Bana verılen ış çok basıtti. ~r c ere ge nce ,_1 ,,Et 
- Hayır! Muhasebeciye soylıyeyiın, sana 50 li- şede oturuyordu Odada ikisı kadın nefretle bahsettıgın patronlar da pe- d . 11 -· azifeSJJ.1-'" · · · 1 dı B · k b 1 Muhasebeci Hakkı Bey zaman zaman nma a onun muavın gı v ı• 
- Hesabın kuvvetli mi 1 ra avans versin. olmak üzere altı kişi vardı. Hakkı bey kftla, çok ıyı adam ar · em a u ' . . iJJt 0 

· · · . · · · · il 1. b" d gelen kağıdlara bakarak bana bir nu- pan Sedad ismınde bır genç 6et 
- Bilmem... Ve yanındakı zıle bastı. Biraz sonra beni onlara tanıttı. Hepsi bana garib etmış, bana ıyı bır ış ve ste ık ır c .. .. . . . lb ttl ço1' 

· · · ·· · · · di Bunl · f mara soyluyordu Ben de bu numara- rak nazarı dikkatimı cc e · Ut~ 
Bunun üzerine bana birkaç basit ıçeri gıren, zayıf uzun boylu, sarışın ganb bakıyorlardı. Yuzlerınden hıç avans vcrmışler . arın nesı ena .. . · _ .· . . uk Fa.ka.t b 

jesab meselesi yaptırdı. . bir adama beni göstererek: birinin benim gelişime memnun olma- idi. nın uzerınde yazılı oldugu dosyayı o- sız ve kıbar bır çoc . . . . anl&dJ? 
13,

1 
imtihanda da yüzümün akile - Fetlıiye hanım muhasebede ça.- dığı kolaylıkla seziliyordu. Eve, zafer kazanmış bir kumandan n.a götürüyor, bilahara tekrar eski ye ıııuhasebeyi onun çevırdiğini ,_ıl' 

çıkmıa olac~iun ki: _ • ~cak. Bu hususta biliisini arttınr- D "1n. çalı§m.adım. Hakkı Bey ba- eda.sile ~ştim. Annemle dadım e- nne koyuyordum. Doğrusunu iste JDevaJlll -· ......... 



YENi llI'llAB~-

Cianonun Nutku 
Ve Balkanlar 

ATATURK KOŞUSU 
[Başmakaleden devam] 

dinde bulunması ima edilen devletle -
Türk~ye ~eviren: HOSEYtN CAHİD YAL(,'IN 

--~-------------------------------~----~-----------..,_----------~---............... --........ __.------~-

Atletler! Büyük Atamızm Ankaraya Ayak BaStığı 
Güne Tesadüf Eaen 27 Birlncikanun 

Akşamı Taksimde Yapılıyor 

rin ne kadar hoşuna gidecektir, bu- 7 J ·ı • 
rasını tayin edemeyiz. Fakat Balkanlı lUQTt!Cl ertn iktidarsızlığı donan-. 

ma kumandanlığını berbat etmişt 
kavimlerle asırlarca müddet bir ara
da y~dığımız ve onların istiklAl mü
cadelelerini yakından bildiğimiz, mil
li izzeti nefislerine, istiklal ve hürri
yetlerine ne kadar kuvvetle bağlı ol
duklarını takdir ettiğimiz için, ken -
dilerine bu kadar yüksekten muamele 
edilmesi muvaffakiyeti zorlaştırır di
ye korkarız. 

l"ENt SABAHIN MEŞA -
LELİ SOKAK KOŞUSU 
194.0 YILBAŞI GECESİ 
YAPILACAKTIR. HAZIR
~:INJZ VE YAZILI -
NIZ ! 

Atatürk Koşusu 

Hakkında Atle-
tizm Ajanlığının 
Tebliıği 

-- ..,.,.....-- - -- - -

Belgradda çıkan Vreme gazetesin
deki bir makale bizim zihnimizde vii· 
cud bulan bu suale gayet nazikane fa
kat kat'i bir cevab vermekte ve bu 
cevab bir teşekkür ve memnuniyet 
çerçevesi içinde Balkanlıların işaret 

ettiğimiz hayati meselede hassasiyet
lerine tercüman olmaktadır. Vreme 
diyor ki: 

"Görülüyor ki Balkanların sulbü 
bizzat İtalya için bir nimet telakki e
dilmektedir. Bu, Balkanlarda akim 
vcsair devletler aleyhine müteveccih 
bir hakimiyet tesis etmek maksadile 
değil, Balkan devletlcrile münasebet
lerini kuvvetlendirmek, onların istik-

Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi !illerini ve kuvvet bulmalarını müte-
Atletizm' Ajanlığından: kabil adalet esasları üzerinde temin 
1- "Atatürk,, koşusu büyük Ata· etmek maksadiledir.,, 

mızın Ankaraya ayak bastığı güne Balkanlıların Balk,mlarda bir İtal-
tesadilf eden 27 Birincikanunun ak- yan hakimiyetine tahammül edemiyc-
§amı İstanbulda yapılacaktır. cekleri bundan daha nazikane, fakat 

2 - Koşucular yarışa Taksim i.- ayni zamanda metin ve esaslı bir su-
bidesinin Ay~paşa istika.metine ba- Atatürk koşusunun "başlangıç ve ton,, ıtoktaknıtı f;eşkll edecek olaa ır:tte. bun~an daha iyi ifade edilemez-
kan cebhesi önünden ba.şlıyacaktır. Taksimde Cümhoriyf't lbldesi dı. Filh'cı.kıka, İtalya Balkan devletle-

3 _Hareket İ§areti tam saat l8 de l ru.ı.. dt.ctluk istiyorsa Balkanlıların i-
\•erHecektir. lr Pazar Günkü Maçlar Ciilıı.~C ~un~ reddedecek h~ç k~rıı .• e yok-

4 K 
1 

A G.. .. 2\ltur. Çunku Balkanlılar şımdıye kadar 

eu;u~ Do~=ac~~~e, y;:;i~ş :ı:ş: 1 G sa ray - Fena rbahçe Paza G il il tak~b ettikhl~nb· .siya.c;p~te sk~'rbe~t ~lal~ r ti · M J N . taş H b. r unu mış ar ve ıç ır tarafm oı· bır 11 ctı 
"e lielrı,T ka~ ca,. b.dış~n ' . ar ıye ı • 1 haline girmemişlerdir. Dostluk iste -
~o e a sını a ı esme avaet ede .., . . yene mcmnunıyetlc her Balkan devle-
ceklerdir. 

5 - Kofjunun yarış yeri abidenin 
ı larbiye istlk~etinde olan cebhesi
ı, e tesadüf eden ve parmaklıklarla 

n crkeze doğru veren yoldur. Burada 
Yı rışını bitiren sessizce çekilerek gi-
Yi 1me mahalline gidecektir. ı 

6 · - Atletler saat 17 de numaralarım 
aluak Uzerc Gal::ı.tasaray klübil lo
kalinde bulunacaklar ve orada so -
Y.ıuncaklardır. 

7 - Kafile, önele k:sa boylular ol
duğu halde ikişerle kolda Cihangir 
cadde2i yolile Abidenin Beyoğluna 

tesadüf eden ceblıcsinin önüne gcle
ceklc:-dir. Abideye çelenk konulacak 1 
\
1e birerle kolda At:ıtürk'ün önünden 1 
geçilecektir. Vuzifosini yapmış ('!ın 
çıkış h:ıttınn. ilerler. 

1 8 - Bilhas:ıa bij.tün bu rr.cr:ısimin 
tükunet içerisinde geçmesine dikkat 1 
~!lece~;. tir. 

9 - Müsab:ıknda tasnif ferdi ta -
lı.1\.ü ve gTUP itibarile yapılacaktır. 

10 - Takmtlur 4 er kişilik olacak 
\'e üç birincini:ı elde ettiği puvmı ye
ktın'.l takım tasnifinde muteber ola
Ca.ktır. 

11 - Her te.~ekkül arzu ettiği ka
d~ takım çıkannnkta serbesttir. 

Ta ks •ı m Stadyumunda Karşılaşıyor ti dostluğunu verir. Yalnız bu dost size nasihat vereyim, size yardım ede-
• •• • • v • yim diye Balkanlıların işine karışır~a 

Beden Terbiye~;ı İstanbul Bol~esı Futbol AJanlıgmdnn: ı bunun bir tereddUd ve ştiphe uyandır-
. 24/12/1939 tarıhinde yapılacak maçlar: • l mnması k~bil de•-;.ildir. ÇUnkti ticaret 

Talisım &U\<lı: h t d ld - b d · d · aya ın a o ugun an zıya P. sıyasct 

Galata.spor - A. Hisar saat 10.3.0 Hakem Ahmed Adem Göğ- hayatında mutavassıtl:mn bir ile -
dün. ret almaları zaruridir. ltalya Balkan-

Y:ın " Fahrrddin Somer, lıların arasında mutavassıt rolünü oy-
Selami Akal. nıyacak, onları br.r1ştıracak, çok iil:i, 

Hilal - ı. Spor " 12.30 • ,, ızzet Apak. amma buna mukabil ne istiyecek? 
,, ,, Muhtar, Müeyyed, Eğer İtalyanın Balkanlılardan hiç 

Güredin. bir istediği yoksa ve yalnız Balk3.nl:ı-
G. Saray - Fenerbahçe ,, 14.30 ,, " Adnan Akın. nn kendi hallerine kalmalarını kendi 

" ,, Ahmed Adem, Sa- 1 menfaati icabından görüyorr.a Bal-
mih Duransoy. kanlılarla pek kolay anhı~ııbilir. ltul

Şeref stadı: 
1 "'.it~ '• t 

yanm Balknnların şimdiki hür ve 

Ortaköy - Beylerbeyi " 10.30 ,, Lutfi Aksoy. mlistakil bir surette yaşnmalannda 
Yan < ,, Sami Asal, Sedat jmenfanti olmnRını kabul ederiz ve ol-

Taylan. 1 duğuna da kuvvetle kaniiz. İtalya !s-
G. Gençler - Karagümrük ,, 12.30 " ,, 

Beykoz - Vefa ,, 14.30 ,, 

,, Şaz~ Tezcan. 1 panyac.la bir harbe iştirak etti. Fakat 
,, Sabahattin Neşe harb bitince çekildi. Bunu tqpanyanın ı 

Şarman. I komüni?.m elinde kalmasını kendi ha- ı 
,, Fikret Kayral, Ziya ·ya ti menfaatirıe miihl!k gördüğü içi;ı 

Kuyumhı. yaptı. Ilalknnl1trın siya~! vaziyetinde 
Fener stadı: bir d~ği.şiklik, burada herhangi bir 

" 14.30 

Süleymaniye Altıntuğ " 12.30 
Yan 

Beşiktaş - Topknpı 

,, Sami Açıköney. büyük de,·letin nUfuz tecılsi lt..'l.lya i-
" Halid üzer, Rahmi çin lspanya.daki komUnizm h3.kimi-

Atacoyer. yetinden çok daha milhllk olabili:-. Bu 
• ,, Halid Ezgü. itibarla ltnlyanın Balkıı.nlıırla alaka-
,, ,, Tank Bula.y, Sad1k <lar olm:ı~ı. yn.rdıma h:ıZlr bulunması 

12 - En az sayı yapmak suretilc 
tQsnifde birinci gelen tak?m birinci- Ceylan. şiiphe götiinncz ve itiraz uyandır-
dir, Bakırköy stadı: 1 rna7.. ~'ak:ıt h11 doflthık \'e yardım baş-

lstiklal - Arnavutköy ,, 12.30 Eşref Mutlu. 1 !
1 
k:ı bir d.f'\'lct 'Balkanlara geleceğine 

13 - :F:nçok atleti müsabakayı bi- Feriköy - Doğuspor Yan ,, Necdet Gezen. c?:\ha E'vvel ds\Tannyım da ben gelc-
tiC'Wl :r!ühe veya teşekküle Atatürk " 

14
·
30 

" y!m emelini gizliyorsa B:ılkanlıb .• -da 
koş.. .u C'l""JP buincisidir. •· · S E"' • buna kıı.pılacak kimse yoktur. 

14 - At!etl?me hevesli her ama - por gıtmcn Kursu na-Jlanmıştır. Ilfümvln Cshtd YALÇIS 
t<;r ko,;ulWl:ı en büyüğü olan Ata - zari imtihanları muvaf· Bugünden itibar~.n .~~li i~tihan - ·:::::::::::::::==:=:=::.=:=::==:==:E~ 
"1ı7Jn koşusuna iştirak cc!ebilir. • • • lara başlanacak, onumüzdekı hafta 
b .~5 - Bir ~tlet ~erd olarak yarıııa- fakıyetle netıcelendı diplomaları tevzi edilecektir. Uluborluların yardımı 
lıır v~ ferih t::.snıfde derece aldığı Spor Eğitmen Kursu mezuniyet Yarının spor hocalarına muvaffa- Uluborlu (Hususi) - 2 kanunu -

takdirde m!ikfıfat alabilir. imtihanlarının n:ız.ı1i kısmı dün biti- kiyet dilerken, spor kalkınmamızda 1 evvel akşamı, Halke\.-i.ndc kalabalık 
16 - Kaydolacaklar doğrudan rilm.iştir. birinci plA.nda yer alan spor hocası 1 bir halkın iştirakile bir hasbıhal yn.-

dcğrudan doğruya 1st::.ııbul Bölgesi- Bir kısmı Spor Eğitmen Kursu bi- yetiştirmek gibi mlihim bir ihtiyacı 1 pılmış, doktorumuz Kemal Durak, 
rı~ veya atletizm aje.n!:c..ı müracaat nasında, bir kıomı modern bir jiın - bu suretle karşılamış ve te:nin et.mi.ıJ I Ulu borlunun da eskiden böyle bir 
~ttnelidirler. nastikhane haline ifrağ edi!en Kuleli bulunan Beden Terbiyesi Genel Dı - felükct geçirmiş olduğunu hatırlata-
. 17 -- Kayıt 24: Birind klrıun ak- Spor~vi~de yapılau imt~anl.arın ne • rektörlüğünü tebrik ederiz. j rıık Dikili f:lô.ketz~dele.ri için bir iane 

''-""11 kapanmış bulunetc.aktır. ticesı cıdden muva.ffakıyetlı olmuş, r ' 1 açmıştır. Comerdlıklerıle bu ianey~ 
. !.8 - Mt1sabako.ya daır fazla taf. bütün talebeler kendilerine tevdi edi- Hakemlerin istifası iştirak eden halkın ilk günde verdiği 

lıılat almak isUyenler doğrudan doğ- lecek vazifeleri başaracak kudrette 
1 
para 126 lirayı bulmuştur. Bu yar -

t\t~ 1stanbul atletizm ajanına mü- yetişmiş olduklarını verdikleri cevab- Etrafında : dım on beş gün rr.ildJctle uzatılnıış-
t'-.ı.~e.t edeceklercllr. l:ırla isbat etmi!]lerdir. Dün çıkan bir arkadaşımızda. ı tır. On beş gün sonunda umumi yar-
1,t•nbulda MahalH Futbol C. H. P. Umumi İdare heyeti aza- İstanbul Hakem heyetinin Anka- , ~ıu:ın 3~0 lirayı. geçeceği kuvvetle 

S h I i' sın<lıın sporcu mebus Rahmi Apak, radaki hakem heyetinin paralı ça- uroıd edılmekte<lır. 
t a a a. I Beden 'ferbiyesi Genel Direktörlüğü 1 lı;ıtığını ileri silrerek istifa ettiği- Glrosunda okume odaf::.otr-ı 

ıa.;ta.nbulda yııpılaca.K esıı.slı stad · Genel Sekreteri Albay Cemal Gökdağ, 1 
ni okuduk. Giresun, (Hususi) - Cümhuriyet 

li • an baeka her mıntakada. mahal- f.stanbul Bölgesi Başkanı Feridun Ynptığımız tahkjkat neticesin- Halk Partisi halk okuma od 1 . _ 
Cı;:ı~U~bol sahnlan da vücude getirile- doktor Faik Bcrkol, spor mütehaı:ısıs; de İstanbul futbol hakem heyeti- mağa karar vcrıuiııtir. Bu :daılı a<lç 

"'tır B Tb l b · Tk .. .,_ Ab ı · a ar a lra.saı · u ı ı ar ıı. §e ı:cı. ı mu~ v: bas, .~tan~ul dağcılık ajanı Hik - nın toptan istifa etmediğini, bir halkın her cihetle istifadelenmesi te-
hir sı sporcuların da ı~tirak ettıgı met Üstundag, hocaları Zeki Gökışık azanın işlerinin fazlalığından, reis min olunacağı gibi gazete ve kitab
ıa..,~oplantıd~ ~u ma?allı s~~ sah~- Kurs yardirektörü Hüsameddin Gü - Abdullalım da bu ~ekilde çalışa.mı- lar da eksik edilmiyecektir. 
t'e ın yerlcrını tesbıt etmı~tır. Ög- reli, idare il.miri Fnik Çaııka huzurile yacağınd:ın istifa ederek aynldık- Te ... l"d A d lh t ildi~ . . .. l k r• • 11110 • raca 

-eo-
Bahriye kumandanl!ğı, daha ge

milerin inşası için kabul ettiği şe
kil ile taarruzi hareketten vazge
çiyor ve a priori oll.rak zaruri bir 
tedafüi h:ırekete kendisini mah
kfim bırakıyordu. Bu yüzJen, an
cak hiicum üzerine istinad eden ve 
yalnız h Ucuma istinad edilen kat'i 
muvaffakiyetten vazgeçilmiş <:!u
yordu. 

Daha az süratli ve daha az ktıv
vetli surette miisellnh bir gemi da
ha hızlı ve daha kuvvetli bir düş
man tarafından top ateşine tutula
cak ve batınlacaktır. Ve bu da, 
çok kere, bu kuvvetli gemiye mü
said bir mesafeden temin edilecek
tir. Kruvazörlerinıizden çoğu bu 
har.unu bUyük bir acı ile takdir et
miş olacaklardır. Harb bizim bah
ri kumandanlığımızın sulh zama
nındaki nokta.inazarının yanlıglı~ 

" <> 
m isbat etti; imkan müsaid olduğu 
zamanlar, eski gemilerin teslihatı
nı değiştirmeğe ve yenilen dalı-ı 
iyi tcslih etmeğe bizi mecbur bı

raktı. 

Eğer Skager - Rack deniz muha
rebesinde, Alman gemileri İngiliz 
gerr.ilerinin ayni ton~ja, silahlara 
ve sürate malik olsalardı İngiliz 
donanması daha isabelli ve daha 
mUe.cısir olan 38 lik Alman obüsle
rinin fırtınası a1tmJa ıatıb meza
rın içine yatacaktı. 

Japonya vaktilc baş!ra bir bah
ri siycset takib etti. Orada, pren
aib olarak, yeni gemiye muhtel 
düşmanın gemisine üstün bir kav
ga kudreti vcrmeğc çalışıyorlardı. 
Bu t edbire o zama.ı ondan çıkan 
imkan, donanm:ıyı taarnıza geçir
mek imküru, tekabül ediyordu. 

Kara ordusu kumandanlığı bu 
kadar csru.ılı surette yanlış bir fikir 
takib etmediği h:.lde, parlamento 
bttlı.ımından maatteessüf daha iyi 
tem3il edilmiş o!an bahriye parl:ı
mentol'lU!l tefekkür tarzından za
rar gt:ri.ip duruyordu. 

Bahriye köhne nolttai nazara 
göre t~k,latlandırıldı ve sonra d-ı 
n.yni prensiplere göre hr.rekete ge
tirildi. 

Ordu rr.uahharen elde etmesini 
bildiği ölme;: şan ve şerefi Gene
rallf"r:nin Alm:ınlar tar.z:md:ı.ki iyi 
çalışmalarına rn bütün zabitlerinin 
ve neferlerinin iktidarına ve misli 
bulunmaz kahramanlığına borclu
du:-. Hnrhden evvelki bahriye ku
mandanlığı da buna müsavi bir de
haya malik hulunmuş oı~a idi kur
banlar beyhude yere hayatla:r!Ilı fe
da etmiş olmıy:ıcaklardı. 

t~te hükümctin o pek mükemmel 
parlamento mahareti aulh zama
nında bab: 1yeye muzır oldu. Çün
kü, m:ı.atteC3Süf, inşaat meselele
rinde parlame::ıto n.okWnauırı sırf 
askeri mülahazalar kar;)ısında ge
ri çt'!kilecek yerd~ bilakis faik bl1• 
rol oynamağa ba:;lamışt. itttıdar
r:zJzlık, z~lı tef.")kkürd~ mantık ki
fa.yetı;izliği - ki parlamento mücs
se.~esinin mümeyyiz v-ısıflarıclır • 
donanma kumandanlığını berbad 
ettiler. 

Kara. (\t""dt:..Su, yukarı.la da söyle
dijirr.iz Y~hile, bu kadar derin su
rette yanlış bir fikir cereyanına 
kcndiaini kaptırm9dı. Bilhn.ssa, o 
zaman umumi erkanıharbiyede mi
ralay bulunan Lndendorff, Rcichs
tng ın milletin hayatı meselelerinin. 
takib ettiği yarını tedbirlere, gös
terdiği zflf n, ve çok kere bunları 

inkar etmesine karşı nev:ı~dane 

bir mücadeleye girişm~ "-i. O zama11 
bu ?.abitin yaptığı cidal n~t.ic..-siz 

kaldıysa kabalıatin yarısı parl~ -
mentoya, yarım ~9şRın B~thr.ıa.ın 
Holwcg 'in d::ıha sefilanc olan va..z.i
yetino ve 7.:.fına ııic:dir. 

Maam:ıfih, bu hakikat bugUn 
ınesul1erin bu knb:ıhati milli men
.Caallere karşı bu kabiliye~izlik :ı.

hryhınao vaziyet a 1roış ol:ın zata haı gımıze gore yapı ::ı.ca spor sa- yapılan "spor kazalarında ilk yar • lanın öğrendik. Ankara ve !zmir- T k. d v •• • 

l --arı eu mıntaknlarda ol:ı.caktır: dım,, imtihanı nazıı.ri ve ameli ol"'rak deki hakem heyetleri ile futbol -e ır ag, (Hususi) - Dun Tekır-~g "" dağına gelen "Rum b dı lı b. attet.nek istemelerine m!lni o:ına:-
)U a., Y<ınibahı;e, Çukurbostan, E- 9 saat devam etmiş, verilen cevablar federasyonu reisi do fahrl çalış.- anya,, an ·a ır 

"· Ayasof ıa vo Mccldi)'e k~yU. ve gençlerin disiplini takdirle kar§l- maktadır. ~!~.!~ on tA1l keten ve kepek· .. ' yor ~ .... - Du anadan doğm::ı. elebı..~ılar i~ .. 

bir yalan fazla bir yalan eksile mü
him bir mesele teı:ııkil etmez. 

Milletin halinden son derecede 
mesul olan bu adamların mücrima
ne h&fifliklcrinden dolayı taham
mülü icab etmiş bütiln nıesuliyet
lcri düşünen, beyhude yere fe
da (dilmiş ölüleri ve malulleri, kat
lanm:ıkUı bulunduğumuz muazzam 
hicabı ve hakareti, içine dalmış ol
duı;rumuz namütenahi sefaleti ta
savYur eden ve bütün bunların yal
nız birkaç zamane adamına ve iyi 
mevki avcılarına nezaret koltukla
rına doğru yol açmak için vukua 
geldiklerini bilen bir adam, ~pho 
yok ki, bu mahlfıklara alçak, rezil, 
namussuz \'e cani denilmesini pek 
iyi anlıyacaktır. Yoksa kullandığı
mız lisanın kelimelerinin manası, 
gayesi ge:-çekten anlaşılmaz bir 
hale gelir. 

Eski Almanyanın bütün kaba, 
hatleri ancak onların yüzilnden 
milletin dahili siyaseti bozulduğu 
zamandır ki garib bir vuzuh ile gö
ze çarpmışlardır. 

Evet, bu kabil ahvalde, nahoş 
· hakıkatlcr büyük halk kütleleri 
arasında avaz avaz haykırıldığı 
halde, başka taraflarda, pek uta
nıiacak vakıalar sükut ile geçiştiri· 
liyor, ve bunlar kısmen inkar bile 
ediliyordu. 

Bir meselenin açık ve halis:ıne 
tedkik ve tetcbbüü ihtinul ki bir 
iyileşme husule getirebileceği za
manlar işte böyle yapılıyordu. F&
kat hükCımctin iş başında bulunan 
ş~...l'ısiyetlcri propagandanın kıyme

tinden ve özilnden adeta hiç bir 
~ey anlamıyoı lardı. 

Propagandayı mahirane ve dal· 
mi surette istimal sayesinde, halka 
cenneti cehennem gibi ve, bunun\ 
c.kczine, cehenMmi cennet gibi gös
termr.-~e kim kadir olabilirdi? Bu-· 
nu yilpr.ıasını yalnız Yahudi bile
ce~ti ve buna göre hareket edecek
ti. Alman, ~·!i.h~d daha coğrusu, 
Almanın hükumeti, bu babda zer
re kadar bir fikre malik d,.ğiJdi. 

Fakat bunu h:ırb içinde pek p:ı
h:ılı ödemek icah etti. 

Fak:ıt işaret ettiğimiz ve hart> 
den evvel Alınan milletini l~kele. 
diğini gördüğümüz bu sayısız fo. 
nalıklar içinde, birçok muhasse
nat da mevcud idi. ı 

Hatta, bitarafane bir tedkik ya
pılırsa, şurasını teslim etmek icab 
eyler ki diğer kavimler ve diğer 
memleketlerde malf.ıliyetlerimizin 

çoğunu bizimle paylaşıyorlardı .. 
Hatta bizi bu sahada bol bol geçi.' 
yorlardı. Ayni zamanda da bizim 
bakilci muhassenatlar1 l"'l;;:dan mah
rum bulunuyorlardı. 

Bu üstünlüklerin en bnşlısı ola-' 
rak, Alman kavminin hemen sah~ 
biltiln Avrupa k&.viz:ılerl arasında 
dııiru.1 kendi ihtısadi s!st.eminin 
mılli vasfını azami derece<le muha
fazaya Çalıfimnkta olıx;ası ve, fena 
vo müessif al~:netlere rağmen, l~y
nelmilel malıye eleminin kontrolU 
ne diğ·erlerinden daha az inkiynd 
göstcrmruıi keyfiyeti i.~e edilebi
lir. ı 

1 

Bu herhalde tehlikeli bir imti-
' yardı ki, mu:ı.hharen, dünya harbi.1 
~ 

nin en esaslı sebeblerinden birini 
teşkil edecekti. 

Şüphesiz ki r.ıon!U'§i birçoklarına 
ve bilhassa büyük ha!k kütlesins 
yabar.cı idi. Bu da hi.ikünui.ırların 
daima on... 1>->rrak dımağlarla ve 

bil.lıa.c;sıı en doğru kalblerle muhat 
tı1mamıu"nnın neticesi idi. Hü
kümdar maat•~cssüf müdahinlerl 
çok seviyorlnrdt, ha.ttfı dO!)"TU fıt.• 
ratla.rdaıı daha çok seviyorlardı. 
Maliimo.tlara nail olanlar da mG· 
dahinlcrdi. 
Dünyanın bırçok bakımdan e~ 

b~lyük d~ı§ikliklcrc uğraccğı bi~ 

devrede bu iJOyük bir darbe idi. B~ 
ueğig:klıklcr es!tl addedilebilirdi v~ 
sarıı.yl411n bir çok eski an'anele~ 
lur~JJada tevakkuf etmiyorlardı. 

rnevamı var] 
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Mili Ş~fi iyasta 
Yaptıgı Tetkıkler UÇURUMDAKi ARKADAŞIM 

Noı •4 YAZAN : M. Sami KAR.4.Y EL 
1 ı· l .. .ıs S. G.. ül . Muallayı görünce sevincim. den ba-ıman. Sonra anlatmağa b~ladı. . Smef nonu lVOStQ OT memış Adeti; ortalıkta isyan alimeUeri,entereaa.udı.r. O, oldukça. da giılünç-

yılacaktım 0 gün. Fakat bu sevin - - Seı:. doktor İbffll ile evlenıp • l J belirdi. Fakat; biç bir kimse Allçoya tür. 
dm uzun silm1edi. Üç sene evvelki İzmire gittikten sonra. hayatım bir Bır Coşkunlukla Karıı anaı gidip de çatamıyordu. Korkuyorlardı. Çünkü; Çopur yirmi bir y~tna gel: 
Samsuna gidişim geldi gözümün ö-lsene mUddetle eskisi gibi mes'ud ve Allço; Halile şöyle söylendi: diği zau1ar. blba.c;l Aliço gibi dehşetli 
ni\nc. Mua.llilnın babası Fehmi Beyin n~'eli geçti. Fa.kat bir sene sonra > ' ""' - Olen Halil, durma be! .. Vermez- bir ı>e!ılivı.'1 o!m.tıo;tu. 011.alıgı kasıp 
kederli ve solgun çehre ile: 1936 senesinin 1'f temmuz gcces1, lerse böyle alınır iştP.!.. ka\iırmuştu. 

- Arkadaşınız öldü kızım, demesi j yirmi bir yaşına bastığım gece 1 .. ls· I -Yiyorum usta be 1.. Nihayet Aüço, kırk altı yaşlnruıdl1 
büttin acılığile çınladı kulaklnrımd.a. tikbalimin bütün fecaatini bu gece - Eti, tatlıyı pehlivan yer.. iken Kırkpın:ı.rdo. kaN"...ısınn dikılmişll. 
Karşı tarafımdaki masalardan birin- 1 hazırladım. O gece senei devnyenı - . • • • . . . Güllü, o vakitler ihtiyarlamışU. 
de oturan dalgalı kumral saçlı, orta şerefine büyük salonumuzda. verilen - Kalpa7.an heriflere sebze çok Cüllünlin maksc.dı oğlu Çopur.ı ba-
hoylu genç kadının Muallı1ya çok sUvarede Nusret de vardı. Sırf bu ge- bile!.. basını mağlıib Pttit nıcktı. Ço'tıur, 
benziyen biri oldu!;'UJlu düşündüm. cede bulunmak üzere !stanbuldan Allço mükemmelen yemişti. Fa- Türk pehlivanlık tarihinde nam .ıl -
Muallfıya o kadar benziyordu ki bu gelmişti. kat; diğer pehlivan dairelerinde de mış baş pehlivaıılardandır. Bu merak· 
kndın: Uzun kirpikli, liiciverd göz - Nusretle aramızda. on beş yaş ka- kızılca luyamet kopmuştu. Bütün peh lı güreş sırası geldiği zamru1 yoznca· 
lcri, ufacık ağız ve bumu, hatta sağ dar fark olmasına raf:men biribiri • liva.ıiliul isyan etmişti. ğız ... 
yanağındaki beni bile ölen arkada - 1 mizi seviyorduk. Hnttii aramızda Bu hal, şamdancı l{ara 1boya ve, Evet; Aliço, şar:ıb ve ltadın se\'r,i· 
şıma nid idi sanki. evleneceğimizi bile kararlaştırmış • kızlar ağasına kııdnr aksetti. Kızlar sine ınübtelfı idi. O, diğer pehlıvanlnr 

Uzun bir ayrılıktan sonra bir daha tık. Amma babam asla muvafakat 
1 

ağası fena halde içerlemişti. Pehli - gibi beş vakit namazını k.lmakla be· 
göremediğim ve göremiyeceğim Mu- etmiyordu. (Ben, akrabaya kız ver - . va.nlann başı addedilen ve Sultan Azi- rabcr dinin mencttiğı şa ı abı dn. çe • 
allaya tasavvurun fevkinde benziyen mem) diyordu. zin şanıd.ancısı olan !{ara !boya söy- kiştirirdi. Ona, ne için şa.rab içiyo!'sun 
bu kndınla konuşmak ihtiyacını bil- O gece hava gayet sıcak ve meh • leniyordu: günahtır diyenlere şöyle ce\•ab ve· 
tün kuvveti ile hissettim kendimde. tablı idi. Nusrctıe, bahçemizin çam- - Bu ne haldir pehlivan? rirdi: 
Oturduğum yerden kalkıp tereddtid, lan altında kolkola dolaşıyorduk. - , . . . . . . - Din başkn. ib:ıdet brı§ka, yemek 
içinde kadının yanına giderek: Yavaş yavaş deniz kıyısına inerek - Hiç pRdişuh sarayında yemek içmek b~ku şeylerdir. Siz, softaların 

- Affedersiniz ... Eğer rahnt.sız et- çimenlerin üstüne oturmuştuk. De- Hilli Şefin Si-vas zlya.rett lntıbalan kavgası olur mu? dediğine bakmayınız .. derdi. 
mezsem biraz konuşabilir miyim sizin ' niz bir çarşaf kadar düz elmas kadar Sivas, (Hususi) _ Milli Şef İsmet Oradan doğruca Cümhuny~t Halle - . . . . . • . . 1 Hatta, Aliço do.ha ileri giderek şun· 
le? diyebildim. O, damdan düşme bu 1 parlaktı. Nusret kollanmdan tuttu İnönü dlin halkın şimd;ye kadar gö- Partisine teşrif buyurmuşlardır. Yine - Efendimizin matbahı funiresın- ları da söyledi: 
tek~ifi? ~hibi~i görm.ek için başını ve bir hamlede büt~~1 vü~ud~m~ ko!- rülmemiş coşkun ve içten gelen teza· halkın ayni hara.retli tezahilraUarı a.- de yemek mi yok?.. 1 - Allah her yarattığı şeyi helıil 
çevirdi: Goz goze geldık. Genç kadın 1 ları arasın.a. aldı. Gozlerı ~uthış bır lıürntlan arasında karşılanmışlardır. rasında karşılanınışlardır. Buradan - . . . . . . . , kılmıştır. Yalr.ız, nefsine ve, b~ka.Ia· 
oturdugu yerden fırlarcasına kalkıp ı ~n~var gıbı parlıyor,_ hı~ hayvan İstasyon yolunu dolduran onbinlerce yaya olarak çarşıyı baştanbnşa dolaş- - Aliço, aç mı kalıyor, kalıyor~ı. rınıı mnz:ı.rrat vermemek ş:ı.rtile. 
boynuma ~nldı. . . . gıb~ ııoluyor<l~. ltm:k ıstedır.11, k~v- erkek, kadın ve çocuğun "Var ol! .. mış §ehir hakkında alikadarln.rdan i- söy!cmez mi? ı Aliço, kaba bir ada:n ~im.akla be· 

-:- Sevgıh kardeşım Nesrın, dedı. vet~m yetmcdı. Bagırmak ı~tcd~, Yaşa! .. ., sesleri arasında vali konağı- zahat almışlardır. Kütüphneyi, okul- - • . • . . . . rabcr son derecede degcrlı bır adnnı· 
Oogrusu seni hcş altı sene sonra böy- scsım ç.ıkmarlı. Parlak ayın uzerıne na teşri( buyurmuşlardır. Milli Şef lan gözden geçirerek Sivas nın.hsula- - Tableklirların bademci şalı:ıne- ' <lı. Esasen bütün pehlhırnlığı ve h:ı· 
le ani olarak göreceğimi Umid. ctmi- kalın bır bulut tabakası_ . ~urmuştu. geceyi vali konağında geçirmişlerdir., tı ve SivR.Stn yapılan i!)ler hakkında nin huzurunda hiç böyle hareket o • yatı ıruv:et .. ve .. k~creUnden ziyade 
yordum. Her .~m~ u~ktan Jmre - ~rtalık loşlaştı ve kc.ndınıı kaybet - Milli Şefi görmek için gece gözl&- da izahat alarak ~le<liye tarafından hır mu? 

1 

ıelcaslle olçulcbıhrdi. . •. 
n~rck scyrettıgı, hıç bır zaman sa - tım. rine uyku girmiycn halk analar, ço • 1 şereflerine C'er llWlyesinde verilen öğ- • - . . . . . • . Hulasa Kara lbo gcldıgı zam~n, 
hıb olamıyacnğına inandığı bir oyun- · · · · • · • · · · · · • • • · · cuklar vali kona<Yının önünü daha ala- le ziyafetinde :mlı:nmuşlardır. Cer ECcndimiz işilnıesinler, çok fena sedir üzerinde uzanan Aliço, o gtın 
cak kendisine verilen fakir bir çocuk Kendime geldiğim zamnn şakakla- ca knranlıkta d:ıdurmuş bulunuyor _ atelyesini de bütlin makine ve inşnat olur... yine şarabını çekmişti! Her yemek-
sevincile yanaklanmdan öpüyord~. rım ~n~luyor, gözlerim ~ararıy~:- lardı. Sivas en büyük ve tarihi gün - kısımlarını rla 9 yn ayrı tedkik buyur-ı· - Ne yapayım ağam; bu a<lam laf t~ bi: bardak ~rab içmeyi i~et e • 
Donmuş kalmışbm. Ne hareket edı- du. Hala yanımda duran,Nıısrcte ıg- !erinden birisini daha yaliıyordu. Şe- muşlardır. Gece şereflerine Halk P::ır- anlamaz!.. dııımıs olan Alıço, sarayda tule bu 
yor, ne de ~ir şey s?.yl~~~e~iliyordum. renerck ~~tım. Ve ağır ağır yatak hir baştanbaşa bayrak ve taklarla tisi tarafından bir çay ziyafeti veril- - !."akat bunı.'lı dağb~ş: değil~ sa- adetinden vazgeçmemişti. 
~~:şımdakı_ kadın, olduğUnU zannet- ) odama gıttım. O akşam hastalandı- süslenmiş ve donatılmış bulunuyonlu. ı miş, burada m\lli oyunlar milli şarkı- rayıhu~na~ntlur .. ~fendimı7. değı~ o- (De\'a.ır~ 
bgım çocukl:k. arkadaşımdı. ~aka.t, t;mı ~a~.nne. ederek Jıeme·ı·ı ., yattım. Milli Şef hüküını::t erkanını ayr1, ay- ıar söylenmiştir. Bııradnn da büyi.ik n.u •. ellı mılyondnn ıbar~t olan mılle-
nn.sıl ol~~:. dıyordum. Fehmı Be~, E.rtcsı guıı Nu~:et bana ~orunmeden n kabul buyurmuş 1 --diye ':.;inden 1 memnuniyetle ve Sivasta yıldan yıla tinı doyuruyor da onu mu doyunnı- MÜTEFERRiK ı 
kızının o~~u&iü~U. ne .. kadar acı ~ı~ gıtti. ~radan gunler geçtı. F~kat ~on- ve bclc<liye fen müdüründen şehir Cümhuriyetin her sahada kavuştur • yncnk? .. Bu, hal dı§an :ıkscderse ne Profesör Halide 
suretU: soylenuştı . u.ç sene ~vvelı.sı. dan bır haber aıaıı:adım. ı 11.:"Ll'?•m imar plim ve haritası üzerinde uzun duğu eserlerden dolayı memnuniyet- derler? 
O, benım şaşkınlık ıçınde (JCnşan ol- mektublara c·cv:ıb bıle \'crmedı. ı ... cn- izahat almıQ ve şehrin imarı için yük- lerini i7.hnr buyıırmıuılardır. - . . . . . . • Edibin konferansı 
duğumu hissedince:. . d~sine beni gün ge~tikçe müşkül mev- sek direktiflerde bulurum• lır. Mil- ı ~ivast:ı yeni yapılacak halkevi ma- - Bu adama gi: söyle: <lob'TU dil- Dün gece Beyoğlu Halkevinde !n.· 

1 
- Ne old_un Nesnn, ~edı. ~n .Mu- ~ı~e ?ırakan vazıyetten kurtarması li Şef yanlarında hükfımet 1 •• :!murlnrı ketini de tedkik buyur r.ık bımının ~üst hare~et .. eylcs~n!. 

1 
giliz edebiyatı profesörü Halide Ecli~ 

a~Ia.nın tı:c:ınde nasıl bır tcsır yapa.- ıç~n rıcala~da .~ulu.ndum, yalvartlım: olduğu halde konaktan yine h:ılkın yapılmam için bir nn l'vvcl in~ilata - B~!iustune ~.gam:.. tarafından ''Edebiyata dair,. isiınh 
cağını duşunmeden: .. 1 ~ıhnyct hır gun hır kaç satı~·lık adı t~zahürnt\n.rı nrruund11 c;ıkmış kC'ndi- hn.şl:ınmmnnı .... mir buyıırmu lanlır. - Bır naha hoylc lını-eket cyl\!- bir kon fernnsı verildi. Bu konferans· 

- Baban .. dedim, öldUğUnU soyle- bır mektub aldım. Bundan, egcr kaç- sini görmek icin hc\!ccnnla bekliyen Sivasd:ı cıkaıı tu•;.Iaları da tcdkik hu- ıncsin!. i ta .. h'b. 'lletlcr'n ebedi hayat· 
miQti d k d ı ·r -· . ~ ı.-•• k b l ~ ,J • • b • .. .. ~ ' soz sa. ı ı mı ı . 

"' e... ma e 1 ıgmı yapar~a.m, ue.u a u halkın ve küçiik \'S\T'ılnrın candan yurarak bunun fabrika hnlınde çalış- - Ilaşuslune agam.. ı .. · d .. · la funillefl 
O, hiçbir hayret ve şaşkınlık gös- etmiycceğini, çocuğun kendisinden :ılakal""r .. a muka~le etmişler küçük mam için tE"qE'blıüsler vapılmasını ıla - Sonra ne istiyorsa matbahı il.mi· _arıl uztmer~n e muessırı: .~ ve Türk 

termede · t k d ld ğu tm a·-· . k a· . . .. ··· · · - . . 1 ~ - ıza ı e ış, ve sonra gı ız 
. n, yen_?e o urur. en yanın a - o u mı zanne e ıgmı ve en ısını ilk okul yavrula.nnın ayrı, ayrı yan- i~'lr('t buyunnuşlal'dır. Gece halkın reden v1..•rılır, l c~ıı. . . edebiyatları üzerinde durmuştur. tn~ 

kı hasır koltuga da benı oturttu. unutmamı yazıyordu. Bu mektubu larında dur::ır:-' onlara: artan c·o~kun te~ahiirathrı ar.ısında Kara lbo, çckıne çekme Alıçonun T TU k t' tr h tl rının ta· 
- Evet .. dedi, öldüğüm doğru. aldığım zaman öyle geldi ki: Sanki _ Nasılsınız vavrularıın? ı' An karaya u<•llı·lanmıljhırdır. dail'esinc geleli. Pehlivanlar, Kara 1- g.ıh~z vtek:- rUll ıy~. 0

b agüy~ k~' Türk 
y .. ·· h 

1 
d.. b k 1 f · • · ~ . . rı ı e am erını, u n •u 

uzune ayret e baktım. ~nya aş~ma yı ı ıyor, ezanın ge- Sözleri ile iltifatta bulunmuşlardır. N<":>l'f Nafiz bomın geldiğini görünce hep bırd<>n ti atrosunun vazi etini tebarUz et-
- Şaşırdın değil mi? Nesrin dedi. nış boşlugundan meçhul alemlere vanma aidip şikayette bulundular .Y k ~ 1 . Y.1 t ·"tı'r 

1. • . • • . ğ . ı- . "' . ~ . . tırere soz erıne nı ıaye vermı:. · 
fanen öldilm. I<e~dımde, mazının do ~ yuvarlanıyordu~._D_emek Nus- gün ne y:ıpacağımı düşünmekle vak- Ay başı geldi. Para veremediğimi .Alıço; Hınc:o ozlıı Halıl pchlıvanJa """ ~~ 

vakur. ~foallft.sını, ıffet ;e nam~su-
1 
ret.~ır alçaktı .. Kend1smın ~rb~d timi geçirdim. gören ev sahibi aylığını istedi. Para-

1
ycmckleri bole. yedikten sonra, Redir- ON/VERS!TEDE: 

nu blitun varlıklardan Ustiln goren ettıgı masum bır kıza hakaret bıle El' d k. 1. b". ·· b·tece- mın olmadı<Tıııı açıkça süyle<lim. Ar- , ll•re U7.anmış va~ıyorlnrdı. 
t . hl k .. . 1 ed k k . . ·a· ,,. ım e ı para arın u gun ı , b ~ R kt .. .. . h f 
emız nı U genç ızını goremıyorum ece adar ılerı gı ıyordu. Artık -· . b'lw·· d b' , . 'f sahı' _ tık C\'de tuhaf tuhaf bakmalar \'C is- Alico·, ekseriva Ifalil pehlivanla id- e OrUO tza a 1 
rtık M · · b'"tUn lı b" d"" ·· . k h 1 1 . gını ı gım en ır \azı e • J 

b
a . · . ~mındduil ta~ . hatıraları ı·ır şeSoy ~ş~1~mtydec~rı· a e ~e ~ış_ - bi olmayı düşi.iııdiim. Miiraca:ıt etti- tiskaller çoğaldı hana karşı. Bir gün- man yapıyordu. Halil Aliçoya az ge- ı üniversite Rektörü bir ark ; ı-
mıım ıçm ma eşmesı ımkilnı ol- ım. n umıuım e ı as etmıştı. Bır -· . 1 d . 1 d·" s"'-'lii _ de açıkça kovıılduııı. len bir peh!h·andı. Fakat. çok çevik mıza Talebe birlig-i meselesinin Jıal· 

.... "11 . 'b' • · ·· d" ·· b' h k ti be . k gım }er er en ış oma •nını oJ . 
nuy.~ c.cınayyu eı gı ıdır şir:1<lı. Ben gu'.ı urust .. ı~ a.r~ _ ~ e. nı ur - yorlar, bazı yerlerde ise boş vi'ı.dlerlc Sokakta kalan ben boş iiınidlcrlc ve okkalı bir pehlivan olduğundan id- ledilmediğini, kitab ve not me.sel~~:;ı-
baıubaşka, yepyeni .bir şahsıyet ol- ~ıaca~na u?,1~~ ettı~ıı~ ı?~nda ah- oyalıyorlardı beni. ilk gittiğim miiesse!\elere müraraat man verebiliyordu. nin haleli için tedbirler alındıgını 
d~ artık. Herkesın ke.dım, satılık lak~~gın. butun çır~ı~~ıgı tccel_lı Pansiyou olarak otur1 ı 1,ğum ev;? ettim. ağlıyarak yalvararak. Yine Aliçonun hiçbir pehlivanda olnuyan söylemiştir. 
bu kadın. etnııştı. Bır an şu fanı dunyadıın hır · hl 1 i . · b' · · d b · kf ı -

Hayret ve §a§kınlığım son derece- ayak evvel geçip gitmeyi dl.işündüm. çok sık gelen bir genç ı . ~rı dikka . nyııı ceva arı a < ım.. adcUerınden ırısı e ~ra :çme ı. - • 

F k t h t k d 
. tatl k'. B timi celbetmişti. Bu gence karşı i- Kafama para vermıyeu patronlar, Tunn boylarında şara.b ıçmegc alış - Konf2rans 

ye varllll§tı. Muallanın bu izahatın- n a aya o a aı ı ı. u . . . . .. . . 1.1 .. . 11 h ,. k"t b · d" 1 • • 

d b
. 

1 
d" .. ed b'l t" 1 .· .. . cımde yavaş yava.ş hır alaka duyu - clıınc yuzlcrce 'Pı c ı cı-. Ben de mu· mıı;ılı. emen er \.1 ı şara ıc;er ı.

1 
Falıh Halkcvınden: 

an ır şey an amamıştım. O da bu- uşunc en ı c :uy eı ım urpermış- . . . S , 1. k d 1 d" 1 ·· ct·· n 
f k tm• 

1 
k k' eli . . t' Artıl · · d b 1 d ~ . t· yordum. Kısa bir miiddet sonra ev zayedeye çıkarılan bır mal gıbı ol - • onra . ..I" ıço a ın ara uş ;.un u. Mutad cuma.rtcai konferanslarını 

0

1
u ~- c al1:1~1~ca ı, erımıavuç-,bıU.t" ' .. ıçl~~- e u_un ugumbevazı~e 1 sahibinin delaleti ile tanıştım bu ldum ve faZl::ı. para verenin gençliği- Diğerpehli\•anlargibiimsakbilmezdi. on dördüncüsü 26 1"/ 939 günü gatıt 
arı ıçıne al~: 1 un guç uge rngmcn e vcymme . . _ • -

K b
. 1 t kta b k b 1 gençle Celal bir müessesenin vezne- ne, ıhtıvarlıgına bakın:ıdan tered - h.arlına ve şaraba dayanamaztlı. 20 30 da Taceddin Sırmalı tarafın • 

- ap:ınmış ır yarayı senelerce nn a ma n aş .a çare u amamış- · • 1 . . • • J· . • .. .. .. . • • • ,. ve 
S

o t k k k d ı tım darı çalı~kan bir çocuktu. Gayet kısa I düdsilzce koyun arına gır<liıu. Ilelc, onun çıngene Gullusu, Alıço- Jan verılecektır. Mevzuu Suç,, 
nra e rar ~me a ar manamz- · . • . . .]' G" .. .. . . d' k • 

Jık olamaz değil mi? diye söze baş- : Bu korkunç ve acı haberi annem bir müd~et içinde ~.ıay:ıtın sillesine. o I • • • . . . nun y~gane a~ıgı ıuı. ullunun Aliço- ! ".~u~l~'.' dur. Dave:?·eler ev ıre 
ladı. Fakat hemen sustu. Çünkü n-1 ağlıyarak, b:ıba.m sararak dinlemiş- kad:ır ugramış ve oy le keder çekmış- Ortalık karamııştı. Mualla hıka - dan bır çoeugu olmuştu. torluguııden alınabılır. # 
nımıza göbekli, ablak suratlı, k~sa lerdi. Babamın şerefinden her ne pa- li_m ki: Celalin e~lenm~ teklifini se -

1 
ycı:ini bi~ircli~i. vakit, ikimizin de göz Gülli~, bir Çingen~ ile evleumiş:. ""' ım ~ 

boylu kırklık bir adam geldi ve laü- hasına olursa olsun bir zerrecik bi- vm<>r:~ .. k~.hu·l· ettim. Bıı:. kaç ay son-
1 
l~nd~~ ~p gı~ı .:aşla~ akıyordu. Mu· ~lendıkten s?n:a, bır erkek ~ocugu İTİZAR 

balilikle yanımızdaki boş koltuğa o- ~e fedakarlık yapamıyacağını bildi- r~ dugunumıız olmak. uzere hemen 

1 

alla ı;aatıne ~akarak. . ~~nyaya gelmıştı. Bu, çocuk Alıçonun tuümlericatuuızın çokluğuııdall 
turdu. Gayet adi ve iğrenç bir lisan- gim için cevabını merak içinde bek- nış:ınlandık. Artık yemden ev aı;:ma- - Artık gıtsenı, dedı. ıdı. "Benli Kadın., roınıınını derct"1e· 
la MuallAya: liyordum. Önüne bakan sararmış mız için paralarımı CelA.le verdim. - Yok bu akşam bırakmam seni, Çocuk tosun gibi doğmuştu. İri ya- meclik. Okuyucularımızdan t>zür· 

- Nasılsın a canım artık bizleri titriyen yüzilnU bana çevirerek kesik Düğün giinümUz yaklaşıyordu. Ce - dedim. Hem lhsan görürse ne kadar rı, elli ayaklı, kalın kemikli idi. lcr dileriz. 
wıuttun. Yeniler daha paralı galiba! kesik fakat sert bir sesle: !fille o kadar ınes'ud idik ki günleri- memnun olacak. Mualla ellerimi bü- Güllü, çocuğun Aliçoya. aid olduğu- iliiiliiliiliiillliiii .... miiii_ii_li_iiiiiilliiil_iii_lii--::::: ... ,.~ 
dedi. _ Yarın tstanbula hareket edece- miz bir bahar havası içinde geçiyor tün kuvveti ile sıkarak: nu biliyordu. Fakat, zavallı kocası 

Mucllaya baktım. Sinirden titriyor ğiz, dedi. kendimi dünyaya yeniden gelmiş zaıı- 1 - Hayır, dedi. Hatta görüştüğü - çc>cuğun kendi oğlu olduğunu bildiği 
ve renkten renge giriyor, fakat bir • • • nediyordum. Bir gün Celal eve acele müzü bile İhsana söyleme. Ne de ol- için önüne gelene medihler bağdırı-

Ankara Borsası 

eey söylemiyordu. Bu Hi.Ubali ve ter- tstanbuldn yerleştiğimiz bir otel o- gelerek Anadoluya mühim bir vazife sa ed:ektir. yordu: 
biycsiz adam bana doğnı döndü. Gök dasında artık doğum günümü bekli- ile on b~ gün kadar gidip kalacağı- 1 Gitmek için çok fazla ısrar edince - Bnk, benim çocuğuma .. i~te, ço-

21 Birincikinun 1939 
Fiyatları 

mavisi ve akları alkolden kırmızılaş- : yorduk. Her şey gibi bu da geldi. nı söyledi ve veda elti. Aradan iki pekala dedim. Muallinın boynuna cuk dediğin böyle olur. ~::d.r~erk ,o! :~:1~" 
mış gözleri ile hayvan gibi eü.zdU be-

1 
Martın son günleri idi. Ortalığı kap- gün geçmişti. O giinkü sabah gazete- sarılarak: Güllü, çocuğun adını "Çopur,, koy- Perl• 

ni. MuallAyn hitaben, çUrUk san diş- lıyan son karlar eriyor, koca şehit· lerin birinde Cclfi.lin resmini gör- - Bundan sonra ne zaman görüşe- muştu. Çopur, gün geçtikçe bilyüdü. Mllane 
100 J'rank 
100 Llr.t 

!erini göstererek; yaz hayatına başlamak için yeniden dilm. Altında .... müessesesinin vezne- ceği:ı: dedim. O, yüreğimi parçalıya - Büyiidükçe irileşti. Ve, yavaş yavaş Cenevre 100 lsvlçr• "'· 

- Yenilerden galiba, dedi. YüzU- canlanıyordu. O gün ilk ağrılar baş- darı Celalin kasada bulwıan mühim cak kadar acı bakarak: pehlivanlığa heves etmiştL Okkalı ve AmeterdaM. 100 Ftoı-1 11 

mü elliyecek oldu. MuaJlanın ablak 1~15, bir kaç ~n ara ile şiddetlen_ - bir_ pa~yı. ~!a;ak meçhul bir scm.te ; _ Hayır, dedim ya benimle gö _ elli ay~klı olan. ç~cuk, ~abasın':° ka- ~;~1:_1 ~: ::~:.m•rk 
ımratında patlıyan tokatı buna mAni mışti. Kaldırıldıgım hastahnncde bır dot'TU gıttıgını yazıyordu. Gazete tıt- , rüştüğünü kimseye söylemiycceltsin. rnktcrıne sahıbdı. Haşm ve, ınadcı Atlna 100 Draı.mı 
oldu. Mualla oturduğu yerden hızla erkek çocuğum dünyaya geldi. Fakat riyen elimden kayarak düştü. Bıçkı- Ve aı1.ık seninle konU§mıyac~öız. bir şeydi. ıotya too Lava 
kalktı. Ben de taklid ettim. Koluma yaşamadı. Hastahaneden çıktığım rarak yatağıma yıkıldım. Kendimde Çünkü insanlar 0 kadar tuhaftırlar Allı;o; uzun bir zaman Güllüyü gör- Praıı too Çek Ker. 

~irerek sürüklercesine dı§an çıkardı gUn babam elime, namıma yatırılmış 1 
olmadan, bana bu çektirdiklerin ne- 1ki: Zevahire aldanıp hakikati düşün- memişti. Çopurdan haberi yoktu. İş- Madr" 100 Pueta 

beni. Bir ~ göz göze bakıştık. bir k.aç bin_ lir~lı~ ~ir ~anka makbuzu 

1 

dir eli ye ~llah~ isyan. ettim. . mek bile istemezler. Benim yüzüm - te ~liço böyle. bir Aliço idi. :::;~. !: :::~. 
- Bize gıdelirn, dedim ve bir taksi verdı. Ve Uztintülu bır sesle: Ev sahıblerım benı tesellı etmek den saadetinin tehlikeye girmesini Hiçbir pehlıvana tabiatleri uymı- Hkree 100 Ley 

tnğırdım. Yolda hiç konuşmadık. E- - Artık bizim için öldün kızım. için günlerce uğraştılar. istemem, dedi. Munllıl ile son bir de- yan Aliçonun daha birçok hususiyet- •••ıırd 100 Dinar 

~e gclince ilk sualim, Hayatı.nı kendi kendine kazanmaya 1 - Başa gelen çekilir kızım. Genç- fa daha bütün kuvvetimizle sanldık. ler vardır. Bunlan sırası geldikçe an- Yokoh&ma 100 Y•• 

- Bu uçuruma nasıl dU§filn? de- çalış bundan sonra, dedi. Ve kUçUk- sin, paralısın, kim olsa alır seni. O koşarcasına sokağı geçip köşe- latacağız. •tokh•I• 100 lıvat Kr. 

r::apanJf --5.24 
ıso.36 2 2.922 

6.74 
w.aı5 
6!).3•180 

21.72 
0.97 
1.6025 

13.61 

23.8175 
0.97 
8.175 

31.225 
31.005 

lrdi ve yanaklanndan kaydı. Bir ve yanaklarımdan öptil. Ben ise onlara sadece acı bir tebes - yaşlarımı gecenin karanlığından ba.a- pehlivanlık müsabakalarında, hiç bil- llHAM vı TAHViLAT §
ek oldu. Gözlerinde iki damla yaş lUğümdenberi ilk defa olarak alın Hem daha olmazsa çalışırsın, dediler. den kayboldu. Benim hıçkırık ve göz Bilhassa; Aliçonun Kırkpınar baş- lıloekeva 100 ııtu~I• 

gara yaktı. Tavaııa doğru yükselen Hayatta artık yalnız kalmıştım. sümle mukabele ettim. Artık ne pa- ka gören ve duyan olmadı. mediği halde kendi ~ocuğu Çopurla TahvilAt tizerlne mu.amele ol· 
olezont dumanlarına daldı bir za.. Yerleştiğim bir aile yanında bir kaç ram, ne de kimsem vardı. llhami Bozok Jmu.saraa.sı vardır. Bu müsaraa çok nıa.m.ıetir. 
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• 
"itfaiyeye Giremezsin,, 
Bu Sözü Duyar Duymaz Tavan 
Başıma Çöktü, Gözlerim Karardı 

,.- Aziz 
Gunun Muhim 
Meseleleri 

Ok 1 
ı [lla§ tara/t ~ 1blcicie] 

uyucu arımıza l!ı'1ü1::: oS:!ı~~~an~~ 
Ticaret Vekilinin Dün 
Yaptığı Tetkikler· 

"YE1'ı~ SABAH,, ın 500 kari- tur. ( Ba§tarafı ı lnelcle) yoruz. Elleriniz.deki mallardan zarar 
ine zengin hediye müki.f atlı ve Fransa htıkdmeti bu vaziyete karp Hlğtıne gelerek çay ve çuval ithallt- ederek yaptığınız fenalık.lan ödiye • 
üç devreden mürekkeb müsaba- da bazı tedbirler ittihaz etmigtir. Ha- çılannın iftirak ettiği toplantıda bu- ceksiniz.,, 
kasının birinci devresi dün hitam riçten yapılacak abalar bir metoda lunmuetur. Bunun üzerine tüccarlar Avrupa-
buldu. Bugün, birinci sayfamızda tabi tutulm\11 ve sonra da hUkfunet Çayedarm Toplant181 daki fiyatlardan daha pahalı olarak 
nEŞ"ettiğimiz ve milli abidelerimize nakliye vuıtalan temin etmekle it- tık olarak dinlenilen çaycılar ha· hiç bir zaman mal satmadıklannı söy 
aid ilk resimle, ikinci devreye gir- halitı kolaylaştırmağa çahpnıp. riçte fiyatlann yükseldiğini bu ee- !emişler ve çaycıların hariçteki fiyat 
miş bulunuyoruz. Bu münasebetle Fransa hükfuneti bir tedbir daha beble farla mal ithal edemediklerini tan çok daha pahalıya mal sattıklara 
müsabakamıza iştirak edecek ka- ittihaz etmiştir. lngiltere ile yapılan ve kendi stoklannm da azaldığını halde yardım gördüklerini iddia etmiş 
rileri bir daha tenvir için müsaba.- mali ve iktısadt anlapna, malf ve ik· aöylemi§}er, demi§lerdir ki: Ier ve bu iddialannı vesaikle isbat 

1stidamı götürdüğüm muavin Bay - Onun alınması için doğrudan kamım aid esaslı noktaları tekrar tısadi Fransız • İngiliz ittifakı Fran- "Evvelce kontr konşman yani mal etmeğe hazır olduklannı ili.ve etmiş-
fiamdi beylik auaUere balladı: doğruya telefonla emir verdiler. etmeyi faydadan bili görmüyoruz. saya mOmkUn mertebe ucuz eeraitle geldikten sonra parası ödenmek tı - lerdir. 

- Adın ne?.. - Ben de verdirirsem.. ı - "YENİ SABAH,, m gölge İngiliz İmparatorluğu gibi bUyük bir zere mal veren Avrupa müesseseleri Nazmi Topçuoğlu çuvalcılara hita· 
- Faruk. - O zaman olur. müsabakası 15 i tarihi simalara, pazarda en iyi ve en ucuz eenJtle, etmeli ancak bedelleri peg1ıı ve ye- ben sözlerine devam etmiştir: 
- Nerelisin? _:. O halde rica ederim. Evrakı bir 15 i milli abidelere, 15 i de Türk altınla ödemek mecburiyeti olmaksı- rinde olarak ödendiği takdirde çay "- Netice itibarile bu işde çuval-
- Kastamonulu. parça tutun, ben şimdi belediye reis irfan t&rilıine adları §etefle hakke- zın, her türlü iptidai madde veya mas satılmaktadır. Mal getirebilmek için cılar uami fırsatçılık etmi§lerdir. 
- İçinden mi!. muavini görür, bir çare ararım... dilmi§ muharrir ve mütefekkirleri- nu eşya ithalini mUmkün kılım3tır· akreditif açılmasına lüzum vardır. Sizinle yapacak hiç bir işim yoktur. 
- Hayır, TqköprUsUnden. - Mademki reis muavinini toru - mize aid olarak neşredilecek 45 Fransada şimdiye kadar alınan ted - Bu imkan bize verildiği takdirde 270 Bundan sonra çuvalcılara itimad e -
- Okuman yazman var mı?.. yorsun o halde polis tahkikatından gölgenin teşhisi ve isimlerinin isa- I birlerin umumi hatları bundan ibaret kuruştan 600 kuruşa çıkan fiyatlar demem. Onun için memleketin çuval 
- Var. tık mektebi bitirdim. evvel kaydının yapılması için emir betli olarak idaremize bildirilmesi 

1

tir. Buna rağmen fiyatlarda umumi derhal dil§ecektir. Çünkü hariçten ihtiyacını kendi elimizle temin ede -
tstidamın altına bir şeyler yazdı. verir. Zira evvela polis tahkikatı, son- esasına müsteniddir. Yani okuyu- olarak ylizde on kadar bir teretttı l mal gelecek ve halen ellerinde stok ceğiz. Çuval Uzerindeki tereffü oka-

~nra zili çaldı. Gelen hademeye: ra kayıd, derlerse iş uzar... cularımız, • ~ günün nihayetinde müşahede edilmie ve bu tereffUün bulunanlar mallarını normal fiyat - dar çok olmuştur ki; çuvalla nakle-
- Al bunu, dedi, ~eme götür: . _ Teşekkür ederim... ve müsabakamız bitince - her göl- 1 gittikçe artmağa. mütemayil olduğu larla satmak mecburiyetinde kala • dilen bütün maddelerin de bu yüzden 
Uzun boylu zayıf bır memur ısti- _Ha, evrakı nihayet yarın sabaha genin hangi tarihi simaya, hangi l tesbit edilmi§tir. caklardır . ., fiyatları artmıştır.,, 

damı okudu. Sonra: kadar tutabilirim .. ona göre i§ini dil- milli abideye, hangi büyük muhar- j İngilterenin de fiyat tereffülerine Bunun il7.erine Vekil Nazmi Topçu- Bundan sonra tüccarlar tekral' söz 
- Gel arkamdan, dedi.. zelt.. rire aid olduğunu gölgeyi kesip al- maruz kalması gayet tabii idi. oğlu ıunları söylemiştir; alarak Hindistandaki fabrikaların 
O önde ben arkada bitişik odaya • • • tına adını yazmak suretile bize bil- "Economist,, mecmuası ağustos ayın "- Şu muhakkaktır ki bugün mem imalatlarını İngiltereye tahsis ettik • 

leçtik. Tekrar beni karşlSlnda gören Ek- direceklerdir. dan teşrin sonlarına kadar toptan fi-
1 
lekette bir spekülasyon hareketi ol • !erinden nisandan evvel mal göndere-

KUçUcUk bir yerdi burası.. rem Sevencan: 2 _Okuyucularımızdan gölge- yatlarda yüzde 12,8 nisbetinde bir te- , muştur. Bunu mazur gösterecek se- miyeceklerini söylemişlerdir. 
Köşede üstü kAğıdlarla dolu koca reffü kaydetmektedir. Umumi olarak lbeb göremiyorum. Biz tüccarlara bu- Vekil - "Ne olursa olsun milin • 

bi 
- Yine ne var?.. dedi. leri isabetle teşhis eden 500 karii-

·r masa .. tartıda bir baskül. Duvar _ Efendim boyum kısa diye beni mize muhtelif hediyeler takdim e- gıda maddeleri yüzde 20,2 nisbetinde, günkü vaziyette akreditif verdikten kün olduğu kadar çabuk getirmeğe 
dibUinde be

00
yaz

1 
bk~ticb~vel. itfaiyeye kabul etmiyorlar ... Talimat· dilecektir. Bu hediyelerin listesi a- sanayi e3yası ise ancak yüzde 8,3 nis- j sonra kendimiz de mal getirebiliriz. çalışarak kendimiz temin edeceğiz.,1 

zun y u ~ . .. 'd d ğil . aagıw ya dercedilmış' tir. betinde yükselmiştir. Mesai ücretle - Ve bu i§i de Ziraat Bankası ile gayet diyerek toplantıya nihayet vermi3 -
- Bo öl ğiz dedi. ,.alt\- a name musaı e mış.. ~ f k d . . b' kild b' . . . yunu çece • .- Ulll T r Us 'd d w•l be 3 _Dikkat: Müsabakamız 7 Bi- rinde de mahsfıs bir teref U ay e - ıyı ır şe e yapa ılırız. Bıraz mas-,tir. 

itfaiyede her şeyden evvel boya bakı- - a ımatname m aı egı se n rincikanunda başladığına göre 45 dilmiştir. raflı da olsa ihtikirdan daha iyidir. Bu suretle çuvalcılara akreditif ve-
br .. o muvafıksa iş kolaylaşır, haydi ne yapayını. gün sonra, yruıi 21 lkincikinunda Denilebilir ki İngilterenin aldığı Biz tüccarlara kolaylık gösterirken rilmemiştir. Fakat memlekete nisan· 
kardeeim ... Cedvelin yanına. git baka- - Aman efendim boyumuz kısa hitam bulacaktır. tedbirlerle Fransanın tedbirleri ara - istikbal için emin olabilmeliyiz. Biz dan evvel çuval ithal edilip edilmiy& 
ıım. diye biz işsiz mi kalacağız? lstanbuldaki okuyucular 31 İkin- sında büyük bir mtişabehet vardır. ticaret sahasını daraltmak için de - ceği şüphelidir. Yalnız kanaviçe ge-
Aldı beni bir korku?. Eyvah artık - Çocuğum, polislik, jandarmalık, cikanun, Anadoludaki karileriıniz Bunların arasında en mühimleri is - ğil genişletmek için çalışıyoruz. Li- tiribileceği tımid olunmaktadır. 

lhndi hapı yuttum ... Ayaönmın u- itfaiyecilik gibi hizmetler, tahsil, tec- ise nihayet 15 şubata kadar cevab- tihliki azaltacak tedbirlerdir. Kazanç ikin her şeyin bir haddi vardır. Yar-1 Nazmi Topçuoğlu bugün de tetkik· 
euna basıp boyumu yUkselteme3diın rübe kadar boya lüzum gösterir. lannı idaremize bildirmiş olmalı _ vergilerinin ağırlaştırılması bunlann dun ettiklerimiz memlekete karşı lerine devam edecektir. Bugün diğer 
laa....... _ Aman, beyefendiciğim, Napol- dırlar. başında gelmektedir. suikasde başlarlarsa il değişir. ithali.tçılann iştirakile bir toplantı 

Demek kaç gUnldl emeklerim boşa yonun da boyu bir karıştı. Fakat bu Bu suretle memleketin en ücra Bütün tedbirlere rağmen fiyatlar Paramızm Kıymeti DUşürölmlyecek daha yapılması muhtemeldir. 
lidecekti... bastıbacakhk onun bir imparator ve köşesindeki "YENİ SABAH,, oku- tereffüe meyyaldir. Vaziyet btltttn Sonra zannediyorum ki, bazı kim- Diğer taraftan lastik fabrikatör • 

Bilmecburiye, idam sehpasına gi • bir dibi olmasına mini olmadı. memleketlerde de böyledir. selerde paramızın kıymeti düşeceği lerine de hariçten kauçuk getirebi' -.. _ yuculannın dahi müsabakamıza iş-
~n mahlrQmlar gibi sırtımı cedvele Bay Ekrem, başını kaldırdı. Tepe- ti kl . t . ed:ı-: 1 ktı Fakat harb halinde bulunan Fran- hakkında garib bir görüş ve telakki 1meleri için akreditif açılacağı haber 
_._ dı ıı 'b ed l" .. t•• d k' ra en emın wmŞ o aca r. 1 . . B 'htikA ·şı . d d 1 alı ~ya m. Kı:ı.ti c ve ın us un e ı den tırnağa kadar beni süzdü. MU bak . d' k d sa ve ngıltere ile sulh içınde yaşıyan var. unun ı ar ı erın e e ro nmıştır. 
demir parçasmı başıma kadar indirdi. - Maşallah, küçük, dedi. Sen hazır b sa 

1 
~ti ak şdım ıye. a ar Türkiye arasında bazı cihetlerden oynadığını görüyorum. Herkes elin-1 ==-=-===-=--==----====-==--

. bo ltf . er nası sa ış ra e eınemış veya-ı . dek' al vi · · G ki d k• 2 - Bir elli üç, dedi, yunuz. aı- cevabmışsın da. Al sana bir kart ya- hud bazı öl eleri eksik kalmış o- m~~et. olmakla ~ber mutlak ı parayım a çe ~ek ~y~r. Umru er e 1 
)eye girmeğe mtlsaid değil. zayım. k ul g g . tedikl . üshaları degildir. TUrkiye sanayı eşyasından BugUn para altınla değil onun iştıra 

Bu sözü duyar duymaz tavan baaı· (Devama var) uyuc arımız ıs en n bir kısmını dahilde temin etmekte ol- kabiliyetile ölçülür. Bir maldan han- Mı·ıvon Lı·ralık 
lna. çöktü sandım. Bir halsizlik geldi. idarem.izden tedarik edebilerek iş- duğu gibi gıda maddelerinin büyük gi para ile daha çok alabilirseniz o 1_ 
,..,, tirakleri imkanını temin edebilir. 9· ·k · M il ~zlerim karardı.. MAHKEMELERDE : ler. Tekrar .....ı: .. oıua: o1r. ......... ı..-. bir kısmını dahilde bulmaktadır. para et kı~etli para demekti~-. ırı mış a ar 

1.68 den aşağJ boylularıwn itfaiye- _...., aoy-.. ....... • Binaenaleyh bfsdeki fiyat tereftuo JıfahsulJerimıs hariçte iyi para edi· 
h kabul edilmiyeceklerini bildiğim Türkişepost aley- mız müsabakamız bittiği zaman ve bunun gayritabii olan kısmı neden yor. Paramız gittikçe kıymetleniyor. ( Bqtarafı 1 lar.lde) 
1-ıde memurun eöaleri bana fevkali.- hindeki dava gölgeleri kesip .ayrı ayrı değil- ileri geliyor? Daha da kıymetlenecektir. Türk pa· Şehrimizde bulunan Ticaret Vekili-' 
"'- hep bir arada idaremize gönder - J k b" d Tü' k 'k güm 
'le tes~ etti. . Rusyada ~ıkan Pravda gazetesinde Bunu gelecek yazımızda izah etme- rası en para ır para ır. r ı · ne bildirilen bu kararname ile · ~ 

Bani ~ m~ler v~dır. Ceza. Türkiye matbuatı aleyhinde çıkan ma melidirler. ğe çalışacağız. tısadiyatı parlak bir vaziyettedir. rüklerde eakidenberi birikmiş olan 
la.nnın agır oldugunu bilirler... ~a • kalenin türkçeye tercüme edilerek ga • • Raif METO ihracat takaslannı indirdiğimiz hal- iki milyon liralık mensucat memle • 
._t bilir.Um okununcuya kadar, ıçle • aetelere ve bazı şahıs ve müesseselere Hedlyele.- Listesi _ .......... ·---·-- d~ ~hsullerimizi daha pahalı ve es-jkete ithal edilecektir. Bunlar sun'I 
tinde bir kurtulUI üuıidi vardır ... Ha- gönderildiğini bunun üzerine müddei- POLiSTE: kısınden daha çok satıyoruz. pamuklu olduklanndan ve gümrük 
~ ağzım. açınca o ümid biter. Me • umumiliğin f~aliyete g..,...,...k bunla _ Radyo makinesi, kostümlük ve Sizin için çalışıyoruz. Şimdiye ka- kanununa göre ipekli mensucat aı.nı-
•·- ~ •• ___.__ -'$~- mantoluk kumaş, masa saatleri, eı· . ..-. 1 • .&.Jlbi ~en mahvwU&". rm Beyoğlunda Jurnal sokağında Al- 1n1 m a 1\1 neye dar bankalar size yüz çeviriyorlardı. , fına aid yüksek gümrilk resmıne U& 

Ben de ayni vaziyete düşmüştihn. manca Türkişepost gazetesi matbaa- ~a~~~~ ;~ı:.~:~1:k=~=: kapbrdı Şimdi ise size bol bol akreditif temin tutulduklanndan timdiye kadar it -
Fakat insan~~vümid k~ilmiyor. sında basıldığını tesbit ettiğini, polis- ediyoruz. Çaylara da akreditif verece hal edilememiftir. Yeni Ju.ranıame 

. - Beyefendicığim, dedim .. Bunun çe cürmüme"" .... ud ya-·ldıgınv ı ve mat- leri, masa lambalan, elektrikli cez. Lion çikolata fabrikasında çalışan ğiz. Yalnız sizi karpınızda bir tek ile bu mallar bir defaya mabsws o:ı. 
bir ki · k ., sıu 1.11U veler, tuvalet takımları, mürekkeb- ve Gal tad B"yu"k H dek k v •. Lı 'taba sı~ar yerı ~o m~: . baada bu brO§ürlerden bir miktar bu- a a u . en so agın- 1 birlik halinde görmek istiyoruz. O • mak bere punwuu addedllenlr u 
.- Vallahi, kard~, hızını eli - lunduğunu yazmıfbk. Müddeiumumi- li kalemler, jilet takunlan. yanm- da oturan Bohor elıni makineye kap· ı nun için aranızda toplanarak bir bir- gilnırük resmine tabi tutulmaktadır. 
~bir !9eY yok. Talimabıame mU- lilc. eskiden Üniversul matbaası olan ear dilzine kadın ve erkek mendil- tırarak yaralanmış, hastahaneye kal-ıllk kurmanız ve getireceğiniz mallan Karanıaınenhı metni pdur: 
9'id değil.. - . . Ttir'" .. '"'post gazetesi matbaBBl müdU- leri, birer kiloluk kesme eeker, bi- dınlmıştır. da memleket dahilinde ayni fiyat - "11/12/937 tarihli ve 2 - 12387 nu-

Peki - di be ., ~ rer kiloluk sade ve zeytinyağları, A .. dU tO larla , .. __ b '--------· · - . ne yapacagım şıın n. rü Muzaffer Toydemir aleyhine, Mat- mu•r• f l satmanız nuı.undır. maralı olan u &&&ı:u.IJAU&Çllın neşn 
- Git boyuna göre bir il ara... buat kanununun yedinci ve sekizinci çeyrek kiloluk kolonya, termos oi- Tophanede Karabaş mahallesinde Size gimdilik her ay 15 bin İngilis tarihinden itibaren gümrWderde bu-
- itfaiyede hiç kısa boylu yok mu! maddelerine göre dava a"mııştır. Bu §eleri, kol saatleri, tıraş bıçaklan, oturan seyyar hamal 79 yqında ts- ı liralık akreditif müsaadesi verece .11 ıunan ve umumi ithalat tarifesinin 

V '$ muhtelif kıymette kitablar, "YENİ · - Bir tane var. ar amma.. davaya, yakında, Asliye mahkemele- mail, Tt>phane nhtımında ba.ğb İzmir ğim. Sizden memlekette normal fi - 150 numarası altındaki "ihtar mucı-
....... SABAH,, ın birer senelik, altı ay- 1 • .. "' - IW., amması.. rinden birinde bakıhnağa bqlanacak- vapurunun güvertesinde gezerken a- yatla mal satmanızı ve buhrana sebeb bince,. sun'ı ipek muamelesi goren .......... a1·----· .. - ....... _ tır. lık, Uç aylık ve birer aylık abone- yağı kayarak ambara düşmüştür. Bu 1 olmamanızı isterim.,, ve Zelwolle, Filyafil, Fiyoko gibi hu· 

llıracal Ser bestİSİ Yedinci madde hükmüne göre, bro- teri, saire vesaire... dü§me neticesinde muhtelif yerlerin- ÇayC"ılar Birlik İçin Bugün susi isimler alan, lifler il~ karışık 
şürün altında matbaanın iemi yazılı ~- -- ~ - den yaralanan İsmail tedavi edilmek Toplanacaklar dok~muş olup. mezkftr "ı~tar,, ~o-

~CDJ• ŞJetı• ıı·yor olmadığından, 10 liradan 100 liraya lanm~ınd~n dolayı mes~l tutulma • üzere Beyoğlu hastahanesine kaldırıl- Çaycılar Vekilin bu sözlerinden l layı~ıl~ l~ ~rıfe numarasile resım· 
'1 kadar para cezası alınmaktadır. maklıgım ıcab etmektedır. mışhr. fevkalade memnun olmuşlar ve tek· lendirilmesı ıcab eden pamuklu men 

( Baeıuafı ı incide) Sekizinci maddeye göre de, müdde- Liitfi de demi~r ~i; . Yangın liflerini kabul etmişlerdir. Çay tüc - suca~ ~n çok sun'i elyaf nisbeti ~ 
~en mahsullerin sühuletle ihracı iumumiliğe bu broşür başıldıktan son - Mevzuubahis kıtablann zıyaı Evvelki gece yansından sonra Ka· carları bugün aralarında toplanarak 

1
de yırmı bete kadar o~nnın bır 

~ fazlal•§bnlmı§tır. Bu arada ra iki nüshası gönderilmediğinden 5 esnasında ben mezun bulunuyordum. dk'" .. d H mahallesinde bir birlik kurmak üzere görüşecek • defaya mahsus olmak uzere ve ka -
Lı - ı oyun e asanpaşa 

1 

. tarihinden 'tibare nft1r 
~ çok mahsullerin yeniden ihncı lira para cezası ahnmaktadır. Binaenaleyh, bu hidisenin mesulü Mekteb sokağında, Telefon idaresi lerdir. Hariçten gelecek çayların ma· ~rm n~ . .ı .. n en ':i'IA 

~t bırakılmıştır. Bu hususta dün Mahkemeye verllen ben değilim. memurlarından Alinin sahib olduğu liyet flyatlannın ~rine Vekilet b.ır ay ıçınd~ resımlen ödenmek şar-
'kiıJer Heyetinden çıkan karama- kUIUphane memurları Müddeiumumi, tevsü tahkikat tale- 3 numaralı evden yangın çıkmı§, evin tarafından normal bir kir konduk • tile. 135 ~e numarasında. yasılı 
~ metni tudur: Bazı kitabların tozlanıp bozulmala· binde bulunmuş, bu memurlann va - dahili bazı kısımlan yandıktan sonra tan sonra TUrkiyenin her tarafında resım hadlen. bu ~allann ~evı ve ı.:a· 

''4/9/939 tarih ve 2 • 11869 lllllll&· rmdan veya ziyaından ve yapılan ba· zifelerinin hudud ve ıümulünün dere- itfaiye tarafından söndürülınUştUr. ayni fiyatla satılması için çay fi. ~flanna ~ tarifeye intibak etti • 
~kararnameye bağlı 1 sayılı liste· zı işlerde görUlen ihmallerinden dola- celerinin ve Lfıtfinin mezuniyetinin Yangının kanepe üzerinde unutulan yatıan ilfuı edilecektir. ril~en p~uk. m~~u~~ mahsus 
~ ~ ihracı menedilmiş mahsul- yı, kütüphane mUdUr, memur ve mUs- ne zamana tesadüf ettiğinin tahkik bir yanar sigaradan çıktığı ve evin Çuvalcılarm İ!itimal re~m hadle~e ~dirılmı~r.rllkl 
~ buğday, arpa, çavdar ve mah- tah~~lerind~ bir~ç k~. ad_llYeye ve tesbitini istemi§tir. sigortasız olduğu anlaşılmlftır. Ve~il, çayc_ıl~r~ so~ı:" çuvalcı - tebli9:.~8::~bekl=ek~. A ere_ 
t'111 ve alelQmum canlı hayvanların verilmi§ ve dun Asliye Sekizincı Ceza Muhakeme bu i§lerin yapılması i- T il n dU&.IO la.nn ısteklerını dinlemıştir. Çuval - g Y 
~· 7oos numaralı kararnamenin 1, mahkemesinde muhakemelerine ~ çin ba.§ka ~e bırakılınıştır .-amv•y a T cılar eskiden hariçten daha müsaid nca gümrillderde bulunan bunlardan 
- 4. Uncü maddeleri hUkUmlerine ti.- lanmıştır. Bunlar, Beyazıt Umumt kU- A'I'- febllnabn.ın ~ .~vki ismindeumaralı. 64 Y&ll~~~ fiyatlarla mal getirtebildiklerini söy- labaşkab~erhaftUrtalü ecnk ebida.r. meapJi m~l-

buıunan memleketlere ihracımn tüphaneei memurlarından Salih Zeki, .,. • Eminonünden 5l6 n ~Wl!r lemişler ve harbden evvel topunu 20 nn ır ya a tamamen ıt-
~ buakılması ve ancak canlı Liıtf' Hafized' poal• He n•ldl Fatih tramvayına binmiş, Kaba.taşta İngiliz lirasına getirttikleri mallarm haline müsaade olunacaktır. Bu eş· 
~anlardan 3 yquıdan yukan .- • ~eZeki, ~· muntuam devam . Adil tebligatın ~ ile yapılması İnhisarlar binası önünde ~amvay gi-152 İngiliz lirasına çıktığım söylemiş- y~v~ piyannın ~aç p 
~- tnanda ve sığırın bu hilktimden etmiyerek kütüphanede bazı kitabla _ işine ay başından itibaı:en ba~lan~~- derken a~ ve yere dil§erek ba • lerdir. Bu sebeble mal getirtmek güç tudiği cam, boya, eca, tıbbı mevaa 
~tutulmam İcra Vekilleri ~ rm tozlanma, küflenme ve bozulma· tır. Posta ve Telgraf ıdar~ bu l§ın §Uldan agır surette yaralanmışbr. olduğunu ve buhranın da bu sebeble da vardır. 
~ 19/12/938 tarihli ve 2-124M sma sebeb olmaktan, Lfıtfi, ihmal ne- temini için teekilitını genişletmek Ü· Yaralı, derhal hastahaneye kaldınla- husule geldiğini beyan etmi§lerdir. ---------
~ karamanı.ne kabul edil- ticesinde Uç kıymetli kitabın ziyaına zere, ilk mekteb mezunu olanlardan, rak tedavi altına almmı§tlr. Bunun Uzerine Vekil çuvalcılara Rusya - Rumanya 
""""· sebeb olmaktan, Hafize de, yine kü· 20 - 35 yaş arasında yeniden mUvez- Yaramaz çocukla.- 1t1 mukabelede bulunmUftur. hududu açıldı 
''1fun olduju bere bu maddele- tttphanede müstahdem Abdullah Rf- ziler almağa karar vernıi§tir. Dün saat on birde, Eyüp orta mek- "- Çuval işindeki spekülasyon Bükret, 21 (A.A.) - Sovyetler ta-
~.ltarbi mUteakıb ihracı menedil • fatı dövmekten maznundurlar. Hilen adli tebligat işlerinde çalı • tehi talebeainden Ahmed Salih ve Ab- bütün maddeleri geçmigtir. Çuvalı rafından işgal edilen Rumanya ile 
11L""'9ti. Halbuki yapılan tetkiklerden Diln mahkemede, Salih Zeki, şun- ~ mübaşirlerin mağdur kalmama - dülli.tif, attıklan bir taşla arkada§ • Hindistandan kendimiz getireceğiz. Polonya arasındaki hudud, Sovyetler 

ınemleketin ilıtiyacından fazla lan söylemiştir: lan da düşünülmUş, bunlann ya yine ları, ayni mekteb talebesinden Hasan Sizin birlik yapmanız da bo§tur. ÇUn- birliğinin Polonya Gali<jyasını ilha • 
anlaplmıı ve hariçten mem - - Benim vazifem kitablan hüsnü tebligat iŞierinde veya sair işlerde oğlu Esadı başından yaralamışlardır. kU ihtikar yolunda diğer tüccarlar-~kındanberi ilk defa olarak dtln açıl-

de mlhim miktarda döviz gi- muhafam etmek değildir. Bunlann kullanılmaları için tedbirler ahnmıe - Yaralı çocuğun tedavisi yapılmış, di- dan çok insafsız hareket ettiiıls. Bir mıotır. Romanya ile Sovyet Rusyııı. 
~ -.rı itibara ahıuhğı elbetle muhafazasına memur olmadığmı için tır. Hiçbir mübqir açıkta kılacak de- ğerleri yakaluıaraJ tahkikata .,._ - çuvala. 130 kuruş istediğiniz oldu. arasında i§liyen ilk meıpNliı t.raıı-
··~ aerbest bıraJDbmatır. c». 'bozulup ldlfleDJIMIJ8inden veya tos ğilctir.. ~ lanmı§tır. t'euvaldan gUmrük reamini de kaldan- Jeri hududu PCl"tltir • ., 
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MAZON MEYVA TUZU INKIBAZ, HAZIMSIZLIK, MiDE BULANTI ve BOZUKLUGUNOA, BARSAK 
TEMBELLIGINOE, MiDE EKSILiK ve YANMALARINOA emnİ}~tıe kullanı!abi.i: 

Müferrih 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ını ı ı ı 1 1 ı ı ı 
2 l 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 ı 1 ı•ı 1 
4 1 1 iMi 1 1 1 I•! 
5 1 1 1 T!ll; 1 1 1 
6;ill 1 1 1 1 
7 illi -ı -1 1 11 1 1 
8~ 1 1 1 1 /M~I 1 
9 ! 1 1 1 ı•ı 

ı _: ı•LL 11 
Soldan nsğa.: 
1 - Şiddetli fırtına - Eski. 

ve 

2 - Sinema ve tiyatrolardan hu -
susi bir mevki - Dede. 

3 - Asmaktan emir -
devesi - Sanat. 

m idevidir . MİDE ve BARSAKLARI temixler ve ahıtırmaı Ye yormaı. MAZON isim .ve HOROS markasına dikkat. 

Z AY t 1 
Divrik nüfus dairesinden almış ol-

duğum nüfus tezkeremle 928 sene
sine aid yol parası makbuzlarımı kay
bettim. Yenisini alacağımdan eskisi
nin hükmü yoktur. 

Divrik'in Fernıh köyiinden 
Mahmud oğullarından Ali Yıldırım 

Eyüp Sulh Ilııkuk llakioıliğindcn: 
Şükrü vekili avukat Sadeddin ta

rafından Fransada Sen şehrinde 2G 
Rü V. 36 Bil Ankarada mukim Maz· 
Himyan oğlu Onnik Ohacı.es vesaire 
haklarında açılan izaleişüyu davasın

, dan dolayı müddealeyhe yazılan ela· 
1 
vetiye Uzerine gelen cevabda kendiı::ıi-j 

: nin Fransada bulunmadığı bildirilmiş 
: \'e mahkemece bir ay müddetle ilanen 
tebligat icrasına karar verilmiş ol -
duğundan muhak~me güni\ olnn 
29/11940 pazartesi günü saat 10 da 
mnhkemede hazır bulunmanız yeya -

.. .. .... .. .. 

Baş, Diş. Nrz:e, Grip, 
P-OMATIZMA, Soğuk A·gı!~lığı 

4 - Mevcud - Ocağın ===~=~======~==~===========~============ hudtarahn~d~ hlrvekilgönderme· 
ve bütün ağrıla rı nı der ha l keser . 

yer. 
5 - Kuşatmak - Bir 

nev'i. 
G - Eleman - Som. 
7 - Alenileştırmek - Aydınlık 

8 - Bir nota - İnanç - "Li,, ma 
nannda edat. 

!l - Kör - Çevik. 
10 - MümkUn - Bir uzunluk öl 

çüsil. 
l'ukandan &5'3-ğıya: 
1 - Kuvvetli - Derinlikler. 
2 - .Meydan - Zımnen anlatmak 
3 - Olmakttın emir - Bir erkek 

ismi - Su. 
4 - Artistin vazifesi - İkinci de

recede. 
5 - İstitrad cdau - Emeller. ı 
6 - Fakat -- İstanbul müddeiu • 

mumisinin soyadı. 1 
7 - Atak ve eli kolu tutan adam 

- yarım. 

8 - Uzaklık ifadesi için kullanı -
lan bir edat - Diinya - Rabıt edatı. 

9 - \'eımek -- Pahalı değil 

10 - Hiikiim - Afrikada bir yer. 

Dünkü bulm11nıaıun halli 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 

SABAH, öGLE, AKŞAM 

her ye mekten sonra günde 3 defa 
dişlerinizi muntazaman fırçalayınız 

niz ve göndermeıliğiniz takıUrde mtı· Lüzumunda günde 3 kaşg a hnabilir 
• . '( ..... ··:.~ .. ~"'...,. ' •.::.-.:ili...' .. • • ~-..Jk~~ -~,,.,· ... 1 

• hakemenin gıyabınızda devam edile
lceği malüm olmak iizere keyfiyt-l ilanı 
1 olunur. -=::=====:-==:--:::=--=:::.:.:=====-========================:::::::::;::::;.. ==-=====-=--- - -
1 Nih Sulh ti~üncü Hukuk Hakim=! ~--•••'.ı!l"ll•*n••••a•mı••"ll':::S:5li1iW•2••••llDI•••••-' 

,~~;.~e~<ihi A d 1 K l Z I L A Y C E M İ Y E T İ 
2161939 

116 939 

9, 6 939 

22/61~139 

25 6 939 

:J2/7ıt>39 

13 71939 

13 7; 939 
27/71939 

3 '8 f}3g 

Emin Mergengeç Şır-

van. 
Hfo.~eyin Çinçin Ali Se· 
lanik. 
Reşad Aydinç ~1chmed. 
Jzmir. 
Cemal Aydın Hüseyin 
Lapseki. l 
~ükrti Kibarercan Tun

celi. 
Mchm~d Ali Güleç Ab· I 
dülgani Çanakkale. ı 

UiVIUMİ l\1ERKEZINDEN: 
Elbiseli': Ve Paltoluk Kumaş 
(16501 metre clhisclik \'e (3565; metre paltoluk kumaş eksiltme su· 

rPtilt! nıi.ınakasaya lconıılmuş olJ.uğıınclan taliblerin niimuneleri gör

mek üzere h"r gün Yeni Postahane civarında Mimar Vedat cadde· 

f:İnde (1':ızılayl hanında Kızılay Dcpmııı Dirckti.irliiğünc miiracaatıarı 

ve ck8iltmcyc iştirak için de 27 i l2 9;~9 çarşamba günü saat 1 t de 

Rıza Kazancı Abdullah., h.. ... ·~rliirlül,tt' hı.zır hulıınmaları ilan olunur. r.: < a; .g m: •d 

Abılullah Hakkı An· ı-- ____ _ ___ -----------=- ~ -=======:::--=:::-
kara 

lsmail Mııstafa Buı-sa ' [ 

Necib cuzeı ?-.luı;tafa lstaı1bul Eelediycsİ 
Erzincan J 

Lüt fullalı Erk üçük A b- 1 ---Nıi.!lefWl .. !'tl!! ...... dııi.iİ!IİİIMrailliiiiimlMSC••m=amE~~ 
dııllah 1stanbul ı lll{ 

Iianları 

1 A\V \j\Kl.adT •IB\A.IR r 
Gazinosunun 

10 8/930 
JO 8 !)30 

ŞiS"n Haydnr Kfüs 
Ali niza Mustafa Dra-2 RIAls ' Alrı• ,E:BıE Taksim Belediye 

3 AIRI• Ll•IAIK•KıA!. ı n
1

•
1

· 

tt•miımt 

4.fö.00 

M ulı:uıııııt•ıı 
..... cı .. ıi 
5100,ılO S;ı• i hastalıklnr nıiil'adcle ıııerkezlcn için il< 1 

rıd• L kamyonet :ılınması. o 
llaudd hastahanesi için kalküt, eldiven ve l 4 R A!HIAITim AIR ~[~ Açıhfı mUn:lr-cbe tlle rn s !139 KiL:~ım Çakmakçı Ah-

med Çakırca 
5 A!GI 1.ıBiAıLITI t IK• 

1 
y 1 L BAŞ 1 Oecesinde ıkrv(!çhibala (;urebn h:ı.<;tnhaııe~mı-

TIEIKIAIMiüiLl•IEIK l , ele ölt•ıılcrin i!iı.ıı tarihinden itibaren 
7 11\ L l•I L İ Al L 1 A 1 

\ R 1 E alacak ve borçlularının bir ny \'C id-
--- ---;ı;; Fevkalade yemekler ve c-ğlenceler hazırln.nmıştır. 
vı E ,., , ,. E LMJJ_llf N dinyı veraset e<lcnlerinin üç ay içinde 

Al• f iKi f ~•' .\.iLIM~A Yemek masalarınızı şimdiden Perupalas otelinde tedarik ediniz. mahkememize miiracantları aksi hııl-
1 R 1 E 1 N :•ı z f O 1 K ! A ili R Fiyatlar ucuzdur. Telefon: 44810 1 de terekelerin in hazineye dcvt·eclilc -

=====·==· ====·===-==·======= ·=·=·=·=·=·=·=·=•-::.•:.•=·~=··=·=·=·~=··=•••••m•cııa•••••m111:1am•irı!H~•rll•dı cej?;i ilim olıınıır. I 
• • ., • ... • • • • : • ~ ., • • ~ • ,+I' ~. ~< ..,il! .: ~ • • ! z ,\ y t ~m:D :~OKTCft ---~! 

Sahibi bulunduğum Şişli Meşrutiyet !Emin Şükrit Kunt! 
mahallesi Halaskft!' Gazi Büyük<lere ;(alp ve rç h· st :ılıkhı r 
cacldesindcki amamın vergisi olarak ml 19 a ı •r 
Evkaf İdaresine şimdiye kadar yabr- Hergün saat l:J den sonra Be-
dığım paralara aid makbuzları zayi yoğhı A*acami karşısında 133 

tti S tl . . 1 - d k" I No. hı Hasanbey apnrtımııııın-e m. • ure erını a acagım an es ı-
l . . .. . daki muayenehaııeslnde ho~tn· 
erının hukmu yoktur. . ı Iannı kabule başlamıştır. 

Tü<'c:ı.rtlan İbrahim Çolak Tt1lcfon : 43!)~=(!_) ~~~~ 

~2i,1S 

ti~,09 

30:!!ı nu 

8H7 ,RO 
ka'cm dcvai ampiil alınma~ı ~ ıc 
K~ra-...:i.ıç mücssc<;atı buz fabrikası ve sohi'U 
lı .·•."ı nıalr:cnlcri için liizunııı olan e~yrunn n · 
lm111a.sı. 

1 tık tem iırn t mikt '1rlnrHc tahmin hcdcllcri yukaı <lcı yazılı ışlcr aytt 
ay:.-ı nçık eksiltıııcyc koıııılm·ı:ıtur. lhalc 28 1~ 939 perşembe günü sıı~t 
H d0 Dain:ıi Cnciimcııclc ~rapılat:aktn·. Şarl;ınmc!er Z.ıhıt ve Muaıncl1'. 
11üriiiditf~li h:1lt 1ıun<lc göriilebilir. 'faliblerin tcmitat m:ıkbuz veya n1cl< 
tu!Jlarilc hirlikh• ihale giimi muayyen s.:·uı.tta Daimi Encürr.ende ı..ıuıuı 
m'.11.ırı. "103Hi,, 

tı:. 
t<'ıninat 

~ı7,8S 

Mulıamnıt·ıı 
hı·ıi··li -
:fö0,' I(' 

• • • 

I - , · · T" k 'I 'k' ı~ı · ·ı. ,.,.,..r•rr \oıw<'n'allırır ıçın ur ,. ıısı ı ' :1~1 .. ..,.,.· 

ı,;~l.mıdaıı 500 :ıdt!l bastırılması. 
Ü.oküdar yollnn jçin Iüzı:mu olan taş, kllll

1
• 

''U\!l, 
91.46 12W.45 İtfaiye iı~in lüzumu olnn muhtelif malzcınc ·Jl 

::!W,27 ~05ô.8!l Mc,.iirlii vcsaiti-1 tamirinde kull!ınıtarnk 74 1' 
lem :na :ı..efüc. "'1 

llk tcmhat ınilctar:arHe t:ılımin bedelleri yukardr.. y~ı.ılı işler 1:.·
11
u 

:ıyrı nçık eksilt"'lcy~ k· nulmuştur. İhale 1/1 1010 tarihli per!}embc gt' • 
saat 14 de D:ıımi Encüırende ynpıl.ıcn.ktı Ş:ırtn:!.mdcr Z:ıbıt v~ ?Jı.ınuıı: 
mclıi.t Mtidlirlüı1-ü l·alemiı,cle göri.ılebilir. 'f:ılib!eıin ilk teminat ın~kb . 

G il veya mcktublnrılc ihnl.:! r,ünU mu ,yycn saatta Daimi Eııciimende b1111111 

ıyrimenkul Satış anı maları. "10460,, 

- ~--==-==========--~=============~.;:::::::::; İstanbul Emniyet Sandıg" ı Direktörlüg" iinden : ı· ı d · · ~tan:>ul Emniyet · Sandığı · Direktörlü~ür. en ·. 
Binnaz, Ayşe Melike, Emine l'{ükhct ve Fatma Fikretin ~0854 hesab _ .. d:; 

;No. sile Sandıg·ımızdan aldığı "JOOO .• liraya karşı birinci ıl<>rcccdc ipolek Evvele. Anac':olL1~ isarında Gö!:,c;ıı mahn1lcsinde Nişantaşı 5f'
1:ng' et· 

1·7 ··1 ·r--. ...... ,11 edip vadesinde borcunu vermediğinden hakkında yapılan takib iizcrin0 c~.<11 ın.ı ~ ···rcr ~··~rıı _ ... , m.marnlı evde oturmaktalar "kcıı h-1· • .ı •. ':· .. • 0 • 
ı 3202 No. lu kanunun 46 ncı maddesinin nı.ıtufu 40 ıncı maddesine göre gah.nrı n.~rhul s:ınclıgımı.., bcrçlJlarındqn J\klıme.: ve f:alı : .!eyt· ılail ) 

satılması İcab eden Beşiktnşta Yenimahallcdc Po::ıta sokağında eski 8 lile son tebliğ : ~ 

ve bütib a2rılarını derhal geçirir. LUzumunda g"inde 3 kaşe ahnabilir. 

yeni 12 knpı 'No. hı bahçeli kiırgir bir evin tamamı bir buçuk ay müdcleUe 10718 lıesa:- ııumaı aı:·ilc saııdığır. ızdon alcl:ğınız "3:ıo,. Jir-ıyn kll'ı; 
açık arttırmaya konmııııtur. Satış tapu sicil kaydına göre :";:ıpılrmkta · yukar<l ı udrcd. ~ ai'ıl •. ıhşap evı birinci d('ı-cce •c ipotel\: etr:~tiniz-.,)0::?·• 
dır. Arttırmaya girmek istiyen "375,. lira pey akçesi verecektir. Mini . yaucsiııdt> üdeıın;ectiğindcn 16/5/938 tarihinde lıorç m:l:tı:.rı ~ uci· 
bankalarımızc.laıı birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bil-' hra 83,, lmru')a ba.lıg .:.i·nuş·ur. Bu sel•cblc J'.ifö ı~11·narulı kıınun J1l 1ct1l 
tün vergilerle belediye resimleri ve vakıf icaresi ve taviz becleli ve <lella- 1 hince yapılan taki' \'c açık arttırma nctı.:c. ... incie rnczkCı: ı;uyriırı.~ti ... 
liye riisıımu borçluya aiddir. Arttırma şartnamesi 25112/ 939 tarihinden 1 "26:\., lira .• ~dlc_ ı"?nniy~t. Sandığı. namı~::ı- muv:ıkkatc.:n !h:ı.ie cdilı;11 !> 5nıı· 
.itibaren lctkik etmek istiyl'nlerc Sandık Hukuk İşleri servisinde açık bu-! lşb~ ı.an tımhınden ıtıbwer. bır ~y ıçındc 938, 1 ~91 :nm--ra ıle ,,r.· 
lundurulacnktır. Tapu sicil k-ıydı vcsair lüzumlu izahat ta şartıımnedcl rlığımı~" müracnutin I·~rclı üdcmedi8biz takdirue kat'i i1L1le 1<nrarı ııflle 

' . ~ . - . . : ... - -~ ~ f .,. ; . . .. ~ : . ' . .. .. . • - J,l.. , . • . 

Gümrü~ Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul I 
Levazım Amirl iği Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Atık eksiltme ile 8906 kilo pirinç alınacaktır. 
2 - Muhammen beôeli 3117 lira 23 kuruştur. Muvakkat teminatı 

28/l lJra 79 kuruştur. 
3 - Eksiltme 5/1/940 cuma günü tsaat 15 de İstanbul Galata Veli 

Alemdar han ikinci kat satın alına konıisyonunda yapılacaktır. 
4: - İstekli olanJann eksiltme gününde teminat makbuzlarını ve 

1'8.Jlunen istenilen belgeleri koniisyona getirmiş bulunmaları. 
5 - Şartname, evsaf ve nümunelerini görmek istiyenlerin her gün 

l•omisyona milracaatlan. "10507,, 

1 
ı 

.-Dr. Feyzi Ahmed Onaran --
Cild \'e zührevi hastalıklar 

Mütehassısı 

Pazardan maada hergUn sabah

tan nkşnma kadar. Ankara cad. 

Cağaloğlu yokuşu kÖ§esi 43 No. 

Telefon: 23• 

Dr. Hafız Cemal 
Lokman Ilckim 

Dahlllye MUtehilaaıaı 
Divanyolu 104 

Muayene saatleri pazar hariç 
her gün 2,5 - e salı ve cumartesi 
sabahlan 9 - 11 hakiki f ıkara 
kabul olunur. T. 22398 

\'e takib dosya Hında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tet!:ık rilmek üzere ılm:ıyanın icra ha kimliğin• tevdi ,ıJııc·v!at!. fl'Jn ihbııı 11 

ederek satılığa <;ıkarılan gayrimenkul hakkında her ~eyi öğrenıni~ ad ve makamına k:ıııı1 olmuk üzere iliın obnur. ••107.18,, ~. 
itibar ~unu~ Birinci artUrma 10/ 2/ 910 tarilıine mC5ailif cumar~si gü- ~~~~~~~~~~==~==~~~~~~~=~~~~ 
nü Ca~~~unda kiin sand~ımIBda saat 10 dan 12 ye kadaı· yapılacak- ~~-~~-~~----~-~-~~~~-~~-~~~~l 
tır. Muvakkat ihale ynpılabiimesi için teklif edilecek bedelin tercihan ı 
alınması İcab eden gayrimenkul mükellefiyetile Sandık alacağını tama- nhıs· arlar u. Mu·· du .. rlu .. au·· nden s __. 
men geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhütlü baki 6 __ 
kalmak ~ıti~ 26/~~0 t~hlne müs~if ~a~i g~ü ayni mah~cle ~---~~--~-~~~~~~~~~~~-~~~~~~ 
ve ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul 28 rtıfffl 
en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit ol- I - Şa>tname ve nümunesi muribince 26.5 m/m 270 bin ve 
mıyan alakadarlar ve irtifak hakkı sahihlerinin bu haklannı ve hususile 330 bin adea bobin sigara kağıdı pazarlıkla satın alınacakur. LC"s 
faiz ve masarifc dair iddialarını ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde II - Pazarlık 15/1/940 pazartesi günil saat 14 de l{abataşcla 
evrakı müsbitelcrilc beraber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu suretle ··b kt r 
haklarını bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicillerilc sabit olmıynnlar zım \'e mu nyaat şubesindeki alım komisyonunda yapılaca 1 

• ızıııit 
satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla ma.lfımat al - III - Şartname ve nilmunesi her gün s:ızü geçen şubeden ve 
mak istiyenlerin 938/876 dosya numarasile Sandığımız Hukuk İşleri ser- Ankara ba.5müdilrlüklerinden parasız alınabilir. ··vcııı.11' 
visine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. IV - İsteklilerin verebilecekleri mikdar il.zerinden So 7.ô gu .. ve. 

• • • parasile veya banka teminat mektublarile birlikte tayin edilen gilI1 
D J K K A T saatte mezkur komisyona gelmeleri ilan olunur. "10117,, ~ 

Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan geyrimenkulü ipotek göuternıck _ _ _ _ ~ 
istiyenlere muhamminlerimizin koymu.~ olduğu kıymetin % 40 mı teca
vüz etmemek üzere ihale bedelinin yansına kadar bo~ vermek suretlle 
kolaylık gösterrnektMi"- ~!0620,, 

T _ ~a~~i: Ahmet Cemaleddin SARAÇOGLU . ;- .. ·ys 
Nc:>rıyat mutluru: Macit ÇETİN Basıldıfı yer: Matb::ı.a.ı ı:;buzıl 


