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lerde, Finlandiya ordusu, şiddetli 
surette mukavemete devam ediyor. 

Ladoga gölünün şimali şarkisinde 
mukavemet bilhassa semereli olmuş 
ve Ruslar, müteaddit noktada geri 
çekilmeğe mecbur kalmıştır. 

Hiçbir noktada Ruslar, henüz Man· 
nerheim hattına varamamışlardır. 

l .. adoga Mmtakası 

Muvaffakıyet Kazanıyor 
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NAHIDETTİN --·-- ---~---
Fin Meselesi DUny• 

Ne.ı ,.. Yen111 M. SIFlll İh I A f • Muvacehesinde 

Punto• Tıuıkildhnın E•a•ı, Kuru-· raca r ıyor Meğer lstanbulda F ı::..:....ı:.-:=-ki .... 
l 1T G•• d• • ı:;e ı· Bir günde 300 bin K- B 1 J dlya kuvvetlerinin ellerindeki bilcbt 
UfU re oster ığı raa ıy~t lirahk mal satıldı omu••r O muc. ıevuıtaıarıamukavemetetmekb.-.: 

, . . . İthallt ve ihracat ticareümis dün Y • • • • rnıswulald kaıarlanam ve bu h 
1824 -1908 eenesinde 'llUdafaaı Altık, o havalide bulunan ışgalci gayet hararetli geçmie ve bir gün i- - ta gösterdikleri faallyetlerlll kartl 

Mepııta,,namıaltındabütünAnado- müfrezeleri dağlarda, orman~~ çinde300binliralıkihracatyapılmış- Beledı·yenln e,·r Tavzı'hı· ya Vazı'yet mnda dünya efkinun1umlyeslnde 
luya p.mil olmak üzere müselli.h bir bağırlan deliıımiş, başlan ezilmış, tır. Bu malların satıldığı memleket- • ıı,; yanan akisler gittikçe kendisini gör 

• 'D- ·-- kannJ .ı-·ı . übarek Türk tennektedir teP"'t meydana ptirilmilti. ~ .....,.... an ....,,• m11 m ee- lerin başında İtalya İsveç Ruman- • 
ldlltın o zamanlar elde edilen nizam- hidlerfni göremez olmuşlardı. Bütün ya, İngiltere 'Fransı: ve Awsturya Heklkaten kömUr aıkıntıaı çeken lat ınbulda, Bu akislerin, ıtıpbellz en mübll9 
namesine göre, Ünye, Fatsa, Kıree - nankGrler bulunduktan köylerden gelmektedir.' t-11nun önD11e ancek ~ehrln muenen J&rlerlnde leri. Finlandiya De ayal grup 
bir, Kavak, Tirebolu, Havza, Çar- çıkmağa cesaret edemiyor, eskisi Bundan baPa dün mubtelü vapur- depolar açmak auretlla ge lleblllr lere mensub olu memWretlerde 
pmba, Bafra, Sinob, Kayseri, Urgilb, gibi daf, bayır gezemiyorlardı. Türk larla bir çok ithalat eşyası gelmiştir. . . . . .. . . İskandinav devletlerbade k:end-
99 Tokat eehlrleriDde de birer tubelti Jı:ö"'Were rahata kavnamn• ylimle- ln .1 .. _ band al K puril İstanbul Beledıyesı lktısad İşlen ı Tavzihde Sömıkokun 21 lıra 5 ku- göetermel.t.edlr. 

~· •..yo••-ıırt gı ı.çn; ır ı omo va e MüdürJH.ır.n .. .ı.. - dak' ta--:'"'- bldıv K b:n ..... k . 
bıahmuyonlu. Aa bir zaman emıra, bu rin ve vahfilerin ,erlerinden kurtul- demir, çelik fllY&, yUn mensucat, tıb- wtt...._.n a.şagı ı umu& - ruşa sa gı, ara ua ao unun ıse Fakat beyaelmllel uJwlakl ülıt 
tePDlt Jr6ylere kadar teşmil edihnil- .-ı • ...ı. bl - '"'. - '"' t al t meyi aldık : 26,25 liradan tedarik edilebileceği lerdei en mUhbnml ele AlmanlanD 

m...,._'". ecza, m-.me ve -samı, uv e "M h t ·zı 29111/989 zilı: 1 ak d 
ti. Yirmiden ~ ~§ta bulunan BakırköyUnden çıkan bu mücahid- levazimatı, pamuk ipliği, pamuk men ta 'hl~ t~":ım g~ .~~ nb 1 d ;'l:ı; ;: ~:· k ı· k" .. ziyetldir. Şüphesiz ki AJmanlaruı 
blttbı rumlara aıli.b dagıtılmı§tı. ler bir mesele çıkarmamak için faa- sucat, fener akaamı, elektrik levazi- k'~ı Urı dnusd.asbınlad 'rı aşbamaltan oda udı lmarilı. o ı::,eseFına dıkoml ur zamanlarda taldb eyledikleri liy8l8 

Bu tetekkillden başka para topla- . ' . . . . tJ bil . taşları 'tbal edilm' tir om er ı aşa ı,, se ev ası a ın ve un epo e me!l .. ur ıya tlD, bu itte mbbet veya meaf1 bir 
mak, teşkU&ta girmiyen veya muave- byetlerı esnasında ıtıllf devletıenm: ma ' ::.......,~ tbracat 1§ • da çıkan. yaz~ dola~ile ~u ~~atı_n ~ diğer ~tlerde bu sene hiç !Uz Bir icra eylemlt olduğu mımakkald-. 
netten çekinen kimseleri korkutmak, mensub kıtalarla karşılaşıp VUJ'UI R .1 . 1 . ı· a- verilmesıne lilzum gortlldil. Şöyle k•: göetennemış bir matadır. 26,25 lıra- Yahuz Baltdl devletleri tberln 

_ ..... __ .a-:- k h tt1 .. umanya ı e ımza anan yenı ıc Ge k Gazb k k k d tıld - b'ld' ·ı K bük' ecnebi memleketlerile temas ve mu- m-wuı U&&UI& açmıyor, a go - t 1 d b 1 re ane o u ve gere se an sa ıgı ı ın en ara an - Sovyet nüfuzundan ve simdi de 
rünmekten bile, ellerind -1diği re an aşmasın aıı sonra u meme- S" 'k k r· ti d tra 'tin' to · d 1 rd "30 ~ 

habende balmımak ftzlflri ile met- en a- kete yapılan ihracat artmıştır. Son omı o ıya ann a g~~ .. seneye lirası. ın knun~ ıse epo ıı a ·• landlya ~rlndeld Rus taleble 
ga1 olmak üzere Samsunda "Mukad- kadar sakınıyorlardı. MevtııdiyeUe- günlerde Ruman kWli efil mik- nazaran tereffU yoktur. ~n sene ıstenme tedir. . ve bonlan tahakkuk ett.lrmek .._. 
deıl Anadolu Rum Cemiyeti,, adı ile rint hakikaten takdir ve hayrete de- tarda snum, .,;:: balık~ llkerda, Gubane kokunun perakende sab§ ~- Biz İstanbullular mah:ukat ~~- suda glrlştllderl mtieadeledm _. 
bir komite daha teftil edilmişti. fer bir tanda saklıyorlardı. Fakat, fındık g&ıderilmektedir. yatı 18,50 lira iken bu aene 16,80 11- le ezelden Wfet e~i§ .kmıselerizdir. ra, Şimal Dealzbd ve Baltlk Del .... ~ 

Böylece intizama konulan ve geni{t yerli Rum çetelerini arıyor, buluyor, Rumanyadan bir çok ham madde- raya satılmaktadır. Kıı bastınr. Belediyenın aldığı, ala- deki mevldlnl kaybeden ve tsv 
mikyasta ailihlandınlan bu teşekldll birer birer pataklıyorİardı. Türk köy terimiz için yeniden talebler yapıl _ Sömikokun geçen sene _ilk ~lde pe- cağı tedb~lerden, !•karay~ ucuz veya olu aonnal m11V11•h.,.;. eDm1e9 
1324- 1908 8ellMinden IOnra, &dl P- k6y1Werinin öçlerini llyık olduğu gi- maktadır. rakende satış fiyatı 22~ lıra ike~ bu bedava ko?1~ dağıbl~caP:1dan ~- carmak ve Rus kontrolüne d · 
kaveti blraJı:mlf, nnmtuam bir diBip- bi alı orlardı sene 7.onguldaktan dognıdan dognı- solunur. Lüm bu tedbirler ikmal edi- vazlJ etillde bulunan Berllnln, 1ıOlll 
ıtn ile faaliyete ı.pı,,,_ Bilb .. a, yai:ı ·da bu da kanlı ONIVERSITEDE: ya kömtır getirten, Tahir Fanda Gil- linceye kadar yaz gelir ve ertesi sene olmama&a lismıclır 
Cihan Harbi eımumda, o.manıı or. ız, şura ra eser- kıist Woker ve Kovap, Galatada yeniden tekerrür etmek prtile bu • 
duJan muhtelif cebhelerde boğulur- !erine tesadut olunan, gOnlerce aran- Doçent imtihanı Vehbi Koç mllesseaelerinin kömür mudhake veya hailenin son perdesi nı!ıteklm, bu l&:-ınette olarak_, 

bil, bu teşkilat faaliyetini bUsbtltün dıkl~n .hal~e .ken~ileri töyle dura~, Üniversiteye alınacak doçentlerin depolannda vasıta merinde teslim 2l de kapanmış olur. Bu, maalesef dai- eudJ 'e=~:1::.. h== 
arttırmıştı. Harbin dahilde tevlid et- hatti, izlermın bıle bulunması kabil imtihanın dile aid olanı bitmiştir. Bu lira 5 kurup. satılmaktadır. ma böyle olagelmiştir. y . 
tlil türlü tilrltl müşküller dolayısile olmıyan ba gizli ve esrarlı varlık, ci- imtihana rt namzed girmiştir. Diğer Sömikok milvaredatı muntazam - Bugün muhakkak olan bir teY var kova wdillde menfi bir enab 
bunalan ve sıkıJan halk ile hükf.ıme- varlanndaki Rum köylerine deheeUl imtihanlar önümüzdeki ay içinde ya- dır. Fakat Sömikok fabrikasının istih sa o da İstanbullunun kolayca ve u- delll&l'fta bul 
tin arumı açmak ve bu auretıe da- bir korku salmıştı ve o havalinin asa- pılacaktır. salitı bütün ihtiyacı karşılıyamıyaca- cuzca kömür bulamadığı. bir takım da ecnebi~~ 
hiU mukavemeti kırmak teşebbüsleri- yi§i ile alikalı olan iW&f zabit ve Uaen lmllh•nlerının ğı için Karabük koku da getirtilmiş- insafsız esnafın da vaziyetten istifa- n.rilen lumeller, minY_... 
ne de girişmişlerdi. Hattı, Trabzon ~üf~ezelerini de son derece üzüntü- 111.uceal tir. Bugiln Vehbi Koc.; müessesesinde de ~-:ek balkı alabildiğine istismar ~ ...,,,..,wde l'e Şi"9al 
metropolld "Hrillantoe,, hnr.asile lU bır merak sarmıştı. Lisan muafiyet imühanlanna gt - binlerce ton Karabük koku halkın eWğidir. ke~rl Wrilllıtkl pındPıi ve 
llahraman askerlerimize, tef\'i]t yollu Rum çetelerinden başkasına gö - ren 350 talebeden 131 i muaf, 44 kişi emrine amadedir ve depoda 26,25 li- Belediyemizin nihayet memleketi- teki hidlseler, belki Alman 
bir fesad beyannamesi dağıttırmak rUnmiyen ve ilişmiyen bu kuvvetle kuru.na, 77 kişi de B. Jruru. :ıa gir- raya satılmaktadır. çinden gelen Karabtık kokunun 26,25 tine bul Wifadeler taala 
dret ve hlıyanetinde bile bulunmuş- karplqmak arzulanm bir tUrlU ye - mek hakkını kazanmışlardır. Karabük kok fiyatının diğerlerine lira gabi yUJrsek bir fiyata sabhnası- Fakat Derisi • de alıla bl''lllll.._ 
llrdı. nemiyen bu efendiler nihayet takvi- TercUma eallacek nazara pahalı olması ıruvvei baruri- nın kuvvei hanıriye faslal.ığile nakli- mohlyet anedlyor. Blf-.e,-....-r~ 

Cihan Harbinin hitamı, Mondros ye ettirdikleri kıtalan ile lstranea kHebler yem itibarile Alman kokuna muadil ye fiyatının farkından ileri geldiğini ~ 
miltarekenamesinin akd ve imzası bu dağlanna, Belgrad ormanlanna ka- YWtsek tahsil geaçliğine ders ve olmasından ve KarabUkten İstanbul& öne sürmesi cidden hayrete değer oha, ister 
lelldJltçılan coşturmuı ve büsbütiln dar dayanmıflar, kendil~~ h~en milracaat kitabı olarak faydalı ola- ka~ar nakliye fiyatının farkından i- bir keyfiyettir. Zira Belediye lktısad ınemnunlye 
çileden çıkarmıetı. lletropolid ve pa- hemen bütün yol ve g~idlen ba~la- ~ilecek tercüme ~rlerine aid yeni leri gelme~:. . Dairesinin Karabükten değil ti Al - yett.edir. 

k dilerinin ruhani b' mıflardı. Artık o havalıde bir Türk listeler Maarif Vekiletine gönderil - Odun ve komur fıyatlan geçense- manyadan gelen kokun Almanyada JUdi9elerlll 1111 ~ lstlkamll! 
pulara ~uJı:lannı, ldliBelerin ~m; çetesinin değil, bir kutun bile uçamı- ıniştir. Yakında tercilme bürosu rek- neden farksmdır. Kifi miktarda mev- nakliye, deniz navlunu ve nihayet 8ll'Ulllda, ey161 aymdaeberl 
mur ~ 

1 
~'-'-...,.._.. Yacalı annına kapılmıf]ardJ. tör Cemil Bilselin riyasetinde topla- cud ve muntazaman gelmektedir. gümrük resimlerini ödedikten sonra balan -KwH161&ı..r an...ıa 1ı1m1 

_.....m.!JIB8B___..__ ( . . & ... ........, 
. . . DeNtRt wrl narak llBteleri tetkık edecektır. Keyfiyetin tavzihini rlea ederim,, bDe şehrlmbde bu kadar pahahya sa- abnnuyan n siyaset aalıasmdald 

aıuştu. Bu efendlıer artık, kilise ve .. • • • • • • • • • • • • • • H k ki 1 im ld - h •-- · b met lidhanel · ihtiW teşkilitı _ U U U ar Ç•JI YENİ SABAH - Yukarıdaki tav- tı a~ış o ugunu atırl&lüası ıca rolünden nzak••pnlf görünen = bq1ı b'erı. ocalı, haline ko - Manifatura Hukuklular tanışma çayı ~yın 9 zih mektubuna göre şehrimime kö- ederdi. ler Cemiyeti yenldm oı1aya 
IWl Uflardı Bu ~a teleri siy- u~da T~katliyan ulonlannda ıcra e- mUr buhranı diye bir şey yoktur. K6- Büliaa Belediyemizin bu meselede- tar • · . ~ Fiyatları dilecektir. mür fiyatlannda hatıl mahsfuJ bir ki haaasiyetini ıükranla kaydetmek Flllıakika, ftaluıdlya manll-
llhlan~~~ aı::u ı:r: Talebe JU rc.'u teval dtışfiı bile kaydedilmektedir. le beraber lstanbulda kömür fıkdanı- Hllletler Cemiyeti Umaml aaıaum• 
::1or,rikala ~ 1ardı. lanel I EdlllJOr Ancak .,nazariye,, bakımından bel- mn ve pahalılığının bugün bir emri ae bir nota t.evdl etmlatir. 

ent r ~ y~ ~ 8fanbulda tedkikat İstanbul Parti merkesinin açbğı ki de varid olan bu vaziyetin "filiyat,, vaki olduğunu ve bunun önöne tav- Notada, lllep'll Fili hHldimetl, =':' me:n .:!: ~- yapıhyor Ankaraya Talebe Yurdu için şimdiye kadar mer ahasına intikal edemediğini kaydet- sihlerle değil balkın mebzul ve ucuz letler Cemlyet.I paktmuı 11 15 
Cll'lanta.ftt çare;ye d b. h u.d •tt• kezden 6 bin lira tahsisat gelmişti. mek nı ıriyetindeyiz. Zira kara kı- ca kmUr tedari~ edebilmesi için şeb- -!..f ıltri ~ 

, a ır 87v• gı 1 Son günlerde yeniden 11 bin liralık şa henti.z girmemiş olduğumuz şu rin muayyen yerlerinde depolar açtı- :'!.:..re .... _ ...... 
Jete. M1latafa Kemal Paeanm Sem- Manifatura fiyatlumda 80ll 1a • tahsisat gönderlJmittir. Bu tahsisat- günlerde bile bir kaç ton Tttrk antra- nlmuı veaire gibi tedbirtere bq. -~- w :wm. • ._ 

_. çakar çıkmaz, ehemmiyetle el maıılarda görUlm yUbekJitiD &ıilııe la Talebe Yurdu tevsi olunacakbr. Biti bulmak piyankoda btiyUk ikrami- vurmakla geçDebüeceğinl bir kere daa lmll ..... 1d.a W ... 
koyduiu Punto& meeelesi bu iddia ve geçmek için alibdar makamlar fa&- Yurdun resmi açılma merasimi 15 kl ye kazanmak kadar bir talih işi ol - daha zikretmekten kendimizi alamı - lerl IUlhıM e,ı'cr dt tmeıe tolllMlll! 
marh faaliyet idl Pqa, birkaç glhı liyete ıeçmlflerdir. nunuevvelde yapılacaktır. muştur. yacalız. - Wı:ıuka.Mr. 
lcinde Samsun ve havaliainin aaayfa Ticaret Odasında dUn bir toplantı ~~~ llBletler ~ U.....S 
ve emniyetini temin edecek tedbirler yapılmıt ve eehı •utlwleki manifatura ' BELBDIYm• , de, koaeyl 1 u. ... vve1 w 
almı§b lcabedenleri bu tedbirlerin töccarlannın da ftkhieri aJmarak ...,,. de :ıı .a•wwnel tul-

tüihim memur barakarak karar&l- m&Difatura fiyatlannda c&'8lm ytlk Okuyucularımız Fır•attan Bacaları Belediye fA)pW-ılr .. -- e4 PslltJıi 
buu Havaya kaldınmotı ve hemen lleldik ve halkın bu yüzden gördttiU • Bugtt.a, clalla 1'lr '1aldm 
.bal&s ve latikW mücadelesi hazırlı- milekWAtın önüne geçilebilmesi ça - o•yor ki 

11 
latif adeyi açacak 9elerde bir ~ WB)• 

jma bqlamıfb. releri aranmıfbr. ı Dün Belediyede, Belediye reis mu- llllletler Cemiyeti eeleeemda, 
... Tlearet Odı•01n ve htıkOmetin Bilmek Ldzım avbıi Rlfat Yenalm riyaseti altında mirde, Avrupa siyasetinde rol 

Yurdun hall81 için datlara çıkan noktai nazarlanna göre normal za- bir toplantı yapılml§br. lllak lstlyea ltaıyanm Milletler 
Dramalı Halil ve aerkomiaer Cavid manda getlrlhnif malların ffyatıan- Geçenlerde bir çok ecnebi mec- mak için en büyük ve mükemmel Elektrik, Tramvay ve TUnel İdare- yetinin bu toplaatmnda bulmnlp 
n-.ı-ıe _._.a .ı n-ı...-1...x.uH..den mn lüzumsuz yere ytlkaeltibneainhı mualannda lehimizsie yazılmış çok bir fırsat olacağım düşünerek, a- . T lef 'da 
-3~ BnUlua,.an, a111uuu3uu dofru olamıyacağım ttıccarlar da ka- ehemmiyetli yazılar arasına aı- detl çocuk gibi aevindim. lılaaleaef sı, e on ı resi, Sular idaresi ve lwunıywğı lllelMw1 ele m 
ayrıldıktan IODr&, taraf taraf müca- bul ım·.,1 dir T lantı . . '"'·-·- ---=-'-r ..._ __ bu vew Paris- Heyeti Fenniye mildilrlerinin iftirU Zira. 11 kinuaen·el taıibllldıe .._,_ "'-._,__ ~.. e ıVAer . op neticesmde ~ ~ U9UIA ,,_ bu sevincim çok etırmedi. Gördüm 
_.ye •W&M&Ap-"""'- ._._ köytmtbı manif-..,·- mali .. - ..... daha ucuz bir de ... n~-i sızlatan bir ihmali'mi- ettiği bu toplanbda tehirde bu u~ i- ma, resmea llUletler Celllbetlll• 
--1- -'--"' • .a- ıı:a..ı..-..a '-- --~· -...... .7 .... '"'&uu ki bu mUkemmel fırsattan hakki- U!s 

~--=~v:ı~~ =- K-ptan. tekilde atıımuı için buı tedbirler d hatırlattı: le istifaöe edememişiz: Kan:1e§ t- dare tarafından a~ b&calarm tek elkmakt.adır. 
--~- ı-.aao11111&11 ua-a ~- - 1

---·- '----•·-+·-•-· .... ·-. Diğer elden ve Beledı'ye ta-L-..1-n --'-a- ~ tarafta. •-'--
&UIUD- ....-..-.....,....a-.wı 1937 sergisi için eski Trocadero ranlılar ve Efganlılar azamt istifa- nuıuua -..ııau --s- --

tin ve Mihal, Köee Kalink09. Kara - taraftan itlıallt ve ihracat fiyatlann sarayının yerine yapılan PaJais deyi temin etmişler camekinlan- sı ve kapatılması kararlaştırılmıştır. de ~k dikkate şayandır. "81111111~ 
dayı Hıriato ve Arnavutk6ylö Kam- da ylkaek)ik devam etmektedir. Chaillotnın sağ paviyonunu işgal m nadide sanat eserlerile stısle - K•raköy lklprUaU tamir ve komıeyla IRlallerl bıPR h 
bur Pandeli, Çakır Dimitri, Kiremit- Bazı eczalar ile çinko, demir, pa- eden "Musee de l'homme,, ı ziya- mlşler buna mukabil bir.e tahsis edlllyor Jetleıin kalmak ~ 
el Atanq ve Ayayorglli kaptan Pa- muklu mensucat, balık avlama leva- ret etmiştim. Vaktimin darhğın _ edilen camekanlarda adi pirinç llllletler Cemi etinden 
nai 'ftl Pandeli çeteleri ile boy ölçfil- amlannda f!ıtlklra tefebbOa edildilf Karaköy köprüsünün istinad ettiği ele d . Y 

_ ,__ 1 dan bu ziyareti başka bir gUn tek- mangalı, gUmUşlU bir nalın, çok ır. .. d banın . . bo UtönüJelJlllr. 
mep 11118 amı,ıa...t• ~ anl8§1lmaktachr. A1lkadarlar ihtik&r on u tamirine ve yanmasına 

•..... r- rarlıyamıyacağımdan ideta res- adi bir iki nargile, bir çoban aba- Neticede öatlmttzdeld hafta, lıı* 
uaJr&.lere kan kusturuyor, sadik- komitesine yeniden bir çok ılkl-+'er yalanda baf)anaeakbr. Bunma için '"'w migeçft yapar gibi dolaştıfım hal- sı ve bunlar ayarında bir iki Ana- Uda ......., -vam dikkat 
lal mahitlel'de Ttkk _ ......... her.'-- de bulunmnat • ....:a.... Balattaki •• ..ı.-.a... -niden ·-~ıa. .. ..... _.:::-..__~ 

"-~ .. ....-wu de ancak iki buçuk saatte içinden dolu ip vesair kıymetsiz bir takım -v- ,,- _,........ ~~ 
• tanıttariJOl'lardı. Allkaıaya Oklea Heyet çıkabildifim bu, çok bUyllk ve ea- şeyler gördüm. Halbuki ben orada yapıhnıpuo. Köprlde mOrur ve ubu- D... B!ŞAD SA 

Ankara 4 (Telefonla) - BugUn yanı takdir himmet ve muavenet- eesiz ipekli ve kadife kumaelan - nm ıham•mam için tamir ve boyan- ===========:::::= 
~----------.. J.tanbul lılanitaturacılar Blrlifl men- ameli b ile --1 ---
Y4 l Sa 

lerle meydana geldiği ilk nazarda mızı, temibleri, eski yazılanmw; ma ya 811'& J-t-&çaa1.&e. en b h IUblanndaa 5 kJfiliJı bir grup fehri· pıJan ka a miM plerek Tieant Vekilile uzun b.tı:eaiıı anbyabileceji, mtbede işlenmil ka , pencere pak- VaU .. rllll aaerlerl 
üddet -iaminden de anlqılacatı veçhile- lannı, çini maanuatından bazı mo- tetkik edlww 

m a&'UlmUtlenltr. lleJetia sem delleri BeyJı:os ve Yıldıa mamull- ı-· sUnierde yilkaeldiji aöylenc, mani- inaanın yaradılıpndan bugüne ka- lstanbuldaki tarihi eaerlerin tealıit 
... tura ~nun ~·-tıan halrlrı~ ·- dar wl...M.51 iatihaleler çok esa.. tını, babasız seccadelerimizi 'YeSa- uhaf &a _,,_AV.,. ______ _.. e~wea ve m anemı temin malrndi'kt -

TAKViM 

Abone Bedeli 
li lLKKANUN 1939 

SALI 
Tllrldp ...... 

1 AYLIK 
1 AYLIK 
tAVUK 

1-K•rut l700 Kurut 

"' • 14IO • -. -. ... . -. 
maalarda bul•ınmak üzere pldiğl aa- h ve ibnl bir aurette mukayesels ireyi görecefimi tahmin etmipim. bundan bir müddet ene! ~ 
JaeıJmaktachr. ,.. muhtasar maUlnıatıarla, bir Belki bunla;. uu::°1 oı.= di>:e Refik Saydamın riyaseti altında bir 

Tacirler .. .Alınan Yllparlarile !staa- ilim ecJ•mıu olduğu gibi bir mek- yapılmadı1,ek ıçt• iziazaablzf-:_~ komisyon toplanmıpı Bu kcımi8yo • eıaı539- Ayı 12 
bula pleıa mallann konpnentolan teb talebesine de gösteriliyor ve lere mem e ım •

1 
. '. &UAWtur nu faaliyeti eaeri olarak Jatanbul • ••at S•d 

Doy"°' n--'- •--•·-...ı-- tÜC"'"•lara bugün yer yllzünde mevcud insan- !erimizi, sanat eser erimizi göste- d 1---ıı----r--n-.....--...... ~ ..- ,...... ~~ ...... tacak f +~çı.... aki tarihi eserlerin tesbiüne bqlan-
wril.ıniyor ve mallann ihracına mi- lann da tasnifi yapılıyor. Biz recek tanı O""au ... ~dan, IJUltır. Tarihi eserlere k&rll bil.ytik 
aade edilmiyor, fiyatlar bunun için Türkler için de binanın en güel ~~erden neden iatifade etme- bir alika gösteren Vali ve Belediye 
,.aueııyor,, fiklyetinde bulunmut- bir yerinde üç buyuk camekandan Reisi bu teabit itile biaat a.J•kadar 
Jard:r. ibaret bir köte ayrılmıı olduğunu Acaba bu sergmin ve oradaki olmuetur. Dün yanında l&ir Yahya 

Vekllet bu humı.ıan tahkik ettik- görünce, her gün ayıma siyaretçi Türk ko sının mevcudiyetinden Kemal yu--ıer 
ve talebe kafilelerinin dolup bo - salihıyettar .evat haberdar de- ve ~ mlldUril Aziz oldu-

tm 80D1'& ~ t;eeebbüslere &iri- ı.a .;.,, bu verin kemdi i . tanıt ini _, "· ğu halde Eyüp, Fatih. Akway M 
-----------....;ı111.-•ır.. , ..... ., .,m a - ,. ™' Edinıekapıaa tetttkler )'&pllUlbr. 

.................. 
•mlur r . .,, .., -. ... qJıta 
:::sı-. .............. . 
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Balkanlara Fin Ordusu Muvaff a- Köseivanof Diyor ki • 
"Balkan T esanüdU 

Hitlerin Yeni Pl&nı Tecavüz İhtimaR kıyet Kazanıyor için Çalış~~~uz,, 
[Başm.akaledea devam] ı uF•kat Bulgarl•tan t9t3 

Asıl gayritabii olan feY, tehlikeyi ( Baştar~f· 1 incide) ıırafından tehalükle karşılanıyorl.ar. hudutlarını tekr•r almak 
\Başta.rafı 1 incide) !pencerelerini kırmış, damlarım uçur- görmemek için gözlerini kapıyarak , donmuş bulunan gölü geçmekte milf- Um~iyet ~tiba~e, ahali.~ h~ • 

~~· HiUer, her şeyden e~el Sta.- muştur. lakaydi içine dalan küçük ve tehlike- tnli.t çekmiştir. Finlandiya topçu~- kCmetı demlen c~celer ~ükfunetıle, Umldln~en fer•gat 
-thıı.n Beearabyayı almasını ıstemek_te . Muh&rebe Vaziyeti ye maruz bazı devletletin halidir. na bu suretle kolay bir hedef teşkil ?'1un Sovyetlerle ım~ladıgı m~ah~e et• 11ez,. . . 
'Ve Sb.Uni buna teşvik etmektedir. Berlın, 4 (A.A.) -. A.lm~h ordusu Binaenaleyh, vaziyetin inkişafı, bey 1 etmişlerdir. Buz bazı noktalarda mu· Jle ve devlet merkezı olan şımdıki Paris, 4: (A..A.) - Parıs Soır ga-
r"!lb.ıı.kika, eğer Sovyetler böyle bir başkumandanlığı tebliğ edı~o~: . nelmilel münasebetler sahasında iİü- hacimlerin ayakları altında kınlnıı~· ,J'erluski kase bll&ile istihza etmekte- zetesi, Sofyaya hususi surette gön. ~ 
!Jer~e kalkarsa, Rumanya, müt- Garbdc, kaydtdilecek mühım bır küm sürdüğünü gördüğümüz zihni- tır. dir. . . . derdiği Saucrweı'~ Bulgar Başvekilı 
tefikl~rbı asken yardımını taleb e • hi.dise olmamıştır. . . . yet ve icraat bakımından muhakeme ıooo Rlffl Askeri Mahvoldu 

1 
Gv..eteler, Sovyet askerl:rının~. ~~ taraf1ndan verilen bir mülakatı neş-

dceek ve Hitler bu suretle harbde 3.kA.nunuevvelde lngılız tayyarele.n edildiği takdirde, Finlandiya harbi - Londra 4 (Hususi) - Finlandiya-ılan_diyalılara sili!ı atmaga . gonül· retmektedir. Y~ın başlığı şudur: 
ltUslann yardımını temin eyliyecek- Behgoland adaaına taarruz te§ebbil: nin bir hatime teşkil etmemesi lazmı- Jılann bildirdiğine göre Fericoki or- len razı olmadıgını kaydedıyorlar. "Bulgaristan bır komşunun muh
t!r. stlnde bulunmuştur. Alman hava dafı geleceğine hilkmolunabilir_ manındaki lağımlar patlatılmış ve Matbua.t bun~ dair :i~i ~8.dise .n~et- temel mlişkülatından istüade etmek 

St.a.Un Almanyadan Yol İstemiş bataryılları l:.u taar~un tahakkuku- Fakat Balkanlar ne Bafök sahille- 4 piyade bölüğü teşkil eden 1000 ka- mektedır. ~u:ıayıar, ikı a ~Jken rovel- niyetinde değildir. 
Londra, 4 (A. A.) - ~ sabah na ~~i olmuştu~. Küçllk bir balıkçı rindeki küçük devletlere benzerle~, dar Rus askeri mahvolmuş, 4~00 es.ir v~It:_:-ı: ... m~lar ve diğe~ .. askerleri, . B~ ~ül~atta. Eulgar ~aşvekili, hiç 

l:>auy Sketch ga7.etesi, Stalımn Şimal gemll:lıne atılan bır bombadan baş~a ne kahraman J<'inlandiyahlarn. Bır alınmıştır. 18 Rus tangı tahrıb edil- bır F L,landıya alayına hucuma ge - bır ıhtılaf ıstemıyen ve bır komşunun 
deııiıine doğru Kiel kanalından geç· hiçbir hasa.r yoktur. Heli~ol.and. lı · kere, coğrafi vaziyet ayni değildir miştir. Ruslann Helsinki hava bom- çinnek için mitraly?zle tehdide m~- mü~killatından istifadeyi bile diişfuı
lllek üzere Rusyaya rij(;han haklan mamnda _bir Alın.an k~vazörüne ~· ve siyasette coğrafi va~iye in çok bü· bardımanında 250 kadın ve ~ocuk öl- bur kalmışlardır: Bır başka aefa bır miyen Bıılgaristanı~ milsalemetpcr-
Perınesi için Alman Başvekilini taz- bet olduguna daır lngıltereden ven- ilk rolü vardır. Saniyen, Şimal dev- müştür. · So;·::et tayyarcsı b1.:yaz ba~rak çe · verliğine işaret et.tıkten sonra Bul -
Yik ~ttiğini söylemektedir. Alınan~a- len ha~rler tamamile yalandır. ietleri garb devletlerinin garantisini 1 JO ttalyan T:ışyaresi _Geldi . kerelı yere inmiş, ta~~ar~~~ler ~ar - ,: garistanın Balkan ~Udtine oeva.'11-
~ ileri sürdüğU sebeb Categadda ıs- lııgılt.erenin Ve ~lmanyanm kabul etmemek gafletinde bulundular Londra 4 (Hususi) - Fınlandıy~- ~tmek ısteınedıklerını so~ lemışler- lı bir surette çalıştıgını ve bunu kc;ı-
~na.sız olarak maynler dökülmesi Gemi Zayıata . . ve yapayalnız kalırlarsa kuvvetli nın ltalyaya ısmarladığı 25 Sav?ıa , dir. . . .. • . . diRine bir çok defalar sempatı -
lli!l Rus gemilerini tehlikeye düşür- Londra, 4 (A.A.) - Amıralli~ da- komşularının taarruzuna uğramıya· tayyaresinin 10 tanesi Helsinkıye 1:.Usya Finlandi)a lfokumetiru sini isbat eden İtalyan hoşnudsuzlu-
lllesi keyfiyeL'dir. ! !resinin bildirdiğine göre, İngiltere caklan ümidine düştüler. Şimdi bu gelmiştir. Tanımıyor ğunu göze alarak zecri tedbirler za· 

Daily Sketcb'e nazaran hakiki se- IAlman denizalb g~ilerinin. hatırı~ • yanlış ve köhne manbk ve nıuhake- :a-..ı Rus Bombardıman Ts.yyaresi Lon~ra, .4 . (Radyo) ·-- l{.?miı:ıerler manında dahı tatbik ettiğini hatır • 
bel> Stalinin Balbk denizindeki Rus ması ve zaptedilmesı neticesınde, şun melerinin cezasını çekiyorlar. Coğra-ı Düıiüriildü Mecl~sı Rt'.ı.sı Molotof b.ıgmı ls~eç tatmıştır. . 
~ti için rahat ve bilhassa ucuz diye kadar 144 esir ~r. . fi vaziyet onları kudretli komşuları- Amsterdam 4 (A.A.) - · Telegraph masl.ahatguzaruu kab~l. ~~~k. Fm- Başvekil müteakıben Bulga1:3tımm 
bir llıahreç elde etmek arzusudur. İstimald~ _is~at ~en Alman ti- nın eline düşmcğc mahkum, dünya- gazetesinin Helsinki muhabiri, 12 landı~a . sulh tekhflerııu ıttıla .-·es - seneb&mnda Balk~n ~aktına_?1:mek-

t .\hnaa Deaiultısa Ve 1 Maya caret gemilerının adedi 33 ve bunla- dan tccrid edilmiş bir mevkide tutu- bombardıman tayyarcsinden milrek- ~.~ııştu: .Moh.>~of ~.v~et H_us~~nıu, ten ne Rebebden ımtına ettigmı an • 
Gemiai Batınldı nn tonilito mecmuu 171.390 dır. keb tam bir Sovyet filotillasının Söz<le l' ınlandıya hukumetı., 111 ta- !atmıştır. 

l.ondra, 4 (Hususi) - Bugün 3 Üç ay zarfında, İngiltere, umum yo~i asi hadiselerin inkişaf tarzı da Finlandiyalılar tarafından lmatrada nımadığını, ancak l<"ınlandiyr. komii- Bu sebebler, daha pakt akdedildi· 
~ denizalbsı imha edilmiş, bir tonilito hacminin yüzde dördünü kay ~ anın, ne garb demokrasile- tamamen mahvedildiğini haber ver· nist hiıkCunetini tanıdığını, binaena- ği zaman kendisine bu imkanı v~r • 
dördüncüsü de Bristol kanalında Yil· ~tmiştir. A~i müdde.t .zarfmd~ İn- :iıı müe~ bir yarclım ve müdaha- mektedir. Diğer .. üç filo~il!~· H.elsin - ı l~~h v:ri~ecek bir cevabı olmadığını mcmi§ ~la~ sebeblerin. aynıdır. Zira 
~ştır. giltere, 21 milyon tonılitoluk ticaret lesine imkan bırakmıyor. Amerikada ki dahil olmak uzere, butun Fınlan - , soylemışlır. pakt .Noyyı muahedesıne sadık ~ 

8ugün bir Alman mayn gemisi, Dıı gemisini seyrisefere indirmiştir. kabaran nefret ve galeyan dalgası ' cllya cenubunda cereyan veren muaz- KuR Donanması Muattal Mı Kaldı! komşularla mevcud hududunun mu· 
llhnarka suları açığında bir mayne Alama bıneatuma Müsaderesiadea Baltık kıyılanna erişinceye kadar zam elektrik fabrikasını bombardı • Slokholm, 4 (A.A.) - Tallinden dafaasını takviye etmekte~. ~~-
~ak batmıştır. Sonra . kuvveti sıfıra iner. Binaenaleyh, fır- man etmeğe çalışıyordu. Finlandiya bildiriliyor: Finlandiya sahil batar - garistan ise ~yle ~ir taahh~e gınşe 
~ndra, 4 (A.A.) - lngilterenin Londra, -i (A~.) - Alma~ ibra- sat bu fırsattır ve bunu kaybetme- bataryaları 11 tayyare düşünnüşle~· ı yastnın ateşine hedef olduktan so:ı • mez. Bulgarıstan bır gU~ ıoüsalanE:t~ 
~ tonluk Eekdene vapuru mır.yne catımn mtlsadereai baklcmdaki Fran- mek li.zundır. Nasıl ki kayıp ta edil- 12 tayyare de Finlandiya tayyarecı- ra, dün buraya gelen Kirov Sovyet perver mllzakere yolu ile 1!~ ~ki 
~ak batmıştır. 29 kişiden r.ıürek SiS - mgiliz ~e~~ d~ ge- memiştir. leri tarafından yere inmeğe icbar i!- kruvazörüniin mürettebatı arasında hududlarmı tekrar ~l:nak ~din -
~olan mürettebatı ku..""İUlarak bir cıe meri~te gırmesı munasebetile -~ Fakat Balkanlar böyle midir? Bal- dilmiştir. müteaddid yaralılar . bulun~tadır. den. fer.agat. edem~z. A Bulg~~ 

OÇ)'a limanına çıkmıştır. meseleyi mevzuu bah&eden lngiliz k la d k" d .1 ti içlerinden birine So\-yet Aı;kerleri Neden Ayni membadan verılen bır habere vazıyetı sarıh, samımı v~ duru6ttur. 
Stokııoım 4: (A.A.) - Jsveç ban- matbuatı müttefiklerin nihai zaferi Ü· akn br la ı keb\. eter üzün ancak bir lterlemiyorlarmış '! 

1 
göre, kruvazörün Estonyada tamiri Bitaraflar paktına gelince. Bulgar 

d........- ' bu b' 1ır h · tini vu u u aca ır ecav k hük" • tin b h usta bir maliımat k-.aı ltudolf yük gemisi Malmce'ye serinde .a '111 anın e ~mmıye . "merhale,, teşkil ettiğini, müteakib ' Berlin, 4 (~.A.) - ~fos ~ova ga?.e-llçin anlaşmalar yapılmıştır: . .~e C:.. u. us .• 
"\JlbUr naklettiği mrada bir serseri tebarüz_ ettirm~ ve müt~ıklenn merhalelerin kendi esaretlerinden vü- teıerinin ~eş~ıy~~~~. S:~re,. sovy~t 1?· Sovyetleria, yeni elde .ettiklen Bal- v~rı~ış d~dir. Fakat hükumet ~er 
~ maynm· e çarpmış ve batmış- bu tedbirlerden bitaraflann ugrıyaca- d b 1 - 1 mıyacak kadar taatının ilen yunıyuşu Fmlandiyaıı-, tık memleketleri üslennde bulunan turlu 'teklıfı Balkan barışqıa ~idim bt 'l.. . • . be . d it cu u acagını an a . ı . . l ak il tetk k amadedir Şu 

• "-> kia>11en mürekk" eb tayfa tahll- ğı zararları ımkan nıs tın e aza • k"" be . • d klar mı~·-? ların h"r tarafa torpıl koyma an yu· cüzütamlan .Krorıştad'a dönememek- om arzus e ı e · 
ti "9"U or ve yınsız avranaca "'""' . \ ' . · mili t· · 
)e filikalarına binmeğe muvaffak mak·niyetinde olduklarını yazmakta- Bu ne kadar 'b örünürı:;e görün- zünden durmuştur. tedir. Çünkü Finlandiyalılar, Lenin - şartla. kı, bu tekl~ ~~ga~ .. e mm 

"-uttur. dır. .. bi . k gant·mgizce Balkanlar Pravda diyor ki: 1 gradın önünü maynlerle kapamışlar- hayati menfutlermı göz onünde tut· 
Chr . 1 tesi . b sun, zım anaa ı ' f ·11 k 1 t l clı Salımere Düşen Maynler News onıc e gaze • yem a - b h k'k ti 1, kl rdır Fa- Her tara a torpı er onu muş ıır. dır. Finlandiyalılar ayni zamanda el- ma ı r.,, 

.A~ • ihr .. d u a ı a an amıyaca a . . k altı dük 1 . ----------
,. -""'lSterdam, 4 (A.A.) _ D. N. B. luka ile Alınan acatının yuz e kat Balkanların mUdafaası bakınun- Sokaklar, evlcrın apı arı, - \erinde bulunan bUtiin denızaltı ge • L ,J lf t 
~ı bildiriyor: kırktan _fazı~ dura~ ve. Al- dan, başka amiller de vardır. kinlar, daireler her ~a~. t.o~ille do-/ miJe:ini de seferber etmişlerdir. • Onf1ranın şaa f 
'a.hı~r ve pazartesi sabahı Hola~~ man~ayı takrıben senevı elli mıl~on Macaristana yahud Rumaııyaya ludur ve bunJar karla .~rtülildur. ' Bu şemit altında Rus filosunun, ( Baş taraf..ı 1 iıır.ide ) 
~. Scheveningen ve NoordvıJk Sterlingden mahrum bırakacagını vukubulacak bir Rus tecavüzü başka. Ruslara Gore . j karadan hareket etmekte olan Kızıl- , ve ga:-ck Baltık deYletlerinin 
~ ~ kısmına müteaddid mayn- yazmaktadır. . taraflardan bir aksülamel tevlid -et- . Mosk?~a. 4 (A.A.) - Ta.1 aJa!lSı 1 ordu ile işbirliği yapabilme&i pek ~e ~:~~t ijgar.li alUna girıııeai, Alman-
.._ SÜlilklenip gelmiştir Yalnız bu H'>laııda Hududlan Gecelen • ah'-A· d Bir kere Rum .. -- diyor kı. , mtimkün d_-:;ı'tlir pakt . 1 ~1 ı'çln ile 
~ · • ınege m Kum ur. , .... ..- ~,,, · ;->0vvot ının ınıza.anm_, -
-.._-:-da 25 tane mayn görülmüştür. .. Kapanıyor . ya İngiltere ve Fransa tarafından ga- . ~eri mınta.kaya mensub ~talar t ,·e;te Mlid"fılft Tertibatı l ri sfitiller. ~saslı şartları teşkil edi • 
~~nbir_ka~tanesisahilde .pat- Br~ksel, ~ (A.A.) - Gazetelenn rantiedilmişbulunuyÖr.Binaenaleyh, ılen hareketlerı~e ~evam . etmışl~r · ı Londra, 4 (lit sust} _ t sveç mü-\ y.:-rdu. 
~- Tehlıkeli mıntaka teşkıl e- yazdıgına gore, Holanda makoınıab, bı·r Rumanya taarruzu Balkanlarda dir. Murmansk ıstıkametınde rıcat dafaa t'!rtibatı alr.ıaza devam ediyor.

1 

. 1n · ıte. "L"' s;ov 
~a.ı..: ~ · l 'Hl d Bl"k hdd kte ı ı:.-.· 1 d" ktl 0 Buvaın& gı ıe-s:ransa-... b.... --Ul kısmı ve Schevenıngen nh- gece erı o an a - e c;;ı a u u unu müttefik ordulanndan mürekkeb bir etme o an s: m an ıya ı a annı S'mal isti! kaml:mnı tı.kviye için b1r . .'-. .. . . aki 
"""Ql "A''- · k edilm"ştir sıkı sıkıya kapamağa karar vermiş- . . tak'be d k · Oukht .., . · . · yeUeı Bırbgı muzak~relerırun m 
k-~ yasa ı · . harb rebhcsi yaratmak zarundır. Ma- ı evam etme teyız. a, kısım efr.:ıd ınlah alt .• ıa alınmıştır. ~ . t d sebE>blerin bu 
~~ada söylendiğine göre bü - lerdır. carlara karşı garb demokrasilerinin Rcbola, Porsozere ve Pehrozavodsk Botlan adasmn tnkviye ~ntaatı gön - k~~kın~ C ın ~ç ek en i.fva edi.lnıesile 
'tttUt:, ~ ınayn tarlası yerinden sökül- lngUlz Kralı Garb Cebhesinde bir taahhüdü yoksa da İtalyanın la- istikametinde kıtalanmız hududdan derilmiı:ıtir. Finla.ndiyada lıarbct.nek ~1 ıl ~ bi.' 'sralm şt i'illıakika. 
"1.: \'e Holanda sahilinde karaya · Paris 4 (Hususi) - İngiltere kra- kayd kalamıyacag-ı büyük bir kuvvet- 145 kilometre öteye kadar ilerlemiş - üzere pek çok gönüliU ynılmakt.?..dır. koı~~ca.fsü ~. ~~ .... 9'u ~· Fransa 

~"..., ·- -'-....:1- lı Ge ı... ..... n9' b' İngill to ·c1o 1 di K l" be h d k taat.ı 1 bugun 1 şa ~ık.116 .... e gore, ""V'-ur. Dıger b&T.ı mıntak.-aum orges """6....... ır z rpı · le iddia edilebilir. Hatta İtalyanın ta- er r. are 1 rza ın a, ı mızı Roma.da Rusv9 .;teı. ?ıine ViUnn.yi!t!.er , 1n ·u · So. tı Birlig-ile 
V 'ldiğin-· .. ala da ·1 f k ti d 1.. d · Gl h ter · · • J ' e i t..eı-enın "ye er llla en e gore or ra. sı eve re a a n e 11.ar eşı oc s kib etmeğe başladığı siyaset Balkan- Mustamaeki istasyonwıu işgal etmış- R 4 (AA\ B <Tiin Romada t -~ ., __ k 1 " F v tn • 
~ ımı... Harb" el dük ld v hald Fr el . . . . . oma, . - u.,,- yap ıg. mı~ ere e., ransa e 

l'ıh~~ ge "'tir. ıngen va- ası o ugu e ansaya g • 1 da değil Rusyanın hatta Alınan- lenhr. Balttk fılomuz Fınlandiya kör- . . . . 1 h' _ ->ıt . F"nlandi ve Balttk dev-
~ bir mayn patlamış, 2 kilomet- miştir. Cebhedeki askerlerini bizzat ar . • . . . . .. fezinde kUçük ve büyük Sursa.ari Fınlandıya lel.ındP ve Rl:aya a ey ın fo&& er~~n 1 . Y~ • 
""' Çevre . bul 1 . teftia edecektir yanın bile hakimiyetine şıddetle mu- . , , de yeniden tezahürat olmuşmr. letlennın tamamiyclıne dokunan Sov 
~ dahilinde unan ev erın · manaat tarafdart olduğunu gösteri - Tavassaa~ı ~e Tytaersaary ~nnı Ü . .t tal besi kafile halinde yet talcblcrine muvafakat etmemele-

. alkanl da üşterek bir b işgal etmifti,r Havanın fenalıgı hava nıversı t. c . - b F 
p 1 R l yor._B ar · m are- faali etine mini olmu tur. Finlandiya el~ıliğinin önüne giderek rinden dot_ayı ınkı~ ~gı1LUllş • ran 

'\Qrabii k U Ş • ra n = =: ~~::::ı~: lU~ Ecnebi Hcl~yi Terketü Finlandiyay~ alkışlam11ş!ar ve Rusya- :aas:eo~!~1;o~e=8!~1': ı:u: 
lı H d d d · t ·· h • reti Londra 4 (Hususı) - Ruslann va kat>Şı bagırmışlard r. . . Bal 'lQV U Q Un Q bile talya müda ale ebne"' za.ru • . • . ,· Finlandi a el isi ban..ona çıkarak tere ve Fraıuw.nın Fınla.ndiya ve -

.zaaı ni duyacak ve Berlin mihveri ile Ro- Helsinlu teshm olmazsa 800 tayyare! .. . Y ç kk·'- trn - uk memlel etle-i nezdinde bu mem • 
·ıe h" li a.zJ l b" lezahW'Cillere teşe w· e ·ege mec- • L • 

" ( Başta.rafı 1 incide ) · ( Baştarafı 1 incide ) ma mihverinin ça.rıqması gım bir za- 1 ve ~ ır g ar a _mnazza_m ır b! 
1 

t tebtlerin den.iz Uslerinl \'e Ö7.el, Da· 
~ )\l>bfım tetkı1catta, kömUr hav- Almanya.nın doetu Rusya hakkm- ruret, vakayiin icabmdan, tarihin in· hava hucumu yapıla.cağına rlaır teh-ı lU" 

0 muş ur. _ -· go ..e Aland adalarını So~tler Bir-
~ ÇOktanberi düefuıWdüğil gibi da yeni ve tayanı hayret entrika- ki~mdan ve eağrsfya vaziyetinden di~eri ~e ecnebi ~aret he~et-1 . Nüma~işçil~? Sovy~t elçı?gın~ li(.i emrine vermek için teşebbüste 

'--~- '6i~si ramanınm artık lan meydana çıknuştır. Skoda silah doğacaktır. Küçük, müstakil ve hür lerı Helsınkıden ayrılmışıardır. Fin -ıgıtmelerıne mam oJmıı.k ıçln polıs fev bu1,.nmalarını ısrarla istemiştir. ln
~~ olduğu netioesiııe vardmı. fabrikasına. meıısub· dört mühendisin' Balkan devletleri İtalya için rahat. ~~yayı terkeden yabancılar 10.000 kaliide tedbirler ~Jmı~r. gfü;,re ,.~ Fransa, bittabi küçült mem-
~ güne çoğalan dahili ve sınat lstanbuldan geçerek lrana gitmiş ol- arzu edilir ve istifade olunur birer kişıden ~.uladır: . . MiU~tler Cemiytti İçtimaı Ve Ortaya l~ketlor=.tı tamamiyetine halel veren 

L.. ...... 'la.,~ ihtiyacım tarp4yabllmek için duğunu temin edebilirim. komşudurlar; fakat kuvvetli bir Al- Fin hük~eti !lelsinkıden ayni - Çıkan Jfü Vaziyet bu tcklif!er: bu küçüle devletlere tcb-
~ 1i.zmı gelen tedbirler, yani Bu mühendisler Irana Sovyet Rus- many& müthi~ bir rakibdir ve Bolşe- mamıştır. Bır sıgınakta toplanmak- Londra, 4. (Hususi) - Cc-:ıevren:n liğd .. n imtina etmişlerdir. Bunun Ü· 

L. ~ ıneseıesi, amelenin daimlleş - ya - İran hududu Uzerinde tahkimat vik Rusya bir fel&ketür. Balkan ceb- tadır. . . . .Milletler 0-..ıniyetini içtimaa daveti 1.etine araya nazi Almanynsı girm~ 
~~esi hnkinlan, sıhhi ihtiyaçları, vUcude getirmek o.zere Alman hülcu- hesi böyle akla gelen ve gelmiyen HfJlsinkide Vazıyet b!r takım ı:r-lihinı m~leler meydana v~ her :::aman olduğu gıöl hu endişe· 
~ '9e havzanın bir elden idaresi meti tarafından gönderilmekte imiş- mahzurlar ve tehlikelerle dolu olun- Helsinki, 4 (A.A.) - Reuter ajan- çıkarmıştır. ~ri n"""3.rı dikkate almıyaı-.Jt Sov· 
~ ~ gelaı kanuni teoebbft.sler ler. Sovyet Rusya - İran hududu U- ca, oradaki barut fıçıSma. kolaylıkla sı bildiriyor: İtalya .n. U.nunuevvelden itibaren yetlcr Bfrli~le bir pakt imZ8Ll mu· 
~ lten, tstihsalln sektedar olma- zerindeki tahkimatın inşası hakkın· ateş verilmeğe teşebbüs edilmi~ec~~ Helsinki boşaltılmaktadır. Şehirde ka.nu..n cemiyet azaiU olmü hakkı- hbl!inctJ &ı!tık devlet!'>rl ve Finlan, 
~ l'~ ıneeatnin ahrııkli olarak de- da Almanya ve İran hUkQmetleri a- zannolunabilir. Onun iç.in, şımdikı kalması için hususi bir sebeb bulun- nı kaytetr.:ıel.-ıedir. F&.bt isterse, a- i~ıacı. Sc.-~etleri S47'Ml bı: aln.rak S.. ~ bwmalanm idare ~ rasmd& İran hilkfuneti hiç bir taah- harbin seyri Almanya lehinde büyük mıyan herkes, çıkıp gitmeğe mecbm· 1 Yl!l 9 ve l1 in1',Jd t~ttm.ı.iarda bulu-j ~ :-aeır.!t>k~tlerin \stfkI!Jtr.i feda e!· 
-....' ltllltetıal8'alar ve alikadar \it- hilde girişml§ olmamak ı;,artile bir bir inkişaf kaydetmedikçe, Fransa edilmektedir. Her taraf donmuştur.' nahiJir P.•J, Ro~am<l ootaı:J!fı s!yasi • ~ .,, 
~le birlikte tedk1k ettim. Va- anlaşıııa yapılmıe ve Almanya hüku- ile İngilterenin her tarafta. teşekkül Otomobillerin, kamyonların ve ara - istikamete balbdır. • ~~ 
,~funıuz neticelerden memnu- meti bu istihkamların inşası husu - edebilecek cebhelerdeki müdafaa ve baların tekerlekleri sık sık kaymak- Sovyetle.rtıı emrl altına ,mm ı... • Sıhh•f V&kf 11' 
~ ~nda lcab eden eslAha ve m~a- taarruz kabiliyetleri esaslı bir zafa tadır. tonya da aı~ asuıdlr. \ Q i 
~'4 Vetm arkadatım, lcabeden tı temin etmeyi_ ~~de etmiştir. uğrıunı:.dıkça Balkanl~a taarnı.z baş- ı Bu sene nobel edebiyat mü.kifatını Bu fleferki Jron..ey ı.,,tiınama Yu - Erz'tncanda 
~~ bazırlıyacak ve bu de~ • ..__.__. • • • • lnmaması muhtemeldır. kazanan muharrir Sillanpaanın evı oslavyanm riyucıt etnıul lhımdı, . 

~ ~ taı!ııet Meclisinin ımı.. Yanı lran Elçısı ıtı.. --···-· ... ~~~ •. ~:!:1!.~~~ .. bombalarla yıkılm13tır. ~lkiıı Beıınıt hftkftmetı muu»yet .ınmncan, 4 (HUSOllO - Sllıhu 
~k~· madnamesini Verdi .ı: ·~ lh.zırlaaaa Bi~ ~! almak tstemt'dfğindeıı r.ıy.ü>et Belçl-'VekflJmiz dckt.or Ala~ buraya gel-
~ da IÖllt8r • _ İran Şehırde kalmasına ızın verilen ka a intikal etnıiftir. di. VUly~ Parti, Wtye ve kuman-
'- '-ababbetten P mllteb..ı- Aııbn. 4 (A.A.) Yeni bö- Karadenizde Dolaşan nadir kimselcı· arasında halk tabaka- Y . da.Dlıtı sayaret cı:tı . .Buradan Teraan 

L_ 7WI elclıd Khımt Ban bu gttn saat sına mensub bir kadınla gör\iien Konseyde ~Um~erı ı,..~ .ı.ı. mınta.kuma p!ecckür. 
~~ Anlmnp DOllll1R H.80 <!. Quıkaya köekUnde Cümhur Alman Mayni imha Reu.ter muhabiri, kadına ne yapmak olan devletlerm. lbltesi ııllJAıır. . . 
~ 4 (A.A..) - Bqyekll nl8imts ~ni.1 tarafından mutad me- Edı"ldı" Diyetinde olduğunu sormuş, kadın Belçika., Bo!rv~ cm. Dommik Mili t h ~ r inde 
~ ,~ Baydam refak•tiDde İk· ralmle bJruJ tdilerek ltimadnamesl- IU cevabı vermi.§tir: Cümhuriyeti, l"raDSI\, lıtgılı... Tu- .ı e !t:C ıs_ .. . 

Y'1csıt aa-a """"'... •-L--'-·1 • tal..ııfhn 1 ..... 1...w- ' fta l • d K de . .. fL·-1 T -~ T--1 .An1rJr&., 4 tA ,\.) - Büyük Mill.:t \t....~ -Y ,.._, ııu..-au.ıua •- 9>'RiM.Uf1w. Geçen •. a. çın e ara ruz, •- Noel bayramına hazırlanmak nanist...:l aan. uı.ıya, .._,~ J.uu ~-et Canıteziıı riynse-
~ a .. ~ Tarhan oldutu halde, KabW eenuında Hariciye Vekili lğneada ch·arında görtllea scnerl için evi tamir edeceğim. Ruslann es- 7~lani.ill, Por.ı, ~ So~ n.,... ~::!1e~ bazı az::ının me-
~ tı~t 18,30 da Ankarqa d&ı- lfl.kr4l Suııı.gotıu da. hazır bulunmuş- mayn buradan gönderilen miifre. kisi gibi yaşamamıza mani olacakla· Yug~avya. . . . 
~ ~ uehıimlzden qn11r.- " tur. ze t.a.ııı.fıııdaıı imha edDmlştir. rını zannetmiyorum. Cemiyette Rmıvanm mttrnee*li, zunJy~t~erme aıd rı,:aset ~ıvanı t ez · 
'-'~ htık&net ve putl erkim . Bu ma.ynio resimleri aJmmıı ,.e Halk sa.kindir ve soğukkanlıhğını 1932 de Fbl .. ndiya tl& ademi ttıaY1t: •7el!'ııı ~ etmı3: ~r~af Uru.c.:ı 

milesBeeelc v. Jl...av~a liudle refak:.t ~tıilittr. v..pılan t.etkikler neticesinde Al- muhafaza. etmektedir ktın . 1 . ndikl U>ndl'll Sf'· ~l\dllrlt?~fmfog ve Yükseıc M~endıs t.._ -: # , J- • pa ı ımza ıy~n şu . . . 
'btr ~eri mMUrleri ve kala· An.kua, { C.A.A.) - ıtaber Uh • maa malı olduğu anla111ın)itır. Ra9 Askeri Flnlandlyalıla.rla firi Maiskrdir. :~t'.nıaa i~tlr•k etmi.- M"1lt ~n 1936 vıtt b~30.bı l:atlS!:le 

~ lıaıt Jdltleol toratmdan u- >ı;.ı nıuıarım Jlqvokıl doktor Ro- llarwllılılzo baqi ladklo geldl· ı lloriıelmek lstrmlyor yeceği ve Rlısyanın bu baha.-.e ilo ce- 3ld ın..·.z1'·lı<l•r. kabul etu:lttfr . 
...... -. tik Saydam ya:m t'tıtledn evvel oeh·ı il t.et.ldk ecJ.llmektedir. K6ylere SlğPuan1ar fiil/ salıibleri ta· miyetf terkedecP.ii aöy!enmektedtr. Yeclis salı ~~ü to)llanM•ld-a.uw. kadar BqftM. dmbe avdet etmil •~ ' 
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ch!3!!~ ~~e~V::l i:~=d~s!~!: .• ~ ~ • t tan.tbeuldBblidr_le~ ha~d_ı . 11as· . . " • s . e e ıyesı şe runızın 
ıkı kadını bıçakla yaralıyan ve yaka-
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• • . tahan "ht" te · t k ··zere 
1 

H'" .. d"' dl" . . • e ı ıyacını mm eme u 
. a:ıa~ usnn ~n. a . !~eye verılnıış, • ı esaslı tedbirler üzerinde tetkikat ys.P 

--
Resmini · istemiş ı ihtiyacı 

ıkıncı sorgu hakunlıgı~de. so~g~sul. Yenı· Sabahın Mu"sabakası • maktadır. Sıhhat Vekaleti matbuatıll yapıldıktan sonra tevkıf edılmıştır. • • j son günl" erdek· · . t naza.fi 
H'" .. .. 1 "ddi k d" • ı neşn)!a ını wmu, şoy e ı a etme te ır: • . dikkate alarak ·şehirdeki hastalıs.ııe 

Bunlardan başka düşünülmesi icab emrettiği ve ismini muhalif gazete-, -:- Aysel evvelce benim metresim- • 500 K •• • • 1 'hf b · ıcst· ~en bir .nokta daha. vardı. Kabul ve !erle teşhir ettiği için hi~ sevmediği di. ~onrada~ ayrıldık. Kendisinde • ar11mıze - -----.. • 1
1

11 ıya~\:~- unun ne mftarının }3elt-ıtırai edilmelidir ki, Demirci Meh - ni pek iy bildiği, Damad Ferid Paşa benım resmım vardı. O gün sokakta • • · 11!!1!'"'·~ ~~ , ~ , B diş. ~ dı gı e~afında sta~bul . tif· 

ed Ef h ıi · ek b a·· ·· · 
0 1 

k ... a tl d · · · t d' v 1500 L ı k , • yesın en genış malfimat ıstemış 

Demirci Efe Je 
Hoş GP-çinmek 

m.. e, o ava nın ger .~şı o- uzeru:<lc dU!mu~tu. nun, meme et~· s .a 11?_1 ~e resmı gerı ıs~ ım. er- ı • ıra 1 -~-·.ı-~ ~yıJ • Sıhhat Vekaleti Beledi ede bilhast'~ nfü~ saltabaşlan ve gerekse mucadele ve ınıllcte. yaptıı;ı ve yapmak tasav- medi. Kufüre başladı. Kerune d~ o- • • • _,,--'" • .. .. Y n . ;ı fı_~ır ve cereyanları. na muhalif boz - vurunda bulunduğu fenalıkları birer nunla bırlık oldu. Ben de bı<~agımı 1 •Hedıye Verıyoruz v ,l~J ~ 1 / \ • İst~nbulun b~tün hastahaneleı'W_. g~cu b~lan üzerlnd~ büyük bir h~- birer_ oı-taya koymuştu ve nlhayet, çekere_k yaraladım . ., .. .. .. • . ~ /;' · • •• . ,,., ~ • doguma _tahsıB olunan yatak aded',
1 

kum ve nüfuza maılkti. Ta zeybeklığ! tkendı~ıne zanırlı telkinler yapanların Kerıme ile Aysel de, Husnunun • "YENİ SABAH,, 7 Birinci- f.~- '~ , :r. , • nın miktarını sormuştur. tstanb zamanından beri bu gibiler üzedncle niyd ve mahiyetlerini teşrihe koyul-/ k~ndilerini çağırdığını, yanına gider 1 • kanun Perşembeden itibaren lij, ~ , "":" , .··.· • ~l~yesi son günlerde hakikate.il 
büyük bir korku bıralumştı. lın'••tu. gıtmez de bıçağını çekip üzerlerine • karileri itin gayet cazib bir \ • . . ..,. ; ,. • ihtiyaca nisbetle çok az olduğu t" 

Bu sebeble, bilhassa o gUnkii ahvaq Ku,naı;d:ınm haklı ve tatlı sözleri, hücum etti_ğini söylemektedirler. • müsabaka hazırlamıştır. Bn ' '\_. ~ _ _' .:~ ·• bit olunan doğum yataklarının ar'"" 
ve vaziyetin icabı olarak milli ırüca- ·ö~üo!er! kar~ısmda efe bir hayli dil- Açıkgöz hırsızın tevkifi • müsabaka okuyucu i~ln ayni '".2._ .,.,...- • ."-i-· - • nlması için ciddi tedbirler aıınışU'' 
delenin devamı, civar lsayiş ve inzi- '§Ünmü~tü. Celal Bey meselesi için, S~bıkalı .. hırsızlar~an Hüsnü, Sir- • zamanfla bir t.etı.:k ve istifa- , ~ ~.~J -v;ı:. • ~iğer taraftan Şişlide yapılacak Y~ 
batuwı _temini için. efenin bu nüfuz Ben o~a git dcmcdım ki, demiş, yal- k".'"de_ şofor_ Ahmedın soyun.up oto - • de vesil""l o!u<:ah• ır. f ;i .. •\, • nı haa~anede geniş bir doğuJJI P"' 
,-e tesırmden ıstif aae edilmesi noktai . "'?'• K4'• ın Nuri Beyin tahliyesine bir r busuı:u ta.mır .eder~en otobuste bı- • Müsabakaya bütün kariJe- • . • yonu tesıs olunacaktır. .. ı nazarı da galibdi. Bunlar ve bunların 1 tiirli.i. yana~mamakla berab~r. diğer : raktıgı ~ardesusunu ve cebınde bu - • rimiz iştirak edebileceklerdir. , l) . • Son tetkiklerden anlaşıldığına gor. 
ben.zeri pek isabetli düşüncelerle, ku-

1 
]msuslarda kumandanla fikir ve iş I hı.nan __ bır tabancayı çalarak ka~mış, • ·:ı • belediye ve hükfunet hastahaneıcrııı. 

1 
b d Neticede müsabakamızı kaza- ı· • 1& 

mandal}, bu işin. cebri olmaktan zi - yolda~lığma yine başlamıştı. Gafil ır mu de: s~n~a Y_akalan~ş~r. T~- • de çocuklara tahsis olunan yatak . 
yade idari tedbirlerle halli cihetini da bozguncular, yapılan samimi nasihat- ~cayı Ka~ıl ısmınde bı;ıs~e bır • nacak olan 

500 
kariimize ye- ·· • rın m~muu 1,2? dir. Gureba }ıatıt~ 

ba uygun bulmuştu . Bu kararla, De- !ere kulak asmıyor, zaman zaman, hraya sattıgı anlaşılmış, Karoıl yaka- i • kfınn 1500 lirayı bulan hedl- - • hanesınde yenı ınşa olunan çocul< ' 1 

mirci Mehmed Efe ile anlaşmak, ara- İ gizli gizli yine fesad ve tezvirlcrine lana.'.ak .. ta~anca geri alınmıştır: . . • yeler takdim edilecektir- Da.- !:;:.~ • doğum pavyonunun inşaatı il<"" larında mevc~d olan dostluğu sağla- ! devam ediyorlardı. 1 Husnu dun Sultaııahmcd bmn~ı • b~ şimdiden bazı karilerimlz !~ • olunduktaıı sonra bu pavyonla yeıır 
mak -~e Efeyı bu bozguncuların tesir Böylece, 1335 yılı Mayısının üçün- sıtlh ce~ ~ahkem:sıne verilın,., ha- • mektoblarla, telefon ederek h~ • den 90 yatak kazanılmış olaca!<P'• 
ve ~üfuzundan kurtarmak çare ve CÜ haf tasına da erişilinmişti. Musta- kım !Wşıdın _sordugu suallere ŞU ce- . • \'eya mUvezzileriınize müı-Ö.- r ~ • Beledfye hastahane ihtiyacını ııiSlı' tedbırl~~ temine koyulmuştu ve bu fa Kemal Paşanın üçüncü ordu mü- vabı verml§tır: M ~~.·~f~"_i ! • ten daha iyi bir şekilde karşılaJllfl~ teşebbusiinde bililıara muvaffak ta fettişliğinc tayin oldundug-u Harbiye. - Sırtımda paltom yoktu. Parde - • . caatle müsabakamız hak.km- · • ·· ' · b" "d A ted . 1 ştıf· · ·· ·· ı t · d' d l"k · te k ıc..tfund • uzere yem ır ı arı bır a nıı oJmuştu. Nezaretinin iş'anndan anlruşılmış ve !$uyu a ıp sırıma gıy mı. Tabanca da • a a a a gôs nne u a 1 '"'' di k d c9~ . , ~ . . ı , • ':iım ye a ar hastahaneler an 

Kumandan, verdiği kararları tat - Paşanın Samsun havalisinde bulur.- ışıme yar~ı~acagı ıçın ucuz pahalı 1 • bulunmuşlardır. Bu karilerin 
1 

• . w 
bik mevküne koymadan evvel, ılk iş dukları, İstanbul hültiimctiuin sakat demeden bır !ıraya sattım. Ne yapa- 1 • merakım tatmin etmiş olmak P iı •• mevcud yatak adedı kadar hasta. il tJI" 

olarak, efe ile Nazillide blı- görüşme ve yolsuz hareketlerin• karşı milletin ı yım? .. .. . . . . • için .,...delim ki 7 Birinclki- "---.;- ~ bilmekte idiler. Fazla alınan ııa:.,ı yapmıştı. Efe, bu. görüşme esnasın- haklarını korumağa, yurdun selame- Mahkem. ~-· Husnunun tevkıfıne ka- • • lardan hastalı.an. e sertabı0blen nı. edeı.i r T l nun Perşembe günü çıkacak • t tulm kta d H lbuk bil' " ~· kumandana ve diğer zabitlere l tini aramağa başladıkları şayi olmuş ar vermışur. _ • '_'. .. a 
1 

ı. a ı ee ıııı" ~arşı olan arlaıda§llğına sadık oldu- tu. Nihayet, _temmuz_ ayı _ortalarında . Zehlrlenerek öldU 1 a olan nüsh3mızda okuyncııla- • b~yiik hastahanelerm alacakları ,.. ~mı temın ve ş.ah~i muvaffakiyeti _ 9/ 7 / 1335 tanhlı bır şı~re u:, Mustafa Şı~lı~.e oturan Ahm.ed oğlu Osman • rımız mu~ thak:m.HL lıaJ,l•ındıı . • • kuçük tedbırlerle kadrolarından . -~ 
nm ancak kendilenle teşriki mesai Kemal Paşanın, suretı aşagıda yazılı Nurı dun yemek yedıkten sonra ze- • kendilerini tamamen tatmin . ha fazla hasta alacaklan anla~nlrr. 1 

suretile mümkün olabileceğini de iti- beyannameleri alınmıştı: hirlenme alametleri göstermiş, oto- • edecek malfınıatı bulacaklar· • tadır. Mesel! Haseki hasta."ua"· . 
raf etmişti. Taşıdığı milli kuvvetler "Mübarek vataıı ve milleti parça- mobille hastahaneye götürülürken ' • dır. • kadrosu 300 dür. Halbuki bu h-'

1

' kumandanlığı ünvauile, hiçbir işi ya- lamak tehlikesinden kurtarmak ve yolda ölmüştlir. Ölüm sebebi tahkik 111 1 - • ..il hane biraz sıkışık vaziyete 320 .tııı~· ~:r_m_Ya~ağını da takdir ve kabul et- Yunan ve ermeni amaline kurban et- edilmektedir. . • 7 Birı·ncı'ka" U p b d lf'b ı ta alabilecek, buna mümasil ola~:ı~ tıgıru soylemek ınerıJliğini de göster- m_emek iç~ açtlan mücadelei milliye Camlnı kıran kedın il l n n e f Ş e ffi 8 en 1 a ren ı ı Cerrahpaşa hastanesi de aoo ~işd' 
mekten çekınmemışti. Bu vaziyet kar ugrunda milletle beraber serbest bır mahkemede • kadrosuna mukabil 330 kişi aJıı.b

11

~ ~ısınd~, ~'.ralay Şef~k Bey de, yuka- suret~e çalışmağa ~ıf~tı res:nıyem ve Ahırkapı~ Z~~rev~ h~s~alıklar g l - \"ENİ SABAH, bir spor dıracak bahislere geniş bir •• ,1 cektir. Belediye bu tarzda harel<ct'. 
rıda bıldırılen zarurı sebebler dolayı- askıerıyem artın manı olmaga başla - bastahanesınde dun bır hadise ol- • mecmuası kadar spora eJıcm- yer aynldığıni' görecelderdir. B ı h t h '·b"bl . b'ld. n1 i~ . _ . a. . as a ane ser..... ı erme ı ır 

sıle _v~ verdigi ~a:ar ve çizdiği plfin dı. Gay~ı mu~addese için milletle be- muştur. ~astalardan Fatma Can, ar- , • mıyet , ·erecektir. 3 - İlkokul talebesi i~i11 fay- g 1 tir. 
mucıb~n~e Demırcı Efe ile münase -\raber nıhayete ka.dar .. çalışmağa mu- k~daşl:ırıle konuşurken aralarında m 2 - Ev k_ad1°;1ar~n~ız s~yfala- dalı nef:riya.ta bilhassa dikkat • ·I . - . . . b::tS · betlerını devam ettirmişti. Fakat, ~addesatım namına soz vermiş oidu- bır mtinakaşa başlamış, bu sırada \ • rımızda. l<endılerım aHilcalan- ' 'e itina. edeceğ·iz. , Dıger ~araf~~n ~~hrımız~ekı jlılt Hacı Şükrü Beyin tıı cebhedcn aynl-1 gum cihetle pek haheşker bulundu • Fatma hiddetlenmiş ve bir sinir buh- il • tah':'.'eleı m mwnkun oldugu şel< ti'" dığı gü~e kadar, efeye, ne söz ve neığımı silki celili askcıiden bugiln veda ranına kapıla.~ak sekiz on cam kır_ . --vwvv •• vvvwvvv.v.vvvwvvvv. ...... ---· ~-~= le'""""-~ _çalışılmaktadır. Heyııeıı:,~ 
1e yazı ıle Kuvvayi Milliye kumanda- ve ıstıfa ettım. mış, ellerı kesılıp yaralanmıştır. Bun- ., •F· 7 eı· r·ı ne. k" <lakı \( ıenı s.anatoryom.~a yell il. nı ünvam ile hitab etmemek ve fa • Bundan sonra gayei mukaddesei dan sonra da, pencereden atlıyarak • 1 an un • 150 yataklı hır pavyon ıla.··• oltJ.1

1 

01 

k~t, milli heyetlerin efeye bu şekilde milliyemiz için her türlü fedakarlık- giderke~ yakalanmı~ :~e dün akşam • . Per~embeyı· Be''leyinı·z = cak'. Hriyaarpa~aA hast.a.har.·;indejJll~ hıtab etmelerine de mani olnıamak la ~alışmak üzere sinei millette bir geç vakıt meşhud curum]er kanunu- • y l\ · ~ yemden yatak ılave edilecek şelt 
siyasetini takib ~tınişti. Bu tarzı !"u- ferdi mlicabid ~u;etinde olduğımıu na tevfikan adliyeye verilmiştir. ·············••Bllllll••ll•ml!IBB= bışaat yapılacaktır. Yainız harb ~ 
ameleye, Demırcı Efe az çok mugber tamım en arz ve ılan eylerim.. . bcbile A vrupadan hastahane nıslı. olmuştu. Fakat, o da, mevki ve men- Mustafa Kemal husumetle karşılamıştı. Bu sebeble, ! mandana, Mustafa Kemal Paşayı • • d ' mesi gelmemesi yüzünden bazı Jl'lil~ 
faatü cabı iğbirmnı saklamış, ku - Bu tamim, Aydın cebhesindeki mü- paşa aleyhine dehşetli bir propagun- 1 tanıyıp tanımadığını sormuştu. Fa- ızmır e Tütün killi.ta tesadüf edilmektedir. ı;ıeı&' 
'":andanla hoş ge~ınmek tarafını üs- cade!ecı!eri, hiç şüphe yok ki, niba- da başlamıştı. Mahud Hürriyet ve ; ka~ söz söylerken takındığı tavrile • ye ve hükllmet bu müşkillii.ta rail•'~ 
tün tutmuştu. .. .. ı Y~tsı~. bir .. de,ecede sevindirmişti. ltilii.f bozguııculannın sesleri her ta-lbir şilplıe ve tereddüd ateı;i içinde PıyaSaSI Acıldı sürat ve cesaretle inşaatın sUra.ıie~, 
. Devam ede~ bu goruşm~lerden bi- Çünku, o gune kadar mıll! mücadele rafta işitiliyordu. Bunlar, İstanbul - yandtgını ağız yoklamak bir şey an- . · .. .. . dirilmesini istemektedir. Bu h•'"'

1 

rınde,. k_umandan, efenın fikir ve nı- yolund?. ken<l~. başlar~na çalışıyorlar- dan aldıkları direktiflerle, Mustafa lamak arzusile kıvrandığını, hisset - İzmır 4 (Telefonla).~ Tütun pıya- icabeden tedbirler alınmıştır. 
yetlerllll anlamak ıçın Galib dı. İstanbul hukılmetı bu faaliyete Kemal Paşanın maksadlarını tahrif tirmemeğe çalışmakla beraber, mu _ sası bu ~balı 8 den ıtıbaren açıldı. , _ ~""'"..,_...__. __ _ 
hocadan bahsetmişti. Böyle kıy- son derece aleyhtardı. Bu sebeb ile ediyorlardı ve· batabına pek güzel 1 tm t M Hararetlı satışlar olmaktadır. 170 A lk ..,,, 

l

. b. ·· d 
1 

il h . ' . · ana ışı. us- k- - .. . mer an Alm•nları ,,. 
met ı ır zatın cebhedca a~·rı bulun- ı muca e ec er .. er an t:~ıke altında "- lttıhadcılar tekrar iktidar mev 1 tafa Kemal Paşanın Çanakkale har- uruşa kacıar mubayaa edılen parti- j • masın~ ve Kazım Nuri Beyin de u - I bıtlu~uyor, mucadele fıkır ve cere. - küne geçmek üzere harekete geçti _ , binde gösterdiği kahramaulıklar, ka- ler vardır· Amerikadan Tür ki yeye I z~zm I ın kı\r ettııer il,ı 
ımn _muddet mahpus kalmasına itiraz , yanlan~m h~rhanK.ı bır_ tesır ve mil- !er. Mustafa Kemal Paşa da lttihad- zandığı zaferler hakkında kumanda- gelmekte olan umumi müdürünün ge- I Ne,york, 

4 
_(A.A.) - Amet oi' ttmışli. __ Bu hakJı muahaze de< bal te- dahale ıle sondtirülmesınden korku- cıdır.. Hükümeti hazırayı m üşkill , nın söylediği menkıbeler, Demircinin cikınesile piyasanın teahhuruna -se- Almanları h_atıblerınden bır O,,ııı' 

Blnnı gosterınıştı. Demirci Efeye, mu yorlardı: Salihh ~e Balıkesır mılll mevkıde bırakmak ve_ hatta devir - efelik ruhunu gıcıklamış, hele, paşa- beb olan Glen kumyanyası da geniş ' dun akşam yüz binden fazla ...... "' 
haliller taraf~dan_ sumtlan zehirlerin ~:~•!erındekı mücahuller de a?"ı mek maksa~ı takib etmektedir. itti- nın büyük bir kwnandan olduğunu mikyasta nıa!ısul almaktadır. [bulunan Amerikan - Alınan ]<ill ;ı katrelerı efenın agzından 

3121
ver niş- f ! tte bulunuyorlar?1. Bu mtite- hadcılar, ıtilaf devletlennın amansız öğrenince gözleri parlamış gög-sü ... birliği azasından 1500 kişi huzurıJ

11 

ti Ef . errik milli hareketlerı birleştirmek düşm l ld - - · d "k · d ' 1 · · .. · · · · : e. ve b'r 
1 

.
1 

"d tm k r· . ~an ° ugu ıçın, şaye ı tı ar kabarmıştı. Fakat, Efe bu suali sor- mtlh•rılarlla kazan•nlar nazı reJımını ınkar ~tnıişlerdir· 
- Eğer, aramızda Galib Hoca ve . 1 e ı ~ 1 are e e uzum ve ıh- mevkııne geçerler ise, vatan büsbü - jmaktaki maksadı gibi - t t · . • •··---emsallerin;ıı bulunduklarını İtilaf dev tıyacı o gunlerde, bilhassa en mü - tün felaket ve izmihla.Ie uğrıyacak - ve iftiharını da sakla~ış~emnunıye s:anbu~ B~ledıyesıne alınacak me-, Gazi köprUaU n•llll 

!etleri işitirle ·se cebh . , d _ . ı~- kemmel harb vasıtaları ile mücehhez tır... 'ı . . .. • mur arın ımtılıan evraklarının tetki . .. emızı agııırw.ı - t 
1 

d " Nıhayet bır gun taşmış kendisini k" d" -h tl · vaaıtalarına açıhyof 1 

mış. HR.tta Galib Hoca b11 eebeble is- ve ~un azam o an, a. ed itibarı ile Naraları ile halkı, Mustafa Kemal tereddüde sevked .. ' . ı un nı aye en~ı_rilıı;uştir. Liseme- 1 ,ıı miı;.i saklı tutuyormuş Bun:;:..r İtti de bıze nazaran çok faik bulunan iş- Paşa ve milli mücadele aleyhine a _ ,
1 

.
1 

d he~ şu~helerı. v.e bu zunları arasındakı ımtıhanda 50 kişi, Gazi köprüsüne oağlanan yol ıı_t· 
• - ıt • galcı:ere karşı netic li d vesı e ı e e mu alıflerın zehırlı tel- t kt b . b' ..,gc,.,. hadcı mı, itti"=akçı mı bilmem ne der- ı ·• . e mey an mu- yaklandırmağa uğraşıyorlardı. Hat- k " 1 . . or a me e mezunları arasındaki mşaatı ıraya kadar ikmal olu... ;tr 

lermi5. Hele, Kazım Nuri seferberlik- nare~elerı_ vermek, onl.arı vatandan ta, bu tezvirat yalnız propaganda 
1 
ı~ erını 0r:1:~Y~ saçmıştı .. Azab _ve imtihanda da 10 kişi kazanmışlardır. tır. Bu itibarla köprü bu tarihteP 11,. 

te lımir valisile birlik olmuş ve bü- , atabılmenın ç~k mti~kill ve belki de mahiyetinde kalmıyordu. İtilaf ve zt rabş ç~ktıgını anlatan. bı~ eda ı~e: Kazananlar bugün ilan olunacaktır. haren nakil vasıtaJarına açııacııJı A 

tan milleti soymuş. llir şirket a - lınkilnsız oldugu_anlaşılmış idi. O gü- Hürriyet ruhunu taşıyan bozguncu - • - efJk Bey be; demıştı. Ne dı - ~ 
mışlar milletin bir mily li y pka •ne kadar sarfedılen mesai ile, işgal- lar Aydın ha valisi milli kuvvetleri- :varlar bılıyon ı:nu. Mustafa Kemal ~ eala~a atmı 1 .. on r8:,Sıru lciler, ancak biraz hırpalanmı§, yorul- nU: Mustafa Kemal Paşanın nüfuz ve P~şa ~a. lttih_adcı imiş. İstanbul hü- , ı• ıw 
de ntllli he ~ar. Boy~iloldugu hal- muş, biraz da siyasi müşkilli.tlar ile kumandası altına girmemesini temin kumetını devırmek, İttihadcılan iş En bliyllk llllmler göstermek için lşblrllill yepll~ 
ııu adam ;;Uz 0b~ Pli~ra e v~~emıe ı karşılaştırılabilmişti. Bunun da ida- için hummalı bir surette çalıaşmag~a başına geçirmek için isyan etmiş, ge- latanbulun en bUyUk 2 s~nem•aında 

• ın ıayı getinp Na- ı İnes· · ddi A rekmi ki bu acaba 1 YARIN MATiNELERDEN l
0

Tl.BAREN 
zilli :Milli Hcy~tine teslim etmedik e ı .1 yıne ma ve m~nevı muvaf_ - başlamışlardı. Bu arada, evYelce u- . ·.. . . bırakmıyaca~ım bu adamı ç fakı~etle m~~vemet gostermek, mıl- mum Aydın ve havalisi kuvvei mi1li- K~a~dan, efenın bu yersız endi- .·:= .. ç•••E•••N•••e•••E•••R•••l•••l.·T···A···ş·~·· ••• = • ·::····~·••••••••••••••••••••·•~ Cevabını vermi t· B .: l li mucadeleyı ıdame etmek ancak ye kumandanlığını tevcih ederek ken- şelerını ızale edecek, muhalifler tara- F E R A H ~ 

e 1• u sozlE'.r Na -! kuvv tl · b · ı t · ı · - 1 

• ' f d M t f K 1 S zilli Hürriyet ve İtilil.f k ' e erın ~r eş ır lmesı ve bır el- dilerine taraftar kıldıkları zehabına ın an us a a ema Paşa hakkın- : s : ......... : ' 
nm efeyı· ne adi lftir l odam~arı- 1 den sevk ve ıdare edilmesi ile kabil kapıldıkları Demirci Efeye bir çok ı da söylenen bu 13.kırdıların birer tez- 1 .ı.• ı"nemasında :.: ..... _ .. :.: sı·nemasında ; 

' a ar ve ısnad - · ve kainıd" B b bl M ' · d 'b t b ~ • iarla tahrik ve fenalığa te vik ttik- ı. u se .e. e,, u~ta~a Ke~ yalanlar uydurmaktan da utanma _ ~ır en ı a~e u.lundugunu isbat ey- j .................................... : : ............................. .. 
!erini vöstermek .tib 

1 
şk ~ . mal Paşa hazretlermın sıneı millette mışlardı. lıyecek şekılde hır hayli söz söyledik- SUmer alnemaaınd• 'IS gUn UatUatUne gö•t•' 

• 1 arı e pe mtihım- bir ferd gı'b' 1 k ·· t il 1 di. Zavallı efe, bu yalanlarm artı - t . . ı ça ışma uzere asker~ik- B_u hlidiscler, propagandalar elli en sonra: . r en, •en•nln •n ÇOk bejenllen super 111111 ı 
ııanlık tezvjratı olduğunu anlı P :~ ıatifa f~ragat ve fe~~~arlıgını yedıncı fırka kumandanını yine müş- ı - Efe, demışti. Seni aldatmışlar. ı· L K u y A N ı ş 
mi.§ ve kendisini zehirliy n1 ~ama- g~sterm~lerı. ve hele, bu_ mübnn tari- kül bir vaziyete sokmuştu. Çünkü, Benim bildiğim Mustafa Kemal Pa- , 
hiyet ve tasavvurlarını ke erın ma- hl mesıtlıyeti deruhde ılc, mücadels Şefik Bey, Mehmcd Efenin, muhalif- şa, birinci lttilıad ve Teı-akki kongre 

1 DEANNA DURBIN MELVİYN OOUGLAS. JACKİE cooPE 
~- O, İttiha.doıların a:;rı~a ; ~ğ asına atılmaları hiç~ şüp~e. yok ki, l !erin iğfalatına kapılmasından, zor _ 

1 
sinde, askerlerin siyasetle meşgul Bu hafta İstanbul siaemslarının zafer ve muvaffakiyet pr.0$' 

ltil9.fcılann da milli .. d 
1 

Y tç ' 1 er cephelerd~ oldugu gıtı Aydın bacılar gibi Mustafa Kemal Paşaya olmamalarını ve fırkadan ayrılmala- 1 
da.n ve binaenaltı h :~ea e e aleyh- c~b~esinde de bır kurtuluş beşareti kar~ı muhalif bir tavır takınmağa rını ilk defa olarak teklif ve müda- 1 ramıaı teşkil edecektir . 
• aı·ım bilemiyord: o.gııncu olduk- gıbı_ karşıl_anmış v~ alkışlanmıştı. kalkışmastndan endişe ediyordu. Bu .faa etmek kiyasetini gösteren bilyük BU FiLME EK OLARAK 1 

Kumandan h t Ikin Yenı yenı umıdler yureklere dolmuş sebeble, efeyi yalnız bırakmıyor sık 1 bir asker ve kumandandır. Buaün de il · emen e ata baş- ve taşmıştı k · • ' ·ıı a · . b Ayrıca Ferah'da ı:--•• • Avrıca Çemberlll!f' JarmştL İttihadcılık· ve lrr _ · sı . zemın ve zamana uygun ögüdler mı et arasın a hıç bır fark gözet- ı ..... ı 
neler olduğunu efeni 1 ii.fcılı~ Fakat.:: Mustafa Kemal Paşanın yerınde va yakışıklı telkinlerle uyan- meksizin ve her hangi bir tesire ho - KURŞUN VAGMURU H KIZIL OANS\J 
bir lisan ve nıUteaddi: a_nlıyabıle.cegı ar.tık btitu~ Anadoluca ~al~. olan dırmağa, fesa.dcılardan uzaklaştır _ yun eğmeksizin ?ütün Türk millet BUCK JONES İİ (MATA HARI J1l_.._cl 
ctr.ıi~ti. Bi!hıı.cısa "'~m_ısallerle ~z~ 1 mıııt ma_ksad v~ teşebblislerını, 1s - mağa çalışıyordu. ve vatanının halası için mücadeleye J.. Vera Korene -Jeaa. Oa ...,. 

· .run, tevkifinı 1 taııbul hilkümetı, muhalefet ve hatta. Efe, bir ıtın sohbet esnasında, .ku- ı atılmıştır. (Devamı var) 
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M-ciaot hattında alır tıopla lıılr kale ~ atlıt •n.wada. ı.-Mel&nll JWa1t:a 1oluda Delliyen 
~ ~ --- ft trea battı 

çetin ve son derecede sarp bir adam
dı. Kolay, kolay hasmına meydan ye· 
rini terkedip gitmezdi. 

lt bernek; Makarnacının yüz kırk ok· 
lt &.lık gövdesi ve bu derecede olan 
U\rveti; Aliçonun mevcudiyeti kar

:161nda yarı yarıya inmiş bulunuyor
ll. 

Aliço; hasmına daima soldan da
lıyor, soldan bUcum ediyordu. Bu 

.\Uco, hasmının ne ayarda bir gü- ters güreşe Makarnacı mukabelede 

~ . r 26 SENE BAŞ PEHLİVAMLIKEDEN MEJHUR 
f 

1 

• KEL ALiÇONUN GüREŞLERI 

Mfe ı • 

- Makarnacı, hasmını sağa uy · Hele, yUz kırk okkalık Makama' 
durmağa çalışıyor değil mi? ilk ~vvcl alta dilşmeği ar sayıyord • 

- Fakat; ne yapsa nafile .. 
- Evet, herif başından ayağına 

kadar usta . 

Birkaç defa alta diişect•k vaziy~ .e 
geldiği halde ne yapıp yapıp hasm n
dan yakasını kurtardı. 

- Tıpkı Arnavudoğluna be:ıziyor Aliço da böyle düşünUyoı'du. Ma _ 
YAZAN: M. Scımi KARAYEL ağa.. karnacının altına düşmemek için mii-

- Tam kendisi... temadiycn ters güreşiyordu. 
~i olduğunu tayin ettikten sonra; kusur etmiyordu. Noı 3t 
r U..ee tabiyesini kurdu. Soldan gü - Binlerce seyirci içinde Aliçonun ne 
~eğe ba§ladı. kıratta bir güre§Çi olduğunu yalnız, ayağa kalkıyor ve Aliçoya sesleni • ı -Makarnacı buldu belasını .... 
~ ~Oldan güre§emiyen Makarnacıya ihtiyar cazgır anlamıştı. yordu: - Hem de sunturlusunu ... 
U::un tutuşu tere gelmi§ti. Daha, Evet: herkes Aliçonun yüksek vel - Ha, Aliço!.. - Nasıl on dakikada hasmının ne 
~ it eşten itibaren ve hatta; on da- zarplı bir pehlivan olduğunu tasdik ~htiyar cazgır, on dak.~ka so~r~, olduğunu kalıbladı? 
~._sonra güreş Aliçoya geçmişti. tm' ti T ak' .. tek .•. · 1 Ahçonun sol taraftan gureşe gırdı- __ Evet; görmüyor musun ters 

'~ı:a-'lllkU; Makarnacı, Allçonun sol e ı§ · .LJö ın, onun gureş nıgını 
, em ve güreş tnbiv •11 hiç kimse anla • ğini görUnce. snğ elilc sakalını sıvaz- gürc~cğc b~ladı. 
\\4)( esine mukabil yalnız, fırsat bul- manu§tı. lnclı. Yanında bulunan eski pehlivan- - Ha, babana rahmet Kara Hti -
~\5~ sağile müdafaa ve taarruz e- F 1 Iıu·dan Kara Hüseyine: k ds b 
~liYordu. •a cat; ihtıyar cazgır, eski kurd- seyiıı ... Ne de olsa eski ur un e'! 

~ .tal'adılı§ı itibarile son derecede ze. lardanch. Kazıkçı I\nrabckıriıı meş - - Pchlivnn, gördün mü herifi?.. _ A2. mı doll\§tık bu meyd&nluı 
~"e tnahir bir pehlivan olan Aliço, hur Sillolann dcvirlı.:rine ~ etişmiş bir - Çok yaman ~ey doğrusu... cazgırım .. 
~ ltı.rk okkalık Makarnacıyı kolay usta idi. - Evet!.. - DoğTu, biz de bilmezsek kim 

- üste de, yliz yirmi okka.. Bir aralık, Makarnacı, Aliçoyu de-

- Asıl i~in belfısı burada .. ve yularına aldı. (Bir nevi boyundu-

- Elbette; Arnavudoğlunun. 
misli okka demek .. 

i.ki ruk) .Meydan yerinde macuncu fırıl
.Cağı gibi bir defa ~evirdi. Maksadı 
bir çengel ile hasmını altına almaktı. 

- Ağam, bu herifi meydandan 
kimse çıkaramaz. Fakat; deve yularıw yiyen Aliço; 

_ Beni~ de kanaatim bu.. fırıldak gibi bir defa d<SndUkten son-
- Meğer ölmeli... ra derhal haamının oyununu budu _ 
GUroe devam ediyordu. Yirmi da- yarak yakasını kurtardı. lki taraf da 

lcikayı bulan boğuşma da.ha hill a- temkinli. güre§iyordu. En ufak hata-
yakta cereyan ediyordu. _ dan çekiniyordu. 

\t~ ıneyda.ndan çıkarabileceğine Kazan dibinde Aliçc.,vu seyreden - ~it.tiğimjuieJı daha yaman d~ bilecek bu açmazlan .. 
getirmJ§ti. çiugen~ km, oldug-u yerde duramı - ğil mi T - Bak, hio sağdan 

~~at; Makarnacı Hüsevin, çok yordu. İldda birde utıu·duı?u yerden Ha bre sola giriyor .. 

İki haaım da biribirleriııiD altına 
tutuyor mu.? dllşmemek için eon mahaı:et v• kuv

ı veıtlerini earf edlyortardı. ....., " ' .... ) 



BA Filo Muhtelitinin No. at Nakleden : ÜLVIYE SAKAR 

Tercüme eden: !ıI. Rasinı Özgen "Güi de Mopa8<Jtı'dan,, Bandırmadaki 
-a-

a 
Sonra, annem bugünlerde Bursaya j bir ~ere girbce de mahirane hareket 
karde~ine gidecek. Babam da Kara- etmış ve patronun genç luzını lcan -
denize seyahate çıkacak. Bu suretle dırmıştı ... Adamın dalaverelerinden 

Mezon-Lafit'e gelince "Sen,, nehıi· - Aman ne güzel! Bakınız! ikimiz de başbaşa kalınz. Ve 1zmire biri de, kıilnn kandırmak için bir 
ne doğru yUrUdiiler. Diyerek bağhınn bitiminde, çiçek gitmemiz de hıç kimsenin nazan dik- yüzük hikô.ycsi uydurmak idi ... 

Hava, sıcakça idi. Bu hararetten, açmış 1 ylaklarla dolu bir hayı gös- katini derhal çekmez. Halenin birdenbiı e çıkan feryadı, 
ete ve :ruha bir rehfıvet geliyordu. terdi. Bu leylaklı saha, iki üç kilo - Meh~ed söyJiyecek bir şey bula - misafirin lakırdısını ağzına tıkadı 
Nehrin, yeşı1 ağaçların ve çimenlerin metre ötedeki köye kadar devam edi- mndı. Halenin muhakemesi doğru idi. Genç kız ayağa kalkmış, yüzü taknl 
üzerine akan gi.ıne~ ziyası i'inde, iki-1 yordu. Buna ı'ağmen bir türlü yekdiğerin . 1 ıns etmiş bir h ide: Hayır! Hayıı 
si de. derin bir saadet duyuyordu. Lfıiz dcbu güzel m nzaraya hay • dea ayrılmak istemiyorlardı. Nihayet imkanı yok ... diye bağlnyordu. Bu 
Elele vcrmışler, nehrin sahilini tiıkib nın oldu. Hale müşfik bir sesle: iki saniye sonra Hale, ı.1a mu allı 
ediyorlar, sularda koşuşan balıklan İkisi birden koşmağa başladılar. _ fehmed, ayrılmak Iazım. Ne o- na bir killçe gıbı yığılı erdı. 
seyredıyÔrlardı. Bir hamlede, aradaki tarlayı geçti - lacak uzak bi ryere gitmiyoruz ya? Sofradakiler • şınnış kalmışlardı. 

Kız, birdenbırc: ler ve leylak siha.sına daldılar. Ağaç- dedi. Misafirler, bu rc1..nlet ile alaka du~ 
- Kımbilir, beni ııe kadar hoppa lar arasında kaybolan bir patika, on- Mehmed ğülerek: duldan için Halenin cehresinde ve tr..· 

buluyoısunuz? lan, bir meydanlığa çıkardı. Yorgun· -Ne kadar gülünç oluyorum. Ev- vırlnnndaki tebrodülün farkına var--
Dedi. hık uJmak için oracığa oturdular. velden her gece endişesiz, korkusuz mamışlardı. Bu sebebten H:ileniti nııı 
- Sebeb? li.:trafları?d sinekler uçuşuyor, he . evime geliyor ve kalıyordum. Halbu- feryadı hcp~ini ~aşırtmıştı. Bu sıra, 
-- Sizinle, böyle yapayalnız bura·' v~~ı tatlı hı~ ~~zıltı ile ~oldur_uyord~ , ... • .. .. , ki ~imdi.. diye söylendi. da hizmetçiler koşup yctişmişle~ 

)·a , el"ışim bir hoppalık degı··1 midir? Guneşten, butun sırta hır rehavet do- .:.\uı. .nronnll mnhtelitııe JJanrurma Genç ik ltlubü oyunetlian otl' arada Ge k ... h ed" k d" · f genç kızı kollan arasına alarak yan· o nç ız ıne m ın en ısıne re a-
- Hiç tc değil... Çok tnbü bir şey .. kWüyor, dallan kaplıyan ~Jçek sal • Filo muhteliti Bamdırma mnçı l bu şekilde 2-4 Bahriyelilerin galibi - kat etmesini istemedi. Kapıdan ayn- daki odaya götünnüşlı>rdi. 
- Hayır .. bence pekte tabii değil! kımlanndan ortalığa baygın bir ko- Bandırma (Hususi) -Erdekte bu- yetile neticelenm~ır. lırken Hale lehmedin boynuna atı- Kimcede iştiha kahnamışlı. Galit 

Hata etmek iyi şey değil:·· Halb~, ku dağılıyor~u. . . lunan, Yavuz ve filotillanın muhtelit ... larak nişaclısını uzun uzun öptü. Ve Beyin •aziyeti idare hususundaki 
işte o hatayı işledim. Bılmem bılır Uzal,ta, bı.r kılU:e çanı çalıyordu. futbol takımı, Bandırmada, yeni ya- Ord S y ld G lib koşarak uzaklaştı. idaresine raı;'ll en misafirler yemek -
misiniz?. Ayın her gününde ve sene- Fransuva ıle Lfıız, clcle tutuştular. pılan stodvomda Bandırma Gençlik u po~ 1 ıza 3 

_ • lıerini ·eınooilcr. Galib Beyin hanıını 
nin her ayıncla değişıksizlik, yani ıttı- Sonra bir his buhranı içınde kucak- 1 kJübü spo~cuları ile samimi bir futbol Ordu (Hususı) -: Havanın yag - XXIX. 'bir sa~t f>o ra tekrar misafirleriı 
rad ile geçen hayat ne kadar can sı- laşar~k d~dak. ~udağa geldiler.. maç yapmı§lardır. ~urlu olmasına ~en _Sporyıldızı C:~Iib _Be~in yalır::ın~a a~şam Y~ - yanına geldi ve davetlilerine hita · 
karı Annemle vapavalnızız. o derdli j Lfuz, gozlerını kapamış, kendınden . ak \ e Gençler yurdu kluplen arasında megı. Gumuş renklı hır lama elbıse ben. 

• J • ' Maç saat on beşı on g~e h em ıı s ldı " 3 ..... ı · 
bir kadın olduğu için daima neş·esiz. g~mış. b:ıştan ll.)"a~a ka~ar uyuşmuş 1 bahri eli .. zb ı Sıdkının idaresinde ya~ an _maç pory_ı . 7.ının ".&" 6~e- gi~n':11 ~alc. yaşlı kadın ve erkek - Hale yattı, köydeki doktoı-..ı tele 
Ben ne yapacağımı bilmem. o halde bır halde, ne yaptıgını bılmeden kol- Y yu . ~ 

1 1 besıle nıhayetlenmıştir. mısafırlenn arasında oturmuş, zo - !'. 1 ~ rd H k Ik eldi 
bile 'gülmeğe çalışının; fakat ber va-1 lariylc sardığı delikanlıyı çılgıncasına 1 bakşl~dı. kH?~ ıki tal kı~ :lherdyecan

23 
~. g~. Birinci hafiaym Gençleryurdu 1-0 ı raki bir suretle yemek yiyordu. Bownıaunçaygoırguınn~·urnı~ı~evl;d ı:v~ig-i 

•• 1 .. • . . 1 çı aı ma ıçın ça ışı> o~ a ı. uncu gaı·b 'k' . b d B • · f t "'d o· ~ 
kit muvaffak olamam. Şimdi, bu ku- sıktı, sıktı. Boylece. derın hır gaşy ı- d k'k d Bah . elil { :ı.·kt G " ı ve t ıncı haftaymın aşın a, u yarı rcsmı zıya e , onu mu - bı"r siru"r bul.ı .... "ı oldugu-nu sövlü,•or .• 

. d ile l - a ı a a rıy er r~ı en enır rdı b- ik" . .. .. .. h. . i l d' . rd F k t ı· d ..... J J 
çücük değişiklikten, bilmezsiniz, ne çır.ele g~n ak a arda, bılmeden l'k kl'"b"' ilk tıl B' . a sıra yap gı mcı ve uçuncu ı ış sın ren ınyo u. a a e ın en B k G l'b Be d d 1 .1 1 k 
kadar zevk duyuyorum. amma gel- ve if;temcden, tam bir teslimiyetin j ı_ ha:taune böylsayıy~~a~ t~· eı'-~ın- gollerle gururlanarak akınlara ehenı- I bir ~y gelmiyordu. Buna mecburdu. .. crbes. ~ 1 

t k·~· e ... ~ 11 .~. m~ 
digı-·me de llişrnarıım. Olacak oldu bir 7.evk hezeyanı ile kendinden geçti. 

1
c~ 

1 
h' ym t' eleced. a ıray 1 

e - miyct vermemi§, topu sağa sola at -!Ortalığa en ufak bir şey sezdirmek,duze
1
re r.~ 1

1zatıa ı da ı gtl~~~ gf.
1
l 

1 .0d~ 
L •. k d' 1. _ _ rın e ıne ne ıc en ı. ı b"' rük b" "hti , tsızlık 1 d Fak t u ar . .l' a •a son a\'C ı ı\ll 1 esı 

kere.. Biç olm~a. siı:, bu hatamt ı..ız, en ıne ge ıp te dognıldugu 1 . . . mağa başlamışlardır Bunları bü'ilk 1 U)' ır J }a o ur u. a k·ı· "tt"kt G l'b B . ka-
. dı ld d d kıncı haftaymın lO uncu dakıka- • J b •d k d k çe ı ıp gı ı en sonra n. ı e;ı gözlerinizde pek hUyütmeyiniz. 7..wıa.n penşan ; ÇJ ıracak crece e . . . . bir fırsat olarak kabul eden Spor'-'11· unu me} ana lermeme e ~o zor ·· . 

k .ı· • . . .• sında Bahııyclıler aleyhıne verılen J b" · t· z·. ·t k k d" · · 1 . nsına doncrek sordu. Fransuva, oka.dal" taşkın bir hisle l'n..ıısını bedbaht buldu; ellenyle yu- . . . .. .. . dızlılnrın hasımlarının gunır ,.e yor. ır ış ı. ,,u a nı ı en ısıııı ya ıya ) a • 
ld ki b -· rd ı:ünP knpavarak hUnmir hüngür ağ· bır penalu tle, Gençlik klubu ilk sa- 1 k1ar da bi. ·r . bancı hissediyordu GöTJc,.inin önün- - Ne oldu'? Hale nasıl? .. 

snn:ı ı, .. ccva vercceı,"'1 ye e, · · • o- · ı..~ be ı·-· . et gun u ın n lısti ade oyuı:ıun bı- · • . h 
b"rd b. d d ki tt kı- lamnğa koyuldu. yısını yaparak ~ra r ıgı tenıın - -· .. .. ide Mehmed mütemadiyen kendisine - Doh.-tor, zannedersem beym ur. 

ı kuenl ıı_:e. d u ~. t~nı uza ı ve Fransuva kıza teselli vermeg-e "a· ti .Beş dakika tıOW"a Balıtiyelciler teccgı sıralar yaptıklan ustu~te g~l- güler bir yüzle bakar gibi duıııyor, o- ması diye bir teşhis koydu. 
zın agın an op u. • 'lf b" ·b· · kas 1 k ı ilerle 4.- 3 sahadan çekilmışlerdir G rb B rd 

Kız, kızgın bir silkinişle biraz u- W;tı; fakat dinliyen kimdi? O, derhal u-ı 111 ark dınla goO yaparab.tnsayı_ a- S ld d Ord b" . · nun tatlı soı.ic..rini kulaklarının dibin- :ı. öı ~y sar~ ı: "dd. 
zaklaşarak : hnrdcet etmek, avdet eylemek ve e- rını 4. e çı ar ı ar. yunun ı ıcsıne .'f>?ryı ızı geçen sene e u_ ~nn- de söylenmiş gibi duyuyordu. Buna - yle ısc vazıyet çok cı 1' 

M- ö Fr 1 y . tt·-· v·ınc do"nmek ıs· tcd' A 1 cl .. pek az kalmıştı. Bandırmalılar son cısı olarak gurup m ~larına ıştirak rai!men etrafında konusulan mev - Evet. - osy ansuva. cmın e ıgı- . ı. ce e ac e yu- . .. . . . 1 o ~ -
niz halde... rürkeıı ınütemadiyell: dakıkada gazel bır gol yaı>blar. Maç, etmışti. zular1a da alakadar olmak icab edi- - Z:ı.vallı kmm .. ne yapmah aca· 

Diye söylendi. _ AllGlum ! Allahım! ~~"""""""''VVVVVVV~~~ •yordu. ıba ! Gidip kendisini göreyim. 
... Diye. söyleniyordu GÜMRÜKLERDE: IKTISAD iŞLERi: . Birdenbire sofradaki muhavere a- - Olmaz, doktor menetti. En ufak 

Mezon • I .. fifit'e döndüler. İstasyonda, Fransuvayla vcdaıa., . •• •• ..., 1 . . levlendi. Herkes, aklından geçeni söy bir gürültü bile yap1lm1yacak. 
Su kenarında, dört büyük kava.ıt a- madan, hattiı yüzüne bakmadan Pa- 6umruk memurlUQU neboluda bırıken lemeğe başlanıı~tl. Mı8'lffrlerden bi- Galib Bey bir iskemleye çöktü ve 

ğacı altında ba ık bir bina olan Pöti- rise giden trene nUıy:ırnk ıraçtı. için imtihan ticaret e:ntiası rinin 1zmirde geçen bir \•akadan balı- başını iki elleri arası.1a alarak soy -
H vr'd ··-ı -· ed"l Bol b • ••• • sedişi, genç kızm dcrhaJ alakasını u-,lendi: a a og c yemegı Y ı er. a- Gümrüldc.rde açılacak münhallere Son fırtınalar yüzünden Karade- . . . _ .. . 
va beyaz şarnb ve yanyana bulun- Fransuva, ertesi günü Lüiz'le oto- . . .. . 'zd k' 1 b 1 1. 1 yandırdı. Bu mı.~flr: - Pckı amma Hale boyl.! bır has-

, .. • tayın edılmek u 1.ere ilse Ye orta mek- m e ı ne o u ımanına vapur ar .. . . • .. 1 d 
ınak .. O kadar hislerini yakıyordu, buste karşıJaşugı ıııman, onu değiş- . uğn d - d b r da b" - Evet, bu va.ka buytlk hır reza- talıga nasıl yakalandı? S'\n gun er e 
ki. füisi de kıpkırmızı, ne yapacakla- mis, zayıflamış buldu. Kız: teb mezunları arasında bu ayın 14 un mnl:rmtt' 

1~11 
an b" ~~~ D . ı~ letc sebebiyet verdi. Kibar ailelere pekfılii. sıhlınttc idi. 

S . · l ·· ·· · · d b" · t"b l kt Ort mek carı eşya ır ış r. enız b b" · kimscl · hu'.k"l • · ·· ·· li nnı bilmeden susuuorlardı - ıun e goruşmek ıstıyorum e ır ım ı an açı aca ır. a - .., 11 1 "ela • b 1 ~ı.1· • • mensu ırçoK "crın n ın. ı c oy - Evet arı.mı::. Bımz duşuncc 
.T • • • •

1 

., o ar ı resı u eşya ann niilUı ıçın . · ·· 
Kahvelerini içtikten sonra, birden- Bulva~a melım. teb mezunlaruıdan kazananlar taş - bu hafta bir ıliıve seferi yapacaktır. nandı. Bır k~mpan}·a C.:radı, daha gibi duruyordu. Fakat bu da, l:asta· 

bire değiştiler. lçleriııde, ani bir ncş'- Dedı. radaki münhnllere derhal tayin edi- -·--- dogıusu, hnkıkatte tek hır şahıs. Zen lanmnsı için bir se~eb olamaz. 
enin kabardıffını hissettiler. Yıne, el- . Otobiıslen iner inmez, kız, azimkar lecclclerdir. ll~ç p h .dığıda b şladı 1 gin genç kızlan kandınyorou. Güzel, 1 _Doğru, fakat kendisini kaybet· 
ele verdiler. "Sen,, nehrini geçtiler. hır tavırla: _ Son günlerde ı:ıehrimizde Alman .1 iyi giyinen. sporcu bir genç olun bu mcsi. Ahmed Beyin yUksek aileler.:Ieıı 
Sahili takip ederek Fret köyüne doğ- -.?~d~aşalım .. O!an şeyden ~n- r ' yadan gel n cezalar 'Üzerinde daha 

1 
adam her rastladığı kızın kalbini çe- birinin kızını kandırıp cvlcıunek is· 

ru yürüdtilcr. ra yuzıınuze bakmaga tahammül e- A k T kk.. fazla hısscdilmek şarlilc bir ceza pa- ki}'Ordu. Hu adamın }'t:gime hareket tiym bir adamdan bJ.hscderkCll \'U· 

Fl'LUlSUVa, aralarında devam ~b demem! 1 Çt eşe ur hahhğı başgö.stenniştir. 'tarzı, kendisini, talihin bir cilvesi O· ku buldu. Hem bak hatırmıa geliyor, 
gid~n s'Ukuta dayanamadı: f Devamı var] Ök~Uz Yavruları Sevin- Sıhhat Vckfileti h lkın sılıhatile larak fakir d~41müş v~ ayni zamanda geçeıılerde, pmasız bir kimse ıle ev· 

- Sizin isminiz nedir? _ ......... :··-···..... - ı diren Hayır ever-Sara çok yakuıdan alakadar olan bu vazi- tahsilli biı· genç olarnk göstermek, lcomck münakaşasındaki vaziyeti nı 
Oı..di. Amerıkaya Satllacak Çocuk EsirgeMc Kurumu Ga- yeti süraUe izale etmek için yeni ted- v? büyük servetler :karşısında lakay- idi? Muhakkak isin içinde bir !iCY 

~ - Lfıiz. M il d birler almıştır. 1 dı bir tavır takınmak, zenginliğe al- var Sakın sergüze.ıU.:i bir adam kı· 
a ar lata Kolu Başl.mılığm an: Bu tedbirler arasında. Almanvad""" dırmamak idi. Bu adamın ikna kuv- zım.ızın ""Lf kalbini kırıp dökmcsın. O, "Litiz,, diye tekrar etti;· fakat 47 ~ Q< 

tekrar sustu. İzmir (Husust) - Takas Limited Kolumuz öksüz ve yoksul gelen ecza ,.c ilaçların mümasillerinin veti o derece esaslı idi ki genç kızla- _ SükO.net bul. Bağırıp çağırma• 
Nehir. uzun bir kavis çiziyor .. U - airketi Arn_C:ikaya ihraç edilecek (500) kız ve erk k çocuğa kıt Amerika, İngiltere ve I<"ransadan ge- j rın hemen_ ekscri~i onunla, aileler~i~ para etmez. Geçen gün daha müsa· 

zakta, gölgeleri baş aşağı suda titri-jmallarımız ıçın ~er do~ başına mevPJmi dolayısile elbise ve a- tir:ilmesi de ruevzuubahistir. muhalefetine ragmen evlenmek ıstı- id bir şekilde bulunara~ Halenin ağ 
yen bir sıra beyaz evin önünden ge-182 112 kuruş prım verecektir. -yakknbı vermiş olduğundan bu Bu itibarla Sıhhat Vekaleti ecza it- yorlardı. zmdaıı söylemek ir.;tedij;ri şeyleri ala 
çiyorlaroı. lzmirde Pamuk Ve hususundaki hayırlı işe nıaddt halitlı y:ıpan fimuılara bu üç memle- 1 Bale, titriyerek başını kaldırdı. bilirdin ... Şimdi bütün bunları bıra 

Kız, çimenler arasında, bir kelebek • .... • • • 1 ketten getirtecekleri eczalarm bir lis- Kendi aşk hikayesine ne kndar ben· kalım da ... HÜ.lenin sıhhatini elde et 
gibi sekiyor .. topladığı papatyalardan Zeytı n Vag 1 Bt rlc klerı yardımlarını esirgemiyen Gala- tesini hazırlamalarını emretmiştir. ziyordu? Etrafına bakındı. Kimse mesi i~in Iazımgclcn §eyleri yapalım 
büyük bir demet örüyordu. Deliknnlı İzmir (Hususi) - Şehrimizde pa- ta nahiyesi sayın halkına kolu- Vekt\let bunlara iUıal bcyannamele -1kendisile meşgul olmayordu. Evvclemirdc hemen telefon edip ba.Ş· 
ij , bağıra bağıra ııarkı söylilyordu. muk ve zeytinyağı birlikleri teşekkül muz namına şükranlıır.ımızın sa- irini derhal w~rccektir. Diğı>r taraftan I Misafir anlatıyordu - lçlerinden kn doktorlar ge>tirc.linı ... Jfalb işi ne 
•ol taraflarında, sahil boyunca, bağ- etmiştir. Birliklerin nizamnamesi ha- yın gaz.etenizle dercini lica ede- 1 memleketimizden mal ithal eden Rus reisleri olduğu anlatılan bu adam, 7,aman olsa düzeltilebilir. Ev\'elii. sıl~· 
hk bir set uzanıyordu. zırlnnmış ve tasvib edilerek vekalete riz. !I yadan da b ı mallara mukabfl ecza ve zengin bir tüccarın evine şoför ola.rnk hat, soıu-a ... KızımI?Jn saadeti ile bır 

Fransuva, birdenbire durarak: gönd rilmişt:ir. lrniç alınabileceği söylenmektedir. ı girmeğc muvaffak olmuştu. Böyle · (Devamı i ind sayfada) 

• 
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4988 (Ba§ tarafı 6 tncı MyfamıziJ.a) 12.30 Program ve memleket saat 20 Binbirdire Divanyolu 43/45 aabahçe İsmail, Osman, 

likte isminin de lekelenmemesi lA.- ayarı, 12.35 Ajans ve meteoroloji ha- ı--::-:--'lf.-----1-----+.:=-:~~-d_r_ık_k_in_-t:::F--atm-:--a~--:-~~ıı-:::~:-t 
zım... berleri, 12.50 Türk müziği. 21 ,, ,, ,, 7,39,41 " · Fuat, Ha- 5216 

( Baftarafl • ncl ••Jf •d• ) 
ilerlemekte, gerilemekte, 8.rızaları do- lizımgelen ahvallere mahsus bir ame- Galib Bey ba§ını önüne eğdi. Karı- Çalanlar: Cevdet Kozan, Refik m ağalan, Ta 
!aşmakta ve nihayet, bir testerenin liyathane, ilh... sının hakkı vardı. Fersan, Re§at Erer, Kemal Niyazi vUn Yurdu 
dişleri gibi dağlar, tepeler üzcrinde:ı, Ve askerlik tarihinde ilk defa ola- XXX Seyhun. 1-~2~2-ı.-.-, ---t------ı-~-:::-t"----ı::--:--::---:--:::--ı-~~ 
llehirlerin kenarından, ormanlar ·i~ raktır ki bilfunum müdafaa unsurla- Mehmed, uzun bir zamandan beri ı - Okuyan: Mefharet Sağnak. 
?isinden uzanmaktadır. Üç metre be- nnm yalnız mUhim bir telefon tebe- bekliyordu. Hile: 1-Şemseddin Ziya - Hüseyni pr- 1--=25=--ı-----+-----+.:::--::::-:::~;----1.--:--';;'""~-t:~=-tı tondan yapılını§ duvarlan, a~ yu- kesile değil, fakat ayni u.manda, m~- - Saat dokuzda geleceğim demişti. kı: "Yaslanıp yatnıl§ fira§l nazına,,, " 
~~~~~~~~~~~~~h~-~~~~~~filoo~~~·~~2-~ed~~-ID~~=~~2=9~----~---~~~~~--t~~~~-~~rl temin eylemiş oluyor. Zira geçen ler vasıtasile de biribirlerile irübab görünürde kimseler yoktu. Acaba "Can hastasıyım,, , 3 - Endurunlu " 
~~~~~~~~e-~in~~~~ . ~~~?~~-~~te~Y~-H~~ı:"~i-~~~~----+---~~~~---~~-:---~~~~~rl 
linden Almanlara, Almanlardan Fran lıloral bakımından, askerlenn, mu- mamış mıydı? Yoksa annesi mi has- raptettim,, , 4 - ....... - Şehnaz arkı: 31 " llzlara geçp..ıı ve neticede, Fransızla- kavemet gayretlerini zifa düşürecek talanmıtb? Belki de ... Tam bu sıra- "Ben perişanım,,. 
rın elinde kalan Douaumont bu de- yalnızlık bu suretle ortadan kaldırıl- da kapı çalındı. Bir mçrayışta ken • 2 - Okuyanş Muzaffer .'Jkar. 41 

" 
~ım~• ~fulli~~~~. di~dı~da~~~~d~~ 1-~~=~~~s~2-~~~----~~--~--~---~~~~~~~~~~ 
120.000 top ateline maruz kalmış, ve İstihkam makamları bu hatların inkisarı hayal ile karşılaştı. Gelen Rahmi Bey - HUseyn! şarkı( "Acap 42 
~k~~~~~~~-~~~~~~~~~g~~H~~~ M~~~~ •• 3-~m~-~~4~3~-,-,--~~---~~~~---~~--~~~~~ 
inişti. tini, havanın taksimi ve zehirli gaı- lzmire gitmedm evvel Hileye Hüseyni şarkısı: "Bah~ebmde lile de 

" 

Hava hücumlarına karşı da vaziyet lara karşı mücadele meselelerini de tavsiye ettiği ~för karşısında duru- var,, , 4 - Refik Fersan - Hüseyni 
8.yW F.k.Hdedir. ispanya Harbi. 1000 en ön planda tutmuştur. Hatbn içe- yordu. şarkı: "Birkaçı birleşerek,, , 5 - 44 

" 
~~i~Md~W~~~-~~~~rdm~~·~~ -&~&~.~ik~~n~~K~o-H~~~b:~-~~4~5~----~---~-~~---~=~---~~~~ iındaki bir bombanın ancak 50 Cm. mani olacak bir hava tazyikini müm- tiler. man dağlar camm dağlar,, , 6 - •.•. - t--:-::---+-'-' _ 
kadar bir derinliğe ve 500 kiloluk ktin kılacak tertibat ittihaz edi~iş- - Neden? Hüseyni prkı: "Sevdiğim cemalin 46 
bombaların da 52 cm. kadar nüfuz tir. Bu tazyik, kullanılan gazlarla mü - Vallahi bilmiyorum. Zanneder- çünkü göremem,,. 

~~~ni~~~woo~~~~~~~~~ra~~~n~~~~~~h~~~~~ ~~KOOM~k·~~m~~-~-~----~---~--~---~---------
luk ve istimali güç olan bombalara ge t.ilatörler vasıtauile istihsal edilmek- vuldu. Pl.,, Sultanalımette yeni Adliye sarayının yaptlac:ığı yerde ki.in olup hak-
liııce nüfuz ku~ti 1..m. kadardır. tcdir. Milstahkem mevki ve hatların - Peki ne oluyor? 18.00 Program, 18.05 Memleket larında menafii umumive namına istmlik kararı verilmiş olau yukarda 

Bu suret~e. eskiden yükselen kale- içinde ateş alabilecek hiçbir şey yok- - Bakın anlatayım. Bu sabah saat ayar:ı, ajans ve meteoroloji ha- isimleri yazılı emlak sahiplerinin istimlik bedellerini alıruı'k üzere ilin ta
ler sistemi yerine Magin.>t hattı yer tur. BuralR.rda tahtaya rastlıyamaz- yalıya gittiğim zaman, içerideki e· ,berleri, 18.25 'Müzik "Cazband - Pi.,, rihiııdcn itibaren on gün zarfında lstaııbul Milli Emlak Müdürlilğüoe mü
lltı iıııtihki.mları telakkisini modem sınız ... Bilcümle eşya, .masalar, san- mektar uşak daha .. kapının önü~de -· 18.5~ ~onuşma, 19.10 Türk müzi- racaat <>derek usulen takrirlerini vererek, paralarını almaları, aksi takdir
bır tarzda ortaya koyar. Her nıünfe- dalyalar ... ilh .. hep çelik levhalardan bana, çalışmama luzuın kalmadı?'1nı gı: Klasık program. Ank8:1"a radyo- de 295 tarihli istimli.k kararnamesinin 2 Safer 300 ve 1 kanunuevvel 298 
!id müstahkem n1evki yedi katt1r. tmal edilmiştir. söyledi ve on gi.inlük paramı da elıme su küme ses ve saz heyetı. tarihli fıkra! nıahsusası mucibince muamele ifa kılınacağı al!kadarlara 
lıuraıarda tarassud mevkii, muharib lşte Maginot hatbnın karakteristik sıkıştırarak hi?.metime nihayet ve- ldare eden: Mesud Cemil. matfım olmak üzaı·e l!fo.n olunur. • .. 

10033
,, 

'2kerlerin bulunduğu yer, ufak mik- noktaları. Harbden evvel Voges dağ- rildiğini ~yledi. Israr edip, bunun 19.50 Konuşma, 20.05 Türk mUzi- =======-:============================= 
l'aataki cebhane deposu, yatakhane, lannda dolaşan seyyahlar bu mevki· sebebini öğrenmek istediğimi söyle- ği: Karışık program, 21.00 Konser - -
ltıUteaddid kıtaların nakline yarıyan lerin yanı başından farkından olma- yince, diğer hizmetçilerin de ayni şe- takdimi: Halil Bedii Yönetken, 21.15' .. - -!'aylı galeri'er, bir Diescl motörünün dan geçiyorlardı. kilde göndE:rıldiklerini bildirdi. La - Müzik "Radyo orkestrası - Şef: Dr. 
tenvirat ve enerji istihsali için elek - Maginot hatbnın "Fransanın kal - kırdıyı açmak istedim. Nihayet şun- E. Praetorius,,. 
ltik yapan motör dairesi, "bu motör kanı., olduğu söylenmiştir. Bu "kal - ları cevub olarak s.öyfo~i: . . ı 1 - F. Mendelsson - Barthol_dy: 
lYni 1.amanda bu mevkiin havasını kar.,. ın umumt vasfı o suretle mey- - Ben de ne oıaca.gımı bılmıyo- Ruy Blas uvertürü, 2 - Ed. Grıeg: 
~d için dt> istimal edilir,,, nihayet, dana getirilmiştir ki ,bu hattın delin- runı. Bu işlere dün gece kaı:ar veı:il- Norveç dansları, 3 - Fr. Smetna: 
lsll cebhane deposu. galeriler muay- mesini tasavvur edebilmek için, uzun ı di. Kiiçiik hanım, yemekte bırdenbıre Şarka "Senfonik parça,, , 4 - Joh. 
)en mahallerde zırlılı kapılarla kapa- kilometreler imtidadınca bir ço~ mu: fenalaştı .. Ş~m~i . ağı~ _h~tadı.r, Dok- Strauss: Perpetuum Mob~le, 5 - E. 
hdır. kavemet unsurlarının mahvedılmesı torların bırı gıdıp dıgcrı gelıyor... Von Rt:zııiczok: Donna Dıana opera- Baf, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 

lier müstahkem mevki, ilerisinde tazımgelmektedir. Hatta bu vaziyet- Mehmed daha fazlasını dinlemedi. sından u~ertür, 22.00 .Memleket saat .. 
'n\iteaddid harb silah ve vasıtalarını te bile taarruz eden kmrvet. tahribe- İşittiği son cümle onu fena halde sars ayarı, Ajans haberleri; Ziraat, Es . Navraljl, kınkftk '8 bütüı aırııartnızı derhal kasır. 
0rtaya koyar: Tankların ilerlemesine dilmiyen mevkilerin biribirini tamam- mıştı: Hale hastalanmış. ham - Tahvilat, Kambiyo - Nukut İcabmda giiJICle S kate almablllr. 
~ı koyacak beton icerisL'le saplan- lıyan ateşleri :ırasında kalacaktır. Derhal şapkasını alarak dışarı fır- Borsası "Fiyat,,. - - .. .. - -

~ra~~~a~m~~W~ ~~re~Ma~clhaili,k~~-~.fü~ ~~b~nın fu~~ ttW&~~ ~t ~~M~k================================= 
hl'9aaı, bir tarassud mevkii, tanklara da Almanla.rın inşa eylemiş oldukları değildi. Yalıya geldiği zaman kapıyı "Operetler - Pi.., , 22.55 Mü7jk "Caz- G k l s ı 
~ı bir hendek, müstakil cebbane Siegfried hatb ile garb cebh~indeki kapalı buldu. Uşak da bahçede duru- band - Pl. ayrimen U atış anJ 
~lu hafif topçu bataryası. k"r.ı. harekatını dahn. baı:ıfancnçtan yordu. Mehmetli görünce, gelerek: 23 25/ 23,,30 ,,. k. 1 

<' :>' ı:-· ı . . ek k Mehmed dedi . . ıarın 1 program ve b l E . s d .. o· kt'" ı·· .... d 8u milsfa.hkem mevkiin arka tara- itibaren mevzi hnrbi şekline sokmuş - 1_çberBı gı~m ~asa ' • kapanış. stan U mnıyet an ıgı ıre Or ugun en : 
fıııda da, içecek su depolan, hasta.ha- ve de:ıizlerdeki mücadelenin artması· Ga ı eyın emrı var. ,,......,...~~ vvvvvvvv Riz:ı ve Cc.milenL, 9105 hesap No. sile Sancl4,iınıızdan aldığı .. 700., 
"e, acele cerrahi tedbirlerin alınması, na sebebiyet vermiştir. ·- Bırak ta biraz beyefendiyi veya ~~·..,,..,....,y..~ 
""' küçük hanımı göreceğim. Yangın baflangıcı liraya ka.:-şı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu verıccdiğin-

- Olmaz. Dün gece saat 24 de Bakırköyünde den h,. kl:ında yapılar. takip üzerine 3202 No. lu kanunun 46 na madde-
POLiSTE: Mehmed, dalıa fazla sabredemedi. Cevizlik mahallesinde İstasyon cad- sinin matufu 40 mcı m!ı.ddesine göre satılması icab eden Boğaziçinde ~OR 

t 

Bölge Asbaşkanı 
Sarhoş kadının ölümü Uşağın aralık tuttuğu kapıdan sıyrı- desinde Osmanın kiracı olduğu 28 Paşabah~cte t;;ski Ahmetefcnc:i yeni teı>e sokağında eski ve yeni 12 No. 

larak, önüne durmak istiyen adamı numaralı dükkanda teneke içine kon- lu ahşap bir e:vin tamamı "kayden 1600 zira nıiktarmdadır,, bir buçuk 
Ka<lıköyünde Kurbağalıderede Taş yere yuvarladı, ve merdivenlerden muş sönmüş kömür yanarak yangın ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. Satış ta?.Ju sicil kaydına gön , 

oc~klarınca Erninbcy sokağında Ha- yukarı çıktı. Yolda Galib Bey kar - çıkmış, çıkan duman etraftan görll- yapılmaktadır. Ar~tırmaya girmek istiyen "81,. lira pey akçesi verecek· 
Feridun Dirimtekin tic~in ~.ode oturan ~~.oş. Didar şısına dikilerek: lerek kepenk kınlrnış ve orada bulu- tir. Milli baııkabnm!Zdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. 

D.. J B 1 d namıle maruf kadın SöğütlUçeşme - Nereye gidiyorsunuz? diye ba- ııan tutuşmuş paçavralar söndürül • Birikmiş butün vc:-gilerle belediye resimleri ve vakıf icaresi ve taviz be· 
,.,. un şe aş a 1 .. _ caddesinde Ç'marlıkahve arkasında· gıw rdı. müatür. deli ve telliliye rüsumu borçluya aiddir. Arttırma p.rtnamesi 7 /12/939 

~•-ethi Başarandan inbilil eden ~- ki arsada otururken Uzerine birden- ~ ıar·h· d · ·bare tetk'k tm k isti enler Sandık Hukuk 1 .. ,_ • 
- Hale Hanımın sıhhatini sora - Ka1111blr• ... •rlle ~•vUflU ı ın en ıtı n ı e e Y e ~ri servı-ll Bölgesi Aabavkanlığına tayin bire fenalık gelmiş, düşmüş, biraz • •u 

"'
1
' • • • cakbm. Hasta mı? Fenerde Mu''ftüalı" mahallesm· de 10 sinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı vesair lüzumlu izahat ta ~n Tayyare Cemiyeti ikincı reldı ! sonra da ölmil§tür. Belediye doktoru 

'"lh.I · ·ba - Size ne'! Ne kanşıyorl!lunuz! numaralı evde oturan Zeyneb kayın· _ şartnamede ve takip dosyasında vardır. Artbrmaya girmiş olanlar, bun· "4ıdun Dirimtekin dünden ıti ren tarafınd:ı.n yapılan muayenede, Di -
~u· .-.K.endisi, bana _iyi muamele et- bı·raaen· Alı" ı·ıe kavga etmia, ı·kısı' . de lan tetkik ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her teyi .:Sğ-'Vazifesine başlamıştır. . darın kalb sektesinden öldüğü anla - _ ~ · ad '---

lJ · mış ıdı de, hastalıgını haber alınca biribirlerini dövmüş!' er ve yakalan- renmış ve itiu..c olunur. Birinci arttırma 25/1/940 tarihine mllsadif le ıun müd.~et Tayyare. <;:emiyeti~-ı şılmış, defnine ruhsat verilmiştir. geldim. Perşembe giinil Cağa.loğlunda kiin Sandığunır.da saat lO dan 
12 

y-e ka-
'llbı~n, Turkkuşu teş~atı.nın mu- Şofllr Y8alkaaı olmayan - Evet haddinden fazla. mış!ardır. dar yapılacakbr. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek beüe-

'

. """"81ermden, sporun havacılık kıs • doka-- .. 
• .._.. - Peki, sizinle bir dakika hususı \•e bilhassa gençlikle yakından . 

~ar bir idareci olan Feridun Di- Fatihte Altay caddesin 21 nu - görüşmeğe müsaade eder misiniz? 
~tekin 923 denberi bir türlü istik- ı maralı evde oturan Hüseyinin 12 ya- - Hayır, hemen çıkar mısınız, yok 
' kavuea,mıyan İstanbul sporunu iındaki kızı Saadet Karagümrükte sa zorla sizi dışarı attırırım. 
~ gibi mühim bir vazüeyi üzerine 1 yolwı bir tarafından karşı ~rafına Cevab olarak Mehmed, kapıda yap
~ bulunmaktadır. gcçeı ken GW'eba hastahanesı dok- rnış olduğu gibi ani bir hareketle Ga-

Tepebaşı Dram 
kısmında 
Bu Gece aaat 

20-30 dı 

Oıı.un; Tili"k gençliğinin vürud ve torlarından Celil~n kullandığı 2394 lib Beyi bir kenara attı ve yukarı çı
~ kabiliyetinin yükselmesi için numaralı otomobil ?.arparak yaralan kışına devam etti. Aşağıda Galib Be- • • • 
~eden tedb' leri almağa ç.ehşaca- mıştır. Yaralı kız Gureba hastahane- yin telefonda polis çağırdığını işiti- BAl~K OPERETİ 
~ Unıid· iz ~ardır • sinde tedavi altına alınmıştır. Dok - yordu. Mehmed omuzlarını silkti.. 

ŞEYTAN 

ı....!eni ba:ana muv~fakiyetler eli_ tor C'.elalin ehliyetnamesi olmadığı Şimdi Hilenin odasına doğru git- Eski Çağlıyanda 
~. antıgılmı§tlr. tiği sırada, annesile karşılaştı. Bu akşam 

lin tercihan alınması icab eden gayrimenkul mükellefiyetile Sandık aia· 
cağım tamamen geçmiş olması şarttır . .Aksi takrurde aon arttıranm ta
ahhüdü baki kalmak şart.ile 9/2/94-0 tarihine müsadif Cuma günü ayni 
mahalde ve ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayri· 
men.kul en çok arttırarun üstünde btralnlacaktır. Hnklan tapu sicillerih 
sabit olnuyan allkadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve 
hususile faiz ve masarif e dair iddialannı ilim tarihinden itibaren yirmı 
gün içinde evrakı müsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri llzımdır 
Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicillerile sabi(. 
olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla 
mallımat almak istiyenlerln 38/1404 dosya numarasile Saııdığımız Hu • 
kule işleri servisine mUracaat etmeleri !Uzumu ilin olunur. ~enerbahçe Sokak Otomobil çarpb Kadıncağız Mehmedi görünce tit- zozo DALMAS'LA 

redi. Genç adamın halinden, tavrın - (HA.LlME) D ı K K A T 
Koşusu Yedikule haricinde Kazlıçeşme- dan vaziyeti derhal anlamıştı. o da 

• • • 

t-.ıe .. . de asfalt yol üzerinde Bakırköyün - yolunun ortasına kollarını göğsüne BüyUk §ark opereti Emniyet Saııdığı; Saııdıktan alman gayrimenkulü ipotek g&ıtermel-. 
t? 'in rbahçe spor klubünün bu ayın den gelmekte olan eoför Osmanın ida dayamıa duruyordu. · 3 perde. Yeni bale istiyenlere muhammtnlerimizln koym111 olduğu kıymetin 9'ı t-0 mı teca.-~ - de Kadıköyttnde bir sokak ko- . d k. to bil İbrahim -1 .... eh ~ 
·-.u tertib ed ği · h be Idık resın e ı 0 mo og u .m Mehmed, bir kadına ka.reı fena mu- -·------------ vüz etmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek ıureW. 
.!'-erbah ~ru: ~~ · Mo mede çarparak bquıda.ıı ve sağ ko - amele etmek istemiyerek duraladı ve Z AY 1 kolaylık göstermektedir. "10056., 
:'h · · çe . yıp lundaıı eherrımiyetli surette yarala- Hile nasıl ruye kısık bir sesle sordu. Tıb Fakültesinden almıa olduğum =============================::::: L. -.~dip gelmek tekllıı.. .de ve 5000 muz, yaralı hasta.haneye yatınlarak lel" bek ik -~"&Ut bir esaJ d ıı -. - Rica ederim; onu çağırmayın, muame ı şe e ves amı zayi et-
'-lt bu m e uzenn e yap a- tedavi altına ahnmıı eoför yakalao- en ufak bir heyecan Haleyi öldüre _ tim. Yenisini alacağımdan eskisiniıı 
~~~~~~ 1 ~ ~~ 
~~h 1 Kurtull.11 caddesinde 8 numaralı (Devamı var) Tıb Fakültesinden 2422 Bedri Kip 
~•mrd~~b~~~~eo~~i~-======================= ~ çıkan ~ir spor mecmu~mm deki 2083 numaralı otomobil lleona-
~ 'l'erbiyesı Genel Sekreten Ce- tiyet caddesinde Kevser sokağında 
~kdağın istifa edeceğine dair manevra yaparken 5 YB.flnda Halia 
' ifa haber ttzerine tahkikat yap- oğlu Salih ile beti yaşında İbrahim o
~ \7adisin uı~ oldufmıu öğ - tomobilin arkasına takılmı§lar ve 
~ ){ Cemal G~"kdağ lstanbulda yere düşerek bacaklarından yaralaıı· 
I." .... , Ursunu .tefti~ v~ yakında baş- mı§]ardır. Yaralı çocuklar Şieli Ço -
~ Dıezunıyet ımtihanı hazırlık- cuk hastahanesinde tedavi altına &

~'-! tetkik ederek Ankaradaki va- lımnı§lardır. 
~~'la. dönmUıtür. .. .... -•a•••••••••H•• .. u•-·--
' Yeti Bu Alr..- Top?3.B.lyor Divrikte gazetenizi 
~bııı Ltg Reyet.l bu akşam top- Aa\u Kitabevinden alınız. Ucuz da 
-~ bekam rapcu'l&n itiraz1anm kırtasiye temin edersiııiz. 

'd.ceJuı&.. Ru.a Aslan ahibi 

-

Istanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
7 /~/939 Perşembe günü aaa.t ~ de latanbulda Nafıa MttdUrliiğUn

de eksiltme komisyonu odasında "9438.32,, liralık keşif bedelll Gureba 
hastahanesi harici~ c antlsi bitirme illeri açık ekailtmeye konulm\lltur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık İlleri Genel, hususi ve fennt p.rt -
nameleri, proje ke§if hülisasile btma mtltef errl diler evrak dairesinde 
görülecektir. 

Muvakkat teminat "707., lira 0 87,, kuruştur. 
İıtteklilerin en az bir taahhUdde "10.000,, liralık bu ive benzeri§ yap

tığına dair idarelerinden alınıi olduğu vesikalara istinaden İstanbul vi
layetine müracaatle eksiltme tarihinden "8,, ıün evvel alıom11 ehliyet ve 
939 yılına aid Ticaret Odaaı vesikalar.de gelm~!eri. "9498,, 

İstanbul Emniyet Sandığı 
Müdürlüğünden : 

Sandığmm borçlulanlldaıı .llauo ~ llia 7olile IOll tebliğ~ 
Murisiııiz Hasanuı sağlığında 4044 lıeeab No. aile Sandığımman aı. 

dıtı 11MO,. liraya karşı Müfti hamamında Kitiphlisrev mahallesinde es
ki AcIGe§me Kasapba,aı yeni Acıçe,me sokağında ikraz senedinde eski 53, 
ıs lılU. yeni 56 tapu kaydında eski {58 yeni 13 MU. No. Ju kirgir bir evi 
birinci derecede ipotek göst.enıi§ti. Vadesinde ödenmedifinden faiz, ko
misyon ve diğer masraflarla beraber 26/5/938 tarilıiııde borç miktan 928 
lira 43 kuru§& varmıştır. 

Bu ıııebeble ve 3202 No. lu kanun mucibince yapılaıı taıtib ve açık art 
tırma neticesinde mezldir pyrimenkul 975 lira bedelle t.allbine muvak, 
katen ihale edilmiştir. İşbu ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 93S/11M 
dosya nuı:ıarasilo Sandığımıza müracaatla borcu ôclemediğ4.niz takdirde 
kati ihale kararı verilmek üzere doayanın icra hAkimttğin.e tevdi oluna .. 
cağı son ihbarname makam.uuı kaim olmak lbıere ilAıı olunur. 



Şirketi Hayriyeden: 
DiKKAT 

Her hat için fevkalade tenzilatı havi 1 aylık kart abonemanlarımız 
11 Birincikanundan itibaren mer'iyete gireceğinden şimdiden Köp· 
rüde ve idnrei merkeziyemizde snbşına başlandığı ilan olunur. 

Yeni Üsküdar Musiki Cemiyetinden : 
Ana nizamııamesi İstanbul vi1fıyetince tasdik ve tescil edilen "Yeni 

Üsküdar Musiki Cemiyeti,, 17 / ll / 1939 tarihinde Üsküdarda Glindoğumu 
caddesinde 39 No. lu binada faaliyete ba§lamıştır. 

Adı, oyndı 

Reis, Rasim Bilir 

İDARE llEl"'ETl 
Vazifesi 

Üsküdar 21 inci okul 
Başöğretmeni 

Muhasib Nureddin Öktem İnhisar Umum 
Muhasebesi Şef muavin
lerinden 

Otur<lui;ru yer 
Üsküdar Sinanpaşa Toprak 
sokak 24. 
Üsküdar Ayazma Değir • 
men No. 8 

J'ütip Hüsnü Şahinoğlu Üsküdar Belediye Üsküdar Selimiye Kışla 
Tahakkuk memurlarından sokak No. 12 

Aza Etem Coner İstanbul Adliyesi İstanbul Beyazıt Şekerah -
Tebliğ memuru metpaşa 6 

Aza Seyfi Saraçoğlu Tophane Posta Üsküdar lmrahor Alipnşa 
müdürü sokak 34 

Ana rıiza.mrıanıesi : 
1 - - Türk Milli musikisinin inkişafına çalışmak üzere nizamname -

nin sonunda isim ve vazifeleri yazılı yedi müessis üye tarafından "Yeni 
Üsküdar Musiki Cemiyeti,, adile bir Cemiyet kurulmuştur. 

Cl~l\llYE1'lN MAKSADI 
2 - Türk Milli musikisinin terakki ve inkişafına çalışmak, vatan -

daşlann musiki zevklerini tatmin edebilmek için zaman, zaman fırsat 

buldukça bu Ub'llrda konserlc:r \'ermek, hevesliler m musiki bilgilerini art
tırmaktır. 

3 - Ycnı Üsküdar Musiki Cemiyeti siya.·ctle uğraşmaz. 
CEMİl' l<A'E GİRME VE ÇIKMA 

4 - Türk tebaasından olup l 9 yaşında bulunım cünha ve cinayetle 
mahkum olnııyan, fena şöhreti olmı};an, medeni hukuktan mahrum edil
memiş olan her Türk. Cemiyete girebilir. 

5 - Cemiyete girmek istiycn, ya do~rudan doğruya, ya vasıta ile 
İdare Heyeti Başkanına, Cemiyete girmek istediğini bildirir. İdare He
yetinden verilecek, giriş kağıdı, usulüne göre doldurulduktan ve İdare 
Heyeti b ı nfından tasdik edildikten sonra Cemiyete girme işi bitmiş 

olur. 
6 - Her Üye islediği zaman Cemiyetten çıkabilir. Cemiyetten çıkan 

Üye taahhüd borcunu ödemeğe mecburdur. Cemiyetten çıkan Üyenin 
tekrar Cemiyete girebilmesi, İdare Heyetinin ekseriyetile vereceği ka • 
rara bağlıdır. 

7 - Cemiyet nizamlarına uymıyan, Cemiyetin haysiyeti maneviye
sini kirletecek hallerde bulunan, sözle \'e yaptığı i~le Cemiyet aleyhinde 
bulunan Üye. İdare Heyeti önünde dinlenir. İdare Heyetinin ekseriyetle 
vereceği kararla Cemiyetten çıkarılır. Gösterilen giln ve saatte İdare 
Heyetine miiracaat et.re.iyen üye, hakkında verilen karara itiraz edemez. 

KONGRE 
8 - Yıllık kongre : 
Yıllık kongre, her yıl Biıinciki.nunun ikinci pazar günü saat 10 da 

yapılır. 

9 - Fevkalade kongre : 
Fevkalade kongre, Cemiyet üyelerinden beşte birinin yazı ile ve 

sebep göstermek suretile, verecekleri takrir üzerine fevkalade kongre 
ldare Heyeti tarafından usulü dairesinde ilan edilerek toplanır. 

10 - Yıllık kongre, bir hafta önce en az Uç gazete ile, kongrenin 
yeri, günü, saati yazılarak ilan e.illir, Hükumete ihbar olunur, ldare He
yeti isterse bundan başka vasıtalarla da üyeleri kongre toplantısından 
haberdar edebilir. 

11 - Yıllık veya fevkalade kongreleıin aÇJlabilmesi için, Cemiyete 
kayıtlı üyelerden yarısından bir fazlasının kongreye gelmiş olması lfı. -
zımdır. Üyeler kongreye vekil gönderemezler, kendilerinin gelmesi şarttır. 

12 - Kongrenin ilk toplantısına, üyelerin yansından bi.· fazlası 
ıeimemişse, ikinci kongrenin toplanması lazımdır, ikinci kongrenin yeri, 
gUnü ve saati hemen kararlaştırılır, hazır bulunan iiyelere bildirilir, ay
nca üç gazete ile ilan edilir. 

13 - Yıllık fevkalade kongreler, İdare Heyeti Başkanı tarafından 
açılır, yoklama yapılır, knyıllı üyelerden bir fazlası varsa, üyelerin ckse
riyetile, bir kongre başkanı, iki s ekreter se~illr. 

14 - Kongrede İdare Heyeti ibra edılmedikçe, reye iştimk edemez. 
15 - · Yıllık kongrede dahi usulil dairesmde tanzim edilmiş, ruzname

ye göre müzakere edilir. Üyelerden bir veya hirkaçının dileği ve kongrenın 
vereceği lmrnrla ruzname dışındaki şeyler de görüşi1lcbilir. 

16 - Kongrede, İdare Heyeti raporu okunduktan, bir yıllık besab 
işleri, seçilen hesab komisyonu tarafından tetkik ve komisyonun verdiği 
rapor Umumi Heyetçe knbul edildikten sonra yeni ldare Heyeti seçilme
sine başlanır. 

17 - İdare Heyetine, beşi asıl, ~ii yedek olmak iizere, sekiz üye 
lleÇilir. Münhal vukuunda yedek ilyelerden en çok rey alan, İdare Heye
tine girer. 

18 -· Yeniden seçilen İdare Heyeti, bir hafta içinde eski İdare He
yetinden Cemiyetin bütün muamelfltını devir almağa mecburdur. 

19- Kongre kararlan, kongrede bulunan bütUn üyeler tarafından 
ımza edilir ve dosyasına lmnutur. 

OE1\IİYET1N F AHRI BAŞKAi""l,IGI 
20 - Cemiyetin Fahri Başkam. MUessislcr ve idare Heyeti üye -

.!erinin ekseriyetile seçilir. Bu Ba§kan <:emiyet\rı işlerine müdahale ede-
nez. 

İDARE HEl'ETt 
21 - Kongrede seçilen ldnre Heyeti üyeI .. i, aralarından gizli reyle 

tirini 'Başkan, birini Sekreter, birini Saiışmnn seçerler. 
22 - Başkan Cemiyetin Mtimessilidir . Baskan icab ederse, İdare 

Heyeti üyelerinden istediğini, bir ie için, muvakkaten vekil t.ayin edebilir. 
23 - Sekreter Cemiyetin bütün yazı işlerinden, kanunen tutulması 

lazım gelen defterlerden mesuldür. 
24 - Sağışman , Cemiyetin hesab if1lerinden, w..ridat ve ma!<rafın -

dan mesuldUr. Sağışmanın milta.leası alınmadıkça., Cemiyet namına mas
raflı i§lere girifilemez. 

25 - Sağışman, Cemiyet parasından ancak yirmi be§ lirayı kendi 
mesuliyeti altında yanında bulundurur. ~ liradan fazlaas, ır.1lli bir ban
kaya yatırılır, banka muamelatında ve hesab işlerine nid yo.zılar~n. . 
B~kan ve Sağışmanın imzalıınnın bulunması şrttır. 

26 - İdre Heyeti en az 15 günde bir defa, an.lanncla kararlaştır
dıkları gün ve saat~ toplanır, İdare Heyetinde, Ba~kan ,·eya veıcrtı bu
lunmadıkça ve ekseriyet olmadıkça müzakere edilerr.e7.. iıziirsüz tiç tap
la nt1ya gelmiycn İdare Heynti üyesi istifa e~ sny !ıı 

~ARİDAT 
27 -· Cemiyetin val'idntı, üyelerden her ay nlır..'\cak uıı.hhtidler, 

hiik'ini şahsiyeti haiz müesseselerin, sah· ' "-· 1. :rulu ~u~r " ".l hii:~ ·ı'!'.:lC· 

;ır;NI llABAJI"'--

Herkesin üzerinde ittifak 
ettiği bir hakikat: 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra günde 3 defa 
Kullanmak 

şartile 

RADYOLiN 
Dişlerinizi tertemiz, bem
beyaz ve sapsağlam ya
par. Ona yirminci asır 
kimyasının harikaların- . ,,..._. ..... 
dan biridir, denilebilir. 
Kokusu güzel, lezzeti hoş 
mikroplara karşı tesiri 

yüzde yüzdür. 

RADYOLiN 
Kullananlar dişlerini en ucuz şe

raitle sigorta ettirmiş sayılırlar. 
Sabah, öğ'le Ye akıam her yemekten ıonra günde 3 defa 

Dişlerinizi Fırçalayınız. 

Baş, Diş, Romatizma, Siyatik Ve Kulunc 
ağnlarını g~irir, Gripe ve :ıt0ı";uk algınlığına ka~ı iyi hir ilac:hr. 

N E O K U•• R J N Bayanların aybaşı sancılarını keser ı 
ve adeti kolaylaştırır. 

I •• 

NEOKUR 
Kalbi ve böbrekleri yormaz ve mide

/ N yi bozmaz. 

Günde % - :~ aded alınır.Sıhhat Vekaletinin ruhsı\tıru haizdir. 

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

1. GENÇLiK 
2. GÜZELLİK 

3. SIHHAT 
itte yUkaek bir kr ern .. 
da •r•n•n bu mezl· 
yat!erln hepsini •ize 

KREM PERTEV 
temin edeblllr. 

l - KREM PERTEV: Bir tu 
valet müstahzn.rıdır. !nce bir 
itina ve yapılışındaki hususiye 
ti itibarile yüzdeki çizgi ve bU· 
ruşukluklanıı teşekkülüne ınii· 
ni olur. Deriyi gerç ve gergin 
tutar. 

2 - KREM PERTEV: Bir 
güzellik vasıtasıdır. Genişleıni. 
mesamatı sıkışbrarak cilddcl;ı 
pürtük ve kabarcıkları giderir. 
Çil ve lekeleri izale eder. Teni 
mat ve şeffaf bir hale getirir. 

3 - KREM PERTEV: Bir 
cild devasıdır. Deri guddeleri· 
nin ifrazatını düzeltir. Sivilce 

~K~~~~~~ ve siyah noktaların tezahürün 

• ·~1 

mani olur. Cild adalesini besli· 
yerek kuvvetlendirır. 

Kuru cildler için yağlı, ve 
yağlı cildler için yağsız hu· 
susi tüb ve vazoları vardır. ' 

lnhisarlar U. Müdürlüğünden ı 

Cinsi 

:\! uhanmu-n lk. 
beher k ilo u 

Miktarı Ur.ı Kr. 
Tutarı 

l.ira Kr. 

315 
teminat 
Lira Kr. 

Ek Utınr 
Şekli ,~ 

Yamalık kanaviçe 6000 kg. 00 15 900 00 135 00 Pazarlık) 
Çul 2500 ,, oo 20 ıuo oo 75 oo ,, > 
Çuval 3000 ,, 00 08 240 00 36 00 ,, ) 
Iskarta çuval 3000 ,, 00 08 240 00 36 00 ,, ) 

,, Kanaviçe 5898 ,, 00 22 1297 50 195 00 Açık ek. ) tt 
11 çul 3291 ,, 00 10 329 10 5\l 00 Pazarlık ) I 

Yamalık kanaviçe 5000 11 00 15 750 00 112 00 11 ) :1 
Iskar ta kanaviçe 3000 ,, 00 22 660 00 99 00 ,, ) 
Yamalık çul 2000 ., 00 20 400 00 60 00 ,, ) 
Iskarta çul 2000 ,, 00 l O 200 00 30 00 ,, ) 
Yamalık çuval 2000 , 00 20 •100 00 60 00 ,, ) 
Iskarta ÇU\•al 1500 ,, 00 08 120 00 18 00 ,, ) 

I - Nümunelcri mucibince yukarıda cins ve miktarı yazılı ıskart._ 
sargılar hizalarında gösterilen usullerle ayn ayrı satılacaktır. dl 

II - Muhammen bedeller i % 15 muvakkat teminatları hizalarııı 
yazılıdır. . 

III - Arttırma 8 XTI 939 cuma günü saat 14 de başhyacak ve 3)-uı 

ASI• p ı• N K EN AN günde bilmek üzere Kaba taşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki ııl rJl 
satım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Nümunder her gün scizü geçen şubede. ve mallar da Ahır).{aP' 

S So;ıt..UKTAN NEZLEDEN GRl.PTEN deposunda görülebilir. :ı5 izi ; l.J ' ' ' V - İsteklilerin arttırma için tayin olunan gün ve saaUerde ~ ,, 
BAŞ, DIŞ ve bütün ağrılardan ve miktarındaki güvenme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyoıı 

gelmeleri. "!)646~ 

KIRIKLIKLARDAN koruyacak ilaçbr. _J ====-======== ========-===---~ 
Haydarpaşa Lisesi Müdürlüğünden : 

tin müsaadesile yapılacak konser ve mfu;amerelerden hasıl olacak gelir- Yatılı talebenin 2 nci taksiti 1 birincikimundadır. "9639,, 

den ibarettir. ======--=-=-=-=-=-=-=-=-=-==================;;;:::? 
28 - Cemiyetin üye taahhüd makbuzları maktudur. Bu makbuz -

lardan İdare Heyeti karnrile lüzumu kadar sağışmana verilir, mukabilin- Gayrimenkul Satış ilanı 
de bir kağıt alınır. Bu kağıt Sekreter· tarafından ayn bir dosyada sakla· • , 
nır, Sağışmana verilen makbuzlar Başkan tarafından mühürlenir, mil • lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğündef1• 
hlirsüz makbuzlar muteber değildir. Kıymetsiz makbuzlarda, Cemiyetin . . . • · ıfYl'ı: 

Üı .. .. B k S - · 1 b 1 1 k t b d -·ld' .~ahıdc ve Scnıha ve Mukadderın 126 ıo hesap No. sıle Sanclıg r-
m ıuru, aş an ve agışmanın ımza an u unma( ı ça mu e er egı ır. • ,,280 1. k b' . . d cd . t k d' d · de bO 

29 Cemi t . .. 1 • h 25 k ki ük 11 f l dan aldıgı .. ıraya arşı ınncı· erce c ıpo e e ıp \'a csın .• 
_ ye ın uye en, er ay en az uruş vcnnt e m e e · ed·-· d h kk d 

1 
k. ·· 

3
.,02 N 

1 
kl\Jl" 

ti h 1• kt' :ı-~ ·a 1 · 1 d ld H ti k il d h cunu verm ıgm en a ın a yapı nn ta ıp uzerıne ~ o. u . _J-' r a ı ve va ı mu.ljüı o mıyan uvc er en are eye arar e a a . . . .. . !Jt."·"" 
' 1 k hh .. d lı • · nun 46 ncı maddcsımn mntufu 40 ıncı macldcsınc gore satılması ıca ıı 

az ayı tan u a nır. • .... d O - h il . . K dT d i . d k' 21 .,·t 
30 - İki ay taahhüdünü vcrmiyen tiycye( Sağı~maıı, taahhüdünü Kadıkoyun e b shıııa1~ag1a mab_a cs~ıun uş ı ~. cab t cskın e ~~ ldı tir ~cı~ 

h 1 tı b. t ' k S - · · td H t' ı·ıe bı' I- 145 numııt'alı a çe ı u ışap ır evın tamamı .,ır uçu ny mııc e t nura r, ır ne ıce çı mazsa, agışman ışı are eye ıne yazı . . . p.ı 

d . · İd H t ' b h ta k 'tt'h d b t ' arttırmaya konmuştu!'. Satış tapu sırıl kavdıııa gorc yapılmaktadır. , 
ınr. are eye ı, u usus arar ı ı azın a ser es ır. . . . • '> r:: • • • • l\ıı 

lUO'.l'Eli'ERRIK IAUDJ<;L}JR tırmaya gırmek ı~~y:n ' l:i.>,, lıra pey akçc ı:;ı vereccı.tır. 131 
31 - Musiki talimleri. konserler, İdare Heyetince intibah ve tayin bnnkalul'lmızclan bll'lnın temınat mektubu da kabul olunur. ıc 

edilen bir şef tarafıııdarı idare edilir. Şef lüzum göriirse istediğini mua- rikmiş bUtüıı vcrgilcl'!c belediye r"::>inıleri ve \'akıf ıcarcsi ve ltl\ 11 
0 

vin olarak çalıştırır, keyfiyeti Başkana yazı ile bildirir. ı deli \'e telliiliye rüsunıu borçluya aiddıl'. Artt ı,nnn fjartna.mes: 12 12 ~. 
32 _ Musiki şefi , yapacağı işleri, maddeler halinde tanzim ettiği 1 talihinden itibaren t ·lkik etmek istıyenlcrc :::iandık Hukuk 1 !eri se 11 

proğramla ldare Heyetine bildirmeğe mecburdur. Proğram ldare Heye- sinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicıl kaydı vesair lü::umiu iz~hııt ıı· 
tince kabul ve tasdik edildikten sonra tatbik edilir. şartnamede .ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya girmi:-; olanlar .. b~ 

33 - Musiki şefinin işlerine kimse karışamaz, şef yalnız ldare He- ları tetkik ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkınd~t he:: Şl?~1 dıf 
yetine karşı mesuldilr. renmiş ad ve itibar olunur. Bil'inci arttırma 25 1 910 ta::faine ınus!lıııı' 

34 - İdare Heyeti, Cemiyetin işlerini, daha iyi tanzim, üyeler ara- Perşembe günü Cağaloğlunda kain Sandığımızda saat 10 dan 12 ye e' 
sındaki ahengi daha iyi temin edebilmek için "İçyasa,, yapar. dar yapılacaktır . .Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif <.'Clilecck ~I • 

35 - Bu nizamname, Cemiyetler kanununa uygun olmak şartile lin tercihan alınması icab eden gayrimenkul mül=cllefiyctile Snndık ı;l , 
ve Cemiyete kayıtlı üyelerin üçte ikisinin l'eyile değişti rilebilir. cağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son araıraı:.111 ) ~ 

36 - Cemiyetin feshi, 35 inci maddeye göre toplanacak kongre ka- ahhüdü baki kalmak şartile 9/ 2 940 tarihine ınüsadif Cuma. günıı . : 
rarile kabildir, emvali hakkında da bu kongrece kaı ar verilir. mahalde ve ayni saatte son arttırrırnsı yapılacaktır. Bu arttırmadtt gıı r t 

:.'\, it"'~ · ..::ı {)"0 E··LER · ·ıle J .r~ ~ • - menkul en çok arttıranın iistün<le bırakıla~aktır. Hakları tapu sıC• \ 
Rasim Bilir Ahmet Ziya İsUınbul 1302 Üsküdar Sinan paşa Topraklı ı:mbit olmıyan alakadarlar ve irt ifak hakkı sahiplerinin bu hakl~ıırı~ı 11 ı 

s. 24 1 hususile faiz ve masarif e dair iddialarını ilan tarihinden itibar n > \11 
Tekirdağ 1301 Üsküdar Tunusbağ Eminpnşa gün içinde evrakı mUsbitclerile beraber dairemize bildinncleri lnıl':,1>1' 

s. 6 ı Bu suretle haklarını bildirmemi§ olanlarla haklan tapu sfoillerilc f~1>' 
Üsküdar 1322 Üsküdar Ayazma Değirmen olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Da.ha ıJıl ' 

Etem Coner Rıza 

Emin Ongan Ahmet 

s. 8 malCımat almak istiyenlerin 38/ 1443 dosya nuınaraıdle Snnıiığı01ıı 
H üsnü Şahinoğlu Muhtar İstanbul 1324 Üsküdar Selimiyc Kışla sokak kuk işleri servisine müracaat etmeleri lüzumu iliın olunur. 

Nedim Ongnn Ahmet 

Fevzi Şaşmaz Nuri 

Emin Reyhan İsmail 

Otuz allı maddeden 
tasdik olunur. 

12 
Oskiidqr 1317 Üsküdar Ayazma Değirmen 

s. 10 1 
Sehinik 1320 Üslcüdnr İhsaniye J:;nıinpaşa I 

s. 14 
İstanbul 1319 Oskiiclar Bulgudume cıt r~\·! i- 1 yahoca s. 24 

ibaret nızamnamenin knnuna muvafık olduğu 1 

tst.:ı.nbul l:mııru Huhul.İ)t' 
1\1 ı i•l• 'i rl,j~Ü 

••• 
D t K KAT ,..I' 

Emniyet Sandığı, Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek r;t>Stc~ . · 
istiyenlere muhamminleıimizin koyınmı olduğu kıymetin '/o 40 ını t 

vüz etmemek üzere ihale bedelinin yarısına 

kolaylık göstermektedir. 

uı e kadar boı·ç vermek s 

"10063,, *""' 
.Sahibi : Ahmet Cemale ddin SARAÇOGLU -..... i~· :\cı;.ri)ııt ruüdüru : Macit ÇETİN Buddıp yer: Matbaai l!I~ 


