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VA YAŞ iLERLiVORLAR 
Uzaktan Beliren Amerikanın Avrupa Harbine 
Bir Vaziyet Karışmak ihtimali Artıyor 

Ne garihdir, tmgiin demokrasi
lere clost olaralı: Almanyaya mua
l'ız bir '\'aziyet tutmamızdan dola
yı bizi tchcJid cclcn l\loskom gaze
tesi humlan ev,·el de memlckcti
lni:i.d Almanlar tanıfmdan Al -

· Moskova ale~·- ı 
·apılıyor diye 

·diyordu! 

.~--J 

sya ara
sarlanı

hazırla-

lıa le doğru-
dan · ı yoksa 
'l'iirkiMblillJlflilE ittihaz et-
liği şimdiimllll!ll•• · değildir. Her 
halde bir niye~ bir hazırlık göze 
Çarpmaktadır. 

Alman gazeteleri ile Rus gazeteleri 
eleıe vermişlpr, bu yeni safha için İ
cab eden siyasi ve manevi havayı ya
tat.ınağa uğraşıyorlar. İşin içindeki 
karanlık noktalardan biri şudur: 

Sovyetlerle Almanlar kat'i surette 
'°llııh ve müşterek bir plfuı dairesin
de rnüttcfık n n.ı '!.ı:ıreket ediyorlar? 
'toksa Almanlar Sovyetleri harekete 
~etirmek için muttasıl yeni yeni gay
l'etıer ve entrikalarla işi tanzim ve 
idareye mi uğraşıyorlar? 

lsvecdt!n Finlandiyaya 5000 Gönüllü Ve Trenler 
• • 

Doluau Malzeme Gitti, ·l&veç, Norveç Ve Danimarka 
Bugün Kat'i Kararların ı Verecekler 

l3ütün bu mec;huller içinde bir fikir 
\'e kanaat peyda etmeğe çalışırken, 
~İ.i~he yok ki gayet dikkatli ve 
htiyatlı bulunmak, hissiyata kapıl- Finlandiya a~kerleri Sovyet hududuntlu. siperler vücude getirirlerken 

tlıaınak, yalnız mümkün olduğu ka- . Se' . Tut · tın' bh · ht lif ktal dar h kk ,,. bH 1 . ti Paris 7 (AA) - Finlandiyanın land, Lavanarı, ıstarı ve enarı c ış ve ce enın mu e no a-
m u n I\~ '~ sa ,.... esas ara ıs - ' · · 

llaa ederek m~a ~~~ek muva- askeri vaziyeti hakkında ,iyi kaynak- adalarını ellerinde bulundurmakta - nnda bir nebze ilerlemiştir. Askeri 
tık olur· ,', · ~ı lardan alınan haberlere göre, Sov - dırlnı·. mahfeller bu neticeleri gerçek bir e -

:lj:y~~ ilıtaa; ~' ~ ki Al- yetler, Finlandiya körfezindeki Hog- Karada. Kızılordu Potsamoyu işgal ( Sonu S iincii S3yfada ) 

ltı~r diışüncesizlik,~~ tamah D h .1. s h h. B K b. . d 
1 1>~ Y~nlış hcsab ~tic~.i~~~ndil~~i- a 1 ıye ve 1 ıye 1 ulgar a ınesın e 

li attıklarJ bataktan ~ 'tulmak ıçın 

re.şeyi ynpıyo~lur _ye .. S'~aca_klardır. Vekllerı"nı·n Tetkik intihabat Hakkında 
~~idsiz bır vazıyete :auştük dıye nas-

sos.r,nU~ g:lpı:~J~ k~ıı~:ını ka Seyahatlerı" Vahı·m ı·hti la'" f lar 
~-,. .... - ..... · · ' ları~Jımıdsızlıgc ter-

icra Vekilleri 
Toplantısı 

Ankara, 7 (A.A.) - İcra Ve-

Arman resmi gazetesinin makalesi 
Times Gazetesi Türkiyenin 

D üriist Siyasetini Methediy or 
Berlin, 7 (A.A.) - D. N. B. ajansı bildiriyor: 
Kafkas ccbhesiııde Türk kıtaatınm arttırıldığım ve Kafknsdaki kı

talarını tezyid eden Sovyctler ittihadının mukabil tedbirler aldığını ya 
zan Voelkischer Beobachter gazetesi, bugün Türkiyenin harici siyasetindç 
ıusule gelen değişikliğin, So\•yet Rusya ile olan eski ittifakı bu devlete 
.<arşı düşmanlığa tahvil edecek kadar •tam mı olduğunu sormaktadır. 

( Sonu 3 üncü sayfatla ) \. ____________________________________ _, 

Almanya - Holanda 
Münasebatı Gerildi 
Bir Alman Tahtelbahiri Bir 
Holanda Vapurunu Batırdı 

İngiliz Tayyarelerinin Yeni Akınları 

le·eı:.~Mt'1 ~ ei. Onlar nefis- Kastamonu, 7 (A.A.) - lki gün- Bdgrad, 7 (Hususi) - Sofyadan killeri Heyeti bugün saat 16 da 
• ~ · ~~in bütiin dünyaya dür şehrimizde bulunmakta olan Da- bildirildiğine göre, gelecek rnebusan 

1 

Başvekalette toplanmıştır. . dil Alın ,
1 

~ı ,. : ·k' .__. ..... 
"le" kt b' • bil t edd"d . . . . ö . 'h b 1 .1 B 1 k b' . - Esır e en an as <eA eııf'..ın se' ı · ~ v verme e ır an -·' ~ er u h.ılıy.e Vekılı ı.~aik ztrak refakatle - ıntı a ~ do ayısı c, u gar a ıncsın- • _ _ iiE 

2 
_ 5il • • 

ti ecek adamlardan degıldırler. Hat- rınde Kastamonu mebusu Rauf Or- de vahım anlaşmamazlıklar husule 1 Berlın, 7 (A.A.) - Holandalı mu. 
lrt kurtulamıyncnklanııı kat'i olarak bay, Bingöl mebusu Necmeddin Sa- gelmiştir. L d G • d A k A cehhizlerin malların menşe şahadet· 
l ladıkları gün bile kendi yıkılmaları hir olduğu halde bugün saat dokuz· Bazı kimseler, intihabatın yapılmı- on raya ) en s erı nameleri hakkındaki İngiliz talebleri· 
{llsında mUınkün olduğu kadar çok da Çankırıya müteveccihen hareket yacağı kanaatini izhar eylemektedir- ni kabul etmeleri Alman matbuatı 
~ban sürüklemekten geri durmıya- etmişlerdir. !er. H t • • D •• d •• (Sonu i inci sayfada) 

l~clır. Vekile, şehrin dışında bir askeri ! Şimdilik Bulgar hükumeti, danslı eye l m l z on U 
.... ~Yle olunca, Sovyetlcri de harbe kıta selam resmini ifa etmiş, bütün eğlE;r.celer de dahil, bilfımum umumi · 
.:_'lltınnak ve yardımcı bulmak is- ( Sonu 3 üncü ~yfada ) ! top!1ıntıları ~asak etmiştir. 
~elerinden daha tabii ne olabilir? ~ ...... --~~~...,..~~~~""""'11!!!!!!~~~~~~_..iilii..,._...,.. __ _ 
ü"V)'etlerlearalarındaelbcttebirgiz- R A v y R A G. Kazım Orbay aeyahat intıbala-
h·&.nJaşma var. Bu gizli anlaşma Le- esmı e arı es mı J • l b h 
~tanı paylaşma vakasında, Baltık Tlnaan memnUntyf!t e Q 6ediyor 
,;ıetlerini esaret altına alma vaka- y 1 d ı K 
l~ da, Finlandiyayı istila vakasında e r er e ş an unu 
& 1k surette kendisini gösteriyor. 

r,~ka~ahalardadabiranıaşmaoıup Nası) Tatbı•k Edı•Jecek? tia adıgı hakkındaki sualler gün geç-
OctıÇe nıüsbet bir şekilde bir cevaba 

tan edecek gibi görünüyor. 

Hazırlanan Projenin Esasları ır~kü Alman ve Rus gazeteleri 
a~.tehid bir lisanla, bir orkesU:anın 
hi ı hava çalan muhtelif aletleri gi- . . . . . . . w • • 

~ hesablı ve ahenkl' b' 8 rette yü- Ankara, 7 (Hususı muhabırımız - sını aıd oldugu makama tevdi etmiş-
~eğe,başladılar. Dıünı~i;anada ve- den) - Devlet, vilayet veya belcdiy~- tir. Devlet Şurası Tanzimat dairesin

)a ller-Fde·çlkan bir gazete başlıba- lcrc aid, yahud memleket müdafaası- <len gcçtik~en sonra meriyet kesbede
~a 9ır "Türkiye .meselesinin vücud le alakadar iş yerlerinde ve fabrika- eck olan mzamnameye nazaran: 
a U~Uş olduğunu söylüyordu. Bugün larda İş kanunu hükümlerinin sureti Askerlik hizmetini yapmakta olan 
te.~ 8Ö1Jeri Moskovada çıkan bir ga- tatbikini ~bit ~tm~k üzere bir müd- mükelleflerin Milli Müdafaaya aid iş 
~~~ar ediyor. Bütün dünya mat- dettcnbcrı 1ş daıresınde toplanmakta yerlerinde tavzifi, yol mükellefiyeti
~ Ruslann Rumanyalılara olan Vekiiletler murahhaslanndan ni bedenen ifa eden kimselerin Nafıa 

(Sonu 5 inci sayfada) milrekkeb komisyon mesaisini bitir- L$1crinde istihdamı, meslek veya sa-
...,_ e.lald YALÇIN miş ve ha.zır~ nizamname proje- (Sonu 7 nci sayfada) ' 

Askeri heyelimlodn dün garda ~ılamnast 
('Yazısı 3 flncü 3ayfada) 

Gölge Müsabakamız 
r ' Tarihi simalar: No 2 

. . . . . . . . . . . . . 
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Hazr~ti Muhammedin Endife&i 
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Belediyede Açllan 
imtihanın Neticesi 
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Avrupa ufkunda yeni 

~ ' ihtikara Karşı A w!:a~!:::ı _.... 
Tedbir Hazırlıg"" ı seyri ve muhtemel =3 

• • ka.rıısında, Alman matltuatuua 

loKUYUCU 
------------------
D~7VQıDKJ --- bir endljeye d».,öliil görülıne 

HULASA f Hazreti Abt>aa, JWıem .e üğıd ce· 281 k. ·d 35 ~ ~ ·' n Amerikadan Ucuz mal sowyet - Fia ıı...hWn ıs~ 
a,,_ n_,,__:z.- Bz. Jfahaımed 1 tirmek ilıer'e kapı~ ck>gru· -~ •• .;wm lŞI en genç 
IJvn Irv:ll':;,-•••UOI J- ~o.u.- o• d• de adli~.--_ •th 1 d•ı b"t k mmılflketlerlae •e &in.yet ey 

amt a.Jrikalılnaa ,,.,,ywda. Geçir- Fakat Hazreti Omu, geniş riicudii muvaffak oldu ıya in wviY- t a 8 1 8 1 8C8 iht.imali ka)'lısmda, son zamanı.ıa 
eliği miithif biz araamda Sahabeyi ile, diz çöt\iğü yerden hemen ayağa t~tanbul belediyesinin alınacak kil ata kavuşmak Şehrimizdeki ihtika:i.'." hareketlerine kadar hikJm bulonc!uğu §imali A'l-
yanma 94ğırtmış ve onlara '008i- kalktı: .. meanıriar için cçtığı imtihanın ev - ' • • "karşı • 1ikadar mabımlar gayet -.la rupada1d meT1dlnln bftSbUth ~ 
yet~nı ~üd_irmek için ~a~. ~I -:- Kiğıd ve kaleme lüzum Yok. raklanr.ıın tdtikleri netioelendiril- ısllyor !tedbirler ittillaz etmeğe ~akta- cağını ve---. eYe ee..ek ,_.. 
Zem iatıe-mı§tı. Onan bu ıategı bir dedi.. . miştir. Pek. kıymettar gazetenizin karii- ' dırlu. Dilıı Vali ve Beiedi}'e Reili bnrlyeliude tmıdll". ımdieleri Bal 
tür~ yapslınatlll:§ w .-habe iki ta- Niçin böyle hareket Etmış ve ne- fm..:J:.a ,_,_....__,_..,a__ 1 ti- )'iın. Gl...,,,iıin memleket ve halk JUitfi Kırdar lstanbul Mmtaka 1"ica-•~ .~ ........ ~ .. _ ı-•..t'i., __ ..._n ev1'&&1&1www :a ınaıı ne d e~ 
N/Zı ~- den böyle soy............ ceye nazaran lise mezunları imtiha· enll«ile alikadar olduğunu dai- !ret Müdürü Avniyi makanl!nth. ziya· kalmak vaz1yetlne 4il§en A~ 
Odanın ortasl bir perde ile ikiye Hazreti ömerin, Hazreti Peyganı- nına giren 281 kicıidezı 35 g"'nL' mu _ ma gördüğümden cesaret alarak 1'ret etmiş ve bir çok noktalar üzerin· Moikova.ra b8fka taraflara sevkeyll-

ls "' ~ diJS.ceni yazı_,,...""· de .n..iicrmı....w; ... Valı' bu ..... da Tı',__ mek •-"--e'~. n.. --.ıa bir,.... oölUnmUatü... bere karşı hürmet kaydını nası a u- vaffak olmnatur. Bıllllardan ilk 25 i '-:ır- J-· -·-- D-_. ....-u ..... ...- --· _. D9 ~ -

"' h k · ..,.. Kaz·--ı ... ın on •--'ı" bm' -=::.1·-· ret ... dürlru;.;~ .. .ae topl0 ..... mt=ı..a- -f._ ah.....L. l[I'•----- budu.-Perdenin öıılinde Hazreti Yuham- mıtank yaptığı bu hareket, er esın derhal tayin cılumwaklar, diğer 10 ---<:'!~-~- JW ma ... u 1 -· .... ...._. - ~· •• ......_ ~,,.-.., .uua--.u u--

medin amceı ihtiyar Hazreti Abbas hayretiai madb oldu. tanesi kura ile ve be!ediJede miin· vardır. Tamamen ~ ve hay- .komitesi uasa ile de temaa ederek nna a.«nı IJit' ~U propaıru ged 
vardı. Perdenin ark~ında Resülü E~-ı Maamafih bu vaziyet çok sürmedi. haller vuku buldukça alınacaklardır. vancılıkla meşgul olup iktısadi ! bazı noktalar hakkında izahat almış· lliriiliirkell, lııir ......,_. dll. B•,.... 
remin km, zevcelen ve sababelenn A~ab, artak okun yaydan çıkmış Orta mektebler mezunları için açı- buhranın tesirile acınacak derece- tır. tarda kargaşabklar ~ıka.nlması~ 
aileleri vardı. olclugu~ uılad~~- o?ıar. d~, tıpkı 11ao imtihana 157 genç girm.i§ ve bun- de fakrühaldirler. Buna inzimamen n.;.<>- !:::: :u~eulri 1mıir tuf l'e deJa)'ISUe KamaPJ~·. w~ 

F.sh&b, başta Hazreti Ehi Bem, ~~öne- gıbi. n.zıyetin ıcab et- laman %7 tanemi muvaffak Olmuşlar- aört aenede:nberi adliye teşkili.- ~· uı.- ve • t.efkl ed~ yad buı ........-
Hazreti ömer, Hazreti Osman olduğu tirdigı saygıyı unuttular. dır. Orta mekteb imtihanında mu - tından 'kazamız halkı mahrum de kurulacak ihraeat biTliklerinin rin istilzam edildiği de görülüyor. 
halde, cümlesi de odanın içinde esen Ve .. son saatlerini yaşıyan Peygam vaffak olanlard.aA ilk 18 i derhal .kalmıştır. l·~==;~~~~r haarianarak Filhaldb, Auopa harbl.ıa ...... 
ölüm havasuun lrdttaın11 hİ:Blletmie be~ döeeği etra.fmda l:ıiribirJıerine tayin olullaeak diğer 9 tanesi için Adli işlerimiz kımıen doğu Be- İmıirde tefekkül ~ Tü k" yetinde \'e 1tu hal'be talmddlm elll' 
gti teeEürlii 11e elemli bir w.Dyet lgeç~. . . kura çekilecektir. Kazananların tam yazıdda ve kısmen Ağrıda ve ba- ı utın • 1h t 

1 
B' 

1 
.•. ~ ıy_e devirlerde, bazı menfaat tenc!WI 

almışlardı. Bır kısmı Hazretı Ömere mugber, bir listesini aşag·ıda veriyoruz: zan Iğdır mahkemesinde salahi- se.., ...... yagı raca cı ar ır ıgı ısını· k d kvü d bi kUtl ,psfl' 
ti k k. • d kal ti ·ı - ..... le g~'--...'.1 ... -.a:r. Sen ..... ;.. ... ... _ , ııi taşıyacak teşekküle Panmk Birliği arşısm a, ye cu r 

6
.__,IMI' Hazreti Peygamber, senelerce be· mu a a agı ve em ge rı mesı- J""" uw: ıuu.-.. QA ,...... ....- , • ah remiyen Balka.n memleketleri, .naa--

raber çalathğı, beraber uğraştığı, dm- ni istiyorlardı. Bunlar ... Her ne olur- IJ.e MeaıaJan t.ıtiba.nmda fmdan fazla şiddetli kışın devamı nıumnameleri hulrlanmı~r. zırda, bu vaziyeti bertaraf edezelı, lıt.-
ls P be · b • ·1e Kazana.nlar lzmircleki --=-t·u· S t lar -sisleri imana davet için bir saf da be· sa o un eygam nn uyrugu 1 . _ _ ve bu uzun süren karakıt gu" nl~ .... n a ış 1 _ ta.raflık mefhwnuıau, A vru........ -

raber barbettiği bu llilih ve din al'- amel olusa gerektir., diyorlardı. Fa- Basrı ~ Baltık Oray, 'F~ndmı rinde Doğu Beyazıda üç gün ve İzmir t.ütfua pi~ ~~~ncla dan kiileslnde yerleşt.imıek I~ 1;;; .. 
kadqlarına mahzun bir nazar.la bak- kat bunu istiyenler pek azdı. l~artka!a, Fikret !unçer, C::alıb Ev- Ağrıya beş gün ve Iğdıra yedi Muıtaka Ticaret Müdurlugune geleıı faaliyet göstermekt.edirler. Bir "' 
tı Bu fikre muhalif olan ashab parti- rım, Hıdayet ~. Remzi Bucak. gün ve hatti fırtına ve bavanın 80ll haberlere göre Ü!: gür. . zarfın~ mıuıla.r had bir şekil e~• l!.MJJZ-.-

. Bu bakıitaki hilznü çok manidardı. si ise .. Peygamberin yazacağı şeyler j Nevzad Aksoy, Adil Küretli, Emin bozuk zamanlarında haftalarla an· 
1 
muhtelif memleketlere 6 :ıılyon kılo men Uıtitafı ve Jile,...- "t'lltl'! 

Bu ........... ..+ .. hem ebedi aynlığm e- marazı mevt zamanında yazılan~- Ç~ar, Cemile Suna, İffet Devrin, eak gidip~. miktanııda satıt yapıldıg_ı anlaşıl· anl-m .... ı .. 'h elld valıameUll ~ 
..,~,_ Vahit İn Y Honısan Cemil ti~ -·....,,·. Uiistabail hal •;.::ı- t ~ ~ 

lemi hem de ölümünden sonra arka· terdir. 'Onunla amel etmek caiz de- ce, atıU' ' Bu zahmet ve mepkkate katla- --:a . _ . . 'Ye a:uurn gaye miş bir ~. 
sınd~ bırakacağı bQyük eserinin gil· ğildir,, dediler. Huayar, Mehmed K~ ~~ mlarak adli if1eria. takihiae her ne l emııı oldugıı IÇl!1 aahflar iyi ~r Şüph«*, mıntaka1arcla, nc1 
_, idaresı· hakkmdakı· tereddu""dünu'"n Hazreti ömerin sesi tekrar .mı.-.1. Galib, Umran lpndag, .Alieadin Oz- '-.:1-- albnda yapıhnsktachr u ...... -- bu -
M::& JW>...,,... ~ çalıplmakta i8e de ebe.rf !sa••a mi~=~;,_: ::.,:~'™k • faatlerin carpışmaa, henüz ka:1r • 
endişeleri saklıydı. dl: çelik. Rahmi Bedest~, Mefnned: zamanlarda anedilen tlebet> doJayı. ·...Y •WlrnUU ~--. J.DIUle çı acagı nk be__, etljlmif ~·w 

Aaba Hureti Resul bu endi~te - R.esfilü EkremiD timdi elemi nr Masaracı, ~ _'Türkten. Faııih .: tahmin oJunmalrtauu. İnal Atıf Zeki Bi•~ 0mer Po- sile Jaaflrımg hakkını anyamı70r. Amerika hb•t .11---- U-·-'· ... -1. Jan18kl ••rl w. oldllkça _g_ 
rinde aaklı mıydı? dır. Ne söylediğini bilmiyor. Yazaca· • • _ Mı6.~~· . Zayi tir haklan yaiBe getirilmesi _.t . . ~kul~MAIAeln ııe)V göiel'IMkWir. F.Ut ~ 
m~ b ta8dikt ..-a.-edi. ğmı nasıl idrak etsin. Htm bize Kur- lat, Oguz Üreten, Yiimlü llacitOka.n, '. . Ameribya ihraea: ıçııı ı-· ~ 

....... ..., m• e e.~ Ali Tekd . v.·-.... .::ı~ /\-~.. ıçm bnunwı tavassutuna müm- , __ ._ .:ı .. ı-"""-- h::ı..l"- ... :-:..: '";.11 lıık ıaefh• , ... &+iırr'• 
Hatti pek ez m, saha'helerin Haz- aa .kifayet -eder. Kur'an Ya1'ken baş· >:.': enur, • &UQt:;IA.UI ..... ., ..... ' , &-.;&& U\Ww:I u.~~ J .._.e baa terakfdleria Minkin* 
-...: '"--L--.medin '-·--·nda '--llun- ka raasihatlere ne lüzum var? ~ T~ Ulvi Yurt_, Ahmed Ça- at etmekten mahnmı bhyonaz. 25 prim Tenrek kabul etmesi ve bu .~ 
n;w. .mY!!!~- ™1LI uma - 'h,._....,,_ Anettp miifldi'ler aeJaeWJt: ri- ...mn. .. _.,___ limı"ted .. __ ., __ .. __ 

0 
... ifiki.nltr. Ulllmıi hlr L..,.Mde ~,,, 

duklarım _...._,. bilhallS8. 6lüa ız- Bu ll5der ullebı 1*n.r biri1airiDe gan, u.-.mm Y'Uhmdağ, Duhaf 2Aı. - •- r-~- .,.... uu&UaU&B ıı...-1 
mu--.-, nünde muhakemeye yetişememek dıemaesi piyasada a..-..m. . lelııllir ki" Balkmlaıw milıtlık-

tıratılan içiııtle Çtll>ıMll bir hastanm kattı. maa. )'irihtder& bam itaat ~.memis _ . .=:_-:;;ı- ri. «Suet wriei Wr .lllMiy~ 
yanında olduklarını hatırlanmı. getir- Kimi "muvafıktır!,, diyor, kimi Orta,...... +n lımtiltams# - J« ft faali,S b~ r. .. Mı -•--L y .. -~ s.--...ı.~ıer, ne..__ hiMıetlerıiu.ordu. Kp 'ar 1 ler gibi braJrıOldmı b.rako1a do- lbracatQlanmız bu prim sayesinde işte, böyle bir inkişaf baF_~ 
-J .... ca ..--• ·-~ -- .., i Jqar.ak ~ :mahkemıeye maDanm auay.a fiy.atJaıma uydura- Wr takim kal'.mlllk .. ,. - ....-=. 
dar lriEnümyetie dijşijnmecek <>hırsa lııtilif ~ hürmet ve nem- Jılaci ODde.raev, Emir Baran., Kit- kadar gitea unıretinde kalım nk ill...,. ~. Bir .evi p11papwk le. •alil ,_... -==-
olAll, w- ft -ar te lıe1Uerinııe .tav- ket hududunu ,geçti. İş münakapıdan hat Gölrcaa, tluzaffer Dem, Kasta- ·-w .,- ~ ..., vatancJapır ela wror. Bu devri taka tıWtemWcle npJacak ,..;_..: ... hfrn=nrk ~ fildded 
aeMems. wiMZMya döirtildi. fa Dava. Hum Kara11ıadak, J1efit J- ~ı ,.., ciıınluui~ ve lwlz- Sa)'lll ..a.delderde Ameıriba tilıccan da .__ .. ~ ......... J!.._ F"· 

•-sulü Ekrem, eshabmı uzun uza- Odum içinde Hazreti Pe,•gambe- u.--~ı-~ .Ziihtii , ... ...._ .. , ~ •. a-- A.:ıı: ,,._~ _ _. 
ne J .. _.--~ ......,_. ._..., : ua}'e .,egiliwjz Fethi ~J'lll para1an111 vaktinde tablıil edebilecek- nu lliflmıek li=n+- ld, aaa ' 

dıye aüadiikten .aonra Jattlğı ~ ria değil autahğa, hatta meva1diye- maa OJıba, Oeiit En, Jıl,...,...,,.,. amam iduesinde ~~ _.,. 
d~ ~ ip.retle 4a.ma- ti tıile ~ wı•tulıllaılt.. Herkes, &brt,; ~-- Do)'wltaner, 1 V"\rnd- _ _..u + ı• , •. ~·r-- Jenlir. Bra ••lale ndJıo, ottwtııbil ve .., acilllle Ah ..,..uıe=r .:: 

~.-.~ ,__ - " -· -·· -- -- ..a. gBıi Ama.._ .,,,.,,.,nnn ucuz- _... -. ba:z1 -ıı1 ...._.... teıılliQt~ dina anlatb. yalnız kendi fikrini kabul ettirmeğe ~ ...,._,, Smri Erkin, Pln1eı5 .a_ .,- -~--., 
zın U4:L mahrum bırakılmaması ieab hyacağı 11'2ika.dar makamlar tarafın- isi kol&J kolay t.aı.kk1lk ede..,.-

Hazreti Ati derhal )18"inderı kaDrtı. düpnüştii. Balibey, Nureddin Ar.selen, Necati ....:.ı .. - 4ıM. 
:ıcucı:. dan llÖy~. mğıe ~.Zira, ...... ~-· 

Peygamberin arkasmcJan 1mcaldadl Giaiin m IJiiy1ik adualarwlan, Saai, Nadide Handan, Sait Seyliıı. ıı.OOO nüfuRa ....... ve maae- " n laı-, bagW ~~ 
w dQğrulttn. kel.ti' !Jine et fam 11ialbd emim ve Salibe ~. Y-U Ertld, Kitlaat, : vi mağduri)'l!tler ............... • ........... ••••• Wr M1JMsi e1mak ftZl-H-

Odadalci ııü1dJt, dalla zi,Jade c1eriııl- bar.et bpjld !I~ --- illa TmiJ"e· Adil Erdönmez, Bmızi Tokhl, ffik - .T ç ... -.. .. 

lepıift.i. te ae .. em; _.,,_, teriW llir ta.ki· met KıılımBf, Cahit Akçelildi. 1 sı ft feliketimme Billa)"et w:alıe M llılırl wa .,.. yeceği de 8şlkir lılr ~ttlr· 
Hazreti Muhamwıeıtin prJeri ya- btt:ir. Wim dıjejnia Wi7ik "8isi ._..,..., .mi lı1IH8Unda ytibm M1iJe Veki- ilk melrteb mnDilıaJıaiain 932 ee- milebılen, lıir ~ _. llk'Jllf ..... 

..,.,,..,. Baad:i lfpMmmed, ..._ 1 .. ; anan DElllZLl!ltDE : Jeti nezdinde tavumt1a bıılwıı....._ ..mm haziran, -........ ajutos ve .11W1z dmaa sp. ~d ;sıalMl 1'11 ~ 
Vicudüaü tekrar aUıe 1:mltı. ltvtalmğm tiddetini www twuw, .-ri G I . I" k nızı rica ediyoruz. eyliıl aylarına aid mesken bedelleri •, lııımiiz laarb 1ıebdldlala ,.er .... -
Alamda iri la' An •ri 1aelinli.. Öii&ide ola im M.illfl deria llir ,.eis ece eri lm80 On• DiJMla iloel ...... 'lllık .. ı bagiinciea itihuıen verilecektir. Veri·jiMJacaAa t1a prülmektıedir. 
a..,... Jla:a:eli Ab11zs W ae. ile Jll7le dsbzy froJ edilecek ı lecek para 25 bin lira tutmaktadır. Dr. Rep4 SAG~ 

a.t illrijillıılıel ..ı.a ..,.,iği llfıJde- Wak '"' 9 ı...ıa -'••• P ele· Limanda _gece yarl81 feneniz w -
d Ber" Dıaidıa llall imiw kay- rilıı lair ~ w elem~ l'filla~t. ip.retsiz Glarak doJapn bazı tıaadal l•llllllBll•!L i ıl 11:1· 1 ı 1 dl l 11 , i l 1 l !ı 1 i 'ııı'•l 1 

__ ...._ 
1111. fu:1' ühaeNMW edıw ıSi. ve motörler bir çok kualara sebe -

lluta biraz kendine gıl!ilB. Fakat .... W w pf 1ııir t.lrpfMpljk bi ~ vermektedir. İstanbul Liman 
ııiJleme1t ~ feJlsi - tikli jçiDı:lıe ......- kahMw kobm giic - y. 
~ Jiiide blıllnll.. """ [ ·ud&:a fada lııid· Reisliği l>u vaziyetin onune kat'i su-

&mM ~; möıdea:ia ~ .._ elet •' tql)'all w !llar.ebGe rette geçmek için yeniden bazı ted-
iim <+he.-- pr1..,..,. ft .....- 1lir jpnt yapb. Ba ipret: birler a1mağı aizumlu gönnüş ve her 
clikbt > i?zriPrii. - Bumruadan ~ gece limanda bir kontrol 9ervisi va-

Haaet.i l'\:Ji L, lmrvetin tiil- MinM!Ma .icli. ,&.-., u1Pd+r. zife gönaeğe bqlamıftır. 
cletina ... ,... ft cat1am1t a.-~ J'&l'I ,........_ iılıti- Bir gemi .,._ra bptldı 
daklannı oyuttı. Fakat haıaet e- ,..ıs- _. ••• , aukalifteri meyus, P.ü'ede11 litrıunnnza ~e olan 
den dudakları arasından yine bir teY- huzurdan çıktılar. Yunan banatr&h Statitı vapuru Seli. 
ter çıkmadı. H&2ft!ti ömerin yüksek sesle dı- miye açıklarına geldiği vakit maki_ 

Damadladaa bir yudum su :istedi. şanda söylediği sözler, ~arazı mevt De&ine inz olan bir sakatlık yüzün
- Hazreti Aliıaia geürdiği aı)111 mnasın~a ~lenen ke~eler dinlen· den sulana .c:ıeneyuına kapaiarak bir 

lcti. mez,. 1!ÖElen Jaili A~ lıüeresin- müddet tehJ'kıeti bit- ett .. -
Hill konuemak için Wi kllweıti de son demlerini yaşıyan Hazreti ı 1!1\lr e Bttriik • 

elde edemeıııiltL Peypmberin kulağ:ma h<1ar geliyor ~enmiş~ir. ':7apur s~va.risi ~dilde 
NiM.Jıet, ~ llir catıede ve bu .eller hmar:m nebevide başlıy.an .imciad .ıste11U1 ~-sa.kilden ye~ ro-

IUJ11an söyledi: ihtillfın dlşanda efan aevam etti· ~le!' blrafmdan çe1ri1erek Kız. 
- Katem w kflıd .ııriıı. .. \'Sll!İ- ğini gösteriyordu. kulelli açık1arında demirlemiştir. Va-

,etim var, onu yazacağım .• Benden Odanın ortasındaki perdeyi, ashab purun makineleri bugün tamir edile-
MID'B tutaeağmu yo1u göstereceğim. çıktltWı ...,. Jıadmtar 1wwM ao- cektir. 
~~~~~;;;;;;;;;;;;;;;~~~ blar. ~~~f'V\lvv~~f'V\lvv""".AA..~ 
~ BUyiılk aut.ama bqacnıa iGıtıtlıllr. MA.AlllFTE.: 

Yenl Sabah ~=be~;,!d!~!:. =: tık Mekteh jnpatına 
AllliR ....,., ---.1a giluW •4 talılJ Çllontyor 

- Bira - ize llaaetl • 
1 

- ......... --.. ...... ıli . h..........._ 
-aa .- ,_ '* * .__ ... .--•-- axe4J'1!191wwwı 4a -

T81?5) ..... ....... ~ ·- CllL -- .... 1.. ... . _ .. 11 .:iL ~ı....'t.. • 
dDwiııııılm ~ ·ı - .. ~ 1 h (1) .. - ,,, .Pi • c:a.a ... --1lljlaa 

•ENILJC ,_._.. .. ... R W Da ' .. w6 • .j - :ı: ~,:c•. ~ --. 
• AYUll 18 • '199 a ., -ı 8a . .___ ıla 
a AYLI« ... a - • ....... atiaiı..,,c *t•..... RliJ'd..ı...... 
1 ...... ... • - -- ..... .. IM1'lride ..... 1ılazıif .... . 

• -...&llel - aw• r , r ., ilJc• .. 2 JU- ,... mtv k .. .. m ... "zt. 
~;;~i::iiiiiiiiUiii:;i;;;I .... h,... .,, , ' ,. •=- .. ~ -, - tıirlmc" ~ - -... ıusa•ı .,. u.D +• 4iAliw __ ..,.., -+iei11Jmi~·1aa1ım-

... ,.__..n s u· • >r~ • ....... aJd:lr. Yi a , mJr • mrHy' n aid 
B....t.., icill '7 9z•' 1 ;llil* .. .,_ 'crt.-+--.•ehcla-

t--~--=--4---r--...... --ıille*r kJW"';'._ O' tci. 6- Wi lllallt lf.l'4iliıw a,61n"-sfbar .. 
, , ... • !w w h 1 L * _. .. lede •drt!Wetia im • 

lıoı ..... -. (- ~ ~ ... ~ _,_ - mlla)'lldoJıe 
(1) W Ndbüoell 'Ww1aannne- çıkan1acalrtır. tık mekteb binası AJc-

.., ve IQlll8lll •t Ah • ...,- Matlb1t caddesi üzerinde 1 ........ _ ........ .._ ..... _-,-.. ..... aw ........ - ... )'&pılacaktar. 
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ŞEHiR HAYATI --.. :· ' 1 ı ı' ! ' "' ıı; ıı I lı 1 ' ı' ı 1 1 l 1 1 :ı· :·. I• t ':,:, ı 1 ı' ı 1 •• ,. 
' il• 1 ' p it q 1 ' 

O bile anlardı 1 
Hani, bir fıkra vardır. Bir lngiliz 

meclisinde gayet komik ln"kiye an
latılır, herkes gülmekten lmıbrmış ... 
Yalnız birisi, tnırat bir karış, bön 
bön bakarmış. ~anım, d~işler, 
hikayeye herkes bayıldı, sen neye 
gülmüyonıun'!,, Otekisi: *Anlama
dım da ondan!,, diye cevab vermiş. 
Anlatmışlar, olmamış, tekrarlamış· 

lar fayıbslz. Niha~ ti~ 
ıllOIU'a hazret makar.alan koyuver
miş. Mecliate bir meanıuaiy«, bir 
~~ ~-··· Mftah yahu, 
:en sonunda anlıyalııildin !,, demi§ler. 
Aaameajız, tat.ıa katıla: 

- Yok azizim, demie, ne anla· 
ması? Ben, bili anlıyamadım da 
cu gilii)'orum ~ 

Dün de bir sohbet esnasında, ıhiç 
te Ç8p'B.§lk Dlm.ıyazı wiıallf bir 
meva konquluyarclu. Bir vbda
§lll kafası, nedense, meseleyi kav· 
nyamadı. İzahlar, te§rihler, tahlil
ler .. aafüe.. Gqka bir da.t u,y...,. 
madı: 

- E monpr. dedi, -.. mudalra 
~ llüyük mizall üatacllanBdaıı 0-

laralrmw. Bww Bürhuı Cahid Mor· 
kaya hile uladı y&IMı!_ 

ll'isdmıeh K nt • ı. - Be
,. He'heırt' fa)"Clalı bir elatıem 
tuttuı'du: ~ anwncJa ve her 
Jllı8VSUda ırıiiaakqajı .Mıaf eraaalar. 
BunlaıdaD JairiDciai, yana ikide E-
9iıı Karhnag lıaqa..,,a Nur Ziya 
IOkağuıdaki temsil aalonWlda veri-

lecektir. Mevzu "Namuslu bir genç 
olmak için nasıl olmalı., dır ve kOll
ferans bu işin güzide idarecisi Se
mili Mümtaz tarafından açılacak· 
tır. 

lktısadi YüriU'üş- Genç g.&7.ete

ci ve muallim arkadaşlarumzdan 

Aslan Tufamo .neşriııe bafladığı 

lktısad mecmuasında tawluuv ka
lemlerin faydalı yazılan v.ardw. 
Tavsiye ederiz. 

Zavallı sinir harbi 
lepanyol nmesi, ta'kma kirptk 

gibi moda oldu. Biraz başı sıkılan. 
aVttTduna doldurduğu nefesi. btr 
balon infilikile boşaltıp: 

- Sorma mon,er,. diyor~ sildr 
harbi içioieyim. .. ~er ... 

Ve her hidiaeye göre prUuıa 
J">k1mmeı; ejıer aevciüU 1l)'gml 

De9alt ıııenıın-se, kiraa bow ö
demeae, komisyon lehinde karara 
varmaz.sa, ertesi gün yağmur yağ
tnasa._ .Neni GJ.r! ~ 
Hiç!.. Gayet basit: Siz rahat ra
hat,. a.)'Di ı;ıalaw&lan, ayai 'WuUı 
taarnuaı.. .IW 4lillllyenelreinir., de
mektir, 

Bir taaıd\tm ~bu, ainame· 
ki ti.biri. .amıı- harbi MNllJI Vıı8 • 

8111U"lann llUll adam olduğunu me
rak et.mif. 

Bir doshvn111 atıldı: 

- o hir te)' mi ? Bima ~
lıurdlu lllÜ. pliba • ı.,,. ~ 
vat mase11na denk gelen bir,._. 

tede göre göre kafasl döDmJil, -_ 
sordu: 

- Beyefendi, -.ğr barili,..,. 
harbi diyod&r, ner.edıl ~ 
öu Slğlrlar? 

Ne cevab wriniııiz, e1rıil' ~ 
ifte! 

.. Temsil.- EminönQ HalkevJ ~ 
sıl 111besı, eumartesi akpml ,._. 
20,30 da Cağa1oğlundaki nıerk" 
salonunda "Ateş., piyesi ve "~ 
mklh., komedbri teımdl edil~ 
GeilııH* arzu edtınler davetiyeler-
~ biroeundan abnatıdırla.r. 

Matematik Denleri - ~ 
Halkevinde lise talebesine ~ 
olmak tızere Kabataş liqeai -1' 
matik mualliml Kemal Görea ~ 
fmdan derslere bqlannıJftır. JJlll'; 

yenler her gQıı idare memıır~ 
mttraeaat ederek kayıtJarml ,.,. 
tuma.hdn1ar. 

Gtilhı• MMumınıleli- _.,. 
Gülhane tıbW mHanwele,....,.:.; 
'kincisi 8/12/i89 cuma aölli 
17,30 da GQJhene konfa'M9-" 
ınmda yapılacakhr. 

llirS .. , -Dla .. ... 

Nill IWUrim1e ......... ~ 
IWl&lı tart , .,....,, .. .. 
lıir Jııoııferw wel' 'al". 

Hatih, ,...._ mmwJ>~ 
ra iimeriade llN&"9ft bir 
'78P'lnıe•ıı olduP- alatmllJ_~ 
..... det'let ~ 1baeriDde dP!'. 
mlı lı i>lclalUDU 1ıe1>ds ~ 
tir •. 
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Tipler 
VVV'VVVVVVVVV •• u A A ünasebatı Rus 

' 
ll1tikarın Kökii 
Kazındı Mı? 

( Ba.sta.rafı 1 incide ) A l ,. A C · K A R A C A N 
Bu gur.cte, ne§rettlği uzun bir makalede, bu iki memleket arasında Yazan: 1 A nupnda harbin patl:ınuı~ 

bir lıarh zuhmı.: ihtimalini mevzuu bahsederek şu mU~ahedede bulunuy<>r: diinya. ihtikar me?umb:ıua.smı 
"Rusların elinde bulunan imkanlar ehemmiyetlidir. Ve garb devlet- 2 • f l Iraz bulan fil cinsiııden bir mahlfık de- lik edip yaşıyor, herhangi bir kalıb i- d:ı lıarekcte geUrdi. Dünynnın her fa-

lerfnin endi§elerl muhiktir. Eğer İngiltere, bir Rus-Türk harbine mtidaha- ncı ası. ğildi. çinde dniına yaşamasını biliyor! rnfı~dn,. siyalı .l_><'nli ~·e ~~yııh kalbll 
le cd\!cek olursa, netice Türklerin, Arabların, Suriycnin ve !rakın alacak- Bu adam, Sul~ ~amıd. za~anı~- Nev'i şahsına mahsus bir istisnada Binaenaleyh istibdadda y:ışıyor, ~u~.:cltırlcr, gunf!t- gornhı~ >1~:ır 
ları vaziyetle çok alakadardır. Zira, böyle bir muharebe, bütUn küçük da sal~n~tç_ı ?egıldı; h:ı1'ıyelık ed~- teşkil etmediğini görünce, mütemadi- meşrutiyette yaşıyor, cümhurlyctte gı~ı c.n°!:1?~.1lar. ~i'rh:ıJ. u:;ur~uz cl-
Asya meselelerini kökünden halledecektir. O zaman, eski İngiltere - Rus- yor, reJımı ıstısmar ediyordu. 1ttı- yen cesareti arttı. ya.5ıyor! len, zclnrlı orUmce.ıder gıb\ snt;n, ~o-
Ya ikiliği tekrar ortaya çıkacak ve Hindistanın tehdidi, burada, tekrar hadcılar zamanında 1'.!eşrutiyetçi de- .. • lk d' b h b'l . 1 la uzruıitı. Bvvclft gula, sonra cl:ı ği-

~ ·ıct· ··t bh"drk di .. . tısa ı u ran ı mıyor, rn.7.ancı 1• add 1 . . 1 .. A 1 f' .. 1 roı oynıyacakt.ır. Birinci Napolyon ve mareşal Von Der Goltz gibi adam ~1 • 1; mu de~ ıd 1 c yor, reJımı Düşünüyorum: Her rejimin imanlı i asla tehlike görmüyor, otomobilden ycce.n
1
· mı tc c:ıttru, >Uta ıa1rc .. ,y:ı.t.. ~ 

lar, büyük 1skenderin, Ba.ber Şahın ve Naclir Şahın fütuhatını tekrar et- ıstısmar c ıyor u. adamları yeni bir re3'im gelince yok ı . · , rmı <:ıt i..'\ nr ırıp sa uıa: • uzcr(' Hı-
1 ınmıyor. 1 1 ı 1r ı r ı 

tnek arzuımndn.n, ciddi surette millhcm olmuşlard!r. Atntiirk devrinde Ciimhuriyetçl o!mafra mecbur oldular. Fakat bun- _ . . . 1 t3ra h:J§lauı ar. ~m :ısıca mc.ôn c -
B 

v fi ~·ıa· Ş b . . .. . . l:alaız bır şey bıliyor: Yaşamak. 1 · tA 1 ta··~ 1 ın" lcnd ... ,.. nz· .. •tlı u fikrin t:ıh:.ı!d-cuku kolay olma<lıgı gibi büyük paraya ve etra ı dcg·ı ı. u veya u ı:ıı yapıyor, reJımı lar, ınanmıyanlar, daima kaldılar. .., . . . 1 !!n, u U'~S ıwç nr •• .... ..,,. -· · 
h . . . rd D . .. 1 . . . Yalnız bır şey bılmıyor: naruna-, ..,. 1. • l" 1, b~ .. ,.0 k d 
nzıı luhrn da ihtıyaç göstennekle beraber modern nakil vasıtaları, bu- ıstısmar edıyo u. auna, reJım crın Devırlcrin fırbnalarında yüzme bıl- ı)unun ne ıccsı o :ı.rn ~ .... :.- cıa · 

nu nıümkiln kıluc:ıktır. köklerine değil, meyvaıa:ın~ yapıştı. 1 miyenlet' boğuldu, bunlar ise, v.kide- mak ! , , .. ,· , . . . . _ deleri~ı ~i:nıtlın yfücsclcli. P.u ~~~lt.~c:· 
Bu fikri mhnkkuk ettirebilecek olan devlet orta Asyaıfa.ki toprakla- Hangi devrin kabına gırdısc onun leri su kabakları cibi midelerinin al- Senal hu\ı~etile mıkrob gıbı h:ı. me gıt;ıde de artmak tcnıayülum.ı 

tından harcketie, orada ynrattığı demiryolu şebekecirıden istifade ede- ~eklini aldı. Özü değişmedi, sözü de- jtına bağ'lıyarak, kfih b:ıtıyor, kiı.lı çı- vada yaşıyor! c;(;stcrmcldooir. 
cck olan Rusyadır. ğişti. Cilayı yeniledi umma. kafası- kıyor, fakat daima kurtuluyorlar. I>iir.ynwn her l.mcrığmila ra H:mxn 

Türklerin flivasetlerinde yaptıkları değişikleikle nasıl bir çığı hare- nın derini, suda kalmış kütükler gibi, 1 Tahteşşuurlarının şayanı hayret Fakat, nasıl muvaffak oluyor? bu muhtekirlertlen bir miktm· bit.d 
ltete getirmeleri wmuhtemel o1dui:"UnU, o takdirde bızzat hangi muhatara- hiçbir fikrin işliyemiyeceği derece 1 sezişlerile, her de\·irde kurtulmanın Pencerelerini biitün bir şehrin sefa.- de \'ar. NitcI;:im harlı patl:ır Jlntlrunnı 
hıra maruz kalo.caklarını ve netice itibarile hangi menfaatleri müdafaa sertliğini ve lt:ıbalığuu muhafaza et- yolunu buluyorlar. ı le~ne kı.ı.ı şı f~r~ edip eğlenen: umu- lıabt~ l~a.r o!maıt tize.re hh·ço~ mad 
etıni~ olacaklanm dlişUniirken, bu imkanları derpiş etmek faydalı olur.,, ti. Ancak, her büyük şehre bir kaçJ:a- mı karanlığın ıçın~e herkese hır ~ine- d~lcru~ _ııy:ıtla~ı hiz~e ~e gayrım~:.nı 

• . . . Dütün fark şu oldu: Cübbeli mcşi- nesi musallat olmu~ hcrbiri en az bin ma hayatı seyrettıren, ıztırn.ba gulen, bır 5em?de )'ıdı:seltılclı. Bu vazıyet 
Tlmc~'rn '.l'ef-;ın Berlınde lıatırlatılmr.ktadır. .. ~· .., . ı k ..,· · <l ·ı k rt k l .,. k ~ el n'~J -"- 1 d • l l f 

t • · . • . . . • h:ıt devrinde rakıyı gizli i~ivor na- rrence fena oınck oluyor. Evlerı m~- nr mc\ ... ımın e çı e • po a a -.a.- :ı.ı;ıısın :ı u.ıa tı.~r arın r m !l..'1.• 
'-'Ondra 7 {A . .A.) - Reuter aJ:ınsı 1svıçre gazetesmm muhabırı, ma • • .' b • • • • ' ı· . ,· , h i · k bd U · f. til-. l 1 ı · U ·· b'l · • ' • . .. . . . mnz.ı açık kılı-..·ordu ~apkalı laikler hallelerın r.ehırlenn ahlak mı bozmak 1 mam .nrpuz 'ıj en, az ncı ayı nıı 3 c:;c geç oın c.c mrmnun l c e guı 

1 dıııyor· kalesını şoyle bıtırıyor· J • ';. ' .. 'b' d J k d dili• m• t 0·1 d h. tı ı·k~ k 'i' O o ' oW• • o " • rejiminde ise namazı gizli lahp rnkı· ı la kalmıyor, halleri temiz ve ya~·::ı r gı 1 nere en mznnıp ne ·n n.r •. -..ıcaro un.sın a ır 1 1 ur C> 

U ı~ıcs. g::ı.zetcsı, 80.''Yctler Bırhgl l Bınaena!eyh n~synnın Turkıyeye yı a··ık içmeğe başladı. "Doktrin,, le- inanmış g-enci yeise, ümidsizliğe dü- 1 ~tt r!ct tiği bir türlii ke~fcdilemiyen, mis:ronu lmruldu. Bu komisyonut i; :1'-Url.uye ara.sınd~ bır h:ırb zuhı:ru karşı a.ldıgı vazıyetle Almnnyamn, . ~ 
1 

t fl , .§l tti f k t şürUyor. Vapura girerken herkes 0 _ devırıer itiyadatmı değlştirtmiyen \'C y,nptığı içtimnlnr derhal tesirini gös-

1 
t~ah hakkındakı Alman tahının-

1 
ihrncnt mnllnrına İngiltere tar afm - nn. pa~a .ı . ar~ ar.ııı 1 c ~. a .a. ı nu göatrn·erek. 

1 
bi« :in reJ"imlcr kendisine vız gelen bu terdi. Bütün gazeteler, ihtikiir h:ıro-

er1 tr f "tal .. ,'"t k d' - , v daıma ıkıncı plunda kalmak hunerını "' c. . . . . • 
~ c a mcla mu ca yuıu ere ı dan konulan abluKadan sonrn aldıgı d 1 a·-· . 1 b"l l Böyle mi olmalı? diye !'>Onıyor z-:..t evet bılıyorum, allcm cdıyor, ketleri sabit olan hır knç esnaf Ye top 
·o: ki: tedbirler arasında, belki de' bir mil- unukt~~ ı. s

1
te ıgık .. 7.amb anl gız etnettı - Trende herkes ona bukarak· · ı~aıİcm ediyor amma, acaba nasıl nt-ltancı esnafının i imlerini ynı.dılnr. 

oalt k•-ki s . t üf ·· - be b 1 d - h'·k d' . . me ıçın ya nız ·oşc aş arını u u, • • . . . . te .ı ı...ı. oV)'e n uzunu~ mu nase t u un uı;tına ~ ·mc ılebılır. ve mesuli etleri asla kabul etmedi , _ Deı:nck lıöyle olmalıymış! diye lc·n ·.-c ne şekılde kallem cdıyor kı Ccz:ı olınıık li:r.f're mm"tl.kkalen kap:ı-
blll~dı surette artması hakıkatte, Not : 1

11
. b. ?( tanı 1 1 d ö-. I hükilm veriyor. di.inycvi huzuzatın topuna birden bu tıı.o.n bir kaç dükkfının re.mini ba.sh· 

~l'lır.dc derin bir hoşnutsuzluk uyan . . ıç ır re3ınıe aınen ma oma ıoı , "·c. ""' f ed T . ? V . la. 
dtl"!nakta ve nazi diplomasisi Sovyet Ne bızıın tarafımızdan, ne de Sov- için ismi ve serveti, herhangi mahi-ı Ve bu helli felli, klasik tufeyli tipi, der~~~ t •• nrru .ebı ı~or. c. ~., k t b"l ki f rl d • 
~ltleUcr· · b k t f tevcih etme- yetler tarafından böyle bir tedbirin ı yette bir idarenin getirebileceği teh- katmer katmer ensesi, her kıyafete Nı~ın !'en cdemıyorum? .,

0 
ft • 

1 
moru n na u. nm.ı 

fe ı., __ eıı~ık, . a.ıı a lara aktadır Ve bulıahnmamış olduğunu bilenler için Al- likelere karşl masun, ve verebileceğilgiren elestiki . mevcudiyetile, ynlnız Niçin siz ede.."niyorsunuz? m:ı:S.. f rf d •1 ,, U\!C rı Bl7.Ce ça l§ma . . . . . . ~. . .. , . on ha bilar m ıu ıı yeme ~n foo· 
b:ı.."ka t raf 0 lk"nların yerine man gazetelcrının, aJansının ve rad- hıznıetler hesabına da, mahfuz kaldı. bır sahada degıl, cemıvctin buı.ün !'Zıçin o edemiyor? . 11 -·"il 11 b. 1 t '·=-

':l a ,, .:>a •• , 1 . • zn-e \'C t~~ ı r cu c.a. ı ç ır mu a Ctu.n:: 
~tktı Ttl k" . S ti 'n kil ~o arının bu tarzdakı yazılarının ma· hayat sahasınJa y~ıyor. · ti 
. r. r ıyP-yı, ~ ovyc erı - .. v. . y':-un·· de ~ ras ıunıyoruz. 

Çtık Asynya yayılmalarını kabule nasını anlamak guç degıldır. A.A. Bu adam yer ıu. nesli inkı- Hafiyelik edip yaşıyor, müt.cahhid- Bu bir ahlfık meselesi. AC'.a.ba. bu komi vonno faaliyeti der 

~ecbur edecek §ekilde okşamak ya- hal mlisbet neti~ ,·ererek, ~ehirde 

~~~~~~i~t~~~~~ i~~~~: ~~;d:~ Ruslar Finlandiya a Londra Ja iden Ass. ~~:ı~ann lcokUnU hırnamlle k~7JW 
Gltırdu. J '.rahinUie lı:ıyır! lhtikarn nıe\'ZU o-

ııa!ıakat TUrkiyenin, Sovyetler ltti - Yavaş ller ı· yo~ ar k A H t. . o·· nd .. fan maddP.!t.ıin fiyatln.rı yUksclmokte 
!} ile, nazi nilmunesine imtisn.l C- ! er ı eve mı z .:t .. •\ıun ediyor \'C ~·e.nid~n ampul gibi, 
~erek, zclilane pazarlıklara girişme· J elektrik malı~mesi gibi, ınak:ı.ra gibi 
.e hiç niyeti yoktur. Türkiyenin sl· ·-- ------ bir ~ok mııddcler mnlıtt>.kirlerin clin-

lteeu na.zilerin siyasetine benzeme~ . . ,< B:ı..~_tar~ı 1. iucide ) ı ıunınaktadır._ Görillüyor ki, bahis mev ı Bir müddett:nberi İngiltere ve seti nltındaki heyet Fransadn t.cı~a~- de toplanıyor, flyatJnn yülteeltiliyor. 
~~ Pek çok uzaktır. Onun siyasetı hemmıyetı haız telaklu etmıyorlar. zuu olan vazıyet, Sovyetlerc karşı ha Fransnda as:,.crı ve bu nıeynnda bazı 

1 
larda bulunmaktadır. Bu heyetımızın şu 1ııı!dc ka.lı:ılmti biraz da ihtikar 

d:trru, halis, berrak ve namuskar bir Diplomasi sahasındaki esaslı mese kiki bir umumi haçlı seferdir . ., iktısadi tomas!ıırda bulunan orgene- de mesaisini muvaffakiyetle bitire· komisronunda bulmak icnb eder. Bo 
ıı:y<laeltir. leler, Baltık memleketleri Hariciye Amerika. Gaze~lcrinue Akisler ral Kazım Orbayın riyaseti altındaki rek oıı gUn zarfında nıenılel<ete dön- komi yonun daJıa csash bir ŞE>kiMt. 
. ~nıes gazetesi, makalesini şöyle Nazırlarının Tallindcki ve 1skandi - Ncvyork, 7 (A. A.) - Matbuat, heyet dün sabahki S('r.ıplcn ekspresi- mesi muhtemeldir.,, çntı.,nuısı \"e faal!yet dairesini c:ok 

bttırivor·. navya memleketleri llarici\.·e Nazırla- Sovyet istilfı.sının Amerika efkannda le şehrimiıe dönmüş ve dün ak:;a.· m .......................................................... , 
J 1 faz!a g'ni~letme...-.;i Jazımılır. 

1 ~l"Çi, TUrkiye Sovyctlcr Birliğilc rının O::;loda.ki içtinıalurıdır. yaptı~ tesirleri tefsire devam etmek Ank:ıraya hnrcket etmiştir. Orgene- Oahıhye ve Sıhhıya .l\HJHAD SERTOCLU 
~' rnUnasebetler ida.mesinl çok arzu . ~alliıı içtimaının ~edefi. Baltık n.a tedir. r~l J\'.iı.zım OrLu~ sey~~ati hnkkında Vekillerinin tödkik 
tQer, fakat, haklarını ve menfaatleri- rıcıye Nazırlarının uç Baltık devlctı- Christian Sien ce Monitor diyor ki: dun matbuat mumcssılıcrıne şunları Faşist M clisinin 
tıt tıe pahasına olursa olsun terket • nin içinde bulundukları nazik şartlar "So"yellerin Finlandiyaya t::ıarruz söylemiştir: seyahati 
llıeğe asla niyeti yoktur. ' etrafında mühkerede bulwımaktır. ları Birleşik Amerikada büyük bir "- Seyahatimizden bUyük bir ( n~ştnrnfı ı in<r!de) foplanbsı 

ts,içren.in l\lütaleası Bu müzakerelere Finlandiyanın işti· tesir yapmış olup, bizi belki de AYru- memnuniyet ve um.ıtulmaz dostluk okullıırdJn gelen birer grup talebe i- Roma. 7 (Hususi) - Faşist mcc 
h· ~eme, 7 (A.A.) _ Havas ajansı rak teklifinde bulunduğu tekzib edi- pa harb saha.sına eskiden çok daha intibalarile dönüyoruz. Gerek lngil- ıe ır.emı:rlar \'C paı tililcr tarafmdnn lisi Duçenin riyasetinde saat 10 dl 
lld.iriyor: liyor. Oslo içlimaına gelince, bunun fazla yaldaştıracaktır.,, 'tere ve gerek Fransacfa. yaptığımız teşyi olunmuştur. l\:astamonu valisi toplnnmı§tır. 1lköncc bütçe tetkik c 

"~\ oelkischcr Beobachter gazetesi, hedefi de, ~us : Finlandiya harbini Wncbington Post şöyle yazıyor: n;ıüzake~eler ~m bir anlaşmva ile ne· Avni Doğan, Vekili ,·ilı\yet hududu dilmi tir. Bi~~anın ctr:tıJına toplan:u• 
b ~kus cebhesinde asker tah§idatı,, durdurmak~ ımkanl~rının mevcud o - "Ii'inlnndiyanın bugün geçirmekte tıce!entlı. 1ngıl~<l!d~n alacagıırtı~ ~s~ olan llg.ıza kadar tt.>şyi C'tmiştir. j halk,

1 
ho~arlo~:erle müzakeratı taklb 

k~l·~lı bir makalede Rusya ile Tür- lup olı:::adı~ını .tetkık etmek ve sulh olduğu fed devre, Birleşik Amerika kerı. malz.emeıun mılct~r. ve çeşıdını 1 Sıhhiy~ v~lciliııiıı Tdkikleri etmcı<tedır:. M~aı:.erat gece geç vnk· 
u!eıuıı askcrl taarruza geçmeleri ih- teşebbuslerı akım kalacak olursa, Uç efkanumumiycsi üzerinde, Çekoslo _ ! tesbıt ettik. Ve her ı1a memlekette Anl:ara., 7 ( A.A.) _ Haber aldığı- te kadar s_::,~:u~tur. 
li aıı~rini tetkik etmektedir. B~.lcr 1 mc~leketin, Finlandiya i~in fayd~l~ vakynnın naziler tarafından yutul • 'cereyan etlen müzukeı~t. neticesinde mız göte Tercandaki zelzele mmt:ı- ğundan 7.elzclc_y_U_zU-.n-d_c_n_a_ç-ık~ta~k-·:ı'!!!!!-
b::c1ırıchten gazetesinin muhabı.rınc şekılde nasıl yardım edebıleceklerını masından çok daha kuvvetli bir dar- hazırlanan mukavele!en ımzu ederek kasını zi;..·nret CÜ"ı'ek tetkikat yapan lanlnrın muvakkaten iskanı · . 
,""Q\ •. d . kti c"' d"k 1 arı ·~ın 
~ ran Berlinde heyecan uyandıran goz .~n geçırmc r: . . . be tesiri yapmıştır.,, on u · Sıhhat ve lçtimai Muavenet Vekili ncele zemlnlikler inı:;asına Kızılay u-
·~ llın.kaıede, Ruslar!n arnda~ m~ • . Dıg.cr t~~flan dıplom~~n mehafıli- Vastin Texas da diyor ki: .İngiliz Ye 1<•ransızlarl:ı nkdettiği - Dr. Hullı~i ~ln~ş zeız:lcdcn eYleri mumi merkezince karar Yerilmiş ve 
tas nı nıcsafclere ragmen genış mik- nın dıkkatiıu celbcd~.n. bır nokta da, "Sovvetler Birliğinin Finlandiyayı nuz karşılıklı yardım anlaşmaların- yıkılan köylulenn me\·sım dolayısile bu iş için ıazımgelen para ve bazı ıe-
~ıı~ta harekat yapmaları mümkün ol- enternasyonal komunıst mccınu;u;ı . tT ·Fi 1 d. . .1 h lk ld dan sonra Uç memleketi aldkad:ır e- 1 çadırlarda barınmnlıın çok güç oldu- va;ım malıal'ine gönderilmistlr Ay 
ltı b'\lnu iddin etmektedir. Makalenin tarafından nc[iredilip Sovyetlerle-Ru- ~ ı ;s~ ~an ıı~ 8~1\~ı . a. d 

10~ 0 ~· 1 den mali ''e iktısndi sahalar üzerin- 1 ğ"unu \'e burnlarda t<'ıninliklcr yapıl- rıc.~ har~k:~cdelere vemckllk bucr : 
~i~llatriri, son seneler zarfında Tür- manya arasında, Rusyanın Baltık . rn.t ar+ -~~.0 ıam crın ı ea ne elde Numan Mcnemencio~lunun riya- mnsı Jazmıgeldiğini bildirmiş oldu -ıdııy tev .. iatı d:ı. y:ıpıhı~ahır 0 

, v~ lehine husule gelen ehemmiyetli devletlerile yaptığı neviden ve Ru - sıraye e,mı~ ır. 1 · .. • · 

a~ları kaydettikten sonra, Rus or- manyayı Sovyet mahreki içine al - Demo~ras.ılere daha kuvvetle ve ı l'J~~;~~~,..,-~in~~~~~qj~~~~~~~~~~~~~~~~~~[r~{ı~~~~:----=ı 
~UatınUn ileri yürUmck hususunda sa mayı mümkün kılacak bir mütekabil dah.a m~~su· surette y~rdı~ etmek U 
b Olduğu muhtelif imkanları say _ yardım anl:ışması akdini istiyen b~r vazüemız~ır. Zıra b~g.unku ~:arbde 
~ta v ·· 1 trollil araziye makaledir. onlar ayru zamanda bızı de mudafaa 
~ e ezcwn e pe t k . . d" .. .. l 

an Yollarını zikretmektedir. lngiltercdcn FinJamliyaya Un.rh c me ıçın ov~uyor ar.,, 
~ İııvi~re gazetesinin muhabirine gö- l\lalzcmesi Göııderili;rr İngiliz Ga?.etc.leriııde Akisler 

Amerikada Alınan ca-

~l Alman Hariciye Neznreti, bu ma- .L.on~ra, 7 _(A.A.) -.İngiliz e~dü.s- . Lon~ra, 7 (A.A.) - Finlandiyada
~~~e sadece imkanların tetkik edil- ~-ısı F ınlandıy_anın İngıltereye sıpa:, k~ vazıyet hakkında gazeteler Finlan
~'tıı~, fakat bunların tahakkuku ih- nş etmiş oldugu tayyare ve muhtelıf 1 diyn?ıların mukavcmctlerindcn dolayı 
ttıı. 11lı.nin, h!len gnrb devletlerine mü harb levazımının, Finlnndiy:ının uğ - leli.fi derecede memnun olabilecekleri
~ ~eccih bulunan TUrk siyasetine bağ radığı tecavüze binaen, fevkalade sil· ni ve Ruslar ciddi bir surette ilerle -
~:~Uğunu söylemiitir. ratle testimi lfızım geldiği mlitalea - n:cğe !~t~vaffak ~imadan kış~~ gele - SUS]arına kurulan tuzak 

~l tslann Kafkasyada yaptıkları ha sındadır. b1lecegını kaydedıyorlar. !ngılız tay- Son aylar ".aı·fında Amerihufa. Alm .. •ı cas 1 
ııtı R l no· G ır 11 ,., lz · · .. • ' • ' ·- u~.a-

b nra gelince: \.US ar gucu nz ~u anmı,...ar yare ve ma cmesımn ınuvnsalatı go· nnın ,·elliden sidd •tu bir ln.nU "t t'kl . .. .. 1_ 
l,~"l" H ıs· k" 7 (AA) F. l a· k b' k' · h ~ . c l e gl"{' 

1 crı goru 
~n. ın eiyast mehafili, bu hazırlık- . e Sın ı, ti .. L. d- ın ~1~· ıü?'a ze çatlrpaca'" ~~ı!e ·ıldae· ncşır ve a· meı,tewr. Vaşi:ıgtoa Harbiye Nez:ı.rcti bunları :ra-
~ • Eıadece bir harekete cevab ve- a)nnsı ovye crın a ogn go un n rare e mcu1e ekte ır. kalama'· İ''n b"'-u'i"hele .,,.,,. . . t k' k. ·çq b . , . r d . l . • " }ol luı• . ... ,, ... ru \'('JU uzn .• ar ·ur-
~uk atıt bir nkstilüme!den ibaret ol- şı~n ın e Fın andıyalılara ta:ı.~uz Finlandiyalılar. Rus hm, · ski faali- mağa başlamıştır. Bu miic:ıdele' şöyle ,;iz ı:;öst.er-
b~~u söylemektedirler. . i~ın boğuc.u ga.z kullandıklıırım bıl • Y.eti g~sterebildikle:i. her .)~erde ma~- miştir: Amerikanın mukahil casus!uk 2:ıbltıeri mcnı-

ltı~ g~~ taraftan, bu m•ıhnbır, ayni ı dırmek.tedır. . .. ... .. lub edıyorlar. Ingılız sılahl:ı.nndan 1 Jckctin ~urasıncla hur.ısında faillerinin bü\·iil• malın-
ııı~ ~ılin, Knfkasyada Rus kıtaatı - 11 Fm nskerı gazd~ı~ olr:ıuştur. başka Almanların da taarruz fuıınal refine delalet ecen :ırka ar!m~·a bir taıum' cüret d:ır-
).ı0 lt Uvvetli tahşidat yaptığllıa dair Fransız Gazcit"lcnn.ın ~cş:ı:iynh kadar Finlan<liyaya sil:lh gönderdik- belcrlle hırşı karşıya hunu -ı ili M ,. .. .. 
~~I 0vauan, filhakika malUmat al - Paris, 7 (A.A.) - "lfo.vas,, !eri de kayde layıktır. b'ır"mde ad'·'"" b" . 'd ~ :ı.r. r. 1 escd ın 1r::~~n 

atını k . ....un U'l or u ı;a.nuzon arın n.n uırmın 
~. lt\lsy ayd~yo~: . Bn. Tabo.ufs, 0cun~ gazetesinde l\loskovanw Bir Tekzfüi sıhhiye şefine telefon ederek ma.ruC bir dolct.nrwı i . 
~ ll'ho.nın .Finlanuı,ay~ karşı, he· §U habcrlerı vr,rmektedır: .Moskova, 7 (A.A.) - "Tass,, miııl zikretmiş \'e lıir t:ıbfüler meclisi ö:ıün·le l;:on-
t~lt ayetıenmemi3 bır h:ı.rekcte "Dün 5000 İsveç gönlillüsU, iki mU Havas ajansına göre, "Finlandiya ferans \'erccefi'inj söyliyerck bazı hastalıld:ınn )iiz-

\ıa • ~~ulunmasma rağmen, hir h"mm:ıt treni ve bir e1bise treni Fin- tayyarelerinin Murrnansk mıntakası- de nisbetforini' \'e bu arada garnizonun lmtlro mc\'
~ Oltn k muhasama~ yaklaş - land~yaya gitmiştir. Dün Stokholm- na yaptıklnrı bir hlicum neticesinde cudüne uid raldmınlıın öğrewni5tir. Illlnu t:ı!tlbeo 
~'ı lhtl~a.ll Bcrlinde mevzuu1 de bır çok mUhim İsveç ricalinin im- asgari 60 Rus tayyaresi tahrib edil- Long - tsl!ınd'da, Bristol'de veni Amerika. oomb:ı. 

~le Utcr ekt~ır. Bu cUmledcn ?l • znlaclığı ~ir beyann::ı.me hlikCımettcn mietir.,, tayyarelerinin ptaıılan ~.a.Jı~~tır. Bunu tak.iben 
~ lt~ :· Bntanyn lm'paratorlugu • seferberlik yapması~ı ~~. ll'inlandiy.a-I Lcningrad askeri mıntakası genel- de, Bnuı•de, FJ:ıdelfiyada, Nevport - Ne\-s'de bir kı· 
~da lan Alman smkulceygi plfi.n lılara y~rdım etmesını mteıncktedir. kurm:ıyı, bu haberin tamamile uy - S!.lll harb gemiierinlıı plfuiliı.n sırra kadem bas
~~ ~:cçen ynz, Rusyanın rol oy-, Bu bey~ı:namc~e ~~cllmle &öyle ~en-1 durma oldu~nu bildirmektedir. Mur mıııtır. 
ı,..•lini bilhassa, B. Molotof un 31 mektcdir: Eugunku devre İs\·eç ıçin 1 mnnsk muıtnlca.~ına ue bir Finlandi- • • • 
:ı '·~~?e~d nutkunda, :1'fu"ki~e 1 en ~ühlik devı:edir. ~·:e~in mevcudi-ı y.ı, ne tlc ""' hn.ngi bir başka hava. Amerika mu1mbil resusluk senisi bu barekf!t· 

ü inkişaflar,, tefaill ettığil)'eti bu t!ıvrenm mti~ IJa!lı bu- hUcwnu vukua ~üwem~tir. ledo failleriııJ ya.k.alama.k iç.in gayet sade bir usul 

i;ı!rnu~tur. Muayyen fnsıbl:ırtn., gazctclr..rclt, isiıı 
z·krehneksizin bir Al"lla.n c:ıstı~unuu yaliıuıla.ndıı:;'lw 
neşre bıı,..la.mışttr. ı;mıUB üzerine, g:ızctcde y:ııııian 
lıcr nc.şrl~·atı ta!-.i!> c<len lıaft!l içindt', Ne\ yor!< lim:ı
um:L gelen vap::ırlnr mürettcbatmı sıkı bi..r surette 
Jrnntro!c giri'flruiş "\'e bıı suretle de '.:U garib lı:Ulist.'
yc şahld ohıntnuştur: Yeni bir casus buhınduğı.mu 
bildiren 'her ilanı takiben, o hn!ta ha§ındn., Iiu:n· 

burgdan hareket eden Alımın v:ıpurl~nnilnn bir yol· 
cunun "IJinmcmistlr,, lmydile yc:cu listesinde eksil· 
diği gürillmüştür. 

Bu s:ıyc<le, tuzaklar sıklaştırn. &ıkln .. ~hra., ruha.
yet Amerikaılaki Alman casus §ebckcsinL-ı b:ışı ol· 
du~u a.nln~ıhuı Karı Friedrich Wilhelm cünuUme, 
lıutl halinde yakayı ele nnıı.i;;Ur. 

"'. (l 

Bunların yapılan muhakemesinde Amerika. nu.ı.h 
kemesi Amerika deniz, hava ve kara kuvvetlerine ni: 
vesikaları çalmak töhmetilc tanı on sekiz canunu 
dörder seneye mabkfun etmiştir. 

Fakat asıl şayanı diltkat ciheti Amerikalı haki
' nıin bu hümu tebliğ ederken casuslara. söylediği şu 

cümledir: 

- Bu hüküm sizler i~ yoln.ız bir lht:ı.rôrrl 
Mııksadunız, slzlıı gibllere, bir dcınokrasinlıı no de
rece nıerhamefüh olduğunu aıılıı.tma.ktır. 

. . 

.. 

' 
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HAVA HARBİNİN YENİ 

Sür' at Ve Silah 
Zafere Ell Çok 
Eden Kudret 

ŞARTLAR! 

Faikıyeti 
Yardım 
Esasndır 

IRADVO 
p~~ 

8/12/939 CUMA 
12.30 Program ve memleket saat 
ayarı. 

12.35 Ajans ve meteoroloji haber
leri. 

l 2.!30 Türk müziği "Pl.,, . 
13.30/ 11.00 Müzik "Hafif 

zile - Pi.,, . 
18.00 Program. 

mü-

F ord Müessesesinde· 
Yolsuzluk Davası 

Komisyoncu Maiyet Memurunun ifadesr 
Meğer Gümrükten Çıkarılan Mallar, 15 g011 
Döğüle Oöğüle Hurda Haline Getirilmiş! 

18.05 Memleket saat ayarı, ajans . 1sta.nbuldaki Ford müessese -ı Ahmed Aktelin bu sorgusu yap~· 
\'e meteoroloji haberleri. d t lı b t clık b·' sın en sa ın a nan ve geçen şu a ve 1 tan sonra, vaktin gecikmesin~~ •• 

18.:::5 Türk müziği "Fa.sıl heyeti,, · mart ayları zarfında, hurda muame- naen, muhakemenin devamı, digeJ 
19.10 Konuşma. l · ı k l .. "k esı yapı ara mem ekcte az gururu suçlular hııkkında zabıtaya yazıla!l 
l9.25 Türk müziği "Çalanlar: Hak- resmile ithal edilen Gv tonu mtiteca- miizckkerelerin de tekidi kararla.ştı· 

kı Derman, Şerif İçli, Hasan Gür, · d · d · vız emır en mamul bazı rnalzC'me ı- nlarak, ba~ka güne bırakıldı. 
Hamdi Tokay. Okuyan: Mustafa l :.-e otomobil aksamı ve motör vesaire- ,,.v t v tahk' k ta .. h uıe 
Çağlar, Radife Ertan,, . . . . ı ap ıgımız ı a gore, a 

nın yolsuz ıthalınden dolayı açılan kulı'anılamı k h d d . . a't\""' 20.10 Temsil t . . . yaca ur a emırın """ 

T 1 d V D f 
• B t ı d 21.10 ~fözik "Radyo orkestrası - davaya s:anbul .~slıye Beşıncı Ceza rük resmi kiloda 0,60 kuruştur. Bil ayyare er en e e 1 a arya arın an Şef - Hasan Ferid Alnar.,, mahkemes:nde dun başlanıruştır. Bu miktar, 24 para kadar tutmaktadıf· 

K k 
• • davanın maznunları şunlardır: Bu . ııl u rtu 1 ma iÇi n Çok Yukarılarda Uçmak ta 1-G. nossini -11 ~ignor Bnıschi- malzeme vesaireyi Ford müesscsesin- Halbukı, bu ithal edilen ~şya vc.rn .. : 

• • • • _ • • • · no operasından uvertur. . . den alan Galatada Perşembe pazarın- zem~, hurda olmıyara~ ıthal edıJdığl 
Buyuk Fedakarlıkları ıcabettırmektedır lci 2 - L: Van Be·~·tlıoven - Sekızın- da hurda demirci Ara Arşer, ortak- takdırde, bazılarının kılosundan 150~ 

• • scnfonı, Fa maJor. ları 1Jya Gabatay ve Salamon Goze; bazılarından 90, bazılarından 45 V 

3 - K. Atterberg - Yaz gecesi tüccar komisyoncusu Garbis, komis- bazılarından da 8 kuruş resim atııı-
danslan. yoncu maiyet memuru Ahmed Aktel, ması icab etmektedir. 140 ton hurd• 

22-00 Memleket saat ayan, ajans ve bu malzemenin vesairenin ithalin- e§ya için beyanname verilmiş ve bUO 
haberleri, ziraat, esham - Tahvilat, de derece derece suçlan olduğu iddi- dan 60 ton kadarı hurda resmi veri· 
l{ambiyo - Nukut borsası "Fiyat,, · asile gümrük muayene l aşmcmuru lerek ithal edilmiştir ki, bu suret14' 

22.20 Müzik "Operetler - Pl.,, · Nasuhi Burak, gümrük mı-ayene me- vaki hazine zararının laakal 50-60 
22.50 Müzik "Cazband - Pl.,, 
23.25/ 23.30 Yarınki program ve muru Aziz Çınar, gü..'llril!· muayene bin lira tutacağı tahmin edilmekte· 

. k mmıuru Yakub İlter, ithalat gümrü- dir. • apanış. ~ ~ 
gü nmbar mt·muru ve hfllen mütekaid " • • • • • • -- • • • • • ~ · 

Son model Fransız de~ ta.yyarelerinden bir gnıp 

M arbin ilk aylarında, hava ha- rinden kurtulmak için de muhakkak pilotun yere düşürülmesi muhakkak 
rekatı, tan:arecilik esaslan- süratin fazla olması 18.zımdır. Wil - gibidir. 

na daimi surette hakim olan üç esas- helmshafen, Edinbourg, Scapa-Flov Şüphesiz ki, aşağı yukarı ayni sü
lı wısurun yani sü~at, irtifa ve ateş hava akınlarında, tayyare dafii top- rate malik tayyareler arasında, ma
kudretinin ehemm l!etini bariz bir ları tarafından düşürülen tayyarele -

1 
nevra kabiliyeti gösteren tayyarele -

surette göstermiştir. 1 rin akibeti, keza Şimal denizinde İn- rin, hava mücadelelerinde faik bir 
Zira kafi derecede sürate malik giliz kuvYetlerine karşı yapılan akın- mevki aldıkları tereddüd götürmez 

tayyarelerdir ki hasım mıntakasına lnrın muvaffakiyesizliği hep bundan bir keyfiyettir. 
sr..lclırabilir ve dtişman avcı tayyare- ileri gelmektedir. Son hava harblerinde Fransız Mo
rci.!ri tarafından takib-edilerek dü - Hava harbinde de, tayyarelerin ile- rane, ve Curtiss'lerinin Alman Mes
filrülmek tehlikesinden kurtulabilir. tisab eyledikleri çok yüksek süratler, serschmitt tayyareleri karşısında al -
Bı.itiin Fransız ve İngiliz tebliğleri bu d:ıha ağır olan hasımlar üzerine sal- dıkları neticeler bu hususta bir delil
hususta değişmiyen bir lisan kullan- d1rrnak ve karşı tarafın müdafaa hu- dir. 
maktadır: "Hava kuvvetlerimiz ta- susundaki aksülamcllerine fırsat ver- Diğer taraftan daha sert bir hasım
raf ından takib edilen düşman tayya- miyecek derecede ani hücumlarda dan kurtulmak ve tayyare dafii ha
resi yakalanarak düşürülmü~tlir.,, bulunmak imkanını da vermektedir. taryn.ların atışlarından fazla mlitces
Oiğcr taraftan, akıbetlerinden haber Havadaki tarassud tayyaresi, se : sir olmamak için bat~ka bir çare var
ahnaınıyan İngiliz ve Fransız tayya- matla siyah bir nokta göriip silahına 1 dır. O da: İrtifa meselesidir. Geçen 
relerinin kaybolmalannda da süratin sarılmak üzere hareket ederken bu rharbde tayyareler, vazifelerini yap
kifayetsiz olması, ve bu keyfiyetin nokta bir avcı tayyaresi halinde üs- mak için, mücadeleden çekinerek yük 
düşır:an a\·cı tayyareJerini muvaffa - tüne saldırnuş bulunabilir \'e mitral- seklerden uçmak yolunu tRrcih edi
kiyete se,·kedebildiği veyahud da tay yöz ateııi altına alabilir. l!;ğer pilot yordu. 
yare dam topların hedeflerine isa- mahir değil ve ayni zamanda tayya-1 1918 de, fotoğraf keşifleri ve hava 
betli atışbr yaptığım da gösterir. resi kafi derecede süratli ve manevra ı bombardlmanları 6000 metre irtifa -

Zira asri hava müdafaa kuvvetle- kabiliyetine malik değilse, rasıd ve 1 mdan vukubuluyordu. Hava avcılığı 

d:ı bu sebebden ayni yükseklikte, fa- Kanm Giray, Galata Ford acentesin- Sahnenin. Kaybı 
aliyet sarf ına mecbur oluyordu. de r,crbest mahalde gümrük idare 

Bugün, karadaki tarassud kuv\'ct
lerinden kurtulmak, düşman avcı tay 
yarelerinin hücumlarından, tayyare 
dafii bataryaların ateşinden masun 
bulunmak için, ayni şekilde irtifadan 
istifade edilmektedir. BUyük keşif -
lerden birçoğu hep 7000 ve 8000 met
re irtifaında ve h:ıtta daha yük~ck -
!erde vukubulmuştur. 

Yüksek irtifalardaki bıı manevra, 
soğuk, buz tutma ve h'lva değişik -
liklerile mücadele eylemcğe imkan 
\·erecek malzeme ve teçhizatın mev
cudiyetini amirdir. Bu sahada da, bu 
muhtelif meselelerin hal suretleri ve 
teknik terakkiyat, büyük ve ehemmi
yetli rol oynamaktadır. 

Fakat böyle yüksekliklerdeki hava 
harekatı ağır bir fedakarlıkla öden
mektedir: Filhakika. tayyare milret -
tebatı, çabuk surette yıpranmakta -
dır. Bu yıpranma, bilhassa, on on beş 
sa.niye zarf ınd:ı binlerce metrelik 
seviye farkı içerisinde hareket eden, 
başdöndürücü pikeler yapan avcı tay 
yarecilerinde müşahede edilmekte
dir. 

Hava mücadelesi ~artlarını tadil e
den üçüncü bir :imil de, tayyarelerin 
ate!i kudretinin inkişafıdlr. Geçen 
h:!rbin ufak çaptaki iki mitralyözüne 
mukabil, bugün saniyede yüzlerce 
mermi fırlatan makineli tüfek 
bataryaları mcvcud olup, rastgelelik -
!eri muayyen hedefleri, şaşmıyan bir 
tahrib kuvvetile derhal delik deşik 

etmektedir. Fotoğrafların gösterdik -
lcri manzaralar bunu açıkça teyid 
etmektedir. 

Bu suretle, sürat faikiyetini ve 
yüksek irtifalarda manevra kabiliye
tini ve ateş kudretini haiz tayyarele-
rin, hava mücadelelerinde muvafa
kiyete ulaşacağı anlaşılmaktadır. 

"Le Temps,, 

memuru Muzaffer Dinçer. -·-Artist Melek Muhlis 
Vefat Etti 

Diin celse açılınca, maznunlardan 
Ara Arşer, İlya Cab:ıy, Sulamon Go
ze \'e komisyoncu Garbisin mahke -
meye gelmedikleri ve haklarınd~ za- Maruf bestekarımız Muhlis Sab3' 
bıtaya yazılan müzekkerel~rc de cc- haddinin kızı, Şehir tiyatrosu artist· 
vab \'erilmediği göriilmü.'}. miid<leiu - lerimlcn Melek Muhlis senelerdenberi 
mnmh1in talebile, hazır bıılunan altı ciğerlerinden hasta idi. İki sene e'I· 
maznunun hüviyetleri tesbit edilmiş vel, bir temsil esnasında ağzındaO 
ve iddianame okunduktan ı;onra sor- kan boşanan genç san'atkü.r dcrb~ 
gııya başlanmıştır. tcda,·i altına alınmış ve bir ara iyı· 

11 
. 1 • !eşerek tekrar sahneye bile dönnıUş· 

k olarak sorgusu yapı .. ın komıs- r· F , b f }in· 
yoncu maiyet memuru Al: ned Aktcl du. b'aKt~: 

1 
.. u ahhfe~~zbhastalık e Zil. 

s ı .. 
1 

· t. e ır ur u sı atını ulamıyan 
. un arı soy emış ır: 11 'f 1 k .1 d" · ıe1'i 

s · .. 1 it 1 d clı va ı ·" e e , nı ıayet un Taksım< 
v - • enenın ıı t. a. 1 ay arın ay · eviııde vefat etmiştir. Melek Muhlis, 
Komısyoncu Garbıs bana gelerek , t' k di . d k 1 ı;..,id 

• v san a ın en sın en ço şey er w .. 
Ford ecentcsındc hurda eşya oldugu- tt' - .. t'd dl d dı Öl" .. ve .. . . e ıgı ıs ı a ar an . umu onu 
nu soyledı ve bunların çıkarılması ı- b b .. d deriJl 

· .. 'lkt 1 . . t k'b d' a asını tanıyanlar muhıtin e 
çın gumrı e muame esını a ı c ıp t .. dı tı 0 _ı. .... et . ~ ecssur uyan rmış r. na rw~ 
ctmıyeceğimi sordu. Muvafakat e - a·ı k b t k" Muhl' S ,,..,. . · . . ı er en es e anınız ıs a""" 
dınce, benı bernberıne alıp Ara Ar- h dd' . .1 . . 1 ı.,ti • 

.... d" 0 1 d .... t"k a ının ve aı esının acı arma .lii 
şere gotur u. nun a a goru.5 u . ralc d i 
Çık ld ~ . e er z. acak eşyanın neler o \'guntı bıl· .,,.. 

1 
. . . "n es .. 

mi'-'ordum. Ara Arser Garlis ve ben nıe ek Muhlısın cena1.esı bugu 
J , ' ' t 12 d T 'k' ... d kaldl· Galatadaki Ford acentesine gittik. a e eşvı ıye camım en 

Çıkarılacak hurda eşya dedikleri şey- nlacaktır. -·-ler, tahta sandıklar içerisindeydi. 
Bunların, takribi olarak, neler oldu
ğunu ve ne kadar tuttuğunu tesbit 
ettik ve Garbis bunları not aldı. Bu-

Bir motör battı 
İstanbul limanına bağlı 10 tonıuJı: 

Andelib motörü dün sabah bir kll1-' 
nun üzerine de bir beyanname tan- geçirerek batmıştır. 
ıim etti. Beyannameyi gümrüğe ver- Balıkhaneye gitmek üzere Kabaıaf 
etik ve ben muamelenin takibine baş- istilcametinden gelen motör sal>B1' 
la.dım. Bir taraftan bu mallar çıkarı- saat dörtte havanın henüz açıın:ıafllll 
hyor ve meydana konup birer birer olmasından limandaki şamandıril~ 
tesbit olunuyordu. Mallan koyacak dan birine çarparak bilyük bir yat' 
yer kalmayınca, evvela bunların çı - almış ve suların hUcumuna uğrıya · 
karılması kararlaştırıldı. Bunlar ten- rak batmağa başlamıştır. Bunun UP" 
zil edilerek, ikinci bir beyanname da- rine mürettebat sahilden imdad isl" 
ha hazırlandı. Bu aralık ta, Ara, 8-10 mişlerse de sandal ve motörler yetl
amele getirdi. bunlar, 15-20 gün bal- şinceye kadar motör tamamen bat· 
yöz ve çekiçlerle çalışıp bu eşya üze- mıştır. Ancak baş ve kıçtan şaıxı"" 
rine vurarak hurda haline getirdiler. dıraya asıldığı için tamamen stıyuP 
Bu işlerle Ara ve Garbis meşgul olu- dibine inmemiş ve bir romorkör 1" 
yorlardı. Bu eşya, demode idi, fakat değinde sahile getirilmiştir. tnsstlcl 
hurda değildi. zayiat olmamıştır. 

_ 2 __ çok sert ve vehimli bir adamdı. An- Seneler geçtikçe, ben büyüyüp ser- derken kullandığım ti.birleri ho~gör, karkunç ve tehlikeli geliyordu. ki onlar her şeyi biliyorlar. tşıedi\11: 
nem de her hususta ona uymuştu. pildikçe, bu hayat daha ziyade sıkı- emi ?.. Onun için seni ilk gördüğtim ve se- ğim bu büyük günaha tamamen 

llUJ .... .\SA Val.pa babamın vaziyeti iyi idi. Tica.- laştınldı. Bunun sebebini şimdi çok Sana yine itiraf edeyim .. ben bu ninle gözgöze geldiğim zaman, her kıftırlar. ~ 
(Dli~mu5 bir kadın, gece yarısı ret hayatında çok para kazanıyordu. iyi anlıyorum. GUzel bir kızdım. Ve hayata da alışmJ§tım. Hayatı böyle 1 şcyden evvel kalbimde bir korku duy . Y~tağım~~~rken girdiğim o .g:u. 

hırsız gibi bir gencin otla.~ıııa. girJEvimizdc hiçbir !}eyimiz eksik değil- !stanbulun yabancısı olan babamla zannediyordum. Üzerimde yapılan l muştum. Kalbim gayri ihtiyari hızlı h!.ç ıs_~e°:1.edıgım halde hep ~eDl bit' 
miı;tir. Genç adam onu ilköncc hır_! di. Fakat bunların ne faydası vardı? ananı, benim bu güzelliğimden kor- telkinler o kadar kuvvetli idi ki, ak- hızlı çarpmış ve beni sendeletmişti. şun~uştum .İşte ? anda, bırdeP el· 
•ız zannederek tn.bruıc:ı.sm:ı d!ı\Ta- İlk mektebi bitirdiğim gün hürriye- kuyorlar, onların til.birlerince söyli- şamları, k:ıfesin arkasından sokaklar Bilmem hatırlar mısın, hemen pence- kulagıma bozuk bır keman se~ g}lb 
ıııyor. raı~at kadın hırsız değildir. timi de elimden almışlardı. Artık be- yeyim, benim başdan çıkarılmamdan da yalnız başına dolaşan kızlan gör- renin açık oltın kafesini kapatmış, fa- di. İçimde tarif e~emiyecevğim bı~şdJ. 
.tCcmlisini genç atlama tnnıtıycr. ni yalnız başına dış:ı.ııya bırakmıyor- çekiniyorlardı. Öyle ya, İstanbul bu! dükçe hayret ederdim. Hele genç er- kat arkasından yine sana bakmakta bana k~~anı ~e~ın çaldıgını ~dil~ 
Kndı:ı nnlatmahtadır.) lar, kimse ile görilşti.irmüyorlardı. Bir türlü intibak edemedikleri, bu şe- keklerle dolaşan kızlara, adeta kor- ll dcvam etmiştim. Sen, benim kafesin Odam sızın evınızc nazır ol~u~~ıv 

. '! Tahsilime evde ihtiyar bir kadın mu- hirden korkuyorlardl. kunç bir şey görüyormuş gibi bakar- arkasından ayrılmamış olduğumu na- hemen pencereye koştum. ~undi tef. 
.sa:ıa bunları o zaman da ıtiraf ~t- allimin nezaretinde de\'am edebildim. Beni Allah nasıl böyle yaratmış? dım. ! sıl farketmiştin. naıa. bilmiyorum ... nı tamam.ile g~:_~yordum. !ene~ 

nıştim. Elbette lıavtırlarsın. S:ı.n~ ilk 1 Birkaç sene sonra bu dn kesildi. Böy- Çok basit duygulu ve kaba bir ana Hayat seyrini takib ediyordu. Ve Sanki aramızda. hiç bir hail yokmuş açıktı. Elektrıgın sarı ışıgı sıt ):Ji· 
oıe~tu~: ~u yaz~ıgım zam.an. ımz -~Ce hayatla biricik rabıtamı da kay- babadan benim kadar hassas bir kız ben bUyüyordum. Bu esıında birlmç gibi yine gözlerin gözlerimden ayrıl- s?11 keman ~alıy~7d.~n .. Ve ba.Şlilı 
yerme Kafestclu lmş,, denııştim. betmiş oldum. nasıl doğmuş? Allnhın ne kadar ga- da roman okudum. Daha ilk mck _ mıyordu. Ve tebessüm ediyordun. zım eve dogru donuktil. et' 
.. v Sen ~ana böylece hakik~ vaziye~i !stanbulda nncnk bir Ud tanıdth'l- rib bir cilvesi? tebdc iken yarını yamalak öğrendi-! Bütün bunlar, ancak birkaç dakika . Ve bu rabıta~ böylece devnJll t}J) 

ogrctmış oluyordun. Dogrusunu ıs- mız vardl. Bunlar da bizim gibi fazla Affet H:ı.san .. kendim için güzel ğim "Aşk,, "Sevgi,, tfı.birlerinin üade- sürmüştU. Fakat ben, bu birkaç da- tı. Ben, daha dogrusu vahşi ru::ı.-ıŞ 
tcrscn, ne kadar bedbaht bir hayat mütaassıb kimselerdi. !clerindc ben diyorum hassas diyorum. Bunları ettikleri mfı.nniar artık zihnimi meş- kiknnın sarsıntısından saatlerce kur- buna yava.~ ya\'aş nlı§tı. Artık b uJt 
sürdüğümü, bütün ins:ınlardan, biltün ynrıtn bir tek lnz vardı.v O da çok 1 Jwndimi' mcdh için söylediğimi san- gul etmeğe ba.şlamıştı. Bunları düşün- tulnmamıştım. Bunu o ak§am yemek- ların beni ürkiltmilyor, kcrun~i· 
hayattan uzak bir ha!de yetiştirildi- çirkin, cahil ve nptal bir kı~dı. lııtc 1 r.ı ı. Bu bahsettiğim hız. artık ben mek, bende 1.ıir ııevi ürkiintü tevlid e- te babamla annem de farketmişler falsolu sesleri bana yabancı g 
ğimi ancak o zaman anlamışlım. Hasan .. biitnn genç kızlığımın, haya- dc~lim. O, çoktan,~oktan öldü, gitti. elliyordu. Bir ltadlnın, bir erkeği, sev ve bana "Neyin var?,, diye sormuş - yordu. 

Ben, 'ok zavallı bir kızdım Hasan. tımın en güzel seneleri böyle bir de- Ben onun sadece bir sırdaşı, bir tür- mesi, onu düşünmesi, onunla buluş- la.i'dı. Biraz hruıta olduğumu söyle - Bir gün sana giildüm. ) 
Babam bili.Yorsun. <::ok aılitaassıb, kor icinde ~.cLJ..- - ~danvım. Onun i~in ondan h.-ı.hse- ması ve sevişmesi, bana ölüm kadar : miştim. Fakat öyle ~ediyordum (Devamı ,,.,; 
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Atletizmi 
Teşvik Yeni Sabahın Koşusu 

Uzaktan Beliren 
Bir Vaziyet 

(Ba.şmakafoden devnn1) 

hücum etmek niyetinde olduklarına 
dair yazılar çıkıyor. Alman gazetele

rinin elebaşısı Rumaitya ve Balkan -

Masabakamız Tak&imden Cağa/oğluna Ka -1 a T lar istikametini tehlikeli ve zorluklu 
a~ bularak Anadolu ve Irak istilasını 

Gidip Gelme Olacak Meşalelerle Gece y Opllacakft..,. tavsiye ediyor. Moskova gaz.etesi Ru-
manyalılann Besarabyadaki Rus e

. ı kalliyetini ezdiklerinden bahse başla

MeınJeketimiz atletizm erkb;r;dan 

~ki Htisam,.ıdln 

'• .. 

Atletizm erkanı tertib 
ettiğimiz müsabakanın 
memleket sporcn genç
liği için faydalarını te-

barüz ettiriyorlar 

dı. 

Görülüyor ki Almanya tarafından 
bir tahrik ve teşvik var. Bunda şilp
he yok. Fakat Rusla~n daha bu tah
riklerden müçtenib davrandıklarına 
dair bir alamet olmadıktan başka 

bilakis müşterek bir arzuyu ve pl5.nı 
tatbik mevkiine çıkarmağa çalışır gi-

\ bi bir halleri de göze çarpıyor. 
I Dil alıştığı veya başka tiıbir heniiz 

Atletizm federasyonu ba§kanı Adnan ı bulunamadığı iGin, Almanya ve Rus-
ve atletizm ajanı Naili Moran yada gazete adile çıkan neşriyata da 

matbunt diyoruz. Halbuki matbuat 
denilince, birdenbire, adeta gayrimeş 
ur bir surette, anlaşılan kuvvet hü
kumetten müstakil olarak bir fikir 

ve mütalea dermeyan eden hür bir ı 
organdır. Rusyada ve Almanyada bu 
mana ile gazete yoktur. Hepsi aldık- 1 

lan emir ve talimat dairesinde hare- ı 
kete geçmiş, hakikatte resmi bir ma
kamdır. 

Türkiye<le "Ulus., arkadaııımızdan 
başka herhangi bir gazetenin müta -
Ieam, fıkrası. makalesi hükumetin: .. 
görüşü ve di.işünüşii hakkmda bir Ye

sika teşkil etme?:. Bizim yazılarımız 
hükfımctin tasavvurlarını ve planla
rını inik5.s ettirmez. Fakat Alman 
ve Rus gazetelerinin hepsi hiikimıet
lcrinin ikinci bir dilidirler. 13inacna-

(Yeni Sabah sokak koşusunun başlang:ç noktası olan Taksimden birinci kısmının hitam bulacağı Cağaloğlu
na kadar olan geliş yollarile avdette takib edilecek dönüş hattını gösterir kroki) 

leyh. Rus ve Alman matbuatında bıı 
yazılar görülebilmek için mcsclc>nin 

~akBa~akYanşımız_Y _______ } _____ F __ U_t_b __ o_l_· c-U-.-.-1-e--ı-·-ıa==~-~r~m~~m~ 
!!akkında Malumat ugos av Bunların bir tehdirl ve ihafe olma-
--= sı da mümkündür. l<"'akat mütecaviz 

''Yeni Sabah,, yılbaşı sokak bayrak ou·· n G ld. ı devletlerin hiç değişmez tabiyeleri, 
Yarışı bir takım koşusudur. e J er her mf'!~elerle olduğu gibi, bu bahis-

'l'akımlar tek ve çift numara taşı- !erde de aynen tckerriir ettiğine ba-
l:an ikişer atletten teşekkül edecek- ı kılırsa, teşebbüsün sadece bir orman 

tır. ı Dost Sporcular Atatürkün Kabrine Konmak taşıam?.ğa inhisar etmediği tahmin 
Uınuma açık olacak bu yarışa her !olunabilir. Mütecavizler daima bir 

~Elı}Ckkül istediği kadar takımla işti- Üzere Kral Aleksandrın Mezarından bahane ararlar. Klasik bir bahane de 
t-akte serbesttir. Yarışa Galata.saray Toprak Getirdiler ı her zaman için mevcuddur: Ekalli-
lcıubünden başlanacak aşağıda yazılı 1 yetlcrc zulüm ediliyor! Ti.irkiycde 
\ıe krokide gösterilen yol takib edile- .\.lman ve Rus ekalliyetleri mevzuu 
tek Yine Galatasaray klUbünde biti- bahsolamıyacs.ğı için, Rus Ye Alrn~n ' 
l'ilecektir. 

gazeteleri demokrasilere dost bir ı:ıi-
1\oşu Yolu - Tek ııumara.11 taşıyan yaset takib etmemizi terenniim ct-

aueuer eski Güneş klübünün önün- meğe bıı.~lndıbr. 
den hareketle Taksim meydanıntla bir Fakat. ne garibdir, bugiin dcmok-q~r yaptıktan sonra İstiklal cadde-
ııı rasilere dost olarak Almanyaya mıt· 
lt ?ti takiben Tünel: Beyoğlu kayma- arız bir vaziyet tutınamızdnn dolayı 
lalllnlığınm önUndeki yoldan banka- bizi tehdid ~den Moskova r,nzctcsi 
ı:a. tramvay yolunu takil~~m Kö~r?,- bundan evvel de memleketimizde Al-
'"lllhıönU • Ankara caddesı - Emino-
llii b manlar tarafından Almanya lehincie 
b qalkevine kadar gelecekler ve 
a~ağı Hallcevi önünde bekliyecek ve Moskova aleyhinde propaganda 
~ltadaşıanna verecekler. Çüt numa- yapılıyor diye bizi itham ve tehdid 1 

b taşıyan atletler Yerebatan, Adll ediyordu! 
h, Sirkeci, Köprü ve Tepebaşı yolu- Görtili1vor ki kendilerinin hendesi :il takib ederek İstiklil caddesine çı- haline girip ne emrederlerse yapma-
'<:aJtlar, Taksim meydanında bir dılttan sonra onları memnun E>tmenin 
~ Yaparak yine eski Güneş klübü- Dost fut.bolcUlerbı Sirkecide brt&tanışı imkanı yoktur. Fakat yanlış kapı ça-
lllltı ônUnde yanşı bitireceklerdir. . . . . hyorlar. Türkiye ne böyle tehdidlere 
~Gazetem.iz ilk gelen 5 birinciye ma- Ankara ve lstanbulda mütea~did 1ar arasında çok samımi hır has.sası- kulak vererek milli siyasetini deği~-

lya a"dette ve eski GUneQ loka- maçlar yapmak üzere davet edilen yet uyandırmıştır. ti . k d. . t tt"b d k 
ı:_ • • -~ rır, ne en ı~ıne ere u e ece 
'4Qe giden ıc birinciye de madalya Yugoslav takımı dUn sabahki Kon • 11 sporcudan mürekkeb olan mi - . . . . . A 

\·~ v · 1 tr ·ı h-'-'·-- imi . vatan vazifesını ıf:ıda bır an tered-ec~ gı'bi birinciligı~· kazanan ta- vansıyone enı c §e u.u~ ge ş- saf'ır kafile ıstasyonda sporculnn - .. 
~ın.. c. tir A dud eder. 
. ._ teşkil eden iki atlete atlet fa- · mızla alakadarlar tarafından karşı -

flila Ve donu, ı"kı"ncı·ıı·gı~· kazanan takı- Dost Yugoslav sporcuları mcmle - lanmıQtır. Galatasara.vdan Adnan Hü~yln Cahlct YALÇIN rn ~' .............................. p ......... .. 

dl teşkil eden iki atlete atlet fanil5. ve ketiınize yaptıkları bu ziyaretin e - yapılan davete icabet eden Yugoslav Arab memleketleri le 
k?rıu, UçüncUlüğü kazanar: takımı teş hemmiyetini ananevi Türk · Yugos- ı sporcularına teşekkUr Ptnıiş ve ken-
·il <!den iki atlete atlet fanila ve donu lav dostluğunun yeni bir tezahUrünejdilerine muvaffakiyet temenni ede- ticari mübadele için 
~~t-ecektir. vesile olan samimi bir hareketlerile l'ek bir buket vermiştir. Bunu müte· Mısır, Suriye, Filistin ve Kıbrıs ile 
.'! .\Yrıca yanşa en fazla takımla iş- arttırmışlardır. akib misafirler "~aşaRın TUrkiye .. di yapılacak ticari mübadelelerde husu-
u:~ edip de 20 nclye kadar derece Misafirlerimiz büyük bir kadirşi - ye bağırarak dostluk tezahUrleri yap ::--k . A •• .. dd . h" 
.""l!l • . sı ararnamenın ·..ı: uncıı ma <'Sı u-k ~ takımlar arasında en fazla ta- naslık eseri olarak Ebedı Şefimız A- mışlardır. 
-~ buı klilbe b" "Y · S bah tat·· k'" kk t k b · k l kiimlerinin tatbiki kararlaştırılmış-~% unan ır enı a ,, ur un muva a a nne onu • Yugoslav takımı bugün Ankaraya tır. 
ceı- ~ı sokak ko§usu kupası vere- mak Uzere Yugoslavyanm müteveffa giderek ille maçını Demirsporla ve i- .. A 

l(Ur . . .. . Bu suretle bu hukumetlerle yeni · kralı Aleksandnn mezarından alınan kıncı oyunu da Ankara Gucıle yapa- b' . 
1 

k 
At • - ak t 1 IY'f~ •• h . . d"' ır ticaret anlaşması yapı ıncaya a-letlzm erkanının bir kutu topragı beraberlerine getir- r pazar es ,, ... nu şe rımıze one -

. . . . _ dar takas yolile ticari münasebata rtaUaabakamız hak- mışlerdir. Yugoslav sporcularının bu cektır. Şehnrnizdc ılk maç Beyoglu . . . k . 
il h k ti k dil · · k lı S ş· . . gırışılcce tır. 

k as are e en ennı ar§ı yan - por ve ışli takımı ıle ça.rşnmba ve .. A • • -· 

ında n Utaleaları ikinci oyun da cumartesi gi.inü Gala- Hukumetin verdıgı bu karar cenub 

t~ ~:tı.dö.sine mUracnt etti~miz lstişa- r ... tasaraylea, üçilncü ve son karşılaşma vilaye:~c~imizden şimdiye kad~r sc~-
>cıı,, YeU azasından atletizm federas- B E R L İ T z l jpazar günü Fenerbahçe ile yapılacak- best dovızle yapılmakta olan tıcaretı-

,, il haşknnı Bürhan Felek: tır. mizin daha ziyade inkişaf etmesine 

~ti'h;,_b'I'cş~~~üsünUz çok yerinded~r: 204 latlkUil cad~oal Misafir takımın kafile reisi M. Çu- ve bir çok mahzurların_ ~rtad~ kalk-
~ h~ ct~gınlz arkada.slar bu ı~ı riç, kendisile görüşen bir muharriri- masınn . ~ardım. edecektır. ~ılhassa 
~ll'tl r fJckilde başaracaklarına emı- A k(!am Lis~ 0 l.lu rlan mize şunları söylemi~tir: cenub vılayetlennden hayvan ıhracatJ 

' tı:lU\TaffakiyeUer dilerim.,, V c.ı i\ 1 " T kı B ~1 d 'k' . ·a· gayet sUhulctle yapılnbilecektir. 4 f - Q mımız C gra ı ·ıncıSI ır. mHIZl!Z:ZS2'1w.X:llCU~~~!!!!!!!!!!!~!!i!!!~~!!:!!~ ~ ı ot ı z m şzmp.yonu Fransızca - ingi- Ekipimizde muteaddiu beyneımile1 "tİ .. k tir b.
1 

k- ümk. ::-d 
F:' r b .. n~ cesıru es e ı me m un e-
~uza n ı n s~ylet:Ud rl lizce • Almanca ut .oıcuıcr vard:r. Bunıa:ın a.ras~nd~ ğildir.,, 

ltı . Donç, Aneclkovıç, Pcrovıç, Esavıç gı Kafile reisi Belgrad valisinden 1s · 
Sezıe atletizm eamplyonu olaı:ı Haftada 3 ders. ayda 4 lira bi Yugosl::w~·anın kıymetli oyuncula- tanbul valisi Lfıtfi lfudara bir davet 

:Sona 1 lnci sayfada.) rı 1Y1Av1.1ı.ıddur. Yapacağımız maçların. mektubu ~getirmiştir. 

Sahife : o 

Tilrk~.eye çeviren : HtlSEYlN CAHİD YALÇIN 

Almanyanın Yıkılmaaı 
-67-

Eğer bu hezeyanlar tamamen a
kıllarını kaybetmiş, fakat fena ni
yetten ve her tlirlü sahteklrlıktan 
da uzak bir silrU insanlar tarafın
dan her tarafa neşredilmemiş olsa 
idi bu yalancılarla mücadeleye 
kalkmakta hiç bir ehemmiyet ol
mazdı - Ben de bu uğurda beyhu
de söz söylemezdim - . 

Bundan başka bu münakaşalar 
bizim davamız uğrunda mücadele 
edenlere birtakım deliller arz ve te
min edeceklerdir. Sözlerin ağız
dan çıkar çıkmaz tağyir edildikleri 
bir zamanda bu deliller faydalı
dırlar. 

İşte Almanyanın yıkılması son 
harbde bizim hezimetimizden neşet 
ettiği olmasına karşı söylenecek 
sözler bunlardır. 

Herhalde, harbin kaybedilmesi 
vatanımızın istikbali için feci bir 
ehemmiyeti haiz oldu. Fakat bu 
kaybediş bir seheb değildi. O da 
başka sebeblerin neticesi idi. Bu 
hayat ve memat kavgasının t:\lih
siz bir surc .... te nihayet bulması yü
ziinden fcliikctli neticeler !;lkması 
fena niyetten uzak, na.fiz müfek
kirelcr için tamamca \'azıh bir 
keyfiyet idi. 

Mautteessiif, birtakım ad:ımlar 

dn görüldü ki bn an!nyıştan tam 
zamanında mahrum kalrlılar. Ya
hut, işin hakikatinin bilnıcl:lc bera
ber, bu hakikate kaı~ı ipti:fa ci
dal ettiler ve sonra onu inkara 
kalktılar. Çok kere bu adamlar, 
içlerindeki gizli temenniler tahuk
kuk ettikten s<'nra, yardım ettik
leri felaketin genişliğini iıirdeııbire, 
fak'ıt pek geç, göriiy"rlardı. 

Bfadm yıkılmamı~ın ıncsuliyeti on
lardır, düşündükleri '''! !'öylec1i.l{!e
ri gibi, hezimet değildir. Fi!hakika, 
hezimet onların h:ırel<etlcriuin ne
ticesidir. şimdi iddi:ı -ettikleri gibi, 
''fena bir kı:manda,, nın e.serı de
ğildir. Düşman da tab:ı.nsızl~rJan 
tcrek!-iib <'tmiyorclu. Onlar da i~l

mesiui hiliyot !ardı. !Jk gUndcn iti
baren, Alman ordusuna sayı iti
b·1rile üstün olan dii~man teknik 
techizatı i~in biiti.ln dünyanın de
polarından \'e fahrikalarından isti
fade ediyordu. Binaenaleyh, bi.ltUn 
bu kahramanlıklar Ye teşki!ata 
rağmen. h\itün k~innta karşı Al
man ordusu tnrafınfüın ihraz edi
len dtirt senelik :ım.ferlcı· bizim ku
mand:ırnızın ilstünltiğü sayesinde
rl ir. Alman ordu!'ıımm t~kilatı Ye 

idaresi şimdiye kı.dar dünyanın 

gördiiğii "il biiyük şeydir. 
Kusurlar oldııysa bunlardan ic

tinab etmemek insanlar ](~m im -
kansız bulunmaRınd:ın llc·ri gel
mişlerdir. 

Bu ordunun yıkılmRsı bizim bu
günkü fdaket in~izin l'ebebi olma
mıştır. O yıkılma da başka cinayet· 
lcrin bir netice.qindcn ibarettir. 
l ~te bu netice daha gö:;:e çarpar 
ciiğer bir inlıidamın sebebini teşkil 
ettiğini ı:ıliylemek lbımdır. 

Bu netice şu 1tidcki müllihaza
?nrd!l.h çıkıyor: 

Askeri bir hezimet b!r milleti 
yalmd bir devleti bu kadar tam bir 
inl1ida11rn sevkctmeli midir? Ne 
vakittcnbcri talihsiz bir n'lrb b0y
lc bir ncti::eye s.'.l.ik olmuştur? 

Ka\'i.'l"•.~cr kaybcdilıııi} bir hı.rb 
yüztin\!cn mi ölürler? .B·ı noı. ta 
hakJond::ıki cevab kısa oiabilir. 

Kavimler aıı1r'!ri hecirnetlerin~ 

kendilerinin ah:ak!.lız h2llerir.iu, 
kudret nokBanl:ı.rının, karaktcr:::i::
liklcrinin, hasılı liyaka~i~iki~rir.::ı 
mükafatım a:mış olurlarsı daima 
böyledir. 

Böyle değilı:.~. m;keri h<:' 'met, 
daha ziy:ıJe, d~i.rı yüksek bit' :;e
viyeye doğru :; eni ui~ yi\l< •(;lie. ichı 
hır muharri.k ve mlhelll-;fr. gfoi •ı· 

sir eder. O, milli hayatın ~r i.ae

zar taşı dc~i!dir. 

Tarih had&iz hcsshsı:;. misaller~ 
bu iddiaı:ın dogrr,lıtlunu • .abat e
jer. 

Mo.atteessUf, Alınrn kavınfrh, 

askc:-i hezimeti liyakat .ı{C!Jbedıl· 

memiş bir felAket değildi, ebedt a
daletin haklı bir cezası l\"!'I. Bfıt bu 
mağlubiyete bol bol liyjkat ke.:ı-

l>E>tmiştik. Bu mağlubiyet göze 
çarpmakla beraber birçok kişinin 
gözlerinden kaçmış ve. deve kuşu 
usulilne tevfikan, kimse tarafın
dan görtilmek istenmemiş birtakım 
dahili hadiseler silsilesi içinde en 
bUyük bir tefessUbün harici hadi
sesinden başka bir şey değildir. 

Binaenaleyh, Alman kavminin 
l:ıu hezimeti kabul etmesinin tal' 
zını temyiz eden merbut hadiseler. 
tedkik ediniz. 

Bazı muhitlerde, vatanın felilke
tiJ,den dolayı, en utanmazcasına, 

açıktan açığa memnuniyet izhar e
dilmedi mi? Kendisi böyle bir ceza
ya istihkak kcsbetmcmişse kim bu 
suretle hareket edebilir? Hakikat
te daha ileri gidilmiş, cephenin bo
zulmasında rol oynanmış olduğu 
söylenerek iftihar edilmemiş mi-

dir? Bunu yapan ise hiç de düşman 
değildir: Hayır, hayır. Böyle bir 
hacaletin mesuliyetini taşıyanlar 
Almanlardır. Felaketin onlara hak
sız yere, bir darbe indirdiği iddia 
olunabilir mi? Harb mcsuliyctinl 

kendi nefsine atfetmek ııc vakft
tenberi adet olmuştur? Hem bu 
da bütün mantığa, vakalar hak
kındaki bütün vukufuma ra.ğme.n ! 

Hayır, bir kere daha ha}1r, Al
man kanninin mağlubiyeti kabul 
etmesinin tarzında bizim harabi
mizin hakiki sebebini birkaç mev-

ziin sırf askeri bakımdan ziyan
dan yahud bir taarruzun akim kal
masından başka yerde aramak 15.
zımdır. Çilnkil cephe bir cephe s1-

fatile gerçekten mağlflb olmuş ol
eaydı ve onun harabisi vatanm ha· 

rabisini intac etseydi Alman kav· 
mi heıı:in:ıetine bütün bütün başka 
bir surette tahammül ederdi. 

O zarna:ı, bu hezimetin neticesı 
olan felaketıcre dis sıkıl~rak kat
lanılır<lı. Pençesinde kaldığımız e-
lemin ı:ıevkHe inlerdik. Tesadüfün 
hiyaueti yahucl nıukadder3tJn ira-

desi haı:.ebile galib gelmiş düşma
na karşı kalblerimiz cebir ve şid-

det yalıut şi<l<let ile dolardı. O za
man, millet, Roma senatosuna ben
ziyerek, mağlub fırkaların istikba
line çıkar ve onlara katlandıkları 

fedakarlıklardan dolayı vat.an na
mına teşekkür eder ve Reich'den 
Umid kesmemeyi tavsiye eylerdi. 
Teslimiyet bile akıl ile imza olu
nur, fakat kalb mUstakbel yilksel
me için çarpmağa başlamış bulu
nurdu. 

Eğer biz mağlubiyeti yalnız mu
ks.dderata borçlu olsaydık işle o 
bu suretle kabul edilirdi. O zaman 
ne gillUnilrdU, ne dansediUrdi. Ce
canet ile iftihar olunmazdı; bu he
zimete 1Jerefli bir paye verilmez
di: muharebeden avdet eden asker 
tahkir olunmaz, bayra)tları ve 

kokartları çamurlara bulanm:ızdı. 
Ve bilhassa, bir İngiliz zabi.tini mi
ralay Repington 'u, istihkar ile şu 
sözleri söylemeğe sevkeden çirkin 

hadise mil§ahcde edilmezdi: "Üç 
Almanda bir tane hain vardır!,, 

Hayır, bu veba, hiç bir zaman bo
ğucu bir dalga gibi yilksclcmczdi. 
Dilnyanın sair memleketlerinin bi

ze karşı kalan hürmet ve takdiri~
rinin son bakiyeei!ıi de bu mahvet
ti bitirdi. 

Har~ı hayalci AlL'lıtn iııhidamı
.rıın ll'ebebi olduğu l\~klfJ?Hfa.l{i !~di-
anın yalanhğı en iyi bu :ıGl.-1.adan 
kend!sini «österiyor. 

H'i\Ylı\ bu har&.bf, askeri bakım
dan bile, birtakım roarazi hfıdic.;:-

ler ve bıınlar. lr.Ylid eden tahrik
ler aH!5i!esiDiıı netlces!dir. Bu ma:-:ı 

:J !ıMtseı~~ cl.J....hL sulh zo.mcırur.da. 
b!Je AlUıau milletini mı~sr .. i bir h'1-

1'J sokmuıılardı. ~c-lcnn ~e al-,. 
IS.km :-ehirlcnmesinin, beka. sevk~
tab!IBJnin ve bunlara ~ğiı hissiya
tın azalmasının herkes !çic g~ril
lebilir ilk felaketli neticeleri jşt~ 
t.urndadır. Uzun senelerdenoori bu 

fenalıklar kavmin ~ imparato!:n. 

fun temclle::-ini oyınağa b3JUal?l.lş
lar&. 

, 
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Ihsan B yle Damad Ferid Ara· 
• SIAR Bursa idarecilerinin ı izmitte Odun e 

Y zan: Uhim Toplantısı ömür ihtikarı 
sın da T emaa Ve .Münaseb .. tler 

lstüan köyü Karadenizin açık dal-, Deniz; ynşlı kan kocanın artık Vali bir nutl<ile, yapıla-
galarına göğils vermiş ufak bir b:ı- akşamını sürdükleri luı.yatların- cak işleri izahetti 
Jıkçı köyüdür. Ahalisinden bir kaç da birdenbire güne~ gibi doğdu. Kcn· Bursa, (Hususi) _ Dün, saat 14 
Rum bakkal müstesna hemen hepsi 'ı dini bu ailenin hakiki çocuğu zanne-

de Belediye salonunda vilayetin büde denizcidirler. Kışın Ayancığa ge- diyordu. Öyle merd, öyle cesur \.'e 
tün kaymalmmlan, nahiye mildilrleçen eşya yüklü yelkenliler ıırtınanın şen bir delikanlı olmuştu ki etrafta 
ri ve vilayet şube müdürleri valimiz 

önUnc knbldılar mı büyük bir liınan kendisini scvmiycn takdir ctmiyen 
gibi !stüan köyünün kayalıkları ara- kimse yoktu. Refik Koraltanın riyasetinde toplan • 
sma 61ğınırlar. lcabında gUnlerce o- ı Denizin zaman zaman kulağına ba- mışlardır. Toplantıda belediye ve par· 
rada misafir idilirlcr. İnsanları, ne zı milnasebetsiz sö:ler çarpıyor, an· ti başkanları da hazır bulunumu§lar
Anadolunun ürkek tavırlı sıhhatli ve ı nesinin babasının belli olmadığını dır. Valimiz toplantıyı uzun bir nu
samimi ballnna, no de Karadenizin Ahmed ağanın ona. lıaynna baktığını tukla açmıştır. 
girgin ve cevval ahalisine benzer, şundan bundan işitiyordu. Hele bir Vnli, Bursada şin1diye kadar baş
sanki iki cinsin iki kanın, iki mcm- 1 gün ufak bir mesele ylizünden aro. - lıyan işleri birlikte bir defa daha gö
lcketln malılutudurlar. l 1annda kavga çıkan Çakır öıner genç rüşerek onlara sürat ve <laha verim-

Aradan bfriblrini ko\•alıyarak se-ı çocuğa fena bir l:üfür savurunca li düzen temin etmek maksadilc top· 
neler _geçti. Dalgaların yüksek knyn· ı kendini zaptcdemedi ve çenesine müt-j ıamlmış olduğunu söyliyerck demiş· 
fardan atladığı, denizin vahşi homur- hiş bir yumruk indirdi. Çakır Ömer 

1 

tir ki: 
tularla etrafa saldırdı&'l yarı karan- seı:scmliyerek yere dü~erkeu lmrşıki ''- Baştnnbaşa lrnrab bir yurdu, 
lık bir son bahar günüyd. Balıkçıla. il evden kumral örgülü saçl:ı.,ma mavi yoksul bir milleti en kls:ı zamanda 
rın kısır tabir ettikleri buna benzer bir yazma dolamış genç bir kız "ağa- tamamlamak Tüı-k milletini zaten la
gUnlcrln en bUyüğti, en dehıretlisi, en bey,, diye bağırarak o tarafa doğru yik olduğu gibi dünyanın en müref
lx:reketsizi. Köyün sabile açılan dar gclmeğc başla.mıştı. Köyün içinde feh bir milleti haline koymak azmin· 
sokakları her .mroankinden kalabalık, 1 methini işittiği Gillsiim demek Öme- de bulunan lnkılab Türklyesinin, l{e
meydandaki aa.18.ş kahvesi ağız o.ğı-

1
rin kardeşi idi. Deniz başını önüne malizm idaresinin üzerine vazife tcv· 

za dol:nu!)tu. Yüzlerde derin bir hoş- eğdi. Genç kızın lmşin bakışlarma cih eden insanla11 bulunuyoruz. Bur
nudsuzluk okunuyor, kimse yUksek dalan gözlerini zorla ayırarak soka • sa vilayetinin umumi vaziyetini şöy
cesle konuşmnğa ?n~i ce:"aret .. ed:mi- 1 ğın yana kt\Tılan köşesinde kaybol· ı lcce bir tablo halinde mütalca edcbi
)'Ordu. Etrafta h5.kım yıne ruzgarın du. . liriz. Milletin mahrumiyetlerini gi • 
s~i .. yine denizin .s~ydi. Birdenbire 1 Delilmn~.ı o~? ~ir kere daha o pen: dermek üzere vazife alan bizler için, 
buyuk meydanda bır karışıklık oldu. cerede gormuştil. O zamandanbcrı tabiatın binbir nimetine mazhar olan 
Herkes sahile doğru bağrışarak koş- gözlerine yerle~en hay:.?i;ıl koparıp yardun bu parçasında çalışmak bah-
mağa başladı. 1 ntmak için boşun~ uğra~tı dur~.u· 1 tiyarlıktır.,. 

- Açıkta bir yelkenli! Hakikatte 1~.cle 0 meşum lıad.~seden ~nra G~l-1 \'aliden sonra Maarif Müdürii Ha.
köpüklü suların kapladığı enginde sum onu ?.ere~e gors;c ı:aşın başın ki Erdem Merinos yetiştirme müfet· 
bir gemi belirmi3ti. Dalgnlnr bazan b~kıyor, gozlerın~ ta.Ut b'.r .Yu?ıuşak- tişi Tevfik, Sıhhat müdürü Kemal, 
uzun direği meydanda bırakacak ka· lıK veren uzun kıqnklt•rıoı hır kere .. . . . . 
d ·· . .. .. bil oynatmı ord sıtma mucadele reıs vekılı ve zıraat 
ar yukselıyor, hazan kuçuk yclken- ı e Y u. ~ • mUdürü Tevfik Dündar umumi mahi· 

liyi üstlerinde top gibi sektiriyorlar Çakır Ömer yumru;;un oaşına ver- d 
'd·v· ~ Ik•~- ı .. b' d 1 lyettckonuşmuşlar ır. köy halkı tela§ ve halecanla onun ı:;ı a:;ır ı ..aı, Jer gun ır:.ız a ıa • 

her hareketini taldb ediyordu. Bir - sıyrıldıkça de.niLe olan hıncını ha- ~~~~~~~~~~~~~~ 
denbire kocaman bir dalga beyaz tırlıyor, ona her gün yeni haberler linde sönüp açılıyor, etraf sulann 
yelkenlere çarptı, köpilklU sular Us- yolluyordu. Kardc.'.]ine sokakta ı·ast- sesi altında uyuyordu. 
tünden atladılar. Bir daha uzun di- gelince öyle dik dik bakarsa gözlerini Çakır Ömer aşağı avlu kapusıınun 
rek gözükmedi ve başka dalgalar u. l oyacağını, Gülsümü o ne olduğu bel- örtülüşile yatağından fırladı. Mav • 

11· · .. ..,, bi d h .. t · v, ı h zerini omuzuna astı ve ev halkına zerlerinden sektirmediler. Gözler ha-
1 

ısı..... r a a go., ermıyecegm ay-
lecanlı bir bckleyiole ayni noktada kırıp duruyordu. seslenmeğe başladı. Herkes uyku ser-
dakikalarca takıldı kaldı.. Ve: semliğle d~arı fırlıyor, ortada bir 

Karadeniz zaman zaman krizi tu • Deniz o gün samanh~ın arkasmda 
tan müthiş bir akıl hastasına ben • otlan toplarken lıirderıuirc kaq~ısına 
ı:er. Sıhhatine güvenmek mümkün 

1 çıkan GUlsümden ürktıi. Fakat onun 
olmadığı gibi saldırışlan da bazan bakışları yumuşamış, hareketleri sa.
geçiverir. O zaman açık ufuklarında mimil~'jmir;ti. Bir adımda genç çocu· 
beyaz martilerin çırpındığı sakin ve 1 ğun yanına. kadu g'(''di, ellerin: t:za
bcrrak kocaman bir göl haline gelir. tarak: 
İşte o fırtınalı şiddetli günün ertesi - Deniz, dedi. Allah aşkına beni 
sab:ı.hı güneş ufuktan kızıl bir leke 1 bu Ömerdcn kurtar ne olur. Delikan
gibi göründüğü zaman etrafı sakin lı Ş<ı§kın, şaşkın etrafa bakındı. 
bir hava ile sarılmış, suları müteva- - Glilsilm seni seviyorum, dc<li. 
.rl bir uysallıkla uzsnmış buldu. Fakat lrn.rdeşinin gönliınii yapmadan 
Bir gün evvelki mağrur hamlelerden nasıl olur. 
tek bir it olarak dalgaların kayalar Genç kız başını öniine eğdi, dudak-
arasma fırlatıp sıkıştırdığı küçük !arını ümidsiz bllkerck: 
yelkenliden kopan blr parça ve üze- - J{urtar dedi. O benim kardeşim 
rinde eski bir bohçaya sarılı yeni değil. Emmimin oğlu. Benim anam, 
doğmuş bir erkek çocuk knlm~tı. babam yok. Ben de senin gibiyim. 

Ahmed ağa, köyde en erken balığa G.enç çocuk hayatının .acı hakikatini 
;ıkanlo.rdandı. Küçük kayığına ağla- ~ı~. anda ~vradı. Eskiden o~sa belk~ 
nnı yerleştirirken gözleri kayaların u~u_ı~c~ktı .. Fakat ~ade~~ı kcndı 
arasında sallanan tahta pnrçalannın gıbı hır eşı vardı. Gozlermı genç kı· 
Ustündeki bu ufak çocuğa gitti. Boh· zın bakı~ları~.n da:dırdı:. Üst liste: 
çayı bir anda kollarına alarak ihti _ - .Gidecegız, gıdeccgız. Merak et
ynr kanl)ına ko§ma~ıı başladı. Çocu- me dıye mırıldandı. 
ğu birdenbire bir ya§ında ölen yav· • • • 
rusuna benzetmiş ismini derhal koy- Yine dalgalı, fırtınalı bir sabah 
ınuştu: Deniz. başlıyordu. Ufuk kızıl bir duman ha· 

teliş seziliyordu. 
- GUlı;üm ! Gülsi.lm !. Gi.ilsi.ım yok. 

öıner ağız dolusu bir kü!ilr savurdu. 

- Gavurun kızı dedi. Yine ökseye 
yakalandı. Ve tahta kapıdan hızla 

çıltarak sahile doğru koşmağa başla
dı. Sular dalgn. dalga çırpınıyor, kı· 
yıdan yol nlan küçük yelkenli de bi
ribirine sokulmuş iki gölge beliriyor
du. 

- Giilslim ve deniz. 
Çakır Ömer mavzerini omuzladı. 

Sahilden hayli uzaklaşan kayığı ni
şarı alarak iki el ate§ etti. Suların oy
nak kucağına biribiri arknsına iki 
cismin yuvarlandığını iyice gördük
ten sonra, altın di§lerini gösteren 
vahşi bir sırıtışla sahibsiz kalan ka
yığa: 

- Haydi dedi. Sana bir şey yok. 
Yolun açık olsun .. 

Onlar arkalarında hiç bir iz bırak
madan kaybolup gittiler. Genç çocuk 
yıllarca evvelki muk:ı.dderatını, iki 
ihtiyarın akşamını sürdiiklerl ha
yatlarını aydınlattıktan sonra gör . 
müştü. 

-·~ 
B lediye fiyatları in

~~~--·--~---
dırdi amma, esnaf Bu arada, Anadolu halkını iğfalıola.nıadtğı için büyük bir a~ab ve tı· 
yi e bildiğini okuyur ve lstanbtıl~k~ ~tildf devletleri mü- tırab içinde kıvrawyordu. 
tzm·t (H ui) _ İzmit belediyesi messil ve rıcalını sadrazam Daınad Damad Pnşanın yaptığı bu teklifi, 

odun ~·~ kö:ür derdini §U ~kilde Paşa lehine imale i3lni ~e, Said Mol- bir maksadı mahsus lle, kabul ett~ck· 
halle lmrar verdi: la deruhde et.mi§ti. Bu ıhnnet grup- te o giln hiç tereddUd göstermenııı;tl· 

- Od un l · ı 25 paradan k~ l:ın artık sık sık sa.rayda toplanıyor, ÇünkU, düşUncelerini tatbik için b\l un u osu , . dd . . k 1 · 
mUr 3 kuruştan satılacak ... Türlü tür- cı . en canıynne ve haınane arat· ar suretle, keııdine mUsaid bir zcının 
lü gliçlükl<.'rle karşılaşan halk, bu ven~?rlard.ı. hazırlamış oluyordu. Bu scbeblc, D~· 
karardan pek memnun oldu; sevindi. Bıl~are ls~nlı~l merkez kuman· mad Pa:;n.nın verdiği bu vazifeyi, b•ı· 

Fakat, iş tatbik sahasına intikal ~anlıgına _ve ?1r .. m~~~ct sonra. da.;>· yük bir memnuniyet ile kabul et. • 
edince y· e k' tas eski hamam ol- ha umumı mildurltigune tayin cdı.en miş ve hemen o gUn i;e başlıyacngt· 

' ın es 1 ' M' ı.. I" d B ~ı d .. . . . 
du. Herkes kilosu 25 paradan odun a- ır~ı.<i.Y ;;sa :y, ~ ~~r':':'ar a suvarı nı söyliyerck miralay F.:lad Beyı ıı· 
rıyor, bulamıyor. Evet, 25 para<lan tatbık~t. rnektebı ınuduru bulunu~or- yarete gitmişti. 
odun yok.. hala 40 paradan var.. du ... M~~ır ~mcd ~zet :nş~~~n .hıra- Esad Bey, birçok kimselerin Dn • 

O ha.ide 1.zmit belediyesi bu kara- dcı ı o.un E<)a~ ~e) '. mılle~mı ~ıdde~ mad Paşanın pek yakındım bir nd:ı· 
rı niçin vermi§tir? Ve hala niçin kö- se\'~n, v~Lam ıç:n ıcabmoa ol.mey~ mı ve hatt:A, mahremi c-srarı olduğıı· 
miiriln kilosuna ô kuruş, odunun ki- v~zıfe ~ıl~n çok 11~~~slu: ham!yetlı nu söyledikleri İhsan Beyin, yaptı· 
losuna 10 paı·a i::ıtiyen muhtekirler bır za

1
t_, ıdı. O da, ~U~u~ bırnderı Ah- ğı bu ansızın ve scbebsiz ziyaretten 

var? Var do. niçin ceza görmüyor? mcd ,.z:t Paşa gıbı \atamn mar~ız şü.phc ve vesveseye düşmüştü. Fakat, 
İzmit, (Hususi) - Halkcvi temsil , l>ıılundugıı fcla~ctle. · ~ırpınıyor, .n:111• yaradılışındaki fevkalade nezaketi ik· 

kolu, uzun süren bir fasıladan sonra, let ve memlckctın hal~s \'C s~adetıne tiza.sı, ziyaretçisini iyi kabul etmiş, 
evvelki akşam faaliyetine tekrar baş- ç~r~. arı~·ordu._ Hatta., bu ııususta hoşnudsuziuğunu hissettirmekten çc· 
lamış bulunuyor. Ümid ve temenni e- buyuk bıradcrı~den d~la .cesur d~v- kinmişti. 
diliyor ki, bu faaliyet devamlı olsun. r~nıyo~du. Erkanıharbıyeı umumıye Biraz dereden tepeden bahsettilc -
I.r lk · ı d ·ı ........ Ü nya.setıııde bulunan Ce\·ad Paşa, E- 1h . • 
ıa cvı sa onun a ven en .::ıoncn • • k tcu ::wnra, san Bey, mevzua gır ·a · · d ı · t ·ıd 1 · · sad Eeye, mahrem \'e hususı olara . . . r· 
mı .. ısmın e u emsı e genç erımız . ., , .. . . mış, Danıad Paşanın kendısme ve 
Çok mu"aff"k oldula . nrasıra ıstiı );ırata nıutealhk vazıfe- . 1d _ h d . 1. ·r . bÜ· • · " ı. . . mı~ o. ugu ma. u gız ı vazı evı 

1z . . . . lcr venyordu. Esad Bey, bu vazıfcle- .. . . . .. .. :. B'l· mıt Halkevı, evvclkı sene, genış. . . .. .. . . 1 tWl tafsılatı ıle savıp dokmuştu. ı 
b. k . . r n cıdden buyuk hır zeka ve ma.ıaret- . . . • 
ır adro ıle Ankara.ya gıdcrek l: e- · hassa, Vahıdcttin ıle Danıad Paşa 

d k . t' . t ·1 t . t. H lk le yapr:ordu. . .. e çı operc mı emsı <.' mış 1• u · • . .. . • nın \nadoluda çevirtmek tcsebbtısun· 
· · · b. • · 1 Daınad Paş·:ı, bır gun snm!mı mu- ~ :. . 

evı temsıllerı arasında ır hadıse o an . . .. . . . l el. bulundukları bütün entrikal:ırı \e 
Yed k · . . . ,. b. 1 hıbbı \'e muşa\"lrı Alı hsan Beyle c 

e çının Ankarada en~ılmcz ır .. .. .. . , . bu entrikalarda alet olarak kuUanı· 
muvaffakiyetle temsilinden sonra goruşurkcn, ınıralny l•.s:ıd Beyın, ' . t •a. 

· · . .. . Cevad Paşa ile birlikte bazı karanlık lacak kıınselen adlı adınca or a) 
aynı eserı, !zmıt halkı da gormeyı · t' , 'h • t· 

· islerle ınes"'ul olduklarını haber al- scrmış 1 "e nı aye · ve seyretmeyı çok arzulamıştı. Fa- • "0 
' • • • • • if va, 

k t Ank · 1 1 - d 1 (lığından bahsetmişti. Bu hususta - Sıze bu gızli hakıltatlerı şn_. 

b~ 't 1 1 .~kra ~otcu ugluoa.t abyanı mi az haylice taf . .;ilüt \·erdikten sonra da: beni scvkeden sebebler hakkında size 
ır e ıa u gos eren zmı ayan arı, d t·' k ııııll 

b l al k l . d 'kl - Namus ve sözlerine itimad etti- uzun uza ıya ma umat verece , 
.urda< a s mi eyef <:ı .~.~!< ıs~e~dedı tle- ğim l'ınıclıklanmdan bi-çoğum•n na- k:mda emniyet ve ilimad telkin ede . 

rın en maa ese . gnru mesı ışı c e · ' • ' .. . . ~. . Bc'f· 
nrzu edilen Yedekçi or>cretini !:.:mit mus ve sadakatine kail olduklan E· cck sozler söylıy('Cek degılım d 

' · ' f~ u· d . . B'lh Dallla halkı gfirmE'kten mahrnm bırnkıldı. I sad Bey hakkında vcrılen bu haber- e en ı.. cmıştı. ı assa, 
Bu mahrumiyet 2 senedir kafidir !eri, ben, onun amılet Ye ciddiyeti Ji'erid Paşaya olan ve birçok zc,·:l 

sanılarak her halele temsil edilmesi, ile hiç uc k:ıbilitelif bulamıyor, bütün tıu·afın<lan pek fena bir telükkiyc ug· 
alakadarlnrd:ın al.ika ile beklenmek- bunları bir isnad ve iflir:ı gibi kabul nıdığını bildiğim mensubiyetimin de· 
tc<lir. ve telakki etmek istiy,·mım. Fakat, reccsini, sebeb ve amillerlni şimdilik 
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Bilec·~ e 
ipe ç·r~ 

Filatör f abrikacılığın 
tesisine karar verildi 

kaymak-ım Zeki Bey, EsaJ Bey hak· iuıha ve hakikati halin izharına şirJ· 
kındaki ihbar:ıtının birer hakikat ol- dilik lüzum görmüyorum. 
Juğuuda israr ediyor, hatlfı, dün ak- Namus ve hüsnüniyctimi, vatan 'rt. 

şam. huzuru şahanede, bir münase- memlekete karşı olan muhabbet \'e 

bet bularak, Esad Beyden bahseder- merbutiyetiıni, za.tıulinize, ef'al ,.e 
ken, damadlık sıhriyyeti ve :şerefi harekatımın ye bilhassa bundan son· 
<lolayısile saray ve haneı..Lın ahvaline ra. vaki olacnk ihbaratunuı doğrutıı· 
y:ıkmdan vakıf bulunan, akrabaınn· ğu isbat edecektir. Dugün, milletin 
dan bir genç zabitten nldığı truıav • menfaatinden başka bir malcsad •;e 

Bursa. <Husus!) - Bilecik eskiden vuralı ~haneye ni~ •. ~azı _hn~rle~i gayeye matuf olmıy:.m şu hareketi · 
bir ipekçilik mıntıkası olduğu halde, Cevad Paşaya verdıgını de ıddı:ı cttı. min :ırn.mızda gi:lli kalmasını ricuyıı 
istilfi.dnn SOnl'R Y rımıc Ve bu sanat S' ' b' d bu h• U61a ınecaul Ol .. ~ • ızın ıraz a us ,. ,..o • h d 1.. h' t · üııl<Ll 
da ortad:ı.n kalkmıştı. Bunun için Bi- !Ç o uzum ıssc mıyorum, ç . 

ın:ınızı, hatta, miralay Esad Beyle, namm; ,.c §ercfinizdcn, hc!e hUsnünı· 
lccikliler pek az istihsale bel buvla • b' .. bet b ı k ,_ 

o ır nıuna.se u ara , '-ünışmanızı, t· .. ı d . . Nıırıt· 
nuş bulunuyorlo.rdı. Son gllnlerde Bi- b f1 :ı. f' 1 .. 1 k d ye mızucn son crcr.e emaunı. u zatın e t~r ve e a ı ı e ya ın an 1.k1 t' lbet k .ı nnıı tıı 
lecik viliiyeti, ip.'.!k fahrikacıhğını ih- .. , . .: ed - . rı ı<. ı Ka ı ce meme \'C uev. . ala.cadar bulunmnnızı r .ca ecegım. b" 1 .. bet. . h 1 k dtt bıl· 
ya etmek üzere yeniden bir fabrika u o an munas muz a t ın • 

. . Demiş ve İhsan Beyi de hnfiyeli~e 1 aı· k d 1 .. h d;;cür • 
knrulm:ısı tcşebbuai.ıne gec;miştir. . . . ıassa a ·a a.ı· ru-ı şup eye -..-

. . . . sevk \'e teşvık etm1ştı. k . . . . ek k · et et· 
Bursadakı ıpekçılık enstitüsiine va- . . meme ıçın, sızı p sı :ııyar 

7.İyeti bildirerek izahat istiyen Bile - İhsan Bey, g~r~ı ~a:d ~erı~le, miye!'\eğim. Aldığım haberleri size 
c·ik vilô.ycti meseleyi stirat le hal ve l "ahsi menfa:ıtlerı ıca 1 l :. ya cı~ an nıı;ntawman ve ~ektııbln bildirece · 
· · k ı E · · I ve çok sık temas ve ınunaseut::tte }(· 
:ntac etmıye oyu muştur. nstıtü f k t 'k . 'h g·im. Yabı;:. sizdrn ricnnı şu otac;t. 

··du .. d kt T h' y t 1 B. bulunuyor, a .ut, en rı a \ e ı a. • 1151• mu nt o or a ır c men er ı- . . . . tır·. Mu\·~klmt bir zaman için ştı 
leciğe giderek valinin riyasetinde vi- netlenne ıştırakten daıma sakını • . •. . , . ak nın· 
luyct daimi encümeni azaları, bele- yor, kaçınıyordu. Onun bu gibi ha· yctıme ucgılse bıle \'Ui<ı olac • 

1 } · ·ı · 1 ı ·1 reketlerini nefretle karşılamakla be- ruzatıma itimad buyunılnrak ,·ere diye aza nrı ve şe 1rın ı en ge en erı e ı dt.'Jl• 
l l .J. B ı raber, tabiidir ki, bu hissini izhar . ccğim haberlerin ihmal edil01e bir top antı yapmış arwr. u top an- 1,. tıda Bilecik iktıaadi hayatının kurta- dan çekiniyordu. Mustafa l{emal Pa- mümkün olan bir süratle alakadar 

nlması için ipek filatör fabrikacılı şa hakkındaki son teşebbUslerinl de ra bildirilmesi. 
ğın tesisine karar verilmiştir. çok caniyune buluyor, men'ine kadir i (Dev:ınıı \'11r) 

- Evet. Ben sana bazı plıinlar ve. - Bilakis yeni bir vazife yapabi- - Karısile beraber. namusumu vikaye suretinde kaçn11ş 
reccğim. Alman istihbaratının, mil· !ip yapamıyacağımızı soruyorlar. - Şimdi sen raporları onun kan· olmama ... 
hlın uzuvlarından geniş bir heyetle - Bunlar şaşırmış ... Biz şimdi ye- sile Parise gönder. Ilen saat 20 de Şef boynunu büktü. peıd 
buraya avdet ederı:ıin .. Ve hepsini te· ni bir i§e nasıl giri3iriz? Büyükayı lokantasında olacağım. - Tuhaf bir macera, dedi. ıil 
nıizlerlz. Senin ~efi de beraber gcti· - Vazife basiL. ye senin yapaca- Tek başıma oturacağım. Elinde be . şimdi bununla mUnaı::ebatını dcvn "· 
rirsin... Artık gelecek defa da onun ğın tertibde bir iş. yaz çiçekle tanı saat yirmide içeri ettirmekte ne maks:ıd güdüyo:Suıı ~ 
muhasebesini yaparız. - Ne imiş?. girsin. Görüşürüz. - Beşimizin yapamadığımız ışl t 

' - Öyle ise bizi kaçırın... - Bizi burada yakalıyan Fransız - Beşte buraya gelecek.. başıma yapacağım. 
- Ne gün istersen kaçabilirsin ... istihbarat servisinin mtihim memur- - Ben be~le burad:ı bulunamıya- - Ne .. ne .. Ne! ... 

Yüzbaşı Lote. larınd.an Valderek isminde bir binbaşı BÜYUK CASUS ROI\IA..."\Tl T~frik:ı No. 2 7 cağım.. • ~ Evet tersaneyi infilak ettire::: 
- Mersi... imiş ... O öldürUlecek... - Niçin?.. ği.m. Giriştiğimiz işi ynnm mı bırn 
_ Bir daha ne zaman göriişeceğiı:. _ Ben adam öldüremem... kadınla berabcrmi~. Bizim arkadaş Benim ıçın yapılacak şey her şey- _ Randevum var. cağız? .. 
_ Ynrın... _ Emir alırsan 1 o kadından da şüphelenmiş ... Yüzünü den evvel raporları merkeze göndert- _ Klıninle ?... _ Hayatınla oynıyac:ıksın!.. tt· 

Ertesi günU Valderek'ten yeni ta.· Kan beynime fırlamıştı. Şimdi kar- açıkça göremedim amm:ı.... Son za- mckti. Hakkımda yazdığı sitayişkar Evet kiminle .. kiminle?... - Ol:ı.bilir, senin şerefini Icurtttr 
Umat n.ldmı. Eve döndüg-Um ınınan «=tındaki ae!ten de ı::üphe ediyordum. mn~larda Balkanlard.a dolaşan "Ben- ynzılarln Almanyada iş görebilirdim. _ Picrre ile... cağım 
§(!fi raporlarını hazırlamakla. mC6gul lki gündllr Valderck ile temasta idim. 11 Ra.dın., ~ bcnzetmış ... Çok muhte · İkinci iş de Parisden gelen ~jan ~lef - A ... A ... Hangi Pierre? üstÜste yalanlan sırabyord ııı 
buldum. Benden fevkalade sitayiale Acaba beni takib etmişler miydi? mcldır. ~ akalanmamız.cla herhalde teına:ıa ~el~.eden. onu. tevkı.f ~ttır- - Tersanedeki kaptanın oğlu... Delikanlı ... iua.nmıştı. _ it 
bahsediyor. Ve kendisine Almanya - Bütün soğukkanlıbğunı muhafazaya 0 da çok amil olmuştur. mekti. Çunku b<:?nı te~hıs etmı§ti. Şe- - Siz vakadan sonra buluetunuz - Peki, dedi, yalnız yapncagııı 'I· 
dan verilen Holandalı ile İsviçreliyi çalı~. Bir çıkmaza girmiştim. Vaziyeti fe sordum: mu? ler hakkında bana mnlfunnt verr.'le;il 
zemmcdlyor. hele İsviçrelinin itiraf- - Peki ajan kim? kendi ltendine §~y~e lı.ul.~aa ediyor- - ~e~ Val~.crck'i nasıl ve ne za- - Dün buraya kapının önüne gel- ih~al etm.:, .bizim adam seni ak~ıl· 
lan münasebetlle onun idamını isti- - Bugün saat 17 de gelecek sizi dum. Tersane luı.disesı uzerine Pa • man oldureccı,'lm? di, ben ele çıktım. scluzde Buyilkayı lokantasınan. 
yordu. tanıştırırım. risden gelen ajan Valderck'i tanıyor ! - Derhal faaliyete geçebilirsin.. - Çok tehlikeli bir ~ yapmışsın! .• aun. ıftl• 

- Bu raporları nasıl gönderecek- - Ba.5ka bir şey söylemedi mir.. ve benim lı~kkımd~ da malCi~atı var. 
1 

- Ya yalmla111rsıım. Dalıa birinci - Çocuk benden h.iç §Uphelenmi- J{endimi evden dışarıya zor att Jc• 
rin?.. - Hayır... Yalnız bcnım §ef ıle olan mUnasebe- vak'a unutulmadı. yor.. Akşam saat sekize kadar .. v.sJ011ıı 

- Dün bana yeni bir ajan geldi. - l\!csela ben Vnlderek'e durup timi bilmiyor. Karşı karşıya gelirsek.. _ Emir öyle... - u.zun boylu uyumasını neye rek'i muhakkak bulın:ı.lı vazı_>cti1:ıt • 
Paris merkeıtı:nWe temıı.sa ba.§la.d.ık. dururken nasıl sokulacağtm 7. mahvolııcağız. Her şey meydana çı- _ Ben \':ıld.?rck·i tanımıyorum ki. hamlcdıyor? anlatmalı. Ve bu ajanı da yaka. tol' 

- Bundan bana hlg öahsetmedin.. Şef gilldU: kacak .. Gerçi ben Fransa.dayım, bel-
1 

- Pnrlsdcn gelen ajan sana onu - O akşam fazla içmiş olmasına!. malıydım. Yoksa her şey rnal~~ıış· 
- Vakit olmadı. - Caruın bunu sen bilmez misin?. ki bana bir şey yapamuuar; fak:ıt tanıtacak. - Peki seni sabahleyin yanında gidecekti. §ehirde bo~uboşuna 0 

- Dlzl :Almanya.ya. kaçıracaklar Hem Valderek kadınlara. düşkün blr ! hüviyetlm anlaşılacak ve belki de - Bu tek b:ı~ıua 1.nı buraya gel· bulmamasını? tız,,. ) 
Tehlik .. · (De··aoıı var JUl ~QUI. Daha diln pastahanede blr bc.n vazifeme devam edemiyece1:inı. mi~? - e uzerıne onu ve 1ren T 
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YAZAN: 11. samı KARAYEL ~~ ~:k~~usda yalnız fikrimi de- Nasıl Tatbı·k Edı.Jecek?. 
ğil ihtisasatımı da söylemek lizım. Aylar geçti. 

Aliçoya meydan bırakmıyordu. l pınar güreııinden eli boş dönmüşlerdi. Çünkü siz bilirsiniz. Bizim memle- _ Fransuva, onlara bir daha tesa~üf 
Lakin ahalinin içinde idi. Sultan Aziz, Kara 1bo cevab verme- kette atletizmle alakadar olanlar bu - (Başta.rafı 1 incide) {kaideye tAbi olmayıp umumt .kaideler edem:di. Şimdi, evlnd hasreti, o?'lu-
~ Bu suretle güre!} kendi kendine da- yince suallerini daralttı ve §U suretle işe yalnız kafaları ile değil kalbleri nat mekteblerlnde talebeye tatbiki dairesinde cereyan edecektir. İktısad nu ~~z:nek: ?nu kucaklamak ~ya
gtldı. Herkes çadırlarına çekildi. Za- sordu. . ile de bağlıdırlar. Bu bir ideal mesele- mahiyette bazı imalit yaptınlması, Veklleti isterse ış dairesi merkezi kı, ıçım, gıttıkçe kuvvetlenen bır a-
ten ak§am da. olmuştu. - Yürük Aliyi neye yenemedı~.? si olmasaydı, şimdiye kadar hepimiz mahk:Un:ıla.rın ceza evlerindeki atelye memurları vasıtasile de bilumum res- t~le yakı~ordu. B:ıza~ o~ada._r ken· 

Aliço bağırıyordu: - Padişahım, keyfim yoktu. ~u- atletizme karşı gösterilen lakaydinin ve imalatlıanelerde çalışbnlma.sı gi- mi İ§ yerlerini teftiş ettirebilecek; an- dmden geçıy~rdu. ki .. o~l~nu bır d?_fa 
- Hey! .. Kahbe oğulları!... rük fazla keyifli idi. Sonra, ~efesım altında ezilmiş bulunurduk. Düşünün bi bir iş akdine müstenid bulunmıyan cak Mili Müdafaaya aid i~ yerlerinde kuc~ayıp, ope~ılnı~k ~çın, ~e~. ~s-

. - Te! Başpehlivanlık güreşi de - kesildi. Kendimi idare etmege mec- bir zamanlar 1stanbulda senede bir ve bu itibarla iş kanununun birinci bu teftişi ancak şube müdürleri ya- tah~gı, __ her tehlikeyı.. olmeyı, oldur-! 
dikleri bu mudur be? bur oldum. veya iki atletizm müsabakası olurdu maddesindeki işçi tarifine giremiye- pabileceklerdir. meyı goze alı~or~~· . , . ~ 

- Pehlivan dediğin meydan yerin- - Pekfılu, Makarnacı ile Aliçonun ki bunlar da hep yazın yapılırdı. cek vasıfta kimseler çalıştırılan işler- İş dairesi memurları tarafından Fransuva, bir ~un, ~ilız e bır mck· \ 
den gider mi be?.. güreşi nasıl neticelendi? Bugün pist üzerinde atletlerimiz le belediyelerin tanzifat ve itfaiye iş- herhangi bir resmi iş yerinde yapıla- tubla ~rz~~nu bıldirdi. Cevab ala-"\ 

- Ben, oldu gördüm bel.. - Aliço; Makarnacıyı bastırdı .. biribirlerile olsun komşu devlet genç- leri, ticaret ve sanayi odaları ve bor- cak olan teftiş ve tahkiklerde gerek ~adı: uınıds1zlenmeden, ~e~tubl:.rını , 
\ - Olınadise, hakemler söyler tek- sarmaladı. Kündeledi. Ve, aşırdı. Ma- leri ile olsun sık sık boy ölçüşmek salar, resmi hastahane, sıhhi müesse- bu memurlar ve gerek oralardaki iş, yırmıye kad_nr devam et~~dı. ~ıha- ; 
tar tutarız be!.. kamacı yanılarak sol om uzunun u- fırsatını buluyorlar. Biz buna sevi- se ve mektebler gibi münhasıran ida- veren veldlleri, iş kanununun 6 ncı yet, . onun~ .bır merhametim tahrık ~- ~ 

- A be Makarnacı, hepten yok ol- zerine düştü. nirken bir de geniş kış programı ile ri mahiyeti haiz ve iş kanununun şü- faslı hükümlerine uymalc mecburiye- demıyecegıni anlay:ı~ca, koca~.na mu- : 
du meydandan be!.. - Göbek açıldı mı? karşılaşıyoruz ki bu programın da ıhulünden hariç işler müstesna olnıak tindcdirler. Ancak Milli Müdafaa ile racaata karar verdi ve ona. şoyle kı- , 

Güç hal ile hemşc~e_:i ~liço~ı - İyi göremedim padişahım!. .. b.oş kalan haftalar!ru doldu~a~ ~s- üzere devlet, vilayet veya belediye- alakalı resmi iş yerlerinde askeri es- sa.~ir me~tub yazdı: 
lll_eYdandan çadın~a gotuı:mll§lerdi. .~a~ !bo, saklı~ordu. !?ksa:.g~r- ~~en spor ~.v~le~n :rıev~u~?·e~ ~ti ler tarafından doğrudan doğruya iş- radan sayıldığı İ.§ \•eren vekili tara- 11Efe~d~m, ·-
Çı~gene kızı, pehlıvanın ln~~~ kas- ~uştu. Sultan Azız, sualını degıştır- ıçın besledıgımız umıdlerı busbutün letilmekte olan billlınum fabrikalar, !ından ifade edilen tesisat, ameliyat . ls~ımm, hfı.tırru:ızda :P~l~. ıgrenç 
l'lağından tutmuş, şa~k.~ .. soyliyerek di. .. . . _ · artt~rm~tndır. . .. .. . atleye ve imalathaneler, her türlü in- ve maddeleri, iş müfettişi teftişten bır ~ad u~andıraca~nı bildıgun ~al: 
Çeker gibi çadırına goturuyordu. - Gure~t~ ~angısı agır .. bası~ordu. Hıç şup~e yo~ ki bıı~un s~ne:.ı çalış şaat ve işletmeler, elektrik, otobüs, sarfınazar edecektir. Bu hal iş mev- de sıze mu~acaat ediyor~. Kendimı 

•. • - He: ıkıs~. de den~ gu~eştıler. ma.kla.~eçırme~n tem~n edecegı f~rm şimendifer ve emsali vasıtalarla şehir zuatının ve yapılan teftişin esaslarına okadar. s:t~l, ol::adar ~erışan bul~yo-
Güreş bitmişti. Aliço ile Makarna- - Dog:u soy le pehlıva:',1 . ç~k m~sbet ~etice venr. H_:ılk_ı~ gore- içi veya şehirler arası nakliyat, mez- müteallik bir teitişin yapılamaması rum, ~ı . sızmle yapacagım on dakikn-

cının güreşi münazaalı kalmıştı. Ki- - .P~dişahıma yalan soylcmek ne pılc.ccgl ~ekıl~ :wıpılacagı ıçın s~- baha işleri ve teferruatı, otel, lokan- gibi bir mahzur ve netice doğurduğu lı~ mula~atla ~u el~~ v7 ızm:abır.ıa 
inisi göbek yıldız gördü ve açıldı di- had<.lım... . nenın en po~uler koşusu olrnaga ta, tiyatro ve plajlarda bunlara ben- takdirde keyfiyet bir zabıt varakasi- bır_ t~sellı ~u.la~ılece~e ııı~ms orum. 
Yor, kimisi hayır diyordu. İhtiyar caz ı -:- Pekı am~a, Makarnacı hır ~ere namzed "Y~nı ~nhah,, s~~~~ ~-oşusu- zer bütün işler ve meşguliyetler gibi le tesbit edilecektir. Evıniz<;1e ~ zıy~etime _musn.ade e-
gtrla hak heyeti de ağaların ve d:ıhı olsun Aliçoyu bastıramamış... nun ehemmıyetı bence buyuktur. Ar- ekonomik bir kıymet ve mahiyet ar- R • . 

1 
. d tcftisl . dersenız, sıze ebedıyen mınnettar ka-

beyıerın· te~ · · ltınd kalmı-::tı On - . . . . . . . tık memlekette atletizm kalkınması zeden resmi iş yerlerinde bu nizam- ti e.smd ıhıilş. yder ?rın c \er ışdsaf- lırım. Hürmetlerimle cevabınızı bek· 
eısırı a a ~ . -, . . a en a ın e ıcra ve evra.~ ve e - . 

~aıın kimisi oldu, kimisi olmadı diye - Sonra, Aliço Makarnacı)'! hem başlamL~tır. Yal?.ız ma~buat ş!mdı~e name hükümleri tatbik edilecektir. terler ancak mahallinde tetkik olu. lcrım.,, . .. .. 
lkiye b··1·· "şt" iki defa bastırmış ve hem de kendi- kadar fudbole gostermı§ oldugu ala- Ayni zamanda hususi şahıslara aid b'l kti .,.1.11• M"d f "t Fransuva, ertesı gunu: o unmu u. . . . . .. na ı ece r. n ı ı u a aaya mu e- ,, . 

F'ak t akkak . di ki h ' sinden yirmi okka fazla olduğu hal- kanın onda bınnı atletızme karşı gos olup ta memleketin emniyeti için ge- ll'k . 1 . d tefti . ta Ef enclım, , 
iki p ·hali; şu dmuh ff kı b' . ' .. er de kurtkapanında ezmiş. termemi§_tir. "Yeni Sabah,, ın bu ye- rekli maddeler imal edilen diı'Yer fab- a fı kışt ydcr erın1_eh. tı·şı yapan za "Salı günü, saat beşte sizi bekliy°" 

e van a muva a ır gureş . .. .. .. . ~ . . • . 0 r e a a e en sa a ıye ı memurun as-
Ya l'\rn kl b b Al" d h - . . . . . . nnde teşcbbusunun diger gazetelere nka ve ımalathanelerdc, ış kanunu k • d d d ld - .. ruın.,, 

. t' a · a era er ıçonun a a çe- .. . .. . . . . . . . . ·erı esrar an ma u o ugunu soy- . . 
tin d h l'b b' .. . ld - - Ne susuyorsun bovle mı ? ornek olmasını temennı ederım.,, ve ış hayatıle ılgılı saır mevzuatın 1 d' ~· h t h kk d . t' ht b Dıye kısacık bır cevab alınca, se· • a a ga ı ır gureşçı o ut,'11 ' • . k · e ıgı ususa a ın a ıs ıza a u- . 
göl'iıı .. .. 1 - Evet, Padişahım . pehlivanlık Fenerbahçelıler bu oşuyu nasıl 

1 

tatbikatı bakımından yapılacak mü- 1 k d vincinden çıldıracak hale geldı. • .. muştu. · w11na memnu ur. . . 
1 .. • • bu?.. karşıladılar?.. rakabe ve teftişlerle bu teftişlerden l . . . Üçüncü katın kapısını bır bes eme 

Ş. d" b .. 1 Al' " Bu . ~yondan ilk defa lın k >-ti l .. ı·k d l ş ycrlennde ış kanununa muhalif tı S 1 . . - ım ı, sen ana soy e, ıçoyu - organızru: a aca ne ce ere gore a a a ar ar b" . üf d"ldi •. takd' aç . 
~ u ~'ln ~zı~; .Aliçonun K~rkpınar nasıl buldun?. haberdar olan Fenerbahçe atletleri· hakkında icab edecek takiblerde da- ır vazı~etc .tes~d .. c 1 gı . ~- - Mösyö Flamel'i ziyarete gel • 
"- eşı nctıcesını telgrafla valıden ha- l 1 b.. hı·. dir Kliibümüzün bu ayın 17 sinde h' b . h"k'" 1 . d . . de keyfıyet ış serının defterme )a.- dim 
IJ\!l' 1 .. k"I - y ıı pe ı\an... . ı u ruzamname u um erı aıresın ld - 'b' b 1 1 . . lın k . 
~Y"ta mı.ştı: ~alcarndacı1nın ı:ıut~Du vak- • - Makarnacıya karşı nasıl güreş Kadı köyünde yapmağı düşündüğü bir de muamele olunacaktır. ztıdı~~lgı dı ~mm 15 a 11k~çlinm ab'ld~~l - B

0

urada .. giriniz efendim. 
"e gırdıgı:ıe ke er cnmış ı. eme k k k F b h rı . t e uır er e ış veren ve ı e ı ın e halr d'" . 'Ôi 

4liço dedikleri herif yaman bir adam- uydurdu? .. sıot · a . oşuksud ene~d.aklçe. ı ~n~ at - Devlet, vilayet veya belediyelere a- cek ve iş veren vekili bunları derhaJ Frans~va~ oorta d bı . koşerundaı§kil r 
dı p . - Çok guzel.. t ızmı ne a ar se' 1 erını gos e- id iş yerlerinin başında bulunan mü- 'f . . • salona gırdı. ra a, ır aç {a, 

· adışahı merak sarmıştı. Makar- _ Vücudü nasıl? ,rir. .. • . . . ... . . . ı a ile beraber mahallı alakadar ma- derin bir ızbrnpla bekledi. Sonra yan 
ilacı gibi bir adamı böyle meydan ye- . . . · ·· · dur, amır, şef gıbı ış veıen vekılı,, kama dn bildirecektir. Vaziyetin ıs- . . . . 
tiııd . . - Bızımlc aynıoklrnda, fakat; daha Arkadaşlarım boyle harekctlerı her vasfını haiz znllar bu iş yerlerinde İl} • . • • tarafta açılan bır kapıdan birısı gırdi. 

e kıvrandıran bır pehlıvanm her- 1 ' k"t d . b' t' ·1 k l lah1 keyfıyetinm alakadar makama . h a· ı . . k lı 
haıa _ . . . . ~ çarmıklı... "n ı erın ır sempa ı ı e arşı a- kanunu ve iş haya tile ngı·li sair mev- . . . . . . Bu, sıya re ıngot u ın yarı, ve ar 

e degerh bınsı oldugu anlaşılı- . 1 d bıldırılmemcsı veya tcsbıt edilen va- . d d" . li 1 b' 
~ordu • - Omuzları, kalçaları sızden ge- mış ar ır. zuatın tatbikatı bakımından iş kanu- . .. . • . . bır adam ı. J{en ısıne, e ye, ır san-

suı:- A . b" 
1 

,. ... k niş mi?. - • • • nunun "5,, inci maddesinin ikinci fık- z
1
:yet uz~~~lme k~unı ta~kı?a~ ıbc~asıefna dalyeyi iııaret etmekten başka birşey: 

\.Un zız, ıran evve ıua ·arna- E •et pad'ş h M b l be d' .b. t b uzum goru esı veya ı ıncı ır t - söylemedi 
cıııın ı t b 1 d" .. b kr d ı - ' , ı. a ım.. ki ı · rası son n ı mucı ınce mua a ve . t t .ı. • h . .. · 
l\ s an u a onmesını e ıy~r u. ı - Güreş siireği nasıl; e e l f! T mesul olacaklardır. tış e e.n.rar aynı alın muşahede o- Fransuva, oturunca: 

ara İbo, Makarnacı ve hnrcmngal:ı- Çok • . . _ _ lunması takdirinde; iş yeri vilfiyet _ Efendim bilmem ismimi bili-
tı gür t d" ü 1 rdi 

1 

- .. lf Aaclarl Resmı ış yerlerınde dogrudan dog- . . . . . ·· . . . • 
Pa ~en .~n~ ş e · . y - Kel Memişi ezmiş öylemi? lYlı • ruya Milli Müdafaa Vekaletiricc işle- veya beledıy~ye a_ıd ıse, keyfıyct ış yor mus~nuz? Kimbilir... . . 

İl-. di§ah, gureşı daha zıyade Knrn - Ezdi padişahım birkaç sene nk- - - .,_ til k ~ . 1 .· . . . 1 .1 knııunu tatbıkatı ıle muvazzaf ma - Diye sozUne devam etmek ıstedıyso 
vod d' 1 ek . t a· K lb • en as erı ış yer cımın ısım erı e h 11• d _ •. .. .ıı- 1 h an ın cm 15 e 1• ara oyu l lıbaşın"' gelm"z dedı' Yarın vaptlacnk futbol, h 11 . . . t · 1 1 a ı makam tarafın an dogrudan de muvaffak olamadı. Mosyo FJe:uue ı 
\ız - . .. ... ,,, · " ma a erını ve ış ıga mevzu arını ve _ . . . . .. .. .. 

uruna çagırarak . Sultan Aziz, anlıyacağını anlamış- voleybol maçları ve P•· buralarda çalışan sivil işçilerin kadın dogr.uya v.ah~~ veya. betledıy~ reısınc - Sozu uzatmaya Iuzum yok, e-
l1:r-;-. Pehlivan, şu Kırkpınar güreş- 1 tı. Demek ortaya bir başbelası çık _ zsr gUnkU kır kO{;USU ve erkek olarak sayılarını gösteren tah.rıre? bıldırıl~~tır. ş yen devlet- fendim!. bili~orum; zevcem her şeyi 

nı anlat bakalım! mıştı. Buna meydanı boş bırakmak İstanbul Mcktehleri Futbol, Voley-1 bir listesi, Milli Müdafaa Vekfıletin- ç~ ışletılmekte ıse ış kanununu tat - ban~ soyledı. .. .... 
b beYince; Kam. 1bo lafa nereden gerekmezdi. Herhalde bu herifi yen- bol ,.e Kır Ko~ulan I,ig Heyetleri ce mahrem olarak doğruca tktısad bıka me~ur mahalli makam ta.rafın- Dı?·erek muhata~ının sozunu. kesti. 
<l ~lı:Yacağını ııo.şırdı. Çünkü, kendisi mek ve yendirmek lazımdı. Böyle pa- Baslınnhğından: Vekaletine gönderilecektir. dan keyfıyet, bu husustaki evrakın . Fl~~~l, .iyi kalblı, namuslu bır bur-
e Yörük Aliyi mc\.•Jandan çıkara -1 dir:ahın başrJehlivanlarını ı'kı· paralık 9/ XII/ 939 cumartesi günü yapıla - II su • h 1 ·a 1 t . k asıl veya suretlerile beraber, lktısad JUa tıpı ıdı. Fransuvn, bu adamın em-lna " 1 ~ ' u sı şa ıs ara nı o up a ış a- ~ . ~ . . ak 

rnıştı. eden adamı susturmak icnb edivordu. cak futbol maçları: nunt +. tb'k t 'l f ah 11• Vekaletıne yazılacaktır. Vekalet bu nıyet veren halinden cesaret alar , 
~ d' 1 J ı L<'l ı a ı e muvaz1.a m a ı . . . _ _ . k k 1. k k 1. ~ a_ışahın iki başpehlivanı da fürk (De\'amı Yar) Taksim stadı: mak 1 . ld kl . . ış yerırun baglı bulundugu mercıe bu e e ıye e e ıye: 
~ Saha lwmiseri: Ziya Koptu. be. am ara .v~:mı~ 0 u an kış yen babda ittihazı lizımgelen tedbirleri - Efendim .. ıztırab, \icdan azabı 

Al 
yannamesı uzerıne, esasen anu • . . . . h" ~ · · d b"tk' b' h ld i 

m nya Holand mu"nasebatı gerı'ldı' Yucaülkü - Ticaret, saat 13,30. nun şümulü dahilinde tasnif edilmiş vb~y~ ıcras~ muktezı takıbatı yazı ıle vÇoce ı:ap ıcın~e ı ~? dı~ ak e~m. 
. hakem, E§rcf Mutlu, bul h t"' 1 .. f b .k . alat ıldirecektır. ugu, çocugumu, ır acı o un 

. Hayriye - Darüşşafaka saat 14 40 h unlanl er. u.r u al n. nd ve ~mı . - Resmi i~ '"'erini ve bilhassa Milli kucaklamak istiyorum. 
• • ane ere saır ış yer erın en, ıç enn- "" " o· b' ldi 

----·--· hakem Ahmed Adem. de memleketin emniyet ve müdafaa- Müdafaa ile alakalı milesseselcri tef- ıye 1 • w 
ile . • ( ~~~tara:fı 1 i.nc~dc) j:ur. Tajruıdsend: 53 tayfa ve bir ço- Şeref sta.dı: sile alakadar maddeler yapılmakta o- tiş eden memurlar bu teftiş dolayısi- Fldmel, ceva~ ~e:meden ayaga 
~UJ~ıYası mchafılmde şıddetlı bırak- :gu ç~cuk ol~ak ti~ere 14 yolcu vardı. Sa~ıa !<omiscri: nısa.n Varas. lan yerlerin isimleri ve mevkileri, le muttali olacakları hususların gizli kalktı. Duva~d.akı dügmeye bastı, gi· 
~el tevlid etmiştir. . ı Geınıde torpıllendıkten sonra yan - İstiklal - Kabataş, saat 13,30, ha- bunların bu yolda faaliyete irişme- kalmasına itina etmekle mukellef 0 • ren besl~!11?~e. .. .. 

1 bq Oelkıs~er Beobachter .gazetesı, gın çık?11ş~r. kem Necdet Gezen. lerinden önce Milli Müdafaa ~lekfıle- lacaklar ve buna riayet etmiyenler - ~fıı yı bana gondenn~z. . 
~Ilı h~reketin Holand~nın bıtaraflı -ı Bır l unan Vapunı Battı Haydarpaşa • Şişli Terakki, saat tince yine malı. rem olarak lktısad Ve adli ve idari takibata maruz kalacak- . ~edi .. ~sleme çıkınca, yıne bırer 
ı· ıhlftl demek oldugunu ve bu ha- Londra, 7 (A.A.) _ ~934 tonilato- 14,40, hakem tzzet Muhittin Apak. k:- 1 ti b'ld' .1 kt· B b'ld" !ardır dılsız gıbı karşı karşıya oturdular. 1

11 Al h k b'l T a e ne ı ırı ece ır. u ı ırme- · . od bir k" ilk ııını manya için müsaına ası a ı luk ~tınan Parnlos vapuru, Taymis 9/XII/ 939 cumartesi günü yapıla - !erde, liste muhteYiyatında bilii.hare Nizamname Resmi Gazete ile neşri Bır~z ?onrn, - aya, uç . ~o· 
ıQıı 1Yan bir vaziyet ihdas etmiş bu- nelırı mansabında dün ak§am bir cak Voleybol maçları: Beyoğlu Hal- bir degıw'~krk , k d k yf' tte tarihi de 't'b . t . k cuk girdi ve dogruca, babası bildiği 

duğuııu yazmaktadır. mayne çarparak batmıştır. Kuman- kevi salonunda: lk~·. d ,~7 kıfl 1
:1 u~n ah cb ıdye n t ' n n ı 1 aren menyc e gırece • adama koştu. Sonra, orada bir ya-

·-· d 1 'k ' . . usa e a e ı a)rıea a er ar e- ır. b b 1 d ğu ö .. d Alman Harb Tchlıgı ~na ı_ ı malunıst ölınii§tür. Gemi- Saha komiseri: Ferhad Acarkan. dilecektir. _ ancının u un u nu g runce u-
~ ~erlin, 7 (A.A.) _ Biiyilk umumt l u~n ger~ kalan 22 kiııilik mürettebatı Galatasaray - Pertevniyal, saat ,. : , . . ,. d d • • ı • k rakl~dı... • w 

l'argaıı tebliğ ediyor: ıbır lngıliz vnpunı tarafından sahilde 13.30 hakem Naili 1foran. Devl~t, ':lajct .:c be~e~ıyeler. tara- U eıumumı 1 Mosyo Flamel, çocugun alnından 
• ~arbde tayyarelerin mr \·zii zayıf ' bir §ehre çıka,nlarak burada hasta- Işık • Erkek Muallim Mektebi sa- lfın~l~n. ışlehtilenb'dı_g~r ~ılumum ışeky~11:" o .. f 1 B u 1 ' öptükten sonra: 4

tar h ' en ıçın er ırının ış veren v ı ı agı ' an roş r erı H di 't, ~ç dl · d \' •Yeti olmuş tayyareler İngiltere aneye yatırılmıştır. at 14 hakem Naili Moran ' . . . 1 
, - ay yavrum .. gı =en yı e 

e ~k ' ' Pa. 1 A ' · tarafından, o mıntakada.kı ış claıre- kucakla ı 
~a oçya Uzerinde istikşaf uçuşları r~ os va~uru, n~·e~sten mal al- Taksi?1. - Boğaziçi, saat 14,30, ha- sine birer "İş yeri,. beyannamesi ve- Tedkik Edı·yor · · 
.. }1tn.1şlar ve bir kere daha Slıetland mış, i'ıreye gıtmekle ıdı. kem Naılı Moran. .

1 
kt' Dedı. 

""'al . rı ece ır. Ç k b b ö .. ü dı lı arına kadar ilerlemişlerdir. J İJiı Leh Ta.Jıü'1balıiri Baltık Ticaret - lstanbul Erkek Lisesi, sa- l\flr l\i" d f w - 7 - --: • Alınan sefareti tarafından şehri _ ocu • _a ~s~ın s zun ya rga• 
•:ı~lolandniılara aid Texel ada!';ının ı Denizinden Kaçtı at 15, hakem Naili Moran. t ft"ı ı u ü~ akayba h_aglı ışkyerlnlarıennın mizde dac;.ıblan Rusça Pravda gaze-ımadı. Terbıycli bı; tavırla Fransuva· 
""'·b· ~ ... e ış ve m rn a esı anca bu n b yn doğru yürüdü. 
~· ltıde yapılan bir hava muhare - Londra, 7 (A.A.) - Wilk ve Orsel 10/XII/ 939 pazar günü yapılacak bulunduğu mıntakadaki 1ş d . . ş _ tesinin Türkçe tercümesi hakkında • . 
ne ~:snasında bir İngiliz tayyaresi adındaki iki Polonya denizaltısı Bal- kır koşusu: Saat onda başlıyacak o- besinin en büyük memuru ı:r~~d~ müddeiumumilikçe tahkikaka başlan-ı' . Flam.~l, .. n:zaket göstermek maksa
~e ır Alman tayyaresi bir müsade- tıktan kaçarak İngiliz "filosuna ilti- lan mektebler arası kır ko§usuna a- yapıl b'lecekt' B t . b 

1 
mıştır. diyle ~uz~nu sokağa b~kan ~ncere-

~eticesinde denize düşmüşlerdir. haka muvaffak olmuşlardır. şağıda isimleri yazılı mektcbler en az d:ın :v~el jcı ~err. enuvez~~l_ışe ~.ş amazt lstanbul Cümhuriyet müddciumu. ~e çevırdı: ~~nsuva, bırdcnbıre aya· 
"Ul} k · 1n · · k' ·ı·k b' k · · o; fil ınc muracaa ga kalktıgı ıçın, çocuk, karşısında :a"'. a şam §ınıalden gelen gılız Almnnyada Vaziyet on ışı ı ır ta ımla ıştirak edecek ederek hüviyetini bild"recck k misi Hikmet Onat bu hususta gaze- b' . . 

· ".rareı · Sehl · H ı · .. h ekt b tam t d k zd 1 ve en- şaşkın ır vazıyctte durup bekledı. rtrıtle en eswıg o stcın uze- Bern, 7 (A.A.) - Harb sanayilnin ve er m e saa o u a top- disine iş veren vekili bizzat refakat c tecilere şu beyanatta bulunm~: . . . -· ~ 
~ta <:evelfuılar yapmışlarsa da der- muazzam ihtiyacı ve iktısadt abluka !anma yeri olan Şişli 42 nci ilk mek- decektir Şu kadar ki ~ yer· de k _ .. _ Bu hadiseyi gazetelerde oku. Fr~neuva, bmi~bıre ıgıldl; çocugu 
te~:YYare dafü toplan tarafından !Alman makamlarını demir ve çelik tebe gelmiş olacaktır. nuni bi; zaruret dolayısile ~:rhan~ dum. Makamımız, meselenin tetkiki- k.~c~gın~ ~~k öp~eğe ba:ıadı; r· 
~'ltı b eğe mecbur edilmi§lerdir. Düş- , gibi mutlaka 18.zun bazı mııddel~ için İst. Erkek M. Mektebi, Boğaziçi, bir hususun tahkik ve tesbiti icin iş- ne başlamıştır.,, zun~, ligo\. ?ı, üsaç arını, urma an 
~ll bu topların ateşinden korunmak 1 tedbirler ittihazına mecbuı· etmekte- Darüşşafaka, Galatasaray, Haydar - çiledn ifadelerine müracaat ıaZ:mgel- ,. ve e gı ı öpt kçe, ~ocuk şaşırmqı 
~~t animarka arazisi üzerinde uç - dir paşa, Hayriye, lstanbul Erkek lisesi, diği takdirde b .f d 1 tefti . •

1 
·ı·ı K 1 kıvranıyor, başını çevınnek ve elle-

U.r. 1 • . . İstiklal, Işık, Ifabataş, Pertcvniyal, ' u ı a e er ~ı ya- ngı Z ra 1 ve riyle iterek onun dudaklarının hücu· 
't~ to ra ~ a hi bir bomba ı . Neuzurcherze~tung gazetesme Ber- Şişli Terakki, Taksim Ticaret Vefa pan zat t<ırafından yalnızca ve mah- •• • • mundan kendini koıumağa çalışıyor· 
'§tı:. gın ç ,ıınden yazılan bır me~tupta ~u husus Yucaülkü liseleri ve bö1ge S~at o~ rem.~larak a~u~acaktır" . . Fransız Cumhurreısı du. 
~ lloı r • • 1 ta kullanılan usuller ızah edilnıekte- kulu Dıger resmı ış yerlermın teftiş ve Fransuva Tesyer, nihayet, çocuğu 
~ anda '\apurn Torpille~cli dir. Bahçe ve dekorasyon pa.rmaklık- p . a·· k". M 1 mUra:kabesi ise, istisnai herhangi bir Buluştular yere koydu ve: 

~l\iat st<:2'dnm, 7 (~A.) - TaJand- lan, havagnzi fenerleri ve demir ka- azar .Un U aç ar --- -- . . . - Alla.ha ısmarladık! Allaha IS· 

~l)lııı: Holanda tuccar ~p~nun pılar toplanmaktadır. Kumaş kat'i • 10/12/939 tanhinde yapılacak maçlar hake:rµ Şazi Tezcan, yan hakem Fik- .!'arıs, 7. ~A.A.!. - İngılız krah ve marladık! 
"'4dad rek batması hadisesı, Ho • yen yoktur. Dikiş ipliği satı.sı vesika. Bakırköy stadı: ret Kayral _ Ziua Kuyumlu Cüınhurrcısı bugun ordular mıntaka - 0 . k b' d b' d d c1ı 
\lı.:..'«l! a "Ok 'dd tl' b' tc . J • dak' b' h"rd b 1 1 ıyere , ır en ıre, o a an §an 
.,,r :t §I e 1 ır sır uyan- ile de yasaktır. ~öylillerin demetle- Rumelihisar - Doğuspor, saat 12,30 Anadolu • Feneryılmaz, saat 12,30, sın 1 ır §e ı e .. .~ uşmu~ ardır. fırlıyarak kaçtı. 
llu. . • rini kumaşla baglamalan yasaktır. hakem Rıfkı Aksay, hakem, Refik Top, yan hakemleri, Krala, Blucester düku ve Cumhur- _ BlT.rt _ 
~ b bır Alınan tahtelbahiri tarafın- Yağlı maddelerin fikdanı, Alman İstiklal - Feriköy, sant 14,30, ha • Halid Üzer • Neşet Şarman. reisine B. Daladier refakat etmekte ~!'!!!!!!!~!'!!!!!!!~~~~!!!!!!!!~~~!!!!~ 
~da onıb~r~an edilen ikinci Ho- kimya~erl~rini b!r e.rsalz bulm~k için kem Eşref Mutlu. , Şişli - l~ale, saat 14,30, hakem, idiler. Öğle yemeği Belediye reisile yük lokantasında yenilmiştir. CUm. 
~% :Cinisıdir. Kaza kur~anlannın gece gund~ endışe ıle ça.lışnıa.ga sev- Şere~ stadı: .. . Necdet Gezen, yan hakemleri, Halid yüksele rütbeli bir çok Fransız ve ln- hurreisi ve kral saat 17,30 da bura.ya 

akJanda henüz malumat yok-ketmektedir. A. Hisar - Karagümrük, aaa.t 10~30 Üzer, Fahreddin Somer. !:iliz 7.abitlerinin istirakile ~hrin bü- gefmi§tir • 

• 
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8AŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 

Nevralji, kırıklık 
ve bütün ağrıları
nızı derhal keser 
icabında günde 3 kaş~ 

alınabilir. 
Her yerde pullu kutulan 

ısrarla isteyiniz • .................. 
~:::=========================================== 

1 Devlet Demiryolla~ bini an 1 
.Muhammen bedeli 5800 lira olan 8 adet Benzin veya Dizel mo';6rlü şey· 

yar santrifuj tulumba 12/12/1939 salı günü saat "15,, on beşte Haydar· 
paşada Gar binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf usulile 
aatm alınacaktır. 

Bu işe girmek istiycnlerin 435 liralık muvakkat teminat, kanunun 
tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevı zarflannı ayni gün saat "14,. 

·OD dörde k&dar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

"9605,, 

Galatasaray Lisesi Alım Sahm Komisyonu 
Başkanlığından : 

Muhammen M. Tahmin F. İlk temiaa.tı 
Adet K. S. Ura K. 

6500 5 Yatak çarşafı 
4000 5 56 25 Sofra örtüsü 

15000 1 50 Peçete 
Galatasaray lisesıııin mayıs 1940 sonuna kadar yukarda nevi, mik • 

laı -ve tahmm fiyattan ve ilk teminatı yazılı çamaşırların yıkanıp ütülen
me& uin 15 ilkkanun 1939 cuma günü saat 15 de Beyoğlu İstiklal caddesi 
349 .ı lo. da liseler muhasebeciliği binasında okul komisyonunca açık ek
siltme \i. yapıla.;aktır. İsteklilerin bu gibı çamaşır yıkama ve ütüleme iş· 
lerini ınuvaffakiyetle başardığına dair resmi dairelerden verilmiş ve • 
sika ile Tkaret Odasının yeni sene vesika ve teminat makbuzile belli gün 
ve saatte kornı. yona gelmeleri ve şartnameyi görmek iizere okul ıdaresine 
müracaatları. "9844,. 

Tepebaşı Dram 
kısmında 

f Kocaeli icra dairesinden: 
Evkaf idaresine borçlu Derbend 

Muşukiye K. elen sabık polis memur-
Bu Gece eaat larından Yaşarın borcunun temini 

T. IS BANKASI 
1940 küçük c:ari hesaplar 

iKRAMiYE PLANI 
Keşıdeler: 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağustos, 1 lkinciteşrin 

tarihlerinde yapılacaktır. 

Kumbaralı ve kumbarasız hesaplannda en az elli lirası bulunanlar 
kuraya dahil edileceklerdir. 

1940 iKRAMiYELERi ~!-----.... 
1 Adet 2000 Liralık = 2000. - Lira 
3 " 1000 " = 3000. - " 
6 " 500 " = 3000. - " 

12 " 250 tt = 3000. - " 
40 ,, 100 ,, = 40CO. - ,, 
75 " 50 " = 3750. - " 

210 " 
25 

" 
= 5250. -

" 
20 - 30 da istıfa.sı zımnında mahcuz emvalinden Türkiye iş Batıkasuıa para yatırmakla yalnız para biriktirnıi§ 

Ma!'lukiye K. den iki dönüm dut bah- olmaz, ayni zamanda taliinizi de denemiş olursunuz. 
ŞEYTAN 

••• 
İstiklal Caddesinde Komedi 

Kısmında 

Bu gece saat 20.30 da 
KAN KARDF.ŞLERl 

••• 
HALK OPERETl 

Eski Çağlıyanda 
Bu :ı.kşam 
(HALİME) 
Son temsil 

~iilel5d~Umme~a ~~~ioo~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 17 9 939 tarihinde kıymet takdir ~ 
edılmıştir. 

İcra ve iflas kanununun 103 üncü 
lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 

maddesine göre berayi tebliğ kendi- Abdiılgaffur vekili avukat Necmi rasile mcmuriyetimize miiracaat et· 
sine gönderilen davet \"arakası bôrç- Sakib'e borçlu Unkapanı Elvanzade melidir. 
lunun Edime yollarında yol çavuşlu- mahallesi Tepebaşı sokağı eski 31, 1 2 - Arttırmaya iştirak için yuka-
ğu yaptığından tebliğ edilememiş ve yeni 36 1 No. da ~a~kal Şük~ün rıda yazılı ~ıymetlerin yü::~c _yc~i 
geri gelmiştir. İlanın neşri tarihinden eski Elvanzade yenı Kasab Demırhan buçuk nısbetınde pey \'eya mıllı bır 
itibaren 3 gün zarfında müracaatla mahallesinde Tcped.elcn çıkmazında b~nkanı? teminat mektubu tevdi e
itirazını bildirmediği takdirde mah- eski 31Na.4.2 ve taJ 2,4,3/ 1 ada 2160 dılecektır. (Madde 121) 

1 iLE SABAH, ôGLE VE AKŞAM 
H.:ır yemekten sonra günde 3 defa muntazaman.• 

di~lerinizi fırçalayınız. 

İnhisarlar lJe Müdürlüğünden s 

Cinsi 

Kırık pirinç 
Gazyağı 

Beyaz tırtıllı 
alüminyum 

Muhammen 8. 
Miktan lira Kr. 

106 Ton 
16.000 Kgr. 

0010 00 
2360 ()() 

3 7 ·~ teminatı Eksi::ı 
Lıra Kr. Şekli ::.__...,A 

675 00 Kapalı Z. 15 
177 00 Pazarlıkla 16 

kağıdı 40.000 tabaka 394 38 29 56 .. 

I - Şartname ve niınıuncleri mucibince yukarda ya7ılı üç kalem el' 
ya hizalarında gösteriien usullerle sı.tın alınacaktır. eri 

II - :Muhammen bcdclJed, muvakkat teminatları, eksiltme saati 
hi1.alarında yazılıdır. 

III - Eksiltme 14/XII 939 peqcmbc gUnü Kabat:ı.şta Levazını .,, 
Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve nümunc her gün sözü geçen şubeden parasız atı
nabilir. 

V - Kapalı zarf münakasasına i~tirak edecekler mühürlü teJdil 
mektublarını kanuni vesaikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya ~ 
ka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale glinü ek31 

me saatinden bir saat evveline kadar mezkfır komigyon başkanhğıı:ı' 
makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. Bu iş için Ankara başmüd~~; 
ğüne de zarf verilebilir . Diğer eksiltmelere gireceklerin muayyen gun eri 
<'Q 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarda adl seçen komisyrına gelrncl 
ilan olunur. '9788,, 

----::;::: 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı f stan"" 
bul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan• 

Miktan Cinsi lUuhaınmen fiat tıı. teminatı 

I.ira Kr. Lira Kr. 
F,ksiltnıcnln 

Güniı, s:ı:ıti, şeıd1 -------
4000 Takım yazlık 1650 00 22 12 !l3!l 15 k:ıl>81rf 

elbise 22000 00 cuma za 
846 Takım yazlık 350 00 22 12 g39 16 a~ıl< 

elbise -!653 00 cuma eksiltfll" 

1 - Gümrük Muhafaza kıtaatı ihtiyacı için yukarda gösterilen jkl 

kalem yazlık elbıse eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 - Nümune ve şartnameler komisyondadır. Gôı UleLilir . 
3 - lsteklilerden kapalı zarfla iştirak edeceklerin 2490 sayılı kallıı, 

nun 32 nci maddesine göre hazırlıyacakları zarflarını bir saat evv~JiJI l 
kadar komisyona vermeleri ve açık eksiltmeye gireceklerin ilk ternın• 
makbuzları kanuni vesikalarile birlikte Galata }{ıht.m caddesi Veli .AleJO 
dar han ikinci kattaki komisyona gelmeleri. "9911,, çuz malın satılığa çıkarılacağı ve parsel 31 de kayıdlı şarkan Teı>Me-1 3 - İpotek sahibi alacaklılarla di

dermeyan edeceği itirazın da semi len çıkmazı, garben 23 ~ısmen yol, ğer alacaklıların \'e irtifak hakkı sa-
Cumartesi akşamı itibara alınmıyacağı ilan olunur. şimalen Tepedelen sokagı.; cenuben hiblerinin gayri menkul üzerindeki ========-============::::=-

(PlPtÇA) 32 ve 57 No. lu parseller ıle mahdud haklarını hususile faiz ve masrafa Ankara P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
3 perde. Yeni bale lstan'k .. ı /ki .. ,.; 1 1 w 71 metre murabbaında Haremeyni dair olan iddialarını i<>bu ilan tari - · ıtdt' 

======================= v"" '""" cra memur ugun ~ 1 - Talibi çıkmıyan 5000 metre pamuk ipliği ile tec:.rid edilmış 
dan: - Şerefeyn ve İshak çelebi . vakfından hinden itibaren yirmi gün içinde ev· 

Sahlık hane . ve tamamen (3695) lira kıymeti mu- rakı müsbiteleri ile birlikte memu - şunlu kablo pazarlıkla alınacaktır. 
Bır borçtan dolayı 39 4421 No. lı h mmeneı·1 bahçeli evin arık arttır- . t" · b"ld" 1 . . b d Ak . 2 _ Muhammen bedel ''3500,. muvakkat teminat "262.5,, lira ol"J 

t 'A SATILIK KARGİR . . a "' rıye ımır.e ı ırme crı ıca e er. sı I' ., 
SOOO L RA\: dosya ıle haczedilen A. E. G. marka ' le satılmasına karar verilmiştir h ld h kl t .. 11 .. 1 b' t 1 pazarlık 23 birincikanun 939 cumartesi günü saat 11 de Ankarada · 

A d 35 li getirir Beş b" be l"k .1_6 . f 1 k ma ı · a e a arı apu sıcı ı ı c sa ı o - --ırtıt· 
HANE - Y a ra · ır ygır ı \'anı a r ıle aal e e - u ku" r gayri menkul Elvanzade ma- d k t bed 1 . 1 T. Umum Müdürlük binasındaki satınalma komisyonunda yapılac.:- t'' 

'f 1 b y -hane sokak "k .. .. b' d . 14 21 mez ma ı ça sa ış e ının pay aşma •

1 

1' ~ 
katlıdır. ara aşı, ag trı motön: ve ır ton emır 1 hallesinde Tepedelen sokağında 4 taj dan hariç kalır 3 - İstekliler muvakkat teminat makbuz veya banka teminat rne~ 

·· t 939 "h" ·· d'f be ·· U sın · 35 numaraya muracaa · tarı ıne musa ı perşem gun No cebhesi tahtaperde ile tahdid 4 G" t · ı · d bı"le kanuni vesikalarını hamilen mezkür gUn ve saatte o komisyona, dı~ ., . . - os erı en gun e arttırmaya 1 ,..-

Ankara Borsası 
saat 15 de~ 17 ye ~adar Galatada edilmiş bahçe içinde .sıvasız ıkı ka~ıı iştirak edenler arttırma şartname _ ları öğrenmek için de her gün Ankarad~ P. T. T. Le~a~ı~: w~tanb~!daca'& 
~~la.faty.~rı Yelkencıler 51/ 53 No ... lı kargir bina olup zemın ~t: Ufa_k bır sini okumuş ve lüzumlu malUmatı naciyan hanında P. T. T. Levazım Aynıyat şube mudurlugune mür& 
dukki.n onUnde satılacaktır. O gun sofa üzerinde bir oda, bır hela ve almış ve bunları tamamen kabul et- edeceklerdir. "6056,. "97~ 

7 
Biriaci.kiııua 1939 AÇlbı •e muham~~n ~ıymetin % 75 ini bul- bodrum katma inen hela, miş ad ve itibar olunurlar. _ "a....... mazsa ıkıncı artırması 18/12/ 939 Birinci kat: Ufak sofa üzerinde iki G . k 1 8 b 

0 P~ T. T. Fabrikası Müdürlüğünden: Fiyatları .... _._ rtes" •. •. . h 1 tt 5 - ayn men u şu at 194 ta-
paza ı gunu aynı ma a ve saa e oda "h' d be gUn"" 14 d 

Lendrtı 
New-Yerk 
Parla 
MllaRe 

1 lterllft 
100 Delar 
100 P'raftk 
100 Liret 

Cenevre 100 levııre P'r. 
Ametercla• 100 Florlft 
aerlln 100 "aylft'ark 
araıc..ı 100 •etea 
Atına 100 Drah•I 
hfya 100 Leva 
f'raı 100 Çek Ker. 

5.21 
130.36 

2,8840 
6.76125 

29.1475 
69.2."i 

21.4625 
0.965 
1.6025 

1 . • n ın e perşem u saat en 
icra o unarak en çok artırana ıhale Bod '·-tı. Merdiven altında 16 k d ı t b 1 oo· d"" ·· · 
ed·ı kt" T l"bl · .... gUnU mm n;u • ya a ar s an u r uncu ıcra I 

ı ece ır. a ı enn sao.&9 ve b" h 1. ·n·ı karası·man w •• w alınacaktır . . kapısız ır e a ve zemı memurlugunda uç defa bagırıldıktan · • 
saatlerınde %m;halhn~e .~ulun~k döşeli bir mutfak ve bahçeye açılan sonra en çok arttırana ihale edilir.! 2 - Muhammen bedeli (2880), muvakkat teminat (216) liradlf· 
memu~a pey a çesı e m • çift kanadlı demir kapıdan ibarettir. Ancak arttırma bedeli muhammen 3 - Eksiltme, 18/12/ 939 pazartesi günü saat 15 te yapılacaktır• 
caatları ıli.n olunur. İçeride elektrik vardır. Halen borçlu kıymetin yüzde yetmiş beşini bul- 4 - Şartnameler, fabrika müdürlüğünden parasız alınabilir. il' 

- oturmaktadır. -. maz veya satış istiyenin alacağına I 5 - Talihlerin, muvakkat teminat makbuzu veya banka mektU~ ti_ 
Gebze Hukuk Hakimliğinden: Bahçe: İçinde kuyusile sağ taraf rüçhanı olan diğer alacaklılar bulu- kanuni vesaiki hamilen muayyen gün ve saatte fabrika binasında ııı: 
Gebzenin Hereke K. den Mustafa hududunda ahşab bir baraka mev- nub da bedel bunların bu gayri men-1 şekkil mübayaa komisyonuna müracaatları. "984 ;;... 

ı - Fabrika ihtiyacı için açık eksiltme ile 8000 kilo külçe k~ 

kızı Münire tarafı~dan a~i köyden cuddur. Bahçede bir kaç meyva ağa- kul ile temin edilmiş alacaklarının! eC 
13

·
5325 kocası Mehmed Alı aleyhıne açılan cile mısır ekilidir. mecmuundan fazlaya çıkmazsa en İ kararı fesholunarak kendisinden ev- ı hale karar pullarını vermeye rıı 

23.6825 ?<>şanma davasından dolayı halen E'IJllG/1. a11numiy,e8i: Mezkür gayri çok arttırawn taahhüdü baki kalmak vel en yüksek teklifde bulunan kimse lurdur. ~füterakim vergil~ 
0.915 ik~etgAhı me_çhul bul~an M~h.med menkul kAPgir, harici sıvasızdır, da- üzere arttırma 15 gün daha temdid ar.tetmiş olduğu bedelle almaya razı ·at ve tanzifat ve telliliye rııUtr 

Madrlcl 100 Pueta 
Varteva 100 Zlotl 
audapeth 100 Penıl 
aak,.. 100 Ley 

3,155 Alı .~~kkındakı davetıyenln .il~en bili kısmı ahşabdır. edilerek 24 şubat 1940 tarihinde cu- olursa, ona razı olmaz veya bulunmaz mütevellid belediye rüsum\I ~ ~ 
3L3075 teblıgıne rağmta 20/11/99 günunde SahaM: Tamamı 710.00 M2 olub ma günü saat 14 den 16 ya kadar ls- sa hemen on beş gün müddet ile art- rakim vakıf icaresi alıcıya aıd ~ 
3ı.oı25 mahkemeye gelmediğinden hakkında bundan 64.00 M2. bina, mütebakisi tanbul Dördüncü İcra memurluğu tırmaya çıkarılıp en çok arttırana yıb artırma bedelindent tenzil oltJll 

~yab karan verilmiş ve .muhakeme· bahçedir. odasında arttırma bedeli satış isti- ihale edilir. lki ihale arasındaki fark İşbu gayri menkul yukarıda ~~~ 
sı de 18 121_939 pazartesı ~ü saat 1 _ İşbu gayri menkulün arttır _ yenin alacağına rüçhanı olan diğer ve ge~en günler için yüzde beşcien he- len tarihde İstanbul dördüncu 1 

10.30 za talı~ ~ılınmıa oldugun~~n ma şartnamesi 15/ 12 939 tarihinden alacakJılanıı. bu gayri menkul ile te· sab olun~cak faiz ve diğer zararlar memurlu ~ . ·restrr 
muhakeme gununde Mehmed Alının itibaren 939/146 No. ile İstanbul miq .edilmiş alacakları mecmuundan ayrıca hukme hacet kalmaksızın me- terilen arttırma şartnamesı daı 
mahke~ey~. gelmedi~-· veya kanW:U Dördüncü İcra dairesinin muayyen fazl4ya çıkm~k §&rtile en çok arttı· murıyetimizce alıcıdan tahsil olu- de satılacağı ilan olunur. __..,-
bir vekıl gondermedigı takdirde bır numarasında herkesin o-örebilmesi rana ihale edıllr. nur. (Madde 133) ..... , ·-.. ··---··--~· .. _-* 
daha mahkemeye kabul edilmiyerek için açıktır. İlanda ya . ·1lardaıı 6 - Gayri menkul kendisine ihale 7 - Alıcı arttırma bedeli haricin· SehJbl: A. Cemaleddla ~ 
hak)yııda.ki muhakemesine gıyaben fazla malı1mat almak •. ı...,bu 1 .oıunan kimse derhal veya verilen de olarak yalnız tapu, ferag harcını Ne,rlyat mUdllrtl : Madd .. -.~.-
devam olunacağı illnen tebliğ olunur. şartnameye ve 939 HG \.loı;ya nwna· nılihlet içinde parayı vermezse ihale ~i senelik vakıf, taviz bedelini ve Baaddığl ··-- - ;ou-.r-

aeıırad 100 Dinar 
Yeko"ama 100 Ye11 
atok"el• 100 t.vat Kr. 
lloeken 100 Rultle 

HHAM VI TAHViLAT 
TUrk borcu 1 pe§in 19.075 
Türk borcu il peşin 19.075 
Ergani 19.71 
Sivas - Erzurum Il 19.-

., ~· ıv. 19.-
" ,. VI 19.-


