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KEMA1.EDDlN .şliK'llU Son harb vaziyetleri 

P ve Cenevre toplantısı 
0 · b Benzin Ve Petrol 1"oKUYUCU · rost'un Yaptığı E ylUldenberi başhyın harb, ı\l~ 

Kızışınca· ıeygam er St ki A ld Yeni Pla ... nlar mımyamn umduğu oeticeYJ 

J'....lUZUTUnclan r,ıkar ·_JI Q arı ..• za 1 1 _,.... ______ ~ vermem~e göriinmektedfr. PoJony~~ı~ 
"°Z ı '"'l aı . _ _ • • ani i.qtiJfisı neticesinde, ken<li leıuPv 

- 3 -.. Hükumet, kumpanya- ' DiYOR Ki Sultanhamamda da bir vaziyetin ihdasını ınucib ola<'ak 
- - bir anlaşma lstiyen Berlin, bu ıııak· 

H:ızteti .Pcygan.!Jeriıl ~l {Oği artJk Hakikateıı Hazreti Muhammed ka- larla müzakerelerde Bigada " Halli Zor büyük bir meydan sadına \"t-ramamştır. 
muhald~ak görüH.iyordu. lem - kağıd istedi mi? bulunuyor Bir Muaamma " açılacak 1914 - 18 harbinde Alnuı.nyaya 

Ve .. bu büyük din dahisinin 61ece- İkiı:ci nokta: .. . lstlll eylediği mm takalar ıın~ıl 
ğini düşünen kadınhı.rın teeuf;ilril bir Peygamber ümmi miydi, değil mi? P~trol ve m~ekkatını~ beynel.~ı- Dahamı Var? Şehircilik mütehassısı Prost Bo - fazla bir yardım temin etmemi~ 
az evvel ayni mahalde biribirine dii- ı Evvela birinci noktanın üzerinde lel pıyasalarda fıyatlan ~?en gune 14 Ağustos 939 tarihli gazete- gazkesen - Karaköy ve Karaköy-Top- idiyse, bu sefer de ayni suretle, Po· 
§en ashabın lak:ıydisi ile mukayesre 1 dura.hm. artmakta.dır. Memleketimızde ~u nizin "Okuyucular diyor ki., sütu- hane rıhtımı caddesinin tevsi planla.- lon:ra \'e dalın evvel llbak edilen Ç~k 
ed·ı k l d vrin haleti ruhiye- Al i ve f.;ii müverrihler yazdıgı· maddel~nn stokları mevcudu azaldıgı nunda "Halli zor muamma,, baş- rını hazırlamıştır. araz.isi, hazı endiistri mn.ddeleri Jııı· 

ı ece 0 urs:ı e · ev ~ - · · hr. ı d k. t ı k a Yapılan planlara göre Tophane -
si daha bariz anlaşılmq;ı olur. mız §PJdi aynen tarihlerine geçirmiş- 1

1çın h§~k_ım zt e ı .. pe ro edumpkany : lığile çıkan yazımda 423 No. lu ka- ri~, herha.ngi mühim bir istifade te· 
T d 1 f-~ı te .. evk 1 .1:_ y . b nla: arı u ume e muracaat ere yenı nunun 13 üncü maddesine göre ya- Karaköy rıhtım yolu tevsi olunurken . 1 . ti 
Ka. ın arı en Uüa essure s .- eru.u. anı u r: ti ·1 k all b .. k' f" t ·· bir çok dükkanlar ve binalar kalka- mm ey ememış r. 

t•den nokta d& ResulU Ekremin çok - Evet, Peygamber kalem - ka.ğıd ge . rı ece m arın ~gun ~ ~ya. u- ya kaldınmların işgal edilmemesi Bilakis, son zsmanlarda husule ge-
ız.tırnb kın.esi ölilm acısının çok istedi erine Aliyi bırakacaktı. Fa- .zerıı:ıden satılamıyac~gını bıl~rmış - için kıraathane ve dükkan önlerine caktır. Bundan başka Karaköyle Top len ku\-·\'et mfü·azenelerindeki tadilat, 

i , ~ld d ' tm . idi (l] k t ö' Y ~ . ld lerdır. Bu maddelerın Amerıkadan iskemle koyup oturmanın belediye- hane arasında büyük bir meydan ya-
fec şe.Kı e evnm e eeı · · a mer mam o u... 'th 1. . d h 1 dil -· 1 kt p t K k .. 1 t Almanya. aleyhine vukubıılınu:;t ,·e 

0 • Diyorlar. Sünni müverrihlere ge- ı a ını? :ı a .ucuza ma e ecegı ce yasak edildiğini fakat yeni ya- pı acR . ~.r. , ros ara oypa ~s an 

ıs;.;.., du'"ny'"'lruı~ ''Yezid,, in §U lince. bunların bir kısmı bu kalem, zanBnedilme~tedırb. . 1.. pılan binaların beton merdivenle- dSük~:al~:ı\ııleıedkadar. ulz~y~ca~ "aıya - ı,,rarb cebh.-.sinde Bertin bir !;ıkma:t:' 
........ ..., · - petro ginniştir. Bu sebchılen dolaşıdır kt, 

maruf •·e nıelun '·Kerbelii.,, faciasın· kağıd meselesini hiç kaydetmiyorlar. b u .. nkaUraf.gmteln enzm ve. .. d un
15 

rile kaldırımların mükemmelen 1 u yo un a.~roJe en uzerın e_ ç~-
• rd Jıcın1aktadır D t ft E Berlin Alman mnthuntınclıı harb sn -dn.n sonra ikiye ayıran, "Sünni,, lik Bir kısmı jse diğerlerinin bu iddiala- ugun · ıya a nn asgan yuz e işgal edildiğinden ve buna beledi- ~ · ıgcr ara an mıno-

"ş·· l'k "Alevilik gı'bı' ikı· b·ı- dd d' , 1 farkla satılabileceği anlaşılmıştır. . . .. d w d b h nunden Beyazıda kadar açılacak ge- haJanru daha serbest inki~f ettire -ve u., ı , ,, rını re c 1) or ar. yemızın goz yum ugun an a - . • . 
1 

bit 
nman kuvveti biribiri ile ~arpı.şuran Maamafih irtihalden evvel huzuru .. Petrol kumpanyaları bunu n~a~ı 

1 
setrniştim. nış yolun db~ gedeç_e1ce_gı .mıynta1kçalakmr tak- bilecek l'Olliı.rı tmnin için şiddetJ 

sebeblerin başı ifte şu "B°.&lem - Kô.- nebevide bir münakaşa olduğunu ve ıtibara. alara~ ha~çten memleketimı· ı Belediyemiz bu mektubumu na- l mamen tes . ıt 1 miştir. 0
w a a ııroı>agnnclaya. girişmiş ve prop:ıgıın· 

Y d lh ı~t kta ve çılar yokuşıle Bcyazıda dogru çıkar danın, orduların en miiessir bir sUfihl ğıd=Kırtas,. meselP.Sldir. bu münakaşa neticesi Resulü Ekre- ze eru en 1 a a yapmama ' b zarıdikkale almış olacak ki, bir 1 k ' k" ·b. 
1 

Ü . . - v • • • ..ğü. ıı::. •-ki· 
Malumdur ki Hazreti Peygamber, mfn rahatsız olarak ashabı huzurun· ihtiyacın ~ucak yüzde l5 ine ceva 1 müddet sonra kasabada bu hususa ~ ı ıye ayrılacak, ır ~.0 nıv~rsı- ohlu!,rmıa dair ılen Urdu teın.n 

irtihalinden evvel kendisinden sonra. da.n çıkardığını da her iki taraf ınU- vermekt;rurı~. . . 1 nid bir cereyan başladı ve belediye tenın arka tarafından Süleymanıye - ı lere dı:ı.ya.narak, cenobu şarki A,TU
kimin halife olacağını söylememiştir. verrihleri kabul ediyorlar. Mesela Edirne mıntak~ının ıhtıya- iki ay evvel bu gibi yaya kaldırıma ye mülaki olacak, diğer bir yol da 1 pa...'iında ve Asyada, Sovyet Rusya.dJA.O 
Bu suretle hareketi, belki arkasında Şu halde, mademki her türlü hür- cı olan ~00 to~ .mu_ka.bil ancak 15 çıkan merdiven sahiblerine ''Bele- Beyazıd meydanına açılacaktır. Cad- istifade eylemek gnyesini de gUtnıU~
bıraktığı büylik din esaalarınn asha- met kaydı unutularak bir münakaşa ton ~?zın ;e~~ebilmiştir. ı diye yapı ve yollan hakkındaki delerin üzerinde ve Sultanhamamın - tiir. Falm.t lıu propııgnmlayı, ncttce 
bın sadık kalacaklarına ve ona göre ve bir münazaa olmuştu. Acaba bu Hükumetimızın evvelce almış oldu- 2296 sayılı kanunun 3 üncü faslı- 1 da biiyiik bir meydan yapılaca~ \'ermiyecek bir üuWyet olduğunu bil· 
hareket edeceklerine itimadındandı. münakaşanın mevzuu ne idi! ğu yerinde tedbirler sayesinde bugü· 1 nın 25 inci maddesi,. ne göre tebli- MAHKEMELERDE : nıesiuc rağmen Alma.u matbuatı, soıı 
Belki d.!, Arabın bütiln ahliı.k ve iç- 1 İkinci noktaya, yani Hazreti Pey- n~ ka~ar m.emleket~e hiçbir buhra_n gat yaptı. hir gayrt•tle tahakkuk ettirnıeğe ça -
timalyatını de~ .. stiren bu büyük a-lgamberin Ummı1iği meselesine gele-- hissedılmemış ve fıyatıa:da .. da bır : Bu maddenin bu işe müteallik Çocuğunu bırakan hşmaktadır. 
dam, beraber çalıştığı kimseleri ya- ı lim.. fork olmamıştır .. ~albukı dun yanı~ ı satırlarını da üşenmeden aşağıya 1' alnız diğer taraf tan da, nus-.FlJl 
kinen biliyordu ve söyliyeceği söz- Öyle zannediyoruz ki bunu ortaya her tarafında eskı fıyatlardan asgarı ı yazayım. "Bina mcdhallerindc mer kadın mahkum oldu harbi dolayısile, toplantıya ça.ğırıls.fl 
lerin tutulmıyacağını düşünerek ken- atanla.r Ale\ilerin kalem - kılğıd id- 'S'lizde 15 ve azami yi.izde 35 farkla 1 divenler yola ve kal<lmma tecavüz Saadet isminde genç bir kadın. ;\lillctlcr Cemiyeti ınesclesiııl de yeni 
disine bir halef tayin etmemişti. dialarını çürütmek için uydurmuş- satıs yapılmaktadır. 1 edemez. Etti@ takdirde on beş gün bir müddet evvel be!:i aylık çocuğunu bir sulh yolunun bnzrrln.nması zını • 

Her ne ise .. biz bunu münnkaşa e- tardır. Motorin stoklarının da ancak bir 

1 

içinde kaldırılması sahibine ihtar Galatada bir apartmanın kapı:-ına mnda. ele. :ı.lm::ı.ğn. doğru bir yol tut.-
dece!> değiliz. Yalnız, tarihi tam bir Arabın, cehalet devrinde vakıa nh- ~aç gün ki~n~et e.1ecek. kadar ~aldı- edilir ve kaldırılmaz ise Belediye bırakmış, çocuk burada bulunarak ı mu tur. F'ılhaJ•ika son abluka ımrw 
bitaraf gözü ile tedkik ettiğimiz ve lakı bozuktu. Fakat buna mukabil 31 ve benzın ıle petrolün de hır aya tarafından yıktırılır. Yıktırma pa- Darülacezeye gönderilmiş, yapılan rı üzerine bli\'iik ':ıarnrln.rn ducar .,.. 
kalemimizi ayni bitaraflıktan ayır • mükemmel bir lisanı ve bu lisanda kadar tüken~eği söy~~me~~dir. . 1 rası sahibinden alınır .. , tahkikatta, bu çocuğu Saadetin bı· laca.klan ~-ıl>ii ol!l.ll bitaraf de~·ıetıe
ınam:ık istediğımiz içindir ki vakaları yine mükemmel şairleri vardı. .Haber aldıgımız~ gore hukuı_r:ıe~ · ı Şaşıyorum: !ki ay ewcl yapılan : : raktığı anlaşılmıştı. Asliye sekizinci ri, im husu tn, ta~ik \e ikna yoJil"ı 
olduğu gibi kaydediyoruz: Böyle bir muhitte büyüyen, yeti- ınız muhtemel bır buhranın onune ihtarın üzerinden 4 defa on beş ceza mahkemesinde muhakeme edil- garh demoJ.rasile~ıln tedbirlerin" 
Şu knlem - kfı.ğıd meselesinin ls- şen ve zekiısı ile dünyanın en mUkem- geçmek için tedbirler almağa başla I gün geçli. Mühletin temdidinc be· mektc olan Saadetin suçu mahkeme· ka~ı harckctP, ge!';melı-rlni tcnıin içiD 

18.mı iki partiye nyırdığını \"e bu par mel din escrirıJ vilcude getiren bir mıştlr. lediye meclisi salahiyettar mı :ıca- ı • ce sabit göriildüğünden iki ay yirmi v 

1 
ta 

1 
V b i!urıın· 

tik:-in biribirlerine kan düşmanı gibi adam, nasıl kara cahil olabilir? Zannedildiğinc göre artmış olan fi- 1 ba? İşte "Halli zoı· muamma,, dan gün hapse mahkum edilmiştir. ı ugra}m:t' < ır. e ~ gaye ug ti t 
·· j • • · • • y tJ •· -k · l · d b' 1 ı ı ./VVVVY'VVVVv ./VVVVVW da da C'cne\'1-edc hıtaraf de.,rlc c bugune kadar muarız kaldıklarını yu- Callıl bır adam. Kur'an gıbı bır e- a arın gurnru resım erm en ır doğan bir "Halli zor muamma,. ı ı VV'V' vvvv·v•v .. • • '. • .i -tUC 

k d ·· ·ı d"k. ' · 1 d k b'l . ., parça indirilmek suretile nisbeten te- BELEDiYEDE: mnm<>.S"-ıl1en nczc1uıcfo yme bı) arı a SO) c ı sen nnsı mey ana ova ı ır. daha.. .k t 
1 

. 
1 

astı:ın • 
Acaba ve hnkikaten Hazreti Pey - Amma diyeceksiniz. ki I\ur'an, il- lafi edilmesi muhtemeldir. Biga. - Karabiga cacl. Xo. 89 B I d • b ...... d f mı ·"J;as a :>ır Jlropa.gnm nşR- r 

ganıber son saatlerini yaşarken böy- hamı ilahi ile yazılmıştır.. pekala.. Hariçten yeni ithalat için kumpan- Scyfod•lin Jlnmanlısoy 1 e e ıye UQ ay ıya- ınnk~sihr. . . 
le bir taıebde bulundu mu? \ı"akat bizzat Kur'anın içinde bile o- yalarla hükumet arasındaki müzake- trnın tenzilini istiyecek Şüph<'.siz garb dcınokrnsilerınııı, bıJ 

"Alevi. ler diyorlar ki: kumanın v:ızrnanın faziletleri var . , reler b ıgün neticelene<:ektir. MahUI Broşu··r 1 1 ı t b l b ı d' ·. .. 1 d l hahdn. verecekleri ce,-ah muayyeııdit· 
' . , • • - . . . _ vv • s an _u e e ıyesı, son gun er e Ve hata ileğişmem~ti;. Z:ıten gc~eıı• 

- Peygamber kendı ) enne çok ken, Kur'anın bu emrıne ıttıfakcn 

1 

POLiSTE . ekmek fıyatlnrının ı o para artması . . . . dJt 
sevdiği damadı Ali~i bırakacaktı ve Hazreti Peygamber, farzedelim ki · - - ·-•~·-- 1 sebebleri hakkında Dahiliye Vekiı.le-ı lerdc, ln;;ilız JfarJcıye Nazırının • 
son vasiyeti de yine "Ali benim ye - evvelden cahilken, sonradan okumak İhtiyar kadın bog"' ulmuş Adliye lstanbulda ha- 'tine mufassal bir rapor gönderecek- beyan ~~!euiği gi~i tngttere He Frzı_ 
rime halife olsun,, demek olacaktı .. yazmak öğrenmis olamaz mı? ı .. . . ~ . . tir sanın sıı.ıhı ellerındPn bmıkınası 
Bunu Hazreti Ömer anladı. Arl:ada5- Eğer öğrenmemiş ise Kur'anın tav Ddun ,sabah saat .. s~~ızdde Kunıceş. Slldıgınl fesbıt etti 1 B. led". l .+ ... b 

11 
k k r· t m:ınyanın malfım şeltiide hareket t"~ 

. . • . . . me e \ anderze komur eposu arsa- e ıye s .... n u < a e me ıya - · ıny,. 
lan ıle bırleşti, marn oldu. Alının siye ve emirlerine ilk evvela kendisi d 7 .. , . 1 d b. k d. "d Pravda gazetesinin Türk matbuatı lannın yeniden fırlamasına man· 1_ mesilc mukayyettir. Bundan do..- ... 
h kk b ttil ~ı::.b· 1 1 ., sın a v ) aş ann a ır a ına aı . d k' . . . . 1 ' ı o d 1 . C ,,,if,,, • ....,"'ta 1ngtr a mı gas e er. . Lö ı o mamış saYl maz mı. ld w t h . d"I b" ed b 1 . alcyhın e ı bır makalesının turkçe- mak için Toı>rak Mahsulleri Ofisinin ır u, ene\T~ ycru .,...,,.. n 

H t . Al' t afd l bu d D h b" k a· . . k. ı o ugu a mm e ı en ır ces u un .. t b . . t F ·ı Aln ~ azre ı ı ar ar arının ı - a ası \•ar .. ıran en ıınızı es ı ye tercume ve a ettınlerı~k bazı ga- ' buıTdav fivatlarım tstanbulda tenzil ere ,.e •ransa ı e ıany:ı a 
a· 1 k S" ·ıe de· jk-"' l 1 b' t 1u lı ' muştur. 1 . d "ld" W• o - J ıelı· ıa arına arşı unnı r • . .ua m· n ır uta m ve sora m: y 1 t 1 k'k tt b ed" •• zete ere gon erı ıgı ve bu hususta ctJlıcsini ist ivecektir. clnJd herbin ~ıkard.:ğı meseleler 

- Hayır, diyorlar, Hazret.ı Pey - - Cenabı Hak, çok ı;cvdiği Resü-la·· tpı .. an a 
1

1 ı ~
1 t·~'t ~ ces 

1~ ~ç İstanbul müddeiumumiliğinin faali· VVV'V'V'V'V'VV'~~.,,....~ MU' mc\."Znn balısedi!cceği ve Rus-:f'IO 
gamber vefabndan ~vvcl yerine ge - lüne mcselfı bir akkuş kanadı ile o- 1°r guön evYc k ~ ı d1 

ek. 4arşam a la yete geçti!H mallımdur. Müddeiunıu- /KTISA O 15LER/: harhi meselesi :vanınd:ı. garbde.ki Jıstl' 
çece { mseyı vsıye e ıc ıs eme- kuma ve yazmayı bır sanıye ıçınde . d k . b. d h d- . milik dün bu hususta tahkikata ba~- • meselelerinin de Heri sUrülecegt ~ 1 ki ,· ta . tn k . t • . . . 1 marn mer so agm a ı numara ı b ~ • w• ..,,,, _ 

d. tind kal k" w d t .. w • enn en çı an 'e ır a a onmıyen . Afyon ıhracatı antt ı ve son saa e cm - agı a- ogretmış olamaz mı? kr .. . . d k · d 1 Iamış ve bunların türkçe olarak 1s- • 1 lmr görünmel..i.edir. 
lehinde bulunmadı. Hem esasen Pey· Din tarihine geçmiş birçok Tanrııa 1 m~~zenes:ıa e~ ~~ e; t- tanbulda basıldığını tesbit etmiştir. Harb<len sonra ıı.fyon ihracatı mü- Bu sehehdcn CeneH·e toplsPt.-, 
gamber ümm idii. Okumak, yazmak mucizeleri yanında böyle bir hal im-1 mh.ıy~ yaşd~n ld w mı 1 ızı •. e · Hangi matbaa tarafından tabedil- him miktarda artmıştır Son iki ay m·ıne\'i ahad~ luıls .. bile bu no'kt-' b'l · · - ~ ., ıyenın cese ı o ugu an aşı mışur. · . - , 1 mıyen bır adam nasıl olur da ka- kansız mı·· ı v th' · ti Bo~ · · dig·i de bu.,.ün yann anl.:ı~lacak 7.arfında muhtelif memleketlere 1800 naz=ırclan son rrii:ı'Jerin si,,.asi hidls&' 
w d kal . . . . . .ı: e ıyenın ne sure e gazıçme b ""'!>'' ' • • , o· .r • 
gı ' em ıster... Hayır .. hayır .. hızım kanaatımızce "tt· W• k"ld d · d ... ·· b müddeiumumilik, alınacak neticeye sandık afyon satılmıştır. Bu mallan lt>ri arasında mühim hir nıevhi slıtt'> 

İ§te, aradan bin bu kadar sene geç- Hazreti Resul ümmi değildi ve Ummi ~ 1~~~ vc:~k~~ 
1 d~ e;;~. uşup O· göre tahkikat \'e takibata devam e- Amerika,· İtalya, ırı·ansa, lsvi~re ve ğa bcnzcmf'ldcdir. • 

liği halde her iki tarafın bir türlü de olamazdL gu ugu a 
1 

e mc ır. decektir. Macaristan ınfıbavaa etmişlerdir. Dr. Resad S.<\G.ı\f 
sarsıl~ıyan id?i.2.ları budur. Bilakis milkcmmel ve alim bir a- ·•: • • • • •• _ _ _ _ _ __ ·_ · ---

Hnlif e ha Ah olmuş ha Veli .. bunun damdı. Bunu iddia etmek hiç bir vn- Melek uhhs go:nuldu r.ı•nlll 
belki o za~an bir ehemmiyet ve kıy- kit Kur'anın kıymetini birçoklarının 1 Vefat haberini teessürle verdiğimiz nnunıınuıınıııınnıınınııııınııııuumınınısıırmıuııomıııımıııııımııınıııııı:mmııııınrnmı:lim ııınmmoıınım~ıımıı:ıınınımnmnıını!illıYlmlllil~lll!i!l'~Ullil!lill!llllllli!flillllil·U· 
meti olabılır. Fakat cehalet ve t.ans- zannettikleri gibi dlişürmcz, arttınr. genç artist Melek Muhlis'in cenazesi . .-
sub bugün artık çok uzak bir mazi- Herhangi bir iddianın yanlış oldu- dün Taksimdeki evinden Nişantnşı 
}'C karışmış bu hadisenin ayrılık ve !';'1lnu isbat için tnrihin ve dinin en bü- camiine nakledilmiş ve sanat alemi
nifnk izlerini zamanımızın yaşıyan ylik adamını cahillikle tavsif etmek mize mensub pek eok şahsiyetlerin ıııı1 

.n, sann lan u~e:inden ve katasından bi-1 ancak cahillerin işidir. de iştirakııe ka1aın1arak medfenine llllillillllHllilnllDflllll'.llllllllllliffif Ulillllllı1 'illIIIllliilllUllilllfllilllllffiillllRllillffilllllllOWJı;illunıli!HrJllHIIIllW~illmHlı~!Iill!ill!lllinll!ılilnl!lıllı:I miını:~rn:ı::'lıJltill.lıWfi!WDfiÜlJllD 
e sı ememı~tir ••• ·· ··1m·· c Za alı M l v All l · 
' . . . . . . gomu U§ ur.. v e ege a ~ - o . •. f. k . . e pahalı diyecek olsak iktısad Mü- yere vurdum. Bukadarile de blf 
Tanhın bu faslını tedkık ederken Hazreti Peygamber, bıraz sonra tan rahmet dıler ve babası sanatkar ervış n 1 rı ne ıs ... d"" l" V•• k"' dah d v k al + k l l d•n"I so· 

1 h 11 tm k · .. d"ği 'k" k a· 1 · ·· 1 . . ,,.. hl" S b 1 dd" .1 . . ur ugu upe, - a ogrusu ız- smıı amamış .. ım; a cır ..... , nsan a e e ıste ı ı ı mUhim en ıne ge mış ve goz ennı açmıştı .. ıuu ıs a a ıa ıne ve aı esme tazı- "Dcni~in filcri ne i e~ zikri de b' ad k"" .... f. 1 b 
kt ·1 k l d Etraf h ı· 1 tl b . · gın ır m en omuru Jnnına.· ayn ... 

no a ı e arşı agıyor emek... '"' ına a Ka o muş kadınlara baktı. ye er cyan ederız. oclur,, derler a ... GnuteJcrin dör- b" · 0 k h··ık k . . ,..T .,-> F .. t b . t! .. 
B . . . kta 1, F • 1 .. ıt. 1 . S 11. . .. .. ınıyor. emese cu ızıı or. - .ı.,c. . aı.a u emaye t 
ırıncı no : lo.ızı atma, ogul arı Hasan ve Hu- ı•lıı ılıs :ıbaha• r mm Te~ekkuru der sa'-rfa~.·n indirilmesi hakkında. ''N 1 , 1 ah 1 d c;.·ı? tl" _ "11.Te cm· aye'lı· ., N·ıı::ıYC · · u · d a· . . . . "' ası '\ar, nası p a ı eı:-1!. ı- n canım. ı 

seyuu e erın en tutmuş başucunda ızı tesellı bulmaz bır ıztırab ıçin- hir kanun ,.•lmrıln.cm-.;ına dair men- 00 w be k"' .. _, k · b olll 
:r ~· ye gırıyor n omur wm:u ı- parasını en verdim, sana ne 

(l) l\fuancünniibü\'\'e teeriim i ve ayakta ağhyoı·du. de bırakarak hakikatin ve faziletin §ei meçhul, sıhhatı me kfık bir ha- . 
3 

d r' b .k f 
00

. yor?. 
O·ıa 2 s f o~s j H t' M h ed" •. 1 . . - 1 . .. 11 k -· çın ay ır a rı aya se er ıyo-
ı aya."" • azre ı u amm ın goz erını aç- a emme goçen zava ı ızım Melegın Yadi dört tile sanlan "Son '.fcl- ht.l" ··k 1 tl tılı _ Neyı'n?. 

w • • • • rum ve a a mu emme en a a -
.- bguıı ve ıztırabı hafıfliyerek rahat son hızmetinde bulunan arkadn§lan- gnıf,, gazeteler n okuyucular i~in 1,- ·· Un 
,..- 'llllıııı. 1 ef... ld - .. k d 1 . 1 kd 1 yorum!,, - ).omur tabii. ... • s ' n .:.:s a ıgını goren a ın ar sevındi- na ve mcs e aş anna ve bilhassa hiç te şayanı arzu olnu~·nn bu kötü • • • en ı aba h 

1

1 Et fın d h k h Ik d b"'t'' ·· ·ı ır.- ı Evet, mevzu elde, demir bir Yo-er. ra a a ası ı a ·a ol ular. u wı gucı e ı:u.ım o anı yapan Şe- ihtimali diline dolamış: Türkçe Hursfn ... _ .~ı'şli f}aıı;şe· 
A cı:ı.r ht h ta b. h" · t • b' b b yo'yn döndü, nereye atsanız geriye . "'4• : yşc, .lUU crem as ,, nın ıraz ır tıyn rosuna, c..uyan ır a anın _ Ah, bir an ev\'el dört savfa- · d k 1 - · -tdıı 

- ~ "' dönüp ba§Jnıza çarpıyor. vın e o u çagı dı§ındakı yuı ~ et· 
ABONE_!_E~nT,ır • açıldı6.nı görünce elini zevcinin başı ilelebed şükranını kazanacak derece- '. ·a insek! der gibi i,.inj N>kiv. or. 1 tU 1 k _ ,, 0 .. &r 

~ -• ~ ::ı.~ D"kka edi ld kah d ara r :çe o .umnk yazmı:ı.n b"·ııe üzerine koydu: de en ince, teferruata kadar sanatkfı- 1 Halbuki bu gazete ile ü\·e)i ka.rdeşi ı t yonız; yo a, ve e, ek . . ıer1 
Y M h lokantada, tramvayda mUşterek m ıçın açılan türkçe ders ve - a u ammed .. dedi, çok ıztı - rane düşünen ve sanatkarane yapan olan bir sahalı gazet.esi: başlruıını§tır. Kayıtlı olruıl!lrın ıe 

rab çektin değil mi'! Şehir tiyatrosu rejisörü .Muhsin Er- - Altı sayfa Çlkma.ktn devam ve hain bir sevgili gibi hep ondan yeniden yazılm:!k istiyenlerin n e 
Bu sırada odanın kapısı açıldı. t- tuğrula ve bizi teselli eden kadirşinas ed-f'FiT. .. dJ"·e övünüp .._·-yordu. bahsediliyor. Muhavereler duyuyo- .. ti . . 

ı. ~~ "' uu.n& ruz: muracaa. en ısteniyor. 
çeriye heyecan içinde bir kadın girdi. dostlara şükranlarımı alenen arzet • Galiba lafla peyDİl' gemisiııin yü u• ~ 

B k dı H be d H h - Monşer, dün yine aradım, na- ·kitJıl u a n, ay r gazasın a az. meye mu terem gazetenizin tavassu. rümcdiğiıü ,.e yürüyemiyeoeğbü ni- Fotognı! Sergisi - !kinCl dııJl 
9 lLKKANUN 1989 OUl\JARTESt reti Peygamber ile barbetm.İ§ olan tunu rica ederim. Jıayet 0 da. anlamış olacak ki §im· file, ele geçiremedim! içinde Beaikta§ Halkevi tarafı:: .

18 1358 H.Şen"al 26 135S K.11. Teırfo26 "Beşir bin Mağrurun,, anası idi. Babası bestekar Annesi di de dört sayfaya. bir in ev,·el ine- - Borçluyu mu? fotograf sc.rgbrl açılacalc, sc.!r eıc· 
Derhal hastanın yatağına koştu ve Mohli bahaddin Seniye lim diye adeta duaya baı Iamıt. - Yok canını, ne mUnasebet? yalnız amatörler iştirak edebiJCC 

sıhhat haberini sordu. Peygamber --- Şu atalar özünün hepsi birer Kömürü. .. Bir ay evvel, dün için, lerdir. ..ır~· 
Vaacıtl Sa·t '' memnun oldu ve: Vejetılln v•ğı azahyor nı· ·~- bir uğra bakalım, beliti bir ~Y ya- E e JlluP • 1 ı cevhe ır nsse.IAUJ... Derece alm eserlere ve ~tl 

... ııu-n-.~, ı-öt-ıe....,..l_k_ln-~-ı1 ı ı-9-0 .. -.. -......Ui-1-..... ,-k-ln-dl - İyiyim .. dedi. Ta§rada halk be- Şehrimizdeki vejetalin yağı stokla- M d " y I panz, demişlerdi. Gittim amma, fat verilec~ği gibi bu eserler ı ~ 
2s2 7 26ı--9_4_7n-7-ı-.s~ı-12..;..._06-114 28 nim marazın1 hakkında ne söylüyor- nnın gayet azaldığı söylenmektedir. a en 1 oyo . gelecek aya .. dediler. 940 ayı içinde Anlrarada. ıı.çıl;, d' 
_ ılar?. Şehrimizdeki vejetalin fabrikaları i- Kömür ve odun mevzuu, sürtiin- 'Başka birisi: olan umntnt fotoğraf sergısın creca 
Akı•· Yet&ı ım .. k Akta. Y:;;';.;;;;; ! - Zatülcenbdir diyorlar ya Restı- ınalatlnrı için hariçten ham madde dükçc pürtükleşcn bir hayvan d~ - Okadar bekletti ki beni ki· tefjlıir edilecek ve ora.da da d U1'" 
i20o 1381246 16 41 16 19 527 jlulloh... ıgetiremediklcrinden tatili faaliyet et-ı risi gibi, konuştukça katıldı, odun- fir, <liyordu, ele geçirip eve götü- o.lclığı takdirde genel ı;ekı•eter · 

_ 1 (Devamı \'~) mek vaziyetıne düşmüşlerdir. laştı. Yok d~ek belediye alınıyor, rilnce kendimi tutamadım, yerden mükafat verilecektir. 
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Almanya 

Fransa ·Bir Maginot 
Hattı Daha Yaptı 

Ml· ı ı e f le r Habeşistan, Finlandiya .. 
Ira.beşler de li'inlandiyaldar gibi şe· ( Bastn.rnfı ı incide) Tidende gazetesinin Berlinden aldı-

Gençleri Miirakabesh 
Bırakmıyahm 

• 
Ce iyeli lctimaını da 

ref ve hürriyetleri için ~arpı~mayı bi· Alman tahtelbahi;i tarafından tor - ğı bir habere nazaran Dcutschlnnd Dün bir tramvayda, istc::ıire iste-
len kahraman, fedakar bir millettiler. pillenmiştir. lki sübay ve sekiz nefer ceb kruvazörü, bir Alman limanına nıiye bir muhaYereyc kulak misafiri 

' . 1Wyanm lmrşuıılıı.ruıa, tayyarelerine, ölmüş ve 12 ba.hri··cli yaralanmıştır. vasıl olmuştur. oldum. İki Üniversite t:al~bcsi ge~ç 
gt!.Zl.anna knrşı yalnız göğü leri ve Torpido limana n:dete muvaffak ol- Şimalde Taarruz Ve Bava konuşuyorla.rdı .. D~~ dogrusu bıri 

Tor i /emek istiyor zeldUarilc :ağ-r.ışa.hililikleri ita.dar uğ- muştur. 'Muharebesi anlatıyor, dığerı dınhyordu. 
ra.ştı!ar ve öldüler. Finlandiya. da, İki lngı·liz Gemisi Daha. Battı Londra 8 (A.A.) _ Dün Alman "- Beyazıddan geçerken l~nrşıdSI:ı 

ı.· 1 ·ı . , 'k' k zl b. . b do•7TU gel 

ı "'k k . t'kl~I lıu ... e en Londra, 8 (A.A.) - gılız bandı- dıklerıni gördum Tam '-·anımdan ge 
şüphe yok "' üç buçu ' mı yon msn.n 1n . . tayyareleri şimal denizi Uzerinden u-ı 1 

• 
1 1

• a !r ~cncın ana 0 

-ve ev en yu ·sc ıs ı n nı T ~ - • çarnk iki defa taarnıza teşebbüs et· · J • • 

11 ı d . t t kni-·ı dah" ...... 11 ralı 8 ı9o tonluk Navarota yUk vapu- ~ k kızl .... a b"ktır Bırı bana 
er me omye c gı e ı mu"" • · · . . · miştir. Fakat her defasında da İngiliz çe .. r1<:' ·en ....... "" · 

1 1 yU t . .1 1 ., .... .. 1... ru Atlas denızınde torpıllenmıştır. ld 
.ıez o sa- z yo mış 011 :ron n~ ... ~ f d 43 · . .. tayyareleri tarafından tardolunmuş- gu u. 

r _,_1 • tık k·· .. ~ ğ ak Tay a an kışı kavıptır. l\.urtnrılo.n On dı 'l lcmem'stim ki delika.n '"'en, nınn ·an ne _,ar o ra.5m 35 ki . 1n .1 . · sah .. d lardır a mı er ıs , -
kabilse o!mdar Ub'TS§acak ve eğer b' 

1
• §ı gı dter1enın .cendubd'w ılınb'e Lo~dra, 8 [A.A.] _ Dün Frithot Iı.arkad.an ba:r.a yetişti: J{cndisini tn.k 

ı b • _ 1 d h'· . . d ır ır ımana, o rnz lcışi e ıger ır d tt \r d kı I·:tzlardan bi r.ı > ~nı Ve)u..ııu rn uanıyı an il' r k 1 t Forth üzerinde yapılan hava akınına ~~ e ı. e s-:anm. a ~ . · . • 
Kopenhng, 8 (A.A.) - National Tidende gazetesinin Berlin muhabi

ri bildiriyor: 
b• ..,, • _,_ 1m ~ l t' O ımana çı anmış ır. k t gu bır kız (yanı sevış· 

ı:r muuruın.n: o n.zsa., vıec < u. e- 0 1 8 (AA) 1n T b d 1 8 Alınan tayyaresi iştirak etmiştir. nnın onuş u 
miycti AJcvanun toplunınası d ' yani 44GOs to, 1 k Th. . - Wgılteız an ıra ı Fakat bu tayyarelerin sahile yaklaş- ~iği) ö.bür.· üntin de bir ~rk~daşı oldu-

Alman siyasf mahfelleri Cenevre içtimaınn iştirak etmek istiyen 
hıernleltetlerin nazik bir akibete maruz bulunduklarını bildiriyorlar. Al
ınanlar nazarında Milletler Cemiyeti hala hususi bir lngiliz - Fransız mü

... ~s:dir. Ve bitarafların bu içtimalara iştiraki Almanya tarafından 

ancak bitaraflıklarının ihlali mahiyetinde telakki edilebilir. 

• • . k1 1 onu omas a r vapuru, - k k dil 1 beraber 
sının fraklı diplom:ıUnrm nutu an N . . 1· d W tf rt k mamış oldukları söylenmektedir. ln- gunu, ışım yo sa en en e 
hazırlamal:ırı da, maalese , nr ne\ d . f'lAk t' . d b tmı tı giliz avcı tayyareleri, düşman tayya· tgez.e ı ccegım_ı soy c · eı:. . .. 

• f 1• ij orveçın şıma ın e ers o ya ı- ı b'l W• • .. 1 (il B de kabul 

1 • nın n m ı a ne ıcesın e a ş r. tti I\: h tc f derrıldı Hep 
"Buyurun C'.enazc namazına.,, v:ızıye· T f 1 16 k' . öl .. 26 k relcrile harbe tutuşmuşlardır. Bir e m. ız ıç .cna .. 0 • : 

tini gösterir. taayl ac ant .ışı muş ve sı ·ur- Alman tayyaresine isabet valti oklu- beraber bir sinemaya gıttik. Bır locn. 
·ı t ı h ...... rı mı;; ır. t t k Il:lheşi tan da, \'aldı e qMı n ., m- . . ğu fakat üssUlhnrckesine doğru yolu- u tu .. ,, . . . • 

Almanya, müzakereleri dikkatle takib edeceğini ve bu mtizakerelerln 
Sovyctı r birliği aleyhinde ve bu itibarla mUttefikler lehinde siyasi bir 
b.:ıa.hUr teşkil edeceğine kani bulunduğunu bildirmektedir. 

landiya gibi Cemiyeti Al<v&.nın. müra- nntnn D1ğer Gcm.Ier na devam ettiği beyan olunmaktadır. ~u.'ll~rı dinlerken g_ayrı ıhti~arı 
cn.:ıt chnl5ti. Halil gözüm\in önUnclc· Londra, 8 (A.A.) - Vaşington a- Lonclra Hücumu Asıl ız va.zıyctı muhakeme ettim ve dogru-

Almanlar diyorlar ki: Bitaraflar takib edecekleri hattı hareketle 
:ÜYUk şeyler tehlikeye koyabilirler ve Almanya kendilerine bitaraflık 
akkıı.da iyi düsUnmelcrini tnvsiye eder. 

dir: Montrö konferansı zam3llıntm dındaki mayn tarama gemisi bir may r..ondra, g (A.A.) _ Londranın sa- sunu isterseniz biraz dn ürktüm. 
itli. Cemiyeti Akv m toplıtr.n('ak, ua .. ne çarparak batmıştır. İnfilak o kn.· lahiyettar bir kaynağından bildiril-1 Evet,. ş.chri:r'iz?e ?eçcnler a~asın
he .. iı;tan Jınlikındn knt'i bir karar ve- dar şiddetli olmuştur ki, gemi uçmuş diğine göre, nazi istikşaf tayyareleri- da, ahlakı telakkılerı. çok haf:f bir 
re~eldi. mr gooc cwel l\lontröpn.Jas· ve denize parçaları dökülmü~Ur. nin dün Londra Uzerinde uctukları zümre vardıt·. Daha zıyade ahlak bo. 
ta, ~nzctecUer, telefon ı~ahine~rinden ı~ondra, 8 (A.A.) - lngiliz bandı· hakkında Alman radyosu tar~fınd..ı.n 1 zucu sinema fnimleri~i? tesiri nltı~---------.-1 

Bitaraf/arla T k D 1 
diinmwn dört tarafına Ilahcş kralr ralı, 1055 tonluk Marel vapuru, şark verilPn h:ıberin nsh ve esası yoktur. da kalan bu gençlerı ırşad edece , 

Ü r ost u ğu Ilaiİe Sclftsenin a.rlmsmda. sandık, sahili açığında. bir maync çarparak Ilolanda Vnpurla.rı İtalyan onları saptıkları, yahud da snpn:ak 
___ Rruıdık altlnı uzun bir kuyruğu antlı- 4 dakika zarfında batmı,,,tır. 17-18 ki- Umanla.nnd:uı İşliyecek üzere oldukları bo.zuk_ yolda~ 5evıre-

lngiltera ti~~ret mü- y K 1 S · " ran blrç.ol< maiyet, a~-ui za.nuımla. F ..... şllik tayfa.dnn yalnız ikiei kurtarıla- Cenova, 8 (A.A.) _ Cristinn Huy- cck de maalesef hıç hır teşkilat yo!~· 
U~an ra 1 .~mil'!" 1 ritre ve Soma.tide bimleri şan ve ~lı- bilmiştir. Bunların ikisi de yaralıdır. gev adındaki Holanda bayrafunı ha-1 tur. Fena bir arkadaş, genç ve tecru-

Zaf<erelerİn2 girişti Bır Nutuk Soylsdı ret ırn.zanmış R.ıı.<1 Seyum ve Rns Kas- Londra, 8 CA.A.) - 4687 tonluk mil gemi, evvelki gece, husu:r trenle hesiz bir kızı, bir delikanlıyı çokça-
.. l..oııcıra, 8 (A.A.) - İngiltere müm Atina, 8 (A.A.) _ "Atina ajansı sa gibi en nıund,\.r lmm:ınduularile Cha~~ellor. vapu~u. Atlantik d~nizin· Ho!andadan gelmiş olan Ilolruıdalı, buk al

1
databi:ir: . . ,. 

lctuı olduğu derecede fazla bitaraf tebliğ ediyor,, Cenoneye r;<>ldiğini ve t-rtc:si güıa i- de dıger b'.r gemı ıle çarpış rak bat- bin yolcuyu aldıktan sonra Felemenk 1 
• Bu~.n:n; m:ım olacak ıçtımaı ted-

llıcınıek<!tlerle ticaret :ınla'Şmalnrı ak- 1912 de Türk ve Yur.arı filoları a- 1 çln milletler önüntle lıakkını nıiid~faa mıştır. Mürettebat ku:-tanlm1ştır. Hindistanına müteveccihen yola çık- b_ırlenmızı m~tlaka ~ sıklaştırm.amı.z 
detnıck için milzakerelcrde bulunmak rasında yapılan Helli muharebesinin ı ed~ceğini hildirlyorl:ı.rdı. Lond.ra, 8 (A.A.) - Tajandden va- mı~tır. ı lazın:d~r. Ahlak_ zabıuı~ı~ın ... fa~lıyctı~ 
la?ır. Bu lıus;usda bugün Londradn: yıldönümü münasebetile Kral Jorj S:-!,:ılıle:.;n crfcenden l\lontröden puru bır m:ı.y11e ça.rparak batmıştır. Felemenk Hindi~tnmna sefer yn- kcndısındcn beklenen .ışı h .. kkıle ba 
~rk, hıanda, İrlanda, İsveç, Nor • 326 deniz crbaşısına madalyalar ver-~ trNrn biurlim, hemen CenP.\'rcJe git- Mürett:bat~n bir lnsmı kurtanlmış· ı pnn Holanda gıomiferi, bundan böyle §arm:ık~n. uz~ktır. ~ıra zabı;a, i~ 
'tt cç, Danimarka, Belçika ve Holanda miş ve söylediği nutukta bilhassa de- tim. Doğnı, Habeş lmparatonınun o- tır. Digerlcrı de dr&.ştırılmaktadır. ftalyada kab Ceno,·a ,.e Napoli H . ancak cunıı;n. ışlcndıktcn •. son ~ mU-
ey~tlerinin bulunmakta; olduğu kay- mietir ki: ı turduğ11 otele in<lim. \'akit öğle idi. Deutscbln.nd A!mwyaya Döndd manlanndan harclcct ve olimanla:ra dahnl~ e~ebıhyor: Halbukı manfet, 0 

~üyor. "D .. k .. 'k' b k d k ti BU\·ii!\ i~Uma. yemekt.en sonra vapı- Kopenhag, 8 (A. A.) - National nvdet edeceklerdir. cUrmUn ışlenınesıne meydan verme-nu . ugun ·u ı ı a -ım an u uyo- . . ekfr 
1 tün bu heyetlerle müzakereler ı- ruz Evvela kahraman bir düşmana l Ia.cnJdı. HolılC' hlr k:ımış koltuğa o- B . . . - m ı · . . . 
• :~c:ıniştir. Fakat iki scbeb dolayısile k~ı harbetmi olan denizcilerimiz ~tordum Vf' Nrgü~in oll:ı.~ından n..;ağı orlın T eşvı'<ı Azı tı Prof l'o""pr:ıın Şu halde~ ge:ı~lerm uz.ermde bu mti 
"4qsUat v-crilmiyor Birincisi düşmana. . . . ş .. . .. 1 inmesini ~kledim '-' i 1 ı . \ ! u rakabe \•azıfesını yapabilecek yegfıne 
..,,,,_ · _ . .. ıçın bır şeref runildur. ve sonra o · , · . . . . ' ·1 k ı ktad ş· -~uınat vermemek dicrerı de muttc- . b • .. ' "Yoksa. Ac:tb:ı. vaz mı ~.-çti git- (Başta.rafı l mc.de) ( n°~*'"-clı J incide) ~arlık olaı:rn nı e n ma ır. ım 
fl.ı 1 ' ö zamandanberı eskı duşmanımızln el .. " ' d 1 • · · Ü d'lik h' ı a aile reislerinin bu • erle uyuşmak istiycn memleketler 1 k k .. ül b' nıiy k mi~ diye meralc'anıvordım1 se, ma c.11 erınm ve demıryoUarı:nn stad Ii'uad Köprü!üyc Sorbon üni- 1 ı~ 0 mazs · · 
~nde Almany.nnın mut.ad olan w el ekv~r~re·r sıkl 1 vbe ?

1
°z d• mkez ır dost- Fakat, irnt>~:.:ıtor, berclcc; ,.~;ı-,in, dıı~ tensiki için şimcliyı.; kadar J.:abul et - versitcsi fahri doktorluğu veıilmcsi nıürn.knbeyi km"\·etlendinneleri Ul.-

~kl u -ve ıttı a a ag an ı .,, cd' -· Al f ·ı .. l ı J kl , I • zımdır rine mani olmaktır. Binaenaleyh .. .. . . ha çok bekletmedi. Baktım: Geniş m ıgı man encı crmı rn.ay ı · a ao ayısıle şerefine,Eininönü Halke\'i · 
~alUınatın olmamam müzakerelerin Bulun gazeteler, bu m~~ası~ı. mev- merdivenlc•rden iniyordu. Arka.o;;ın- kabul edecektir. tarafından dün aksam bir ~ay tertib Babalar ve analar! Tnm \'atandnş 
terakki etmediğini tazammun eyle _ zuu bahsede~k, K.ralın sozl~rının ~a. da ma.fıud eübheıd, yfü:ünde simsi- Lon~ra, 8 (Hıısı_ısi) - Manchestr edilmiştir. Tanınmış şahsiyetlerin hakkını ilırnz etmek is.~iyo:sa.m~, kız
ll:ı~z. n~ı~~ t~bnr~ cttı:m~.kte -.:e bugiln·ıyah bir sa.ka.J, balmumudan yapıhnılj Guardıant ga7,ctcsı, Rusyanın b<!he- ~e bilhassa Vali ve Belediye Reisi Jannız ,.e oğullnnmz uzerındeki mil· 
~unııuı l\lenemcncioğl•m:ı Ziyafet ku Türkı~cnm ~~~- muı;ıtere~ sulh ':'8 ewılı htr ölü gibiydi. Arkasınlln nıc~- mchal Bcsarabyaya hücum etmek Doktor Lutfi Kırdarın, Pa.rli lfüfct-1 rakabeyi çok dikk:ıtlc takib edin. 
Loııtlra., 8 (A.A.) _ İngiltere hil- koı_n~ulanle l~bırlıgı emeııe:ı ?esledı~ • hur Ra:sJn.n, dalgın, bitkin, otomobili- niyetinde bulunduğunu yaımaktatlır. tişj Fikret Sılnyın da hazır bulımdu- Çünkü çocuklnrınız, yalnız sizin dc

~ın ti dün Carlton otelinde Numan l~rını ve aynı yolda yilrildilklerinı ne doğru ilerledi. Tam nyağmı ic:erl Ilusya, Runıanya İle ,.Jis:ık Yapmak ğu bu toplantıda Halid Bayt"l Fuad ğil, bütiln cemiyc~in,. bütün yurdun 
Clleıncncloğlu şerefine bir öğle zi • } azmakta~ ıı.focağı sırada, yanına ya.k.Ja.5tım, 1sUı!rse... . • Iföpr1ilüy1i bir kere daha teorik eden matıpırl~r. Dfişınüş. ~ır k.ız, mllte.re_d: 

tı fctt vermlştir. •• • • "BaşmetmNı.b... 'Ümidiniz \':t.r mı?,, Londra, 8 (A.A.) - Sıyası ıneha· bir nutuk söylemiş ve gUzide profe· di bır ogul yalnız sızın aıle şercfını:ı 
~rififete Maliye Nazırı Jhon Simon Vuksek Faşıst mech- dodlm. P..a.Jct.J, ı.riildü, "Ne gezer!,. gibi fi.ı. Türkiye ile Rusya arasında miina- sörilmüzUn memleketimize modern ldeğll, vatanın, memleketin de şercfı· 

li3'aaet ediyordu. Da\.'etliler arasında Sİ n İn kararlar 1 bir "e\'ttt,, dedi \'e otomohiline binöl. kıd l 935 tarihli ~isak mucibince çalışma tckniğ-ini getirdiğini tebarliz ni düşürür. 
do~arıma kumandanı Lord Chaster- .. _ . Şlmdl, tlyııtro başlu.mıştı. Gazete. Rusya~ın R~nıı:ı.nya ıle karı.;ılıldı yar- ettirmiştir. UCflAD SERTOOLU 
t~~d, Tilrkiye bUyUk elçisi ve diğer Ron~~· ~ (A.A.) - Yuk.;ek Faşııt teri.le isimlerini okuduğunuz hUtiin o d~m mısakı ımza etmctlcn evvel Tür-1 Bu nutka kısn bir cevnb veren Köp- .,., ... sıa ..... u .. "• 0

• .. ••• .............. :ae-• 

tlllibinı şahıslar bulunuyordu. konse}ı dun gece saat 10 da toplan- bliyillr ditılom:ıtln.r Edrnh~r Lih·inof ıkıyeyi keyfiyetten l'ıatmrdar ederek rülü demiştir ki: Ke?'yon d 1 Ç rptı, bir 
mıtş~. .. . . la.r Bonkurln.r niuıcslrula; büylikıTUrkiye ile istişarede bulunması ik- - Aziz arkada.şlanm, k t:ın . crkus.:ınd n 'u çtımaı muteakıb neşredılen resmi ' ' · ' tiza tm kt Id • b t k · llletb nk Y Etfbanlnn bli-d . .. . bir sınıfın sıra1a.nnı dolduran talebe . c e c 0 ugumı eyan c me ·. Bu cskı arkadıışınıza k::ı.rşı göster- b -.·· :~ı 
te g e ezcümle §Oylc denılmekte - tedırler d. ;· · k f ı · l 

fhU~takbel vaziyeti a· . gibi, yerlerine oturmuslardı. · ıbınız ço aza. taltıflerdcn dolayı I :F'criköyt."nde PC::ı.şa mahallesinde 
Ankara 8 (Telefonla) - Devlet ı~;A 

1 
a.zl - d . . Zın'3.lh Ncgtis ön ;.ra.da., general- Roma, g (A.A.) - ltalyan diplo- hepinize teşekkür ederim. Ben ve be· 6 numaralı e·:dc oturan ~fôr Hasn· 

~a.Yesilc teşekkill eden fabrikala- y .
1
:-ruk plma adnt aşmd ılgıt nl a hıç hır Jerinin c~~ınd~ bil' ~uriosit; mev- ~n~isi mehafili, bUytik faşist konse- niın devrime aid kimseler kendilerine nm kbresindeki 3421 numaralı yük 

• 111 i 1 . enı ı o a ğın an aya muhasa- yının Tuna V'e Balkan Av el k' d.. · ·r · ·r · · · Rı, ·§etme ve finans muamelelen, t b 
1 

d ğı d be' • w :ıuu bir \ıu-)ete rıuma.r.ısı lıir tiı-at-

11 
rupaı::ın n ı wwn \azı eyı ı a etlılcr. Sız ve sız- kamvonu Küçükpazar ca.ddesindeıı 

.""?ne b . . .. ma ın a§ a ı n an rı tuttu::nı hat· ' ' · talfs..."1 ınen:ı.fiinden bahsetme ini lerden so el k' b ı la · -·· - ~ . ltı r ankla Etıbankn verılecek mus tı h k •t . ~ . ro dekOl'n gibi duruyordu. Sırası ""C· • :. nra g ece .er aş anı n bu geçerken bir sögud agacının buyük 
tıbeı . are e~ e, yanı gayrlmuharıblik va. · 0 manıdar bulmıtktadır İtalva için ha işleri iler· öı·· · k k · ltı vazıyet hakkında uzun zaman- ziyetind d d kt' T h lince, r,alktı, kUrsUye çıkb ve kimso- ti · · - ıye g urece ve te ernmlil bir dalına çarpmış, dal kırılarak düş-

..._r devam etlen tetkiklerin yeni bir e evam e ece ır. una av n.in hllıMdlği Habeş . lis.ı.rıi!e hakkım ya eh~.mmiytll haiz olan bu şaha· ettireceklerdir. mil.~ bu sırada oradan geçen Cibali 
- flıaya intikal ettiği haber veril - ~as~nda ve Balkanlarda İtalya~ al~- mUWuva ba."ladı.' Cenılyetl ~km - ' d~, k_ra!lık menafiine mugayir, hiç Hepinize tekrar tekrar teşekkür saki;ılerinden 55 v~ında. Medeni'ye 

ektedir a ar eden her şeye karşı, fa.şıst hü- f" kllat ~kni~i ka:dnr 11 1 ·aı 1 bır hadıse olınıyacağım söylemek sıı- etmeyi bir vazife addederim M d i k k d d" il 
l3u h · .. . . kumeti IAkayd knlamaz.,, mm _ ~ " 0 • er 1 retile Rusyaya bir ihtarda bult k ı ç i I b' h . .' ı,:arpmış, c en' or usun. an uş p 
~ aberlere gore sına.ı mUessese- _ ki, kula.kln.rımna ta!<t1~mı~ 8.letler ~ ınma ay, sam m ır aV'ct ıçınde geç bayılmıştır. Yapılan mUda\'atla ayıl~ 
~t:e işler _1ktı88:'1 Vek~l~tine mer. - Millat M ı· · d ounn kürsüden ilahe~ okuduJtu fer- tadır. vakte kadar devam etmiştir. tılan Medeni, evine gönrlcrilmi~tir. 
Gtır .e resmı ma.hıyettekı ışlctme mil- ec 151 n e . yadın We. -a~·ni zaınanda!- fnmSlz-
~Uklerine, ve mali cihetler Ziraat Aı.ıkara, 8 (A.A.) - B. M. Meclisi c.'\ya ~rclhne odllm~ mr.tninJ dinlet- ı 

itasına devrolunncaktır. buglin Refet Canıtezin ba~kan!ığındt. mckte idiler. Nr..kad~ ha.J.tı nckedar 
,--• .. · to~lanarnk sanayide kullanılan ipti- doğru, nek:ıdar mtik mmel 

1

söylüvor· ls t b l daı maddelerle maldne alat ve edeva-ı du ! Ok&&fa.r haldı, oluıdar doğru, ~ka-1 
an u un ~.:~;~unın:m yedek parçalarının dar ınükcnımt'l söyfüyordu ki eğer 

]l..ıııo •• ,.. Jh • & ~" ...... ~esımleri hakkındaki Vekil-, hak km '\o'e doğruluğun yeryüzUmJe ııs-
~ Om flT tıyaCl ~r Heyet~.:~rla~ının tas~ikine aldlgart btr ı-.,~mcti lcalrr.ı.'5n, herltosln 

antunu.n ı cı müzakereaı yapıl • ı olkı~larla. bu adamın lste<liğf ni mp-
tı .. k mı5 ır. nJ 1 dl 1n · ·ı qU .. fi.met umumi bir Meclis . .. ntac:ı, ya cen s e glt,·eneı·ek ta.ı-

k 
tır pazartesı gUnu toplanacak- yaya ka.fo. tutnıuş, nınhrnlmuş bu sr 

anun Çıkarıyor · d112-1a -velev Atrikab dahi clsa- ~•-
G:ıfenkoya nazaran Rumanya 

kin inle eraber yüriiyecek ? ~ ~~~ra 8 (Telefonla) - lstanbu- -· - ması lil.zımdı ! 
lıı.c~ 0nıUr ihtiyacı üzerinde hüku- Yug~slav laiımı İçtimada.o sonra, Cenevrcdold mu- Tatar'er.ko kabinesinde yine Haricive Vekili ola· 
~. esasıı tedbirler dilelintilmekte- Ankar da tahhaslığımız <b.ire~fntlc, Nuıııan :He-, rak kalan Mü":>yö Gafcnko, Ruınanya~ın yalnız en 

liq 4).nk 
8 

(T 
1 

f 
1 

) y nenıeııcioglu ile l(onuşorlrnn, bu dere- genç değil, aıyni :-.am:ındıı en akıllı, en ihtiyatlı diplo-
~tıtı ~er aldığıma göre Başvekilin ft1t'boı ~r~, be ':. on ah -:- . ugosl~v ce mUkenilllel bir lılfabettt~n sonra matlar!ndan biridir. Gene; ve vatanperver diplomat ' 
1% .P Zonguldak seyahati 1stanbu- . ~--a ımdı hugun şel rımıze gelnlılJ Oenıiyet1 Ak\·:unın ne knrar \'crelıilc- 1 bilh:ısna mı.zil: beynelmilel v:ıziyetlcri gayet hassa~ 
ı...:~ 11a. <lah'l 'd w • ve ıs'-'=yon a araret e kar~ılarunıa- ,.,, . d lı d ı b · . 1 k ..... . . :"~· ı o: ugu bazı ~ebır • tı ceı.;ıru. a a oğnısn, Ne~Hsün h:ı.!c- ır sezış o .avram<Ulo kabılıyetile temayüz etmiştir. 
lltı~te tnallfık eden kömür işinin r. kını toolimck?n \'e ouu müdıı.faa iı;m 1 Son zamanlarda, kendisile sörüşen bir Fransız diplo-
"~t ~ surette halli ve bu işin esaslı • • - lınrclcete ge~ı.ten başka bfr kn:rar 

1 matı, söz nrasında, Runıanyanın hangi devletlerle 
~~kanunlara raptı meselesile de VckHISrln &ey hali veriı> vuerru~eccğhıi merale ettiğimi 

1 

beraLur yürüyeceğini sormuş ve ila.ve etmiş: 
~ a~ır. Erzurum, 8 <.~ususi} -:- _Buraya söyledJm ve fikrini sordum. - Rusya ile mi? Alnıanya ile mi? ltaıya ile mi? 

L.:' tlaelıir. va kasabada. kömür yakıl· gclcn S.ıhhat V:kılı Dr. HuluSl Alat;aaı ln~, cşs:Z diplornahmtz glildü \'O Yoksa İngiliz - Fransız blokile mi? 
~~ l' . dair kanun hUl:ümlerinin hak muhtelif t:ctkıklerde bulunduktan şu cevn.bı \'erdi: Mösyö Gafcnko soğukkanlılıkla şu cevabı ver· 
_ıoq ~e getir~esi se.ycslni istih- oonra Elazıga hareket ctmirıtir. - .~<im ne söylerse nöylcsin, sö •le- miştir : 
h"~ b.~ tedbırlcr yakın bir za. . ~kU:, 8 (Husuai) - Dahiliye Ve nen soz nası! te lr ederse etsin, cliplo· - Biz bilhassa Ruırnıny:ı. ile beraber yürümek 
~ b. kat ıyet kesbedccek, ve kö- Ioli şehrımlze gelmiştir. mat celılııdeki tnlinu:ı.tn göre rey \'fır- gayretini göstereceğiz! 
ı Ell~~~=da ieçi adedinin istik- rncğo oıahkfınıdur! Bazı ~t ı 1 A.t I 
~ Q(! ... gıbYil..."llnde.u ara 6Ir8. had.is O• Hadema 1 y-- 1 dar Fil\'akl, aonra.d:uı öğrendim ki, ço!c l.;; lıa .1ıcnn .. ıınanca an ayışı 
~.~ mzlıklaro. nihayet \'erile- Ayvn.nsa.rayda 55 inci ille me1.'ieb dJplom~tın reyleri, merkezk:rlnden, Alınn.n l->l;tusctinde kuliıuıılau ıstılnhl:ı.n kolay· 
~ \.~ hadcmcsindc::ı Hakkıyı a.ynl yerde d=Mıa hır gece ~V\·eJ, daha. Nccaşlnin WdA a.ulryabilnıcıc J~ln bu J~elınıclcrin yeni ,.0 ha.kiki 
~~f Pr ı.n dovletie::"'tfrilmooine dair Şnhbudak sokağında oturan Ali Rıza ha.t~ ne ~y~yooeğl bilinmeden şifre medlU.Uerhıi lı:üçUk l>lr JCıgat halinde aşağıya yazı-
., ~Jest .~·ı:ıdcki faaliyet ile bir: a.rkad~ı dövüp başından ya- Uo gouderilmiştl! yonız : 

ekted.m- amı~a.r ve yak&lan~l.ardu\ Afi Naci "ARAcıu Müteea.vb; l\.lütenrrız = I~urba.n. Daima kor-
1\ 1\11 ka.k, alçak .kelimesi.le birlikte kulllltlllıc 

ı 1 

Dostlu:t = Herhangi bir menfa.atin istihsali için 
bir hticum hazırlanaca.ğ1 zaman knll!ınılan müessir 
\'C uyutucu ilaç. 

Daml:ıhlc = Benzin tevzi eden alet. 
Miidalın.lo = Haber vermeden saldırm:ık 
Propaganda = (Hayvanat alemine ııid ıstılah) 

Kemirici, yapışkan, beceriksiz, solucan. 

Ademi Tcca.\iiz = Bir memleketin ~tflası ~in 
hazırlanan siyasi ittifak ki bununla muahede imza
lanmış olur. 

Ticaret = Bir malı parasını ödemeden satın al· 
mak müsaadesini veren mukavele. 

llnk = Kuvvet kelimesinin müradifi. 
llayat Sahası = Komşunun malı, milll:U, servı... ... 

ti... .• 

Huc1ud = Nazari çizgi. Bu hattın arkasında da 
ima ekalliyetler vardır. 

An Kürresi = Nilfnz mınt.nkası. 
Adalet= Adaletsizliğin kullnnılan muhtasar ifa

desi. 

Korkak = On kişiye kar§ı kendl nefsini müda
faaya kalkan saygısız dilş'man. 

l."rmek = Nazi idaresinin ortadan kaldırmağı 
muvaffak olduğu eski bir fidet. 

Ehalli7et = F..cnebi memlekette yaşaya.o. 18.aka) 
iki Almanda"~ cemiyet. . . -
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ATATÜRKE DAİR HATIRALAR 

O; Halkı Kendine 
Bağlamasını Çok iyi 

Bilen Bir Adamdı 
YAZAN: r 

1 Sabih ALAÇAM 
~ 

1 
Ebedi Şef Atatürk'e aid bir çok ha

tıralar tesbit ettim. Bunlar, Atatür
kUn tA. yUzbaşılığından üfulUne ka -
dar olmak üzere muhtelif tarihlerde 
cereyan eden ve şekilleri başka baş
ka olan vakalardır. Fakat, hepsinin 
müşterek bir vasfı vnrdır. O da, A
tatürk'ün müstesna yaradılışına ter
cüman olmalarıdır. 

, ... 

AS i 1 ·I E fıılAl j 
Mühim Bir 
Tayyarecilik Filmi 

En Büyük Hava Kahramanı ''Mer .. 
moz,, un Eaeri Canlandırılıyor 

Mevzuubahis hatıraların, AtatürkUn 
psikoloji.sini. ve ibdakiir hüviyetini 
anlntmak bakımından da, tarih kar
eısında, büyük bir kıymeti bulundu
duğuna kaniinı. 

Bunları, "Yeni Sabah,, okuyucuları 
için hUzUnlü bir tehalükle kaleme a
lıyorum . 

Tangolar ... Rumbalar ... Meksikn.nın bayramları Ye en giizel kızları ... 
Bütün hunları : 

GÜZEL ES İ RE 
Fransızca sözlii ve renkli filminde göreceksiniz. Baş rollerde : 

Lil Y DAMiTA yk~~~~uae~~1 DEL l<AMPO 
Bir n§k filmi ... r.ir lüks ve ihtişam nlimun~i ve bir §arkı ve aşk 

sercmıdl:ı.rı olan bu mü tcsn;ı filmi ~örliniiz. 

l llveten : MUZIKALI POSTA KUTU SU 

YA ŞAM A K Z EVKTİ R 
Filminde size verecektir. Herkes bu hafta. 

L .AL E'ye gülerek girip gülerek 
çıkacağına emin olsun. 

lınveten: MlKl ve en son :METRO JURNAL 
Bugün saat 1 ve 2.30 da tenzilatlı halk matineleri. 

_ 3 _ seninle gözgöze bakışarak tebessüm imi, biraz şüphelenir gibi oldular mı, ediyordu. ve tatlı geliyordu. Onların doğrudan tine uğramam muhnklmktı. Zi.J1l. ıı~ 
.· . . . .. .. etmek, artık beni~ için bir ihtiyaç ben onların bu şüphelerini dağıtmak 'ı Sabahlan evinden tam saat 8 de doğruya bana hitab ettikleıini bili- tık, senin siyah bağa gözlill<~erı:ıJ• 

.. ~.e ~ ıne tı.raf edıy orum._ Bu glll:u- oh1~uştu. Sen, ~nım yeknasak gc -1 için derhal arka odaya geçer ve ta- çıkıyor ve akşamları 5 de dönüyor- yor ve söylemek istedikleri şeyleri altında gillen gözlerin ve sCJlill ııiıf 
~~un. se~~ı, sadece, senın komik, ç~n sıkıc!. ~e .bo~u~u hayatınıd~, ye: manıilc lfıkayd, şüphelerinin farkına 

1 
dun. Dışarıda ne iş yaptığını bilmi- anlıyordum. solu sesler çıkaran kemanın bC, f' 

\azıyetin ı~. Pencere~d.en. bana.ha - ganc degışiklik ıclin. Evet, kelımcyı ' varmanuş gibi görünürdüm. Basit o- yoıdum. Kendi kendime bir dairede Bir gün pencerenin yanın:ı. elinde hayntımı Ye k plamış buııırı11>\ 
k~kcn galıba ~a bın gırmi§tı.Sen iyi buldum. Sadece yemek, içmek, u- 1 'd kl . be • b h'l . memur olduğun kanaatine varmıştım. bir defter olduğu halde geldi~. Hem d B 1 ı 'lkc bat·;· ta.k3irdO bt 
bırdcnbire yerındcn sıçradın. Bu va- k b b k ku ' b k - an ı ra en, rum u masum ı emı . . . u. un arı ny et ıgım Jll· 
zi ti k d ili" t" ki gillm k yuma • a amın or '~ren a oş l ruılrunalnrına mani olurdu. Sonra gecclerı geç vakıtlcre kadar hır şeyler yazıyor, hem de bana ha- ki de yaşnmıyacaf;'1ma inanıyortl ~ıı· 

te
yc kn ~i;i ar~ unç utı ' H c - ların~ ~ed~f olm~k, annemın azarlar~-! Bu haftalarca hatta ·tylarca sür- masanın başında çah~anıı bir türlü karak gülüyordun. Bu yazdıklarının Fakat sen b''ylc '-'a.pmad?!l· tJcl:t~ iP 
n en a amış m. emen ru bıtip tükenmıyen can sıkıcı nası- • '• ' · fı · d D d b' b taall"k ·-· · · 0 

" lP 
n ereden ekildim Fakat sen gfilü- ' · · · · · ·· üü. Artık biribirimizın tamamilc aşi- m mn vercmıyor um. unna an ır ana u ettigını anlamış, netıce- bu büktün Bir iple bağladın· v~ 

pc ç. .. ~ .. · hatlcnnı dinlemek ıçınde geçen om- . . şeyler okuyor, bir §eyler yazıyordun. yi beklemeğe başlamırtım. Yazını bi- . · ttiJl· 
ıUmU gormtiştun ve derhal mukabe- rtimün yegane değişikliği seninle lm- ı nru;ı olmuştuk. Ben, dıltkat et sev - ,B ·.,;ı 1 k 11 • k" ti d'kt d ft ; .. d b' d dığcr ucunu da bir taşa rnpt~ bı.ıll' 
1 ..... ; mi tim demi ·orum fal·at sana tama- u ı!ı'-'en yoru unca n tıyoı, ~manı- r ı en sonra e erın ıçın en ır e . bizilll 
e etnu~ ... n:. .. .. kıştığunız mahdud bir iki dakika idi. .ş ~ '. : . ~ . nı da çıl;:arıyor ve kulakları tırma- zarf çıkararak bana gösterdin. Ve açık duran penceıendcn 
Ertc3ı gu:ı de scninla gozgoze ge- Vaziyeti evdekilerin farkctmesindcn mıle alışmıştım. Bınlıırlenmızı baş- l . b •'t b tel 1 d a·· defterin kopardıgın- yazılı yapragı-nı çeye kadar fırlattın. : .. Jıe" 

. .. B d b' 1 1 1- 1 d k Sc b ı~ nn ası es er ça ıyor un. oz- ız IJµ . 
lir gelmez yıne gtildum. u a ır son derece ltorkuyordum. Bu takdir- arımız n se am yor u: · n ana !erin yine pencerelerimden ayrılmaz- bu znrfm içine koyarak kapadın. Zar- Bütün yaptıklannı soıısı ol< fi' 
gUn ~':"cl~i komik vaziy~~ hatı.rlaclı- de bu masum dakiknlnrımı da ebedi- bazı. işaretler yap~ng:ı. b:ışl~dın. dı. Ben sa.na işaret vermek için elek- fın üzerine de bir şeyler yazdın. y~can. içind? .sc)'Tetmi§tlin~sJl'llştJ· 
tını ıçındi. Sen de tcbcssum ettin. yen kaybcdcceğime emindim. lştc ba-IBcnı dışarıya. çıltınngn davet cdıyor- triğin cliiğmesini birkaç defa çevirir- Bu yazdıklarının bana. hitaben bir kur kımse ışın fnrkma. : b'>f' 

Fakat UçUnc? gUnk? gUIU.sUm, ~a- zı giin~:~· sen saatlere epencerede dun. ~en is~ ~er zaman ba..s•ml:ı "Ha- dim. O zrunan sen büsbütün coşardın. mektub olduğunu anlamıştım. Bir- A:~a.ğıy~ ~asıl indiğimi, iki:::: çe~· 
dece ~a~a, scnınle. alakadar oldugu- bekl~gın h~d? s:ınn. gö~ünmcmcmin yır!,, ı~arc~~'lı yapıyoı:du~? Bu _mut- Kemanından dökülen nağmeler daha dcnbirc içimi bir korku kaplndı. Ya yükscklıgınde kalın duvnr ~ 
mu b1~dı:mek .içiııcli. Artık seni, kay- sebebı de bu ıdı. Bcnı daıma bir kon- lak :·c katı cevabın ti7.crıne ycıs ve acıklı, daha kuvveUi olurdu. bu mektubu posta ile gönderir ve li bahçeye nasıl çıktığımı. bilIIl ~ 
bctmC:C ıstcnııyordum.. trol altında bulunduran a.nncm ve ih- as~bıyctlc knT.lan parm:ıklarmdnn lnanır mısın Hasnn? Günler geç- mektub babamın, annemin, yahud da Senin mektubun bahı;enlll tarfl "'11"' 

s.cnı se~i3 miydim? Asla! Fakat ti yar dadımın vaziyeti anlamaların- "Niçin?•• sualini çok vazıh bir eekil- tikçe ben bu falsolu sesleri sevıncğe dadımın eline geçerse diye korktum. sında duruyordu. Bir h&ınl~ 
seninle alakadar oluyordum. Zira se-

1 
dan çekiniyordum. Senin israrlı ba- de okuyordum. Fakat yine cc,•abım ba.şlnmıştun. Başkalarının kulakları- Bu takdirde, benim için mahvolmak Ve göğsüme soktum. .,,,ı 

nl güude birkaç dakika görmek ve kışların nazarı dikksıfJ,.t'ini celbetti- kat'i hir ..... ~:!yır! 11 eeklinde tecelli nı mmalıyan bu sesler, bana munis demek olan seni kayl>-bn"1c felAke- ~ 
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-··-Bu yıkılmanın mesuliyetini in· 
sanlık fevkinde bir irade ve hare
ket kuvvetile muttasıf olarak tam 
ezilme ve hacalet saatinin lıüluliln
den milleti kurtannağa yalnız ba
eına atfetmek son dereceye kadar 
yalan söylemek idetile ve Marksçı 
kavga teşkilltlarile Yahudilere te
rettüb ediyordu. Dünya harbinin 
kaybedilmesinden mesul tutularak 
Ludendorff'a hakaret edildiği sı

rada, vatan hainlerine karşı derhal 
ayağa kalkabilecek yegine tehlike
li davacının elinden ahliki hukuk 
silihlan alınıyordu. Bu nokta da 
§U gayet doğru preruıiplerin çık· 

tı: En büyük yalanların daima bir 
kısmına olsun inanılır. Büyük halk 
kütlesi, filhakika ihtiyari ve §UUr· 

lu bir surette fenalığa atılmaz da 
kalbinin en derin elyafının üsad 
edilmesine imkln bırakır. Onun i
çin, hissiyatının iptidai sadeliği i
çinde, kUçUk bir yalandan ziyade 
bUyilk bir yalana aldanır. Umumi
yetle, kendiliğinden, ancak kUçilk 
yalanlar lrtikab eder. Fakat bil
yük yalanlar irtiklb etmekten u
tanır. 

Büyük halk kütlesi böyle bir 
sahteliği zihnine sığdıramaz. Baş
kalarında bile, bu işldilnıemiş de
recede hayasız sahte tefsirlerin im
karuna inanamaz. Hatta onu ten
vir etseler, yine şüphe cdecl'ktir, 
uzun müddet tercddüd gösterecek
tir. Hiç olmazsa, kcndisir:e teklif 
edilen rastgele bir izahatı doğru 

diye kabul edecektir. 
En yüzsüzce yalanlardan daima 

bir iz kaldığını iğfal hususunda en 
bUyük artistlik payesine çıkmlş o
lanlar, aldatıcılardan mUrekkeb 
cemiyetler pek güzel bilirler ,.e 
bundan dolayı bu usulü alçakça 
kullanırlar. 

Yalan Ye ihbara milracaatin im
kanları hakkındaki bu hakikate en 
iyi vakıf olanlar her zaman Yahu
diler idi. Zaten, onlan."l hayalı tek 
ve bUyük bir yalan üzerine, bir ırk 
(hem de nasıl ırk!) mevzuu bah
solduğu halde kendilerinin dint bir 
cemaati temsil ettikleri yalanı Ü· 

zerine, istinad etmiyor mu? 
Beşeriyetin en büyük müfekki

relerinden biri derin bir hakikati 
haiz olup ebedi surette doğru ka
lacak bir cUınle içinde onları mü
ebbeden tel'in etmiştir: O, Yahudi· 
lere "Ya.lanın bUyük ilstadlan,, a
dını verir (1). Bu vlkıayı kabul 
etmek istemiyen yahud buna inan
mak istemiyen bu sırada hakikatin 
galebesine hiçbir zaman artık işti
rak edemiyecektir. 

Alman kavmi için, çoktanberi 
tefrit halinde bulunan hastalığını 

birdenbire, tacil edilmiş bir müd
hiş felaket halini alması adeta bU
yük bir saadet telakki olunabilir. 
Eğer böyle olmamış olsaydı mil
let, belki daha ağır ağır, fakat da
ha muhakkak surette mahvola
caktı. 

Hastalık müzmin bir şekil ala
caktı. Fakat bir yıkılmanın had 
şeklinde, hiç olmazsa, birçok kişi
nin nazarına, açıkça ve bariz bir 
surette kendisini arzettl. İnsanın 
veremden ziyade vebaya daha ko
laylıkla hlkim kesilebilmesi tesa
düf eseri değildir. 

Biri ölüm dalgalan ile, deh§et 
verici bir hale gelir ve beşeriyeti 

sarsar. Diğeri ağır ağır sürünür. 
Biri müdhi§ bir korku uyandırır; 
öteki tedrici bir Wcaydlığa münte
hi olur. Fakat netice şudur ki bU
tUn enerjisile, hiç bir gayretten 
çekinmiyerek vebaya karşı yürU
yen insan veremin önün~ sed çek
nıiye ancak zayıf bir surette teşeb
biis etmiştir. O vebaya hakim ola
bildiği halde verem ona hakimdir. 

Bir kavim denilen uzviyetin has
talıklarında da tamamen ayni şey 
cereyan eder. Hastalık, daha ba§· 
langıcında bir felaket gidişi arzet
nıezse, insan yavaş yavaş ona a-

(1) Schopeahaver'la IÖZÜdür. 

bşmap bqlar ve nihayet, uzun 
bir mUddet sonra olsa bile, kurtu
luş imklnı olmadan o yU7.den te
lef olur. 

Eğer mukadderat bu tefessüh 
ameliyesi içinde bir mildahalede 
bulunur ela musab olan kimseye 
hMtalığı gösterecek olursa bu 
da - doğrusu, acı olmakla bera
ber- bir saadettir. Filhakika, böyle 
b!r felaket defaatle vukua gelir. 
Bu şerait altında, azami bir azim 
ile teşebbüs edilmiş bir şifa husule 
getirmesi mUmkUndUr. 

Fakat, böyle bir takdirde bile, 
ilk kanaat yine mevzuu bahis has
talığı tevlid etmiş olan derin se
beblerin tanınmasıdır. 

Fakat burada da en esaslı nokta 
tahrik edici sebeblerle vUcude ge
len teşevvüşler arasında bir fark 
gözetmektir. Marazi unsurlar mil
U uzviyetin içinde ne kadar uzun 
müddet kalmıe ve normal surette 
vukua geldiği üzere, onunla bir 
vUcud haline girmiş olursa bu tef
riki yapmak da o kadar zorlaşır. 
Filhakika, bir müddet geçtikten 
sonra açık sın ette zararlı toksin
lerin kavmin bünyesini vUcude ge
tiren unsurlardan biri gibi, yahud 
halkın zaruri bir fenalık diye bun
lara tahammül ettiği bir şey gibi 
telikki olunmaları pek kolayca vu
kua gelebilir. Artık işin içinde ec
nebi muharriki aramak elzem ad
dolunmaz. 

lşte bu suretledir ki h:ırbe ta 
kaddüm eden uzun sulh senelerin· 
de muhakkak ki birer fenahk diye 
teslim edilen birtakım hnller ken
dilerini gösterdiler. Fakat hiç kim· 
se, bazı istisnalardan sarfınaz:ır

Ja, bunların asıl müessir sebcblcri
ni aramağa ehemmiyet vermiyor • 
du. 

Bu istisnalar burada da birinci 
derecede iktısadi hayata aid hidl
seler olmu~ur. Herkes bunları sair 
birçok sa:ıahtrda husalc "elen an-.:. 

zalardan çok d:ıha kuvvetle idrak 
eder. 

Birçok tefessüh arazı vücud bul
du ki g:ıyct ciddi teemmül ve mU
lahnzalar tcvl~d etmek icab ey
lerdi. 

lştc iktısad bakımından JÖylen· 
mesi icab eden şeyler: 

Harbden evvel Alman nüfusu
nun frvkalide surette artması her 
günkü ekmeğin istihsali meselesini 
bütün şeflerin ve bi.ltiln siyasi ve 
iktısadi icraatın birinci plamna ge
çirdi ve bu da gittikçe daha had 
bir şekil altında oldu. Maattees -
süf, yegine iyi hal çare.sini kabule 
imkan gorülemedi: Gaye daha az 
zararlı çarelerle elde edilebileceği 
zannına d~illdU. A vrupada yeni 
topraklar elde etmekteu vazgeçip, 
bunu telifi için, dünya.nm iktısadt 
surette fethini hülya etmek, en 
eon tahlilde, zararlı olduğu kadar 
da ôlçilsüz bir sanayileşme hare
ketine bizi götürmek zaruri idi. 

Bu telakkinin ilk neticesi • hem 
de en mühim neticesi- köylülerin 
haynt §8.rt]anııın 7~yıflaın:ı.m oldu. 
Bu geri çekilme ile mcb. uten mil· 
tcnasib olmak üzere, gU:ıdcnt;ÜD9y 
büyük şehirlerin proletaryası çoğa
hyordu. Nihayet muvazene artık 

tamamen bozulmuş hale geldi. 
işte o zamandan itib:ırcn zen

ginlerle fukaralar arasında anif bir 
ayrılık zuhur etti. İhtiyaç ile se-

1 

falet biribirlerine o katlar ya- j 
kın surette yaşadılar ki bu vazi
yetin neticeleri bu yüzden çok da·' 

ha hazin olmaktan başka bir şe
kilde kendilerini gösteremezlerdi. 
Müzayaka ve işsizlik insanları a
vuçlarına almağa başladılar; mem-
nuniyetsizlik ve acılık hatıraların
dan başka bir §CY bıralm:a1ılar. 
Netice sınıflar arasında siyasi ra. 
bıtanın kesilmesi olmuştur gili 
görUnUyor. 

lktısadt inki§llfa rağmen, ümid· 
sizlik daha büyük, daha derin biı 
hale geldi ve öyle bir dereceye var
dı ki herkes "bunun uzun müddet 
böyle de\'!-111 edemiyeceğine,, g. 
naat getirdi. (Devama ftl') 
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Gene o Mesele! F. 1 e··t•• o·· (Baştarafı ı incide} ın er u un unyayı Atat'ilrke Dair 
Hatıralar ki1:ıatin ortaya çıkma..~ı yolunda bir 1 d d ç 

tenkit değil, bir te..-yif mahiyetinde m a a ag"" ırıy lar :-ı::. or (Başta.rafı 4 Uo.cü sayfada} 
olduğu. için buna teessüfümüzil ımve .. .. b ~ 
ederek cevab veriyoruz Teessüfüm.flz ------·---- KoylunUn u sozlcrlne muhatab er 

N , YAZAN • c::r • ..ıRAYEL · • · T lan zat, muhavereyi Atati.irke arze • o. 35 . M. uumt K.o. §tt noktadandır kı, E"lektrık, ra»ı· Fin Başkumaııdanlığııım T~bliği l ld kl . tı ··tear t a· di ş f d ti 'L.n.A i · gU ooy ue Tünel ldares· artık yabancı- . . . . o u an zııyıa n mu rız ayyare ıyor. Ebe e , es uJ .. aut.yes ru • 
Sultan .A.ıiz, Aliçonun muvaffaki- cedir... Zarı r de d ~il ~t başa bu Helsınkı, 8 (A. ~·> - FinJ_andi~a ı Jerin yüzde 30 u nisbetinde olduğunu lerek dinledikten sonra, ziraat mtite· 

Y~tleri Uzerin.de ta.kılıp kaJınıetJ. Çün- - Ne gibi?.. me:ı:k~tin :ı~adı taro~ı~ıdan idare b~~umand~ duşmanm KaıpaliJo- ve bu halin Leningraddaki tayyare hassıslarını tekrar çağırıyor, fikirle-
kü; zam.anın en bUyük ve nnmdar - Daği bir adamdır. Belki, bir ter- edilmektedir ve bundan evvelki ceva- kı~ı g~m~?~. muvaffa~ ol~ Tol • mlirettebatı arasında heyecan tevlid rini soruyor. 
l>ehUvanı olan Makanıacı yalnız Sul- biyesizlikte bulunur. bımızda da tasrih ettiğimiz gibi bu- naJ~rvı koy~e va.ı:&~ bildirmek- etmiş bulunduğunu beyan ve mliret- Çift sürülmesine tara.fdar olanlar, 
tan Azizin mağlub etmiş olduğu bir• _ N'3 mlina.5ebet? gün yabancı miıtehasstslar tarafın- tedir. Hft.len Kianta3arvıde mubare- teba.ta evvelce Finlandiyalıların ha - köylünün hikayesine: 

ıvan ı. - Efendimize kar§ı terbiyesizlikte datı idare edildiğinden çok dalıa yo- • . va arruzuna .Karşı m na ~ - - orene ' aş ır ~y egı .,, llehı· d 1 , beler olmaktadır ta , iidaf ·esaı· " a·· k b ka b" d ~·ı ı 

~ultan Azizin Makarnacı ile Uç gü- bulunmak ne haddine? .. Yani, kaba • lmıda nizamında ve akaak.3ız idare Nın:mu ·~ons~. d~ı~olunun Sav· tinden mahrum olduklarının söylenil- Diyorlar. 
teşı vardı. Birisinde berabere kalmı§· dır paG.işumm !.. olund~ istatistiklerle aabittir. yetlerın ~line duşttl.ğü hakkındaki mi§ olduğunu ilave etmektedirler. Çift sürülmesine aleylıdar olanlar 
lı. lki güreşinde de galib gelmişti. 

01 
bu ada yola gelir El kt 'k !da . ~ .. . . dö t Rus haberı asılsızdır. lt.aıyaa Pilotları Fln Ordusunda ise, desti hikayeaini yabana atmıyor· 

Sultan Az.iz, vamdancı Kara tboyu - s~n, r '. :·· : rı .. :esı ~~~un yu-,nı. .r Keza Kivenjaeninin SoVYet kıtaatı Hacl>cdiyorlar lar; arazinin verim kabiliyetini, o 
da. nıağliıb etmi§ti. Bu iki namdar - Padişa~~m •. Alıço yola gelır ta- 8aattnde yuz bın kusur ab~nesı t~ tarafından işgal edildiği hakkındaki Londra, 8 (A.A.) - İyi bir mem- topraklar arasında yuğu:-u.Ia yuğuru· 
l>el'lı' A t •

1 
d K - kımından degıldır. meşgul olrna,k, bunlardan yuzlerce8fr haber de dogru- degı-·ldir b d ··- ild·-· .. ttal t 1 "hti 1 k"' ı· -:ı k .ı.~·b·· • va.n rnavu og un an, avasog-

1 
• _ !da . t . t nda . · a an ogren ıgıne gore, ya a- a ı yar ıyan ·oy u~uh pe w. ıı ve 

lunaan sonra Kırkpınarda baş nl.'llış - Nihayet, terbiyesini veririz. nın -çogu. . remız. esıs:ı 1 n ~ Oliva ismindeki Alınan vapurunun rafından Finlandiya.ya gönderilmiş o- doğru olarak bilmesi icab ettiğini söy-
llehlivanlardı ve bu muvaffakiyetleri- - Sultanım, bu adamın kendi e- Y~~ YenıA Sa~ah ida.~esı~ule oldugu bir Sovyet denizaltısı tarafından tor- Jıın 60 tayyare, İtalyanın vereceği le- lüyorlar ve: 
dir ki, kendilerinin saraya alınmasına fendisine bile kabalıkları vardır. gıbı hususı tes:sattan ılen g~~n- a~- pillendiği teyid edilmektedir. vru-.ımın ilk kısmını teşldl etmekte - "- Nazariye itibarile, belki yine 
"esil , t -- Kim bunun efendisi? saklıkl.arı tam1r etmek mcvku.ndedır. Fin Ordusu Nazik Vazlyette d" "ft ürU"l bili ı F k t ti ~ ti e o.muş u. ı' A . . abet de "kô. t'ler ır. çı s e r. ıı a ne ce., aes 

Padi§ah, Kıtkpınarda başpehlivan. - Silistre Ayarundan Ali ağa ku- ynı ~~ı?t~. 18 • e n §ı ye • Riga, 8 (A.A.) - Finiandiyalı as- Bu tayyarelerden bazıları, daha hikayesine hak verdirecektir!,, 
lık Şerefine nail olmuş kudretleri der· lunuz. den bir ıkısı~~~ bıraz geç ce~b al~na- keri miitehassıslar, yan resmi Ritz şimdiden 7 Sovyct tayyaresini dü.'.:ür- ı Noktai nazarını müdafaa ediyor. 
haı sarayına allrdı ve onunla karşı - Evet, tanıdım ... Aliço, Ali ağa- sı mazur görulmek hakkanıyet ıca-- gazetesi muhabirine Sovyet Rusya - müşlerdir. lar. 
karşıya gelerek güreşirdi. Çünkü; nın yetiştirmesi midir? bıdır, sa~ınz'. .. . nın Finlandiyaya karşı 500.000 asker, İyi malumat almakta olan mehafil, Atatürk, muhatablarının karşılıklı 
kendi fevkinde kimseye başpehlivan-ı - Evet padişahım.... 1.~re~.ıze .aid teahJmrun m~s~bbt.b- 1000 tank ve 500 tayyare tahşid et- İtalyan pilotlarının İspanya dahili ısrarını görünce şöyle buyuruyorlar: 
ltl{ payesini vermek istemezdi. - Ali ağaya haber yolhyalım öyle l~nnı .dunkü ccvab·ı.mt~da bil~ır~ış- rniş olduğunu beyan etmişlerdir. harbi esnasında tecrübe görmüş kim "- Her iki iddianın da ameli bir 
. Sultan Azizin güreşleri tanın.mile ise.. t•k: B~ bunu 1?1ıki~attm~za ~föu~d Bu mütehassıslar, Fin!andiyalıla • seler olduğunu ve daha şimdiden Sav şekilde isbat edilmesi lazım. Madem-

tıddi mahiyette idi. Hiçbir pehlivan, _ Dinlemez padJşsıhım !. ettırdık: ldaremz mia~e.bbıble~ t?yrn rın şimdiye kadar göstermiş "ldukla- yet pilotların tabiyelerile ünsiyet ki bir kısmınız çift silrüldtiğil takdir· 
0nunıa müsabaka yaptJğı zaman mü- - Ne demek, ben emrediyorum? ve tah:~k edecek mcvkide.deg~ld~r. r~ muka~emete rağmen vaziyetin na- peyda etmiş olduklarını beyan etmek de mnhsul alınacağına kanisiniz?! 
SaJn:ıhalı bir surette hareket edemez-' . . . . . Bııgww kadar tutulan ıstatıstıkle- zık oldugunu ve Rus taarruzu karşı-! tedirler. o halde, çift sürülecektir. Bu su • 
d.i. ICırasıya güreş yapardı. j - Ali ağaya, Halil bir tezkere yaz- rimiz. cer~yan ink~taın~n bilyük bir sında m~şkülatın gitgide ~tmakta I !talyan tayyareleri, Finlandiyaya retle, mahsul alınıp alınmadığına ga. 
\ı Suıtan Aziz; Arnavutoğlunu, Ka _ 1 sın. ckserıyetı~~w~ıususı tcsısatı_:ı oıoks~.ııı bu~:1~du?1111~ kabul e~ek ~~zımgele- gitmek için Almanya. üzerinden uç • re, hangi tarafın haklı veya haksız 
asoğlunu, Makarnacıyı, Kara lboyu ı - İrade cfendimizindir. veya eskı~tgı sebe~ old~t~mm gos- ceguıı, çilnku .s~vyetlerm yuk~ck ku- ı muşlardır. olduğu da anlaşılacaktır.,, 

l<:ker teker yenerek meydandan çı • - Neden Aliçonun gelmesini iste- ten;ıektedır. ldaremzdekı ınkıtaa a.._a manda heyetının taarnız~n msanca 1 So\·yet!erin Abluka Kararı Traktörler işlemeğe başlıyor. Ma • 
~ ve Türkiye İmparatorluğu i- miyorsun ?. teStsatınız s.cbcb olm~tıır: Buna rag- fazla telefa~ asla ?~emmıyet. verm.e-, Oslo, 8 (A.A.) _ Sovyet Hariciye kineler kuruyan toprağı kütle kütle 
çltıde baş olarak kalmı~. - Efendimiz, haşin bir adamdır men .. Elclctnk 1~re8!' ~~,. ın!cıtaı der- m.ekte. ol?u~nu ılave etmışlerdır. ı Komiserliği, Norveç amirallik daire - kaldırıp açıyor ve arkadan tohum atı· 

:Bu sebeble; yeni türeyen ve Kırk-' da ondan... Hatta, bu adam yalnızı hal on lem ek ~zıf esım uzerınc alm~- Filvakı şımdiye kad~r Ruslar, mak- sine Bothnie körfezi ile Finlandiya lıyor. 
Ilı.narda Mnk b k d.. .. pehlivan değil· dir Hapishanede yat - tır. Btt yo1da7a tcahhurları her7res tul, rnecruk veya esır olarak 20,000 j körfezindeki Finlandiya sahillerinin Masrafın yekunu 10.000 liradır. 
l> arnacıyı ozu uşuren · 'b" t · de t k'd d b'l' ki · k b t · l d" '\el Meıniş gibi korkunç bir pehlivanı mı~. dağlarda Bulgarlara karşı koy- gı ı ?U::c emz en ·ı c e ' ır. şı ay e ~ış er ır. v bugün öğleden itibaren "abluka hali,, Vakta ki hasa.ti mevsimi geliyor, 
~erek meydandan yok eden Aliçonun ,muş bir vatanperverdir de... Elımız~.c ol~n ve~a olmı.~an ~t~~ Mannerheım l~attmın Yanlilıgı ine konulac~ğını bildi.rmi?tir. b~aklard~. hiç tnne olma~~~~~~~:-
tlıevcua·ıyet· taham :nı d e dı· _ Hapishanede mi yatmrn? surh.rrı gornıcgc vcStle tc~1.ıl cttıgı Asılsız Finfumlıya tnsı.uıwcti tmdn.da ta malısulun boy vermedıgı gorulu. 

ıne , m e em z . " · . . . . .. . L d g A · · • J 

'Yeni tqrcyen ve Kırkpınara hnkim _ Evet padişahım; bir Bulgar, ıçın b~ı tcnkıdlc~c .dmma mutC§elı:kır on. :a, ( . A.). - Fınlandıya Çağınyor yor! 
ClJan Aliç . ti b tti 'p köylü kadınlarına satncıtıgı- için Ali· ol<rcagız. Ancak ıkı memurun ilımali- mehafılınce Reuter a3ansına yapılan 1 Helsinki, g (A. A.) _ Finlandiya Yani, köylü dayının desti hikayesi 
h. oyu saraya ın sa e rı ......,. . b'a" b" ·cıa . (L···b ı·ı· .. b t .. M h. h t "'l\lhakk"'k 1 1 1 1 d ço bıçnl·ln-1ctJr nı ıw.un ır t remn au a ı ık 1çın eyann a gore anner eım a tını Hariciye Nezareti sö-rcüsü Reuter a- doğru Cliuvor! 

il onun a ;:arşı aşma ıy ı. , • ' .... ~,, . v • •• • • • - • • v • 

l"t . b . . . d" h A y ? de bocakıdıgı) şeklınde gosterecck yardıklarma daır Sovyet ıddmlnn e- jansının Helsinki muhabirine yaptığı Atatürk, bir gün, boş tarlaları gez. 
,, e, u sebebıcrdır kı, pa ışa ı - - a · ·· t ·•ıe · le 'J. l kab z · d ı "Ço h kk d k"kl k Sa d ~ kın t a· czyı, nn < uun ara mu e enın sassız ır. beyanatta bütün dünyaya müracaat dikten sonra yine bütün ziraat müte· 
H' a ·ın a uzun tet ı ere sev e- - nra; aga cı • ış ır pa ışa • 1 - . . B h - 3 k"ı · · ' \il.Yora h 

1 
y k 1 d 

1 
t - . h c. e faydasız olaoayı kanaatııulcyız. u at en a~n.gı O ·ı.omf'tre denn- ederek yardım edilmesini istemiş ve hassıslannı topluyor. Gülerek: 

u. ım ··· a aıan 1 { nn ~onra • apse 1 "~ENİ SABAH El kt "k ld · l·kt a· h" ··1 "b· b" k ta s 
1 

. w • hkfı 
1 

, • ı l - e rı aresı- ı e ır ve ne ır, go gı ı ır ÇO - • demiştir ki: "- Mahsul alınmadı... Demek ki 
n\7~ tan Azız~ Arnavutoglu .Alı peh- ma İ ~ 0 • ~u~r. • nin, tenkidimizi mutlaka "tariz ve bii manialardan başkaca her türlü ka 1 ''Dünya Finlandıya hakkında ne naznriycler, tatbik saha ve imkanları 
~. M Kavaaoglu ~oca .lbrahı~, Kar~ .. ~. yı ~ a 1 '~tanpcı ~er bir adam tezyif,, telfıkki etmekteki bu kadar pan ve tuzaklarla doludur. 1 yapmak fikrindedir? Her taraftan dogru olarak bulunduğu takdirde bi· 
hi ~or akarnacı Huse~ı~. pehlıvan gı~ oy e ıse.. . . ısrarını, onu da tariz saymalarından Finlandiyalılar Sovyctlerc karşı İn· !muhabbet tezahüratı yağıyor. Fakat zi aldatmıyor! 
~lO.~u ve .k~lları bUkulmez devlen b" - dEve~ ef~dı~ız, ~~at; hoyrat çekinmesek bir hatanın bize hata giliz Blenheim bombaı·dıman tayya - ıüç milyon nüfuslu bir. Finlandiya 180 Ben, neticenin böyle olacağına ka-

F' etmı:;ti. ır 11 am ır. ~ eza et ı mez. yüklemek suretile örtülmesine hiz- relerini kullanmışlardır. Finland~a, milyon nüfuslu Rusyaya. ebediyen ııidim. Fakat. hayat ile kit~b arasın· 
~ç a~t; anlattıklarına bakılırsa A· . - Ne olursa olsun saraya getirte- met eden bir usul adcleylemekte ha-ı şimdi de bir çok Gloster ve Gladiator karşı koyamaz. Finlandiya ümidsiz - dal:i r.ıünusebetı~ri hatasız görebil • 
bı:k hıç te bu~ra benzemiy~rdu.' De- hm?.. .. .. . ta olmıyacak! 100.000 abonesile övü-1.Y-yyarelcri sipariş eyı:~iştir. ce, yaşamak için çarpışıyor. Bu ha - meniz için, çift sürdUrdüm ve bugU-
~ ~u. pehlıvanm mevcudıyeti pa- - Ba.şustune padişahım!. nen idare her şeyden evvel daima h,?"1 Rus Tchlıgı yat bir kaç ay, belki de bir kaç sene nü bekledim!,, 

;11 ıçın tehlikeliydi. Sultan A7iz; seryaver Halil paşa- sab \'enncğe mecbur olduğu la~al Moskovn 8 (A.A.) - Resmi tebliğ: sürebilir. Fakat, unutmıynlım ki, dev Buyuruyor ve şu 18.tife ile sözlerine 
lto Ultan Aziz, bir gUn, Kavasoğlu yı çağırarak: 100.000 şahsiyet karşısında l6ulun- 7 Kanunuevvelde kıtalanmız ileri gibi Rusya küçücük Finlandiyayı ko- nihayet veriyorlar: 

ca İbrahimi huzuruna davetle: - Halil; şu Aliçoyu getirtelim, de- duğunu ve onlar hesabına ortaya ko- hareketlerine devam ederelc aşağıda· 'valıyor. Finlandiya belki bir müddet "- 10.000 lirayı sizlere ödetcce • 
da,' Pehlivan, Aliçoya haber yolla di. nu~up dıı mes'ul~ a_:anan ha~aı:ı ki noktalara ~a~mışlar~ır: önünden kaçabilir. Fak~t, eninde sa- ğim !,, .. 

İstanbuıa gelsin; dedi. Ve: şu iradede bulundu: fkı bu kadar genış bır şebekede ıçtı- Murmansk ıstıkametınde: Kıtala - nunde. harbi kaybetmege mahküm - Fakat Ataturk, bu yekfına1 desti 
~ ~ ... aaoğlu, derhal işi anlamıştı. _ Silistre ayanı Ali ağaya bir tez- nabı imkansız bulunduğunu hiç u- rımız sun'i engelleri ve mayn tarla- dur. Bütün dünya küçücük Finlandi-. hikfıyesini söylüyen köylUnUn nakden 
l~ın Aliço ile güreşeceğini his- kere yaz, aynca da Başkatib vamtasi-ınu~a~ak lazım gP.lir.] tariz veya 1 l~nnı ath~arak ~etsa~oya doğru 45 yanın ağır, ağır ölilmilnii seyir mi e- ~!t~fi~ de ilfıve etmek cömerdllğinl 

......_ IŞU, Derhal cevab verdi: le Tuna valisine de bir emir yazdır ... tezyıf _sayıp sıyrılmak ne kolay, ne: kılometre ılerlenıişlcrdır. decektir? Bize derhal insan ve silah gostenyoı· ! 
~:Padişahım, bu adam biraz nksi- - Başfüıtiine padişahım!.. ı de dogrı~d~r. . ~ .• 1 U~ta, Repola, Porosozero istika • verilmelidir.,, .................................. - .... .. 
~ ldare ıkı defa.dır, teşkılatın mıllı ,metinde: kıtaat.muz beyaz Finleri Polonya için kanlannı fedaya kal- Türkiye - Fransa 

l
eller·de .ol.uşunu kafamı7~: \'urara~ t~rdedere~ hududdan itibaren 70, 75 kan Fransa w tngHtere gibi biiyük 

SPOR gfıya bl7.l bu klymete hucum etmış kilometre ılerlemişlerdir. devletlerin lıl.nlandiya için hiçbir 9ey Ti care 11· n de 1· k · f 
1göstermek istiyor. Şunu öğrenmek Düşman bir çok yaralı ve 300 don- yapamamalarına t~sslif etmiştir. n ışa 

Kır Ve Sokak Koşuları 
icabeder ki milli bir taazzuvun asli 

1 

muş nefer bırakmıştır. . ( Baştarafı 1 incide ) 
mahiyeti ile, onu işletenlerin mesai- Hava dafii toplarımız iki düşman Rumanya Bitaraf muhakkaktır. ------------------------- sini millahaza veya tenkid başka baş- I tayyaresi düşürmüştür. 4 pilot esir lk1 memleket arasındaki bu dost .. 

Atletlere Tavsiyelerimiz ka ~eylerdir. Biz ecnebi şirketle milli edilmiştir. ( Uaşmra.fı 1 incide} luk ve iktısad milnasebetlerinin yal· 
idare arasındaki farkı, onu bize ha:. Kareli berzahının doğu kısmında tin~ ~at'i bir.bilarnfhk muhafaza et- nız ınUdUr sımflann hislerini değil, 
tırlata~lar~a.n çok daha iyi biliriz ve Sovyct kıtaatı Finlerin Vuoksa nehir mesmı .. e~r?dı.~o: .. ~arb Rumanya;ııı aleliimunı Fransız balkının her tnl:a

ene,, tarafı 5 inci sayfamızda.] 
Hasıl Yo~ma:.ı 

~ -=:- KoşarY. en teneffüs ve kan 
butela.ıunın lrnlayhki1\ ifası için 
~l:tı. Un. vUcudU gevşek tutmak la-

dıı-. 
Qı~ - Adalenin katılaşnatıına 
•~y ~de etmemek ~ai"ttır. Yoku~ 
ta a Uılşler, arazinin fi.rızası bu 
~blaeınayı mucib olabilirse de 
a en önUne geçmek 19.7.ıındlr. 
~ - Adımlar tahit ve sıkılma-

i ·0laı-ak atılır. 
'."ı - l!ollar uzun mesafe kogu
~i 4da olduğu gibi gevşek ve a
·~ ıdn.n ta.llarur ve vücudiin nıU-
~etıesine yardım eder. 

~. - Adım çok uzun olmamalı-

6 -'1tıt ..ı\nzaıarı geçerken fazla 
~~u11;aybetmemeğe dikkat edil-
? . 
~l .Ayaklar vücudden ileriye 
~ \>taınanıile vllcudün altına. ba 
~ e topuklar hafifçe yere tc· 
•~e ~tiı-Uir. En iyi koşucuların 
'~amile düz bastığı görw-
8 . 
~ ~ VUcud kalçadan olmak Ü· 
~. ne doğru moylet.mi§ bulu· 

Q 

\~' SUrat derecesini bilmek ve 
~il etmek mümkfuıdür. 
l.ıı.. ~~Yukarı çıkarkt'.n vücud 
~' doğruya ayakların Us· 
t ~e ayak yere konutJuğu va 
'tı;ı~ Ot hafif çc bUkük olur. 

Yuksı çıkarken adım-

\ 
~, 

ları dıı kısaltmak doğrudur. lner bu ~ıetıce ıçın uzun yıllar mücadele ı müdafaa sistemi üzerindeki esas hat- ~e~afıwı, :sti.:l~~ \'C ta.ma?:ılıgını l kasımn lts.lbindeld hislere de tere.il-
ken uzun olması makb:.ıldiir. 1 etmış ve gayesine varmış olmakla tını yararak Taipalenyoki nehrinin şi ıhlnl etmcdtkçe , >ı .. ~·e.f :~lncag1z. man oluuğuuu temin edebilirim. 

Aetrennrıan iftihar duyanlardanız. Ancak haki -imalinde 8 ila, 12 kilometre ilerlemiş- .. ı:umanya rıır-nafı~~~n .i<ıv~et men~- Türkiyenin dürüst ve hürmet tel· 
1500 metre Jcoşnsu esas üzerin- j katin böyle oluşu, şimdiki idarenin tir. fıı ıle taaruı etme<lıg:rıe liatıycn cmı- kin ederı siya.seti bütiin Fr:ı.ıısız mil· 

eledir. 15f•O, 3000 V\! 5000 metre ne gayri kabili tenkid olmasını ne de B ah b t k d S nim. Ruma:ı) anın biit.öiv nıulıaribler- leUnin kalbini kazanmıQtır Bunu , erz ın a ı ısının a ovyet kı- 1 .. b tl · UY. ,d. T '7 • 

ko~ucuları için kır \~ sokak ko- ı bozukluk veya hatalarda haksız ol- taatı v· · d · , 1 ·· · d e munasc e ı>rı m .~mmet ır. a.rıı ~lffi ınilşahedelerime dayanarak si-' ıpun cmıryo u uzerın e Perk- b" ·· · h f · · ·· 
şuları en iyi antı·enmanln!" oldu- mamasını icabettinnez. Kaldı ki bi- 3·arv· k'" ·· ·· · 1 d k b . ır muvazeneyı mu a aı.e ıçm murn- ı~ temin edebilirim. . 1 ı oyunu ışga e ere , ab - şı- k.. 1 kt d 
ğundan kır koşusuna çalışılırken zım matbaada olan ve bin bir dağda- ı mal istikametinde 9 kilometre ilerle- un ° anı yapma a ır.,, - i'arisi nasıl buldunuz ekselans? 
bil' taşla iki kuş vurutmuş olur. ğadan sonra iki saatte tamir edilebi- ,miş, fürka, Usikirkkoyu ve Nauri _ Uu1garistaodn V37Jy.-t - Pnıiste tabii hayat avdet etmiş-

Kır ve sokak koşuları için en len. bozukluk ?a idarenin istatistik- sarvi istasyonunu işgal etmiştir. Atiırn, 8 (A.A.) - M'. Gafenku bu ti:· denilebilir. Muhtemel bir hava ta,,. 
. .şağı 4 haftalık bir hazırlanma lerıne geçmesı lazım tabii ahvalden- Fena hava kar fırtınası ve sis ha- gün matbuata verdiği yeni bir mUla-, arruzuni. kB.I'Bı alınması tabii olan 
devresi geçirmek lazımdır. 18 ya- diı-. B?0.000 nüf~~lu ~ir sanayi ~~ri ve faaliyetin~ mani olmuştur. katt!l. Bulgar isteklerine temas eCI;\· ışıklan peçeleme tedbirleri mUs
eındaıı evvel bu spora müsabaka elekt:ık_ ~~bek~~nnın .hıç aksaksız ıda- Rus Tan·areJeri Yiizde 30 Zayiat rek demiştir ki: tesnıı olmak üzere Paris normal ha • 
§eklinde başlıyan gençler doğru re edildıgıne kımse ınanmaz. Verdi "- Bulgnristanla muslihane teşri- yalını yaşıyor. 
hareket etmiş olmazlar. ..Biz müse~bibleri tayin edecek mev Stokholm, g (A.A.) _ Moskova • ki mesai Umidimizi hararetle teyid - Arkadn§JmJ.Z lOtfettiği Wıhata 

Antrenmanlarda sllratten ziya- knnde old~gu1?uzu iddia . etmedi~. dan gelmiş olan bazı zevat, Finlandi- den hiçbir zaman hi\.li kalmadık. Bu teşekkür etmiş ve bugün Ankaraya 
de mukavemet ve tahammill fd· ~akat pe~ala ışaret ve tarıf mevkı- yalıların Rus tayyarelerini uğratmış hususda kendisine Alman • f.,eh ihti- hareket edecek olan büyUlc elçiye iyl 
n anlarına ehemmiyet verilir. Bu ınde oldugumuzu da Io.tfen onlar ka- ........................................................ lafından biraz C\"VCl tekliflerde bu • seyahatler temenni etmiştir. 
yarışa irJtirak edeceklerin derece- bul etsinler! PaTİS R d lunduk ve henüz hiçbir ccvab alma- Frn.nsadan Gelen Ma.llar 
!erini tesbit etmek için ikide bir İddia ettik ki, o gün saat 17 den, Q YOSU mı11 olmakla beraber bu tekliflerin, Son anlnşmalnrdnn sonra Fransa· 
son süratle sokak ve kır koguları- 18 e kadar Elektrik İdaresinin sant- . ( Bnştarafı 1 incide) af'lllere verdiğine inanıyoruz., ıyn yaptığımız ihracata mukabil itha.· 
na çıkmaları çok mal1ıurludur. Ko ır:ıl .memuru, idare dahilinde şiknye- llcak .~~~'\!ardan bahsetmiş, büyük Nazır bundan sonra Bulgnristanın Iat ~~ a.rtmıştır. Anl~alardan son
§U tarzında idma~ gerek yaşlıla- tımıze muha.tab olaca~ bir ''Mesut., ~tatur~ un ~anlı ha~r~l~;mı anmış'. bitaraf kalmasından dolayı derin r~ ~un ı~k .defa olarak Fransadrı.n 
rın, gerek gençlenn iştirak edebi- memur bulamadı. Bız de nihayet e ~ugiln ~sınet İııonunun ~ucı:etıı memnuniyetini bildirmiş ve Ru- kullıyetlı mıktarda muhtelif eşya it
leceklerl en iyi spordur. İngiltere Bay Umumi MüdilrU bile rahatsı;;r; et- ellerım:? a~ım . ve valn~.rla ılerlıyen manynnın tnkib ettiği bitaraflık si-

1 
hal edilmiştir. 

Ye Amerikada büyük üniversite- meğe mecbur olduk. Buna rağıuen, g~mç .Turkıyeyı, fe.vk.alade ordusunu yasetinin haklarından lıerhangi bi • Teofil Gotye \•apurile gelen bu mai-
leri~ ihtiy~r, genç profesör!erinin saat 18.30 da kofrayı k~n_:ll adnmı - :.'a.~y~şle ~e~etı:ıışt!r. M. Sarra~t rinden vazgeçeceği manasına gelemi- lar şunlardır: Pamul~ ipliği, boya, ' 
kafile kafile bu ko§Ulara ıgtirak mıza. kırdırdık. [Bozuklugun neden . Y. se:vısı vcsılesıle Fransız mıl· yeceğini bilhassa kaydeyledikten son tuvalet ~yası, kimyevi boya, tıbbt 
ettikleri görülür. Yazın açı Jcsa.. ileri geldiği ayn bir meseledir.] Bize letı.nı~ _Türkleı·e muhabbet ve sel!irnı- ra dP.Ini.~tir ki: ecza, kitab, içki, mevaddı gıdaiye, de· 
hada muvaffak olabilmek için gönderildiği iddia edilen moııtör an- nı ~~lr~! c~~~k nut~u:~u hlti~i§tir~ "--- Buna binnen müteyakkız ve ri e~ya, yün mensucat, terzi tebc§iri, 
durmadan bu lwşulara çalı"8lını. c~k 19 a beş kala g~elıi?di. Bu, yiiz de bu Bt'.~L~ Elçırnız B:hıç Erkın menfaatlerimiz tchdid edildiği tak • cam eşya, esans, toprak c~ya, çama. 

SPORCU bın abonesi olan Elektrik İdaresinde F seze::ısın açıl~na~n dola.yı dirde müdafaaya fm1ade bulunmaklı- §•r maden suyu, sırma, mobtlye ma.l-
Jeklrda!Tlt Hüseyin& ev V!lpı'ıuor bir nöbetçi mühendisi bıılunmazsa, k~a;ısı.z .mı~e~ ve b~~fımetıne t~- ğımız Hi.zımdır.,, zemesi, otomobil motörU ve aksamı. 

. · ı; J Ci 1 J veyalıud bulunması Hızım gelen zat r erını bıldırerek Yaşasın Türki- Tiil'ki .· Tukdir ~. ~~~-~-~1!1!!!.11~~~~~ 
1:~~ğ, 8 (A.A.) - Altı yıldan- bırakır giderse, Beyazıddnn Çember- ye, ~a~asın 'filrk - Fransız dostluğu,, ye~ı . • bın Bal~an yar~adasına yayı>mıısı-

beri Turkiı-e bn.şr ehlivanlığını muha- litnııa bir mantar iki saatte gelirse demıştir. M. Gafenku, ~kiyeden bahsede- na m8.ni olmak ıçın. sarf ettiği gayret-
~az~ eden Te~~r~nğlı Ifü.seyin için va mantık erbabından rica ederiz, bu Jı·imizde olmayan-hataları kabul : re~ §Öyle demJ~ır. . , .. . . lerl tamamen ~dir etmektedir.,, 
ilinizin t:eç-cbl·usıfo blı ev yaptırılm&- §Cide 1§.übalilik değil de f evknlade meği ö~enıneıi . H l hakik ~t - Rumen hUkümeti Turkıyeııın, . :-ı· Gafenku nihayet Yunan Ba§ve-
ğa baelımıı"J.ftır. inti:r.am mı diyelim? n· ' lm dib er . . Y~· e. e a er RUmanyaya olan dostluğunu ve kom- kıh tarJ.fından gösterilen kiyasetten 

· ıç cı a.zsa e- pö)fle P ırı mey erıda ık~J.... ,.ııarile barış halinde kalmak ve har-bableyiem.iştlr •• 
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Memooeki YaHuJarm 1ıtifatına, Aunc: ve Babaların bihakkın 
teveccühlerine mazhar olıın 

. ÇAPAMARKA MüSTAHZARLARI 
1kincikanun 1940 da tam çeyrek asrı idrak 

etmek bahtiyarlığına nail ol::lcakbr. 

Pirm!J 'c t;cıanil hubub:ıt unlannı, kendi üstiin tclmil< eseriyle A \'rupai 
bir tnrzda \'C m•fis bir surette imal ,·e ihzar cdı•r. 

T' Z N 1 8 AB.& il ~ .. 

lliııo • _. • • ,,- - -:--.. •• -'*~ . .;:. · .. ,:·"' ·.: .... .:... .. ...:._...:.·~' " • ·;·.· . ..,.,,..·· '•• ' 
... .,. ... __ ,... •;- , ı.. -· ,,~ ı...... •' . ,.. ...... . . ':. •,.., ..... --... ~ ..... , . :\ _ _ , . ,, -P'. -....... (* 

ASİPİN · KENAN 
Sizi; SOGUKTAN, NEZLEDEN, GRİPTEN, 
BAŞ, DİŞ ve bütün ağrıladan ve 

L_!<IRIKLIKLARDAN koruyacak ilaçbr. 

Gayrimenkul Satış ilanı 
İstanbul Emniyet s~ n 1ığı Direktörlüğünden : 
Cemalin 18557/ 938 hesab No. sile Sandığımızdan aldığı (391) lira- · 

ya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermediğinden 
hakkında yapıfan takib üzerine 3202 No. hı kanunun 46 ıncı maddesinin 
matufu 40 ıncı maddesine göre satılması icabeden Büyiiklangada Cellad
çcşmesi Bostancıbaşı Abdullahağa mahallesinin l mam sokağında <'Ski 
1,4 Mü. No. ·taj 4 No. lu iki bab kargir dükkanın tamamı bir buçuk ay 

Sıhhat ve güzellik 
Sağlam ve giizel 

DiŞLERLE 
Sağlam ve güzel 

dişler- de 

RADYOLİN 
ile tem in edilir. 

Dişlerinize çok dikkat ediniz 
Baznn t"n üstad dokt-Orla.nn bile Sfl" 

bc.-b H' mr.nşeini bulamadıkları bit 
h~ıstah~ın rli~ iltihablarııula.n ileri ~el· 
•lit;i pek çok h·crübt•lı>rle anln;;ılnıı!Y 

tır. 

müddetle açıkarttırmaya konmuştur. Batış tapu sicil kaydına göre yapıl- Sabah, öğle 
maktadır. Arttırmaya girmek istiyen (62) lira pey akçesi verecektir. Milli 

t bankalarımızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bil
i tün ,·ergilerle belediye resimleri ve vakıf icarcsi ve taviz bedeli ve telifi.· 

liye riisumu borçluya aittir. Arttırrr.a şartnamesi l5/ 12 939 tarihinden 

ve akşam her yemekten 
günde .3 defa 

sonra 

RADYOLiN itibaren tetkik etmek istiycnlere Sandık Hukuk t~IE>ri :::ervisin<le açık bu
l lundurul:ır . .aktır. Tapu sicil kaydı ves:ıir lüzumlu izahatta şartnamede ve 

takib dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, lmnları tetkik e<le
rek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve iti

l bar olunur. Birinci arttırma 27/ 1/9·10 tarihine müsadif cumartesi günü 
, Cağnloğlunda kain sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktı!'. koruyabilirsiniz 
1 

Muvakkat ihale yapılabı!mesi için teklif edilecek bedelin tc•rcihan alın- 1 Kullanarak dişlerinizi 
ması irab('den gayrimı'nkul miikellefiyetile sandık :ılarnğını tamamen 1 

l g~miş~mauprttır.A~i~kdi~eoonuttıranıntanhhü~~kik~m~ ·===~=======~~============~~~ 
şartilc 12 2 940 tarihine müsadif pazartesi günü avni mahal<le ve ayni s it 1 d 3 ·· ·· s ll 11 1. 7 · ıı aııa ı mc 1111cu ıt ı u,..u > 
s:ı.attc son arttırması yapılacaktır. Bu nıttırma<'la ga vrimenkul en çok H "k. 1. - · 1 . • a "?111 ıgım eıı: 
arttıranın iıstündc bırakılacaktır. Hakları tapu sicilledlc sabit olmıyan 
alakadaı lar ve irtifak hakkı sahiblcriııın bu haklarını w• hususile faiz ve Davacı Şerafeddin Altay tarufııı
masarife dair idılialannı ilan tarihinden itibaren virıni giin içinde evrakı ıdan Anknrada Atpazannda Kaleiçin
müsbitclerilc beraber dairemize bildirmeleri Iü:ı:ın;dır. Bu suretle hakları- de Hisardibi mahallesinde Türkçe 

1 nı bilclirmcmiş olanlarla hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlnr satış sokak 8 numaralı hanede Ali olğlu 
Beşiktaş _ Kılıçali Kurtuluş tarihi: 1915 bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazia mallımal almak is- Siileyman Fehmi Atayol ve Re-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~··~~~~~~~~' tiyen~rin 038 1146 dosya nıımarasile Saniliğımız IIııkuk İ~Pı·i scrvi~inc ı cep Akpa~ aleyhlerine 39( 1573 No 

lstanbul Belediyesi ilanları 

Kiralar 
Teminat Tahmin 
miktan \>edeli 

18 240 Taksimde kışla geçidi aralığı so. 25/ 3 No. üst katta sa-
lonun kiraya verilmesi. 

4,50 GO Taksimde kışla geçidi aralığı so. 25/ 4 No. tlst katta 1 
odanın kiraya veriimesi. 

20,25 270 Taksimde kışla geçidi aralığı so. 27 No. kışla altındaki 
mağazanın kiraya verilmesi. 

31,50 420 T:ık~imde kışla geçidı aralığı so. 5 No. kışla altındaki 
mağazanın kiraya verilmesi. 

11,40 192 Taksimde kışla geçidi aralığı so. 7 No. mağaza üzeri 
kemerli bodrumun kiraya verilmesi. 

9 120 Taksimde kışla geçidi aralık so. 3 No. lu üzeri bütün 
kemer~ı bodrumun kiraya verilmesi. 

27 360 Taksim kışla geçidi aralık so. 1 No. lu bodrum ardiye 
mahallinin kiı'aya verilmesi. 

9 120 Taksim Cümhuriyet caddesi 4 No. lu kışla önündeki 

13,50 

63 

63 

12,60 

36 

kahve bahçesile kiraya verilmesi. 

180 Taksim kışla geçidi aralığı so. 17 No. lu kışla altındaki 
mağazanın kiraya verilmesi. 

840 Taksim Cümhuriyet cad. Taksim kışlası içinde 21 No. 
lu altlı üstlü iki büyük snlonun kiraya verilmesi. 

840 Taksim kışla geçidi aralığı so. 21/ 23 No. lu 3 mağaza 
ve bir ufak odanın kiraya verilmesi. 

168 Taksim kışla geçidi aralığı so. 19 No. lu kışla altındaki 
mağaza ve üzerinde bir odanın kimya verilmesi. 

480 Tnksim Panorama geçidi 18 No. lu mağazanın kiraya 
verılmesi. 

· 36 480 Taksim Panorama geçidi 16 No. lu mağazanın kiraya 
verilmesi. 

13,50 130 Taksim Cümhuriy~t cad. l6 3 No. lu bir büyük bir ufak 
odanın kiraya verilmesi 

S.rk teminat miktarlarile tahmin bedelleri yukarda yazılı cmlilk ayrı 
ayrı açık arttırmaya konulmuştur. İhale 12/ 121939 salı giinü saat H de 
Daimi Encümende yapılacaktır Şartnameler Zabıt ve Muamelii.t müdürlü
ğü kaleminde göriilebilir. Talihlerin ilk teminat makbuz veya mektubla
rile ihale günü muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları "9780., 

İstanbul Defterdarlığından : 
Kağıdhanede Sünnet köprüsünden Çağlayan köprüsüne kadar uzanan 

sahadaki ot ve otlakiye senelik 125 lira muhammen icar üzerinden bir 
sene müddet!f:: ve seneliği tiçer ay fasıla ile dert taksitte nakden ve peşi
nen fat;fa olunmak kaydile kiraya verilmek üzere açık arttırmaya çıkarıl
mıştır. Arttırma 11/ 12, 939 pazartesi günü saat on dörtte Milli Emlak 
müdürlilğünde müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

İsteklilerin 28 liralık muvakkat teminatla muayyen gün ve saatte 
komisyona m!iracaatları "9614., 

Üçüncü Mıntaka Etibba Odası Riyasetinden: 
Odamızın 1939 senesi ikinci heyeti umumiye toplantısı 22 kanunuevvel 

1939 cuma günU saat 13,30 da Oda salonunda yapılacağından bütün ıiza 
nin gelmeleri rlca olunul'. "10204., 

Zühre,·i ''e cilı hastalıklan 
•• 

Dr. HayriOıner 
Öğleden sonra Beyoğlu AğacıımH 

karşısında No. 33 Telefon 41358 . 

1 

1 

ı 

.. .. Çocuk Hekimi -
r. Ahmet Akkoyunlu o 

fal• sim - Talimhane Palas N o. 4 

Par.ardan ma.:ıdn her gün 

ı. J5 
ten sonra Telefon: 40127 

müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. . lu dosya ıle açılan 200 lıra alacak 
• • • davasının yapılmakla olan muhake-

D İ K K A T mesinde müddcialeyhlcrden Süley -
. . _ i manın ikametgahının meçhul ol-

. . Emnıyet ~andıgı; Sandıktan alınan gayrimeııkulü ipotek göstermek masıııa binaen ilanen arzuhal ve d.l-
ıstıyenlerc mulıamminlcrimizin koymuş olduğu kıymetin ~~ 10 nı tecavüz \ l' t bl" ~ d "ld' -· ı ld hk ı .. . . . · •e tyc e ıg c ı ıgı ıa c: ma e-
etmeme~. uzere ıhal~ bcdelının yarısına l;adar borç vermek 8urctilc ko- meye gelmemiş olan müddeialeyh 
!aylık goslermcktedır. (10200) Süleymana berayı istiktap mahkeme-

=======-'.=========-=========-==========:-::---:--= ye gelmesine ve gelmiyccek olursa . 
1 

istiktaptan çekinmiş addile ibraz olu- 1 

nan senedin kendisine aidiyetine ka- 1 

rar verileceği hususunun ihtari su
retile muameleli gıyab kararının 10 
gün müddetle ilanen tebliğine ve mu· ı 

Baş, lJiş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser 

hakemenin 15/ 12/ 1939 tarihine mü· 
sadif; cuma günü saat 14 e talikına 
mahkemece karar verilmiş olduğun

dan müddeti kanuniycsi zarfında iti
raz edilmediği ve mahkemcıJe hazır 

bulunulmadığı takdirde gıyaben hü
kfun ve karar verileceği ilanen tebliğ 

lcalnnda ~iiııde 3 lcaşe alınabilir • 
olunur. -

Tuvaletinizi yaparken 
Pudra altına daima 

KREM 
PERTEV 

sürünüz. Pudrayı sımsıkı tutar 1 
ve akmasına mani olur. Yağlı 

ve yağsız olan tüp ve vazoları 
vardır. 

Tepebaşı Dram 
kısmında 
Bu Gece aaal 

20 - 30 da 

ŞEYTAN 
• • • 

tstiklfıl Caddesinde Komedi 

Kbmında 

Bugün saat 14: de 

KEL OCLAN Çocuk oyunu 

Cumartesi akşamı 20.30 da 

KAN KARDEŞLERİ 
• •• 

HALK OPJ~RETİ 
Eski Çağlıyanda 

Bu gece 'Saat 21.30 da 
ZOZO DALMAZ'la 

(PlP1ÇA) 
Biiyük operet 

3 perde 

:mmKiii1_!1:•~~-li:liDa.Ei İstanbul l~mni~·ct Sandığı l\lüdiir-
Opt•ratör liiğündcn: 

Ömer Vasfi Aybar Tashih tıam 
Şi~li Çocuk lfastancsi na,tabib Gazetemizin 30 101939 tarihli UÜS· j~~A~· . ~,.; 

w Opcratörii hasının sekizinci sayfasının ilk sütu- ~ 
Her gün 3 - 6 ya kadar nunda çıkan li476 hcı:;ab No. lu San- - ~ 

Cağaloğlu Kızılay sokağı Keçiören <lığımız borçlularından Filominanm / 

Apart. No. 6, Telefon: 28765 ı Büyükderede Mınnctoğlu Gülmez so- • 
- kağında yeni 30 No. lu kargir evin a- l / J • J. _ ~ J _•_;fi}; 

çık arttırma ilanında dosya numara- VlellLlJ., ~ WF 
sı 937 93 diye ilan cd\lmiştir. p J ~ .~ !f'I. 

Ankara Borsası 

8 Birincikunun 939 

Londr• 
New-Verk 

Fiyatları 

1 iter il n 
1 O<l Dol.,. 

Doğrusu 937 / 39 dur, tashih olu - :r ~ 7Tl,(JJlJ(JJJ'r 
Acılıı u nur. 't( f ~~ 

Hukuk İşJeri Sef\i.-.i ~ ., m ;~ 
ICapanıı r~ "4 

1 
~ 

5.2375 ... fwlck ofl)}I 
Perlı 

Mll•no 
Cenevre 

Ameterd•m 
Berlln 
BrUkHI 
Atine 
Sof ya 
Preo 
Mıdrltıl 

Vırıova 

ISud•pefte 
BUkr .. 
Belgrıtıl 

Yokohımı 

ltokholm 
Moekovı 

100 Fr•nk 
100 Liret 
100 lıvlçre 
100 Florin 

Fr. 

100 R•ytmuk 
100 Beloı 
100 Drahmi 
100 Levı 
100 ç,.k Kor. 
100 Peıreta 
100 Zloti 
100 PenoD 
100 Ley 
100 Diner 
100 Vın 

100 l•veç Kr. 
100 Ruble 

130.36 
2.9675 
6.8025 

29.30 
69.25 

21.575 
0.97 
1.6125 

13.605 

23.8075 
0.91875 
3.175 

31.4725 
31.175 

EIHAM VE TAHViLAT 

Anaclolu Dcmiryolu 
I ve 11 peşin 37.40 

Türk borcu I pesin 
Türk borcu II peşin 
grgani 
Sivas - Erzurum Il 

Emine Adar vekili avukat İhsan 
Rüşdü tarafından aleyhinize ikame o
lunan izalei şüyu davasında: 

16/ 10/ 939 günlü muhakeme celse
si için tarafınıza gönderilen daveti -

yelere mübaşir tarafından verilen 
meşruhala nazaran: İkametgahınızın 

mcçhuliyeti anlaşıldığından, tarafını- GÖZ HEKiMi 
za ilanen tebliğat ifasına karar veril-
miş ve muhakemenin 3 11/ 940 günü Dr. Nuri f ehrrıİ 
saat 10 a talik kılınmış olduğu tebliği 1 nd:l stanbul Belediyesi karşısı 
makamına kaim olmak üzere yirmi Ayberk apart. Tel. 23212 
gün müddetle ilan olunur. il .. ••••••••••_.~ ~ 
======-====================;::::================::::;; 

[_~~~~~~~~.....ı . 
Istanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanları rör. Haf 1 z c em a 1 , ıa-F.'a·ti·h·D·c·ft111e.rd·a·r·A·h·m·e·d·Ç·e·le.bı·· .rn.ah· a·ll·es·i 

1
s
1
.e).,di •. •Bmey-so·k·a·k·C111::~!l:! ~· 

Lokman Hekim yeni 22 No. lu \"C 165,29 m etre rnurabbaındaki arsamn satılmak u eli 2J' 
Oahlllye Mütehassı 1 çık arltırrnası on gün müddetle temdid edilmiştir. Muhammen bcd ·ııııl# 

Divanyolu 104 lira 97 kuruştur. İlk temina t 19 hm 20 kuruştan ibaret olup 
1 lJCı"ıı 

Mu.ıy .... ı e rna tleri pazar hariç 15 12, 939 cuma g ünü saat 15 de icra edileceğinden talihlerin ?.cııııst·• 
her gün 2,5 _ f: salı ve cumartesi taşta Vakıflar başmüdürlüğü Mahlulat kalemine müracaatları. JO 

sabahları 9 - 11 hakiki fıkara 

kabul olunur. T. 22398 Snlıfüi: Ahmet Cemaleddin S.ARAÇOGLU .. •l) 

N~ri~at müdüri\: Macit ÇI!..~lN Basll<lığı yer: Matbaa.i E~~ 


