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Sahire : ı-. -s- ·-= 

• ,,~~ --· ingiltere ile Fransanıra 
No.: 73 Y11zan: M. SIFIR 

H M 'f V k' I' H y 1 H ·k A • lktrsadi faaliyeti aarı e 1 1 asan 1 an 1 ayesı Almanya ile yaptıklan harbde tıı: 

A 11• y u c ele e·ı r giltere ile Fransa, askeri sa.had~ Vahanın OlümiJ. Kasabadaki 
Katil Rif atın Davası 

Ermenileri Hayli Korkutmuştu Suçlu 22 sene hapse 
Mahkum oldu 

Yeni köprünün parkeleri faaliyetlerine müvazi olarak ve ha 

V f d T kk.. .. daha ziyade iktısadi ve faal sa}ıııdJ a an asın eşe uru yerinden fırlamış geniş ınikyasda mesai sarfetme~~ 
, 

Bulunduğu • banyonun kapısı 

dibınde, Mitnt ile Davidin b alecan için 
de ve diş gıcırdatarak bekleştikle -
rinden, içeriye atılmak için fırsat göz 
ediklerinden tabii haberi bile yoktu. 

Bir müddet evvel blr pazar akşamı, Ka- _,, Atatürk kopriisüne mi.ıtenhhid tarnrın - dirler. Bu hususda garb demokr 
Ve nihayet, bir gece arkaclaşlannı . "k" · "k tt ·· .. ktedirlet· 

dıkoy vapur iskelesinde bir cinayet olmuş. 1 dan konulıın tahta parkelerin tamamen dö- lerı ı ı ıstı ame en yurume . • 
toplamış, çokdanberi hazırlandığı Tif- Caddebostanı iskelesi bnşmemuru Rıfat, şendiğini \'C bunların arasına katran do- B unlardan birincisi, idare meka.Jli.Z. 
lis yoluna çıkmak üzer e Samtiredi üç senedir evli olduğu karısı Behiceyi, vn- küldı.iğünU yazmıştık. Tahta parkeler üze- roasının n ormal mali t edbir leri, diğefl 
kasabasından ayrılmıştı. Fedakar Ve purdan çık1p tramvaya binmek üzere iken rine yağmur yağınca el~n parkele~ arala- de harb halinde olsa bile, memleketill 
Türk dostu David de, Mitat Beyin is- t:ıbnnca ile muhtelif yerlerinden yarnlıyn- rında boşluklar bulunmaması yuzünden ill" İktıs d ah d k . üsbet çs· 

ı - lek tin" ail rak öldilrmüş, kurşunlardan biri de, orada birlblrlerine tazyik ederek dı~rıya fırla - m 1 a s asın a 1 m 
Avaz avaz bağırarak şarkısına devam rar anna ragmen, mem e 1

' e- bulunan Ayten isminde bir kızcağızn tesa- mışlardır. Belediye bu v.ıziyet üzerine lışmal~~ıdır. ·ıe 
ediyor, artık başını ve yüzünü, gözü- sini bıralmuş, meçhul akibetlere doğ- diıf ederek elinden yaralam1,5tı. köprü inşaatını taahhild eden firm.ıya köp- Malı ıdare sahasında Londra 1 

nü sabunluyordu. nı ablan bu küçük kuvvete kaWmıştı. Rıfat, milda!aasınd3, karısilc gcçineme- rüyü bu şekilde kabul edemiyeceğini bil - Paris, harbi idame ve dahili niz0.1111 
Tam bu esnada, Mitat ile David de Mitat Beyin arkadaşlarını öteden- dığint, karısının kendisine ihanet ettiğini, dlrmişUr. Fırına buna itiraz etmiş, bu su- tesis zımnında muhtaç oldukları pıı· 

ayaklarının uclarına basarak banyo beri gdzliyen gözler, el altından yapı- tskelcde, kansını yabancı bir erkekle be- retle :firma ile belediye arasında esaslı bir rayı mükelleflerden ver(Ti şeklinde 
Odasın" gı·rm·ıc:ıler yavas"a kaıladık - lan bu hazırlıkları pek de hayra yor- rabcr gorduğunü ve kendisini kaybederek ihtil!lt zuhur etmiştir. Bu ihtilaf birkaç &il- 1 , 1 l be ber b mall mükellefi· 

... ~ ' •""' tab ki · 1 ._., ne kndar hakeme havale olun.ıcaktır. ama { a ra • u . 1 d" Hal 1 b k a· al ı 1 . acasını çe "p ateş cttigini soy Ont:>u. k l d '•tıl lan kapıyı sürmeleını§ er ı. ccan- mamıı:; ar \'e unu en ı ey 1 erme yeti fazlalaştırma yo un an uza" 
. . .. . ·· b lm la d k Dınlcnen şahldler kadının yalnız oldu- J . ı 

dan ıkısmın de yuzlerı morarmış, goz- u uş rdı. Bu sebeble onlnr a pe led kl d b h t b"t 1 MAAR FTE: bulunuyorlar. Ve buna mtlvazı a~ gunu soy ı enn en u cı e sa ı o - t 
leri biıvı.im-ş ve kanlanm ştı. Vah n, boş durmamışlardı. Hissettirmeden mamı "'c Rıfatın bu hu u takı mudaf ası do""ndu"" yukarı ayni miktnrdaki mali kuV' 
ba nda kümelenen sabun köpüklerine yaı tıklan takıbleıle hareket gecesıni var.d orulmedlğinden, Rıüıt, dun, Dlrinci Maarif Müdürü membaını istikraz v. ıtasile elde et· 
bul d ğı e ile vücudünü, göğsüm.i. o- de haber almıslar ve Mitat Beyle ar- A r Ceza m hkemdnde 22 ı:cne 17 gün M nf Muduru Tevfik Kut, Alibey kb- meği de arzu ediyoı lar. Fal at bu u· 
ğu turuyor, oğuyor ve bedsesi ile ade kad lannın takib cdeccl lcri yol ü- a ır h:-ıpse, okndar müddet kanuni mnhcu- yüııd r;ıl c k yatılı ilk mektebe aid tet- retle vergi ve ıstikraz ıle zaruri i]ıtı· 
ta bo k bo - k uluyordu. Bu sırada, zerinde sıralanmı l:ırdı. rı~ t • ıt nda oul.undurul?1. ğa 'e mnktuliln kikle rini ıkmal cd rek dun ~ehrimi~e don- yaçlan tatmin gayesile hareket cderı 

gu gu _ vere! ine 1300 lira tnzınınat \Crme>gc m b- mu tur. Açıl cak mektebe aıd tahsı at be- b d k .1 . yalnız bununl 
Da.vid oğuk su muslugunu kapamış Vakit gece yarınını geçmi ti. Mitat kum edılm tir. ledıyc D !mi enetim n n en ı kımıl tir. 20 gar emo r. sı erı bII~ 
\'C ğınkini açını tı. M luktan a- Beyin yirmi n· lıdan murckkeb mü-1 gune d r r mi ku adı y pılacaktır. iktifa etmiyerek en ufak tcferrua • 
cı bır fı ıltı ile kaynar su ile karışık tavizi kuvveti. Samtiredıden iki saat BELEDiYEDE: 1 B rındırm 1 rı kadar tcsbit cdildtği görünen muaZ 
kızgın bir buhar fı kırma -a ba§ln. - ka.d r uzakla mı tı. Çok kesif bir ka- . zam bır plana göre tevfiki h rek t 

akl Sinema fi• at1arl bı"r .Mnanf Mudurlu nun geçen ene t s · b b" "'k . deled6 
m tı. Fakat, başı \'C tabıi ki, kul a- ranlık ne de olsa yürüyü.,c:e mani olu- 11 ettı ı barındırma oaalarından bir sC!ll lik ediyorlar. Z ra, u uyu • muca • 
l'l sabun kopüklerile kaplı ve tıkalı yordu, buna rağmen müfreze azami türlü indirile iyor tccrilbelcrle elde edilen neticeler çok mü- dahilde mukadderatı efkarıumumıYC' 
olduğu için, Vahan, bu teşebbüsü de bir süratle, ilerliyor, birçok ihtimal - alddir. yi alakadar edecek tediye vasıtıı 

Dun Beledıye lkt <ıd l\fudurlıı unde si- b dırm od ı · J::ı· 
farkedememişti. O, halı! şarkısını söy ler düşünülerek yolun ilerisi ile sağ Maarif Vekili Hasan Ali Yücel Maarif MudOrlugü ann a a arının yani kağıd paranın vn.zi;) eti ne o . 
lüvor, oturdugu~ yerde çalkana çal - ve sol yanlan da ikiser ki~ilik posta· ncm<ıl rd<ı yapılma ı lfızımgclcn tenzilütın 1 bu sene de faaliyete geçmesi için bütı.in ha- cakbr., Suali büyük bir ehemmiyeti 

J ~ yapılıp yapıhnadıgım tetkik edecek olan Yoksul çocuklar merkezi karşısında ikin- zırlıklannı ikmal etmiştir. Barındırma o- . . . 
kana vücudünü oğalamağa devam e- Iarla gözleniyordu. komisyon t planmıştır. b d hat ksif haızdır. 

h d el orta okuldn okumakta olan kızım Hay- dalannkın kadro;:ınod lu senel a,_ .ekt lo-ı Şüphesiz Londru ile Paris Almatı 
diyordu. Banyoda, emen yan an Mitat B . açık aralıklarla yürüyen l<omısyona hukümetin vergilerde yaptığı riyenln sınıfında ansızın hastalanmış ol - lunaea ve yem a ar <ıçı anır. mı ar ar ' ~. ' i • 
fazla kavnar su birih"IDİŞ toplanan k ti . 'tam tns d b 1 tenzil. ta nıgmen sincmn !iyafürrının tenzil musı ve muhterem Maarif Vekilimiz Ha- fazlnlaştırılacaktır. yanın elde etmegı tasavvur edeın 

J • uvve nın or ın a u unuyor 1 d d · a· 
b h d cık oda'-'1 gözgözü görmi- · · •· ·· 0 unma ığını r.ıpor e en malıye murakıbı san Ali Yücelin de husnü tes<ıdiü olarnk •nkaraya gld cek izciler yeceği derecede fazla altm, dövız, Y u ar .ara -; . . . ve yanında bulunan gediklı kuçuk za- da ı:;;tırak etmıştir. "" b\l 
Yecek bır hale getirmışti kı tam bu b" H lil ç 1 D "d" b" "b" 1 . mektcbde bulunması ha ebile kızımı mck- ..,9 t .. vvel Cumhuriyet bayramı ha- hancı kıymetlere maliktir ler. Ve 

' ıt a avuş a avı ın ın ır en- Hfıkümt?t bundan bir sene eneJ sine - tt' 'b bTh "' eşrınıe al c-
d -.litat B • lik kadar kuv tcb doktoruna mua.r\!ne e ıı·ı 1 a arc zırlıklarına biltün mektebierdc ba:;;Ianmış- vasıtalar, ham madde, harb m zcıll sıra a ı\ eyın çc - ne yaptıkları latifeleri dinliyor ve bir ınalnrdnn • ıman \ ergıleri cı, 18 nısbetlndc k d' t b ı l · t r ed ım k ı. 

d Vah k en ı 0 omo 1 ı c annesıne es ım. 1 e ur. Maarif Vekfıleti Cümhuriyet b:ıyramın:ı si, gıda maddeleri sntm alınması J,u· 
vetli olan kolları a an~ .avramış, az da titizleniyordu. N edense, Mit.at lenzıl etmişti. Bu ıtibarln sineın:ı fiyatlan- uzcre ı;oforune tenbih etmek suretıle cvme "d h lıkl nid bir Uılinıatmıme hazır- d 

1 
k f li U de te 

kaldınuış ve bir bohça gıbı kaynar Bey 0 gece "Ok ne<:!J>Qı·z ı"dı". Sanki n.ın d, aym nisbette ucuzlaması lfızımgcl- - d · 1 · fa du u f rdlcrinc aı azır <ır<ı susun a yapı :ıca aa ye er 
~ ~ gon ermış oması ır n or s e . lıyarak b:.ınları biitun orUı mekteb ve lise- d" . b"" lacaktır ÇünkU harl> 

suya atıp daldırmıştı. Bu hareket bir bir hissi kableh'lıku, biraz sonra rna- dığl h lde bu tnhakkuk etmemi.tir. hem kumnndan ve hem de mil.,c;fık bır ba- 1 .. d işti Bu talimatname muci _ ı)e mena ıı o · 
sani'-·e irinde olup bitmişti Vücudü lacakl f 1• k t' b"ld" . Bcledıye 1klıs:ıd mudürlu u sınema fı - ba olan Hnsan Ali Yucelin yüksek bir belre gobn t~nn rt r.m kteb ve liselerde tale- de, her sabcı, elinden çıkardığı me 

J !( • r uz o · an e a e ı ona ı ırmı§ . . ncc u un o a e . • . . b d 1. · at· 
on anda haşlanan Vahan, ancak b ir- . . . ~ yatı rmdo yapacağı osaslı bır tetkıkten şefkat eseridır. j beler hergun birkaç sınıt.ı münhasır olmak trun vakıt geçırmeksızın e e ını 

• _ _ _ . . gıbıydı. Çok durgun ve adeta yorgun 1 onrıı hukünıeUn \crgılerde yaptığı bu ten- c · h · t v kili · b h ek ti ke l'k d ı · t ~ b d k t• ""ksek <>" 
kaç defa boguk boguk b.agır_ abılmış, gı"bi yuru·· ··yordu. Bir aralık ,sagı- ge- zılıitı aynen hnlka aksetürcccktır. Bu iti- um urıye e nın u :ır e . n- üzere jimn.ıstık ve asker ı crs crı ogre - magı. ve unu a ıyıne ı yu 

ti clisinin her znman Cumhuriyet. e\'la~lıırlle menlerinin nezaretleri altında resmi geçıd- lan tediye vasıtasile elde etmeği gaye 
çarpma çarpm a can vermış · risinde bulunan İstanbullu H aydan barl:ı sıncma fıyatlarının csa lı şekilde len beraber olduı:unu gosteren samımt bır ba- lere h:ızırlnnmak ü ere tatbik:ıt yap.ıc:ık - "tt"h der 

Aradan bir saat geçtikten sonra, 
1 yanına çagı· rmıı:: ve fısıldar gı·bi .· ı zıJ edık e i muhnkkaktır. balık ~~'katıdır EvL'ldıma karşı gösterdiği l .... B a b""kn talimatname ::nekleb 1 1 az e · "· 

:t ~ d ·. t kk"' . aı~ır. un arı ..,, . . •. - Bu sebebdcndir ki Fransızlarla .uı· 
hadise anla.sıJmış ve fakat failei bir _ K uzum Haydar, demic:ıti. Sen ön- Belediye U uru Hu"u klye ollikaya en crm snygı ve e c urumun ıcrın ızci tcşkılfıtıarına nıd yenı hukumler .. • 

ı b H "" arz.ııın sayın gazetenizın delateUni rıca e- koymaktadır. Bu arada izcilcrlQ elbiscle - gilizler, umumi bir harbde çok su:. 
tiirlü meydana çıkarı amamış • a - cülerin yanında bulun. Bu akşam i- m UdUrU derim. rinde '-'ekncs<ıklık temin olunacaktır. meden daiınu tükenmek seyrini gos· 
m arn sahibi, o sabah banyoya gelen- ı · d f b" k tı , M"' t d" ı · " E . . _ . .. .. . çım e ena ır sı ın ' ar. u cma ı- Umuru Hukukiye Muduril Bny H. san Ankara tmar Mudurlilğu Fen Memur- 1 t:ınbuld<ıki bi.ıtun resmi liseler Anka - terecek ham madde ve ma1zcıll 
lenn kımler oldugunu bır turl~ :3-Yın yen sol gözihn SC}Tİyor. Çok denemi- Ferid Ankaraya gıtmi tir. umuru Huku - larınd n H. Tnhsın Gungcir rnya her sene olduğu gibi bu ~ene de izci mevcudunu, ihtiyaçları tatmin se· 
edemiyor, tahkikat yapan hukumet şimdir de bilirim. Yine bir felaket do- ki>e l\1udm-u Baro tn1Jbat D.vanı toplan - vvvv gondereceklcrdir. Her. mektebın göndere- viyesini tutmak için, yalnız vergi ,·t 
ada.mı da i de bir kasid göremiyordu. taşıyor başlmızda. Haydi ftrla ileri. tıl ıına ışt rak cdccektır. V/LA YETTE ~ cc ı ızcı mıktan 50 dır. istikraz suretile tophyacakları vası· 
Yapılan muayeneler Vahanın bir ka- • 

. ·-· . . . . Haydar, geıçekten yılmaz ve yorul- man Y u·· mhuriyet ayramı GÜMRÜKLERDE: tatarla iktif~ edemiyecekler ve en 
z Y~ kurb. n gıtti?.ı ~e~ıcdesı~~. '~:.~ış maz bir baba) ;gitti. Mi tat Beyi çok l rotu rl rı · flasiyona doğru meyledecek tedbirlo 

\'C ış ~e bır:a? ~un ıçın e us u n ve candan severdi. Bu sebeble, onun Şı Ü - Osmanbey caddesinın trotu<ırlıın- hazırhk arı Gümrükteki münhal- re tevessülü de nazarda tutmıya • 
unu,tu up gı mıştı: • .. .. .. bu halinden teessür duymuş ve hemen nın genişletılmesi için Beledıye harekete Cumhurıyet bayramı hazırlıklarile meş- • caklardır. 
\abanın bu anı ~·e. fecı . olumu, ~rn- sormuştu : geçınıstır. Cadde uzerlnde urotu. rlara teca- gul olacak olan komisyon bugün P.ırti mcr- ler İçın Bundan dolayıdır ki I<'rnnsa ile tn· 

sabada bulunan mıllıyetçı Ermenılc- B" . k ld B • vıız. eden e\ 'Ye ap:ırtıman b hçclcri kal- k~zınde toplann.cnktır. ~~ ~~miıs~ksoyna be!e- Gumrilklerdc mevcud olan mUnhallerin gilterc mali tedbirler yanında mcrıı· 
r i sindirmiş ve sındırmışb. Bunlar, -: ır şeye rot c~nı? 81 ı 1 cyı:ı. dırı! rak yaya kaldırtmlara ıla\ e edılecck- dıye namına reıs mun"' ını t ı ' s- kapatılması için bu nyın 23 unde lise me-

1 
k ti ' . . . } sının tanzimine ve 

V h .. 
1 

·ıd·- · "b" b" k H nktkat çok neşesızsın bu akşam.. tir. tanbul kumandanlığından bir murahhas, zunlan arasında istanbul Cumriıklcr Baş- e e erının ış sa la 
a anın soy em ıgı gı ı ır aza ne- S . . k Maarif mudı.iru Tevfık Kut. tstanbul kaza mudürluğünde bir imtihan açılacaktır. iktısadi istihsalabn, m alzeme stok • 

ticesi öldüü-üne bir t ü rlü inanamıyor, - ebebsız bır sı ıntı H aydar. Al- Şehir haalahanaal hak- k""nymnk.ımları ve Halk Partısi başkanlnn lmtıhanda kazanan namzedler açık bu- ıarmı muayyen ihtiyaç seviyesinde 
bilakis öldUrüldüğünü iddia ediyorlar Iah hayır get irsin başımıza. l çimde ..... kındakl rapor Ankaraya istırak edeceklerdir. ıunan ve neride açılacak münhallere tnyin tutmasını mucib olacak §ekildc ötı 
dı. Yalnız, öld ürenin kim olduğunu ta- [Dernmı var] gtinderlldl Parti kongreleri edileceklerdir. Bundan başka ayın 25 inde safda tutacaklardır. Zira harb halin· 
yin edemiyorlardı. Mitat Beyi hatır- tstanbul vilayeti P arti ocak kongreleri gümrlik komlsyoı;culuğu ''c idarey~ nlına- de bulunan devletlerin iktısadi bün • 
lnmamış değillerdi. Ancak , cürmün Boztepe Sayf ı·yesı· Yapılacak buyük şehir hastah.;nesıne ald bu ayın 23 ilnde tamamlanacaktır ve 1 teş- cak kimyagcrler ıçln de ayrıca tki ımtlhan . } ı el b 'l k d ~ · •klik• 

schırl11ık mütehassısı Prost tnrafından ha- rinisaniden ıtiharen de nahiye kongreleri daha yapılacakhr. yesınde ıusu e g e ı ece egJŞI 
çok zam andanberi meydanda olmıyan zırlnnan rapor, Belediye tarafından haı.ır - 1 başlıyacaktır. Gllmrllk Muhal aza Raf- ler içerisinde~ ~e~iye va:ııtasmın en 
bu adama isnad edilmesi, h ük um et ·ıh Ed.le ek !anan rapoıla birlikte Ankarayo gönderli- VVV'V sağlam temelını ışte bu ış snha.suıı~ 
memurlarını güld ürmekten başka bir ya 1 C miştir. Bu raporlarda şehircilik mütch:ıs- IKT/SAD 1ŞLER1: komutan muavini ve iktısadi istihsale.tın tan zimi ıeşkıl 
net ice vermemişti. Vermemişti amma, . sısı ve beledıye şehir hastnhnnesl için Me- Gilnırilk Muhıı!nzn B:ışkomut:ın mu - 1• ekti 

Ordu, ( Hususi ) - Beledıyc muhaEe - cidıyekoyfındeki arsanın müsaid ve kilfi D •• t b ·1 l avlni general Fahri Olk bazı tc:!tişlerdc bu ey ~yec kt r d "k" b"" .. k h mad· 
Mi tat Bey de umduğu serbestliği bu· Boztepe yollle ciddi surette ~15kalanmıı - olduğu bıldırllmektedlr. Malüm oldu u U- Un O Om O 1 ma ze- lunmak için dun tstanbula gelmiştir. .u no a an:. ı ı uyu am 

1
. c• 

lamamış ve uzun müddet Samtir edi- tır. Yolda pek yakınd~ ~a.ıliyet ba:;;lıya - ere hastahane ınşası için Şişli Bulgar has- mesi geldi Dasmildurlük mıntnkosındaki tetkiklerini de ımparatorlugu, orduların faa ıy. 
de yaşamak ve teşkilatını yaşatmak cnk, gelecek yaz mm ımıne kadar otoblls lahanrsl el\ arındaki ıkincı bir nrsa d.ı tek- bitirdıktcn ı;onra .(\nkaraya doııccekUr. Ge- tine müvazi olarak büyük bir ilıtı• 
imkünından büsbütün mahrum .kal- lşllyecck bır hnle konacaktır. lıf cdılmekte ıdi. Dun limanımıza gclen Amcrık:m ban - ncr lin Echrne \ e Çnnakkaleyc gıtme ı de marn ile azami ikbsadi randıman el· 

Ş hn. a•kasından kuca'·'-mıc olan Boz I dıralı E11:ccutıf vapurıle killlıyetli miktar- 1 
t1 Çünkü Ermenilerin ihbar ve • ~ '' - a lanbu•un ve il muhtemeldir. de etmek için ug-raşacaklnr ve bu yo mı · . ' A • tepe 560 r kımını taŞJmaktadır. Çok hfı im , d<ı pamuk mensucat, fotoğraf, otomobıl 

talebi i.ızerine, Bakuda bulunan ışgal m:mzaraslle h<'r yerde (' ı bulunmıyan bu fi y kalet 1 h malzemesi gelmiştir. Bu sebeble &ehrimız- nt Z m fer y pa n da da, Londıa ile Paris, daha mu • 
kUV'\CtJ rinden küçük bir kıta ile bir- te c \ ktile mi1kcmmcl • b r sayf ye idi. Ü h ın .. " Ç - de ddc-tle h ;ecLl n yedek otomob l par- V pn•rlaı•dan bey nn me kaddcm silahlı ihtilaflarda olduğ\I 

·ı li s . d' r m e ısı )' P c b h b ... t lıkte bir hayli sivı po S amtire ıye Z. mnnla korlcnmiş ve sonmuş olan Boz - ç 1 u ranının ır parça ha!ıfiıycccğı u- ar nmıw C gibi, ticari \
0

'C mali ~eş~~~iis~eri ngt • 
gelmis ve Mitat Beyle teşkilatı aley- tcpC'ye 20 yıldanbcri r<ı b t cdılmiyordu. .Bundan bır müddet C\Vcl Belediye Na~ mıd edılmektedir. ~ hareket ettinncmcgı gozonunde tu 

B 1 l d b" d . Ve alet n n Bal çclC'r ınuteb 5S1Sının kı- 1\ u yyen bır torıfcye gore nıunt zam e- ki rd Çü"nk .. bu{!ÜnkU harbdC· 
hine hareket ve faaliyete geçmişti. Y e m 1 a ır l er urur en ~ <ı ın - a bir muddct ıç n b lcdıye cmnndı: çalış- fer y pan , apurl rla gelen dahilı t c:ır t taca a ır · u ı:ı • 

Bu vaziyet hiç şüphesiz ki, Mitat tirahat muksad le h yvan sırtında iki gun- ı ııı. m ı • de cdılmesını rıca etmi u. cşy. ı ıçın bundan sonra guroruk bC'yan - miıcadeleyc giren devletin malı te • 
Beyden dalıa ziyade, Davidin mev- luk yol külfetine katlanmak suretıle iı gilc Nn!ıo. VekAlcti bu uccıyı k bul etmiş ve Dun D nim rkaya kulliyetll miktnrda nam i aranmıy caktır. Yalnız g yrimun- kilitı, milli ihtiyaçları karsılam l< 
kiini müşkülleştinnieti. Çünkü, gün hiblerinin Çamb· ına ta ınmasını doğru ahçeler ~uteha ısı Lo\ oyu 1 tanbula kabuk..c:uz :fındık gonderılml ı . Bu mallar ta anı ef r cde.'1 gemilerle n kledılen li- hususunda yalnız v"-gi ve ıatikraz O· 
geçtikçe Ermeniler, Davide karşı bes- bulmıyan '~Yet Boztepe mesırcsinı ıbyaya ı ön~erıruştır. . . 46-48 kuruş arasında tılmıııtır. Son gun- san ıyc \ e ıhr cı y:ısak edılen ınaddelcrm zcıin· dcö-iJ ayni zumn.ndn da istıll• 
le dikleri gizli kini açığa vurmuşlar ve karıır vennışttr. Mutchassıs ?un valı ~e. bcledıye rcısl le~d17 Mısıra dıı üç \ agon k<ı\ un gönderil-~ ıçin beynnnmne ar.ın. caklır. sale ve i~ dayanmaktadır. lştc bıJ 

. k t ali tl Belediye tepedeki hnzıne ve eşhasa aid Lt'.'ıtrı Kırdan zıyaret ctmıştır. mı:;; ır. İ .1 d il" 
şahsına ve evme arşı ns u arını Hln.l.lg nd t i .. DENiZLERDE : scbebden J<"'ransa ve ngı tere e ı:': 

A • nrsnl<ın ıstımlAk edecek, pilin d hilınde CN Bunu mUteakfb \alı \ e belediye reisi u n carı şahede edilcrı vı..ziyet, mali tcfıebbuS·. 
arttırmışlardı. Hatta zavallı delıknıı- yı:ıptırmak istiycnlcrc satacaktır. Bundan doktor Lütfi Kırdar yanında ~eh rcılik mil- b l t b :. 
lıyı öldürmek teşebbüsüne kalkışacak başka Boztepede belediye tarnfından her teh:ıssısı Prost ve Lorn oldugu halde şeb- Hindistandan b~r fı~~ Ticaret Odasına Limanlar Umum Müdür- Ierin normal devamına elden geldığı 
kadar işi azıtmışlardı. Bu vaziyette, tilrlu l•onforlı havi bır ot"'l \'e gn~•no in•"• r n yeşil s ha olacnk kı ıml<ırını doln:ıarak J ••.., •• •• k d lmcar yardım edıldiğini \"e bu isti • 
1 • B . S tir did ılın " .. ~ ,,.. ınuracaatıe memleketimizden cam, demir ugunun a rOSU lmmet, her iki meınlcl etin müştcrc1' 
L'ht-t eym aın c en nyr ası, ed lerek elektrikle tenvirat temin edile - tetkiklerde bulunmuştur. Ogrcndiğımize mıımullilı, eleklnk mnlzemesi gibi c:ıya it-
bilhassa Davidin selameti namına bir ce~tir. ore Lo\'o yeşil sahalar için yepyeni plAn- hal etmek istcdigini ve bu malların mev- Geçen ha!ta Ankarayn gıden Limanlar bir gayret sarfcttiklerini göstermci{• 
mecburiyet haline gelmişti. lar lıazırJıyncaktır. Yeşıl sah. bir neı.i kul- cud olup olmadığını ve fiyatlarını sormuş- Umum Muduru Raufi Manynsi dun &chri- tcdir. 

Boztepe için alınan bu tedbır muvaffa- tilrparı, haline ifrağ olunacaktır. t mize dönmuştür. 

• 
ı a 

Abone Bedeli 
TOrklye Ecnebi 

SENELi K 1400 Kuruı 2700 Kuruı 

6 AVL IK 750 » 1450 » 
S AVLI K 400 » 800 » 
1 AVLIK 150 :D soo » 

Po ta tt adına d hi1 olmıyruı ecncbı 
memleketi : Sen 1i ti 8600, altı aylığı 

_ l!l O, \ ç nylığı 1000 lnıruşfur. = 
Adr 

kiyelle yürudilğil Uıkdırde Çamba~ ehem- ur. Lir ıanlaı ın kadro ve bı.itcclerinde tıazı Dr. Reşad Sagay 
ıniyctini ltaybedecektır. Halkm ak&am sa- tadil5t y;ıpılac:ığından bu kadrolar henu= ==============.:;:::::. 
bah iGinin başında bulunabilmesine elve -
rlşll olan Boztepeyi tcrcıh edeceğine şüphe 
yoktur. Milteşebbi !eri tebrik ederiz. 

Ordu belediye muha
sebecisine işten el 

çektirildi 
Gire n, (Hu::usi) - Bcledıye muhase

becisi Tevfık Huda tnan'a vılayet.çe :fşden 
el çekt rilMl!rtir. Bunun cbcbi belediye 
m ur \ e me b rının uzun mUdd t e
lcktrık borçlarını \ ediıtleri halde tah-
li parcsin tcv c ü.l edibıemı olm ve 

baa ıraT 3atın d u.:.u.ls z :y dır. 

V li bızzat belcdı) e islennı 

Okuyucularımız 

Diyor ki: 

Trenlerde Sigara"\ 
lçmiyenler İçin Ayrı 

Komparbmanlar 

tasdık edilmcmi&tir. r~----.... -----=---.... , 
Haber aldığımıza göre İskenderun lima- AK V i 

Bulunamaz 1 ? 

nı Limnnlar lşlctmcslnln şımdlki bil~e -
sinden başka yapılac<ık bir tahsisatla idare 
edilecektir. 

Kar enlzde ,ereerl bir 
torpll mi? 

Kıırndenizde seferde bulunan Karadeniz 
Sirkeci ile Çekmece arasında ı1ıı. fUı için açılmak istediği takdirde \apuru Elınns tabya me"Wkıinfıı 5 mil nçı-

yen banliyö trenlerinde sigara lçml· iki taraf kcndllcrlne mahsus terbiye 1 ğında poyraz istikam tinde tulunınen 8 
yenlere mahıuı kompı:ırtmanl.ıır mev· hıırlclne çıkarak atıımakta oldukları roetre boyunda sabıh bir c· mı görduğunU 
cud idi. Her nedense bu ayırma kal· maattcessOf görOlmektedir. Bunun Ö· tel · le 1st nbul Mıntnkn Liman merkezine 
dırıldı.Yaz mevıtmı pencerelerırı açık nOne geçilmesi ve evvelki gibi yine blldırmıştir. 
olmaaı dolayıalle bu mazarrat o ka· sigara lçmlyenlerln sılıhatlerlnln mu Lıınan n .adarlara miıteynkluz bulun-
dar hlısolunmuyordu. Fakat birkaç hafazası için cvvelkı uıuliln tekrar m !arını tcblJg ctmı tir. Bu cı mi imha ct-
glındenbcri havai rın hisaolunur de· ihdası mumkün değil midir?.. mck 1 n bugun b r mufrcze go:ıderilec c-
reeede soğuma ı dolayıslle pencereler Bakır.koy: Kartnltcpe, Ünye so- tır. 

12 İI.JiTEŞUiN 1939 

Perşembe 
1358 Hlc. Şaban 28 1355 R. EylOI: 29 

GOn:285-Ay: 0 Ruzu Hızır: 160 

Ezani S aat Vasati Saat 

guneı Öğle ikindi gOneş öiile lklnd• -
1 32 6 26 9 34 6 08 2 04 ıs or. -
Akı:ı. Yatsı imsak Akş1. Yattı 1 mıuıl< 

12 00 1 30 10 55 ıl7 34 19 06 4 3Ci 

~---"'~-..,..---=----~ lamI§tır. 
sımsıkı kapatılmakta, ıılgıır.ıı lçml· k. k 24 No. lı evde emekli On- Do azda U,i gun ev\Cl göı ıl l ci nıin 

•-y•e~n•l•er-b.lr.~-o.~.u~nEt•e•m=lz~h•amo-t~en.e~f.·~----~~ri.~~~~·~E;~;ı;b~P~e;~:·n~--J~l~~~m~~~P~I 
&ılmı~tır. 
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: DALADiER' il Buyuk Anketimiz 
lngiltere Sovyet Rusya ~. T HE• u _, Fikretin Eserlerini MI Yakallm, 

Ticaret Anlnşniası :::.:-=.: Heykelini MI Dikelim? 
.... '* 9N pnniyecekler, yabud 
bana ftldt hlmadan ve lllllnffak 

~~. vesı!e8:--= !.r-:!J: .::=:-~ ~ =:..=:.~.~ Edebiyatçı Hıfzı Tevfiğin Cevabı 
~· Dail.r TeJesraph, li:rle JUl7W= a&..-.-
......... ........._ Ew"ta•s cDüpnarun hiçbir taarruzundan korkma- hiibll alma giteeeklerdir. Bu gidi· 
'-*a. il (A.A.) - HoN Beli•• be- yan imparatorlutun membalara ve cloınin- IÜl nilaaJ'!l ....._ ft lngiltere iı;in ''F•k ti• l • • k k 

,........ takib ..... müzakere ~a yon1an bütün lqıliz cemaatinin müıb!aa- bt'i ve mfthhlr bir darlleJıe mintelai 1 re n eser ennı ya ma ne ma-
~ ::::bes nde kum nda birliğuun te - ın temin edecek olan hava kuvvetleri ıh- olacağı ela ~- Böyle ter&· d dd 
~ ı ıw te,id e aUa.'}lar ara- dasında tenli b r mik7Ula kuDanılacaktıu it altmda ~ t.....ıw.-:.. BOlh nen ne e ma eten 

llQda ~r ki Daily Ma 1 şöyle dıyor. • ve &&15u.....a........: • t 
Bru.ora ,_,,··-·· k anda «Kıng ley Vo:xt u bey atından son a yapabllme1en aktın atmıyacagı bır o-;. __ en ...a-.t ._ri. A.rnavutkö-

.._ _...,..... Fransa UBl - >a~: t~~ M D lad Fran d --.;- l!i..._.. J- • tl'ilmiftir Ve ~ orciw;u bajku- kalbım zden ali ol nıyacak bir katıyet ,.e "'i'-"r. uıı.c • a ıer sız yur u yü Akıntıbumu ealıili. lstanbulun en 
~ İQciliz ka ineainden istiane et emniyetle Deri dotru Pfiyonn. M~mbala- için olduğu kadar medenıyet için de gWrel ve en iyi mekteblerinderı biri: 
~ sabibdir Fak.at. arada tam r mı na a etı ka ında d marn dehşet mücadele ettiklerini eoyledıgi zaman - ıd . ı:--: V 

bi ı uli etnıiltir Boğa_çı ~. e beD de burada, bu 
.... bu anlaşma me rcud olduguna . bu vaziyeti lmlisa etmiş oluyor ve mektebi . .. de . a:-...ı; 
.......___- . ye lüz k ıyac g.ı fik _ Nevs Chron ehle de u s tırlan yazıyor: b"" Üll b" af d"" . . n ODUD yun 'JUU'&&e 
·~ «Nazıler, h \a h4klmıyeU kend lerinde üt ıtar unyanın temenmlennı Hararetli bir Fikret taraftan ola-
........... 150 İu. &.cilis Askeri olmak &artıle mücadele~ g rebilirler. F.a- ft aemı•tilerİDİ kendi üzerlerinde cağmı bildiğim mekteb müdür ve mtl-

s'd!..,.. kat bu hakimlyetın u un muddet kendile- topluyor. İstiklil ~e hürriyet . iç~nde essisi, ayni zamanda sayılı edebi t • 

11 
nnde kal c tını um d edemezler. Zaman rahat Y*-)'lp mlrişaf etmek ıstıyen . -· - ~ 

.... llW.ı...L_ (A A) Müdafaa Nazın ve \esaıt b zden taraftadır Bır ıun ıelecek ·11~1-..:- brü ·.ıı.a-~ tah c;ılanmızdan Hıfzı Tevfiği gorecegım 
:--... ltled k • mı~ ce ıı.....ı::1. ve a;<· Be d "....... . 

vaki en onra, avam ~ma- denızlerdeo nazı vapurlan n Sil kalknuş i e küm zih tinin Hetl .. rmuta masası ~·da bır tale. 
lıet olan beya atmda h rbın uç h ' ı rd n d n ı t yyarelerı alkacak - mye mı er arası mu- besile konuşurken yanına girdim. 

P.arfmda Fransaya s&ndenlen tı nuehetler sahasından kalktığını gör- lııl .. dürün yüzu lcla ışddı rd 

0 
ft'ı mecmuum:ııa. 150 bin ki- Porteki& Ve lspaayuua Vaziyeti mektell başka bir idealleri olamaz. ~ Demek H=ku y;;· ~ ö ~ 

ıs ld u u ylem tır. tçlennde Madrid. 11 (A.A.) _ B. 5a1aı1nn nutku- Bu icJea.1i de bugün Fransa ve lngil- . ., Y 
""-.......,,. tıon tecawz atırl kt n tank- , __ ...... _ "._ ____ -1 bu tuk ._ _ _:_ - _ w.a.a..1-. f...a le mı · ·· 
~ ~ . na-~ - ~ ..-- nu -~ gome aNDL .. n muazzam QJ.a· 

8efiktaşta Dün 
Akşamda Ekmek 
Bulunmadı 

"-eııl de tftertekU vesaı~ 25 bin tan 1span)'Ql _ Pwtekiz ademi tıeca pak- kirhklarda ~b tmiş _ •. Sonra yanında oturan yqlı bir a 
~ ~ır hız ya utramadan nakle- tının takvi7e edilecetf manasını çıkarmak- Cebrü .,,,;..ıdeti us e ı. .. ı, ... !~~ydo- ta döndü; c- Evet, Jlelilttaş f C!ları araunda 

tadar G 
·"- ruz. pu ve ~ı a ._ ___ . bir .. u..1n Almaa . azete ....,or ki: hb . . - U111&11 ınanamıyor ı.unu. Tun bir anlqma vardır. Fakat bu anıapna .aı.ıf 

- ...... Komisyon• cHer iki millet doimakta olan Sovyetizm Almaııyaya tA9p 118 etüriyor. sekiz nda "di lrt.ebo geldiği unu daha ucuz tedank etmek, ekmek çef-

ı....... Tepluldı tehlikesine karp müştereken c:ebbe alma- lngiltere Bapekili Mr. Chamber- yaşı 1 
me .-.. nllerinl bir örnek çıkarmak \e tevzhıtı da-

~va. 11 (A.A.) - 28 eylülde hdırlau lain'in l'rama tarafından verilen bu ~:. l!faeık bir çocuk ... ~ tJllll ha muntuam yapmak sfbı m\bıbet P7e-
~ ile Scwyet birliği arasında Bitler~ Oiıll)W' cevabdan haberdar bulunması ve onu di buyümtlş, kocam~ bi_r delikanJı lerle kurulmQftur. suıoruaı bubnnm ._ 

flllilea doathık hudud muahede - Paris, il (A.A.) - Bitaraf IJir memba- tasvib etmiş ohpası zaruridir. Mese- olmuş. Hukuku da bitirmit hem. bebine selince o da fUDdan çılmlllbr; "7· 
:-1' 4 ~l tarihli protoko- dan wrtıen bir habere inanmak llzım&e- lenin haiz olduğu ehemmiyet cevabin Ve bana baktı: ~e fınnı bir kaç mQndür tamirde ol-
~ hudud meaeleleriıf - - leeek oluna Hitler bu hafta. Alman ordu- şeklinden siyade mülhem olduğu ._ - Buyurunuz... dutundan çalıpnamaktadır. Bu fıruun çı-
~ ...__ ı.-..:-' .._ __ : _ _:.~ Jannın bqkumandanbiuU derubde etmek • ....c ft felleft telikkilerdeclir Busı Kendimi tanıttım. Derhal yer ı& kardJtı 7evmf79 Udbin ekmek diler Be • 
... .._~ ....-.:&ye ~&lfi~ .... üzere prb cebll-IPW lldecekUr. ,_ • terdi• fikbıl fınnlllnftda imal edlJmeldıedir.Bumln 
it........._.. olarak muhtelif bir Alman - Bu talrcllnle, G6rllll. kendısuıe veldıet noktada Pranaa. ile lngiltere araam(la · • . . ne.um. &ıı.nae ..-ı bul vapur w .... 
~ ........... toplanmlftJr. Bu edecektir. bir aynhk olabileceğine ihtimal ver- . ~ ~!leym bakalım pıret.eo Bey.. & .Bdll Tevfik tirler ....... fJnDJlınnün IHI kadlll' ek 

~)Oa, iki hlkhlet arumda ta- -leDdlll .. lil"e. Kitlerin )'llıhıwn har- met gaflet olur. Çünkü harb gibi BiZi ~ • • • mek alıluflardır. Fuıalardaki bu ekuklilr 
eyu f tler h dud bi ,.apılmw mkk•ndeki bulull.pllnı. bir büyük bir~- iki efkin _ - Bıllkıs efendım ... Ben .m din-ıdOmaekte •er llir sıra taJdb edDine farkedillnce halk sebesiz ,.ere teıq .- -t-. ...__. )en meıuıa u unu kae Wle7'9 tabim edilen mtrlmbarblyenin . . • • ~u lemek içia geJmiftim Bilmem ,__6 • tüphemiz ld IPikret.e de aıra plecektir tererek bir elemek buhranı var zannile tı-

111......~ teabitle muvazzaftır. Ko- yaptıtı plAn )'erine kaim olacaktır. mıye memleketim ıdare eden hilkd • . . . ., . . • • . · nnlara hOcum etmfı ve her ıon bir eluMk 
~ iki hWWmet hariciyesi ile Bir v Daha Batmldı metler tarafından karar verilebilmesi ze ~.mı·.··. ~t e~ ua B6yle ~ gibi ~ btıvlyeti ta- alanlar üç, art ekmek almata kalk...-11-
-.... ile dahiliye Umemilllrind apur . . uzun uzun dtişilncelerin hesablann kete i§tirakinızı nca ediyo{Uz. ayyün etmit ve eaerlen meydanda o- ıar hadise de bu J(i&den bü)'Ümüftiir 1111 .... ._ln'L .,. __ ::.,. Almanlaren d 8k!01k~Jm, 11 (~) -

1 
dcVistudlvbismtı m

1
: bir neti-; olmak ı·cabed' er. ,__ .... _ Ateşli bir Fikretci edasile: lan, memlekette alacağı mevkii almış ıhıi,.a karplamak ıçın deuud ,.eniden· •-

Ullll". nuaı-, .... na, e 1 s\ eç vapuru, 5ıma enızın e a rı ~ vn.aua n- :-.ıı-ki .. ,r:•n-et• .ıı. lan bir k ka birin . ımuf sef t .. mlflır. bu mUlihazatann yanlışlığuıı isbat - gıçıı gueten&MK: r ııu m •- o adam hakkında bugünkil gi- me çı rdık. Fakat bu muddet zarfında 
~ B. Harı-,_ cı u-vy~- taramUS: MureUebatmdan ı kil& bır vapur tara- edecek vıe ~ansa ile lngıltereyı· ne- bidesini mi yapalım, yoksa eserlerini bi mübayin fikirler, bilhassa münev- bblrndiki saat halk ekmek bulamadı. Mesele 
tı....~- \O&e ve ~ ~wıı:a r elan k t k .: ,-. . kal ~ ta daki "k" zıd 1 d . . u an ibarettir.> ~ harici ,_ . ı;,;;.; rta A m urtarılarak .ııkoçynda ara,J'a çı- tice hakkında ömidsizliğe· sevkeyli mı ya un . ,, rzın ı ı ve ver er arasın a zıd ıkı cereyan bulun-
'-. ye aoa>•!lel'aae• O V• karılnnftır • thıak l 1 b k kı lek . . Vaziyet bitaraf bir &özle tetkik ed 1di i 

~direktörü B. AJeksandrof · yecek hiçbir hadise hiçbir vak'a gö- m aşa 1 sua e ceva verme • sa- muı mem et mtlnevverliği namına z nan balkı hakl bubnalc 
~ etnıektedirier. rülmilyor. Zaten mUntazar olan Rus cası ismimi kanştırmak dahi istemi- hakikaten hazin bir haldır bence .. Bir Be$iklatta bu ek~ek buhran=~ =~ 
~ .... ya Mı ~! Finlandiya da Sovyer- iktısadi yardımmın biraz daha vtızuh yorum. . . . ... az_evvel de ~igi~ gi~i .. Ya ~n~r kua elmektedir. Belecbyenın bu ışı ehem-

11 (A.A) 1'uJ bah aazeteleri peyda etmesi Almanyanm mukad - . - Pekı ı;kret hakkında ne duşu- rn~evver ~llerdır. 'Yahud bır gos- mı)ftle ıozon e alara ecri urette h re-

A ıbe nden bah· iare Mukavemet der ve zaruri olan mağlübiyetıni an - nüyorsunuz ··:· . .. .. tenş he~esınc kapılmı lardır. kete g beki yocuz. 
cak biraz geciktirebihr. Bu gecikme . Hıfzı Tevfık manalı bır gulumse- Çünkü bit' adam memleket i~in fe- !!!!!. !!!!!!!!!!!!!!!! •• !!!!!!!! •• !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9 

Ed.Mk ise daha 9yacie Almanyaam 'Ul'arl• yışle bapnı eall yarak: . _. iıle onwı fenalJP.ada bütün müaev- m en bu)'ilk ~te kav~~ ._, 
~ blçbir aebeb 70ıttur Bu ıtı - UltıV nadır ft belki Rusyanuı tell)enni et- - Tam bır güetecl ta'bfyesı itte. ftll'lolo lttHwl ecletltit .. Yoeok epr i,t adam cfbi &ördU. 
tftl ~n bldaJ'etinde İttihaz et- (Bat tarafı 1 hMli ..,.,._..) tiği de budur. Fakat böyle emrivakilerle an~et yap- hir adamsa onun lyiliti haJdnnda yi- Oranın tekimWllne blWlD pa-
r._ muc bince bitaraflığını muba - reisidir. Mumaileylı, Moskovada ya • İngiltere ile Fransanm harbi gme ~ olur mu ya? .. Bu takdırde ben ne tam bir iti!if hami olur. Bu ol- IU ile cahlb. O yıllarda Galata 
I' ~· fapan,J'ada General Franko, pılan Estonya • Sovyet gorüşmeleri- almak için tibi olduklan düşilnceler sı~ ~aal altıya kadar cevabımı gön- mayınca böyle zıd telikkilerde bulu- sarayda talebelik e~ olan bazı ar-
'41nıarae rp pn bır devletle ıttifak ne iştirak etmişti. bir buçuk aylık bir harb neticesinde denrım. nanlann ya mUnevverliklerind • kadaşlarım anlatır kı Tevfik Fikre\ 
~ -.ı:.:•n n Jehincte har"Set etmıye- Eski Başvekilin oğlu 1lmar Taen- doğruluklannı fiilen göstermişlerdir. ~eslek icabı mı, meslek tabiatı mı hud samimi olduktanndan şü=~~ ~~- mektebde yere dillen çopleri kaldıra· 
~ .:.~-=~-~abouis, ayni misen katledilmiştir. Eğer Alınanya Lehistana tecavüz et- nedir? Bil~m! .. ~~ su~tle atlatıl: mek llzımdır. Işın doğrusu da budur cak k~ar ~rayı n_ıanen_de, maddetea 

'111 ten. ederek şunlan yazıyor: Bir Leh Şehri Litvanyaya Verildi tikten aonra Denziğ'i ve Koridoru iş· mış olmaklı!Pm düşüncesı derhal ~ı işte. de temız ~ormek ~U:~·. . . 
t... ~ ftlnız kaldıtun anbyor, hakıka- Rila. 11 CA A.) - Moskovadan verilen gal ile iktifa ederek ondan sonra bü-~ Her ih~ karta üatadı bir- Hıfzı Tevfik .. sustu ... Yüzüme bak- Mektebm tekimWu ıçuı birçok Jf-
' ~Onun için kendisine bir müt resmi bir tebliide bildirildijine eör"e Sov- tün dilnyaya devletler arasında, mil· az aoyletmek istedim. tı ... Ctilerek: ler gördü. Bu eeerler meydandad•r. 

lllu.; n taamız etmiyoecelttir.> ,J'elter ıtırı iı Harkıxe Koma.eri Molotof letl haki da ilsa t -Teşekkür ederim efendim! .. Yal- . • Fikret miidürltikte iken n•IUmleria 
' baclın btltiil ıtıı bir vaziyette bu ıle Lltvanya Hariciye Na ın U b 71 aruın- er ve ar arasın m va bö 1 . -.I - Fakat işte kanfmıyacagım de- . . 
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-._ ~ bir nriltteftldnin 
7

ardunile ken- da yapalan müzakereler neticesinde dQn ak prensipine mÜBteDid samimi bir sulh ll1Z Y e. b~ ~edı~~~~ çık~ e~- diğim halde yine bir sürli şeyler söy- tayuu ve kıatelyevm mmeh Jillden da 
_. lll6tteak bulınala çalı"1C8ktır.> pm bir pakt imza edilmiştir. teklifinde bulumydı o zaman Fran· rafı~dakı fıkırlermızı öğrenebılır mı- lettirdiniz bana... Bunlan yazsanız layı o zam•nkı Maarif Nam Em -
~ TabouJa, Hitıerin etrafında bulu - Bu pakt mUC1bince 1120 senesmde ~ - sa ile lngiltel'enin sarsılıqamalanna ytm · ·· kiti gelecek .. tam bir cevab oldu zan. ruJalh Efendi ile araa açdda. Bu iti-
-.; 1ıılr kendisine Marepl G6rinsi ,·eya lony~ tarafınün Ukraynadan alı~an Vıliıo imtrln yoktu. ÇOnldl Almanya milli- Şiddetle gözleri pırıldadı: nederim. halle muvaffak ola•Mı w C}Ok .eri-
~ t.o,Qk Phabeti Ramaya ~- §ehrı ve mmtakası Litvanya;ya ıade edil· • • da _ , .. 
lltıa ~ ettiklerini ldd a etıMkteclir. mektedir. • yet prenalpJe?nln siperlerı arkaauı - Böyle bir cereyan varsa sun ıdir, Güldüm ben de, ve tepkkür ede- itteemfir bir adam olduğu için -*· 

1
..._ "-1fal IU o1acütu': Herh ngi bir Avrupa de\leU taraündan çok aaj!am ~mevki tutmuş '?.lacak· samimi değildir .. dedi. Yabud bu ce- rek: tebclen büyük bir fıüziinle aynldı ft 
~ ~ lqeei için müzakerede Litvanya arazwndeh Sov,et Bırlijine bır tı. Bu mevzı onun davasını mudafaa reyanı açanlar memleketin hakiki _ y a1mz bir tek sual daha M.. _ ayrıldıktan sonra da hastalandı. Pik-
i_ • tecavüz ve)'• tebdicl J'apıldlil takdirde .. husuaunda bUytlk toplarından, sayı- münevverleri değildir. Veyahud da . ., ·· usa . • . . 

~Abrıan IUlb teklifterinin mflkemmd ıcerı 7arc1ım dahil obnak üzere mütekabil ıa-...1.....:....&-.- k daha f yda . . . . . . . ade edersenız.. retin hastalıgında bile bu denn teea-
BlZ ,,-.... cıuasu ço a bunlar kendilerını ileri •tirmek. l8UD• 'U d k' bu 1.-..1-- ---- t . ak b" de -~-·· ~ .. bunlann kabul edilmesi llzun bir yardımı da derpif e71emekt.dir. Bili- verecektl Toplann mermisi tükene· !erini k dileri . tanıtmak . . - ı.a em ı ...._.. oldu ... Buyu- ounua mınnı aram ıç ~ 

' t~ 1ef1erin1 tnandtrmak. hare tanzim edilecek hususi bır itillf ile . • • ~ en Dl istiyen nm.. bir hareket ve dtqılbıce olmaz. 
it.. ~~ne l6re von IJtvan,J'adaki SoV7et Iutalanrun milttan bilir, tayyarelerin kanadları kopabi heveqkarlardır. . . 
""'--~ 4lln tıalpJ'& mahrem bir nota ile ifeal edilecek maballer teaait edilecek- lir, fakat hakkın ve a~e~ ~us- Bana gelince: .Ben Fikret hakkın- Diye_g~ sualıme hl.Zll'landı. . Sonra~! Galatasara)'dan ayn-
tıı.~· Bu notada, A~m bü- tir. lu ve bitaraf vicdanlar üzenndekı te- daki fikirlerimi daha "Nafi Atuf un - Fikretia Galataaara)'dan çekil- hp"koleje gitmif cleğildir. O Galata. 
fla......~lala llltlerin nutkunda zikre- Bir ve nüfuzu gittikçe artar. • ,, . " mfl8i, koleji tercih etmesi mi demek- rayda balwıduju aman da kolejde 
~ '-lmmn ildi tutuldutu kay- Ru ihtİ• Halbuki Almanya böyle yapmadı. çıkarmış oldugu Muallim,. mecmua- tir iiatıdım?.. hocalığı vardı. Binaeaaleyh "'Tevfik 
-~tr. manya zat Lehia blr ...... ..; .... u 8lDlD fevkallde nüshulnda )'UDUI - . • ııııın.~· bir-"-'- Ü iade ..... ha_ tıııı.:.:::.Clla Jtlb1aen . - tanı yanguı yenne ,.-.ıı;•.u.- bm ve Fikreti sırf edebi at tarihin- Sualimi 90Duna kadar dkıliY!,!lli~ &'ıanı"' .1.wa. m euen . ,.....,-
~ hnM-..~ ~ tekliOerı dedıal 1 Ef adın 20 nt k onu emret a1tma üb ve sonra, İn - . .. . y . ceğiai annettireft bir ı-...:-ı ·ıe .._ .... _. malD.lk iPin kole'- ..ntti üü tarihe ....... -~ haber vermektedir. r a o il . . deki Fikrete gore tarif ettim. Boa - ~ l ~ ....- .,. .... _, 
~ ,-,....., ı:r NCIUftlle ... et_., ~ltere ile Franaaya ~k ve teh· dan bugün de riicu etmiyorum ve e- &alladl: ve ~ hakıkate uyauyaa bir ef.-

"•~ Alman- Sov7et ittifakına kar- M • t v • dic:Uerle ~al111k tath diller dokerek demem de. FCer bugiln edebi zevkle.. "-Bu varid cleğildir. diye kartıhk •nedir.,, 
~ ~ b1*t.tlemektıedll. Alman- ezunıye arıyor geJ1ııD bir sulh konferansı adi al~~ rin Usanın değişmesine göre Fikrettıı verdi. Temk l'ikret, pbsan·t;aıata- t.;;eriye girenler ft müdOrleri 

~- ..::::. .. _.,.,. ,-aı par- BOknl. ıı (AA.) - bt haber alan mah ~ = ::~keıJelim ~ben m8;: birtakun eksikler varsa bunu müna- sarayuı ~tun~-~· Burada okumuş- ~llllD&k ilti,.a taiebeler o adar 
it~ '-'-.:.::-ilet': Mler, Rulnall78 baaavnm 171 bir t111 nı :: baar : bak.:. de- kaşa etmek bile caiz olamaz. Bir sa- tu. il~ bitirince de en biriDd çoplm.. bekleliyodardı ki... Yelli 
-... ~~. r.... ~ ~~-Devlet..-..~ eli~~ redded:esinden daııa natklnn phsiyeti, kendi yapdığı ~y~ı ~lata.sarayda hocalık etmek- bir sual aormağa utandım. Ancak llir 
~ bir lll8clıletle lganOphme karp • - ..u, ~ -~ ~- tabu olabilir" uman ve muhite göre ölçülmelidir. ti. Nıtekım ,.ek gaç yqandayken o- u ela mldaoğu etmek prtile topara. 
~ta~· llCU DU11er1n ....ı = ve ne -... Oaldd y~ Fikret, yqadığı aman• ve muhite raya h~ ve 90DI'& Keenıtiyette ~ bilcfitim !otoirafım alarak ~ 
~ -- a lıed.a btlDllk Po- aızwa..,... edildlliM llre. Bt•aqa il 1 I•" göre ia yapmıı bir adamdlr ve o im de müdür oldu. ltt:e bu sırada kendi- ve aayp ile aynldım. 
=""' - .. tılllrilll ..... '* BOlta --·. • --- tt 1 .. illi "'Jl' ..,. 

~ llQretl __.. ............... Uıtl7at .ındma. kmdllerlDe ahi zirat • a I k bugilnkli ölçillere vurmamak lbun- I . 
~.,..,... ... Yml • :r°8 :..=:.---• aGnllk bir .. yva ~ ta dolu tah- dı~. Memlebtimizin sanat adanılan stanbul Lıman Sahil Sıhhiye Merkezi 
~ ~ <~: -n.111 •••·:: ... ,,.. ..,lılla& rıbat yaptı içinde boğdurulanlar, öldtiriUmler Sabnalma Komisyonundan : 

lıltrlk '*=~il o- Jlilknl. ıı (A.A.) - .... ..._. .... kat- Ayvalık, ıı (A.A.) - DilD ıece sala - ~~~-~-=-~· Umum mildürlilk IWlbatı ile t&ira iefkillta iPn il kalem evrakı m•twaNI .-ı-
~ lılltı' -Ha ft ta &l;rl8 ,__ liDllllD'-' w illa BOkn1fe ı "ı "W nakla pim mütbif bir dolu Jluradeli ki- ""'6\&uuuu.-~--. '3- - munelerine ıöre tab'ı ve cıld17S açık eantmqe Jtenulmuttur • 
• ·~ • Mldlat :PP'JnWdaııh•. Geçm llllfta ~ 7inden HllCI Osman kl)'One kadar lDan8n çillemez ki. ı - Bu ilin t.ahmm edilen bedeli 1271 llradır. 

!l ..... lldt ......__ ,.-.. na ~ • cim fala k.am8aüat t.w· .... .,an IB1ntılkamlda blQ1lk tahribat Sonra l'iluetin eaerlerini yetmek Z - Bu ile aıd nilmunelerin llrülmeR "e parwz olarak ftri1ea .-tn••• •ill 
w-'lılt~ • 'rtı Mr'"ıt: idi ...,...... yapm...,. • .Çak bel t etu w cGze1 olaD mah ise ne maddeten, ne de manen müm- aJmmaa için LeYazun memurtutana mtlrac:aat ...,_elidir. 
~ ~ omçp '*:,.... · Aftlllll' 0..8' n.p .... .uı bu dala netk;ıee1 ftlr.Undlıı evvel alııe- ' • 1 - Eksiltme ı lldac:itelrin ım cuma &Oaıf1 mt H • Oal...,. ac.-uatata-
~ ft.,. ~ ...,a lılr = lllknlr 

11 
(A.A.) _ •B ılı> tan "'""'o' ve barab olmue&ur. Bir cıok kilndilr. Çünldl ba eaerler yalaı.a ili: pap sokalında mezk(lıo merkez eblltme komla7cıaunda ,....alecaldY" • 

......_ • • •• ,, - _ ı.ratmdMl 'ntaatıa y•lerde &Qlat 7ü&de ell17i bulmaktadır. le hifızaJannuz o eaerlel'dea yem f - Bu ile aid muvaldr.M tanimt t5 lira n kuruftur . ..... .:. ... ~· = Jad- iddian::.:.,...... ... lrbodeld ..... ~ • • - • aflshalır çıkarabilir. a - Eksiltmeye lirecelderin ınt 7ılı Ticaret Od vemkM9ı Ptermeleri tart-
IQa bMeı•• kendinin çok fevldD Rum• anlafmuı üzwine. Rumen matbuatı ...,_ ~ UfMlır Beyketiai diJrmelr meM'

1Mbtde ile.. br. clltl> 
S-; ~ teeld1 tıtm.aııe maDi olamı- Mr dola .. omub AvrupUı bloku t.fekldllil Tokyo, l1 (A.A.) - 110 daıa fala Onan beykeliııi dUm'9'mD evvel hey
~ na.- .....,.,,. pek ~ tmHpmden .-. 1t1r ~ ...._.. •- hariciye memuru, H&rici1e NU111 eli dilrilecet yeni ftJ& elkilerdell 

- .~ bbe ZU'U' .lns edebll9- tlıılids· vekilliğine iatifalanm ~- mgblan da nıdlr. 
.... Y& ........... Jıd1. Şimdi biJıe ,.. Sof7ada pba 1i9vo p ....... n, ldlgik , 

DEVLET DENiZ YOLLARI iŞLETMESi 
UMUM MODORLO(;O il.ANLARI 

te ~'esaeıl ....ı- W1ıf1 ...,._ ~ Almaa tehll1reehd ~ makla ......,.., lclıbmııla ma,terek hare - Bunda derJaa1 80l'Clum. 
~. Vaııl L:e:lf::::M.t ...-.. ~ melra'"' Onlv...al P tlli ta- kette bulunmata _.....bir BaJbn bJo-'*-..::- -- - - u: 'I ~, il u.r--L Umum llDdDrlllllltak telıalla -tnll. aumaraa t/111• ~ -.... 

~ .. ~t..a.:: insan lhtl,Jatıma vardır. llM nıfı•W ......,_ ft .... ~ kuıuuı tepklrAIQ lmHnwı kQM.rllT k- L-re .ı-v •,. •- .. ~ l'-ııliil"eli==pa·--=~Y.=··;.;=;.;:.ı:ım=---------==--.1 ı.-cıırtabt ı-l 1ı1r tır.~' r ·n'ıı'...,..._..lml- fıedir. Kemal,, Pili- BunJana ..,...._illi ren • ••-ttllltar. ı. oluaur. .-ı. 
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Milli MUCADELEDE ~ 
; it N i ll<ın 

YAZAN : R. YALKIN 

Kaymakamın Tebliğine Ali Bey 
Acı Acı Gülerek Cevap Vermişti 

ı"EN1· 8A:'BAB 

ADLiYE. 
VE POLll 
Bir lrz Düşmanı 
Mahkom Oldu 

Biı' mi.ıddet evvel, Sütlücede, deniz ke
nannda oynark<'n bir kenara çekerek İb-
rahim kız.ı altı yaşında Makbulenin ırzına 
geı;ıneğe teşebbüs eden fakat orada bulu-
nan kadınların gelmesi üzerine bu emeline 
muvaffak olamıyan 19 y~ında Alunedin 

Amiral muavini, hir ı:üphe yok ki, taka kumandanı Ali B., maiyyetinde-
-. "cf Birinci Agır Ceza mahkemesınde yapılan 

kumandan Ali Beyin bu davete icabet ki kuvvetlerle, ilerlemek ve işgal sa- gizli duruşması bitirilmiş, Ahmed, dün, bir 
etmiyeceğini pek güzel biliyordu. Bu- hasını genişletmek istiyen mukabil ı:cne sekiz ay hapse ve 20 lira manevi taz
mınla beraber, mükalemeye bir zemin kuvvetlerle müsademeye atıldığı ve minat vermeğe mahkum edilmiştir. 

Samatya ••mtlnl eoyan
lar yakalandı Beden Terbiyesi kursu talebeleri muallimJerile beraber 

hazırlamış olmak için, binbaşı Tcv- sabık Edremid kaymakamı Hamdi 
fik Beyden, kumandanın gelmemesi Beyin de. civar köylerden topladığı 
sebebini sormuş ve bunu pek açık o- fedakarlarla cephedeki aslanlar ara-

1 .. Dır müddettenberi Samatya ve Yedikule larak da öğrenmişti. Ve nihayet dile- sına katıldığı haberi de sız ıyan yu- ideal Bir Beden Terbiyesinin 
Şartlarını Haiz Olan Spor 

Bütün hl d civarında muhtelif ev ve dükkanlara pen-diı?i mev<r.ua girmişti. İtilaf dcvJetle- rekleri biraz olsun fera an ırmış ve 
~ cerelerden, duvar delmek suretile ve dam-

rinin Ayvalığı işgale müsaade etme- ümidle doldurmuştu~ 
diklerini ve torpidoların yanlıslıkla Halas yolu arıyan gözler, muvaf
geldiğini söylemişti. Binbaşı Tevfik fakiyet müjdesi bekliyen kulaklar 
Bey, bu mülakatın vukubulduğu ge- hep Ayvalığın yarım saat şarkında 
miden ayrılacağı sırada, hakikaten o buJunan Muradlı köyüne, Ali Beyin 
torpidolar da demirlerini almışlar ve karargahına dikilmiş ve çevrilmişti. 
limandan süratle ayrılmışlardı. O günlerde vaziyeti tedkik için Ayva-

0 gün, bir iki saat sonra, amiral lık civarında bulunan Balıkesir mu
muavini, kumandan Ali Beyle tekrar tasarrıfı Hilmi Bey, avdetinde Ed
bir mülakat icrası arzusunu izhar et- remide uğramış ve kaymakam Beyin 
mişti. Kabul edilen \'e yine torpidoda evinde misafir kalmıştı. 

dan gırerek eşya ve para çalan Soliri, Ko
ço ve lbrahlm yakalanarak Ltdliycye veril
mişlerdir. 

Dün yedinci sorgu hfıkimliginde yapılan 
sorgularında suc;lannı itiraf etmişler, üı,;ü-

niın de tevkifleri ne karar verllmiştir. 

Bahçıv•n Allnln ı,ı 
Sor gu hlklmllAlnde 

Topkapı dışansında, Yılanlı Ayazma mev 
kıinde yana5masmın, kızını kaçırması se-
bcbile bag sahibi Bahııeddini bıc:ak ve ta
bnn('a ile yaralıyan bahçivan Alinin tevkif 
edildiğini, oğlu Orhanla Hacı Bayramın 

serbest bırnkıldıklarını diin yazmıştık. Bu 
hususta tnhklkat yapmakta olan müddeiu
mumi mua\'inlerinden Orhnn Köni tahki
katını bitirmiş, işi, sorgu hakimliğine ha
vLıle etmiştir. 

HENTBOL 
Yazan: Hüsameddin GÜRELi 

Pazar günü Fenerbahçe - Be9iktaı 
maçından evvel Spor Eğltm•n kursu ta
lebelerile Kuldl Askeri lisesi talebeleri 
ara11nd• Hendbol müıabaka11 yapılaca• 
ğını blldirmlttlk. 

Beden terbiyesi mükellefiyet kanu -
nunda mükelleflere yaptırılması mec • 
buri oyunlar arasında yer alan Hend
bol bizde timdiye kadar ukeri liseleri • 
miz batta olmak üzere bazı okulluı • 
mızda oynanmı9 bir ıpordur. 

cereyan eden bu mülakatta, amiral Mutasarrıf Hilmi Bey, Edremidde 
muavini vaziyetten ve İzmirin işgalin- de fırkacılık his ve mün:ızaalarının 
den bahsettikten sonra, bir münase- şiddetle hüküm sürdüğünü bildiği i
bet düşürerek, Ay\'alığın müdafaa e- çin, halkı tenvir ve irşad etmek lü
dilib edilmiyeceği, müdafaa edileceği zumunu hissetmişti. Yapılan bir top
takdirde bu hususta lstanbuldan bir lantıda, hazır bulunanlara, memleke
emir alınıp alınmadığı hakkında, ku- tin maruz bulunduğu felaketten ve 
mandandan bazı istifsaratta bulun - kurtuluş <;arelerinden bahsettikten, Ortada, biri Aliye, biri de oglu Orhana 
muştu. Ali Beyin müdafaaya taraf- ümid ve teselli verecek bircok sözler aid olmak üzere iki tabanca mevcuddur. 

- BLıhaeddınin bunlardan hangisinin kurşu-

Bir iki ay sonra Beden Terbiyesi E· 
ğitmenlerinin bölgelere yayılma.ile Tür 
klyede esaslı bir surette tatbikine baı
lanacak olan bu sporun umumi kaide· 
!erini fimdiden okuyucularımıza bil -
dirmeyi faydalı buluy

0

or, ilk yazı ola
rak Almanyad• bu sporu tahsil etmif 
kıymetli ıpor mütehasaısluımızdan Hü
umeddin Gürelinin bir yazısını tak -

dar bulunduğunu hisseden miralay, söyledikten sonra: 
bu defa da. İtilaf devletlerinin A~va- _ lş bir memleket davasıdır. lt

lığı işgale müsaade . etmed~k • tihadcılık, İtilafcıhk gibi sıfatlar, si-
lerini tekrar ve . teyıd eyl~ye- yasi hayatta birer te.şekkül etiketi -
r~k . mülakatına nıhayet ~ermı~ • dir. Bunlar, meşgul olmağa değer 
tı. Bırkaç. saat sonra da.' t?rpıdosu ıle şeyler değildir. Yurdun çocukları he
beraber lımanı terketmıştı. men elele verip birleşmeli, sözleşmeli 

Epirohi torpidosu, limandan çıkıp, ve üzerımıze çöken bu felaketlere 
Dalyan burnunu dolaşırken Ay''.ahkta mukavemet etmek için milli bir cep
bulunan mümessil Hadkinson y~c te- he teşkil etmeli. 
tefonunu açmış ve kumandan Ah Be- Ze . . d k .. 

1
.. ·h tl 

• . . mının e ço soz u nası a er ver 
ye aynen şu malumatı vermı§tı. . . B .h ti ·1 h 11" H" . . . . mıştı. u nası a erı e ma a ı ur-
"Amıral muavını mıralay, Yunanlı- . . _ 

nile yaralandığı, vücudiinden çıkan kur
şunlar ve tabancaların tetkikinden sonra 
tesbit edilecektir. 

N• lmenln blkrln l lziille 
eden Mehmet mahkOm 

oldu 
Geçen sene eylülünün ı;on on günü zar

fında Seyfeddin kızı 34ı doğumlu Naimeyi 
Mecidiyeköyüne gezmege götiirüp içki içi
rerek bikrini izale etmekten suçlu Mehıne-
din gizli duruşması Birinci Agır Ceza mah
kemesınde bitirılmiş \'e dün Mehmed hak-

dim ediyoruz. 

İcrası ve öğretilmesi nisbeten basit .. . .. • 
olan heııdbol, zevk ve kuvvet verici l Bay Husamf'ddm Gurt>h 
estetik hareketlerden ibaret bir mü- Ralade bir vücud hakimiyetine muh
sabaka oyunudur. 1 taçtır. Bir hendbol takımının karak

Hendbolcünün vücud hakimiyeti teristik vasfı, o takımı teşkil etlen o
bilhassa koşu, atma ve atlamada 1 yuncuların çok güzel bir koşu terbi
kendini gösterir. Hendbolde koşunun yesi görmüş olmasile kaimdir. 

· T.. kl · · · k 1 nyet ve İtılaf mensublarını uyandır-larla Ur• erın ışıne arı<ıı maması kındaki karar blldirilmictir. 
: . mak, lttihadcı vatandaşlarına karşı " 

büyük bir rolü vardır. (Sprint), sürat Bütün bu kısa ve basit izahlardan 
ve mukavemet koşularının mütema- da anlaşılabileceği gibi hendbol oyu
diyen değiştirmesile 2 x 30 dakikalık nu atletik kabiliyeti her ~;eyden fazla 
oyun zamanında. tahammül lazım- arıyan, çoğaltan ve daima formünde 
dır. olmasına yardım eden çok kıymetli 

i<;in amiral Galtroptan telsızle bır e- be 1 d'kl . k' tt k Naiınenin Mehmedi içki içmege ve ken-
. alın b ·· · A 1 k s c ı erı ın ve garazı unu urma dı'sı·ı,ı'n bı'krı'nı' ı·zale etınege te«vik etmesi mır ış ve unun uzerıne yva ı - . . . N k tl f k 'ht· " 

ıstemıştı. eza c e, ır a ı ıras ve 
tan aynlmıştır ...• , .. l k d·ı . r· 

Mayısın 28 29 gecesiydi. Alibev a- mu~azaa arın~n ~ctr e ıbmleshı"ku:-umt~-
. . .. . . · nu ışaret etmıştı. stan u u ume ı-

1'e rna göstermesi Mehmı-d lehinde mu • 
haffit seeb olırrak kabul edıldlğinden, 

Mehmed, üç ~ene dört ay hapse \'e 100 lira 
Bu fevkalade kuvvete muhtaç koşu bir müsabaka oyunudur. 

dası gerılerıne uç torpıdonun hıma - . H" . t ıt·ı·f f k 
. . . . nın, urrıye ve ı a ır ası umu-

yesınde askerle dolu ıkı naklıye vapu- • k . . h . t . 
1 

. tazminat itasına mahkum edılıniştir. 
. . mı mer ezının aınane avsıye erme, 

ru gelmıştı. O esnada hu adaya o ge- b -dl . . 
1 1 

t 

işi ancak esaslı bir koşu tekniği ile Futbolün takım ve taktik kaidele
kolayla~tırılabilir. (Stil, tempo koşu- rine çok benziyen ve fakat daha seri 
ları ve çıkış talimleri gibi). ve becerikli olmayı emreden hendbol . oş va erme ınanı mamaeını, an a -

ce yarısından bıraz sonra da Ayvalı- -
1 

t ç·· k.. h t bl 
• . . • 1 maga ça ışmış ı. un u, mu a a a-

ğın şımalı şarkısıne asker çıkarmış ar d f k 
1 

k h ·ı k 
. .. r> arasın a ır acı ı ırsı e, ma a-

ve işgal harcketıne başlamışlardı. Bu- h·l:.r t it t h.. t e 
• .. . mı ı w.e ve sa ana a urme v tün mevcudu beş yuz neferden ıbaret . . . . . .. 

k k t . ·ı A 1 mcrbutıyet daıyesıle, ışgah mutareke bulunan mınta a uvvc ı ı e yva ı- .. .. . .. . 
.ıı.. k · · t·ı· k t 1 1 hukumlerınden gorenler, ışgal kuv -
6 .n ço gırın ı ı ve çı ın ı ı o an sa- . . . • . 
h 'll · · t 'l h f \'etlerını karşılamayı sıyası bır neza-

ı ennı esasen amamı e mu a aza • . . ~ 
··d f · k" b 1 d - ket telakkı edenlerın bulundugunu da-

Ye mu a aaya ım an u unama ıgı h Id ..• . t• 
için, ihrac mıntakasında bulunan kü- a evve en ogr~n~ış 1

• • • 

~ilk müfrezeler, ilk müsademelerini M~.tas~rr~~ ~ı~~~. Be~ın bu yerın
gerçekten aslanları bile imrendirecek de sozlerı, o~lu ?gudl~rı hazır ~ulu
bir şecaat ve cesaretle yapmışlar ve 0 n~nlardan Nı~a.zı Ma~ır ve Ruhı Na
ıırada aldıkları emirlerle, yavaş ya- cı adlarında .ıkı gencı .. coşt~rmuş ve 
vaş, zeytinlikler içinde evvelce hazır- toplantının hıta~ını .~uteakıb, Akçay 
)anan asıl siperlere çekilmeğe başla- da bulunan sahıl müfreze kumanda
mışlardı. nından birer sened vererek edindikle

il 18 • 

Sopa ile yaralamış Muvaffakiyetli bir hendbol oyu - ayni zamanda bir salon oyunudur. 
nunun ilk şartı tutuş ve atıştaki em- Askeri liselerimizde: l.:eş senedir 

üsküdarda Sellimi Ali mahallesinde Se- 1niyettir. Oyuncunun topun her uçuş muvaffakiyetle tatbik edilen ve resmi 
lamel sokağında 33 numaralı evde oturaı1 istikametine göre vücudünü uydur - birincilik müsabakaları yapılan h<'nd-
Yani Pazarbaşı mahallesinde Nuhkuyusu - ff k l t k ·ı ·· d bol b' li l k .. - · 

' . Y . 1 Y .. 1 k maga muva a o ul'}u e mı vucu ıze ame o ara şunu ogretmış-caddesınde oturan orgı Oi u anı ı e av- • • , . . . . . . 
ga etmiş \'e sopo ne kulagından ehemmi- harekatına hakımıyeti demektır. tir kı hendbole çalısaıı gcnçlerıR atle-
yetli surette yaralamıştır. Yaralı teda\'i al- Hendbol oyunu vasati olarak 35 tik kabiliyetleri artmakta \'e vücud-
tına alınmış, suçlu yakalanmıştır. metre mesafeye bir atış taleb eder. lerinin daha mütenasib daha mütcva 

Ş:rd Stadı: 

A'!cmdar - Yıldız, saat 11, hakem: Baha-

... lyi ve temayüz etmiş oyuncular 50 zin ve işlek bir hakimiyetle inkişafı-
Çemberlitaşta Arnavud hanında oturdn metreye kadar bu atışı yapabilirler. 1 na çok yard:mcı olmaktadır. 

Mehıned, gece sant 23 de sarhoş olarak ha- Uzağa atma iktidarından başka • • • 
na gelırken başını duvara çarpmış, sol iÖ- topu ayni zamanda emin olarak bir B h fi 1 k 
zü üzerinden yaralanmış, tedavi altına a- hedefe doğru atabilmek de lazımdır. u a a yapı aca 
lınmıştır. ••• Topla koşmakta topun sevki için bil- maçlar 

Taksimde yıkılmakta olan Caınlıköşkün hassa yüksek bir adale hassasiyetine Beden Terbiyeei lıtanbul Bölgeei Futbol 
yıkılma işinde amele olarak çalışan Salih, ihtiyaç vardır. Oyunda topla rakib Ajantıöından: 
çıktığı duvar üzerinde müvazenesini kay- bir oyuncunun yanından geçerek ile- Cumartesi Günü 
bederek yere düşmüş, yaralanmış, Beyoğlu rilemek yine yüksek bir kudret ve Şeref Stadı: 
hastahanesine kaldırılmıştır. beceriklilik işidir. A. Hisar - Altınordu, ı-aat 15, Hakf'm : 

••• Hulasa hendbolcü seri, kuvvetli, Talip Gürkan.ı?~:a~:~ Emin, C!!vdet. 
Kireçburnunda Direk sokağında oturan çevik ve mukavemetli ol:nalırlır. 

Sadık kızı Fevziyeyi kocası Cemil fena hal-
de dövmüş, kadının şikayeti üzerine yaka- Fudbol oyun müddeti 4G ,, ı.-) 
lanarak adliyeye verilmiştir. Hendbol oyun müddeti 30-:-10 30 

••• Fudbolde kırk beşer dakika oyııan-

Akdenizde Bir Y aJ. 
Gezintisi 

Kana•t Kitabevi - lstanbul 1938 • Flt111 

100 Kuruı. . ti 
Çok yaoıyan mı bilir, çok gezen mı? 11 

halde çok gezen. 1''akat her nedense bizdi 
se ... ahat o kadar heves edilmemiş bir ın~· 
zu'°dur. Evliya Çelebinin hl üı~inde .,u· 
rüyenlerimJz pek mahduttur. 

Esasen eskiden hele gemi ile yapılan st' 
yahatler hiç makbul değilmiş galiha ... Sil 
kıt'a bu zihniyetin tam bir ifadesldfr: 

Suyu bardakta demi9ler, gemiyi diVI~ 
Bizden evvel bu cihan seyrin eden •111 

vukuf 
Alemi berri bırakıp bahr hava11nda yelel 
Bu Ali olH oıı>ıi aklına, lz'anına yuf. 
Faik Sabri D:..rcm isminin müsemnıabiİı• 

nakz.ı olarak durmak itiyadında değildir· 
tstanbuldan şileple Londraya gider, V~ 
hasıl imkan buldukça seyahat eder. e
seneler gezdigini fakat yazamadığını, ba~ 
yazmak imkanı elindeyken gezemedliiJI 
bHen dostlarının nereye seyahat edec-" 
sualine geçen sene ccvab vermiş ve Akdt' 
nizde blr Ce\·clfın yapmıştı. . 

Gidilen yerler Malta, Napoli, Captlı 
Pompei, .Marsilya. Nis, ?\lonte Cal'lo, J\40" 
naco, GenO\·a, Pisa, Floransa, Roma, poS• 
tumia Veııedik. Seyahat 15 mayı:;ta baŞ~· 
yor ve, bir ay sonra, tam l 5 haziranda bt• 
tiyor. 

Eser 189 sayfa. E;.serin içınde 157 resiı1l "1 

demin ismini sıraladıgıınız bütün şehirle" 
hakkında muhtasar ve müfit malumat \·af· 

Yazılış tarzı vakayii güniı gününe hikİ· 
ye şeklinde olduğundan eser çok zevld' 
okunuyor. Ve kitab bitince insanın kal • 
binde böyle bir sı:-yahat arzusu başlıyor. , 

Kitabının ba~ında, seyahat arzusunu; 
cBir seyahat acentesi yepyeni bir Akdeni' 
gezintisi programını göstel'ince az çok bU• 
na ::ıklım yaU!r gibi oldu, hele vapur~ 
salonlarını ve kamarıılannı gö~teı·en b~ 
iki güzel fotoğrafiyi önüme dizdikleri val<l 
son tereddütlerim eridi gitti,> sözlerile biıl 
tasvir eden Faik Sabı-i Duran bir gece de• 
vam eden fena havadan sonra Marmaradl 
iyi bir hava ile ~P.yahat ederek tstanbu1' 
geldlgi zaman bakınız ne yazıyor: cVapııt 
ak~aının altısında Galata rıhtımında yeri• 
ni aldı. Yarım saat sonra evde idik. thti
y<1r siyah kedimiz Kiki biraz ayaklarımı• 
zın altındrı. bize sür{ındlikten sonra koltu• 
ğun kenarındaki mutad yerine geçmiş, de
rin uykusuna devam f'diyor, beslemeınlı 
Havrive tam l:ir av süren gaybubetiıniı
de .ol~n biter.lerin hikayesini çabuk bitir
miş, ak~ıım yemegı için sofrayı hazırb
yor ... eşim, kızım, ben üçümüz de, bir a•r 
dır bumda toplanan gazete ve mecmu• 
yıgınlnrını kıırı~tırıyoı· \'e çoktan mahru
mu olduğumuz bu z.e\·ke kavuşmuş 01nıa1C 
hazzı içinde kendimizi unutuyoruz.> 

Eskilerin sözüne hak veremlyeceğim içil1 
bu reha\'etin Bay Faik Sabri Duran'a ne
reden gcld\.Çini kestlreıniYorum. Kitabı siJ 
de bir okuyunuz bakalım. 

eddin Uluöz, yon hakem: Mufııhham, Kadi'i 
Altıntuğ - Vef<ı, saat 13, hakem: Tarı1C 

özerengin, yan hakem: Ziya Kuyumlu, fi1' 
ret Kayral. . 

Siılı:ymaniye - Beykoz, saat 15, hakem· 
Halici Ezgı.i, yan hakem: Sabahaddin Yn -
raman, Halid Özbaylrnl. 

Taksim Stadı: 

Ortaköy - Kale, sımt l 1, hakem: şıııl 
Tezcan, yan hakem: tsnıail, Hami. , 

Eyüp - Beylerbeyi, saat 13, hakem: Safl"l1 

\çıkôney, yan hakem: Muvaffak, Necdet. 
Galatasaroy - i. Spor, saat 15, hakem; 
hnıed Adem Goğdun, yan hakem: SeHiıTl1 

Aka!, Talip Gurkan. 
Fener Stadı: 
Topkapı - Hilfıl, saat 12, hakem: Refik 

Top, yan hakem: Sami Asal, Neşet Şarman· 
Beşiktaş - Fenerbahçe, saat 15, hakem: 

i\.dnan Akın, yan hakem: Şazi Tezcan, Net 
iet Gezen. 

Sü leym•niye Stadı: 
Galataspor - Davutpaşa, saat 11, hakem: 

"{ecdet Gezen, yan hakeın: Şevki, Salih. 
BeyoğlıJspor - Kaı·agümrük, saat 13, ha

kem: Feridun Kılıç, yan hakem: Şevket 
Yürük, Kenan. 
Gıılata&ençler - Anadolu, saat 15, ha .. 

kem: Rıfkı Aksay, yan hakem: Şevket, Hil-
mi. 

Ayvalık Rumlarının da dilekleri 
yerine gelmişti. Derhal ayaklanmışlar 
ve gelenleri alkışlarla karşılamışlardı. 
ilerlemek arzusunu gösteren bu kuv
vetlere kılavuzluğa, bir taraftan da 
t&şkınlığa başlamışlardı. Bu vaziyet 
kal'§.lsında, kaymakam bir kısım me
murlarla "Gümeç .. e çekilmek mecbu
riyetinde kalmış ve halkın kısmı aza

ri mavzerlerle cepheye koşturmuştu. 
O günün faal neferliğini şehrin i.tıl 

beyliğine tercih ile hayatlarını yuid 
yoluna nezreden, Edremidin bu iki 
ya\'l'usu, Ayvalığa bir saat mesafe
deki "Kerem .. köyünü bulmuşlar, mi
lis kumandanı Hamdi Beyle buluş -
mu~lardı. Sarmaşıp kokla.şmııtlar ve 
kederden yeisten daha ziyade çılgın 

mı da şehirden uzaklaşmışlardı. Bu bir meserretten boşanan göz yaşlan
ıırada vaziyeti haber alan Damad Pa- nı biribirine karıştırmışlardı. Tatlı 
ta, kabinesi, kaza kaymakamlığına tel bir yurd sohbetine koyulmuşlardı. 

grafla şu emri vermiş ve mündereca- ( Devamı var ) 
tının halka da ilan suretile tebliğini 

Heybeliadada Sanatoryom inşaatında ça- masına rağmen soluk fasıl88.l, haf -
lışan ameleden Maksud la Emin arasında fş 1 taym normal olarak 5 dakika hend· 
yüzunden bir kavıa çıkmış, ikisi de biri.: holde ise oyun müddeti daha az yani 
birlerini dövüp yaralamışlar, yakalanarak otuzar dakika olmasına rağmen haf-

Orduda. Spor Faaliyeti Arttı J 
tenbih etmişti: 

"Hükümet Yunanistanla hali harb
de olmadığı için işgali vakıa.ya karşı 
mademki filen de protesto edildi ve 
artık müsademeden tevekki olunma-

M ÜTEFERRiK : • 
Profeaör Whlttemore'u11 

zlyateU 

mahkemeye verilmi~lerdir. tayın 10 dakikadır. 

••• Çünkü hendbol daha çok seri oy -
Gala tada Rıhtım caddesinden geçmekte 1 nanmak mecburiyetindedir. 

olan şoför Muammerin idaresindeki 2474 Hendbolde taleb edilen koşu diğer 
numaralı taksi otomobili, önünden giden 1 ır ~ d t adilf edil 
Mustafanın 1323 numaralı otomobiline bin- oyun arın ır çogun a es -
direrek hasara uğratmıştır. miyen bir vasıftadır. Hendbol oyuncu 
.................. .,..... . .................. su nadiren en kısa yoldan ve mi.nie 

Ayaso!ya mozayiklerini meydana çıka
eı ve nezdinizdeki İtilaf mümessilleri- ran Anıerlkalı profesör Whlttemore salı Bir Çin heyeti geldl tesadüf etmeden bir hedefe doğru · 

nin vasıtasile işin ve hukuku ahcılinin günil vali Bay L\itfi Kırdar şerefine bir 
temin edilmesi ve askerin Harbiye ziyafet vermiştir. Ziyafette Bay Huseyin 
Nezaretinden gönderilmek üzere olan Cahid Yalçın ve müzeler umum müdürü 
emre imtisalen geri çekilmesi Meclisi Bay Aziz Ogan ve muavini Bay Arif Mü-
:Vükela kararile tebliğ olunur..... fid Mansel '\'e Amerika ba~konsolosu Mr. 

. Kaymakam Bey. .ta~~.ul hukume- Amerika ticaret ntasec:i l\tr. Taylor da bu
~ 1s .. • 1 Sathamer, konsolos \'el.ili Mr. Johnson \'e 

tinin bu kararını bıldırdıgı zaman ku- lunmuslardır. 
mandan Ali Bey, yine acı acı gülmüş 
ve şu cevabı \'ermişti: Karadenlzdekl fırtına 

Bir müddettenberi J!usyada bulunmakta 
olan 6 kişilik bir Çin heyeti dün şehrimize 
gelmiştir. Heyet Parkotele inmiştir. Mem
leketimizde birkaç gun kalacaklardır. 

koşabilir. Karşısına tesadüf eden her 
hasım oyuncu onun bu koşusunu men 
veya taciz için uğraşır. 

Oyun kaidelerine göre bu oyuncu
ların üzerine koşmak imkansızdır. O 

Fatih Halke, ·i Tiyatro Şubetiinin önüne gelen manilerden kurtulmak 
Faaliyeti ve onlara çarpmamak için yanlara 

Fatih Halk evinden: koşmak, yanlara sıçramak, koşarken 

- Bahsedildiği gibi henUz böyle 
oir emir alınmış değildir. Şayed gelir
se icabı dilşünülür ve tabii vaziyete 
gore hareket edilir. 

Evimizin tiyatro şubesi 1939-1940 birdenbire durmak mecburiyetinde -
çalışma faaliyetlerine 14/10/939 cu- dir. O halde yüksek evsafda bir hend
martesi gününden itibaren başlıya - bolcü olmak için yalnız hesabsız bir 

ıündenbeıi Karadenizde vukua cak ve her hafta biri cumartesi günü atılganlık kifayet etmez. 
relen fırtına yüzünden va?.ur sefcrle~i .ak- saat 20,30 da, diğeri pazar günü saat Vücude en süratli koşularda 
samıstır. Bartından salı gunü gelmesı ıcab 14 de olmak üzere devam edecektir. birdenbire istediği istikameti vere • 
eden ~ıersin vapuru b~.gün ~tıe. ü:-:ri, Ka- Temsillere gelmek istiyenler daveti- bilmek için harekata tama:;:en M. -Ayvalığın işgali haberi Edtemidi 

)tara bir musibet bulutu gibi sarmış 
~e münevverleri yıldırımla vurulmuş 
(ibi sarsmıştı. Fakat, Ayvalık mın-

radenız postası yarın otle üzerı, Erzurum · 1 ·· - lidi 
yelerini her hafta çar§amba sabahın- kım o mayı ogrenme r. 

vapuru tneboluya utrıyamadıiından çar - .. b Halk . ~:~1.w· 
1 
.. - ·· · d b. k l anı 

ıamba günü ııelmc.'Si lcabederken bugün 58 dan ıti aren avı -..~ r ugun • Bır en ıre çı ış ar, y ara sapa.-
bahleytn şehrimize gelecektir. den alal»lirler. ilirler ve birdenbire VUI'Wllar fev • 

Spor) ıldm blrlnei t.akmıı 

Ordu, (Hususi) - Cuma günü akşamı saat altıda Spor klübünün senelik fa· 
aliyetlnin arttırılması için kli.ıbı.in bütün azaları davet edildi. 

Bölge bnşkanı valimizin riyaseti altında toplamın azalar memlekette sporculu· 
ğun önemli surette ilerlemesi için mühim görüşmeler yaparak klübün 939 senesi 
yeni idare heyetini seçmişler ve klübün tahsisatını almışlordır. 

Yakında sporcular faaliyete başlıyacaklardır. 
Kfımil Gülen, Sabri Barlas, M~ An.nel Hamdi Alpar, Atıf, idare lıeyetint 

sedlmişlerdir. 1•r.tAIL BOZKURD 
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iKTISADi HARB 
Almanya, iktisadi Ablukaya 

Mukavemet Edebilir mi? 

.x ·SULTAM AZİZ ~ 
NAJIL PEHLiVAH OLDU. 

No: &7 

Alı pehlh·an, çok iyi kalbli bir adam
dı. lı;tanbulda bulunan hemşerilerine nak
di yardımlnrdıı bulunuyordu. 

Halta; Yenişchirde bulunan ustasına bi· 
le biraz :.-ernıayelik gönderıni~ti. lstanbul
dan deniz tarikilc 1neboluya gıdecek, ora
dan da arab::ı ile memleketine v:ır:ıcaktı. 

Arıııwutoglunun keyfi yerinde idi. Hele 
Aziz efendiye karşı üç gureşindc de daya
nışı on büsbütün se\•indiriyordu. 

Çünkü; veliahdın kol:ıy kolay yenilemi
ycceğirıi Ali pehli\•an da anlamıştı. Berabe
re kalmak, ona karşı beşe«, ııltışar saat 
durmadan dayanmak muvaff.ıl,iyetlcrin bü 
yüğü idi. 

Hele, memleketten geldikten sonra, \ e
lı:ıhdc tas çıkaracaktı. üç dort ay Kasta-

YAZAN : M. Sami KARAYEL 

ınonunun çamlı c.ımıaıılarında, yayl,ıların

da, hür ve serbest gezerek alacnğı ha\'a, 
ona dünyalar kadar kuvvet 'erecekti. 

Arnavutoglu, hareket etmeden evvel ve
liahrle Allaha ısmarladık, demek için hu-
zuruna çıktı. 

Veliahd, ~·ok beşlış \'e ııc~eli idi. Peh -
livaıııııı giyınnıiş, kuşanmış karşısında gö
nıncc büsbütün nc~esi artmıştı. 

Keyifli, keyifli hoş beş etti: 
- Ali nasılsın? .. iyi misin oglum? 
- Hamdolsun, efendimizin sayesınde i-

yiyıın ... 
- Eksiklerini tamamladın mı? 
- Evet efendimiz .. 
- Bolca hediye alaydın ... KClYluleri se-

\•indirmek law-ıı •.• 

Sahife :5 

- Sayenizde ht-r :;;ey aldım.. Ben, haksız bir :ıdıım değiJim .. 
- P:ının yetişti mi?.. - Allah vi.ıcudOnüze tükenmez ömürler 
- Evet efendimiz.. ihsan eylesin efendimize .• 
- Paran yoksa daha harçlık versinler - Seninle memleketten ·d tt 

• , . . . a\ e en sonra, 
sana .. E .. ! d. . . . d ıdıpdın olduiun bir zamnn müsabaka yap-

- en ımızın sayesın e var . mnk isterım· Kah""" h k t . . .. .. . . . .. ... ...~~e are e ctınıyorum, 
- Alı, goruyorsun ya .•• Hu sefeı de gw- - EstaJtflrullah r d" · 
· d d d' e en ımız ... rcşı ayır c eme ık ... 

- Ne vakit hareket ediyor un? 

- Aferin sana ... Çok memnunum sen
den .. 

- üç güreşte, ınükemnıcl hareket ettin. 

- İrade buyurulursa yarın .. 
- Ne \"asıta ile gidiyorsun? 
- Yelken gemisile İnt-boluya ve oradan 

da araba ile ... 

- Çok ı;:ilzel .. 

- Son güreşte ben hatah da\Tandım... - İstersen ~lderken ;>:ınınıı bizim aga-
lardan birisini al. .. 

- 1lkten kendimi yordum; yoksa, güreş 
benimdi. 

- Sen, tam pehlivanca hareket ettin ... 
Ve, istifade etmesini bildin .. 

Fakat; döııuştc sıkı gel; bir güreş 
daha yapacngız seninle .. 

- Çok yoruldun ve üzuldüıı ... Seni mem 
leketınc bunun için yollıyorum... Daha 
kU\' ~tli gelesin diye... Göriiyorsun ya ... 

- T~ekimr ederim efendimiz ... 
Ve, ilerliyPrek veliahdin eteğini Cilıtü ... 

Aziz eiendi de, bir evladından ayrılıyor _ 
muş gibi pehlivanının sırtını ok~<ıdı. Ve 
goı.Ieri yaşardı. 

Arn:wutoğlu, sarayda bulunan beylere ve. 
agalara Allaha ısmarladık, diyerek aynl- • 
dığı zaman her biri oldukça büyük boh
çalar içinde hediyeler vermişti. 

Hatta harem dairesinden bile bir bohça 
içinde muhtelıf hediyeler yollanmıştı. 

' Devamı var) 
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Tayyare Piyangosunda 
Kazanan Numaralar 

Ordud a Fındık 
Fiyatları Düşük! 

lkt isadi Harb RA DYO 
,,~~--' (Baş tarafı 5 inci sa.yfada) 

rnilletlerln mamtll sanayi maddeleri ihti
yaçlarını tatrnın cdebılmesi çok şlıphelıdir. 

Bu sureUe altından, krediden, mala mu- 12/10/939 PERŞEMBE 
kabil mal teslim edebılmek icin Almanya 12.30 Program ve memleket saat ııy:ırlı 

Sonları 326, 711, 656 ile biten 38169 38482 38518 33563 38566 
bütün numaralar (1000) er lira mü- 38895 38914 39075 39501 39746 

her türlü buyuk ınüskulala ugrıyacak \'e 12.33 Aıans ve metE"Or ıloji habcı ıerı, 12.51 
b 

. r!'e• 
u \'azıyeti gittikçe ağırlaşacak \ e belki Turk nmLiği, çal nl ı. Ce\ det Ça la, P 

de çaresiz bır hal .ılacuktır. mal Niyazi Seyhun, Hasan Gnr. ı O· 
kiı.fat alacaklardır. 

En büyük ikramiye 90 
859 200000 1402 

1385 Lira kazanan 

10326 
3262 
4025 
1720 
510'1 

25000 
Lira kazanan 

31771 
20000 
Lira kazanan 

12656 

56:!5 
6587 
7210 
8380 
9042 
fl748 

10848 
1~139 

1294 
141 3 
14865 
1550) 
16172 

10000 Lira kazanan 
9999 

1

17274 
1790 
18618 
19731 
20357 
~30 
21691 
22'213 
23827 3000 Lira kazanan 

18726 21217 
2458!) 
24845 1500 lira kazananlar 

880t 16482 17756 23 2 

1790 
27086 

1479 
6751 
9466 

12135 
15828 
19853 
23575 
26612 
28216 
29703 
S2137 
34511 

233 
1748 
2991 
4217 
6365 
7012 
8522 
9492 

10283 
11756 
12564 
13536 
14537 
15331 
16627 
18113 
19145 
20043 
21235 
23865 
26136 
26675 
29032 
29839 
31975 
33002 
33465 
36093 
37242 

1000 lira kazananlar 

9320 20491 20910 
29576 29907 30319 

200 Ura kazanaalar 

3801 
7061 

10921 
12241 
16946 
20447 
23717 
26749 
28425 
31043 
32658 
34960 

4730 
7276 

11079 
13005 
18300 
20561 
21781 
26951 
285!J2 
31098 
32736 
37233 

4753 
8H5 

11587 
13349 
18655 
20893 
24861 
27740 
28619 
31412 
33512 
38839 

70 lira k:ı:1..ananlar 

499 
1986 
3339 
4469 
&Hl 
7206 
8555 
9546 

10568 
11878 
12930 
13678 
14626 
15838 
17176 
18217 
19146 
20162 
21857 
23906 
26148 
26959 
29277 
29868 
32066 
33199 
34686 
36204 
37274 

594: 942 
2049 2760 
3373 3639 
5638 6027 
6434 6878 
7407 7547 
8587 9031 
95.52 9668 

10648 10945 
.12224 12320 
12943 13097 
13756 14322 
11713 14962 
15897 16384 
17226 17537 
18586 18984 
19525 19918 
20711 21058 
21953 22178 
24540 25605 
26370 26343 
27572 27731 
293~1 29384. 
29998 30017 
32686 32831 
33266 33466 
35118 35531 
36252 36469 
37881 37925 

Tefrika No: as 

27471 25210 
25576 
26:l62 

25806 27500 
33359 28101 

28671 
30032 

6106 30643 
8908 31791 

11841 33119 
13 10 33760 
19284 3·1807 
23176 35926 
25432 36605 
28154 37629 
28743 38209 
31900 38561 
33710 39001 

39 78 

1543 1 
2808 304 
3903 698 
6359 003 
6915 H39 
8109 2017 
9284 2287 
9862 2529 

11644 3091 
12464 3492 
13163 3682 
14468 4048 
15309 4627 
16596 4909 
18059 5422 
19013 5586 
19<J23 5916 
21192 6117 
22607 6614 
25837 6776 
26581 7001 
28212 7731 
29466 7934 
21637 8117 
32846 8449 
33489 8652 
35792 9051 
36802 9747 
37929 10134 

i>O lira k:ı7.ananlar 

161 
1029 
1536 
2108 
3361 
4093 
4775 
5162 
5665 
6579 
7759 
8745 
9150 

10126 
10935 
12428 
13790 
14420 
14 93 
15610° 
16339 
17601 
18078 
18755 
18761 
20440 
20972 
21917 
2'2661 
24116 
28262 
24615 
24.887 
25360 
25580 
26672 
27735 
28418 
29225 
30320 
30 26 
31907 
33172 
34360 
31886 
36006 
37005 
37661 
38523 
38677 
39243 

330 
1296 
1566 
2360 
3367 
4110 
4881 
5100 
5858 
6978 
7960 
8825 
9168 

10142 
11073 
12937 
13844 
14495 
i5035 
15623 
16750 
17725 
1816;) 
19004 
19769 
20540 
21124 
21931 
22930 
24117 
24354 
24697 
25050 
25402 
25!100 
26813 
27795 
28523 
29236 
30333 
31345 
32104 
33208 
31585 
35213 
36040 
37246 
37812 
38361 
3 681 
39311 

468 
1331 
161 l 
2096 
3375 
4210 
4887 
5599 
6305 
7056 
8061 
8 92 
9334 

10276 
11218 
12428 
13976 
14664 
15301 
15669 
168!>3 
17740 
18249 
19223 
19800 
20632 
21197 
22105 
23331 
24134 
24431 
24790 
25070 
25300 
26210 
27010 
27899 
2855.5 
29327 
30388 
3140S 
32t343 
33316 
34691 
35474 
36104 
37314 
38011 
34452 
38802 
39534 

40 lira ka.7.ananlar 

63 122 164 
552 562 569 
727 742 755 
922 1044 1060 

1514 1729 1776 
2079 2101 2260 
2305 2455 2458 
2592 
3093 
3493 
3802 
4098 
4691 
5010 
5446 
5696 
6042 
6229 
6628 
6814 
7462 
7786 
7976 
8144 
8474 
8707 
9234 
9189 

10137 

2720 
3152 
3495 
3918 
4302 
4761 
5281 
5165 
5766 
6051 
6249 
6683 
6940 
7540 
7793 
8059 
814:7 
8493 
8769 
9305 
9793 

10269 

2748 
3198 
3595 
3922 
4327 
4818 
5384 
5477 
5804 
6071 
6385 
6697 
6964 
7611 
785.5 
7086 
8155 
8507 
8836 
9651 
991Ş 

10299 

cAVUlİMAM 

820 
1374 
1871 
3019 

Cebhelerde harbin hııfifledıgı bugilnler- kuyan: MÜZEYYEN SENAR . 1 - Nı • 
de iktıs~di 'li e dığer sahulal"dcı birçok fna- \'ent peşrevi 2 - Artakı - Nıha\ ent ş ; 
llyctıere şahıd olacağız. (Kokl,ısam saçlarını), 3 - J .. c ni - Nıh ı\ e 

1 

İçinde yuz mılyona yakın mahsur bulu- şarkı (Zı>,·kın ne ise suyle, hicab cyıcıne). 
nan cAlman kalesı> muhasırlarının. tngil- 4 - Lemi - Nıhm·ent ş:ırkı (Bın gı l çııc:ır; 
tere ve Fnmsanın iktı adi harb usullerini dım), !'i - Hı:s:ın Gur - Knnun tak ' 
başka bir y:ızımızd:ı izah edecegız. 6 - Rahmı Bey - Bayatıaraban şarkı (Ba' 3 15 

4110 
5078 
5612 1 

H-'buki Trabzon Fındık F~yatları 
2 Kuruı Daha Yüksek Fakat her sahada dune kad r oldukça na noldu değıştı şımdi h:ıhm), 7 - S d{'(idıP 

sakin bir politıka takıb ede_n do tumuz Kaynak - bay ıarab:ın şaı kı ( ömru u: 
Rusyanııı, bugun şahıd olduğumuz sıyo i, neşesız geçlı bahan), 2 - Okuyan- ŞERiF 
iktısadi faaliyet \ e canlılığı h ırb kcyfı- ERTEN ı - Isfahan şnrkı: (Kını demış olt-

~·---

6172 yetinden sonra 1939 senesın n en muhlnı hm alan), 2 - Lcmı - Kaıcığ. r kı (JI 
vaknsıdır. nune eh arı nnzik). 3 - Refık Fcı ın - MU· 

7164 
8340 
9022 
9625 

Yarın art:ıca •ına hı' şuphe etmedı •ımiz. hayycr şarkı· (Her gu el ba ııd n). 4 • 
bu fnalıycte ehcmınlyctle ı ret etmek lJ- l\luh yycı· az eınai i. ı:ı.30-14.00 M ıc: 
zımdır. (Karı ık Program - Pl ). 

10754 
11939 
12tl37 
14071 
14685 
15318 
15!139 
16895 
17779 
18265 
19520 
20202 
20833 
21606 
22139 
23585 
2'1156 
24463 
24833 
25208 
25.570 
26223 
27272 
27945 
28564 
29716 
30491 
31719 
32005 
33555 
34743 
35764 
36579 
37336 

Ordudan um umt bir manzara. 

Raif N. METO 
.......................................... 

Tepebaşı Dram Kt mmda. 
12 10 939 perşembe 

günü akşamı 
saat 20 - 30 da 

ROMEO - JUJ,VET 

1stikliU Caddesinde Komedi Kısmıııda 
12 10 939 Perşeınbe 

Günü akşu.mı saat 20 - 30 da 
1K1 KERE 1Ki 

••• 
Halk Opereti 

Bu akşam 9 da 
\8U HF .... li\ABDA YOKTU) 

\'akında: (Kadınların Beğendiği) 

M. Yesari 
Ordu, (Hususi) - Piyasamızda 13 lcu -ılerle pıyasııııuzdaıı Gireııuna mal yuklen -

ruşa kadar çıktığını görmekle sevindiğimiz mektedir. Ordu mustahsillerı için elim bir Sulta nahmed 3 üncii Sulh Hukuk 
fındık bir haltadanberi 11-12 kuruşa alın- ı,oıret sayılan bu hale ihracat~·ılarımızın ~ • . •. 
maktadır. Adeta sabit bir :fiyat haline ge- sebebiyet vermelerindeki hikmeti bir turlu Hakımlıgmden: 
len 11 - 12 kuruş nazarı dikltııtimizi cel - unlıyamadık. insan bu ''aziyete bakınca lst. P. T. T. Müdiirlüğü avukatı 
betti. 1ç fıyallnrı lstanbul 33-34 kuruştur. k"' 1. 1 · d ' kt Cemil Anlı tarafından !st Samatya-. . oy unun pazara ma m ımıeme e yer - · 
Kabuklu ıle ıç arasında gorulen bu farkı den göge kadar haklı o\dugunu teslınıe da Sancaktar Hayrettin mahallesinde 
rıonnal kabul edemezdik. Dün borsada l · t 

t ğ t tklk tta b
. . b "t r· t mecbur kalıyor. nekçı sokak 22 No. lu evde st. Pos-

yap ı ımız e a ızım s.-ı ı ıya ın . . . . . 
mUstahsil aleyhine daha 20 para kaybet- Tıcarct rııehııfılıııde ıse; bu dılşuklugun ta havale mukayyıdı Cemal aleyhıne 
tıil neticesıne vardık. Bunun uzcrine tel- vebalı konşimento ile _avaıı \"ermıyeıı lıan- 39/ 1572 No. lu dosya ile açılan (24) 
grafla Trabzon borsasından fıyat sorduk. kıılara yuklenınektedır. lira 63 kuruş alacak davasının yapıl
Aldığlmız ce' nbda 50 randımanlı tombul Bizım anladıgımıza gore; ortada mus - makta olan muhakemesinde müddei-
tındıgın 13 5.14 kuruş olduğunu anladık. tahsil aleyhine işleııen bir guııah vardır. l h" 'k t • h h l l 
Dıin ııkşamki radyo ncşrıyatı da Gırcsun Bu ister böliışulstin, ıster bir tarafa mal a ey ı~ 1 

ame g~. ınm .. meç u .
0

• ma
rıy.ıtl.ırırıın a.vııı se" ıyroe olciugunu teyld edılsın; pıyasamızın bır an e\•veı koııışu sına bınaen 20 gun muddetle ılaneo 
etmıştlr piyıısalara uymasını dılemek en sarih hak- tebligat icrasına ve muhakemenin 
Şu hale nazaran pıyasamızda hiç r,ebeb- kınıızdır. de 11 11 939 tarihine müsadif cu -

sız fı~. t dusııkHiğü oldu •u anl ılıyor. E- Keyfiyetı ilgili makamların yuk ek tıık- martesi günü saat 11 c talikına mah· 
scCle kayciecielım ki son gtınlcrdc motor - dır 'c dıkkatıne arzcdıyoruz. kemece karar verilmi~ olduğundan 

38161 10526 10688 10738 10841 10924 26269 26288 26385 26387 
38513 10929 10961 11069 11154 1115.5 26523 26550 26580 26719 
38808 11206 ll256 11629 11751 11762 26897 26968 27002 27079 
39868 11917 12256 12355 12456 12483 27124 27127 27299 27448 

yevm ve vakti mezkürda bizzat veya 
26403 bilvekılle mahkemede hazır bulunul-
26760 madığı takdirde gıyaben muhakcme-
27123 ye devam ve karar verileceği ilanen 
27510 tebliğ olunur. 

18 00 Progrom, 18 O.> l\femlekcl 
n, aJ:ın '\C meteoroloJı haberler 18 
zık (R dyo caz o cestra ı), 19 00 Ko u :ı 
(Zıı at saatı), 19.15 T rk ı uzı . Ç 1 o
l. ı: Ce\ det Çagl , Kemal Nıy zı Se~ ı un, 
H n Gur, E rcf Kadri. 1 - O ruy n MlJS· 
TAFA ÇAÔ LAR l - Bayatı peşrc 1 2 -
Salfıhaddın Pınar - Bay t ı kı ( \rtı1' 
yetı ır <;cktlğıın), 3 - R h ı Ilc~ - Muh y
ycr rkı (Serap lı nu an rı), 4 - ]lafı 
Yll!.uf - il ı e~ ı ı .ırkı (Saç n buku 1 ı) 
5 - . . - Gulıuır arl~ı (Gulşen uahçe ın· 
de), 6 - - Muhayyer t ır u (Bu gllıı ~ 
vırı on durdu), 2 - Okuyan· MEFHAFlE 
- 1 
St...CNAK, 1 - H an Gur - Kanun tak ıı 
2 - Medeni Azız - Hıcıız.kAr şıırkı (V.ız ge· 
çıp nazu edadan), 3 - . - Hıcaz.kar r
kı (Al,şam olur guneş gıdcr şıındı buru • 
dan), 4 - I..emı - Uş..,nk şaı kı (Sıynh cb· 
rtıll•rın duruben çalına), 5 - Lcını - J{ıır· 
cıgar şarkı - (Çeşmanı o mehve in eıudır)• 
G - •••••• Oyun hın aları. 20.15 Ko 1uşrı19 

(Doktorun saalı>. 20.30 Turk muı.ıği (f'S
sıl heyetı), 21.15 Muı.ık (Kuçuk oı·kcs1.ı"D • 
Şd: Necib Aşkın), 1 - Adolf Eckstein: fda• 
yıs ayında (Muhtelif parcnlardan potpurı), 
2 - Ziehrer: Gece (vals), 3 - Giu\ıo d4' 
Micheli: Memleket hasreti, 4 - Rio Geb• 

hardl: Romans (Violonsel \'e orkestra ıçlıı), 
5 - Leopold: Çigan Fantez.isi, 6 - Reınol~ 
Becker: tlkbahar (Melodı), 7 - pıaıı 
Lincke: Olimpiyadlarda (Marş), 22.00 ,.,_ -
jans, zir:ıal, esham, t.ahvilAl, kambıyo. ıııı; 
kut borsa ı (Fayul), 22.20 Muzik (Ku~ 
orkestra - yuknrdaki programın de"anıı). 
22,35 faz.ık (Cnzband - Pl.), 23,25-23,30 

Yarınki program \ e kapanış. ---

Sultanahmed 3 lin<'ii Sulh Hukuk 

Hakimliğinden: 
!st. P. T. T. Müdüdliğü avukatla 

12500 12670 12801 12828 12881 27650 27177 27 57 28036 
12829 12942 13130 13629 13679 28166 28170 28360 28373 

276 13753 13803 13935 13936 13961 28576 28715 29185 29217 
602 14159 14219 14251 14375 11479 29311 29~99 29136 29481 
850 14644 14765 14776 14809 14993 29669 29861 30073 30148 

1115 15007 15103 15129 151!>3 15251 30251 30293 30450 30560 
2002 15297 15299 15369 15315 15381 30632 30650 30669 30776 
2278 15418 15560 15629 15683 15791 30953 31026 31017 31225 
2507 16003 16296 16313 16422 16132 31347 31463 31513 31529 
2924 16605 16694 16760 16868 17057 321l2 32135 32240 32245 
3326 17173 17179 17366 17533 17544 32255 32322 32339 32550 
3596 177723 17803 17877 17899 17H64 32871 32991 33442 33106 
393.1 18151 18340 18400 18433 18632 33338 33373 33118 33146 
4547 18739 19151 19163 19373 19419 34065 34178 34187 31192 
4890 19423 19536 19553 19677 19725 34223 31228 343l8 34351 
5418 19770 19790 19880 19 82 19934 34554 34733 3495.5 34983 
5566 19940 20079 20100 20235 20482 35020 35022 35036 35063 
5852 20533 20655 20656 20679 20695 35168 35195 35281 35115 
6113 20829 20850 20864 20951 21138 35499 35511 35521 35556 
6525 21144 21156 21271 21643 21875 35635 35680 35689 35700 
6715 21900 22070 22188 22314 22378 35741 35805 35 62 35924 
6969 22462 22530 22623 22690 22755 35969 35996 36119 26150 
7634 22793 22913 22939 22944 22955 36208 36217 36241 36347 
7912 23008 22346 23206 23388 23394 36409 36420 36523 36680 
8100 23444 23460 23511 23528 235.51 36898 37121 37383 37633 
8402 23560 23659 23723 23756 23766 37694 37758 37010 37840 
8567 23915 23943 21052 24073 24076 38032 381 3~ 38304 38451 

nnda Bürhanettin Tahsin tara • 
fından İstanbul Ankara caddesi J{ıt 
Lisesi karşısında 24 numaralı ha· 
nede mukim e5ki raket pc sta • 

28102 ·Fatih Sulh 3 iindi Hukuk Hakim- hane-si memurlarından Necmi •run· 
29211 liğinden: cer aleyhine a~ıl:ın (4::1) lira 66 
29659 Vefatilc terc>kesine mahkememiz- kuruş alacak davasının 39 1571 N° 
20201 cc \'azıyct olunan \'C verese~inin lale- lu dosy:ı ile yapılmakta olan muha. • 
30627 bile satılmaı:;ına k.ırar vcı ilen miitc- kemcsinc.ie müddeialeyhin iknmetgıı· 
30 10 vcffa Ali Tunvabuya ait: hının meçhul olmasına binaen 20 gün 
31228 1 - Topkapı harici Merkezcfcndi müddetle ilanen tebligat icrasına ve 
31551 mahallesi Davutpaşa caddesi 39 nu- muhakemenin de 11 11 939 tarihine 
32252 j maralı ahşap evin tamamının mu- miisadif cumartesi günü saat 11 e ta· 
32702 hammen kıymeti 610 lira. likına mahkemece karar verilmiş ol· 
33246 2 - Samatya Abdiçelcbi mahalle- <luğundan yevm ve vakti mezkurda 
33851 si Pulcu sokak 41 numaralı kargir bizzat veya bilvekile mahkemede ha· 
34193 evin tamamının muhammen kıymeti ?.ır bulunulmadığı takdirde gıyaben 
34267 777 lira 50 kuruş. muhakemeye rtevam ""' karar verile· 
34993 3 - Şehremini Deni7.aptal mahal- rest ilanen tebliğ olunur. 
35066 lesi Bürekçi sokak 9 numaralı ve 125 ---------------

28040 

8940 24147 24239 24295 24310 24428 38538 38578 38669 38727 
9741 24435 24613 24621 24704 24786 38912 38986 39183 39350 
9954 24811 24837 25125 25132 25393 39138 3H441 39191 39593 

10321 25.532 25545 25546 25852 26605 39919 39955 39978 

35488 metre 60 santimetre murabbaı arsa-
35572 nın muhammen kıymeti 378 lira. 

35715 
Mezkur ü~ gayri menkul 21 11 

35938 
939 salı günü saat 10 ua 1'"'atih sulh 

36~59 3 üncü hukuk mahkemesinde açık 
' artırma suretile satılacaktır. Rfüıumu 

36400 telliıliye ve ihale pulu ve taviz bedeli 
36819 müşteriye diğer müterakim vergiler 
37685 terekeye aiddir. Bu gayri menkuller 
37980 üzerinde herhangi bir şekilde bak id-
38529 diasında bulunanların satı~ günün -
38883 den evvel mahkemeye müracaatları 
393H6 lazımdır. Talip olanların yüzde on 
39666 nisbetinde pey akçesile birlikte mez -

kur gün ve saatte mahkemede bu -

Ö 
lunmaları bUtün alakadarana ayni 

yle yaptılar. Fakııt Gavur imam buna Ahmed Ağıı d.ı bunlara ıtave edilerek b ·- · inanmamış \ e Hacı Eının beye ~· h ıberi kisıl 1 bır h t d eş zamanda teblıg- makamına kaım ol -
v~ • ı ' eye ~ucu e getırllmiştl. Bu .• . • 

yollamıştı. heyete Hacı F.nıin Bey rıyaset edecekti. mak uzere ılan olunur. 
- Ben gelemem. Yanına bir heyet :ıla- Heyet yola çıktı "'' Derbend koyiınUn 

rak Haeı Bey bura_ya kadar zahmet etsin. mt.'<lhalinde G~vur lm ım \·ctesi tarafından ZA \'I ı 
Fakat bilsin kı onun sözüne gu" cnıyorum. ızzct \'C lkı ,ım ile korşılandı. Bizzat Glı- 1 Haziran 9~10 tarihinde Asken 
Canunırı kefılı canıdır. vur ınıaın ci;ı ıstıkbalc \"ıkınıl.i ve Hacı E- San'atlar melt ı.ebinden aldığım tas-

Zmıallı Hacı Emın Beym ~şına hiç yok min Beyin elini opmiıştu. diknameyi kaybettim. Yenisiııi çıka-

Ankara Borsasının 
11 Bir"inc teıdn 939 

FIYATLARI 

Londre 
New-Vol"k 
Pa,.ıe 

Mllano 
Cenevr"• 
Ametcr"dım 

Ber"lln 
8r"Ukeel 
Atlnı 

lofya 
Prıg 

Madrld 
Varıovı 

Budapeıte 

BOk,.111 
Belgrıd 

Yokohamı 

ltokholm 
M oekovı 

1 lterlln 
100 Dolu 
100 Fnnk 
100 Llr"el 
100 levlçn Fr. 
100 Flori n 
100 Rayım.,.k 
100 Belga 
100 Drahmi 
100 Lavı 
100 Çek Kor. 
100 P•eta 
100 Zlotl 
100 Pen; D 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
100 leveç Ki". 
100 Ruble 

Açılış ve 
Kapanll 

5.2375 
129.08 

2.9675 
1.5875 

29.18675 
69.09625 

21.755 
0.97 
1.5875 

31.0825 

ESHAM VE TAHViLAT 
tan ış a~ılmı~tı. Bır ~Y dcgıl; Hacı Beyi Al lti ı k h · · ~ · mcrnk eden ailesi efradı da Bolada n g 1- . e su ~ ''eler ı~ıldlkteıı sonrıı Hacı racagı..ı.dan eskıstnin hükmü yoktur. Er"g.anl 19.~5 

ZEYNEL BESIJI BUN 
. . n e Emın Bey Gavur lınnınıı hıtab etr· M d-.ııd· mışlerdı. Bırkaç gun ıçın tek başına bura- ı. f'<.' ıt"U lD A)1UIUD ..._.....,.1111111~._._,. ___ ..,_...,,._,. 

"gclmHıı~BcyadctAyen~eny~l~~ - AID plıunP tıktı Mol~; bu işi ~k ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
- Amma. yaptın efe .. Kosk~a iradeı şa- Sadeltın bey kalktı; soguk bır sellmlaş- gibıydi. ıy~ ettin. Yalnız ben sana ımcnk bugunler 1 

haneye de ınanmıyacak mısın.. madan sonra yola çıkarak dogru Boladana Çar~i yok, giılecektı. Fakat yalnız git- !çın kefılım. Şayed yarın, obur gün kal- 1 h• J U M • d J 
- tn:ınınam Sadettin bey ... Hem ben sa- a\det etti. mekten, pek haklı olarak, çekın~yordu, Bu kara~ yeniden bir işler karıştırırsan benim fi ısar ar • ti ür ügw ünden : 

na bır şey soyliyey~ın mi; yuı.e ınmek lAz.ım Ve orada, l<aymakam Şevkı beyle hacı ebeble kaymakam Şevki Beye: k:fıllıgım ortadan .yok .o.lur. Halka ve hu-~ı~ ~~~d~~~~b~~~n~~k~~g~~ha~~~ -~~~~~ki~eyıte~~~~•bu~~~~·~~~~~~ •••••••••••••••••••••••••••••~ 
Sen bizimle ancak tufekle konUJmalısın. hayretınden donakaldı. demem; dedi, nihayet hükumetle eşkiya lısın: !Iıç kım '7un işine karıımamalısın. l - DeğlşUrilcn şartname i mucibince 1 adet Lınotyp veya intertype yazı dı:ı-
Boyle konuşmak sana yakışmıyor.. Attı ııahane çıkmış \ e vılayet vasUa.sile arasına ciriyorum. Bu herifin huyu, adeh En ıyısi cok mınareli yerlerde etlenme- me makinesi kapalı zaı r usulıle eksiltmeye konmuş-tur. 

Ali Molla SadetUn beye hakaret edıyor- Boladan kaymakamlığına gizlice tebllğ e- maltlmdur. Başıma maazalhıh bir iş de ge- mekUr. il - Muhammen lıedclı sı! 8000 lira, muvakkat teminatı 600 Iıradır. 
du. Zavallı adam çok mü~kül vaziyette kal- dilınlşU. Kaymakam Şevki bey telgratı alır lebllir. Onun icin yanuna arkadaş verılsiıı. Iiııcı Eının Bey bu son cuınlesile "Bola- nr - Eksiltme 27/Xl/939 pazartesi gUni1 saat ı~ de Kabataşta Le\azım \e Mil· 
mıştı. Klh sararıyor, kAh kızarıyor; fakat almaz haci Emin beyi çagırtarak keyfiyeti _ Kimi \erelim Hacı Bey? Sen bul .. daııda kulına, köyune çekıl,, demek isti- bayaa o.ıbesindekı alım komisyonunda yapılacaktır. 
bu özlere llyık olduğu cevabı veremiyoı·- bıldirmişti. Şimdi Ali Mollanın yanına gı- _ Tarakçıoğlu İbrahim Beyle Ahmed yordu. IV - Şartnameler her gün soz.il geçen şubeden parasız alınabilir. 
!Ju. dilerek attı şahaneye mazhar olduğu tebliğ ııga gelsinler. Sen de bu:;ka uç kişi bul. Alı Molla cevab verdı: , V - Fiyatsız teklif ve kataloğlar ihale i\ınUnden en az bir hafta evvel tetkıil 

Artık oturmakta mana kalmamıştı. De- edılmeliydl amma bunu kim yapacaktı? Hnp beıaber g'ıdel'ıın edJ edilmek iızere Tiıllin fabrikalar 
11ubesı·ne veı·ilecektir. k " · - D klenni tuUıcagım Hacı Bey. Sen v 

mek. i Ali Mollda lstiman arzusu yoktu En ıuısı, esasen hCJ'.giln Hacı '-"min beyı·n·· VI - Milnakasaya <1frecekler m""ürlü teklif ektubl .ı. 7 1. b bek ist edikten "' ""' Kaymakam Bey, Hacı Emin Beyin bu şımdı kefıl mı ın, blzım hakkımızda :ıf- • ..... m arını kanuni \"esaıkle ..,., ,. 
:: l~~ememı.em sonra zorla y{l- layam,aıuıkı~ g, elip giden cfol vasıtasile .baber yol- talebi uzerine halkın ıleri gelenlerinden (le fı sııhanedc ne deniyor? guvenı~ıe parası makbuzu \•eya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı sari• 

.. k . b··'- T k 1 ib h larım ıhale saatinden bır nat evvel mezkar komisyon ba&kanlı"'·~a makbuz -uk•· ışı .....,,us,. ara çıoı u ra ım Beyle ( Devamı vu ) b li d auo ... ı n e vermeleri ilAn olunur. c83SO. 



Tayyare Piyangosu Ueda Edip Yerini Millt Piyangoya Bırakırken De 

Yine Tekkollu CEMAL ŞAMPYON • • 
• • 

Yine Tekkollu CEMAL EN ONDE 
TEK.KOLLU CEMAL'IN : Rakipleri üç 
angaje ettiler. Zarar yok... Doğrusu 
halkımızın gözleri TEKKOLLU CEMAL'in 

ay evvel gazetelerin son sahifelerini 
olsun da iç sahifede olsun... Hassas 
iç sahifedeki reklamını en evvel görür. 

1-Sayın Müşterimiz İstanbul Vilayeti Ziraat Baş Katibi B. Kemal 10326 No.Biletle 

2 O O. O O O Lirayı Kazandı 
. Bugün Paraları Tamamen Uerildi 
2 -Teşhir istemeyen Bayan Marika 1 2 6 5 6 No. lu Biletle 

20 . 000 Lira Kazandı 
3 - Galatada Kolonyacı Dimitri 9 9 9 9 No. lu 

L ira 1 0. 000 
Biletle 
Kaz andı 200.000 lira kazanan Bay Kcnıal paralarım aldıktan sonra Tekkollu 

CEl':IAL ile kolkolo 

MiLLi PiYANGO 
intikal Planı Çok Zengindir. Okuyunuz 1 nci Keşide 80.000 Liradır. Acele Ediniz. Son Günlere Kalmayın•z. 

Taşra siparişleri çok seri ve muntazamdır. Taşra siparişi için kısa adres: ( lstanbul-Tekkollu) kafidir. Hiç bir yerde şubesi yoktur • 
• A D RE S lstanbul, Eminönü Tramvay Caddesi 27 No. TEK KOLLU 

,.... . : CEMAL GİŞESİ Sahibi Harp MalUli1 Subaylardan CEMAL GÜVEN 

M • 
1 LL A 

1 p • 
1 YANGO 

MİLLi PİYANGO iDARESiNDEN: 
1 - MiW Piyango bUetJerl 11/ 10/ 1939 tarihinden itibaren T. C. Ziraat Bankası ıube \"e ajanla.nam bulunduğu mahallerde satışa çıkarılmıştır. 

2 - Perakende olarak satmağa mecbur olduklan lıatlkal plim bllet.lerl için her beyle seyyanen % 10 komisyon \ 'erilmesi karar)a.şbn Jımştır. 
S - Milli Piyango bayii olmak iı.U şeraiti anlamak ve bayilik nıhaatnameei almak latiyenlerin hüviyetlerile sarih ticaretı.ane adreslerini ve seyyar ba)ilik istlyenJerln i!Jle b üviyet ve lkametgib adreslerini gös-

terir bir dllekt-e ve iki fotoğraf ile birlilde T. C. Ziraat 'Bank&N Şube ve Ajanbğma müracaa.t etmeleri. _, .. 
.._ ______________________________________________________________________ _.. ____________________________________________ , _____________________________ . 

Glühın <ıkm<ıqİ. G4vr<tqİ (b'ı1111NMakarnası. Sahrİytısİ. Pirinci. f İyonqosu. Kuskusu 
• • • • • 

' EKERLILERIM VE FAZLA ~IŞl'IAHLIK ISTIDADI OLANLAAIM GIDASIDIR . . .. .. . 
TAMIHMI$ ECZAHAl'4E ECZA DEPOLARI iLE BUYUK BAICKALIYELEADE SATIUR . 

UMUMi DEPO: İNGİLiZ KANZUK ECZANESİ BEYOGLU_ İSTANBUL 
tZMİR Acentemiz Türk Ecza deposudur 

İstanbul Belediyesi Ilanlan 
ilk Muha m men 

t.ltıhı•t bedoı 
~ -
a1;:8 217 1st. Birinci Yatı okuluna alınacak sabun ve ııoda. 
~ 420 1st. Birinci Yatı Okuluna alınacak süt ve yoğurt. 
~hrnin bcdellerile Hk teminat miktarları yukarıda J'8ıllı işler 2490 No. lı ka-
838 43 üncü maddesinin son fıkrasma göre pazarlıta konulmuştur. t lulle 17/10/ 
'1ı:ıe:11 günü saat 14 de Daimi Encümende y::ıpılncaktır. Şartnameler, z lı '(' mu
~la. t ?'ildurlUjil kaleminde görülebilir. Taliblerin ilk temiıı•t mal,buz H.).ı ııwk-
~hale gUnU muayyen saatte Daimi encümende bulunmaları. <8335> 

liayvan Sağlık Memurları ve -
f'1albant Mekt~bi Müdürlüğünden : 

Cı ıııı M lkt:m Tat-ı-..ın fiyatı Tutarı ilk teminatı 
~ A::ı Çcğ•, Lira Kuruı Llı"• Kr. Lira Kuruı 

Eksiltme 
Gün S. 

~... takım 60 ('~ .21 1265 - > 
~ .Uet 30 15 19 86> -) 152 25 27/10/939 cuma 

Saat: 15 
!.tekı.t. tal::ıbelenne açık .Jrai!Jme wuIDe yııptıulat'llk elbiae ve paltoların miktar 

vcs ıre i yukarıda y, zılmı tır. Kum,~ ve m ılzeme numur el n ekli şaıtnamesi her 
ıun Sclimiyede mekteb muluı ebe<:inde gö: Ul"bılir. Talib olanl rın yukarda yazılı gun 
ve saatte tstanbulda Calaloğlunda yüksek mektebler muhasebeclliiinde toplanacak ko 
misyona bu gibi i51.eri yaptığına dair vesika ile Ticaret odası belgesi ve eksiltme sa
atinden evvel vezneye )'lltıracakları ttminat makbuzlarile birlikte selmeleri. c8338> 

Gayrimenkul Satış ilanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 
Öhi Fatınanın saglıgında 20058 hesap No. sile Snnd rımı"'d n aldı ı (160) l !":tJ"& 

karşı birınci derecede ipotek edıp vadesinde borcunu Hrmcd10 indcn h kkında ~·npı
lan tal.ıb üzerine 3202 No. lı k::ınunun 46 ncı madd nin matuf: ı 40 ıı cı madd ıne 
gorc s tılmosı icab eden &kialıp::ıs;.ıda Tub:ıkzade (Ko dede) m nJII ın·n Kar dut 
sokağında ki 8 yeni 12 No. lı bahçeli ah ap bir e\ in tnmomı b r buçuk ay ıuıid -
dctlc açık arttırmaya konmu tur. &ıtış tapu sicil k ydına gure ,>apılıı akt dır. Art
tmnaya girmek L<a yen (58) lira pey akçesi verecektir. füll b. nk larımızd~m b:rinin 
tcmınat mektubu da kabul olunur. Bırikmiş bütun \ crıs1lcılc belediye rcsun!er: ve veı
kıf icarcsi 'e ta\ iz bedeli \ c tellnliye rusumu borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 
25/10/939 tarihinden ıtibarcn tetkik etmek istiycıılcre snndık hukuk isleri sen;sin
de açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı vcsair liızumlu l.7.ahat ta sartnamedc ve 
takıb dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ede:ek satılıfa çı
karılan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci arttır
ma 27/11/939 tarıhine müsadif pazartesi günü Cağaloğlunda klin sandıjımızda saat 
10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek 
bedelin tcrcihım alınması lcabedcn gayrimenkul mükelle!iyetıle sandık alacağını ta
mamen gecıni§ olmaaı şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kıılmak. 
şartile 12/12/939 tarihine müsadif salı gilnü ayni mahalde ve ayni saatte son arthr
maSJ yapılacaktır. Bu arttırmada pyrimenkul en çok arttıranın üstünde bırakılacak
tır. Hakları tapu slcillerile sabit olmıyan alflkadarlnr \'e irtifak hakkı sahiblcrinia 
bu haklarını \"C hususile faiz ve masarl!e dair iddialarını ilfın tarihinden itib:.ren 
yirmi gün içinde evrakı mtisbitelerlle beraber dairemize bildlrmeleri lAzımdır. Bu su
retle haklarını bildirmemiş olanlarla haklan tapu alcillerile sabit ol nıyruılar satq 
bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. D aha fazla maUlmat almak istiyenlerln 938/ 
100 dosya numnrasilc sandığımız hukuk işleri ser\"isine milracaat etmeleri Jü...-umu 
illn olunur. D 1 K K A T 

Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan ııayrimenkulü ipotek göstermek istiyeniere 
muhaıruninlerimizin koymuş olduğu kıymetin 3 40 ını tecavüz etmemek üzere ihale 
bedelinin yarısına kadar borç vermek suretile kola.ylık göstermektedir. c8315> 

ile SABAH, öGLE ve AKŞAM 
Her yemekten soara gtlnde 8 cJefa munfazunu dftlerinlzl ~ymız. 
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