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Manevraları 
Bugun dünyada Alman
Y•nın eözUne inanacak 
hiçbir mlllet kalmamıt· 
lu-. ÇUnkU Almanya hiç 
bir taahhUdUnde dur-

mamı"tır. 

Yazan : llfuıeytn Cahid YALÇIN 

GONLOK SIYAST HALK GAZETESi [ Her Yerde 5 Kuruş J 

lstanbulun Kurtuluşiı 
1 

Yenilmez Ordumuz 16 Sene 
IJE:vvel Bugün· istanbula Girmişti ( 

\ 

Türk vatanının kahraman Mehmedcikleri Türk milletinin sembolü olan şanh 

ı 

sancaOımız etrafında 
Bugün güzel ve şirin lstanbulumu- ======================:::::=;::~~;n;;;:: 

zun yabancı istilasından .kurtuluşu- T •• k R M •• k l 
nun yıldönümüdiir. Yıllarca evvel or· ur - US uza ere e
dumuzun şanlı bir muzaffariyetle 

Sovyetler OUn Letonya ile imzaladıklan 
Anlaşma ile Askeri Usler Elde Ettiler 

kazandığı Kurtuluş Savaşının en bil- • E f d T h • ı 
yük mükafatlarından biri de ebedi- rı tr a ın a a mın e1., 
yen Türk şehri kalacak olan lstan-
bulun yine bir tek asil bayrağına ka-
vuşması olmuştur. 

Her çeş: ·l ordu ve askerin yıllarca 
cevelingiihı olan \'e yabancı çizmeler 
altında -o dillere destan olan- gü
zelliğine derin bir melfi.l çöken se -
vimli ve cihanın biriciği İstanbul.. iş-

(Sonu 7 nci sayfamızda) 

ingiliz Ciazetelerine Ciöre: 
----<=----

Saraçoğlu Moskovada çok geniş bir 
taleb listesi karşısın,f a kalmış 

KÜLTÜR DAYASI 
Mekteb Kitabları 
Çok Pahalldır! 





Lı· • ~ : ~u::ak!~~erl FB~k·yüktiŞaHir Tkevfı·i~ 
nıtler Bugün Rayştag- Etrafındaki Tahminler ı re n ey e ını 

ı llMIJILIK -
- BU1'ADAR 
Bir Tczad 
Lav hası da Neler So··yıı·yecek ?. dığı habere ~::u ca.::~n~n Ne Vakit Dikeceg__, iz? 

gecikmesi teknik sebeblerdell ziyade Geçen gün lstanbul Erkek J ~-
siyasi sebeblerden ileri geliyor. Molo- Din önünden geçiyordum. Vakit, met-

... (Baş tarafı 1 hlclde) tof'la ilk mUlikatta TUrk Hariciye Bu Eşsiz Vatan Şairinin Evinin Bir Ameri- t.eplerin dağılma zamamna tesadüf 

._ '-'klnJanndan bahsedecektir. Bu sı- Vekili ihzari mükilemelerde derpiş kan Müessesesi Tarafından Müze Haline ettiği için talebcior ~akıyorlardı. Bu 
'lllhue llıtıerın .. rktaki harckill memnu - Resm"ı Teblı·gw ler edilenlerden çok daha vasi bir taleb Çlkaa talebelerfll. cacldeala bir köşe-
........ __ ~en. carbde hiçbir ta~i lfra~ı Bizim için Ne Hazı"n Bı"r Tecellı"dir ~nt tekrar eda-eği umulmaktadır. karşısında bulunmuştur. Bu talebler y öde bilhassa btiyiik bir küme teşkil 
llılb • b':"'"'Jcü nutkunda ileri süreceği Fransız tebliOi Rusların Karadeni7.e ecnebi gemile- Yeni Sabah guetesi Tahrir etmiş olduldaruu ·gördüm. Yanlanaa. 
......__tekliflerini teferruatile vermeyip u- rinin girmelerini menetmek arzusu ü- MüdürlH~i ... e sokulduğuna zaman, bu kalabalı&. .. , 
--.. rnatıt t Paris, 5 (A.A.) - Havas: "'f)UU fiU• 
l~ :re te yapacaktır. Bu teklifierln zerinde toplanıyor. Deyli Ekspres ga- Sayın bayım, beş kuruşa tombala ~n ve Çt'· 
~ ~rkezlerinde, bilhassa Londra ve Ren ile Mozel arasında aske-
~"'-a uyandıracacı akisleri bekliyecektir. ri faaliyet, son günlerde, ileri zetesinin yudlğına göre Türk - Rus Gu.etelerde birkaç gündenberi şa- kealere türlü şeyler kuandıraa bir 

lllit -::ehafili, şımdıki halde gerek tn- mevzilere keşif kollan gönderil- itilafı Çanakkaleyi İngiltere ile Fran- ir Tevfik Fikretin Rumelihisanndaki seyyar satıcımn etrafında birikmiş 
~ kili Chamberfaini, eettkse Ha- mesi suretile, daha ziyade geniş- saya a~ık bırakacaktır. .. "Aşiyan,, ının Amerikan koleji tara- olduğuau anladım. 
4a Mazın Lord Hallfaxın, sulh hakkın- Ve nıhai muahede Alman tecavu n... k h talebe ~.ı. • ~ 111'edık1eri nutukları, Almanyaya kati lemiştir. Bu faaliyet, düşmanın . . : fından bir müze haline konulacağına -.-gı uruş nrea er --&·O· 

.__ c:e..b tellklti etmemektedir. Bılhassa vaziyetini anlamak için yapılan ztinEkse karpdibır ~olacaktır. Deyli dair havadisleri takib ediyorum. Bir daa yapdmaş küçük bir zarf ~yor 
........... <bucü ı..ıA-a. bir faaliyettir. pres yor &&: "di aliba T vf"k ve bu zarfın içinde yazdı olan ayaa, ~ ıı) HiUerin nutkundan sonra a--. "H . . V ı..:li Sar coğl ara, geçen sene ı g , e ı 
" ,_. Cf!\•ablar dikkate alınacak, ona gö- Bazan oldukça kuvvetli bir hede=:~ e~ a .. :ı m:a - Fikretin evinin belediye tarafından bir §İte kolonya ( !), boya kalemi gl-

llıa hareket pllnlara çizilecektir. ketif kolu, ya esirlerle geri dön enın m esmı .08 0 • satın alınarak bir müze haline konu- bi şeyler kazanıyordu. 
~ -~nda, So\~ - Abnan misakının mek veyahud da baskınla tak - v~ld ~iz ve Fransız sefırlerine lacağı yazılmıştı. Fakat bu çok isa- Burada, talebellfn böyle kiiDle kü-
~tigr şekilde, yeniden Sovye+..let"le is- eh b göstermişür.,, betlik . d" t bd·ı· ...... ı.ıetti•· . me to..!aamaaı =-~:::L.. L--• _. __ 

edilecektir. tik emmiyetli ir mevzii zap- 1 • , •• v arann fUD ı e ı ı !il""A gını ı••----~ - -
M-~ tnıiltere parlamentosu Muhafa- tetmek üzere, gönderilmekte - j Unıt~-Preas e gore ~coglu Mo- görüyorum. Büyük şairin evi belediye rlrkln \•aziye~n bahsetmlyeceğim. 
~encümeni toplanarak sulh tek- dir. EY.cümle dügman Pirmasen- lotof'a bar Rus - Türk mıulnnın ak- yerine bir ecnebi müessese olan A - Bu talehe ldilnelerlllla aeyriiılefere 
~kabulü imklnlan üzerinde ıö - sin cenubunda böyle bir baskın 1 dini teklif etmiştir. Bu misak Türlü - merikan koleji tarafından satın ah- mlal olmalan.._ da tlkiyet etmi-

..-.. MaU..ab Ne Dl r! yapmak istemiştir. Fakat keşif lbulayenin ~;:;. lnkgilbili .. U:re 1~8 1~ nıyor ~e yine onun vaaıtasile bir mü- yecıellm • 
.__ )'O .. 1 daha---·- .-.--=•--=-=- n an.ıpnw1ıc a te Ow ze haline konuluyor. a_ .. __ bu Lı: --.r.a... L-~~ 5 (Radyo) - Macar matbuatı aOıU, .: .a-....u. lll,,.YM&a-Ull&I ıtır. Bu teklif 27 eyUllde Ruslara teb- . . ~ aurpe uıı--.-na .,. ft-
~niıı auJh mesa1slnden bahsederek yalanın- gelmeden otomatik ai- liğ edilmittir 

0 
gtln )(oakova Rib- . irfan hayatımız ıçın ne kadarı HAIA taraflyet, ha .. blyet, neHblyet, slle ile havadu fazla IDftl.fut ta.il 

~ Avrupa harbinin bilhassa Bal- lihlann ateşi altma ahnmıe· ve • ya acı bir tezad! HAIA • Mnlndlr, ltu benim kıenuıti cari ı etmep abpnalaruMlaa w ... ldlll 
~ n11ı.aması hususunda ıösterdiii geri pUskürtülmll3tür. bentrop geldi. Rumlar cevabım Tllrk Büyük şair Tevfik Fikret hakkın- HAii eauP altında hakikatle hamlyyet sehirleRllleleriadea §lkiyet ek j' , 
11ıa-_ - takdirle ~- Yugoslav Paris, 5 (A.A.) _ 5 Teşrini _ Hariciye Vekiline ayın birinde teb • da çok teY yazmak istemiyorum. Bu, Hep dünkü terennüm Nyıchın, aaygıdan 
·~tı da ayni mevzua temasla Musso- evvel aıra ....... tarihli FraD81Z teb- liğ ettiler. Ajans Tass'ın tebligatın - herk- alCım bir hakikattir Bi iri; HMikatea Mm diifM..,. .._ 
-......... ........ _kü ---- ... _..s.,ı· insani ~ d 1 1 v - • h Uz hi -- m . r aon na6meal yahur. va-n ..,,.ııı ...... ba .......... ~ ...... ~ ..... un ....,. ...... --. ..... -.. ligı·.: an an atı acagı uzenne en ç 1 d w.1 ·ıı ür.erin teBlrler ...--- __, 
"-t en dışarı Çlkamwnak ve muhasa- b" "tilif vilsul kabil lmamaştır nes e egı' nesı er e Mllletı mel bir kamara ahttuma ........ 
....._. &nüddeunı kısaltmak üzerinde toplat- Bugün, heyeti umumiyesi iti- ır 1 a ~ . · yapmış olan bU~k Fikreti esasen ... oldufwau helBell taadlk edel'lllllL 

"-rüz ettirmektedir. barile sairin geçmiştir. Cebhe - M~ler ~ . tir. . bu kadar müddet ihmal caiz değikli. Millet yapmaz hakka tah ... ürle 
~ki halde sulhe 7Alft1acak en büyült nin muhtelif kısımlannda iki ta - Bazı bıtaraf müşahidler Rusyamn Hayatında gösterdiği büyük fazilet aoıurken Bir chıJdlıa ene& aynldağa mektep 
iL - budur deni70r harbe m..di.;;.; takdirde Türklerin bi - ' 8u•un diye vicdanına yumrvklar inerse, .............. misbet 1U8ller ....,... 
QWV_.-L..&- .. ·-- • __ ......__. raf keti! unsurlarının faaliyeti + .. -n.!:':6& . .. .. ı...+ v .. 1.. hiçbir zaman haksızlık k&rflBlllda e-L..."' ... q,mcnm ...,.H-J&J& .a.ıcauucn '--yded"I i...U,. ..-a•u"6W& temıne ,.._, .. ıgmı soy U - ğilmi" • te . alnı lik . . Millet ya .. maz materl millet boiulurken. diiayada awll9kiraM bir ....... e ,.. 
~ 5 (Husus!) R ... __ ım.,._. .. . hemh yen mız , genç ıc;ın ne 1r _.....ip. tlaka 1 • 

~n:ra hükumetile yaptı:O:!~ u:;: ~o~Jar~uaları!!:~ İn~ kadar büyük ve eşsiz bir semboldür. Kanun diyoruz n:;;e bu ıneeot1du :.::~- WkJ:: ...:~ 
:_.\ereieri esnası.ncla Litva117aya VllDa §eh- s:::::· 5 <:· A.) - teçi Lideri Lord u ~ 7' . . k e etli :e .. tıe: Bütün bu neslin içini yoklayın. He- Muhayyel? 
'llbı. .,_Vermeyi teklif etmı,tlr. o takdirde it d~=r :arasında milzakereyi a- ve an~~ ar ~çın ıym . ar mu . pimizin gönlünde, ondan bir parça, Dü11Hn diyoruz nerde bu, hariçte ını, mektıebla kaP"'wlM çakar plnnu llb 
....__ Lltvany~mın merkezi olacakbr. çanı · f"ık olabilir. Billıusa TUrkıye yolile ondan bir ışık bulacaksınız' Hangi- biz mif tallh oyuaalllle ~ Ye ve 
- ..._ Komtiıalst Lldeılerl Tevkif c-- Bant yapıldıjı zaman bunun. bazı- Ruslann Bakudaki mühim petrol mer · · · · · · · Hürriyetimiz var diyoruz, .. nlı mübec:cel receği bet kun&f& mukabil .... _ .. 

laruun aillhlanmasına ve taarruz hareket- kezin . ek oktai d .mızuı dilinde Fıkretin: 
EdiJecelder leıine haarlanmasına yanyacak bir milta- e gırm D nazarın an Dütman bize kanun mu, ya hürriyetimiz yirmi llllılli dalla deierli oa.t.p.a 

~ '".a..ı..· · eh · eti b"" ilk" t"" Zulmün topu var, tülleal var, Kal'aat mi 1 '- •, ~ (Radyo) - Franwla datıtı- reke deiil, ıerçeJtten bir banş olmasını .Lwaayenın emmıy uy ur. la--41iı §eyleri k•n•nwk laCiyar 
lılıı..koaıünia_ t partisi. lideri. erin yalanda. ki- temin için elimizden seleni yapmak mec- • • . vana Bir hamlede biz bunları kahrettlk en • 
:--. •- .. ,. Hakkın da bükülmez kolu, dinmez yüır:ü e el' Bu bövHlr t.ead '--.&.---1, a.a... ol 
ı..... ""'v-.u edilmeleri beklenmektedir. Be buriyetinde7iz. Nazist Almanya evvelce ne ,. • U u vv · 1

- 111nr- .._,., • 
~le deireleıinde çalışan komünist me- ise fimdi ele odur. Modem zamanların A- ncır ve z m vardır İşte milletini bu kadar seven, hat- muu mektep bpdaftlllll Ö9tilldM 

.. r ar ro kar hnı . '- Giz yumma tünqten ne kadar nuru km 11...._ 
lltiı. ,.ı ı ştır. Bet komünıst meuus feU. • ka, hakikate ve fazilete bu kadar i- çe e 3-. 

411.a. etoıiştlr. Bir bar11 imklnları hakkındaki 70kla - F ıyatları Hakkında Sinmez ebedi her gecenin gün~·::;-- şık olan Tevfik Fikretin, bir vakitler MURAD SEBTOOLU 
ya Taldelbahlrlnin Yansım matara &elince, bu kabil tekliflerini mer- vardır bir mecmu ilmü irfan, bir mecınaı !!1111'1!!!!!!!"--~llll!lll!!l!!lll~!l!!l!!!~~!!!!I~~ 

KayMttl hametsizce usullerle müt.eraCik olarak yap e·ı M·· k lnaanlıAı pimi! eden alçaklı6ı yık, ez edeb b" h . t 1 ~------------Ilı.. 
lerı'l.oruira, 5 (D--) - Alm•n'lf!lnın açık mak Almanyanın mümeyyiz vasfıdır. Al- r una aşa ' ır mecmaı . armyye o an 

j _,.. --..--· Bllllh yapmak yerde aüruklenm~e A..; b ·· A "k l l tı T vt•k F•k 
Zlere çıkardıjı tahtelbahırlerden yan- manya harbi 1'a arzu ediyor, 7ahut arzu • . de§mez ~·Y&nl, ugun men a l ara Sa • e 1 1 ret 

111\a lta7bettill tahmin cdılmekted· etmiyor. Fakat teklifierini bir elde kadife İzmir, 5 CA.A.) - Anadolu ıazetesının lıyor. Büyük Fikretin kadrini bizler-
~ya Beltikanm Bltaraft;İıaa eldiven. diier elde rovelver olduju halde v~rdıgi ~alu~a~a göre, ~ı~catçılaı: bi.rlii;~- Ölmez mısraları defalarca dolaş • den daha iyi bilen Amerikalılar, onun n..a....--·--1. ileri sürmekle her halde fena bir psikoloji nın tesbıt ettıiı ~sgari uzum ve ıncır fı- mamıatar. En ümitsiz, en bedbaht • & .n -----,,- ~ temiz ruhunu yadetmek için • ~~ -to..ctr . :rapı,yor. Bu 80ll senelerin vasfı olan ger- yatlarının birlik umumi heyetine tesvib et- ünler"m"zd han ·m· büyük Fik _ 
~ a, 5 (Rad~o) - Almanya hük~e~ &inlik ve tehdidler içinde yaşamak iste- tirilınemesi, birliğe dahil tüccarın şik~ye-' g . . 1 1 

e gı ız yan,, ı bir müze h.aline koyuyorlar. 
~anın .Belçıka~ın bitarafiı~ın~ ıhlil miyoruz. tngiltere hükumetinin. ancak ger tini mucib olmuş ve bunun üzerine birlik retm • Halbuki bizim yapmamız icabeden 
lllann ne daır haberı te~b etmıştir. Al- çek ve devamlı bir barış mev7.uu bahsol- umumt heyetinin bugün bu meseleyi mü- Evet aabah ol•caktır, ıabah olur, geceler şey, sadece "Aşiyan,. ı canlandırmak 
ltlakta nın Belçıkan~~ ?ıt~aflıiını .tanı - dulu zaman sulhun tekrar tesisine matuf nakaşa etmek üzere iı;timaına karar ve- TulQu haıre kadar ıürmez. Akıbet bu ve aziz şairin hatıralannı yadetmek 

81 devam edecegı bıldırilmektedır. her türlü teklifi nazarı itibara almaktan rilmiştır. ıema d ··1 bu b .. yük. ·m . . . . h 
tler Varşovayı 1Jyaret Etti asla imtina ebniyeceiini ümid edi70ruz.> O 1 d • 8 •• .. k El • Bu mavi gök bıze bir gUn acır mel Ol egı '. . . u mı şaı~mızan • e~-

... ~~n, 5 (A:A·~ :-.':uhrerin umumt ka- Muteaklben söz alan Lord Cecil, Türk - a a • l~r UYU • ÇI • . olma k~lennı. ~k~ek ve genç~ e~ bır 
llttaer ından bıldırıldığıne göre, bugün B. Sovyet müzakerelerinin tngilteı·ede iyi kar mlZI kabul etti Hayata neı'e günettlr, melll içinde nilmun~ı ımtısal olmak uzere ıthaf 
~' Val'fOvaya girmiş olan Alman kıta- şılanm11 olmasına bilhassa işaret ettikten . bqer etmektir. 
~ ti:raret etmlltir. ~ftişl mOteakib, sonra Polonyanm Almanya ve Rusya ta w Paruı, 5 (A.A.>_ - B . . ~aladler. bu a~- Çürür bizim gibi, tlz ey fezayı ferdanın 

in heykelini dikmek 
delil, eserlerini 
yakmak llzımdır 

Okuyucnlannımlan Kimuran 
Demir lmzaslle dün aldlğmm ba 
fevkallde enteresan mektuba 
da yana bulacakınms! 

1cı"-• muharebelerine iştirak etmil oı.n rafından taleb edilen taksiminden bahset- pm Türkıye bilyuk elçlsını kabul etmiştır. Küçük güneıleri artık birer birer uyanın! 
~am~n~~~~~·~~u~~~~~ -. . U~k~nn~~~~kı~rnu~ ~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~ 

il. lftır. c- Bunun böyle devam etmiyeceiinden tahsıs etmekte~ ~ de bu mtlzake- Tenevvür, aarımızın itte ruhu Amali. ( B ak led D J 
~- llitıer, tayyare meyda~ında seneral emin olablllriz. Bu mesele bu devletler ta- reler hakkında hiçbir mUtalea ve tef· illin bulutları, allkln zilAli ehvali. aşm a en evam 
- llraucbiQch, seneni llibch, daha ~ rafından ve fimdi delil. harbden sonra top- sirde bulunmamaktadırlar. Ziya içinde kotun bir hallaı mqkQra. 
~ ~ ve S. S. Grup Führer em- lanacak konferans tarafından halledilebi- İtalyan mehafilinde B. Chamber • O midimiz bu, ölürHk te biz yapr 
~Polis tefi He,ydrich tarafından karp- lir.> lain'" pt.lacak u1h teklifl . . mutlak 
.... ve kara ve bava ordu~ bir Lord Cecll sözlerini bitirirken hiçbir ba- • . ın ya . 8 

. • . en_n1~ Vatan ılzlnle bu zindan karanlı01ndan 
'-~ ~· B. Bitlerin nt teklifinin tetkiksiz reddedilmemesi ica- ihtimamla tetkik. edilec~ suretin uzak. 
~~ kend_sf111ey ezcü.mle, pneral bedecefnl söylemiş ve tnıiltere hükfuneti- deki beyanatına ip.ret edilmektedir. ş .. · · bedt b" üm"d kıs la 
-...., S. S. Umumi tefi Himmler, Dr. Lam Din harb hedeflerini bir kere daha tasrih Ancak bu mehafil, B. Chamberlainin unnı e ır . 

1 
. pr 

1 0 
• 

Dr. Dietrich refakat 971emiJtir. i('fn bu fırsatı kacuırııyacatı ümidinde ol- B. Churchill'bı azimlirane hattı ha- rak te~nn':h'1 etmemiftır. .. 
~ v....,... Ne Yap&af dutunu ilAve eylemiştir. k tini tasvib tmiş old ğu mUtalea· Tevfık Fikret, btitUn hayatı mud-

Eulh Manevraları 
( Bat tarafl 1 melde ) 1 tılma11ndan ibaret imif gibi bu dl • 

kat'f surette bertaraf edilmtptr. Bi· rümler lrtikip edildikten sonra. aıtlk 
naenaleyh limdi aöz lngiUa ve Fruı- 1 oldu bitti diyip itin içinden çıkmak 
sız milletlerinindir. Yirmi bel aene- istiyorlar. Lebistanı iBtiliya Alman· l'l ~.~ (A.A.) - B. llltlerln Varwova- Sovyet.ler Letoaya Hadadaaa re de bi ti~ umtu . bba har detinc)e lekesiz ve temiz Jcalml§br. 

la -~ bakkıncla verilen talsilita &6re. Alk y............ sm a ve nne ce um m ' En uf k b" h k 1 kt bil·"'"' ..:._~Uer, aaat 11,30 da tayyare meydanına T'• 11;.. 5 ( " : r) •:;:::-'- .. .. bin hitama ermesi, için daha pek çok b" .. a ah ır "b" ak sıkz ı an, ~~ 3..... lik çetin bir mücadeleden sonra, ni- yanın muvaffak olabllmeal Alman -
.=:"'il ve bundan pınalı haçlı bayraklarla auw, -.-. - .m.UINLOVa gorut· saman lbım olduğu merkezindedir. ar gun gı ı o~ m03 ve -.çın~ hayet sulh kapalan açılacak mı- yaya Lehistanı istill için bir hak ım 
~ fehra Sirerek bulvarın ortaaına meleri MD•smda Letonya Hariciye ltal da harbin tem disi h kkında ~·Hatta _kendisi ~alatasaray ~ - dar. yoksa, müflis politihcıJar verir! Almanlar bakkm kuvvetten 
~ bir tribündeta kıtalann eeçicllnl Nazınnm göstermiş olduğu mukave- ya . w a a sme muallim oldugu saman hariciye arzu etmediklerinden dolayı, göz ibaret olduğunu iddia ve ellerine fır-
~· B. Hltler bllibare Belvet.e met dolayudle Sov,et Rusya, EBton- ltaly~ bı~ _bundan mil· memurluğundan tedahUlde kalan ma- yqa ve akan nehirlerinin ak- eat geçer geçmez bu prensibi tatbik 

71nı da ıezmiitir. ya hududundan Letonya hududuna teeasir olmıyacagı tahm~n. obınm.ak: aşı kendisine verilmek istenmiş, fa- maaı icabedecek midir? Fransız ve lettikçe dünyanın sulhe kavnemım • 
• ırr- 'bit .. ""* 20 ôrka kadar asker nakletmiftir. tadır. İtal~ guete~enm? karilen, kat Fikret bunu kabul etmiyerek red- lngi1iz milletleri .i§te bir BUale tarih om imkiaı yoktur. 
. ....,...,... Sovyet.lerlD Eatoa7ada 'J'=heHata Kont Ctano nun B. Bitler ıle yapmll detmiftir. Çünkü bu parayı hakke- huzurunda bil" cevab vermek mevki- •--=•tere Ue Fransa · bu 

~· _ a (A.A.) - Havu: Kannu 5 (A..A.) _ IU--a.ı:~-- olduğu göriipnelere aid haberlerin decek kadar hük\ımete hibnet et - indedirler ale&ll5yhin"de harbi - iftealmak !..~ 
...._ -...ııtU reaml tebllide ele bildirild.iii glbl ' "5'~.un:ı büyük ti altı da ---·m..... ' .,, goze -• • 
~ ~ ticant ...,,1..,1 7a1ta1ıyan l'ran göre. Sovyet Rusya, Eatonyadaki manşe er n --.wuwe- .mediğine kani bulunuyordu. Bunun Alman devlet adamları, siyasetçi- nnda kaldıklarını ilin ediyorlar. Bü· 
:..,.-:::- pnlmetile birlikte limana OaaWharekelere elli tayyare ve )'Ü- ~ olmaaıadan dolayı hayret etmek- ilzerine para muhacirin komiayonu- leri, gueteci ve mütefekkirleri hiç tün hareketleri de bunun phidi w 

• lerce tank ve binlerce otomatik siWı- teclirler. Bun~ Bertin tarafından na iane olarak yatınlnuştır. Bu hl- ecnebi gazeteleri okumuyorlar mı! delilidir. Bu hakikat karp11nda 1111 
~tı semlsi Alman ıtarsosunu Atla lar yerleetlrmek tasavvunmdadır. yapılan tekliflerin l~yanca tama- dise cereyan ederken IUJlU unutma • F.cnebi radyosu dinlemiyorlar mı! insan ne kadar gafil veya aafdil ol-
........_-:- • llClkJanta 9Öl'lft0t " illsilne Hindistan Hudud1111da Sovyet men kabul edilmesine imkln olmadığı mak lizımdır ki Fikret asla bu para- mahdır ki b"-''- A pada sulhihı 
~için mu bin inil mesafe ita- Askerleri Mit neticesi istihraç edilmektedir. dan mn .... .;...; kalacak kadar ımengin Fransa ve İngiltere parlamentolann- ' U6~ vnı . 
~· Denba1tı semJs1 bu ~ 7a- . . ._"'"6&6& da yapılan resmi beyanatım haber avdet edeblleeeğine ihtimal venm? 
ı;;;::ı tb.ret vapurunu ~ -~ bile Moskova, 5 (A..A.) - "Havas a - Sovyet - Letollya Aaleım,..,.• değildı. · almıyorlar mı? Dünya efkln umu - Yukarıda dediğimiz gibi, Alman dev· 
rı.. btt;armamaJı. aureule ka~. janamdan,.: Fn·lan Elinizi vicdanınıza koyarak düşü- mi eaiDe hi kulak . ortabğı din- let adanılan d bu farlmıdadl 
~ ID8ldeDeri bu muvaftaldJet halt- Sovyet Ruayanın Hindistanm fi - Moskova, 5 (A.A.) - SovJıetler Birllti nUn! Yeryüzünde bu hamiyeti göa -

1. ç dahvenp kendi lar Fakat dün ayada~u';,..dalalan r-
'-: hararetli tıefıliratta babmmaktadır - malinde kiin Sing-King kaleai yakı- ile Letonya arasında bu&(ln imzalanan mu- terecek kaç adam. vardır? lemiyorlar mı! Ve a fenası, · . . av· 

• nmda 300.000 ubr tahtid etmit ol- abede beş madcleden mllrekkebdlr. Fikret: aöyledilderini, k~di. ileri ailrdtılderi 1amak ~ ağlzlannda bir sulh 
ı......~ ..... Toflw1er duğun dair b" yi Muahedenin birinci ıhaddesl mucibince, davalan, taleblen hiç hatırlamıyor· taraftarhğı davumı dolqtırmaktan 

..._-.... 1 (A.A.) _ ıtantal, bWtametin a ır.1& a deveran etmiş- her iki memleket, bir Avrupa devleti ta- Hak belledıtın yolda yalnız gldecek91nl lar mı! mecled umuyorlar. Onun ic;in. ciddi • 
~ dlnı.nelıc 02*'9 cuma ıonn öl- ae de bunu teyıd eden herhangi bir rafından dolnıdan clolruya bir hQcuma ve- Demekle kalmıyor, kendi ef'al ve b d" _ yetten mahnım, ameli bir tatbik ka-
~~ davet olummqtur. haber alınamaını§br. yahut hQcuın tehclldl takdirinde askeri yar harekatını da buna hıklrile uydunı· Evveli, ~ ün.ya ~ biliyeti mefkud bu sulh te§ebbüale • 
.:_...aıa. 1 (A.A.) - RaftS: İyi malQmat almakta olan meha- dun da dahil olmak üzere blriblrleriııe her • • • IUll Dtlne ıaaaac.ak hiçbir millet • • 
~.,. ll!lm lkbe lninıhr adam- filde bu mmtlkıda. karlann hare • Ulrlil karp1ıklı yaıdmu -,apaealdarclır. yordu. Nite~, meşrutiyeti mütea- kalmamıttır. Çünkü Almanya hiç rinden hiç bir hayır beklenemez. 

~ ::;.:~ tmti1 ~ W yapmak latiyecek kıtaatuı dağ • Muahedenin ikincl maddesi mucibince, =dlltlerde: ::::m ~ bir taahhOdUnde durmımlf, hlQbir lllM)'la Vüid YALÇIN 
~- llllıllıtll olmu,tur Hemen h• we- lardan m6ruruna mlnl olduğu ve p - SO\'yeUer Birlili Letonyaya iyi teralt De bir ~~u... ~ etmekten ..: aözUııU. tutmaınıgtır. Onun için, limal. ... 
~ 1111.;._,ncle AJman- yet tahfid harekltı yapı1m11 ise bu- liWı ve harb malzemeal verecekttr. acı ~ . cenub, garb hududlannın sağlam ve TAIHIH 

lııtt: '-il banketin '"--n 'O'çüncil madde mucibince, Letonya_ Sav- kadar çekinmedi. devamlı bir . ette bulunduğu • Dllnkil bapnakalenln en can alacak nok· 
~ bdm, '::-çok~ :..~em ";;~tere ve Fransayı 7etıer Blrliline Vindau ve IJbau lhnanla- Doksan beşe doğru pirini bera • lundald te ~ı: ki 1n t yo tasında bir mllnUib yanhtbiı olmuı, Mos-
....._- etınllttr ICuquna db:Dm ~ C etm çln yapılmış bir nnda deniz ils1erl ve Sovyet hava kuvvetle berce okuyalmı. mma mse yme ver- kova mOzakereleri baklanda muhtelif 
::""ll1ll ~ tıellekUleDer et - tehdid olacalı söylenmektedir. ri için bazı tayyare m.,.wılan teal.ai bak- • memektedir. membalardD plen haberler hükümetimi& 
~ Buı en lelkil - İtalya AJmu Teldlflerlal Kabul kıru tanımaktadır. Vindau ile Pltbaeo ara- Dokun b ... aç: ııı,..ı bir tacı harlaln Şarktaki ihtillf membalannın kat1 taratuıdan tamamen ve aynen matbuata 
~. • papular ela kurpma dizil- :n.• ili! aında Rlı• k6rfezinin mQdafauı için Le- laklar mUtellfl, miitere4dicl, 111Utemerrid llUl"ette bertaraf edildiği iddiası ise teblll cedlldilb halde... diye yazdJlınf 
~ • ı....,. Palda h he+ Roma, 5 (A..A.) - Mesaagero ve t.onya sahilinde Sov)'etler Blrllli batarya- Evzaı teb englzl•I ltlr humu haltlaia: büttln bütün gülünç bir almltır. Sanki cOmle teblil «~• tKUne 80ku1 -
lfo11tova, 5 (A. A.) - So _ _.._ Popolo eli Roma _ _.•lerl ıtttunla- lar 7erhıftlrmek hakkını haiz olacaktlr. ... blt8n meaele Lehistamn çiğnenme- llWf! Vakıa rilrnJenın Wlll ifla i4:IDde bir 
~ "iç- . •-""" ' Sevyetls BirUjl bunlarda miktarı bumd Hila e teltlft ~I telUd1el ltu bil& . yuWf1ık buluııduiunu _........ klA iM 
~ - Letoa,a brplılda yardam nadan bır çolunu dtln Avam kama- ~ an1apna lle teablt edllecek pnaiaoDlar Hlll dllfl ..... ltaflara 11ep ,.._ .. t...ldt sinden, yakılıp yıJnJmı&1ndan, Lebi8- de pa mOnaeetJetm yaalap banda clbllt-
: bugün jmzalpnmllbı:. n .... a Japlhn'I o181a m~ bulwıcluracalttlr. Hila •ret.aft ........ ._ lek111al ...... tana '"gkyql ve kua nelıirleri,, alo-meyi mtlnallb &6rdflm. ... C. V. 
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Yeni Gemilerle Takviye Edilmekte 
Olan Filonun Umumi Vaziyeti 

' ' 

lngtllzlerlıı en yeni hattı harb' w-hhlarından: "King Corç,, dretnon 

== J ~ ~ ......... - ...... == - ;;; == - ':::======== = = A ~ 5~:. ... .:::.::: :: ==-: 
;;;;; ~ ~ """" • • ~~ ~ ~';"~ .... '=-=:" = ;::::: 
;;;; ? ? rE 
== ~ a ~ . ~ 
= ı:::: 
~ = === ;;;; == = li Türkçeye çeviren : HÜSEYİN CAHİD YALÇIN ! 
!!:. = 

! Ekmeğimi Kendim Kazanmak 1 
:! Mecburiyetinde Kalmıştım ~ 
ii - 6 1 1 etmemiş olduğuma, bu yolda bir 
~ Yine hastalığımın tesiriledir ki HULASA <lcıs almadığıma birJenbire inana- == 
le k k 1 mıyorlardı. 3 
;;; anam Realschule'yi bırakara a a- Hitlerin babas' 56 yaşın- Schiller Platz'da Palais Hansen- § 
== demiye girmeme razı oldu. da tekaüt olmuş bir memur-

1
. den gayet bitik bir halde çıktım; ~ 

Bunlar me~ud günler oldular. dur. H;tlerin de memıur ol- ~ 
~ Bana adeta bir rüva gibi geliyor- hayatımda ilk defa olarak kendi = 
==: J masını isl~mektedir. Hitler ed" d Ç" Ei 
§ lardı. Hakikaten de bir rüya ola- kcndimJen şüphe ıyor um. un- -s 
Ei daha on bir yaşında iken btı- k" · ·d .11 h·· '·k d · 'tti" ~· 1 

1
- caklardı. İki sene sonra, anamın ·u ı~ıı au arım 4h ın a ışı gım · = basının bu lalebini rr.Jdel- b d b. b. ldı ~ vefatı bu güzel projeleri anif su· :.;özler bana, ir en tre, ır yı -Britanya do~anmasııı.ıo kudret ve kita-ı TAYYARE TA$1YICI GEMiLER: Limanları k<tpamakta kullanılan zincir-

1 
tt 

1 
d mişlir. Ve arzusuna rağmen rım gibi. bir insu:tUllsız.l~k haber 

"' t· f''-ki •-•- b. k 1939 nis~nında 82.000 tonluk 1936 pro"ra leri korumak üzere on iki zincir mu. d.afaa re P, parça ıyor u. J· • ki bd 
1 

"h ıre ını istisgar için mu va .... yewıu. ırço u • t aira ıg" ı mf'. t>. e arı ve ı · l d B - ~ · • · · ve ~ bulunuldu. Bu ııbi te:ieb -1 mına dahil H. M. 8. ıııustriouı tayyare ta-. gemiıl çok geçmeden donanmaya ıltıbak = Anam uzun ve azabh bir hasta- ·ı • verıyor at 1• unun m<Luıeunı 

1 
b bbüslerde V d kti 1 ~ b ld D h b 1 t coğrafya derslerinden baş- sebeblerini doğruca anlamıyarak, Ü~ler sonunda muhakkak ınu,·a:tfak ol · ·ışıyan gemisi kızaktan indirildi. e ı:rnı e ece r. = lıga ze un o u. a a aş angıç an kasına rah •nrnnıı~tzr. Pra-
rııamağa namzedclir. Çil:lkü bunlar vakıa- programda onun esi olan H, M. s. vıct'O· ı Oç nehir gam~o~u in~a edilmektedir ~e 

1 

itibaren, hiç bir şifa ümirli kal- " ~ .. uzun müddet tenlıeri btı insicam • 
lar üzerine istinad etmediği gibi, böyle id- rianı da 14 eylQlde kızaktaıı indi. Bu ıe- gelecek sene Çın e hareket edeceklerdır. ;;;;;;; mamıştı. Maamafih bu d::ırbe bana fesör Leopold ismindeki ho- 1 sızhktan muzt:ırib bulunuyordum. 
diakrııı rürüklüiu de kolayca isbat edile- mllerin her ikisi de ıeleı:ek ıene tamamla- Yirmi modern ınayn tarayıcı küçük gemi == . B cosının onun üzerinde bü- 1 O zaman, bı'rk"ç gu"n ı"".ı"nde, ken-b " · b ı ıi h 1 müdhiş bir surette t~ı-:ıı yaptı. a- .. ~ ilir. nacakur. 1937 programına tevfikan ins~- gelecek seıı~nın aş angıcın a azır o a~a- l 5 yük ıe.,irleri gözükmüştür. d" . 

tnziliz donanmasında bilfiil vazife aı - 1 sına başlanan ve ayni ıınıftan 23 er bın ~ı ııtbi, aynı zamanda bunlardan Bahrıyc i§ bama hürmet hisHİ beslemiştim, 1 Ve Hillcri ihii!Ulciliğe 
0 

lıa- dimi mimar gör um. 
tııış gemilerin tonaJ· yekunu takriben Al- ı tonluk iki tayyare t_a şıyıcı gemi _olan. H .. M .. N~T.areti tarafından satın alınan _67.' tanes .. i 1 !!! fakat anamı sevmiştim. j 1 Hakikatte, bu da zorlıı'klarlft. dolu 

· d ı lt ı 1 -= zırlamıştır. Onun tclkinle-ınan, 1tnlyan ve Japcn filol:ırmın umumi 8. Formldable lG agustosta denıze mdırıl- m .. yn topluma.~ ve en ~a 1 ~emı erı ~ mu-, 55! Hayatın elim realitcl(•ri beni ça- ' idi.Çünkü şimdiye kadar Realschu-
tonaj :1ekünuna muadllClir. Eğer bu tonaj di. H. M. s. lndomltable ise gelecek sene- radele etmek uzere t_eçhıı. edılmekt~dırler. !! buk ·karar veroı<'ğe mecbur ettiler. ridir ki, Hitlcrl Habsburg 1 le'ye meydan okuma yüzünden ih-
)ekünunu teckil eden gemilerden muayyen nin başında kızaktan incliriler.ektir. Ayni On Motor - Torpıdobotundan bır kısmı•, E5 hanedanına dii;man yap-

1 " k · h t · Ailenin zayıf nıai~ct uı~nıbalun a- ~ mal ettiğim şeyler şimdi ncı bir su-bır yu .. dcsinin eski gemilerden ibaret ol- tonajda diğer iki tayy:ıre taşıyıcı geminin donanmaya iltiha etmış ve ya u senf'nın E! mışlrr. Hitler Av:ısturya hü. ı 
dug·u so"yleniyorsa böyle bir sözün kıymeti inşaatı ilerlemektP.dir. sonunda iltihak edeceklıc:rdir. 1 namın vahim hastalığı yüzün<lP.n rette benden intikam alacaklardı. 

kümelinin A imanlara dü;-<ıııcak di.,.er donar.maların ihtiva ettiği çü- ö E • M~kaleyf: nihayet verırken 31 temmuzda 1 _ hemen heınt•n kıınıınıışlardı. Banu Akademinin mim:\ri mektebinden 
... KRUVAZ AL R . . d ' I k b" k . . . = ld • u d bu müna tuk gemilerin yüzdesi ile mukayese edil- tamaınıle teçhiz e ı ere ır aç gun ıçın- :::= tahsis edilen yclım rııtta§ı yaş:ı- nıan f) ııgun a · • evvel, insaat teknik derslerini ta-10.000 tonluk 15.24 santimlik topl:ırla · · b ı ·ı t t d - b / ·· • · b ı· ~ diği bkdirde bir mana ifade edebilir. Ne mücehhez on kruvazördcn ı;on iklı:i donan- de tam vazı!esıne aş ıyan ı ı ıya onan- = mak i~in kafı c1t•ğildı. Nı:! suretle te et e ogrennıış ve a:ı ,_ ı kib etmek lizımdı. Buna !<abul o-

oıurs:ı olsun, rakamlara bir göz cczdirmcl: mP.dan dııhi bahsetmek lazımdır. Bunun -5 1:.·rlcr salıibi olmuştur. Bu 
ı maya iltihak etmiştir. b 1 ·· ·· t 1 1 d - olursa olsun, P.kmc:ğimi kcı1dim k-ı.- hınmak için de yüksek bir ilk mek-ngmz gemi tezgahlarında halen tamam- :iŞ ıca CUZU 11m arı :iUn a_r ı_r: .. ..::: f.:J.._·;r/er şunlardır : 
laorııaktıı olnn bahr1 in~aat programının <'-. 8.000 tonluk 15.24 s:ıntimlik toplal·la mi.i- 29.000 tonluk 38.l s:ıntımlık toplarla mu a zanmak ınecbmiycli u.;inde l.ıulu- , ı · < tt::bde tam tahsil yapnıağa ihtiyaç 
Z<ıınetini blze v:ızıhan gösterir. Yalnız yem cehhez kruvazörlerden biri bu .!>ene mayıs- cehheı H. M. s. Revenge zııhlısı, 17 kru- E5 nuyorduın. Cerm1:.nliğin selcimeli 'vardı. Bütün bunlardan b~ndc e-

ta, diCier ikisi de temmuzda kızaktnn iııd!- - 38 f·ı till ı · d · h ·bı e: 
1 

Avustızryanın mahvolması 
1 inşaat ı temmuz 19'39 da 712,000 tona baliğ e vazor ve ı 0 a 1 erı ve mu n er. 55 Bir çanta t'ti\"ab ve c.;aınaı:;ır ı c, ser. \'Oktu. Binaenaleyh hülyamın 

rlldi. H. M. S. Kenya 18 ağusl•sta indiril- V'V">.A~VVV'VV'VVVv E: ı ' b -1 d M'll . h. · 1 
Olmakta idi ki bu rııkkam herhangi bir == Viyanaya miite\/{'{'Cİhen .''Ola. rık- ~ar ır.a ag ı ır. ı l ıssı- tahakkuk ettirilmesi imkansız gı·-diği gibi H. M. s. Trinidad da bu ay kızak- B k - ı t neşriyat - .. ... 
denizci milleti"l .;u zamana kadnr ele al- tan inecektir. Diğer b.r dort için de proje- aş ve a e ~ tım. Kalbimde sarı;ılmaz bir irade 

1 
yat ile hanedana sadakat a- bi göri::ıüyordu. 

dıgı inşn'lltan çok, hem J>Pk ço!t fazlutlır. - ka-fı"blı"g"" ·ı == 1 rasındn hiçb·r f~rk yok'ur ~u yeni gemilerin büyük bir kısmı ı;u bir lcr yapılm:ıktadır. umum 1 1;;;; vardı. Babam, f?lli Rene evvel, mu- Anamı;ı vefatından sonra, l!çün-
k Şunu da unutmıynlım ki 10.'.JOO tonluk - k dd t ı ~ ffak ve bilhassa Habsbura lıane- • 

aç harta ve ay :r:ırfında kızaktan inecek Bükreş sefareti müsteşarı Selim Rauf 1
1 

a era mı zor aınnga mu va 6 cü defa olarak Viyan:ıua geldig·im 
20.32 sartimlik l?plarl:ı mücehhez H. fi. S. 

1 
l Be d ·b dam Alman n•illetinin fe- J •ıe taı.,a:nl:ı!lacaktıı·. London ve H. M. s. Auıtıalie kruvazörle- Sorpel yeni tayin edildiği BaşvPk!llette mü E5 o mu.ş u. •n e onun gı ı yap:ı.-ı l k vakit, -bu t!cfa birçok seneler Viya 

1.;-: ... ı,. bulundug•r1,1uz 193!l-19rn sene - teşekkil neşriyat lıüroııu k:'ıtibi umumiliğı _- caktırn. Ben ele bir "adam., vlacak- lakcline sebe:ı o aca tı:·. ı rinln modernleştfdlıncsi lıir kaç aylık bir • 
0 

• d k ) kt "k • t azim 
llindeki v~zlyctl tetkik edelim: z:ıman sonra tnm:ımfon:s 3ktır. vazifesine baslomak Cizere dün Köstem:e - tım, fa.kat memur değil. 1 1 na a a aca mı - su ·une e, • 
ZıRHLILAR : Küçük 5460 tonluk 13.2 santimlik top- en se rım ze ge mış 11 • l erm c ası, ı ~ ~ d h · ı ı · t ' ;;:;::; /{'ti · b b H"tler ve karara kavuı>must:.ım. Gururum 

1KiNCi BAB d h II~r birı 35.GOO tonluk S5,5 'S:ıntiınetTelik larla ınUcehhez ııltı kruvazôr kızaktan ln-ı = 1 he11ii l 13 ya}ın 2 iker avdet etr.ıi11t1. Erişilecek edefi 
l·ı er topla mücehlıc-.c 1930 programına da- miş ve bir' de öııilınüzdeld hattalar içinde Ziraat MUdUrlUAUndekl = .\'i~anada 'f:ıhsiJ Ve lzhrah bir felç darbcsile c'ü90;- kat'i suretle tayin e:tmişt;m. Mi· 
tın iki r.eml H. M. s. «-<lrg George» ve inecektir. Yine bu sııııftan diğer bir ıe- Ucretll memurlar iki ay- ~- Seneleri Annesi Hitleri babcısınuı mar ol:nak h•tiyordum. Tesadüfe-
.... r.ı. &. «Princc of Wcıles:ı> 1939 senesi ba- minin kıuıkton indirill'll<-'si :il bu sen~nin • I I E§ usu dahilinde okul _ d"l l l l '· I 
§lnda kır.aktan indirildiler v.e gelecek sene sommda, :ıyrıca iki tancslnir, dnha 1940 t.ır par• • •mıyor ar == A nam öldUğü vakit, istikba- ar= ı en zor ll ( 3r r.ırı an zorluklar-
taın;ınılanacoklttl'dır. Ayni sınıfüın diger bnşl;ıngıcmda yapılac~ıktı: Yeni bArem kanununun ve iıahnamesi - = lim hakkında gözümün ö- mak istiyor, fakat Hitler 1 dandı, önünde b:ı.şeğilenlerden de-
bir zırhlı (1937 pro.,"ramına dahil) H. M. nin tatbikine başlanını~lır. ı cig• erlerinden lıasta oluyor -·ı G" 

1 
· · .. ·· d k"' .. h 

MUHRIBLER (Deströyerler): - nünde bazı hakikatler parlamıştı . gı. oz erımın onun e oyun a-s. «DUkc of Yorkıt bu ayın içinde kızaktan Jstanbul Ziraat Müdürlüğünde ücretle ca = v•• foh$i/ine jf'lsıl:ı vermcje k. k d l - d l -1590 tonluk 11 
n pnntlmlik topları., mu" - · = Ontın son lıastaltg•ı esnasında, ır un ura<'ı ıgın an memur uga indirilecektir. 1937 senesi progr:ımının ge- "' ..,, " lışan mücadele memurlarının derecelen =:: mecbur olı;yor. 

ti kalan 35.000 tonluk iki zırhlısı H. M. s. cchhez on altı muhrilı bu Sf'nPnin sonun- mııliım olnı::ıdığı için iki aydanberi maaş = güzel sanatlar akademisine kabul 
0

_ 
0 

yüi<Selmiş olan babamın hayali dur 
xJelficoeıt ve H. M. s. «Beattyıt de hemen da donanmaya il~ihnk edeceklerdir. 1930 alamnmışl::ırdır. 1 = imtihanına girmek için Viyanaya . , . duğu için bu maniaları parçalamak 
bir:ız sonra kızaktan incceklcrdlr. tonluk sekiz muhrib gcle<.·ek ~ene tamam- Düıı bunlar Vilayet Muhasebe Müdür- == gitmiştim. Koltuğumda bir yığın saatlerce psrıamr.:ıtC'yu seyrc<lıyor . . d D . . lim 

Bu aralık, geçenlerde Tiirkiycyi ziyaret }anacak \'e bunlara bl'!ıu:er 16 muhrib d;ıha liigüne müracırnl etmisler, kendilerine hiç ı = l ı Bütün Ring~trasse bann bin ıslıyor um. e.!'ım azımet teme 
1940/1 de lam-n 1~11~ .. n·Kı~ı·dıı· - desenler, vola •·ıkmı~tım. Kolayca- ı' '.- u_ 0 

• biri gı.bi daha ı·yı· ı·aı·, mu··cadelc de daha Jro-!tıniş olan 30.000 tonluk ve sekiz t.-ıne 38.l . ·• 
1 

.. ...... " • <ılnıı.l.sa .wıın~ para verilmesini i.stemlş - 1 == J " -.; tlır gece ı;ıucizclcrinden • 
~anlimllk topl:ı mücehhez H. M. 8. «Wars- MUHRIB VE DENIZALTI ClEPO Ge • !erdir. ·lu ıase e anun an u a e ı ısa- ı== I:'> .. d" .,.. ) rnman ana ca-1 l\ 1 b k 1 b t 1 b. . , ı = cık kabul eciilecc•'ime kanaatim • 1 lny ola'"'ktı. c b ı 

E als h 1 • · · · d . · göruıı u. 
1 Pl~eıt z.ırhlısının makineleri ve kaumları ta M l •.ERi: (a mani olduğu için memurların istekleri a vardı. Re c u e nın en ıyı esına- d . r r-· 'b' .. .. . 

--.. 'd' 93 d b' · ti il · t" = t ·· ·· ·.ı· O k ·tte be · k - İşte ikinci defa olar~k bu guz·· el 1 erın za ım ıgı g• • gorunen §Cyı rnamile değiştirilerek t. ..... -uı ı ı 7 e ı- Bir muhrib depo gemisi t.isrinieV\'elde, yerme ı:e r ememış ır. = oru ıuım. va ı n n a lı .. Ali h b' . ti t 
1
• kk. 

tirilmiştir. Tayyare bombalann:ı karşı z.ırh diğer bir ikincisi de gelecek senenin ba~ - :\lemurlar Vek!llete iki dela müracaat <>t, ~ biliyetlerim hariku15.de surette in- ı şehirde bulunu~rordura. Ve sabır-1 ugun a ın ır ııı:ıye e a ı 
~~r3ı veA ht~~Ya~reeleyrı.ik!~~a·~~:l:yar~~~~~!~~~= longıcında kızaktan inec!'ktir. Bir denizaltı ;~~~~:;<':.:i:.e cevab ahımadıklorıru da söy- •

1 

==~ kişaf etmişti. O surette ki, kendi sızlık ateşi içind:!, fakat kabul im- cb<li1:r:lnbcım_. 1Zanı__ret vcldihtiy:-ç. mka-
_, '"' " " depo gemisi ve donanmo hav:ı kolu levnzım .. kendimden epeyce memnun oldu- tihanımın muvnffakiyetine mağru- t:' u nı 'U~agma a ı ve ço;ı: e-l~ek şekilde hangarlar ve catapultlar ilA· ve tamir gemisi de gelecek sene kızaktan be · 

Ve ec!ilmiştir. 1 Jndirilece!<tlr. Eski ter imi] kltablar 

1 

Eie== ğum için, <;ok kuvvetli ümidlerim 
1 
ranc bir itimad ile rl"lu te!d:·ıor- re nı f.iı:..rc;n.lamak tehdidini göı:ı-

Taınnmile a:ı·ı.i ınorlernlcştlrme ameliyesi k k vardı. d M aff k " . t 
1
.' d • . 1 terdi: lrad,,m işte böyle engeller-

~ .. YN DÖKME GEM ı LERI· o ün•ca 1 um. uv a ıye e o ı.:ı ar ereın- 1 b" .. .. "h ı · ı.. ıd· ona q oLN H. M. s. cVallantıt (1940 i'drcl ' · Maamafih, içimde bir endi.)':" . . . . -· . : e uyud:.ı ·.'e nı ayet ıf:ı • ., l;P.. ı. 
kfrıu•;.mJa tam:ımlcı.nacaktır.j re Queen 1 1939 programına dahil siirntli ilç ma:m Maarıf Vekaleti bntün liselere bir ta - 1

1 
= d' . . d . d d _ dım kı reddedıldıgım haberı bana 

1 

T . , . . , _ 
• • • 11 - Ken ımı resım en zıya e esene, 1 k d b" ld 'b' ~enı seı-ıJc~m"C'n ve SE;4 + o.ır.aga Elin ... elh (1940 yılının ortasınrin tamımıla- ı ~emizi gcl.:!<: ... k sene tnınnrnlPırncaktır. mim göndererek bu sene içın eskı terım = . . . . . . açı sema a ır yı ırım J,'1 ı ç&.rp . 

mektep kitablarının muteber olabileceğini ı0 ~ bılhassa mımarı desenlerme ıstı- t F k t b : k b ,. lıa.b:llyetlı hal:.? w:~an bu de\TP.ye tı•caktır.J de dahi yapılınaktadı:-. DENIZ,\f.TI GEMiLERi: . . .. 

1 

ı. a a una ınanma ıca t·.ıt- , 

liARB KRUV.6.ZöRl ERi : ıo!>O to:!~uk altı karakol dt'niıaltı gemisi Kitap tedarikinıie müşkülat çeken tale- §§ mimariye meylim de gittikçe artı· yordu. Rektorun huzuruna çıkl:- • • .... bildirmiştir. . dadlı hıssedıyordum. Bunun gıbı, .. .. 

1

. rr.ı!~eşckldrim. D.~.ha ziy~de, beni 

Her biri 32.0()0 t...luk 8 zer tane 38.1 bu sene Lıtinl~ek ve 6 :ıdet te gel«ek se- be derslerini geçeıı seneki kitaplardan tn- = : .. ğuµ. ve akademinin resim şubesine (Oıay hayatın hıç.ığinden kurlar-
ıantimlik tJplarJa mücehhez 'e otuz mıl ne tamamlan:ıcaktır. klb Cdbilceccktir. 1 yordu. Bu tekamul ancak on altı . . - . . . dığl, na.S:k L;r r"Uv:ı.dan, ço" §ımar-
•ilratindeki H. M. s. Reııulae ve H. M. a. REFAKAT GEMiLERi: yaştarında iken Viyana<la kaldığım neden kabul edilmedigımın ızahım ,, . ·- . 

-•- be ·• · • d h b' k"l · t·~· takd' tt·· · l.·m•~ bır çocıJ.&U çı~kıı.ı alarak ona ı:tenown harb kru,·azôrleri:-ıirı modernll'şti- ;) on ş gun ıçın e vazı ır şe ı rıca et ıgım zaman, ım e ıgım d' .. .. .. '1i . di 
1250 şer tonluk ıo,2 santimlik toplarla Allbev kKvUnde v•tı en ı"'e ve U"""tu• venı ana '-·e rilmcsl d1; bitmiştir. Bu gemiler hemen he- ı u ı ı 

1 
aldı. Hofmuseum resim galerisini desenlerin resim istidadsızlıgı-mı "' .. .... J J J mücehht:7. iki buyük refakat gemisi tesri- mektebi 

ırıen yeni atJdcdilebllirJer. Zira H. M. s. nicvvel ve teşrinisanide donanmaya iltihak tetkike gitmiştim. Fakat binanın münakaşa kabul etmez surette bel- verdiği, OGll sefll)d ve zar11 • 
l\enown'in yalım: modernlcştir:ımesine edecek, 1939 haziranında sipari5 edilen 900 İstanbul Maarif Müdürlüğü Alibey kö- kendisine bakmaktan başka bir .... _ - b ret düııyaımıa st+:ağı \~ bu suretle 
3.083.008 sterlı'n .,nrfedilmlc:tır. Geminin a- ·· d b. atılı ·ık ktep aç g· ka a ~ li ettiklerini, fakat buna muka il 

-· .. tonluk yirmi siiratli refakat gemisi de 1940 yun e ır Y ı me ma a r r d'kk t ed · d He gu··n ile "d • ' A ·dı:.J ed •· •ıl maliyet ;fiyatı ise 3,117.204 sterlindi. da ilt!hak edeceklerdir. vermiştir. Huna ait hazırlıklara devam o- Y~ ı a emıyor um. r ' mimari sahasında bazı imkanlar rı e ugur,aruıua cı ıı ecegı 
llu iki ıemi 42.000 tonluk H. M. s. Rool! lunmaktadır. sabahtan akşam karanlığına ka- arzeylediklerini temin etti. Benim kimseleri kenruaiııe t.an•Uığı j~ 

harb kruvıuörü ile birlikte anavatan filo· MAYN TARAMA GEMiLERi, KARA • dar, bir merak edilecek şeyden di- . . k d . . . bes' minnettarun. Bu h b k ., 1 '! k b" k KOL GEM iLERi, MOTOR • TORPiDO -·- - . ıçın a a emının resım ŞU ı mev-rıun ar ruvazor erı n· asının ır ıs- ger merak edılecek şeye koşuyor- . ( Devam, vır 
Bu yeni gemilere llAveten her biri 40.000 Geçenlerde üç mayn gemisi donanmaya Kurtuluş bayramı münasebet.ile tstan- bes" • ·d 1 b.li di Bö ı b . 

nıını teşkil etmektedirl~ı·. BOTLAR v •· BugUn mektepler l•U• 'dum. Fakat beni bilhassa celb ve zuu bahsolamazdı, yalnız mımarl ~ 
!-nıuk 40.64 santlmUk toplarla mucelıher. lltilıak etmi~lir. Uç karakol gemisi de ge- bul mektepleri bugün tatildir. Fakat mek- teshir edenler binalardı. Operanın şu 1 varı 0 a ı r · Y e ır ~-d 
dürt adet zırhlının ınpsı da llerlemekte-j le\!ek sene birknç hafta içinde iltihak ede- teplerin tatili ancak bir gündür. Yarın önünde saatlerce kalıyordum, mektebe şimdiye kadar hiç devam ."1i, 
dır. cektir. mekteplerde tedrisata devam olunacaktır. llElllllllllllllllUlmllllllmaw-·•-WllUmW .. WllllllW .. IHllllUWIWIHIHJllUI ·· 

- Evet; inşallah, çok beklemeyiz .. 
- Belli olmaz ... 
- Aman beyefendi, inıallah saatlerce 

•Ürınez ... 
- Zevk duymadıtınu için yorıunluk 

hissediyorsunuz? 
- Evet; diliünilnilz, bJr dı dört saat •-

~akta dikilmeyi ... 
- Gilreşenler ne yap:ıın? M 

- Cidden zor if ... 
- Ne diyorsunuz? •• Pehlivanlık kolay tı 

değildir. 
- Doğru ... 
- Düşünilnilz bir kere, durmadan aava-

l1Yor, ı;onrn da yine dıırmadan ayakta di
ciı~iyor .•. 

- Çok güı;, çok ... Dört ı;ant insan ayak
~ durmakla yoruluyor ve bitiyor, dedi. 

A.rnavutoğlu ile, vcliahd knpısmışlardı. 
Oaııa ilk hamlede Aziz efendinin hücuma 
lectiği görüldü. 
Arnavutoğlu da, hucuma geçmişti. Za -

\tn, güreşi uzatm:ık, A.navutoğlunn tel -
tne:-di. 

G!ıreş uzadıkça Ali pehlivan zarar gö -
1"liyoı-ctu. Bir n!' evvel ,gureşl bitirmek 
llıağIQp, galib belli olmak kArı idi. 

AZiz cfer.di için ıüı·~in uzaması da, kısa 
0lınil3l d:ı birdi. J'akat, ne de oba o da bir 

an evvel güreşin bitmesini arzu ediyordu. 
Eğer, veliahdin yerinde bir baıka pehli 

van olmus ols&ydı, Arnavutotluna müda
faa tarzı alır, güreş! saatlerce uzatıı·, has
mını ezdikten sonra, leşine hücum ederek 
mağhlp ederdi. 

Ve ... pehlivanlıkta esas olAn da bu idi. 
Aziz elendi, güre§i uzatarak hasmını eze
bilirdi. 

Fakat; aslen çok kabadayı ruhlu olan 
veliahd böyle bir ııüreı taktiiine tenezzül 
etmiyordu. 
Hurnıru, cebren ve çarçabuk yenerek, 

her &eyin fevkinde bir pehlivan olduiunu 
göstermek U;tiyordu. 

Hem, Arnavutoğlu, hasımlannı beşer, o
nar dakllcada mailıip ettiği halde o, niçin 
böyle yapmamı~ olsundu? .. 

HaltA, bir aralık Halil bey, efendisinin 
yanlış bir güreş taktiği tuttugundan şika
yetle üzilntülü bir suretle rnabcynci Fahri 
beye tccsı:urle söylendi: 

- Beyefendi; efendimiz çok yanlış ha-
reket ediyorlar. 

Fahri Bey !!il nnlamadı&ı için sordu: 
- Niçin elendim? 

- HUcumn geçmla bulunuyorlar ... 
- D<ıh'1 iyi ya! ... 
- Billkls çok 1enal. 

•• 

.. SULTAM AZİZ 
NA.JıL PEHLiVAH ouu? 

No: aı 

- Neden?. 
- Arnavutotlu, hafif bir adam, ıeçen 

güreşlerde de görüldı.i ki, uzun 1ı1üren gü

reıılere tahammül edemiyor .. Binaenaletyh, 
hücum etmeyip ezici bir miisaraa ile has
mını saatlerce ezmek ve sonra kflrını it
mam eylemek !Azım ... 

- Çok dogru buyuruyor.sunuz efendim ... 
- Bilmem ne yapmalı? 
- Ynpılncak lıir fiCY yok ... Ef<.'ndimiz ne-

den bile bile boyle hareket ctmi5 bulunu
yorlar?. 

- Herhalde, isi çabuk bitirmek istiyor-
lar ... 

F.:ı:~ri be.f; 
- öJ le olncak.. dedi. 
lik haınlec.11!, Arnıınıtoğlu Veli::ıhde bir 

~::madı 0yunu girdi. Aziz efendi bl.l o-

YAZAN: il. Sami KARAYEL 

yunu kuvvetli kollarile sökmete çalıştı ise 
de muvaftak olamadı. 

Ali pehlivan, h3!>mının yüz otuz okkalık 
gövdesini çevirip yerunek için zorlayordu. 
Bu, oyundan kurtulamıyacaiını anlıyan 
veliahd, sıyrılıp kaçmaktan baska çare bu
lamadı. 

Nitekim; bir çalımına getirerek ı;ıynl

dı. Lakin, hem sıyrıldı ve hem de hasmı
nın parçalannı eline geçirdi. 

Şimdi, ArnavWoilu tehlikeye arirmi~i. 
Vchahdin kavi pençelerinden paçalarıoı 
kurtarmak 1'ohty değildi. 

Bunu anlıyıw, Ali pehlivan derhal döne
rek alta d(laıti. Veliahd, hasmını :ıltına a
lır almaz, lrnçmnsın diye içten dı~tan kazık 
ladı. 

l\lakiadı, bir oyuna girmek olan Aziz 

efendi, acele etmedi hasmını oldutu yerde lil Bey derhal iııi çakınıştı. Olduğu ycrdt 
iyice tesbit ettikten sonra, istediii oyuna duramıyordu. Heyecanından çıldıracaktı. 
geçti. Mabeynci Fahri Bey, Halil Beyin bu hn. 

Arnavutoilunun, hasmının harekAtı kar- line göz koydu ve sordu: 
şısıoda mlldafaada kaldığı görülüyordu. - Beyefendi; gidiyor Amu·utoğJu 

1
,,_ 

Her halde bir düıüncesi vardı. liba! ... 
Veliahdin maksadı çok geçmeden anla- - Hem öyle, hem öyle delil! .• 

şıldı. Olduğu yerde kazığı sökerek künde- - Aman efendim, görmüyor mu!Unud 
ye geçti. lr:fendimiz üstte ve oyun da .• 
Arnavutoğlu kündeden kurtulmak için -öyle ammn, bu is ba:ıka . 

oldutu yere yüzUkoyun uzandı. Ve, ayak- - Ne olabilir? .. 
larını saca, sola açarak gerildi. - Efendimiz mailOb olabilir ... 

Ali pehlivan adetA yere yapısnı~ (ibi - Amma yaptınız Beyefendi... 
Jdi. Veliahd bu hal karşısında kundeyi bı- - Öyle efendim, dikkat buyunınıız .. 
rakmıyordu. Bakınız, Arna~ utof:lu, zorlnmadan oyunu 

Nihayet; hafif olan hasmı sllkeledi. ve nasıl veriyor? •. 
kuragına aldı. Şimdi, oyun tam maııasile - F.vet; :fakat, efendimizin zorıle .• 
oturak ki.indesi olmu;Jtu. - Yok ... Bil&kis ... Zoıilc ı;cliyormu:ı gi~ 
Yağlı güre§te oturnk künde.si almak ol- bi davranıyor ... 

dukça hünere bağlı bir i:,;tir. Oturak kün- - Tehlikesi nerede bunun?. 
desmi nlan pehlivan olduğu yerde otur- - Bu, oyunu efendimiz aşırırken, eğer 
muş ve Gizlemiş olncak, hasmım dizleri csayvant> denilen bir oyun vardır. Bu, 

0 
lizerine alnrak büküp lıav.ılnıırlırrıcaktır. 1 yumı .r\rnavutoğlu mükcmır.el t-ir aı.:utt, 
Bu manive.lCılı iş oldukça tehlikelidir. tatbik edeıso:? mutlak efc.-::I:mtz ma~lıh 

Arnavutol;lu, sanki oturak kundı>.sine dU:;cr ... 
gelmesini istiyormuş gibi bir vaziyet al- Deyince, mabeyne! Fnbri E.?yin aklı ba 
mıştı. ı;ına aelmi:ıU. Derhal, hcy~anlnndı, ve: 

Veli:ılıd, heye::aııda olduğu için humın:n - Na Yapalım öyle ise? •. 
harekatını Uıkib edemiyordu. Kurnaz Ha- ,( Devamı var} 



Slllııif ft ı 8 r~ı SAB&K -

Alexandre ivanoff ERZURUM MEKTUBU No. 6 Nakleden : 0LVIYE SAKAR 

Y• zan : Cevad Tevfik ENSON H ık Ş • d • d K Acı dt"şıincclcıe dalmasına r ·men Meh- ı - Fakat hiç olm.-.:>.s~ kcndlsil7 ~n z.l~~d~ a im ı en iş ıned, genç kızın çuğırımısım i ittı. Başını 1 alakadar olan kiınsc>yı seçeıncdınız ını 
Onunla Sakı7.ağacıncla, bir Rus sesi geldi. Ba.'}tmJ sesin geldiği tara- Halenin ınasnsına dcıgru çevirince yabancı kadar akılsız bir odama bem:emiyo.-su•ıUZ. 

bir erkeıın genç kııın yanında olduLrunu Görmek arzu etmiyorsanız, o bıış~ca. 
pansiyonunda tanışmıştık. Odaları- fa çevirince, yirmi adım ötede bir av· H 1 y gm"du. _öyle söyluyvr,.unuz ıımm:ı, yolıyn ge· 

mız yanyana idi. İvanof, u.zun boylu, cı kahvooi gördüm. Kahvede dört azır ıgı""" apıyor Derhal ycrınden kalkaral. yıınl.ırına doğ leli dahn uç giln HCj -uı,1/;:rzdCu.k-Yil-J 
sarı sa<;lı çok l1C1Zik bir gençti. Bir kişilik bir orkestra vaı·dı. Balalay - ru geldi •·e terblyelı bıı tıı\'ırlıı: leli daha knç gun oldu? .. Bu kadar ıusıı 
\•otka aleminde bana hayatını şöy • kn.yı çalan h•ruıoftu. Kendimi gös • - Yerime oturmuşsunuz, lütfen kalkar bir müddet zarfında ne oğrencbilirlm" 
le anlatnıı~..ı: ter!nenıek için olduğum yerde dur • •• mısınız? dt:'<.:!i. - Henüz. size ıtlmad etmediği belli .. Al· 

ı. .. l ı k le ş h . ,.,.. .h A E•erlerı· Uzerinde YabanC'ı tereddüd eder gibi oldu. Fakatılahaısmarladık, ben gidiyorum. Bt">lkı br 
"Runyndn. r.ıaı:.-yct znbiti idim. Fn· duın. Or .estt'h sesını n ça tara m· e rln ı QTl f o Mehmedln kendı .. ine seıt sert baktığını çeyrektenbcri konuşuyoruz. Kuı,;ıık ıı~nııtl 

kat Ruı:ıyadan gclt"'ı. her Hus znbittir, po tuttuğu bir sırad:ı. lvanof ayağa gôı·ünce, scltııneti e:;kf yerine geçip otur- ı kız.ac:ık. zırn Leklcmeli hiç ııe' mcz .• e o· 
diyeceksiniz .. değil mi? .. l:Ia}1r .. bf!n knlkaı:ık hiraz ilerledi ve durdu. Sır· Durmak Zamanı Da Gelmiştir malda buldu. Genç adam o derece tabii lıletık sonradan görmeler bu kadar olur. 
öylelerinden d .. ğilim. il;tc, l'esınim. tındaki ka7.ak göml ği yaz rüzgarının tavırla hareket -.ıtmıştl ki Hale bır şeydi· Hizmetçi kızın son sözlerindeki hal:a:-ct· 
Bu resim bir gazetede C'tkmır.tır. Siz tesirile dalgalanıyordu. Balnlaykasını Erzurum ı (Hususi) - Kış gün- ~emed~. le kan.şık istihza l\lehtlledm nnzımııa çı!tV 

kl rl k b. R s tan Mchmcd geııı; kıla donerck: tı. Ve ilk defu olarak, bütUn hay:•ti ır· ııısça biliyorsunuz. Altındaki vazı - aya · arın:ı nyıyara ır ,u • !erinin yaklaşması üzerine burada _ Af!cdeı-siniz ktıçuk hanım, cüretimi 
' • ·· 1 - b l d müddetince, Jı:ıyat mlı adclesindcki ili: 1•1• .arı okuyayım, yalan söylemedigimi go""u soy emegc aş u ı. odun fiyatları tercffüe başlamt§tır. mazur görünüz. Fakat yabancı birisi ye- nliyctıerlnin ıö-sterdigi karc.nlık y:ı )11 

anlarsınız. Odezadan lstanbula ka _ ı Müteessir olmuştum. Zavallı adam Mahrukat noksanı yüzünden tezek • rin~ ynnınızda benim otu~am .. dnha mü: tarzının y\ikunU taşıyan inımnlnra \e u ı 
çarken l;:arunı rıhtımda kaybettim. hayat:nı i~azanmak için nihayet ten bir türlü kurtulamıyan şark nasıb zaııned~rsem. ı~em eı,;er vucudum si arada Galib beye acıdı. Hiçtcrı b:ıc:tıyar:.ıl< 
O gündenberi kendisinden hiçbır ha· şarkı söylemek mecburiyetinde kal- bölgesi, yeni orman kanununun me• z.ı rahatsız cdıyorsa hı~ ~ldırmayın. ~~ya- 1 kazandığı sel'\ elle her şeyi id.ır ... yc nlul<-

t:ı B . b 1 kşamı vapının nınızda yokmuşum gı.bı h_areket cdınız. ·.cdı·p g'ıbi "Ö • ...r'nen k"ını~e ~:-e yaı•ılun h\I • ber alamadım. Zavallı N:ıtaşa .. Bel- nuş · ır son a .ar n J riyet mevkiine gı·rmesi üzerine bir b cd B d f d h ls • e •u ~ 
1 d b. · b 1 k H~le ceva verm ı. ır e a a n,. - c:ıınlar eok daha &lddeUI c.lu)ordu. ki de ölmüştür. bittiğini, Anadolu a ır ış n ara kat daha müşkül bir vaziyete düş· tcmıyerek şoforilnden yardım beklemesi, 1' 

A k 1 d F::ık t T h 00 j iki gün içinde hareket edeceğini söy- rnüştiir. yeniden canını sıkmıştı. Bu sonuncu ha- l\1'e~med, timdi. yalıya ik_ir.ci d~f:ı o 
11

: 
ç a ma ım. :ı op on e 1 d (~"tın d l h t a olmak .. :ft- genç ndnma k"pşı mülAvim görlinme· rnk gırlyordu. 111,ın.de, _caı_ıb_ Bey.n od tm. k"l kald rd N. · 00· ı e 1• " 1 e en cv\·c u ır Bütün ümitler 20 teşrinie\-velden • .....,.. ... ,, 

ye ış ı O ı ını. ıçın y e .. . • . . _. ve dolııyısile izzeti nefsinden feragat et- sına şo!Or olmnk fc-ın gı:ını~1ı. 
h ti bak ? K. b·ı· k ju1.cre t?.blolarından hır -.:ı.ncsını ver- sonra açılacak olan trenin Erzurum& t ~· kl b kl" _....u. 

ayre e ıyorsunuz. ım ı ır en- . . . . .. meyi icab ettirecekti. Hale, kendisini snbırsızlı · n e ıyoı""" 
di kendinize bu zayıf vücutle yetmi~ :.esını nca ettım. Gulerck C"Vab \•er- bol bol kömür getirmesine kalmış • Bu sebebden rolleri değiştirecek \'e şorö- Genç ad:ımın kapıd:ı:ı içeri ctrd!ğlni göran· 

kilo kalkar mı diye düşünüyorsunuz. 1
1 

ı: • . tır. r<ınü kızdıracak biçimsiz bir lakırdı aradı cc soğuk bir tavırla: 
D .. •'-dü-·· ·· ıh· d -·ı o - Bu resımler .. H:ıtırıı dıye sakla- Yalnız burada hüküm süren bh ve buldutunu sandı. Pastahaneden çıkar- - Nihayet celcbildlniz.? Kanınız doi· uş.~.u gunu-: g ı egı .. z;tman- k k d -·ıd· 

1 
O 1 

1 f·ı k d ı tli ·d· s· d" ıın.c~ ıymette egı ır er. n arı kanaate göre Erzurum bölgesine ge- larken, mnhsus yUksek sesle: rusu çok oğırmış, diye söylendi. 
ar ı a ar .ruvve ı ım. 0:ı:nn ı C· .. . d t 1 Bil le b·r 

1 
od d t d bil 1ı .. or· . . ,,. . ı kırıp çop tenekcsıııe attım. Sana O· tirilccck kömür de davayı halletmek· - Burnsı a ne ena yerm ş. Y ı - Haııg a a o ur u;::.ıııuzu n Y 

ndım h.omısyonculuk yapıyoıum · yere ilk dem olarak ayak basıyorum .. dedi. dunı. · . . . . •. · radnn gönderirım. ten uzak kalacaktır. ~hirde belki 
DoD'uz e·ınıu para ettırrı zamanlar ~ Genç adam sert bir ta\·ırla: _ Daha doirusu, Seniyenin IAkırdısı iıO· 

• 
0 Demek (ı, hu tablolart beğenme- ko""mı··ır yakılacaktır. Fakat ko··mn- d d d 

B d F ux - Beni götürmüş ol Ui:'llnuz e\' en a-, şunuza gidıyordu galiba. Pcnre:eden eor· avcıyım. . azan a ma!"aı•goz... a- mişti. Daha iyisini yapıp gönderecek- yakanlar gayet mahdud bir miktarı ha aşağt kalır yeri yok gnlib:ı, diye cevab ! düm de ... 
kat ekserıya boyacı. işte hayatımı 

1 
ti. Ümidimi kesmi!}tim. teşkil edecektir. Asıl kütle yani köy \'erdi. Mclımed cevııb vcrm~..!i. 

kısaca anlattım.,. lvanof gitti. Anadoludan ilk mek- halkı, istira kuvvetlerinin zayıflığı Ve bu defn Halenin arabaya glnnLSinc Bu siiki'ıt Haleyı daha zlyacl~ kızdırdı. 
lvanof bohemdi. Kazandığını he- tubunu göndermeği de ihmal etmedi. yuz·· u··nclen kömür gelse de bu kömürü yardım etmiyerek, otomoblltn ön knpağını - Herhaide, nrkanıızdan bizi çckiştırl· 

b. · · d" Y kaldırdı. Ve sanki bir yerinde bozukluk men o akşn.m yiyiv ıtınr ı. arın Ornnın ynşama taı~~mı çok heğ•;n - alamıyacaktır. yordunu7- Seniyeyi iyi bilmem. Dıli uzun: 
_ vannış gibi hareket etli. 1 • 

1 ııe yapacagını so~~~l~rl zaman, ya- tliğini ve t.ok mcs'ml olduğunu yazı- .Müfettişi umurniliğin grup inşaatı _ vt _ ~dır. Hele se\•gllıstn!n karşısında çencs 

rını bu ~ecc~en_ duşunursen aç k~lır- yordu. ı.'akat bana videttiği tabloya da tamarnile bitmiştir. Yeni mahalle Ertesi gün Mehmed, emir almak lçh. u- büsbütün açılır. 
sın derdi Iyı bir marangozdu Lısan d · b. k ı· b"l rd zun milddet bekledı". Mehırc<l, genr. bir icı:.m kurşısınd:ı böyle . · aır ır ·e ıme ı e yazmıyo u. yeni yu"kselen Erzuruma yeni bir çeh-
derai verirdi. Ressamdı; fakat boya- • • • •e ı"stı· Sabahleyin yalıya geldigi zaman, Haleııln l.ıir mevzu dolayıslle müdafa:ıda bulun • 

· ·· re \! rm :. r · E tarih. d oda hizmetçisi: maktan mülc\·ellid 1.ılr yo.eunluk hissetti cııık yapardı. Ona bır gun: Karakl.'lın tipisi camlan kam~ıla· Ancak Üçüncü Umumi Müfettiş nurumun ı esertenıı en - Küçiık hanım, bugiln dısaı·ı çıkmıya- Ve verdiği cevab birnz se=tçc oldu: 
.- Niçin resim ~:apmı?•orsunuz? .• dığı bir gecede konyak içerek ısın • Tahsin Uzer rahatsız olarak 1stan-: saat kulesi eagını söyledi, dooi. - .ıtımad edllemiycn ve .ukırc!m ('(!:trl· 

Dıye sonuuştum. Budr.:cnıze yardımı mağa çaluuyorJum. Eliındclci polis bulda bulunmaktadır Yeni binalann t h E d ld kta Şoför, genç kızın dışarıya çıkmak için m,.ye."l bir hizmetçi tdulrr.az, irnpı dışar 
dokunu ı b-. , b. . 1 • • • • e assıs rzurum an ayrı ı n b kll k 1 e alıe 

r. romanını ır an evv~ı ıtırme..: tçm kurucusu Umumi Müfettiaimizin bu b" d h .... k ed. . kendisini çağırmnını e yere > r - edilir. 
o· tk lad ktan ~ ~ • sonra ır a a gozu m ı ve yerme d A ı 1 b kı"•·ılJı okum""a Dlr vo a yuvar ı sonru mütemadiyen okuyordum. Kc.pı vurul binalara gı·rmerniı:ı olması bizi mü - d k. lmed" rinde ıettr ı&ı .enn ır ... Rö Hnle yerinden sıçr:ıdı. 

b b ·3ti l ı e ınıse ge ı. koyuldu. . ., 
ana şı.:. t.eva. ı verırus- : du. Ko.~ak açtım. Karsıma uzun teessir etmektedir. Süratle indei afi- .. . •• · d E Saat on bire kadar tek başına kitab o· - Ne dedinız.. c 

- &>n bir Ayvazofski !eı?ilinı. boylu bi:- kaıiın çıktı. Kent.isini so -
1 
yet ederek •,..tanbuldan kalkacak ilk 1 Bu mu~ım _eserl~hr .u~erBın e Abrlzilul· - Boyle mevzularla me;ıgul olmak ıu 

.,, k d lsa -b. ~ - k h f k . . .. .. .. ı.-. rumun degerlı tarı çısı ay - kudu. lliı.metçi kız Seniye yanma geldi. kimseye ynkı~maz .. 
~ t. at ne e o ır ressamım. Sa- gu l<ln mu a aza etme ıçın yuzunu trenle Erzuruma gelmesini temenni . Ş ·r· h 

1 
ld _ k Şoför, kızın hoşuna gidıyor, al4knsını çek- yukarı:ian aş:ıf: 

tlc • K d · k ,._. ·· UnU il kı .. ..._,. ·· l' ıha.hm crı ın azır amış o ugu ço . . . rd Ccnç kız, l\lchmı.:<!i na anır. a ın ı-esmı ynpar:ı. ,uır goı şıı a sırıt3ı oıunuş u. ederiz. . . .. .. .. meyı ıstıyo u. silzdu: • 
kaç kuruş kazanmak istemem. Ben - Ben Alcksancr lvnnofun akra- • e • kıymeth bır etudu de vardır. Bu etud - HAıtı kitnb mı okuyorsunuz? - ı:or11ıınd:ı çok yuh.-scktcn konuşuyor· 
resmi rnn'at için yapanın. Halk sn- basıyıro. 'fW1ıdınız mı? Tarihi \'e kıymetli eserle ·le dolu yeni tetkiklerde bir esas olabilir. : ~;~;: ~ri~~C:kh:!';ı~: ~~: ~~k serbest sunuz .• 
unttan hoşlanmıyor. Boyacılık isti - - Dalg~ndıın. J(usunı:-:ıa bakma- ı olan Erzurumun asari ntika bakı - • • • bırakıyor. - Bir odamın izzeti nekilc telı( cdilemi· 
yor. ~n de boya~ıh!c )·apıyorum. yt:ı·z .. Sizi şiıntli tanıdım. Buy-Jru - rnınclen tetkikini Maarif Vekaleti ge- Erzurum halkı yeni elektrikten F.sı·.ıılı bir t:l\ırla Mchıl'ede do •ru cğ1 • y"Cel: \'aziye~ler ,·nı'dır. Hem harekctınıdı 
v } - 1 hiddetinizi doguı-neak bir sebcb goreınl· .a.a nız kagıt boynm.yorum; duvar mız. Çok iıoi:m!if.sünüz bir konyak çen seneler arzu etmiş ve sabık :'\Ia· memnun olmakla beraber, radyo sa- len.•·· 
boyuyorum. Farkı yoı-: zanneder • içe=- mihiniz? arif Vekili Saffet Ankanın şark se· hipleri motöre lizımgelen aletlerin - Sizinle yalnız kalmak istiyor. Beni yorum. 

Y b. b Po tahaneye gonderlyor \'e s!zi y~ıuna ça- - öyle be, onunla konuştuğunuz şcylcı sem... arın ır arın duvarlarını bo- - :M('mnun olurum. vahatinden evvel Enmrumn bir de takılmaması yu .. zünden, istedikleri gi-
.; j ğınyor. neleı·di? yı~~c:ığım. Akşama seni bara Jnve:t 1 I<:onyağı içti. Mütereddid ba.ln; - Alınr.n nrkeoloji mütehassısı yolla - bi ha,·adis alnmnmaktadırlar. Bu hu- _ Eenl mi çağırıyor?. _Oh, herhalC!e husust meseleler değı!Jı. 

edıyorum. larla ctr • .fır.ı süzdükten sonı·a gözle· ını~tı. Vekilin gelmesine lekaddüm mısu nazarı dikkate alarak belediye- - E\et, iç<>rideki mnvi s:ılonda. c Ot:vı.mı var) 
Bara çok erken gittim. İ\·anofun rini bir nc.!.LA.yn dikerek yavnş s .. le eden ?.amanlarda ziyaretgah olacak nin lazım gelen tedbirleri almasıw Kitabını, acele etmeden duzelttiğini gö- ~~;;;~~~~~~~~~~~~ 

• 1. •· d · runcc ınustehzl hır eda ile: ır-.r.: yapar~ğı r~si.nleri görmek istiyor- kon~şmağıı başladı. ba7.1 l:ıymetli eserleri temız ıyen mu· temennı e erız. B 
d ç 1 d B . .. .. 1 ...,..,...,..,..,..,..,..rv~"""""~WWWVv~ - Şoför Rey öyle vnziyetler olmayın. An.Kara arsasının uro. :ı ışıyor u. cnı gorunce: . - tvanof öldti. Bugün arkndaşın· 1 H lk l . M .. f . ı Küçtik hanım o'·le. ehemmiyet verilmiye- ·ı 

- Erken geldin. Fakat sana fPJll- dan bi:· ıncktU•l aldık. Onun bıstaha- lnglllz Firmaları zmlr " e n a ev erı u ettış- 1 cek gibi değıl c"'truCı•ıd:ı dolaşan, arkasın- --
r U U 1 1 s Blrlnci•eirin ç19 di dA birk~ç konyak ikram edebili - ne'!c ü!diii!iinü yazıyor. lvnnofun bir z m a ıyor ar l . B . . E b d dnn koşan çok. 

-c erın ~rt T aa a Mclımed bır şey soy1cıniş olmnk ;çın: FIV., 1 LARI rina. Hen ÇOK içtim amma .• bit· de se- gece evv(:l yazdığı bir mektubu da lzmir ~: (II~susi) - ~:cvsuk m~~· Eı bna, ( Husus.• ) - Cum~urtyet Halk _ 
0 

kadar çok ınu·! diye sordu. 

Açılış ve 
Kapanış 

ni!lle i~eyim diyerek kadehi boşalttı. bize göuderdi MeJl:tubunda sizden balardan aldıgımız malumata gore l'arti:;i Halke\'lerı ınufettlşlennden Meh - _ Sorar mısınız? Düsi.miln l>abasmın 
Aşağı yukı11·ı sarhoştu. Gözler inin cıe bahsede~k. ~n Gelimları:u gön- lngiliıler bu sene 1zmir piyasasında med Ali Çamlıca Halkevi muamelatını tef- servetıni .. 
Ur.erine düşen Raçlannı topladı. Kö - der'llcğ~ ihmbl etmemiş ve d bulunan üzüm stoklarının itiş ~tınek üzere bunı:a gelmiştir. Mehmcd Genç ndaın kaşlarını kaldırdı. 

· ·· ı· l k b .. ilk b' ı me u .. k Ali Çamlıca Halkevmce konuklanmış ve : 
muru C!;ne a :ıra t:y r e ça- Tet?cstiı iımd~.ı ne söyliyeceğimi hemen heme? nısfını mu?~ya~ ~tın~ 1 gr.ce Halke\ lilcrle samimi bir hasbıhalde -Bu ad:ıml:ır arasında bcgendıgi 'aı· 
bukl'1ğile uirkaç çizgi ynptı. lki !'8.a- ~Jrniyordum. Başınu eğerek: üzere angaJmanlııra gırışmış.crdır. bulunmui? \ e yeni direktıfler Hnniştir. Mi mı? 
tin içinde duvarlara çegid çeşid ktl- _ Deınnk sıra tvanof& gelrniu. za- Bundan başka İngiliz finnalnrından ls:ıfır bugün buradan ayrılmıştır. - Z111ıncdersem yok. On altı yaşında 

··~ iken \"ardı. Fnkat c\'lenecek çağa Seldıkten dın resimlP.ri yapmı§tı. Bu işler, o:ıun -allı !van ! .. diyeb:Idim. küçük baş hayvanlar üzerine de ta • -•- sonra evlenmek istiyen herkesi reddcdi-
içiıı oyuncak kabilinden bir r,ylerdi. g· d t; aklı~a Nr Dl>y gelmiu lehler vuku bulmağa başlamıştır. Kayser i maiyet 
O k k d . ·-· .. b'lm' ır en Jre ':it"' ,.. 

1 
I JCı yor. 

a şam Ot! a ar ıçtıgınıı7.ı 1 ı • .b. ta ~ bir resim ,.ıkara • lngiltere ile ticaret an aşmasının ne· merrUr ,ı11u _ Muhokk.nk ki, sevdiği erkek henilz 
Fak t k . • - a·-· .. gı 1 Çb.11 sırvıan .. b. k . tid i d 

Y'>run·. :ı ço ıyı cglea ıgımızt rak. ücelennıesi üzen ne ırço ıp a Kayseri ·; (Hususi) _ Vilayet kendi ini istememiştir de on arı. 
hat:rlıyorum. • maddelerı·m:.. u""zerine müracaatlar - Bu olabilır doılrusu! Fakat baklayı 

A k Is t d B .. ikinci maiyet memurluğuna Cevdet ' b ı ·- z a ın unu uy.:>r um. u res . t . 1 n~zından dışarı çıkarmıyor ... Hem eier ıı 
Yaz ~elmişti. 1vanof işı.,iz kaldı. :n: size vermemi, bu suretle vi.dini çoğalmı tır. Bu vazıye pıyasa arı • Can tayin edilmiştir. husus h::ıkkında mııhlmat sııhlbl birisi var-

T bli b . 'b· · mızda memnuniyetle karşılanmıştır. I I d a ın ırımize yaı·dım ediyorduk. yerine getirmiş olacağını yazıyor. Kayseri llaaa açı •m• ı sa, o da sir.sınlz. 
Bir aralık 1vıınof görünmez oldu. Gu-1 Bu, lvanofun kendi resmi idi. Ay· • ·•- Kayseri ~ (Hususi) - Ayın 25 in- - Ben mi? Ne münnsebet? 

l · k eı· d N · E b 1 mUddelumu · bed l' b' d - Mademki ona her tarafta refakat e-~e cm ço geç g ıyor u. erGye gı- naya bakarak yapmıştı. Birkaç çizgi r •• yen - de açılması ıca en ıse ına a ya· 

b 1 d b. · l d diyorsunuz? ltıyordu ? .. Ne yapıyordu?. Bilmiycr-,ıle meydana gelen bu resimde bıiyük mlal lfe ·~ a 1 pılan tamiı-atın ıtm~mış o ~~ı 0 : _Fakat z.ıyarete &ittı&i evlerin içerisine 
d•Jır .. Yalnız bana: M: sanat eseri okur.uyordu. F..rbaa, (Hu .. u:.i) -· Mersin hiikim .". am-ı layısile tcahhur. etmış, şımdılık cskı girmiyorum ki? 

- Uzak bir yerde yapı işlerile uğ- Vadini yerine getirmişti. Faka~ o· 'letıerlnden ırn~eyin Fırat knr.anuz mudde- orta mektep bmasında yalnız bazı _ Ne ziyanı var, biı·aı: dikkat elmek 
l'&şıyonua, demişti. na teşekkür etmek imkinıru bulamı - iumumllljine tayin kılınıntş ve buraya _ıe- sıruflar çift tedrisat yapmaktadır. kiti gelir. 

11 ı 1 lere!· vazifesine başlamıştır. Cenc adlıye- Bu sene leise mevcudu 1800 Ü bul· _Doğrusunu ı;öyl~mek lizımgellrse, dik 
Bir akgam Uzerl Suadiye civarın· yııcııktım. Zava ı van ··• cimize yeni vazifesinde mu\'affaklyet te -

t r kat etmedim. da d'>l~ırk.en ;.ı. 'ıığımct bir ba!al::ı.yka c,,.ad Tevfik Ji..asoa menni ederi..,, muş u • 

Demek ki Ali Molla, öyle umnet.lk- \'ardı smına dı:er taratıarr!.a z.erre kAc1.ır ı 
lari gibi, alelMe blr ıakl delildi. 1)ort umld yokt.. •. 
J (U: ldşiye karşı oı'l bir kl;ılle kırk sekiz Gll\'ur tmam mıık:ıadını öı·~ı.r.\. ı .in uı· 
•at karşt koyacak derecede ya:nan bır çılııcak tımıfı boı bırakarak buti.ın kuvve
pkl idi. tile ova cıhetine ateş açtı. Çete hem 5!d-

1'":akat GAvur ımawn llinlhaye bu vazl- detle :ıt~ ~iyor, hem de dıımdan da
yct ıe kalamazdı. Kızaı.lıırında• btrlal ya- ına geçerek, roknktJ:ın sokala fırlıyarak o
nılnnmıştı. Gerti yarası ağır dcllldl am- va d!ıetine dojru yaklaı;ıyordu. 

Tefrika No: 47 

cAVURİMAM 

- Hiç duymadım efe ... 
- Bak anlatayım da (Zaptiyeyi işar.'.!tle) 

bu herif de dinlesin; on1ı1. ıore tabnnlarmı 

hazırlasın ... 
Biçare jandarma neferi mütemadiyli.'l 

ağlıyarnk: 

- Benim ne kabahatim \'ar er .. " .. Fuka
ra bir adamım. Allah, lillah rızasiçü:1 ba
na dokunma, çoluk ç.:ı~uf um \'ar .. 

D1ye yah•arıyordu. Gl\-ur imam oralar
da bile değildi. 

londra ~ Sterlin 

New·York 1Cı0 Oolar 
Parla 1f.O i='rınk 

Mllano 100 Liret 
::en evre 100 lıvlçr' Fr. 
Amıter~un 100 ~ıorin 
l!erlln 100 R•~ımark 
BrUkc.I 100 Belga 
Ati na 1on Drahmi 
Sof ya 100 Leva 

Praır 100 Çe'< Kor. 
Madrld 1C'> !"eıeta 

Vl!rıova 100 Zloti 

Buda p•ft• 100 Pengil 

Bükr" 100 Ley 
Belgrad 1C>J Dinar 

Yokohama 100 Ye" 
Stokholm 100 lıveç .. :-
Moekova 1'>0 Ruble 

l:I HAM V)ı 'TA" 'il L.\"ı 

Ergani 
lt+:had Leğ·, r•enc• lk ~lı to:etl 
Meıku Bankası Peıin 

T!lr".: Ticaret Bankası A 

tertibi Nama 

bilir nasıl aşağılık •ir şeydi .. 

5.24 
130.025 
2.96875 

29.2326, 
63.312!! 

21.8:ı5 

81.19 

" 

19 .i4 
11,25 
IS.-· 

65.-

Mahmo.ıtl B•Y hunha:- adamın efelik b!.c;· 
siyatına müracaat cdeı ek önünU almrıl! i· 
tiynd edinmişti. Şimdi yine ayni silat'J 
kullanıyordu: 

- Şu adnm elimize geç\l. Kabahati yok. 
fukaranın birisi; kendisini ne diye oldilı e
lim, neden tabanlarına nal çakal·m? .. sen 
bu haksızllğa razı olm~•ın . 

- Salıverelim hn? •• Amma dıı yaptın 
Mahmud Bey ... 

hl iste mQsaoemeye işti.ak edemiyordu. Tııl:ib müfrezesi kumandanı ınemnun
Şı~dıye kıı.dar damlarına çıktıkları evler- 1 du. işte nihayet e klyıı, kucağına düşüyor 
t,, bulduktan ekmek ''esaireyt sillıh ba - demekti. Rıraz ronra burları yakalamak, 
~ı":.:a kemirmekle vakit geçinnlslerdl; fa- olamazsa hPJlı.inin de le:slerinl yere ser
knt bu mQsademe ne kadar uzarsa cete· mek muhnkkntı. sonra nidan bir kıyamet koparak yeni, 

yeni feryadlara sebeb olması bir şaşkınlık 
dofurmustu. Bu şaşkınlık çok çabuk ııeç· 
miş, f"1tııt Gavur tmam yapacağını yap-
11UJlı. 

y~~: ZEYNEL BESiM SUN 

%erek oynuyordu. Onun tabiatı bu idi; be
linden bıçağını çıknr:ırak toprakla oyna
mağa baslar, başlamaz karşısındakini ö
lilme mahkClm etti#I, arkadaşlarınca, der
hal anlaşılırdı. Ali Molla, yukarıda da bll
münıısebe nr:zettiğimiz veçhile, bir sadist 
idi; insan oldünnekten zevk alıyordu. 

- Bak dinle Mahmud Bey! .. Muğlaıun - Bir adanu sehe':Jsiz. 6ldilrme• te men
Pissili kbytinden bir Kerim oğlu varmış. faat ne efe? .. Soı.ra -.. Keram ,!lu n~ ol· 

ı in 0 derece aleyhinde netice vermesi mu- K:ır:ış istikametlerini. hu suretle mey -
hakkııktı. , dana wrnn eşklyay. bır a'l evvel tcpe:e-

Daha ilk hamlede vurulocaklardı. Ele mek için muh•ı;..ra kuvvetlerinin atcoi bır 
ıeçmek bilsbiıtün fena idi. Onun iç~n ne noktada teksif .:tJnıfşU k1 <:• tenin arw -
yapıp yapıp uu b:ıdircc!en kurtulmak ıe- z.ın ateş kestiği goriı11il. Bunlar ya vurul· 
rekU. muşlar, yahud işin çıkmıyacağını anlıya -

Aıı Molla yirmi dort saattenberi mu - rak sınmislerdi. Gündüz ols:ıydı . ~a:>.!yeU 
h»s:o:ı çemberinin ~ uyıt noktasını kol- n.nlaırak kolaydı; !rıke t ortalık z.ıfırl ka
lamal\.ta i!ii. Köy(ln c!al tarafım.fan atı - ranlıktı. 
1;111 kurşuı.ı .. r mahd\.ttu. Takıb kumanda- • Tak!b kuvvetleri bll.rle dilşilllılrken Y... 
nı astl ova cihetine eltemmlyet vermiş rı.lJsını da bir kızanın sırbna veren Ali 
ve kolaylıkh k~çı1:ıttloeek blltlln delikleri l\!:ılla &eSaiz, sad~ız dal tarafına seilrt
tıkamıştı. Şu h:ıld• dal bu·a!ınıı yöneÜ'\1ck l1 mlş \'e mr.has~n. hattının en zayıf nok~
ve yuzde ~ir ünlC:le po; crı kurtarmak 1- sına 'nl bir ateş baskını yapmak suretilt 
cıUı edh'ardu. c.ıemberden fu·lamata muvaffak olmuştu .. 

E\ ~; bu tanıta 1..acak )'llzd• :.ir üaıid Biraı evvel -.>ldan atet eden çeteoba biraz 

Kırlı sekiz. saat dört yilz kişinin muha
sarnst altında kaldıktan sonra, tek yaralı
sını da kurtarmak suretile, ı;-emberi kıran 
GAvur l mam cetesi ne kıratta bir \'arlık 
olduğUnu herkese anlatmış oluyordu. Hele 
sabahleyin, ortalık açıldıktan sonra, tes
bit edilen 14 ölil ne 63 yaralının feci man
zarası muhite dehşet salmıştt . 

••• 

- Mahmud Bey! .. Ben bu herifi nallı
yacağım ... 

_ O dıı ne demek efe? •. Adam nallanır 
mı? .. 

- Nallanır ya .. Sen Muğlalı ;Kerim oğ-
lunu hiç işitmedin mi? .. 

_ tsltmedim efe ... 
Korkudan rerııt klreçleşml,t bir z.abtiye _ Amma yaptın hn .. Ben köy ima~ı 

neleri muttastl ağlıyarak yalvarıyordu. iken bunlart biliyo~ın da sen koskoca bır 
Ali M~ k iiçük bel blçaiile t.oprajl Gi· yörük beyi ol da bılme •.• 

- Yenilikte mi bu?. muş? •• 
- Yok canım; Çnkıcı r.lehmcdin babası _ Bu Keı-::noğlu vukuat yapar, ınkıı;ın· 

Koca Çakıcı zamanlarmdn... Yanında da ca denize knçarm:ı ... 
Ger Arab dedikleri hemşerisile Kıbrıslı A· _ De."lize m:t .. 
li namınd::ı biri vannış. Hepsi Qç kı:;ı .. Bu - Evet; yankaptan Mr oeynıiş. Sorv• 
Kcrimoğlu zaptiyeyi tuttu mu; hemen atı- tesliıw olrt.ut; daır.:a t.kmışl .. >. İl'.n·lr !'.ııpl•• 
nın nallarını söküp her!Cia tabanlanı.a ça- hanesinde knhveeGSk yapa~ı~. 08'ia da 
knrınış... tek dı..ımnın!f, A'lıı. A kelesir.e ıürmüşlel'· 

Biçare zaptiye bunları • y®kça peri- O'edı.• \ h let::- kaçm• . 
pn oluyordu. Ali rıotıar. bun'~rı sö,ie~ealle kurıunu 

- Ben de bu herifo nal çakaca~.m... sılmıcsı !>ir oıd•ı. Mar.ıı.ud !k\lll jaııdar-
Mahmuid Bbeybkaşl.!11'ını cattı. mayı sahverme..l.l'!en .:..-.~:tı•rak 5n1ı&IO 
- Pek ; sc e ne. · ti·..- al· 

C Ö l . U tab&.nca.nı ('eı.t-.iı; ve bıçıve zap ı•P - anım y e ts yor. 
- Senin l'anın böyle vahji şeyler lal•-ı nın~lD \'Urmuştu. 

mez. Sen yilit bir eCeain; Kerhno&lu kioı ' Oevamı var t 
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on Kurtuluşu SPOR Bir Belçiltalının 
Fa•rbahçe CI Alınanyatlaki 

c-.. tarafı 1 lllCI •yfemrıda) gecıeleJia .. elektrildll• ..,._.,.._ Maçında Yenı·ıd· ~ lı -ı ı . t.,._ 1»1yıe bir gtlııde lstikW • tır. 1 a.rufa eue err 

31 Ağustostanberi 
Hangi Fiyatlar Arttı? 

lllkıl.Jttiae kavuean Türkün ve ı. - Ttiren §U suretle yapılacaktır: Çocuk Esirgeme Kurum• mmfaa.- ~çika~ cm- ı.a ıan 11~ is-

~ öz malı olduğunu bir ke- Saat 10 da Sultanahmette yirmi bir tine tertib olunan bir mi.llMeb için :°ı!!il::.z:: ~:1=:r ~:!: ( ... mata ı lıllıl ~) etmeldedlrler. Cilnkü moblecllik işleri du.-
talıa idrak eUni§ti. abla top •bil 7'...,,MÜ ~ bütla • Pumllahçe, Şi§li takımJan dlD pce mn ibtisasatını netndiF· oldujundan bu UAçlarda Jıerhanai bJr ih- ıun oldujundan alJcı zuhur etmemekteslr. 
Allı W eanh ordumuzun yılmaz lay • halk 1ıılr de'Mlra ihtiram YUi- Tabim atadyomunda kaqll.....,.,.. Bu plwn beyanıa atın. Almanların tikAr 78pWnast lmklnm: olduiu ileri aü- Demir malzeme llbi pek çok yükselmels 

lılr &aYl'fıt ve lJ!mez bfr eeJ!ametle Jetimle dm.,..)taıda. Top aeııderile J[gtlıd bdrcııliJe .... ,. çıka 811- fi 90 l harbin nihayet lıuldalana bnidJr- rOlmOftür. Ancak, f)'Od, pamuk Yeaaire ıt- yapan maddelerden bir kısmı da kırtasi7e 
bak ettiği en btiytlk zafer ni§am.. beraber Jimuıdalri btlttln vapurlar H takımının karpwıa Fenerıı.Jııce- Jer. Fransanm aleyhine Wc bir basna- tıi Dazı llAclarm itaWAba m'lmMI _._.. Ye b•DıMH utıttır. 

Ye Jete o ltltıt8lut ve JmkW Bar-~ ça.Jmek mretile bu~ Jaa- liler-taıamlamMlan Cih~ ~ =~:::~'!a!e ;1!'18.:::! :~~~.-:=:.~....::-== = -=~lar: ~tari.!i 
~en bUyUk mtiklfatı olan lstan· reketiııe iftirak edeeeklerdir. F.lad. Ali Rlza, Fikret, Rehii 'V'e Ra- iN fikri idame ettfri7or ve aleiliYor. Fa- varılmJitır. olmadıiuıı ve beklemek lAzun geldill ce-

Bu dnam ettlti lllld~ bitin aihden mab.rum bir halde, ili teti)de kat Berllnde iyi haber alan mebafD, uzun Bundan sonra camcılar toplammt ve vabuu vererek mal yermemete baıJam .. 
a..un iftihar ft Wt'iMI De llagln l!tımde IDGI*' hanDt olımı,.:ak - çdıı••nta: ... tQprkAn '* laaırbbl wkuhv's ..,. eam IJ7atlannda til'üla 3'9llde ıs illik - larclu. ~hal t.a •da bdlır dılnm • 

,,.... bitüa ı.tulııllllWar değil. hiG tır. Nakil vemtaJen oJdnlrlan yera tıfan • le•bt. Orhan. Reead. Zey 116ylilyorlar ve Rus7adan elde edecekleri tanndak1 JWue)menin UbıdAba azalmıw mil ve nihayet eyl4liln ilk haftasından 
..... • durarak ihtirama uyuıacakle.1'dlr. ne1 Ha ti • 1N~- Semih y: l9llM , ......... Üll'cWfti &lttbı:li;twJaı. )'Qzünden husule &eldili anleaılmıatır. llODr'8 piyasaya kltıt 1:1karmstlardır ki bun-
ıı.:....~-=- yok ki büttıa Tlnllk hattl.. . • ya &'aa&~ , PIU', o cteıeeede ki~ 8oY,.et lmdııd- ~ clYi mOmmlerl •bibleri da da fb'at bir ını.u denecek lladar yük-
-taa doet devletler b1Je derin bir Bundan 80Dl'a ınerwım alayı ku- Şabu, Basri.- 1arma balbYan demfryolu batlarmı cmrt komisyonda içtima ederek teı at.oklarının seldir. Birind hamur klfıdm kilom 35 
llWa içinde ve aaadet chlJmaktadlr • mpndam balumn lılerkez KnmsuWım ~ AJuned Adem idare ecliyor .. misline pkannak mevmu ~. tamamen erimit olduklaruu ileri llilımiil- kUl'Uf iken 45 kuruta ve ikinci hamur kA-
lllt. orada bulunan bütün kıtaatı teftiş du. tldmıdl bakımdan, Alman elroaomitıfnln ıer ve Avruııedan J'enidm ıtballt Jllpılm- tıt ise 29 kuru,tan 38 kuruşa çıkanlnullır. 

8etinm . . eyliyerek 10.30 da en başta motosik- Oyunun ilk dakikaları daha e- kollektlvisationu harbin biıdabetindenberi CQ8 bdar yüzde 10-20 bir f~at yük - Halbuki bQ«ln kAtıtyıların elinde 
lı.."'1..__-~k, iftihar etmek elbette letli polis müfrezesi olmak üz.ere ner'ik ve atlet a ılı olan ş· li1i1erin hıç şüpllesiz 1ezaytld etmektedir. Küçik seklijini.n husule ıelecCfnl l&ylemlflerdir. stok mal bulunuyonl~ ~e 31 atus -
-..muzcıır. . . ,. l. . Y P 1§ sanat ve ticaret ölmiifti1r. Bu abada te- Fakat tel mevcudları fazlaJqbiı takdirde tostan evvel gelmişlerdi. Fıyatları da yu-
Baı bilyWt 11evinci lçimmde yüzll- alay hareket eyliyecektir. hakinliyeti altmda geçti. lfaamaCıh şebbusler ta tı,ye edilmekte ve devlet ta- mamulitın da derhal eski hale inebilece- kardaki gibi bulunuyordu, Tıpkı kAğıt gıbl 

,.._ " Um" d nib t "z! Onu takiben Yedek Sübay okulu sahaya ahşan Fenerliler onuncu da- rafından yok pahasına Atın alınmaktadır. tini temin etm şlerdir. Komisyon bugün de butün kırtasiyede de ayni derecede % 20, 
l'flnizd' ~z . uz e ve . aye . ~o e- kolbaşı olarak sırası ile Askeri Tıb - kikadan sonra vaziyete hakim oldu - hsızlik çotalmaktadır. Fakat mütehassıs mesalsıne dev m edecekt r. 25 nı betinde bir yükselme vardır. 
"'-tzae ili edcr~en hır an ıçın de biye okulu, denizciler, askeri mek _ lar ve yerden oynıyarak rakiplerinin oımı;ran ameleler derhal tahkimat Iıilenn- Fi}·atlardaki Hakiki Fark Kırta ye derecesinde manllaturadn da 

a.ma.hyız ki ... Bize bugünleri t l k taat üni' 't . il k bo tl tik f kl bertaraf de çalı tırılmaktadır. • yU elme oldU&U ii>rüln ektedir. Büyuk ..........._ v b _ d .. 
1 

. ep er, ı , versı e, ızc er, me y ve a e te evvu arını A ustu--~a bu •-- bü..:\'lr b Piy anın e kı 'e :r nı mal fiyatlara ü- t ccar elindeki m lı P y em-•·-
·~ e u ugur a o en azız ve mu- . . .. w • •:1- &C.tu :1.,... r mem- .,. 
~ h'dl . h tepler ve cemıyetler yuruyU§e geçe- etmege muvaffak oldular. Oyun serı nun'yetsızli te\il d etmlştır. Ve kuç k sa- zer nde m ul ı n rk d ız p y d te ve tutm ktad r. 

d-'-' ~ ~ . erımız er ~man ve ceklerdir. ve canlı oluyordu. 24 Uncü dakikaya n t erb mın ' zıyeti c k b şekıl- bır alıcı 51 at le dol k g yet 'azıh 'e B d b 
~ bızımle beraberdır. Onla~ Alay, Divanyolu, Ankara cad 1 ·ı:ıi, kadar gol yapılamadı. Nihayet Şa- d r. 5 ey ldenberi endüstri istib- :ı ay~ b fıy t lis delennde pe 

mı ve onlara olan borçlulugu- s· k . K" .. ş· h Gal , b .. l bi m.tl b . . d . 1 tı ım i h ı m n 25 ine tahdid n n 
31 

a t Jar yde d 
~ da bedi t ki _ ır ecı, opru, ış ane a .. asa · an, guze r 9'"'"'- e ınncı evrenın tutul ~ııe di 

e yen unu mama ıgı -
1 

ile T --~- 'd k Abd • cıoar tak -ıa edıl tı . Vergiler üç mı Une çık ıştır. - ... r . ... Jlzımdır ray yo u &JUt&lil'llı gı ere a eye yegane sayısını ':iO.V ı ımımn ag - Bclçıkalı eyyah Polonyadan dö ekte d bu t r n Ancak 
Bun . . · vveli onlara k bi çelenk koyacaktır. nna taktı. ol n Al n z b Uenle k nu uş \ e bu du u mu ı k tıı. Nıt kını elde edilen bu çok 4 bır ı l , 

"kfei un. ıçm e arşı . r Taksim meydanında bayrak çek - Birincie devre bu şekilde 1 O Fe- z bıtlere 1 re Almanların oradaki mu - muk yeseli cech~le g re bu tarihten sonra ve 110 ku uştan 140 kur ç y c erın-
hürmet.. andan sonra sevmç . . -ı .. -lır m---'1. --ı- . t-'1..:-- bitti.' ff k t fırlıyan m ddel ar ında bılh ın at den SeyU.n 400 den 4 o : 00 k ...... ,.._.. c·-._ -ft~ h . me meraaımı yar--- yua.::a .._. :nenn .ıa&UR: va a ıye · _..,..... .. 

~-cı. dolu aylarmalar. l bi beledi ~ b h 'k' . d ed ı.... ..... _ l - Motörlil kıtalann suraUı seyrini malzemesinin btt u utu nazand kkate 800 den 900 kuruşa ve Hındiya ıse 350 ck9 
-Yaşasın ordu, yaşasın Cümhuri- tep er n~ınha. ~!.~:~~ vemdan bY.e ı... .. ~~efk~ çe, 1 .. ~ evrFaket~~- mümkun kılan yolların mudhiıı kuraklı- fa!'Plllaktadır. Meseli 31 ağustosa kadar 12 400 ve 450 ye yük elmiş bulunm ktadır 

'-... namına ua it ır ~ı aza& 11' ~ .ua ım oyn..,, ....... u. a ~ .au· ğı kunıp satılan demır bugun 2! kurup ve Pıy sacla yükseli& &örulen m ddclerden 
zat nutuk spyliyeceklerdir. cü dakikada Bülend kendi kaleline ~a:__ Ordu! r arasındaki anlaşamamazlı- civi ise 12,5 kuruştan 25 .kuruşa fırlamış biri de derldır. 31 atustostan evvelki fi -

Bagtin Yepl•eak llenBim Bu suretle alay eona erecektir. bir gol yapbğl gibi Bayatinin bir ha- ğa - fakat hepsi aJlonyalı askerlerin kah- bulunmaktadır. Buna ratmen inşaat milte- 78tla bqilnku fiyat anamda her if1emn11 
~; lstanbulun kurtuluşu yıl Gece Programı tası 35 inci dakikada ikinci Şitli eo· ramanhltnda miltteftktlrler- , •hhıtleri mal almak l~in can attıkları hal- derı üzerinde 80 : 120 kurut bir yükselme 

lfaa;u mtiDasebeti ile yapılacak · · lüne sebeb verdi. Fenerlilerin ti 3 - Pblon,.a tarafında ağır topçunun de ellerinde 1!0 k malları bulunan tüccar- vardır. Bu farkın beher ayqa aııcak dört 
....... c1enıc:ede parlak olaıcak- Gece eehrin her ~ elıektrilde • gayre azııtı ve Alman tanareleri.nin ezicı fai- Jar bunları gızleyip satmamakta taannüt beş kuruş gibi bir artma vermesi ıcabeder-
br. IOD donanacak ve Tabim meydanında m211~ti~ netice)i:.W.•etiveri1ea:• maç kiyetine dayanmaktadır. ~tedırler. Bunların tesirinde kalan ken bugün pabuç fiyatları bir ay evvelldn-

şehir bandosu tarafından milli par • ':i'' nın ga "'"'J • AlmanJann havadaki tabiyesi, bombardı ~:1- kereste denilen lnpatta kııJJanıJan den darUe bir nlııbetinde )'fibelmlı bu -
8ab..bt.an itibaren bütün reami d&- çalar çahn8t'.aırtJr. Bütiia halkevle - Atlnall• dDn r•Pll•n man tanare .moıanrun altında avcı tay:- kerestecte yüzde bırtten yüzde oee tactar lunmakt dır. 

Weler, büyUk bine••, ticarethaneler, rinde toplanblar yapalarak milli tem- ...U..ltalr..... yareleri gtındennekti. A\cı tayyareleri, a- bir farkla :Jilkselme allmetıeri &östenntı- BabuS\la barlçten ıeıeo derilerde bu art-
~ ve va__._• ba-1rı-..1. ve siller verilecektir . . ptıdan uçarak, tayyare defi mevzilerini tir. ma daha tabii bir tekilde ıörülilJW. 

Y I"'"- ., .. __.._ • .~tina, 5 (A.A.) - Balkan atletizm bombardıman ediyor veya mıtralyöz ateli- Diler taraftan moble keresteleri satan Bu hale nazaran 31 aiustos fiyab uzerine 

Kültur Davası 
musabakalanna devam edilmekte • ne tutuyor, bombardıman tayyareleri de, bilhassa ce\ iz kutükleri üzerine 11 yapan' satış yapmakta olan maddeler ancak ılda 
dir. çok ;ru'kselrten uçarak, hedeflerine Jl\Üfkl• tüccarlar mallann g(lnden &ilne fıyattan 1 maddeleridir. Diterlerinde umuml;reUe az 

Dün yap&lan •ü&abakalarm tek • Uta utramadan varıyorlardı. düşmekte olduklarını s6yliyerek şiklyet çok bir 1ilkMlme vardır. 

Dik netiee1eri fllD)ardır: 

a.000 metre: Velkovulos ·Yunan· Alman - Yugoslav Saracoğlu Savyet Londradakı· As"ırAı 
( Bllt tanlı 1 iMide) milQ'aa olarak ele aklııımız besabdan da 9.43.6, Mavropostolos ·Yunan· 9.'8, ft 

lerdn lilr kmm kitablarını alamamakta daha pek çok tenzıllt 78pılabılır. Tertib- Kristea - Rumanya - 9.57.2. Ticaret Anlaşması R·ıcaıı·ıe Bugün Hayetlmı·za eu··yuk 
tltnas.ı etrafında dün de bir arkadaıiunw den, baskıdan, klışeden 'e bilhassa bayi- Dekatlon: Klimar - Yugoslavya • 

~rdılr. Muhtelif ft ..ı&hiyet sahibi lere verilen ". 
25 

iskontodan bir mıkdan 5620 puvan, Mikiç - Yugoslav - 5537 Tahakkuk Etmı·yor Yanı' den GörUsecık M' f 1 ,. k llbnıseıerle yapbjı konuanıaJar neticesipde daha - taleben n menfaati bakımından - • ısa rperver 1 "1 ._.. bl:ıtam ,_ ,,- Mfbe'lan "'*7- indirilmek a)'Dlle isabet olur Elwn bu puvan, Lekatsas ve Maeskios • Yu- . 
ilan& çıkmı,ıır ld cidden mONnıdır. yıla ıeüncıye kadar 'kitab ba;rıleri ancak nan - 5208 puvan. Belgı:ad 5 (A.A.) - Yugoslavya ıle AJ- (Bat tarafı 1 inekle) ( Bq tarafı l incide) 

Bu :teYatm ftldrlerine ı&"e, mekteb ki- "15 ile •tll yaparlarken bu defa miktar Şimdiye kadar yapılan müsabaka- manya ara ında yapılmakta olan tıcarı mil- Saraooğlunun Ziyaretleri Türk Heyeti Şereflae Zişafet 
'-blanrun devletleşme,sı ve tek kitab usu- 8\iya kıtal>(ıyı teşvık mahıyetınde veya ko lar sonunda umumi tesnif: zakerelerın temel taşım cpeşı.n ödeme ve Moskova, 5 (A.A.) - Türkiye Ha- Londra, 5 (A.A.) - Reuter: 
lll; buckesi dar olu mi!Wls iciıı m eDÜn runıak ister llbl artbnlnıqtır. Halbuki 1 Yunanjetan M.5 v malın müşterı tarafından lı:aldınlınası> rici Vekili B ıe:H•1r..n Saracoğlu 3 MUU .MGdafaa Koordınasyonu Nft••-
~ en dotru bir killtnr hareketi telikki bundan azami olar k tifade eden ve tam - Pi an. maddesinin teşkil edec:ejl tabrnin edillllek- ~. • 'li...... . . ......& 
~ Ancak tek 1dtab uaulüniln bir 8el'bayilik teklini alan ortada Kanaat 2 - Yugoelavya 29.- puvan. tedir . .Filvaki, ıuw metnını tanzim etme- te§rinievvelde, ya.nınc:la Türkiye Bil- Lord Chlıtfleld tnsntere hOk6metl namına, 
lıir- nıahzuru. vardır ki bocalan yarduncl küWphanesınden başka bır mües&e yoktur. 3 - Türkiye 14. • puvan. . ğe memur komıtelerde bir takım müşküllt yük Elçilli B. Ali Haydar Aktay ol- bqQn Carıt. otelinde, -Türk llSlted be -

bir kitabdan mahrum bırakmaktadır. Bu- Dığer kıtabcılar hep daha az ıakonto alan 4 - Rumanya 12.5 puvan. zuhur.~· o deıecede ki be7eti umu- duğu halde B. Vorofilof'u ziyaret et- ~ terefine bü7Wr bir itle zb-aleti .,,.._ 
._da mOsabüalarda ikinc:i 8cüncü gelen ikinci, uçuncü ve hele eberisa dördüncü Balkan atletizm kongresi de görüş- m~e ıçtımaını bilAm\lddet tatıl etmek za- miltir. miştir. Bu ziyafette birçok tnıiliz - Fran-
ltita ' derecelerde bulunmaktadırlar. Kanaat ki.ı- . . rureti hasıl olmuştur. . . .. . ıız yüksek aakerl rıcali, bu arada havama-

blardan birer mlkdar bastırmakla ve .. . .. melenne devam etmış ve ezcOmle . Vekıl aynı gun Bilyttk Elçi B. Ak· repll sır Cyrll Newall, tngıliz filosu bQi-
:taYınakla bertaraf etmelktir. tupbanesı ise Devlet kitablannın bayıliğı 19U lannm R • tarafın- Birmcı muşkül, Almanyanın Yugoslav- ta ile birlikte ..:ı... ticaret k . . .ku nd 

l«ekteb kitablanrun pahalı Olduğıınu prtnamesine konulan ıayet ağır bir kay- oyun. . ~~ya yanın lreaıMn.. derUl teslim etmemnı Is- Y . , . ...., • .OllU8el"I ma am büy(lk Amiral Sir Dud]ey 
lnlarnak leJn eld et iyi bir düstur _ dı, yani yüzde yirmi bel kir ile satmak dan orgamze edilmetUnı kararlqbr- temekte olduğu eşyanın bedelini trampa B. llikoyan ı zıyaret eyleımp. Pound, l'ranaız ıenerali Lelonc hazır bu-
"zr. Bu da ~ay~tmı bulank ;.-;. imkAnlarını ancak def'aten 10.000 liralık mıştır. yolile ödemek istıem..mdeıı inbias atmif- Bu iki kabul merasimir1de de Sov- lunmu,tur. Türkb'e ve Frımaa bü,.ok el
~ De ~ DıaıettiY. Her müba)'wia bulunmak auretile elde edet:lil- TUrk heyeti, oyunlara prkt Ak • tir. Bu qya için ~a, ckendiaiDin mü- yeUer Birliğiııin Ankara Büyük El. çlleri de davetliler aruanda idi. 
ltitabın maliyet fiyab· aid oldutu llllllf- miıtir. Karıısında da bu prtlara iştirake- d . 1 ketlerinin cOm1 Mısır nasib aörecelı yakın bir zamanda> Yua0&- çiai B. Tenntief hasar bulumnuft\lr Allbrl .lle7etlwlwl• ~ 
llrdakı tal be ' decek rakibi olmadıjı için bır nevi fıill enız meme • ez e lavyaya esliha ve saDa7lde knllamJacak • • . • _ • Londra. 5 (A.A.) - Türk a&kerl be;yetl 
ı..... _ .tır Be ~~ ~~ iDbiaar sahibi olmuPuı'· ve Suriyenin i§tirakini taleb etmif • malzeme verecektir Trampa için ileri sü- Hancıye Vekili B. Şttkril Saracoğ- azuı, bulün ötleden sonra MIW Mlidafaa 
-ak • unun """' - ~ ~-- . hl ' .___._a-ıA.. 1 . . llaıe niabetle az olan lise aon sınıf kitab- Talebenin eline verılecek kitablardald tir. Bu teklif •llhiyettar komite ta· rulea tıu pırt. y~ ip.le ıelme- • ...,.....,,.. .-.enımn mearına aenlalerl mtımeaillerl ile yeni ı&Gpne • 
'-ı llpbellb ki her mut ldhbmdan ...._ bu~ &hın tek bir kimseyi~~ ede- rafmdan görtllfilecektir. meldedlr. lnıtlia tlcar.t ataşesjnln :rıcaret bır celenk koJmuştur. lerde bulunm111tur. 
lllt »Mab7a mal olur w daba Pik pUa- c:etin1 nazarı itibara almasak bile 7ıne ki- K · konfı-1---- ~-~ Namı B. han Alldree'e lllgilw.ıln Yit- TOrk ukerl heyeti, 1UUI. Manaoln -
la latabr. tabların "25 ucuzlaması mümkün ıorül- oagre, ---~.,..a ~- e- ı~an iaşe madcllllrl ile lpUdal mecl it ly •ı t• ti • llome'de Londra Be~ ltetsi blratmda 

llıncli biz de bu mutuı bet bin adet üze- mektedir. den bet Balkan de9leti reWerine ta- deler satın almlıla ..... bulunduğuna a a 1 e ıcare mız kabul edılecektir. 
~basılan ldtablanndan birini ele a- Tek kltab usulüne tabi tutuımıyan ve a. ve llU memleketler milli apor ar- bıldlnniı oldutu mayet edilmektedir. ın- inkişaf ediyor Beyetıilılls Avw ••.......ı. 
!'lak beher formMlDlD mali7et fiyatını bas~ tibllere wbest bırakılan birk!lf pnizaaycıalarma ela aelim telgraflan gıltennin fikri,...._ Yqoda'V7Ql Al - ttab'a ile olalı ticaacUınta .. ~ Dawell 
~edelim. Bu bmablllllZl mı azami ca- mühim kitabın son derecede pahahya sa- çekilmesini aJkıtlarl& karar altına ma!Q'&ya karşı mlllıid bir battı barekC't lnkipf etmektedir Dün U _ ıeJ. Londra, s (A.A.) - (lleuter): nrs a-
'-rıa ve 1ıçi ilcreti Ozerinden ve levazımı tılmaaı da bu arada nazarı dikkatimizi almıttır. ittibuıDclan m..-... dıllil. Qlll :uman- Kamp&cılli va~ ~-~ kerl heyeti JlZ8W Avam kamaruı vt 

lll f1iainden tutacak olurııak töyle bir ,. .. celbetmlttlr. Bu yıl bunlann ftyatı maa- K 1_..""'ak -ed l tl t da ~ 'Yul•l9Y7& De 79PD8kta miktarda pamuk ve 1Üll waeat. tlbbl Lordlar kamaruı BZalile temas tmlek fır-
'6n çıkar. rib ~ mikdar lndiribrıif olmakla be- ongreye s>W • ~ ~ ve a e • oldutu m~ ımaatedi1 davranma- eczalar 1_ •tını vermek makaadile, Avam kamaruı 

2500 
1wnJI Tertip beraber fiyatlar yine yüksek görülmek- ler bugün Delf'e. bir gezınti yapacak· la mecbur etmektir, o surette ki p)'et Al- mittir ' boya, vernik, makine .qam.ı te azaamdan a. Pluae 111nn alqain Türk he 

825 > Baskı tedfr. Bunlann üzerinden ikic~ defa ola- lar ve gece döneceklerdir. maf178 çok acele hareket edecek oluna ~ vapurla aaat ve saate ait parçalar Jeti 14!11'efine bü7Wt 'bir aiyafet vweoektir. 

500 > Cildlenme rak " 20-25 derecesinde tenzıllt yapılsa aw-•ww•-·--w-•ww .. - BellJ'Bd hükQmetbıln Ahnan711 ile mtiza- da p1ml oldutund b1 Qddettenberl Bu zl)oafette Lordlardan ve mebualardar 
2SCIO > Kliıd yine tAbileJine mepu ıörOJebılen mikdar- A ı•k Ord kerelerini inlutu uintarak tamamile hı- piyasada~ maddel an~ vcut bqka, bir eok 7üklek devle& ricali ve bil 
375 > Resim ve kli1t1 dlm çok fazla kh bırakacak vazb'ettedlr. mer a usu gıltereye teveccüh etmesi tabll ollıcaktlr. 1aıı bubramn zail olmer..ı ~.o- arada Jılarepl Birdwood bulunacaktır. Tüa 

600 
:t Kap ll'afı Ve nihayet fU noktaya da temas ederek Diler taraftan Almanlar Yuıoelavya De ld)'e bQyilk elçisi de ziyefete davetlidir 

ma dlyeceifz ki, devletın muellıtlere verditl Motörleşı·yor itilAf akdi icin Wiea1 ~-· v ....... , ... ı1111 •• .,... · 
7700 :t V • k 0 n telif hakkı da maliyet fiyatnın üzerine ili- Almanlar, Sov;,etleriD ne llbl ..-ut altın- thracatı liama Ubl tutulan ~- 1 k llb 1 • 1 h• 

06riıIOyor ld en iyi iKi. en iyi m 1 e, ve edibniyebilir ve bu masrafı Maarif Ve- da kendilerine mal 'ft iptida! maddeler ver mızı dabildekl fabrikalanmD aatm almak- n 1 888r 8rl 8Ş lr 
4 >'ilksek ücret üzerinden hesab edı"len ve kileti denıhde edebilir. Şu halde kitab- Vaşınıton. 5 (A.A.) - NeV)'Ork Timet meyi huıhbQd edecelderinl 6lrenmf!7i ter- ta devam etmektedir. Bu suretle mo.tah- edı·lecek 
'- az mikdarda baaJan bir lise aon suuf lann yarıyarıya ucuzlaması ve buıfuı ki- pzetesıne ı&re, Amenka ordusu takriben cih ve bu tenitin YUIQ8)avluın eenitin- 1111 elinde bulunan mabnı •tabileeek müş-
-.bının bir forması 

70 
liraya mal olmak- tabsızlıktan kı\Tanan, dellillar gibi, Sahaf- altı ~n dolar kıymetinde 329 yeni tank den daba 171 olaceim& ümid etmeldıedirler. terilerle daima karplqmaktaclır. Be,.azıtta TOrk tnkıllb eııe"lerl kOtOpıo 

~ki bir tek~ 
1 

lmnll 4ı8 - lar çarıısında barbar bağırarak ıeçen sene sıparıı etnıiftfr. Bu sipariş Almanlaruı Po- Bununla beraber naziler, müzakerecileri Dün de yerli fabrikalarımız renkli ya - hane ve müzesinin bir ulonunda llmdift 
~ nıaliyeı f17atl ilabe\ eder. ki Jdtablannı s tan ve onun paraslle yeni lonyadaki seri yüruyu~erl üzerine ~e- Alman müzakencilerinia 79l1De kaim ol- paklardan 75.000 kilo satm aJmıııerdır. kadar camekAnlar içinde Türkqede mal-

6bndi bu kitabın yirmi forma oldulwm girditi aımfın kitablannı almata kalkan rıkanm kara kuvvetlerinin makineleltin'l- maia amade bulunan tnıilterenin Yugo- Bundan ba$ka geçen mevsimden kalmıf baac:ılılJn teai•lnden Jeni barfleria kabu-
~ edersek biltiln ldtabm 

5
•
000 

tanesi ~ bafnlmalarmı ve didinmelerini mesini tesri için attılı ilk adımdır. F.ıı yeni slaV78 ne mOaakerede bulunrnaama mam olan tavpn derilerimizi takas yollle mil- Jilne kadar baaılaıı aerlenlen nllnmrl• 
14GQ liraya mal olmUI demektir ki buna ışidip, ıörmıyecetiz. tipten olaıı bu tanklar takriben 12 ton a· olmak için Belırad hiltametıle yçmakta bayaa eden hük6metler Aınerikaya sev - tethil' ediliyordu. Müze ve Kütüphane Di
~ aldıtı telif Qcreti olan l.OOO Dilşilnmek lhımdır ki, Anadoludakf ta- lırlılmdadrr. oldukları mi.ızakereleri mümkün oldutu ketmektedirler. reötörliliü bu salonu daim! ve faydalı bir 
lira da zammedllince 2.400 lira eder. Oy- lebe lstanbuldaJdJerden de çok fakirdir. AsRri malıtD1erden alınan mah'lmata kadar mabnaktadırlar. Bu ııebebden buıünlerde bu malların ba- lefCl ballne ıet.inneje karar vermiftir. Bu-
lııı ise ufak bir tablm ameliyesi ile de Ve bocalann ihtarına. takiblerine rağmen ıöre, Almlm7llmD bilen altı bin tankla ta- Jdyeai pyuada toplanmaja ballanmıftır. nda muhtelil veailelerle kitablar tetbir e-
~ liraya buı1an kitabın bir tanesi- ldtabsız taJebmln mevcudu memlekette mamen motörlqtfrilmiı on fırkası mevcut- B ı ) Flyat1ar 

22 
kurup kadar ,.Oksebniftir. Ay- dllecelttir. Dünden itibaren burada Tarih 

1'IQ 7ahıız ....... _ .... mal oJduı... ~ . pek çoktur. Llaelerden iyi randıman alın- u gar ara nca aeçen kıt mevsiminden lı:alan sansar ~u tarafından J&pl)an bütün Dılll'b'a 
b.,_ -.-...- ... ıorülür. rmımasmın belllbaşh llebeblerinden bir ta- tur. Bu tankların ekserisi hafif hucum a- derilerine de talebler vardır. tın t"""'""'..ı 'ftin ..... _,_._,__ -
q" fiyata ldtaqa verilen azami ~ 25 rabaları veyahut sadece zırhlı otomobiller- -· .., Wl6U"uawa baf'an"Ufbı'. 
~to da il&ve edlUne IO; tabtin de oka- naiDiD talebenin ldtabmz olmuı keyfiyeti dir e• c •ı • . • ı • Bundan sonra tanzimat devrine alt kltablar 
"-kin dOIQDOJae n kcınu1a '12,5 ldtab- ile de aIAkadar oldulunu biz ileri süre- • lr CmJ CmlZ TASHiH ve hatıralar f.tlblr ed1lecektlr. l1dııcl_... 
.... dldleme w cDd Jllll'MI alarak beher biliriz. ' Amerika ordusu elzem te1lkkl edilen en Sofya, 1 (A.A..) _ EP97 amandanberi • de Cnivenitmln açı1ma11 m0""ebettle bu-
~ uaml 20 kurul IAhet ecleeellne Binaenaleyh pek mühim bir talebe nıe- mcıc1em mekanik ~hizatm ailrat1e satın ilk defa cılarak, TOrk W muhafız lı:ıta- ~ Emniyet Sandığı MUdlr- nda ilniventte Defl'b'atl ve blrlnc:ilrtnım-
.... ft,5 kurul aatlt tl7atı Jm,.mak Jlzım le1eU o1an mekteb ldtabları bebsine :rann =ası için bOtün tedbirleri almak i1ze- sınıdan bir ~ 1 ~ Andre- lilğtlnden: da da Dil Kurumu n~ta halka ~ 
~· ~ ı• kUl'UI tam mrnt f17at- da devam ederek yapbjmuz tetkikleri o- . jevo BuJor budud ....... .,... IDtamıa mil- SandJluma borçhılanndan Ligo • lecektlr. tktıla4 bafta1anııda Uttmdl .... 
oqo, ~ sunarken bu defa da Dev- Bu siparişi diler stparişlerin takip ede- blltUn hukuk vecalbile -- Jer de tefhlr edDec:eJdir llüse " klltQp-

ltte let lıdtaWarı haricinde kalan Jerin fi celi zannedilmektedir. llld oıu.ıı: Kral llorkln tahta cülGsu ::rıJ- run ve .-.wr ban ıtrm k i in bi bır d · ..._ ::.::. =: :!.,. ıc&l~ir ":: :ratmı ıöaten ıeçlrecellz. eser - dönümü milnasebetlle TGrk ~ Bul piye sat~ Beyoğlunda HUleyinaja meme:tedir. e ç ç ~ veril-
)llt nazarne bakılabOir l:ld bö 

1 
bir Denler bB1ltdılı halde muh~f mııfJara kül~ c16fflren bazı tezadlar da bu- l8r ordusuna tebrilderlni bildfmüftlr. Türk makallesınde Yenilnıgn aoJratmda • ı • 

~ ......... baJde ...:_ ,~ 1 e_,,_ aıı ;rimai kadar mekteb .kitabı henüz ba _ hmduiu anlqılmaktadır. llilbaylan, Ayine, ıeçtd resmine ve ziyafete eski 'J:l yeni 5 kapı No. h ıra_._ evin KUll_.• .... r - -n--
~ ... - __ .. - ..._ 90rl DUUA lm iftirak eylemiılerdfr. ow 

6 " ....-- •- nn1&9-
"'lllblarını ele alacak olursak l6rthilz ki sı amı&tır. Maarif Vekileti hazırladığı ve Bu prosramda solfej de vardır. ilk ve gazetenizin 14 9 939 tarihli nilsba- ler lellr I 
~)b kitabı ancak H,5 forma oldu- bütiln kitabcılara datıttıiı matbu pro - arta mekteplerde ayni kitab okunmflkta - ~·~ 4 üncü sahif . •r •çı ıyor 
"1halde100 kurup aat1h7or. cXozm<>iraf- gramlarda henüz basılmıyan kitabları da dır. Maarif Vekileti bu kitabı ilk mektep.. Tlc9rel Veklll IJllettl ~N lı ..... ı. esinde. çıkan 9.1i/ KOtophınelerde alınması IAzımıalen lh-

!T f rma olmasına ralmen 125 kuru- kıymeUerile beraber neşr ve ilAıı etüii 1- lerin proıramında 30 ve orta meldepleria Anlı:ara 5 (A.A ) - Bir muddettenberi ÇAIQ 
0

• _,,... arttırma ilimnda IOJl tt7atl tedbirler tamamlaıınu&tır. Bir kac 

1 
l'erlliyor, c'Mantıb da 17 forma iken çln i.Rlebe ve talebe 'tielileri müfkill vazi- programında ise 52 k\lnll olarak ilAıı eı _ rahata& bulunan Ticaret Vekili Cezmi Er- arttırma tarihi 15 11 939 diye )'&• kütüphanede henüz bu faali1et bitirilme-

.., kuru,tur. Bu tekil tablldir 1d tibilerin ;rette kalmakta ve ~tbu kitablan a- miftir. Ayni kitap iki ıırotramda a:nı ayn çinin iaclei afiyet eJ'ledili ve bir baftQ8 zı)mıp. miltfr, Bunlar da biter bitme. bir 81dan-
~ ktrına ve fakat taJebelerln ıse zara- ramak için uirafmaktadırı.r. Bu matbu ~t almıfbr. Kitapçılar bu teaıdm kaldJ kadar vazifesine bafb7acalı memn~eUe Doğrusu 16 11 939 dur tashih olu- beri kapalı buhman bOtt1ıı lı:Qtophaneler 

oı.n bir •tat 11111ldlr. Küılı ki bizim proıramlarda kitapçı1arı ve talebeyi mut- nlmasını istiyorı.r. babs abmmftır. mır. ve müzeler teknr ~ •• zl1aretça.. açaltcıktır. 
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ViYA A SO BAHAR SERGiSi 
Avrupanın En Mühim iktisadi ve Sanayi Sergilerindendir 

Her tttrlü izahat için hazır bulunan: Türkiye umum mümeaaili: 

K. A. MÜLLER VE ŞERİK/ 
lltanbul Galata Minerva Ban posta kutusu: 1090 Telefon : 40090 

DB SEYAHAT TENZtLATINDAN lSTD,ADE EDEBM OEBl ILRllAYINIZ. 

Blltün esbabı istirahat en mutena ve nefis yemekler en temiz oteller 

Sayın sergi ziyaretçilerinin emirlerine tahsis edilmiştir. 

Tepcha.,. Dram Kısmmda 

n 910 ~9Cuma 
gUnU akşamı 

saat 20 - 30 da 
Rom- - JU.,et 

• • • 
htlklil Caddeslacle Komedi 

Jüsmwde 
9 10/939 Cuma 

Dr. IHSAN SAMI 

BAKTERiYOLOJi 
LA BORA T U A !{ 1 

Umumi kan ta!ılil4b, frengi noktai 
daanndan Vasaerman ve Kahn tea
mülleri, kan kilrcyvatı sayılması, Tifo 
ve llltma hastalıkları tefhlsl, idrar, 
balpm eft'ahat kuzurat ve su tahllll 
tı. illtra milmıekopi. hususi afl}ar is
tilmın. Kanda üre, felcer, kl,.U ıtol 
lmterin mlktarhırmm tayini, '9J:>1van
yolu No. US, Tel: 20981. 

Gayrimenkul Satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 
Behl7e ve Fatma Nerime ve Ze1MP Nafia ile Osman Muzafferin 1'153 hesap 

No. aile sendılunızıün aldı.tı (2500) llrQa karp blriocl derecede ipOtek edip vade
ainfe ~u v~ balPunda ,..pıla takip nz.ine 3202 No. la kanunun 
46 ncı maddeifİ:ilA matufu 40 ıncı maddesine a&'e aatwnua icabeden 'Ollküdarda Al
•tt.de mahaDesfnln ~ ltilcllliambca ııokalJnda eski p .. 13 M. yeni ~ 
51 No. lu ka,yden bef dönüm 131 zira miktannda maabat aJqap iöokGn tamamı bir 
buçuk 87 müddetle açık arttırmaya konmuıtur. Satı, tapu 11lcll ka7dma söre yapü
maktadu. Arttırma7a linnek lstiyen (ili) lira pe7 akçesi verecektir. Milli bankala-

Harb Panoraması 
..... ·---·····-·._.... ... --·--·-.... 

En son harb resimlerine, Leh ve Alman ordusuna, donan
masına aid resimler, Alman ve Leh kumandanlannın, 
devlet adamlar-ının, meşhur simalannın fotoğrafileri, biri
birlerile boğuşan iki taraf kıtalannın müheyyiç enstanta
neleri, tayyare bombalan albnda yaııan şehirler, hayat
lannı vatanlanna armağan etmiş kahraman askerler ve-

• • 
saıre vesaıre ..• 

RESiMLİ 
Harb Panoraması 

Bir iki gUne kadar size harbin ·botun heyecan-

llilddei: Serop: Beyuıdda Çadır- runızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. BlrikıniJ bütün verıtıerle be
cdar caddesinde radyo ve elektrik ledb-e resimleri ve vakıf icaresi ve tavi& bedeli ve tellali79 rüswnu borçluya alWr. 
tamircisi. Arttırma 1&rtnamesi 14/10/nB tarihinden itlbaren tetkik etmek iaUyenlere undık 

hukuk illeri lel'rilinde açık bulundurulacaktır. Tai:ı# .aicil kaJ'dı ve Air lüzumlu iza-
8 3723 

_,_n umarah -.nici cüz • 
lltiddealeyb: Afbau: Gedikpal8da hat ta 1&1bıamede \'e takip dosyuında vardır. ArttırmQa CinniJ olanlar, bunları -.u D • -

Diftlulli caddellinde 18 numarada. tetkik ederek ublıla plw1lan IQl'lmentul hakkında her fe7i Olrennül ad ve itibar dammı sayi ettim. Y eııisini alacağun-
Mtlddei Serop tarafmdaıı mtlddea- olunur. Blrlnd arttırma 22/11/09 tarihine millladlf çarpmba l(lnü Catalotlunda dan eeldainin btllmıtl yoktur. 
~b Aeh8ll aleyhine açılan bop.nma lelin aandı&uıuzda aut 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale ,.apılabllme- lnebolulu Mustafa oğlu SWeyman .. ••••••••••••••••••••••••• 

•vuma a1c1 anuba1 8Ul'eti müddea- :ı:ç::" _: =:: ;oı!.":":!:~:.ı ıa:::uıaor;:ilk:: lskenderun Hattana 116ve YUk Postası 

DEVLET 
UMUM 

DENiZ YOLLARI İŞLETMESi 
MÜDÜRLOGO iLANLARI 

..,_ teblll edilmek Ü9el'e y8Jll)ı ad~ taahhüdü baki kalmak eartile 'l/12/nt tarihine müaedif peqembe l(lnü ayni mahal- t.taahal bdMI lera dalrnls•e•: tskenderun hattında liclil ve dönilf ,oküne 7ardımcı bir posta olmak oz.e-
l'e8ibe- cönderilDıi.,. ~ mutrıaHey • de ve Q'Dl ... tte soa arttarmasa ,..pelacaktır. Bu arttırmada IQTimenkul en çok Bir borçtan dolayı 39/ 808 numa- re (KROM) vapuru ı birindtepin nt pazar akf811U latanbuldan bkmder'Unl 
lain m•ldD'ıik&metgilmu terk ile sem arttıhnul Gat8nde ~. HaJıı.ri bapa '"llClllerile ul»it olmı7an aJikadarlar rah doeya De tahtı bacae alınan 76 kalkacaktır. Gemi lidifte yalnız hmir ve Menine u&n7arak takendcnma pte-
ti meghule gittiğinin be)'&Dile iade ve irtltak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hUllUSlle faiz ve muarUe dair iddiala- . nd rta 91101939 cek ve d6n0,te Payu, Mersin, Antalya, Finike, JCQUQk ve lzmlr lakelelerL"\e ul• 
lrıhpmuı Umerine hukuk usulü muha· nnı ilin tarUıindM itibaren )'irmi IÜD içinde evrakı mo.bltelertle beraber daJte- lira kıymeti e yumu r17acaktır. 

iilize bildirlDeleri llzımdır. Bu suretle haldanm blldinn-1• olanlarla haklan •-· .,_.;.ı~ ....n-......au __ .,._. ...._U uat Not: a..-. t....ın ..ı .. u ...... -. ... alınır Lüzum huıl olursa dön"•te Ala- ela 
lreııteleri kanununun uı, 142. 143 acillerile ..... ollaıpalar .. heclelWn ... ~~. lıahrlar. Deha t:d; =ı~~ ~ı.;;;,:;;at is- utranıla~.;;:- "" - ı-(1128» - "'J•ı• 

"' ısa lbacü madde'8rine tedikan nuıklmat almak 1st1erlnlerin w111G...,.. numaruüt .....,mız llllk1lk illeri .er- L-·~ .,._,_ z=.-.n1r. ~-1·• ;;~~~~~5~~~~5~~;i~ii~~aE~E a.dıe kılınan dava anuhatile 'lahld • Villn• 'lllUracaat etııneleri IGzuma llln oluaar. • - .a. ıııaaa.., ------P' -.~ 
tmt. gb.lnl g&d.erir d&Yett,e vara· • • • aıcW-lnA 77 n...,.aa 4Ukklnda 
lırMnnn mahkeme diftnheMeige .... D ' K K A ,. • blacaiJnclan, o gln mahammen 
muma ve 939 1283 numarada ka - Emni791 und.Jlı; Sandıktan alman P7J'hnenkulü ipotek ICl*rınek lstitenlere kıymetin 9' 75 ni bulmam ikinci 
-..ı. n..:ıı..:ıı-ıe hin .. 11: muhamminletimizin kO)'lllllf oldulu kl7ftletln ır. 40 ını tecavüz etmemek üzere tbaı. . 
1

- ilbu davaya m-~Y (~) bedelinin ,arısına kadar borç vermek suretlle kola7hk ı&ı'ternıektedir. (8101) artırma 11/10/ 939 tarihine mUsadif •••••••••l!"-1!1!1•1!11••111111!•11!1•111••-.•~ 
sBnı içinde iıeval> veıPJDelline kanr ============================ çarpmba gUnil ayni mahal ve aaatte ı - şartıwnesi tnucibin~erh· 1 teslim edilmek bme (450) IN18 jeli 

inhisarlar lJ. Müdürlüğiinden : 
~ Ye bennucibi karar arzuhal ihale edi pazarlıkla satın alınacaktır. 
ile davetiye varakası mahkeme eti • 1 D J D IJan binJ 1 ~ en llOD .artırana • il - Paıatlık 10/X/931 ıünü nat 14 te Kabatatta leVIWm ve mülMQ-aat ~ .ıı11dpancNnıe &mlnPe oJınaJsJıa mum&• ev et emiryo A an lecelrttr, Taliplerin % 7 Ji pey akçesi• ilindeki abm komisyonunda yapılacaktır. 
''--la .. .. ._ .. _ ...;..ıı;. .. -Aa yazılı mtıd • le •bf gUn Te uatlerhıcje mahallin- 111 - Şartname her ıün sözü leçen IUbeden alınabUlr. 
_,,. -.-

1
-- • iV - btelclllerin pazaı:bk için ıa,.in olunan ıün ve saatte tır. 7,6 snvenme .... 

det l&l'fmda dava)'& ~ab v.eıvek Devlet DemirJolan ı aeeu ltletme ~deli: de bulunacak memuruna milracaat- raaile birlikte mezk\lr komisyona ıebnelert. «8120> 

~~~~~~m- ~~~ü~:~~-~~K-~Mq~H~~~~ (~) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
puarteal gilnfl aat (11) de mab • 31, n, Si, 49, aı, sa, 51 numarab trenlerin YefilkB7 - K. Çekmece aruuıdaki ae- ı 1 

kememkde hazır bulunJD881 veya ka- 7irleri 9/10/UI pazartesi IOnünden itibaren Iatvedilml$tlr. cll21» ~ lklMI era memuhalua-
JIUIİI bir vekil göndermesi IOzumu ======================== du: 
tebDğ yerine geç-.ıek tu.ere ilin olu- Bir borçtan dolayı mahcuz ve pa-
nur. 

ı.t. AlllJ'e 1 lllci Balnlk mahire • ---·= N.uriJe t:arafmdan 8eliktq Yeni-

Şirketi Hayriyeden : 
Botaıın muhtelit JWlerinde oturup da nbahle7in uat 1 de bqlıyan r.t.ı• 

i>ul remıl nıektepleriDde bu1wunqa mecbur olan talelle Be ı.tbı7e. l'!mlflin, 

Rumelih1aarı ve ArnawtköJ"iinde lkan:e: eden~ ~wn vaktinde k0p
r07e ıeimelerinl temin için 9/10/939 pazarteü aabahından itibaren 80rlbahar 

ownaralı seterler 5 ter v. 21 No. Hfer 10 dakika ev-
•ahaDe Boatan Oattl Kalkan sokak 
.a. ...... kaptan llehmct aleyhi
... aclllD hopmm davuuıda dava 
ecilleDbi lbmetglhuu terkeyledlği ve 
yeaW beliniz olduğu anlqtlcfliuı· 
tl&ll JL u. il. K. nun ıu ve 1~ inci 
maddelerine tevfikan illnen tebeligat 
icruma karar verilliüftir. Bu babta 
muhakeme glhıil olarak 21/10/939 
sini mt 11 de mahkemede bimt 
ftJ& büvelrlle bam buhanmım hazır 
bıdwnnwtllı takdirde baklanda gı -
pb karan lttlhu ve tebUA' olunacatı 
tebliğ makamma kaim olmak Usere 
keyfiyet illn olunur. 

raya ~ mukarrer 500 aded 
at.et tuğluı, 18 tol'ba atet topratı, 
4 aded eifon ft8&ir 11/10/ 939 tari -
iline mu.adif çaqun• günü uat 

1t-17 7e kadal:.~P~ 
danhipm .,.ddeeinde 74 N4i':fil"dft
kİa önUnde • arbrma De satıla - -.~ı;ı?JP 
~bedeli. mdtldw 
~-yüzde 75 hd hılmadıiı tak-
dirde ikinci artırma 18/10 939 tari
hine müsadtf paartesi günü ayni sa
atte icra edllecejinden talip olanla
rm yevmi mezkflrda mahallinde ha· 
zır bulunacak memura müracaat et-
meleri ilin olunur. (20907) 

lif n+ ; ıt lef•let berveçbiMi surette tuhih olnnmuttur: 

Bu seferi yapan vaı:ıur 1,25 de ~ho&dail kalkacak, 7,3S de P.,.bohrc, 7,45 
d" YenikO, (Yenikö7d~ 47 numaralı lefeN alduma verecek, fakat mezk6r .,.. 
ferden aktarma almıyacaktır.) 1,52 de ı.till)'e. 1 de Bmlrdn ve 1,01 de Rumeli 
hlsanna utradıktan IOIU'a 1,40 da köpr079 plecıektir. 

3 - K6prüden 28 numaralı Hferi yapan vapur fazla olarak Uıtüdara ut· 
rıyacaktlr. 

4 - S2 nwnarab ıefer köprüden IJ dakika evvel hareketle dotru Arnavut• 
köJ"Ülle littikten sont'a Çenplk6;rilne seçecektir, 

5 - 53 .oumarah seferi :rapan vapur 8,05 de Amavutk67Qnden hareket e
decektir. 

HAZRITI MUHAMMI DIN VARA· taratuıda bulunan, evvelce Bb4 Amir ra- Bu karıaıabk aruanda Enes lbni Mlll- Eb6 Ube7de ibai Cerrah. Mıkdad, ~ 
LA ... All - Bu laırpphk ~ ilk tarafından açılmq olan kU)'UDUD içine ~~.Ai"O"\ ri) ffira:l,ll\ n fi!. l\ c;JFt kın babası ve Bedr muharebealııde 18 • dan: EbO D0cAae. Bublb 1bn1 MQmir, J.• 
aıOplldain en bf17Qk arzulan, Hazreti 7l1Varlanclı; dizinin derilli J"(lzilldü. ~ UU IJ!/ ~-u. U~ ~lf ralalUJlll olan Ena ibni Nadr, ortaya Çl- aım lbnl Slbit, &lad ibDi Mqaz, Uııeni' 
M•..,.,,,medl bulup 6ld0rmektl. ltureyfin Abdullah ibni Kamie ile arkadqlan, pey iLE C EDDI '1 D IRUHZA D karak, Müalümanlara hitaben: ile cflter zevat vardı. 
U7lh ~tlerlndlil Abdullah lbnl Kamie, pmberi kU7U7a 7UVarladıJctan llOIU'a, zır- ~4'ZAN : M. AASıM CJZGE.N - E)' nlal Muhammed katlolundu iM Bu otuz kisi.Sen IOnl'a <'Jter eahab el• 
Otbe Dınl ebl Vakku, Abdullah lbni Şe- hı Ue Penambere çok benzi7en sancak· tanrısı blkidir. Din yolunda harbederek oıtoplamnaya bı-.f)adı. Bu me)'9ru!a __.,. 
bab 2'AUMri De ObeJ19 ibnl ebl llaJef bir- dar lllllab ibDi Omeyr'l 16rQnce, bu de- - t07 - T&nr17a kaYUflllak iatemez m111iniz! 1 dan ~ on dört fcdll De ,.ı...-
JePller ve Penamberi ara71p buJmap bat ta: Diyerek herkesi cenıe tefvlk ett.kten Penamberin huzurunda d~u. 
llıdılar. Niba7.t onun nerede bulunduiu· - Muhammed, o dqtl.. itte elinde un- Bu acı haberi iliden Mwılilmanlar, bü.a- Bajırdıjıru ifitrnedikleri içın, tepeden aonra milp'iklerin üzerine ahldı ve piPH Milfrlkler, hAIA, ok 'le tq atmakta idl• 
nu anJa7ınca etrafını Ul'IDll olan Müalil· cak bulunan bu adam Muhammeddir. bütün ilmldaizlendiler. llAn edilen haberin dotrulutuna inandılar. oluncuya kadar çarpııtı. ler. Eba Dilclne, Hazreti lleJaamberin O• 
ananlara .aldırdılar; onları perlflPl ettik• ~onun üzerine hücum ettiler. Ab- Halbuki Pey1amber, kendilliııe aülu-an- HazreU Omıan ile Saad ve Otbe: YEN i BiR MOJ DI - Müalümanlar zerine kapanarak. kendlalnl. attla:ı t.,ı.d 
ten IOD1'& Penambere ~aklqtılar. dullab ibni Kamie birkaç kılıç darbeslle 1ar çekilip lidiDce. k1J7U78 pklqır Tal- - Mademki Peypmber 6ldQ; biz de ba- bö le ka la• im "A•'-"'•~ ve oklara ıiper etti. B" Jil&Jen ~ 

' ha ibni Ube7dullah'm elinden tutau.& o- pmwn çaresine ba1mu7a mecburuz. Y rlflp per..-n o aya ....._ -ı-..a __ _....... 
BunJardan Otbe ibnl ebl Vakkaa, zırhlı onu tebid etti. d ~··-· alan .,.,.._ esbab ~• ...... tı nd '= Orada ü sırada, bir müddet evvel peygamberin 78- ,,.~uuue:l yaralandı. Talha da Pc;r.....---~ 

bul linde kılıcı d --- ra an çıknul. ,.__..... .... ._ •· ~er ve -a rma ___ ı._-. ç lliper oİanlardandı Bu -"-"' -~ 
unan ve e uran ""1 _...- PI VGAM81RIN öLDOOO HA81RI - ruuıda 78JUltmdan ve dudajuıdan akan IÜD kaldlktaa sonra ortalık ırilkOnet bu nmda iken millriklerin hücumu ile on- • , .. _l'ft ı-• 

bere 7aklapıuya cesaret edemlyeret u • Abdullah ibnl Kamle, Mlslab lbn1 O- kanlan llilerek ve bir okla pralanan kolu- lunca dönüp pldiler. - dan uzaklatan meşhur pür Klab ibDi Mi- eliçolak kaldı. • 
saktan attıtı tatla alt ducfııtw 7&rdı ve llle7l''l llthid ettikten IOD1'a Ebd Süf7an'm da daı'anarak: Olman • ilk, HazreU Alinin hücum eden mOlrikle- Sa8'1 lbni ebl Vakkas, Penamberiıı 1l 
azı dlfle'lnden b'rini kırdı. :raıuna kottu ve· n~ ı;:-ıı:,1 Kavmim cabildir. Sen onlara Sa:: ::ine e ıııJ.1!' ::::ı = rln reisi HişAm ibni ttmenetül Mah7.umiyi nında dUn17or, mütemadiyen oka~ 

.AMl•Dah ibni Kanıie, de, yine uzaktan - Muhammedi öldürdüm. hidAyet et! !:.ıte dilpn ~uslilmanlann bir kısmı da: katlederek avenesini dalıtttmı ıörcrek Pqpmber, kendi eliJle on:a verı,or ve! 
~ bir tatla Pc71amberin 7anagını yar- Diye müjdeledi. Dıye dua ederdi. _ Ne olurdu, Abdullah ibni UbeJ")'e ib- Pe.rc~berln saj oldulWıu ıördü ve es- - Atı Anam babam sana feda ollluA (0 
dı;.,... llerlne hücum ederek .kılıç sal- Müşrikler, bu müjdeden çok memnun ol- Bu aırada,mUFiklerin bir kıanu, 7'ne ni Selıll fhndl burada olaydı da Eba Süf· baba. Diyordu. 
laml18' llet1aıdı ille de, üıerinde iki zırh bu- dular. Eba Süfyan da: Pe71amberin üzerine hücum etti. Etra- yahdan Aman dileyeydl. - Res1llılllah, işte sapasatlaml ( Devamı var ) 
~~~ad•. Yalnız. kı- - Eter aöylediiin dotru çıkana, una tındaki esbabı dajıtarak onu ortalarına Demeye batladılar. Di7e balırdı. (1) Huretl All hallf• oldulu _. ... 

• a!tmc'ald tq 7UUUla ~ı:aıwı ya- ıumilf1en blr zırh yaptıracatmı. aldılar. itte tam bu • Dada tepeden Milnaflklardan bir takunı da, hakiki Mü.a Eshab, bu mQJdc üzerine, biter ikipr, lcenctlalne ilk evvel, bly'al edenin fôla" 
I>Ml. «Muhammed öldürüldü!• di7e 1es te ıeldL lilnıaalara: .Pe71amberin etrafında toplanarak otuz ki- ıauıunan Talha olduOunu 11N1tler,. ~ 

HaznıU ~. lld ..._ allrlatı Müpiklerden biri, bir teDe aa.ine ca- Yanından qrılap elhab ~ enu artık ,91- - Muhammed, hak Penamber ola7dı ti bldulN. Bu ilk toplanafilar arasında, pmberin Uhud harbinde alyl.lll ..,._ 
ll&ıaıda kendi•' ~ ........ ı 1 a•IC· ürak: remediklerinden, hatta. onun: • katloıunmazdı. Siz de eski dininize ve kar muluacirinden: Eb6 Beldr, Omer, Abdür· rt de hatırlayarak, bunu h~nt _. ...... tlJI. 
• bılllta • ...,..,........ dmtıll•llllD lid- - Mu'a•ııneı4 lldarllllll.' - - wl Ben, Allabua .._. vMe&-~ awa dDaOnQzt rahman lbnl Avf. Saad lbnl ebi Vakku, detmedller. Peypmberı1 kl ... re ~ tft 
dMblıdlo nauvaNNlial lrıQb9lti ft ,_ DiJ9....... till JtedlQllehı•I Qlıorlarıl" Züberr lbai Avam, Talba lbnl UbeJdUllab. py al7l .. •lfU. 


