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1939 Birinci yıl - No. 253 SiY ASI HALK GAZETESi 
P ta ltttlıadma g1rmemlt mem· 
lrltetle.r lplo %8, H, 'l.IS 'e 4 Ura KURUŞ 

eransına 

erken •••• 
lngiliz Başvekili Dün 
Sabah Romadan Ayrıldı 

Pazarllk Siyaseti Hiç bir Zaman Meseleleri Kestirip Görüşmelerin Menfi Netice Verdiği 
Atmaz. Bugün Bu oktada Boyun Eğerseniz Yarm Daha Londrada da T e'yit Olunuyor 
Şiddetli Taleblerle Karşılaşmak Mecburiyetindesiniz. ltalya, Fransa ile Tavassutsuz, Kendi Görüşecek ! 
ita/yan Gazetelerinin Neşriyatından Anlaşılıyor Yalnız Almanya 

Ne Yapılsa, Nekadar Uzlaşma Meyili Neticeden 
Gösterilse Taleblerin Ardı Arkası KesilmiJ1ecektir Memnun! 
ki Bugün 

Yazan: HÜSEYiN CAHiD YALÇIN 
•n~ı·ıt0- ı•as\ el ill' Roma •olunu ı •••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ·-•••••••••••••••• ... ••• ••••••••ıı••• a O' ~'u > ~ ~ ~ ••••••••••••••••••G••··~··••aaaw•a•••••••••••••••••••aaaa••••aaaaaa•aea••••••••••••• 

tutup I>uçc ile gôriişıneğe gided~en, • 
clhnn ulhu 'e medeni~ etinin biraz 
:rahat \e sül.;fmıı ka\'U m ı bakı

mından bütün dünyada büyük bir 
1lJika U}BDdığ"l 8 •kiirdır. 

Bu mutakatm mü.nası nedir? Bi
zi yeni blr merhaleye götürecek 
midir? Milletlerarası münasebetler
de esaslı bir değişiklik vukua gele· 
cck midir? 

Her halde, gayet nikbin resmi 
tcbliğleıin ne redileceğine muhak· 
kak nainrile bakılnbilir. Fakat da· 
ha geçenlerde İngiltere ile İtalya 

arasında temin edilen itilafın tnm 
surette tatbik edilememiş olduğu 

düşUnülürse bu muhtemel yeni an· 
laşmanm ne dereceye kadar ame. 
li bir netice tt.:min edeceği pek kes
tirilemez. 

Chnmbe!'lnin ihtiyar ettiği bu 
zahmetten hnkıkaten bir fayda u
muyor mu 9 Bız öyle geliyor ki ken-
disi de bUtun bu seyahatlerin, bu , 
yorgunluklann büyiik bir i§e yaı ı· Jspanyadan 
yacağına cr.ıiıı değildir. Z.'nkat bin- alil kalan ve 

kalkan vaplll'lar ; he.rgün, böyle daha genç yatta 
sıgınacak bir yer arayan binlerce muhariple doludur 

de bir ihtimal de mevcut ol~a cihnn 
ulhUnü muhafaza için elinden ge

leni yapmayı bir vazife biliYor. Eğer 
sarfet.tiği mesaiye rağmen sulhU 
muhafaza kabil olmayıp da silaha 
sarılmak mecburiyeti hasıl olursa o 
zaman İngiliz efkarı umumiyesini 
kendi nrkasınd.ı buJabılmek icin İn· 
giiiz milletine sulh lehinde sar· 
fettiği gayrctlerı, hatta izzeti ncf · 
sini bile hazan susturarak katlan· 
dığ? zahmet ve fedakarlıkları ilcrı 
sUrmek ve bu sayede milli vahdeti 
temine mu\•affak olmak istiyor. ı~ 
te lngiliz Ba vekili uzaktan veka
~ ii takib edenlere böyle bir hi:, t 1-
J;:in etmektedir. 

Böyle biı· vazıyet Chamberlain'in 
§U su;ada dünya siyasetinde oynadı
ğı rolün kıymet ve ehemmiyetinı 
1ıiç tenki etmez. Bilaki Yük
sek bir dava ugrunda adeta' nc~·mi
dane uğraşmayı kendisine vazife 

. bilen bu muhterem devlet adamını 
çok Yüksek bir manevi mevkie çı

karır. 

Dikkate §ayandır ki bugün sulh 
lehindeki samimi ve ciddi gayretler 
büyük demokrasilerden geliyor. İs
tikbalde beşeriyeti bckliyen tehlike 
e fcliıketlcrin tahayyülünden bile 

tüyleri ürperen beşeriyet bunlardan 
ictinab ça.resini ancak hUr memle· 
ketlerden ve onların başında insani 
ve vatani vazif elcrini müdrik şefler· 
den bekliyor. 

Fakat, Chnmborlain'in sarfcttiği 
bu mesainin acaba yine sulh mese
lesine dolayısile bir zarara dokun· 
mak tehlike6i yok mudur? Zanne· 
diyoruz ki bu noktada Eden doğru 
diışünU}or. Tehdide ve şiddetle mU
ınaşat, müsaadckarlık ve cömerdllk 
bır zif telakki edilmek ihtimali 
Pek kuvvetlidir. Ufak fedakiirlılr
lar, bunlarla arttın iştihaları teskin 
değil tcşdid edilebilir. Pazarlık siya
seti hiçbir zaman meseleleri kesti
rip atmaz. Bugün bu noktada bo
iYUn eğerseniz yarın başka ve daha 
!iidd tli t.aleblerle karşılaşmak mec. 
buriyetindefilniz. 

Hibeyin Cahid YALÇIN 
(Sonu 3 ""1cU Nyfada) 

İspanya Harbi Bitiyor 

Cumhuriyetçiler 
Tam Ric'at Halinde 

Frankistler Bütiln Cephelerde 
Durmadan İlerliyerek Kat'ı 
Zafere Doğru Gidiyorlar 

Perpigııan: 14 ~~· _A.) - Hn_ -ı bir KatnlonJ. a men~aından öğrendi· 
vas Ajansı muhabırıııın pek emın (Sonu 3 uncü Nyfada) 

Avukatlar Dün de. 
Toplandılar 

Baro Aidatı Ve Bütce Müzakere , 
[eri Hararetli, Münakaşalı Oldu 

ıata::ıbul :.vukatı~ranın dünkü toplantısından bir intıba 
(Yazısı 7 nci sayfada) 

Roma, 14 (A.A.J Chamber-
lain, snnt 12,05 te trenle harel:"t 
ctmıs \'e istasyonda Mussollni ile 
Kont Cıano tarafından teşyi edil· 
nıistir. Kalabalık bir halk kütle.si, 
İngiliz başvekilini alkışlamıştır. As. 
keı i bando, İngiliz milli ma.rşım 
çalmış ve lngiliz kolonisi marşı bir 
ağızdnn söylemıştir. 

Chambeı lain, sureti lıususiyede 
Mussolini ile bir milddet görüsmiış, 

Bukcrc Romada ; bazı noktalarınada temas edilen Mllnih 
toplubsına air bir babra: İngiliz Başvekili Avrupa 

sonra iki devlet adamı samimiretle ,.._"""'....,..,~'-" 
haritası üzerinde izahat veriror 
~ 

Fransız polisi tavzih ediyor! 
biıbirlcrinin ellerini sıkımşl'ardır. 1 

ÇEMBERLA1N MEMNUN 1M1Ş! ... 
Roma, 14 (A. A.) - HavM a· 

jansuun muhabiri bildiriyor: Ek K •• • F d 
~~ii~yet~~r bir membadan öğ~ rem onıg ransa a 

renildığine gore, Romada bulunan 
İngiliz murahhas heyetinin azası, A b 1 Chamberl_ain ~·e. Lord. Hnli~n"'ın ranmış u unamamış' 
Roma zıyaretıııın neticelerınden ' • 
menuıun olduklannı beyan etmek
tedirler. 

lNGiI..1Z HAR1C1Ylı~ NAZIRI 
CENEVRE YOLUNDA 

Londra, 14 (A.A.) ..- Chamber
lrun, pazar günü aksama doğru 
Londraya avdet etıni. bulunacak
tır. Mumaileyh, bu sabah Romadnn 
ayrılmaktadır. Lord Halifax, Roma 
dan doğrudan doğruya Cenevrcyc 

(Sonu 7 nci uyfada) 

Atatürkün Tabutu li 
O nünde 

Yeni Fransız sefiri hürmetle 
eğilerek bir çelenk vazetti 

Ankara: 14 ( . A.) - 1''ransa 
Bilyuk elçi i n. Ma igli, yanında 
mü teşar B. De Monicault, ataşe
rniliter General Yoirin ve büyük el
çilik kfıtibi B. Hroger Hoppe oldu
ğu halde, lıu alıah Etnografya mü
zesine giderek Atattirk'iın tabutu 
önlindc hü rrnetJc cglmiş w bronz 
bir çelenk vazetmiştir. 

BAŞVEKtL YENt SEFiRı 
KABUI .. ETTJ 

Ankara, 14 (A.A.) - Başvekil 
Celiıl Bnynr, Başvekalet dairesinde 
bugün yeni Fransız bUyUk elçisi B. 
Massigli'nin ziyaı etini kabul etmi§
tir. 

Bir Alman 
Mühendisi dün 
Tevkif Edildi 
Tayyareci olan bu zat· hava 

' Kurumumuzu dolandırmak 
istiyordu 

Polis dun bir Alman tav-· 
mühendisi ile genç karısını (sahte· 
karlık) suçile Yakalıyarak mudde!
umumiliğe teslim etmiştir. 

Bu oayanı dikkat meselenin iç 
yüzünü tafsiliitile yazıyoruz: 

Bundan bir müddet cvel Franke 
Horst isminde bir Alman tayarye 
mühendisi (Tayare cemiyeti) ne 

(Sonu 7 nci aa1f ada) 

Kaçakçı Ekrem König İle Ekrem 
Hamdinin Aynı Adam Olduğunu 

Paris Zabıtası Yeni mi Anladı ? 
---o; ıcıı.--

Paıis, 14 {A.A.} 
diıi.}or: 

H t\ us bil- leııniıı E:kı nı l\.öıu«>ı ara.dıkları 

Fraıısada te\ kıt ı:dtlc1ıgı bıldıri· 

len \C bilfıh ra td\zıp edilt::n ta.na
re lmcakçılıgı ıl alakadar Ekrem 
König hakkında F'ıırn 17. mılli em
niyeti aııağıdokı ta\' ıhı n r{"tın k
tedir: 

(Tüık hiıkun !tının tal bı i.ızcıi· 
ne milli emniyt.:t cinai polis servıs· 

dogrudur. l•'aknt bu ka<:ak ı hfila 
bulunnmamıştır. Çarşamba günh, 
n · rcdılen tekzip, m l ·ım olduğu iJ. 

zeıc, adli pohı;iıı me hulu bulunun 
Ekrem Hamdı ısmmd biı ndam1. 
aıt bulunuyoı'Clu. l<,akat biluhan 
Ekrem H mdı ıle Ekrem K nigm 
hakikatte ayni adnm oldUb'll anın. 
şılınıştır. 

Her Memurun Bir Gaz 
Maskesi Olacak 

Dün bu hususta Dahiliye Vekaleti 
Vilayetlere Emir Verdi 

Dehi!i.re \' ck.ıleti dun \'İla\ ete 
"Turk tipı hnl.c n n kclerinin,; a
tL,ları hakkında çok muhim l>ir ta
miın gondcımi. tir. Bu elıemmi
ye.tli tamimi yazıyoru7.: 

1. - Halkın zehirli gazlard n 
koru11:ına~ı için Kızılay cemiyeti 
gerıcl b1r ::rerl ezi A Hupada husu i 
=-==--

HER SABAH 

o!arak imül ettiı ılcn en on · te 
"Türk ti)li halk ma keleri,, mem 
lcketimize getiri imi 'e atı ıı ç • 
karılmıstır. . 

2. - Bu maskcl&rin fil atı (6) 
lira olup Ankar da Kızıla~ genel 
merkezinde, l tanbıılda yeni po • 

{Sonu 3 üncü aayfamlZda) 

l' eni Gemi, Sağlam Gemi 
T üı-k Ticaret filoaunun yenilenmeai hokkındnki faaliyeti 

• fUkl ~nla kartılayanlardanı:z. Muhakkak ki bugün Ti
caret fılomuzun büyük bir kısmını te0 1·il den va»ur , ·1 l 
•· • 1 • ~ r "e ~ı ep er., 
omür era yarım aara yaklatmlf ihtiyar teknelerdir. 

Bu il.tiya: g~mılcr ;.üzündeu h
0

er acne birçok vatandat ve 
servet kaybcdıyoı:uz. Koatencede hır Rumen vapuru bizim Yekta 
vapuruna tiiyle bır çarpar, bizim Y ('kta dcnı' · d.h. • bo ı . • zın ı ını y nr. 
Ereğlıc:!A Yunan Monıkos vapuru Millt:t va .. J b' cJ ku . µuruna fOY e ır o • 
nur, ~1ıll t v~p-ru ?e dakik içinde parçalımıp sular~ 6 iimülür. 
Bu mıa~lier bıl vazıyetin ne kadar aleyhimizde oldug•;mu göst r
mcktedır. 

• ~~nd~· dolnyı, Deniz Bftnkm gemilerimizi ycnilcttir'11ck i-
çın gırışnıış olduğu faaliyeti aıkla~tırmnaını ve bir an 1 T" f'l . T vve ıcaret 
• Om\tzun yem ve sağlam gemilerle dolmasını temenn' d • r-k' 

k""h k 1 • • . ı e rız. M:ı ı 
ve o ne le ne Ol" ıçın harıce para verm k he k h .. 

ht 
m Y 21 , em gu-

na ar. 

A. Cemaleddin SARAÇOCLU 



Yazan : ICmt Okay Yml Sal>ahm Tarihi Tefrik•: 44 

Sözler Bitince Kuman
dan Emir Verdi 

Ve Tepenin Arkaaıncla Saklanmış 
Olan Kızılorcla Toplarından ikisi 

Birdenbire GiJrledi 
Eeasen diğer köylerdeki halk ~ 

a.öyıe bir kıyama derhal iltirak e· 
derler. Bele Tadk 1:öyleriııe t-• 
ecB1ine ~Jr harbci olan Taeilder !111· 

yesinde bir kat daha muvaffakiYet 
yardır. 

••• 

Garnizondaki kumandan her te
lefon çaldıkca elini tahta masaya 
vuruyor w: 

- bnktnı yolr .. diye bağmyort1u. 
Bu Basmacılarm bugün buralardi 
olmam muhmttak _ l'akat naıl o· 
lur d& gQdUanezler? Yoka lııenar· 
da bucakta •"'"""' olmamtl:ır; 
geceleyin bir bulmı 7apnuaıqnJa r? 

Dil.n bir beyaz 
Zehir kacakcıaı • 
Tutuldu 

' . 
Bunlar deri; eroin dola JAatilı 

baloalan yutmak istiyordu 
Bazı •ençlerhl köpril altına top· 

lanarak Eroin çektiklerini haber 
alan Emniyet müdürlüğü memar· 
lAl'I dtin ansızın burada bir &r&f
tmna J&Pmıtlardır. 

Bu '8raştırmada Adil ve Yaş:Ar 
uimlerinde iki kişı Er"' in çe.!<erler-
ken yabla1U111tlardır. Bunlann 

Eroinleri Mustafa imıinde- birisin 
den aldıktan anlaşılmış ve M>.ı~taftL 
da yakalanmıttır. 

Difer taıwftan Ahmet ismind1ıı 
bir sabıkalı da Galatıda Kuledı· 
binde şüpheli vaziyette dolaşır -
ken yakalanmıştır. 

Ahmet; ~indeki paket Eroill 
bulunan iki Jistik balonu yutaralı.: 
üzerindeki Eroinleri imha etmek 
istemişse de buna muvaffak olt\ 
marn ıştır. 

istiklal Marşı Almanya ve Polonya 

Okuıuculanmız Şairinin Ge!~~~:!~:!... 
Di r ki Alman Fithrer ile P~ barkı JI : Kabri için DUD'l KoJonel Bede araınnda vu 

O • GençJik tarafından bfty\Hı: pir kaa plea konaşm&Jann. Çekoelo 
cretli muallimlenn vakya JDeMlelıiadenberi um )> )lelgnet Alrlfln yaplmUta olan 
haklı bir dileği kabrinde kendilerinin de balunm"l· siyasi dedikodunun mevzuunu 

aanı anu eclm F.drendtlilerin ara· kil eden Polonya - Alman s·yast 
Beıı, Maarif V.aletiain lcret- mftnasebetlerinin istikbali hakkın-

li ·· v etme ı · ..ıı- • B .. ...n,.. lannda toplac:bklan parayı heJfti 011' n erınu.uım. ... ua ayın daki müessiriyeti dikkate alama 
14 O lduğu b ıd '-•ı~ b. tertiblyeye g6nderdlkleri haber a· o a e ua. geçen ı- .. vandır. 
ri-....1L.&- u _....:: ..-:~.__ hnm..... JDılremJtlOerin Aldfe kar- " 
ncuuı.uun ayına aıu wan nnıRK•- Çekoslov .. ~ad&ki Südet ımata-

k - 1---• B"'""• b' ba iJ1 gösterdikleri bu kadirfinaahlr ve -J um a.uuu.u.ım. -ıa- ır men - .kalanmn Alma117aya llbaknwlaıa 
dan bir pllrim de 1oktur. Çoloiu- alaka takdire p.y&Ddlr. sonra Polonya bir arablr, Jılaeaıi9"( 
mu, çocuğumu mektept.en aldığım O tanla, Karpatla.r altı Rusyası ara• 

k · d niversitelilerin ziyafeti leretıe idare etme zaruretın e- andan -erek elde etmek •~..ıı:st 
~ B da akJ tı"'- Sömestr tatilinden istifade ed't"- •""Y ~· 
.1' .. m. ayranım Y aş •& fU ma..+-arek 1tudut si•uetinln tath~ 
k ~ı d · tihk kı 'k rek hukuk fakWtesi medeni hukuk -V""' " ış guu erm e ıs a mm geeı mevkime gir611liyeceğini •öırerek, 

· be · b' b"tü l akta doçenti doktor Hıfzı Veldet'in ri· mesı nı us 1.1 n şaıı ır m - Busyaya dojTu imal& ..,.._;. Al-
d H ... k J dert ya.seti altında Onivenritenin hukuk ~ 
ır. er ıınu o uyucu arının - man siya:setinden uza.ki-ak te• 

1 · ı k d JAkad ı ve tktisat fakilltelerinden 40 kiş~ -r-erıy e ya ın an a ar o an sa- mayillUnü crö termis,ti. 
uy • 5 bah" 1 kad bir heyet yormi gün devam edece'.: e 

ym enı a ın a a ar mn Diğer taraftan Polonyadald 
k 1 J .kk t k · seyahate çıkacaklardır. Talebeler am arın ı a nazarım çe me 1- Alman ekaUi'-·etiBin fena m11&111e-• .....ıı--ı bugün saat dörtte Galata nhtmwı· ,, 
nı rıca ~ m. lelere maruz kaldıklan hakkında• 

E I S B Ö ~ t dan kalkacak olan Romen vapurile 
Y N A All - gre men o- ki rivayetler, Ahnanvanm Tn.-... a 

k k hakl k doğru Köstenceye hareket edecek ·-v u .... -,, 
uyucwnuzun ço 1 ve pe ye- üzerindeki idd'aJn• Dantzi• ko-
. d ı d · ~ · · <l d · ler ve Köstenceden doğruca Berlin • ~-. ft 

rın e o an ıl gmı aynen erce ı- ridoru meseleleri bu münaaebetı .. 
İki ikA 1 · 1 gideceklerdir. Avdette biittin Bal· 

yoruz. ne anunun on *-'1 o • re te tr eden amillerdendi. 

Enver paea tbrahim bey yanın· 
dan Şan SuJtan ile görllftUğll gOne 
ve nihayet Rualara bJ'll harekete 
geçtiği zamana kadar Neembede 
birçok delllfilrh"kler olmuetu. Kızll
ordu Ali Rıza w Osman Bocaıım 
kunetlerine karp çılan11. Dötem
bede birçok harblar oJmq, Ali Rı
sa bey askerleı bıi çeJmieğe mecbur 
kalmJlb. 

öğle oJmuetu. Kızılordu kuman· 
dam öğle yemeğmi bile odasında 
yemiş, dıeanYa çıkmamıftı. Gar· 

_.,_f'VVV'V"""_.,_~VV~.AA..rJVVVl.AA.A d y h ld ı ld ·· tl kan memleketlerine de uğranılacak-ugu a e, \ a nız a ıgı ucre e İşte bu görüşmeler, bu nokta• 

)(aamafih ID8a günün kin az o
lur, der(er. Bu işde yine Basmacıfar 
kirh çıkmlfb. Çünkü 250 silih sa· 
bibi olmll§)ardı. 

O gtlnlerde siWıın bir tanes ne 
yüzlerce 1ira verllee yine buluaa
JDUdı. Çllnkll eldeki fJeelder, ceb
haneler kAmi\eır Bas fiuell olduğu 
için yabancı ıHAhlara uymuyordu. 

Atganistan yolu ve hatti. Şarki 
Tlrütan yolile gelea dlPr ldli.lı
lann lııle cebhanetd yokta. Bundan 
cok sıkıntı çekildiği için Rus allllı
lan tercih edilmekte idi. 

D&Jembenha Rmlar tarafından 
tekrar işgalinden sonra vaziyet çok 

nmonda tam bir aesri=lik vardı. A· 
pğı yukan inenler btıyiik bir vak•a 
olacak imiş gibi korkarak ayakla· 
rmm uçlanna basıyorlar .. sanki ka· 
nncalan bile haberdar etmekten 
korkuyorlardı 
Akşam olmm~tu. Döşembe üstü· 

ne karanlık basarken birdenbire te· 
lefon zilleri acı acı çaldı. 

Tahta masa başındaki Rus ku· 
mandan hemen ahizeye yapışmcsı 

haykırdı: 

- Ne .. göründüler mi? Tepe ar
kasında mı? öncülerden haber vu 
mı? Enver paşa da mı varmış? 

Kwnmdan eöylenm 8Öderi c1inJe.. 
dilr~ kızıyor bağırıyor, haykm
yor ve arkasından da küfürleri yal· 
dnyonhı. 

Nihayet eösler bitince kumandan 
emirleri verdi: 

deği§mjfti. ( Devamı yar) 
Dnlembeye kunetli bir askeri =.::=:===:==:==:::=::=::==::;: 

mttfreze göndertbniş, ~laya ver· ı R A D y O ı 
lettirilmil. tehrbı dört bir taratma -----------
• .abeteBer dilrilmi§ti. 
ııuntuun telefon hatlariJe ba 

nöbetcller merku.e bllflaDmlf ve 
buradan da Buharaya telefon hat· 
lan döeenmlltl. B&t8n bu hazırhk-
llr.m - tedbirlerin Enftl' ı:-18~ 
Jmrp oJdutunu tekrara ltızum yok. 

Enver pqa Dntıembeden gelen ~
damla• vuıtuUe bu haZll'bkJan öğ-
ıam•tpl. 

Yalnm acm gtmlerde Ali Rıza bP3 
w OııaNn Boca ile tamamen lrtlbııt 
tantn ediJememtPI. Bu lelJebden 
J:n'Wl' pqanın biru cam •lolıyor
da. 

Jla•mafih .ılde mevcud askerler-

le - mtnlelnUa ... teHf tarafta· 
........ layam JaıeWi ..,..... 

PAZAR 15/1 '939 
,,,,_,., •.... ,.~··v···~·,,· 
12.30 Moa·k (hafif müzık pl) 

18.- Saa .. , AJans ve meteoroloji 
haberleri. 18.10 Türk rrıRziJi (saz 
eserleri ve şarkılar) 

Okuyan: Semahat Özd~nses 
Çalanlar: Fahire Fersan, Re -

fik Fersan, Ba.cai 'OfJer. 
14.- 'Konuşma (Ev kadım sa

ati). 14.15.14.30 Mttzik (hafif 
müzik - pi). 

l'i'.SO Program. 17.85 Müzik 
(danslı pazar ça71). 18.80 saat A· 
ane haberleri ve meteoroloji. 
18.40 Konu.-a (çocuk saati). 18. 
il Ttb'k mblil PqreY, prb,. &e

mai ve taksim. 
1 - Emin aja - Suzinak peş. 

KÜL TÜR iŞLERi 
yaşıyan bir öğretmenin, ge " aya vr. lar üzerinde tamamiyle mü bet 
ait istihkakını alamama~• kendisi- neticelere varılmayı mUmldln kılma. 
ni cidden çok müskül bir nı vkide mış ise de hiç olmazsa bunlar Oze-

Maarif Müdürü geldi bırakabilir. AIAkadar makamlann rinde fikir teatisini ve milfterek 
bu feragatli ve mütevazı insanla- e· n. k lıkl " ,__ ı Bir müddettenbe-ri Ankarada ır garson gorw.y ve arşı ı m"na-şa ann 
rın dileğini bir an evvel yerıne ıre- k 'b ı t 

olan Maarif müdürü 'l'evfik Kut Metresini ve metresinia vu uunu mucı o muş; ur. 
dü b h 

~ . . 
1 

. tireceJderinde Rüphe bile etmek is- Bu görüşmelerden alınan umu• 
0 sa M. şeunmıze ge mı11tir. temeyiz. Evde çoluk '"OCug·unun a annesmi yaraladı • f k K -v mi kanaat, H" terin Polonyalı na• 

fev i ut bir muhamrimize kalmak tehlikesine m ruz bulundu Taksimde Ya°'hane sokax..nda +-L_ b ı f e ga zıra Şarki Avrupa mesilinin hal ve 
.aman u un pro esör P.roıt tarafın- ğunu bilen bir ax...etmen vazifesini Sl numaralı evde oturan , ... "atafa 
d 1 VA& .m..... te viyesine müteallik işler de ifra· 

an yapı an müstakbel imar pi&- huzuru kalble nasıl yapabilir?. ı··-ı'nde bır· crarson ı...-k•"'"l· ... yn- ı -.. e .., -y ıa " ta varan rivayet erle tenhfl• eden 
nında mekteplerin 'bulunacağı ma- ._ ____________ _., zUnden m""'tre-' Fen'hayı b ... ak'-
h 11 1 

..- "' ~ - iıaberlerln doğru olmadığım temin 
a er hakkında izahat vermek E Fi• d pa-aklanndan ...... alam••br. t ırm ,,-.&. -r ettiği merkezindedir. Ybae Hii> 

maksadiyle AnkarayR g!ttifini, lQ QTI Fen"hanın ann-; Fatma·, kızı-
k dis. . ..._ J.er - Beck muhavereleri, 1934 de 

en ınm orta tedrisat umum mi- 01 kurtarmak iste-'-- ..ıı_ llus~--
du ıü v • i V .l.lk l' ~ • ~ - .... Polonya - Almanya ademi tecavtts 

r . göne tayın nın uh olmadığım • il Be al fa ona da bir bıçak savvarak ko- beyannamesiyt.? vücwle ptirilen 
söylemiftir. ı--..ıı-- v--••11n••tır. Ziraat kurumunun ve ee!eble • llauAll .r ııu-.,__, iyi komşuluk mttnasebetlerfnia iki 

Çift tedrisat meseleli ri1l canlı hayvan fiyatlarının ylk- Yaralılar tedavi altına •lmmıt- memleketllı siyaaetleriBde eau ol• 
Şimdiye kadar bazı ilk mektep- 1elmesi yüzOnden mevcut narhJa lar, ~lu fakalanm)fbr. doiu ve ÇekosJovak meaelubaln bu 

terde tatbık edilen ve iyi netice yapılan et sMıflaıınm kendilerini Eski aam\ah Wr k....aa siyasetin normal ıeyıi berinde 
vermediği tesbit !>lunan çift tedri- zarara uirattıtı yolunda yaptık • pDİ marifeti menfi bir tesiri olamıyacai.m •öe-
satın kaldınlması için Vali ve Be- lan mll.rncaat belediye tarafm termi,tir. 
lediye reisi Doktor LOtfi Kırdar Sabıkalı korsanlardan Hlse • 

dan mahallinde tetkik edilmiftir. • K · i d bir d Ayrıca Polonyanm mletemJek• 
bizzat meşgul olmağa başlamıştır. Ylll ora ısm n e • am: rece 

Belediye yapılan şikayetleri yerin Heliçte SüleyJD,anın motörOne ai•· takaaı hakkındaki isteklerinhı de 

1 P • de bulmuştur •. Toplana.1 komişyoo lice Jfrerok bazı eşya çalmak iste. AlmanlAJCa f&YHI kabar .ı&rül· 
ranın arıs elçisi yeni et fiyatlarını şövle t.esblt et m"• ve bu bnmn_._ Al .... •Jann miştir. Fakat; tam motorün kapı- ..., ..... a1,... --- --

döndü miştir: sını kıracağı zaman içeride yatan fikrin& söre 1939 aellfllliJP eeaa 
Franaız gazetelerinden baıı Karaman 86 yerine fO, Dağlıç Süleyman isminde bir ta vf • ile kar- meselesi olmaia namzed bu mtls • 

lıarmm yapbğı nepiyat yttzilrı- 40 yerine 43, Sığır 30 yerine 85 ku- şılBfJDJf v • hu suı·etle yakal•nm1f • temleke lşfı>cı. her ild dwletin o 
den Pariateki e~mni priye çf.tt. ruşa satılacaktır. Kıvırcık narh tar. . tatmin edılmemft olmamnm muha
ran Tahran büktlmetinin Pari~ .ia.. harici serbest hıra kıhnıştır. Sabık:.ı.lı korsan dftn Adliyeye vere mevsuu oldujwıu IOD t.ereROh 

tiri S.·pahbadi Avrapadan te~- ikiz Ilgar~ ~adaa lratdınlcb teslfm olmımut ve Asliye 4 üncll eden haberlenlee iaüdl&l mlmkiln· 
ze gelmiş ve Toros ekspresl)'Je t h' 1 id . . lb d ceza mahkemesi tarafından tevkif dür. 
memleketine dönma,ıtlr. . n JSar ar are: run yı. ~'111- a olunmuştur. , J)otradan dofr'aya Japılan ko. -·-Şehitlikleri imar cemiyetinin 

teplmbli 
Şehitlilderi imar cemiYetilıia 

eeaeUt heyeti ummnfye toplaiıt• ,.... .leden MJra Emlu&ıl Hal-

PJYMN& çakarcbtı ıldad cı.-arala- t!!!!!!!l!!!m ___ !!!!'!!~---l!!!!mll!!!!!l•I n...-alann amalld neuc.ı.t w bu 
n alaaU tarafmdau büylk rafbe- da eeklz Ye 11 buçukluk sfprala- JmsaetıJd cWaa .......... aal4-
te mazhar olduğundan piyuaya nn sat.ıfı kAmilen durmuştur. Bu- mat, H q ~nde iL Jled'in 
çıkanlan miktar tamamen tfUren· n• nasan iöbara alan inbllarlar aeDMik harleV'e iflerl komlır,penun. 
mfftJr. lnhlnrıar idaresi ba ~ık ı. neTi ~ li•aralardan artık da Polm7aw llarlel llJ•ıthıı 
sigaralanu aatıldıiı milddet urfm- piyasa7a çıkıarmJ7aeakm. mtteallk ••ıllk rapoım 11wt1a. 

ke\'inde yapılacaktır. Bu toplanU. __________________________ .......................................... .. 

·da Çanakkale tehftler lbidelıinia 
ne vakit yapılacağı da g&UeUleeek· 
Ur. Rwllamı ~k taciz edileceği de mu· 

hakkdr .idi. re~ 1!!!!!1!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!Bl 

Hukukçularul ve Rektörün Ça!'ı 
••• 

- B89'DBCJlar görilnUyor mu.? 
- ....... . 
- Aman dikkat ojltım.. h gece 
~ yapmalan ihtimali varmış. 
Dö;ıembe pndzoaunda baltman 

Kımlordu kumandam telefon elinde 
Dbeembeye lkl &aat mesafedeki te
pede buhman n6betcilerJe cörileü
yordu. . 

Gizil bir ~iıat ile 11klanan nö-
bctciler kult\bellin içinde mUtemadt· 
yen etrafı kontrol edi)tor1ar w btr 
11-J' g&emfyorlardı. 

l'akat hemen her dakika bu va-
~ Döpımbedekl 1mınındtma 
blldlniıekt.e gecilmıiyorJardı. 

- Heniız hiçbir eey ;vok.. 

TAKViM 
""UUOO U UUUhWOUU»UhW\ıtıN 

15 Kl•••W 19"PAZAR -
Hleılı 2' Zll•a• • U57 
~ı 2-Kl••USC 

-
-

.,... .aatl ı 7,24 -
Otle 1 12,21 - ...... M.51 
Akrrıı•-~ • 11.41 

1 ... 5,91 

2 - Hacı Arif - Suzinak .-r
kı • Çekme elem ve. 

3 - Rahmi - Suzinak şarkı • 
Bir ınhn t.Arab. - Natmei sazında
ki teeir. 

4 - Cevdet Çağlar - Viyola 
tak 'mi. 

6 - Kizım - Ktidili hlcaz -
kir şarkı. 

Bir görüşte çetmi mestin.le esir • 
8 - Olman Nihad - Hicazkir 

şar)n - Ell~re uzakdan. 
7 - Kemal Emin - lılahur şar

kı - İki gözüm seni. 
8 - M abur halk türldlaO • GJ

"ler &tanı. 
9 - Nikolaki - Mahar saz se

mafsL 
10 - :a.Jımi - Jltlatear şarkı • 

Cffl q sakı taraln. 
11 - Muatafa Kafis - HOzam 

f&l'lo • Göynam Diee bir aen. 
12 - Hizam halk tUrkiisG -

Ata binelim. 
J a Cevdet Kosu - Tablm. 
1' - Zeki Arif - Dilbfl ha.; 

veran. tarlo • a~ bahcede gtl)-
ler. . 

11 - Lem'i - Blleyni prlo • 
Zaman olup. 

18 - Halk tUrkbl • ~ seren· 
l6r serenler. 

17 - And• - BlleJDI az u
..W. 

Ob7uiar: Mutafa Çatlar. 
Xtsenen Seur. 

Çalaalar: V.U.e, Cffdet Cai-

la, RufeD Kam, Cevdet Kozan,' 
Kemal Niyazi Seyhun. 

20.- Spor - Anadolu Ajansı 
spor servisi. 20.10 Tttrk mtlzigi 
(ince saz_ Ferahnak faslı) 21.
Saat, A1lns haberler. 21.10 Müzik 
(Riyesticumhur Bandosu: Şef İh
san Küııçer). 

1- Bryk Al - TUrk zafer -
Maq. 

2 - Weber - Reeit et Polona. 
ise - Klarinetler konseri. 

8 - J. Strauu - La Chauve 
souris - uvertur. 

4 - J. J. lılayan - Fetıeıs •o
tiques No. 2-Chez les Bayaderes -
Dans. 

1 - F. Llast - 8Jllıphonllo
he Diehtuq No. 3 Preltld. 

21.156 llüzik (Jdlt&lk orkı:atra: 
Şef • Neofp Afkm) 

1 - &lo Cebllardt - •utmı. 
de - Konser valaı. 

2 - wnu koeeter - Hint n1n
n111. 

3 - Benıhard Kutsch-fapa~ol 
.kaprisi. 

, _ Jılkheli - JlemleW lume. 
ti - llenll&d. 

1 - Bernbad Katle• .. C... 
Primavs& - Arjaatln ......... 

7 - Hem Xainser - Vf7ana 
polblı. 

1 - Blo GeJwdt - Noktlno -
1Cbml. 
ı - ....,.,_ Kuacla • ıracar ..... 





Yurtta t•Hmatnemıf• riayet 
.··,::eılünııemıı._.,.. ... im il.._ .....,., ... : 
Yurt~ bir mml· 

desinde· 
(Re8mi tatill r -..mda taWN 

yurttan 11ttili müddetçe yalms Y• 
tak p r alınır) diyor. HaM>uJd 
yurt bisden böyle tatillerde tam o
larak yatak ve ,.,met parası al· 
maktadır 
~ ki bu tlzerinde durul

... ft mlmJdhı olan llllratle hal
ledfhneili Jilllll gelen bir meaaledir. 

, lllkadadan bu meaeleye çok eid· 
dl bir tekilde IDellUl olmağa davet 
ederis. 

i Zabıta Memurumuz 
Takdir olundu 

2 ncl ube, 2 iqcf kımm memur
lanndan k ,miler muavıRi Vahded
din Thnuf il ile komiser muavini 
Fehmi Erten vazifelerinde ıaet.er
alt olduklan muvaffakıyetten do-
1&11 din Bmni7et lfleri umum m8-
dtlrllil tarafmdan birer takdirna
.. lle flaltif olumnllf)arcbr. 

• 

l 1ar1 Ahınat Nısıı Clhıı ıplyonu Oldu ? 
Tefrika No. 25 Y AZAN: TEVF K PARS 

Rus Şampıyonu deh etlı 
. b I Pazularını Şişirıyo tlu 

rf KiJra Alamet iae; Hal.•.- ı.Pamröiı 
IDıın cadJnda ol Üynı- MtJtebe im ~ereA 

V Kard J • k Ringa ÇıAmı .-.-yan arner eş er ır ço -)ladamlar, Mölyöler! Geı9 bUt lillet bneti~·:"'"•· .... jle -

f 1-f 1 A Et . 1 d Rull fUDpiyonunun benimle d~ lıılutif ;eımt9ialaft;8ikl eiJıiD. .... a as m ı ş e r ı dan dolnJYa göref etmeğe bakE piyonlarmı devirip Ponala ..... 
yoktur. Fakat bis ııı.-kler mtlca4e- kalıp i'll'll etm$. K._ ~uiat li 

tiearet mecburiyeti idi. 
l.9'l5 e dojru Amerikadald mnema 

•wı&tı teneaille bqladı. Seyirci 
ldltlMl artık 'bllrmıetı. V al Street 
ma1iJ8C1Jeri llinema itlerine yat.lr
dıklan 8el'9etlerin erimeje yüz tut
tuğunu debfetJe görmeğe ba9ladı
lar. 

Vak'a meydanda idi: Sessiz ame. 
ma ~getirmiyordu. Umumi lf-
1'8 tehHkeai karpnnda yeni bir ça
reye bapunqak llzmıdı. 

Bu gare)'l bulma işini V arner 
~ Uaerlerin aldılar. Vamer 
JEardeolerln baYatı çok Jaribdir. Bun 
ludaD Sam ~--. hap- Ame
ribda fehirdeıı oeJıire d~ bJr 
nevi piyango abclhğı yaparak ks
amyordu. Fakat gUııtın birinde A
merikan htlkbıetl talih oywılarmı 
mmedince Sanım bu ilJl ele ortadan 
bJkb. Tam bu urada diğer iki kar· 
dtlli de Harri ve Alber de yaptıklan 
l8J1U' tacirlik mea1eğbıi bıraktılar. 
Daha kazançlı ve mütenevvi bir il a
ramıya koyuldular. 

Bir gOn llçtı de bit sinema seauaı
na phld olunca, bu yeni işden para. 
kepnılablleceğlni dtlfUndtiler. Ta· 
sarruf ettikleri paralan birle tire
rek Pansilvanyada küçük bir salon 
ldraladılar. Burası çok mütevazı i· 
di. Haatllt az, fakat muntazamdı 
Bir mnddet sonra Varnerlerin elin 

leclen .evk duyan, ve daima ne te- ' 
kil ve 181'1Jt albnda olUl'8& oıawı bir pehlivanla Od defa ~ 
mOcadeleye lmAde bulunan bir mil- kaJnue. oiı,u pebli~ död Wıl 
letiL Bana meydan okuyan böyle ...edlr atprtaya alımt blJ'l9 'tik' 
bir kahramanı ,-örmek, onun P8"- inllBDI çabr çatır yıemek, tından 

VUIZ nterini dinlemek ve böyle eonra da böyle yerden bibae '* 
bir pehlivanla güref etmek benim 
~ bulunmaz bir zevk, kaçmlmaz pehlivana kasara yenilmek çolt fed 
bir fınattır. bir eey o1acaktL 

Demesile, Userindeki sırmalı ceb- ÖJle .ya, nlll&Jet Kara Almed de 
keıılerinl, başındaki p.lmı çakan-> bir lnsandt, bRlpJDM bir hatQa ... 
minderin berine atmaga binlen?e tebilir üla plmeS IJlr 'Qyuilla 
insanın hayret v takdir dOhi nua.r· ~ 
lan albnda deli gıbi soyunmağa 

balo1amııb. 
Kara Ahmed, UstUnd ki elWel 

ri çıkanp minderin üzerine atmıya, 
a<>ele acele soywımıya başlark .c, 
hakemler kotmu lar, ellerinı tut
mUf)ar, bin bır de~en u getire
rek onu avutmu tardı 

Filiz Nurullah yanma gelmie: 
- A be Kara lan ne yapıyor

sun, kendini Direkleraraaında, y.
hud AJrsarayda Arab Reyhanın ar-
8881Dda mı zannettin• 

Diyor: 
- Soyunma dur! Bakalım hıı

kemler ne diyor, ona göre hareket 
ederiz, tcab ederse soyunmak lçıu 
huausl odamıza gideriz. 

Diye onu iknaa çalışıyordu, 
Halkın tezahürab Kara Ahme 

din de mtlra ti üzenne Rus şanı 
piyonun dil kabul edilmiş, yal· 
nuı ,uıe,,tn pılmam için 
bir k r verunumwJU 

Tabii ne bdar ola Rmu tat • 
lar omm plib gelmelll. T8rktl ~ 
meal için lstavroı çıbranlar k 
değildi. 

Rus eampiyonu allotlır anırnü 
~ mindennde gesintriten, Kara 
Ahmed, o her zaman Jrendlııe emm 
ve metin tamfe JaaDun Al'UlllCBD 

geçerek cUrel yerine vWJOI' 
gilıf alblbYui 

\1lv ıe 'l'Urk 

Ses ri1 bainlan halla eelimb
yordu. 

Sesli lia ... nm ,a.I bir 11Jclı11 

de epey bir sermaye top)andı. Se 
ylrdlerle ufrqmaktan ise fllm sa· 
hiblerile, sinema salonları arasında 
mutavassıt rolttntl oynamak Jstedi
ler. Sinema endtlatriainln bu saha· 

Yme halkın bUyilk tezahürab v 
Kara Ahm din d muvafak b üze
rine d rh 1 stıre n ba lamasma ka Bakan llGq6 Ouob1 hanm 

gafonu J11D11, o da gllftll ~ 

fırlamJtb. 
Sinema endUıltrlai iglndeJrl llt bil· 

yük lnkıllb 1928 seneldnde vukua 
pldi. Bu iııkıllbm Ani olarak ortaya 
Çlkbğı zannedilmemelidir. BiliJrts 
linemanm tatbik l&haema konuldu
juJldanherl-aeall mm prensibi meç
hul deliJdL Yalms bitin bil •hada 
Jri t.ecrllbeler llboratuarlarda, lltild
yo k&Jelerinde, 1aazı dar muhitleı:e 
lnhigr etmiftL Harbden eneı ma.. 
teaddid fisiJr &limleri T8 bu arada 
alnema endUstrisl ile uğrqan kim
eeler durmadan çahpyordu. 

Ojen Laust, L. Gomon, J>antmar
Jrah Peftl'IOD ve PulMD, L. L8m
yer, OgUat Baron.. Joli bu vadid4' 
~k gayret ve faaliyet aarf«tlJer. 

Harb sonu devreainde de aeeli flim 
tberlndeJd tecrllbeler devam etti. 
Fakat bunlar da ainemanm ltlal l· 

Pi neticeels birer (numara) dan 
bqka IJlr 181 delildi- Seais fDm 
hlll mevklbıl muhafua edlyoıcla. 

BUGON 
MELE K'te 

S....la ....... ft ., ........ . 
UÇ Arklda8 

Sinema endüatr'81nde deilllJr1ik yapı mnda General Film adındaki tröa-
mak için bqka ~ llztmdı: O da (Soma 7 nci aa~acla) 

rar v h r ilri pehlivan da h~ 
men soyunmak, meydana ablmak 
için hWIUSl odalanna gitmielercli 

Halk heyecan içinde çalkanıyor, 

Kara Ahmedin '° merd hareJretbıi 
herkes muhakkak ki kalbinde htlr 

Biraz ene! apıtı_ıdan durulm .. 
Alon birdenblre 8l1kQta bojulnıtıt. 
JıerkeB mum olmuetu. 

metle anıyordu. (De9W ftl') 

Binlerce insan gayri ihtiyari, ... . :;:::~~~~~~~=~~;;;;~~ 
Jri tabii ile onun tarihi aöderini mı-
l'Jldamyorlar, Kara AhınecHn .pn. 
dan çıkan kelimeleri türarlıyorlar
dı. 

~ kuvvet ve kudreti bak
landa Koca Yumf, onlara lrAft de
recede bir malOmat vermı. .,. Gll· 

1ara öyle veda etnüttl
l'aırat Kara Ahmedtn 111 wa de

rece merd, 80ll deNce braktmiltik 
harebtl, ne Koca Y1118fwa kuvve 
ti, ne de 1'Ws Nurullahm aJalma 
dmpDluk veren bQbetl ile ıaı..; kabul....,.. bda' ...,.. '* 
haynt .,. takdir 1l1UldD'mııl, clba· 
ma dılfrt 1ılr taratmdaa pml& lllııa 
W clbaden, m8ettılid in ır@ n .. 
leıiD ne Jlbek 1ıec1JeU lir iıdlllt 
olclaiaDa artık tnutdlHlupa. 

Batt& ........ IDllrtt Pal ... 
tarafdarlan Kara ...... ,.... 
.......,, hatta bir~ flıllı--.t ...................... 
llinlD &lrlerl J&Yaf,.. ,...._. 
,.,.. ..... da ....... tatiıllllr)IM: 

-Taa-,.mner 
DIJ9 !llldlte edlJorludı. v • ....._ ... , ... ._~ ............. 
Aılu'ı ...... ~--: .......... 

clnam ecH1or ._ 
&atlarla H A L K " T A L E B E 11A TiNELHRI 

1 Z M 'de EL H A M A sinemasında 
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Kazım-Karabekirin Hatıratı General 
.BQYPK HARBE NASIL GiRDiK ?~ 

cı-...::·:-.-..:-~-:u:.:rım:.--.-..-------==ı:ıı:nınmınmısıaqc11opmı-.-ııw•. 

iç Casuslara Vardım 
Edenler Kimlerdi? 
Düşmanlartn Zehirli Gazlar Kadar 
Tesirli ve Mühim Olan silô:hla.rından 

• 
Propcganda da lstanbulda ~rtmışt·ı 

Makedonya cepncsindc : Türk süvari müfrezesı bir lngiUz süvari müfrezesine hücumda 
Ara sıra Almanlar bu tebliğin hari
cinde başlıklar kullanırhırch. Bu stt· 
fer de Fransızlar şikiı.yde haşlariatr
dı. Çok güç bir vaziyet hasıl olrnu§· 
tu. Alman mafevk!cı in eımi altın-ı 
da, her iki turnf gazı.:telt:l'iııc mih.111.vi 

Casunlukla ve düşman propagan
dalarile mücadelede bütün vatan
daşların da büyük va7Jfeleri vardır. 
Casusluk faslında söylediğim vechi· 
le vatandaşların ağzını sıkı tutma;;ı 
ve hel' işittiğine inanmaması; casll''I· 
ların malumat almak ve zehirli ga~- ı 
ler k dat tesiı li fena propagandal::ır 
~ apmalaı ıııa karşı en mühim bir 
lcdbu dir. Cıhan I' ~rbı Slralarınd1. 
ne halkı ız \ c ı r de aliıkadarlar!
mız buna o kadar vakıf olmadıkla
rından i c o k;ı4 lat• ehemmiyet ve· 
rılmı) ı ı ltı Ç ııı.-J ın. tbuat \'e ne:ı

ri' t mız h, h. mlc 1 allcrılc bn lık
te go:;teı dı; ıııı "ı.:l'iııle Almanlar ,.ı: 

onluı;:ı biJcHk UI 111iycrck yardım ,_ 
d ·nler giıya ıtıı~ km\ etlerinin k\
mıkn A\l upa c bhckrine taf)ınmv
s .ı.ı. mar.ı rnak r n bizım Kafka~ 
yaya, Mısıra ta:n ı uz cdcceklerimı,~ı 1 

gı ıılcrcC' bkı biı Licareth. ne rC'k
Vimı gibi ilim Pdıp dıırclular. Hem 
uc ltü) l'ilcıı imi": bi1 · bil in di} c (he.\· 
ıı • n lrı r·') ı i: mi:t n vm a. i~itsin ! 
I. z J\:ı.fknı;va"a \ <' ;\fıs ra taaıT'ız ı 
cdı c~ız!) c ıy•"! s31ıt ı \'t..ktindrn 
L'\'\ el lıcrke:;i u~ kul n uyandı111> 

l• ,ızıl'lığa d.l\'et ı.:ılcrı davulcular gi· 
bi :... •r ıilt ıilli s1.::;h· cıJ,nnlılar. Daha 
t r ıu k . ı·ıı <l::ııılan hl.ınbuklan ay· 
ı. hıad;uı oııcc k.u nı 0 ahlarda ncfcı · 
l ı e lnd,ll, salcııılaı da hanımlara 
kad.u·, mahalle kahveleı inde de ho
tııalla ı H kadaı, lm hususta çenekr 
çrı l mlı... .\fii lC'fok:dricrinıiz, şaidc

riıı.i:r. ıle elkrinden geleni esirgeme
dill l'. ~lnkHlt'Jer. ~iiı-lcrlc değil bll 
lı·ıı ek~tJ .. ıi, nııların ne makı::adl.ı 
km ohmJuğıınu da kuımındanlaı·· 
d.tti ı1ğı·eııı'r ek dillcl'e d<.•stırn etti· 
ll!r. 

Esa&;n ıwrkt:ı:iıı lıusıısi hnyat ın· 
da bile bilıt.csi lı'.izıın gt•l •n a~ağıda
k i maddeler~ riayt•t olıınnıa nıı bu1.ı ı 
ttı,ıfevklcrinıc de &öylerrıek lül!.uımı· ı 
ll.1 gönııii!?lUnı: 

1) Hcrhaııg. bi• haıdwte karttr 
\'cı ince bür;biil iin aykırı bir hart:k':• 
ti 11ropagnnda. etmek. 

2) Otomtılıilde, sofr:ıdn, sokaktJ 
velhmııl ustg,,le •:.?:<lr gizli tuttı~. 

ması lazım .c-~IA11 :,;.."yl.=ırdcn bahse~
memek. 

3) Gi1Ji bir· m~:o;;oJe komı~ulurke.ı 
alalrnılar olmıyııın biri ic..eri gircrs•J 
derhul bahsi ıfoğı~timıck. 

·.l:) ~liilıiıu müsvedde wya halle· 
dilmiş şilı'eleri yıı tıp r-ı~pl'te atmn· 
mak. 

Odacılann, emir lıefcrlerinin va 
şoförlerin cok ~) for bildiğini ve 
bıınların hergü• etr11.flaı,nı alan m~· 
uı.klı arkııd&ıj.arma da her işittikle
rini söylt·dilderine bir~ok misaller· 
le vakıf olmuştum. işin mühimmi 
bu gibı1erlc casuslar da gayet mahi
rıı.ııe temasta bulunarak onlarda ı 
söz vey~ kfı.ğıd p·m:alan satın ah
biliyorl!l.r. Bunun da misıılini gö:
diim. 

Yazan: General 
K. Karabekir 
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Bazıları tir. fen~lık ettiğıı:i~ fa~·-J 

kına varın. d:ın h ç üııııma~.ıgı b~r 1 
adamın bir iki tı.:ma ın.ı \ c gıılcr yu
züne aldanarak aı kaılaş oluveriyor. 
Ve ne var ne yok? diye bır ::ıey so· 
rulursa hemen h•ldı~ini ~·ovlcyive-

riyor. 
Sır tutm m k el mı 1 Vl h t"'l

lıktır ve miıbt la• ı da. çoktur. Bu· 
zıları biraz izzetiııcfi-lcrine dokunı,
lunca, mesela: .... <le huluuuyorsu•ı 
da bir şeyden habeı in yok! deııilb· 
ce ağzlllın ba "ı gr\·~cr. J~.Hılaıı da 
aksine izzeti n"fısleri ok. aıımc.ı 
Röyleıler. S:ıı lıo•;luk hahsınde tnf il 
ettiğim icin tPkrai etmiyorum. Yal
nız kısac:ı kayılC'cleyim ki: Alkol \."t .. 

aşk casusla ı ın ınaynrnııtuğ'ııdur, 
bununla birc;ok ka1 ı açabilirlt't. . . .. 
Düşmanların zehirli gazlcr Kadaı· 

tesirli olan l1I'opagandalarına gelin· 

cc: 
Bu, iki suretle oluyordu. Biı i mat

buatla gözlere, diğeri de ağızlardan 
kulaklara. 

Seferberliğin ilk giinlerinde Bey
oğlunda çıkan Alman \'e Fı ansız 
gazeteleri ve bunların tara.fdarları 
gazeetlerile bu işe giriştileı. Büyük 
harfli başlıklarla her iki taraf ken
di galibiyetini ve düşmanın mağ
lfıbiyclini ilana başladı. Tabii Erka
nıharbiye reiıoimizle heyeti ıslahiyc 
ı ci:,imiz Fransız gazetelerinin bıı 
halinden şikayet ederlerdi. Biz her 
ikı tarafa da müsavi muameleye 
mecburduk. Başlıklarda kullanıla· 
cak harflcı in azami kaç puntoluk 
olabilect'ğin! gazet,,lere tebliğ ettik. 

muamele yapnrık içm ne uiplonıhl· 
lık ve ne d a kerce hareket kafi 
gelmiyordu. Çidıkü basları sıkıldı 

mı Almanlar Enver paııa:lan arzu
ları \'cchile emir !:Iı.,., ı1:abiliyorlar-

dı. 

İş gazntclerden bcyannamelcı c 
in tik al etti. .S<!f arı?lhnne \"C koııso

h:ıslı. ne kapılnı ıı:a lıcı iki taraf ken 
di tcblıgi re::ımılcrini kalın harflerle 
ilana baştadılar. Der kcn iş birbirini 
tekzibe kadar dn. vardı. Gayr Tih k 
gazetelerden bazıhU'li itilaf tam f
tarhğı güderek bu b yaı;namclcr~ 
gazetelcrile nesre d<' ciir'ct c:ttiler. 

1 

Mesela 29 Temmuz ı 11 ngustos ı 
1330 tarihli H.umc,t Neoluguı- !iansö
re getirdiği tabedilmiş ilk niisha· 
sı:ıda şu hav:ırfü;ı lrnydetmi17ti: 

('ı'arabyad ıhi Fran. z scfarctha· 
nesine asılan beyaım:ımelcı Je El
sas'd:ı 100.000 Alınan askeıini!l 
maktul diiştiiğU ilan olunınakta<lı.rl 

Gazete idarehaııcsimlen bu be· 
yannamelerıkn bir tanl'ı;irıi geth·· 
nıesini istedik. Sözü çevirip şöyle 

söylediler: (Bi1· bimlıanedl' Frarnsız 

scfarcth:ıncsiııe mcn::mb biriııden 

işittik!) 

Bronzart \'C' Liman pıtı;;alar bu ga
zetenin derhal kap;ıtılmasıncia ısrar 
ettiler. Enver paşa <fa bu husustr. 
ayni miitaleada bulundu. Ben mu
ayyen biı müddet l<ı:ı pıttılmasınm 

mu\'aiık olacağını, çilııkü Almanla
rın dtt bu kabil şeyleri hariçten gel
miş gibi ara sıra ncşl'etmekte ol
duklarından bitaraflık \'a:ı:iyetimiz· 

de milsavi muamele ı>oilmiş olmıya
cağını ileri sfö·erck iiç haftalık bir 
tatil ile i~i neticelendir<:bildim. 

(Devamı var ) 

Mai.edon)'a cephuirn:e Pirlcpe ahalisi harp bayrağı attı11da 
gönüllü kaydolunurkcn 

8&.yb: 6 

·italyan Ordusu 
Bir Harp Halinde İtalyanın Hemen 
Çıkarabileceği Ordu Mevcudu Ve 

Askeri Vesaiti Ne kadardır? 
···-···································· : ~ 

: . YAZAN: : • • • • 
s F. T. i • • • l ......................................... 

1859 da itnlYa yarımadasındaki 

haz; kUçUk hükumetlerin birleşmesi 
nctict!sinde meydana gelen ve ondan 
som·&. tedricen esaslaşarak bugünkü 
halini alan ltalya; bilhassa son se
neler zarfında Avrupa cenubunda, 
Akdf'nız havzasında ve Şimali Af· 
ri1<ada büyücek roller oynamıya 

başl:ını ltltır. 

İtalyanın askeri tarihine kısaca 

bir göz gezdirecek olursak görürüz 
ki, ltalyan ordusu ancak yeni re
jim zamanında kalkınmış, bir mev
cudiyet göstermeğe başlumıstır. 

Ev\'elce I "abcşlilere mağlfıb olan 
İtalyan ordusu; 1911 de en müsaid 
şaı1 lar altında Trablus ve Bingazi· 
ye taarruz ederek buralarını sene-
1 e rı· e miic.:lct uğraşmak neticesinde 
iııt ı lfı eyliyebilmiş idi. 

l'Hıan harbinin arifesinde Alman· 
ya ı:e Avusturya - Macaristan müt· 
tefiki oJdlığu halde bu harbe son
radan itillif orduları tarafından iş
tirak etmiş, zaYıf Avusturya ordu· 
sunun İzonzo boyundaki cebhcsinı 
senelerce süren ve 10 defa tekrar· 
lanan taal'.ruzlarile bir tiirlü yara· 
mamış ve en nihayet Kaporetto mey 
dan muharebesinde büyük bir he
zimete uğrıyarak şimali İtalyanın 
cok mühim ve geniş bir sahasını 
terkle geri <;ekilmiş, ancak mütte
fiklerinin seri yardımları sayesinde 
tam bir ma 'fübiyetten yakasını 
kurtarabilmişti. Bu ordunun takri
ben 18 sene sonra Habcşistann kar
~1 yaptığı askeri hareket; netkc i· 
tiharile parlak değidir deneme~, 

çiinki.i biiyücck bir zafer kazanmıs 
ve eski 1taylnn ordusuna nisbefö~ 

bir fark göstermiştir. Lakin ~uım 
da unutmamak lazım gelir ki, zafer~ 
le netieelen<'n o sefer; Habcşislana 
karşı yapılmıştı. Yeni ıtalyan or
dusu Habeşlilerin yerine kuvetli 
bir Avrupa ordusile çarpışmış ol
saydı, hakiki kudret ,.e kıymetii o 
zaman daha iyi anlaşılabilirdi. Ni
tekim; HaQeşistanda hareket mu-ı 
~arebt>lerile zaferden zafere koşma
ga alışan ttnlYan fırkaları, sonra
dan iştirak ettikleri İspanyol mu
harebelerinde harbin kat'i netice 
üzerinde müessir olamamışlardır. 

ttalyanın hazer ordusu; takriben 
250.000 mevcudunda olup 4 ordu 
halinde 15 kolordu, 29 piyade tüme
ni, 5 sağ tümen, 2 motörlii tiimen, 
3 çevik tümen ve 2 zırhlı tuğaydan 
mürckkebdir. Kolordularda, ordu
larda ve başkumandanlık emrin<le 
ayrıca süvari, bisikletli (Bersalye
ri), topçu, tank, istihkam ve muha
bere teşkilleri ile gazlama, gaz t~
mizleme, alev saçma kıt'alar var
dır. 

Hazerde harbiye nazırı ve ordu
nun başkumandanı M:ussolini'dir, 
ordu işlerinde kendisinin mfü;tcşarı 
ve kurmay başkanı general Paria
nidir. İtalyan ordusunda askerlik 
müddeti; gençlerin daha evwl as
keri talimlerle yetiştirilmcleı i saye
sinde hayli kısaltılmıştır, sureti u· 
mumiyede ordudaki hizmet; 18 ay
dır. 

1talyada Faşist milisi teşkilıUı; 
ordudan başka esaslı ve muntıızam 
bir kuvvet teşkil eder. Tamamite 
askeri bir inzibat ve disiplin altın
da bulunan bu faşist ordusunun a
sıl ordudan farkı; daimi surette si
lahlı bulunmamasındaclır. Harbde 
lüzumu vechile teslih edilerek ceb· 
hede asıl ordu kıt'aları gibi kulla· 
nılmaktadırlar, nitekim Habeş haı 
bine ve İspanyol dahili harbine mü
teaddid (Karagömlekli tiimenler) 
iştirak etmişlerdir. 

Orduyu teşkil eden 15 kolordu-

ltalyan p;_raaelcri 

dan 13 tanesi asıl ttalyada olup mll· ı 
t~baki 2 kolordu (l'rablus ve Binga
zı mıntakasındadır. İtalyan tümen
leri; sureti umumiyede diğer A vru
pa ordularında gibi teslih ve techiz 
edilmiş olmakla beraber son zaman
larda, bilhassa Habeş seferinde ve 
son manevralardaki tecrübelere is
tinaden başka bir tarzda teşkil edil
miştir. Bu yeni teşkilata göre (ki 
başka hiçbir Avrupa ordusun:la 
Yoktur) tümen iki piyade alayma 
ve alaylardan her biri de dört ta
bura maliktir. ltalyan orduswıun 

bu teşkilatı kabul etmesinin sebel:i: 
3 alaylı tiimenlerin hat'bdc sevk ve 
idaresinde görülen ağırlıktır. ttal 
yan ordusu, bütün teşkilat ve techi· 
zatını; müstakbel bir harbi taarruz 
ile ve seri bir surette kat'i neticeye 

isal etmek esası prensibine uydur
mağa çalışmaktadır. Bu bakımdaı. 
ordunun motörleşmesine çok geııi~ 
mikyasta ehemmiyet verildiği gibi 

baştan aşağı motörlü ve zırhlı lrıt
alardan mürekkeb büyücek birlikJt~: 
ile sevkülceyş ~e tabiye sahasında 
seri ve kuvvetli hareketler yapmak 
si~temi takib edilmektedir. 

Ana memleket; Yugoslavya, Al
manya (Avusturya), 1sviçre \'~ 

Fransa ile cem'ruı yekun 1971 kilv
metre u .. .ınluğunda bir müşforek 

hududa malik olup bu hudud nunt:ı
kası dağlık ve ayni zamanda muh· 

telif yerlerinde tahkimat ile kuv
vetlcndirilmi§tir. Mikdarı 20.000 ~

lan hususi bir hudud muhafaza kuv
veti; ordudan başka olarak yalnız 
bu hududu muhafaza ile muvn.zz~f
tır. 

bir ~o.ç ı resmınde 

1talyanın şnrki Afrika müst ·mle
rinde (Habeşistan, Eıitre, Somali) 
takrıben 21).000 İtalyan ve 40.000 
Yerliden mürekkeb hazeri bir nıHs. 
temleke ordusu olduğu gibi Ege de
nizındeki 12 adada da bir llimı.:n 
kuvvetinde hazeıi bir garnizonu bu
lunmaktadır. İtalyanın bundan b:ı~
ka 28.000 kişilik bir gümrük mııhn.
faza teşkilatı ile 50.000 kişilik hır 
jandarma teşkilatı da vardır. 

Bir harb hnlindc İtalyanın çıkara. 
bileceği seferi ordu mevcudu; boy
le bir harbin arif esinde ve ba)';lan· 
gıcında İtalyan cionamnasımn . Ak· 
denizde oynıyacağı role çok bı ğlı. 
dır. ·13 milyon n\ifusa malik ol ll1 ye 
nüfusu her sene takriben 400.000 
kişi artan an:ı memleket; bir h.ırb 
halinde 4.000.000 mevcudunda hir 
ordu çıkarabilir. Me\·cud Faşi l mi· 
lisi teşkilatını ve bu te--kilatın g<'nç. 
kadın, ihtiyar bütün mensuhı:wıııı 
da nazarı dikkate alan bazı tıskr· f 

istatistiklere göre nefsi İtalya.dan 
bir harbde 9 milyonluk bir or<lıı m-
karılabileccği zikredilmekte İl:!l' de 
bu mikdar mi\balftğal: addohırıı.bi
lir. Böyle olmnkla beraber Jtalyarı 

deniz kuvvetleri müstakbel bir h. r b 
de ana memleket ile Afrikanırı şı
malindcki <'l'rablııs) ve ~arkmd.ski 
(Habeşistan, Somali, Eritre) ıııiis-

teınlekelcr nrnsında emin ve deva...1· 
lı bir irtibatı muhaf~a edeb'liı ler· 
se İtalyan ordm:unun bu müsterı.ı 
lekelerdcki yerli kuvvet meınbala· 
rmdun <labi büyük mikyasta istfiı~ 
etmek istiyt:ceği §llbhesizdir. fıil· 
hassa Habe.']istan; İtalyan ordusu 

(Sonu 7 nci aaylada) 
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Bir Gecenin Hatırası 
Kayseride Maarif 
Faaliyeti Hızlandı 

Nejla on yedi pşmda orta hal
li bır ailenin kızıydı. Zavallı ıume i 
ni pek küçük yaru.ııda kaybetti. 

Uzun seneler ona annelik yapan 
aba ı artık ymılanmıı:ıtı. Nejlanın 

n buyilk gayesi evini sü lemek, bü
~ ük babasının rah tını vermekti. 

İşlerini erken bitirdiği sıcak bir 
az b~nü !stanbulda bulunan hala
mı görmek için babasından izin al

dı. Yola çıktığı zaman bütün giizel
. n Ü tünde idi. 

?rluten ip boyu hele genis omuz 
n üstü de sanki bir taş bebek ka

a mı andıran haf'f dalgalı rı ç 
1 rı ıle, l il göz \'e onlan çevir n 
'ri kırpi lcri kolayca ber erkeği k n 

'ne b dcbiJirdi. 
Şimdi~ c kadar hiç bir erkekle 

ak yoktu. 
lk' di kah\ l 

n onr. on 
bınm k u r 
dı .. Bileti 1i hnı) a gi e git-

gı m n Bil> dad o ud n en 
k cvdiğı arkada ı Ay ele ra tg L 

di. \ pura gird'l r. Salonda ~er )Ok 

u. Guverteye çıktılar güÇ!ukle va
run bo tarafı. d b'r ~ r bulup 
urdular. 

O gece hava çok güzeldi. Deniz 
durgun gok parlak yıldızlarla be -
zenmi ti. Vapur hareket etti Adaya 
doğru ilerliyordu. İstanbul ıqıklar 
içinde bir gelin tacı gibi yanı,yordu. 
Vapur S rayburnundan uzaklasb .. 
Şimdi artık vapurun d Dizde çıkar
dığı şırıltı köpükler, ~ ıldız v~ meh
taptan başka bir sc\· gozükmi~ ordu. 
NejJi Aysdi ihmal ederek mehtabın 
güzelliğine daldı. Bir aralık ba ını 
çevirdiği 1.aman karsısında oturan 
bir gençle gözgoze geldi. "Ürperdi. 
Genç temiz giyinmiş sivah gözlü si
yah dalgalı saçı uzun bo) u her kndı
nm beğen ceği bi:r tipti. 

Ona çok dikkatle bakıyordu .. .Bu 
\'aziyet epey sürdü. NejJa bi · ruya
dan uyanır gbi 'ikindi. Etrafına 
baktığı zaman ad ya gelmi lerdi. 
Ayselin haydi deme i ile a~ ağa 

kalktı. Şapkasını dilzeltirke ı kar,ı 
sındaki g ıncin hala baktığını ~ordü. 

Uiç aldırmadı. y;olcularla bera
ber ılerlivorlar. Bir aralık nrkn 1-

1\A baktığı zaman t.ekrar go7. göze 
geldiler. Kalbi Jcoµarcasına çarpı

r>r, parkın önünde Ay elle vedala.,_ 
a, tamamıyle yalnız kaldı. Tam o 
sırada genç yanına geldi: 

- Affedersiniz, sizinle tanışa
t>ilir miyim? 

- Hayır. 

Nejl.i yoluna devam etmek iste-
di. Genç buna mani oldu. 

- Hayır sizinll' biraz görü. mek 
istiyorum .. 

Uzun uzun du, undü: 
- Ne hakkında görüşmek i!lti -

~orsunuz? 
- Siznıle anla.~mak için!.. 
Ortahgı bir auk\ıt kapladı. Ona 

rddızlar kuvvet veriyordu. Etrafı-
na baktığı zaman ı~ıl ışıl yanan a
dayı gördü. Epey bir zaman böyle 
durdular. Ka~ısındaki gencin sesi 

a s 
Den, bu dar kabine içerisinde bo· 

ğulacak bir halde idi. Başı çatlıya
cak gıöi idi. Müdhiş susamı§b. Be· 
tindeki kemeri yokladı. Çok ştUrlir 

ki üzerinde sakladığı o meşhur lle· 
ti duruyordu. Kapı sağlam bir ağaç
tan yapılmıştı. Kilid, bunun içerisi
ne konmuştu. En iyisi, kapıyı kıra
cak yerde daha uzun vakit alsa bi· 
le, menteıteleri sökmekti. Elindeki 
lletin bir ucu tornavide vuifesinl 
de görüyordu. fıte koyuldu. 

J3e3 dakikada arzusuna nail old . 
Kapı açılmıştı. Denin önünde • dar 
ve karanlık bir koridor vardı. Daha 
ileride bir kapı ile bir merdiven bU • 
hınduğunu karanlığa artık alıpn 

gözleri hayal meyal seçti. 1Jd Uç a· 
cfamda bu kapıya gelerek kulak b · 
barttı. ötetarafta gayet hafif bir 
gürültü ışitir gibi oldu. 

Merdiven güverteye çıkıyord ı, 

hava çok ağırdı. En uf ak bir rüzgi~ 
bile esmiyordu. Den yµkanya çıktı. 
Basamaklar Uzerindeki kauçuktan 
halılar ayak gürilltüsUnU belli etmi· 
yordu. Merdivenin ba§ına geldiğin· 
de karanlıkta çömelerek bekledi. 

Astartenbı bq tara.fuida ve ge-

anlıya bilir miı im l ile uyandı. 
- İsminizi 

Ba~·an? 

- NcJla ... Ya izin? 
- Galip!. 
Aralarında hemencecik amimi

yet başladı .. 
Galip Galatasaray lisesini iyi 

derecede bitirip tahsiline İsviçrede 
devnm edtırek ikmal etmişti. 

Bugün 1 tanbuldnki bankaların 
bir.inde iyi bir me\·ki sahibi idi. 
• re3lanın saflıgındaıı istifade ede -
rek ona hemencecık kendisine bağ
~amıstı. 

- r ıla gonliımi doldur n sev
gımle omı ümün sonuna kadar } e -
gine aşkım en olacaksın. 

• jla lıe~ candan ne öylb ece
ı,rini aşırdı. Vaı urd n çıkalı hayli 
geç olmu tu. Bir dahaki hafta) a 
rand \1l \ reıek bir ok gibi uç rca

oll ndı. . 
•• 

U ı g nıek bılmi) eıı in iznr 
oı !arı, nbır ı lık içinde cumartesi
ne 1 bildi. 'Mehtaplıbir gece bu
lutl rın am mda saklanan a~· adım 
adım an: N 3layı takip ediyordu. 

1·oıa ~Jktığı zaman Galibin de 
kar ıd n ge!dıgmı gordü. Birkaç 
dakika o ıra karanlık ~·oldan, Aşık
fa~ oluna ılerlediler. İkisi de heye
eanh "di. Hafif bir rüzgar saçlannı 
biribirjne !karı~tırıyordu. Galip: 

- Şu engin deniz kıvılcımlarla 
ı>arh) an 1- ok şahit olsun aşkınız 
sonnıi~ ecPk. 

Tatlı taflari) 1 r ejlinın kalbini 
çalını h. 

İlk olaı-ek a k arabmı içtiler. 
.. .. 

U un ·nti r aatlan, gim1eri 
geçt'gi halde Galipten bir haber al
mı' ordu. Zavallı •ejla ıztıraptan 

oJ~ı .} t ıunu, !ini her günde 
'uılerc edefa Tanrı ·a açarak: 
w _ Tanrım o bana bağışla! 
di ~ah arıyordu. 

Yine tzel biı .} Jul , k mı idi. 
AyseJin zoru ile sokağa çıkan 

e·ı. ki g n r· 1 h tıra mı ~a -
detm k içm c.mılara dogru ilerledi. 

I· pe\· me nfed iki gölge biribi
rİl!e kulmu~ ilerli~ ordu. ~ ejla 
bunları d:ntedi. E\et Galibin sesi. .. 
Ona d a"kınclan bah ediyordu. Ser 
seme don n Nejla geri in geri san· 
ki oJumden kaçarca ma, hıçkınklnr 
boğa~ma ciüğumlenmiı; koşu.} or. de
Ji gibi, suursuz bir gecenin hatıra ı
nı kirleten o mel'un yerden kaçı,ror-
du. Pe1izat K olaz 

Yeni Bir Köy Mektebinin Açılma 
Merasimini Biz zat Vali Yapt 

Kayaeride geçen hafta guae bir açılma tlreni yapalcli 

Kayseri, (Hususi) - Vilayeti
mizin Bürilngöz köyünde k5y hal
kı 10.000 liTa s&rf ile köyün içinde 
altı ay zarfında tamamen kargir. 
taş kaplama bir ilkokul binası yap
mışlardır. Kayseriye 26 kilomet-

re mesafede bulunan Bürüngöz kö
yünde yapılmış olan bu mektebin 
aç.ılış töreni Vali Adli Baymanın 
huzuri ile ~·apılmaştır. Reirimde ·a
çılma törenind~n bir intiba rörü -
yorsuııuz. 

11 • • 
Zelzele felaketzede

lcrine yardım 
Çandal'lı, (Hususi) - İzmir vi

layeti, son zelzelede evleri y1kılmış 
olan 96 aile reisine 5000 lira yar. -
dımda bulunmağı kararlaştırmıştır. 

Bu httsusta dahiliye vekaletinden e
mir beklenmektedir. 

Kumaş kaçıran çalgıcı 
kadın 1 

Bursa, (Husu i) - Gaıiantep

ten ~ehrimize kaçak kumaş getirdi
ği haher verilen Çalgıcı Necmiye ile 
arkadaşlarının muhakemesine asli -
~ e cezada devam olunmuştur. 

Muhakeme sonunda; eld~ bulu
nan kuma~ların kaçak olup olmadık
larının ehlivukuf marifetiyle tesbit 

ve tetkiki kararlaştırılmıştır. 

Şap hastalığı görülen 
yerler 

Kandra, (Hususi) - Hay\•anla

rımızda görulen "şap,, hastalığı 

durgun bir devreye girmiştir. 

Ayrıca Adapazarının 8 köyünde 

de "şap,, hastalığı göıiılmekle dor

hal mahalline mem ırlaı· gvnderil -

miş ve tedbir alınmıştır. 

38 !18 88 

18 hı,,.sız yakalandı 
İzmir, (Hu usl) - G çcıı h.ıfta 

Kar.şı;raknda faali~·ette bulunan A

teş Mehmet İ.!lnıindc m~hur bir hır

sız "Hacı Hüseyinler,, h~ta yonun -

dan trene binerken ynkalaıınuştır. 

Yapılan tahkikntta kendi~inın lz -
mirde bulunan 18 suç ortağı dıt )a
kalanmıştı.ı-. 

incir albnda yeni faaliyet 
İzmir, (lilu~ust) - İncirallı 

plaj ve lı!'Aütkhlclnrmın kurutulma

sına ilkbaharda başlanılacaktır. 

ile SABAH, ôGLE ve AKŞAM 
Bunun için 2000 lira sarfolu

nacaktır. A,) ı·ıca vilayet hu usi mu 

hasebe mLldürhiğli ·•tııciraltı,, pla

jında modern biı· gazino banyo o

daları da vücude getirecektir. 
Her yemekten 90llra muntazaman dişlerinizi fırçalayımz. 

riye doğru donınüş d'uruyordu. !ki 
yrda ötede yemek salonunun ışıklı 
pencerelerini görüyordu. 

Koyda. gece çabuk olmuştu. Diğer 
yatlar karanlık içerisinde kaybol· 
muşlardı. Yat Klübün verandası ha.
fif tşıklar i~risinde farkediliyordu. 
Fakat daha ileride Rosemontun bu· 
lunduğu taraflar simsiyah idi. 

Semada yavaş yava' flerJriyen 
bulutlar mehtabını kapamıştı. 

Den karanhkta sürUnerek yemek sa 
!onundan penceresine dQğru ilerle
di. Bunlardan bir tanesi Volelerle 
kapanmıstı. Hedefi o tarafa doğru 
varmaktı. İhtiyatla. ses çıkarmadan 
pencereye yanaştı ve tahta aralık -
!ardan içerisine baktı. 

Pedden yalnız baı:ıına. oturmuş, 
viski içiyo:-du. Astarte'nin sahibi 
ayni zamanda onündeki yeşil masa
da iskambil kAğttbrile de fal açı -
yordu. 

Kuçuk bir lamba salonu ay
dmlat.ayor<lu. Bird ıı Pedder otur
duğu koltuktan endi li bir ta' ırla 
fırladı. Den, yere :ratnrak kenara 
sıkışacalc .bdar vakit hulnb:lcii. Bu 
nunla beraber Pedder kenet· · ör 
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memi~ ti. Buna enıindi. Onun endi -
şesi, beklediği Reardonun hali gel
meme~indc idi. Şimdi ne yapmalıy
dı Denin tevessül edeceği tek bir ça
re vardı. O da yuzerek karaya çık
maktı. Su her halde ılık olmalıydı. 
Ayni zamnnda mesafe de kısa idi. 
Tam bu fikrini tatbik edeceyi sıra
da, gecenin sessizliği içinde, köpük
ler içeri inde yata yaklaı:ıan bir mo
töriln sesini işitti. Den anlamıştı. 

Pedderin endi~e ile ayağa kalkına -
sında bu motör gllrilltusO Amil ol -
muştu. J.~ğer kendisi de heyecan içe
risinde ve hala uyku ilacının tesiri 
alhnda bulunmasaydı, muhakkak 
ki motörOn geldiğini duyacaktı. 

Şimdi motör yatın öteki kenarı
na yana ını~tı. D n yere uzanmış 

gelenin kim olduğunu görmek isti -
yordu. Birkaç saniye sonra, beş altı 
metre ilerıde bir golgenin güverteye 
çıktığını farketti, Acaba bu adxm 
Reardon muydu! 

Bu sırada salonun kapısı açıla-
rak Pedler dışarı çıktı ve: 

Endi~eli bir ses cevap verdi: 
- Kimdir oı diye bağırdı. 
- Yabancı degil patron L 
Pedder can sıkıntısı ile: 
- Ne o, sen mısin Mike? Nedi

ye geldin, bir şey mi var? 
- Sizi acele görmem lazımdı. 
Bunun U:zerinc iki ndam da sa

lona girdiler. 
Den bil) ük bir ihti\·atla ayağa 

kalktı. MoWr yatın kenarında dal
galarm teqiriyle allaııı:.: ordu .Salon 
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nasıl oldu da dün akşam onu oka· 
dar üzdüm. Bir divanın üstünde ağ~ 
lıyarak uynklamıya bırakbm. Ko
ıup ondan af diliyeyim. Bana hali. 
dargın.. yaptığım bu k'"l'lar kaba
lıktan sonra koşup boynuma sanla· 
cak değil ya .. 

Salonda .1§1k yoktu. Yukarı çıktı 
- Yatak odasında, yahud hili 

kUçUk odadadır.. diye düşündü. E
vin korkunç sessizliği onu ürkUtü
yordu. 
-( Çocuklar da susuyor .. ama va

kit geç .. Emel uyumuştut. öteki de 
büyük .. annesi susturmuştur. Zaten 
yavrucuğıı yoktan yere o kadar 
hırpaladım ki içinden kim bilir ne 
kadar gücenmiştir .. ) 

Böyle düşünerek ve Emeli uyan
dırmaktan çekinerek yavaşca yatak 
oda.sının kapısını açtı. Hayret! Oda. 
:karanlık. Düğmeyi çevirdi: Perde
ler inik, Emelin küçük karyolası \e 
genit yataklık bomboş .. 

Sür'atle geri döndü. Yandaki ku
çttk odayı açtı. Orası da ümidin o
dası da, onun yanındaki oda da hep
si, hepsi boş .. deli gibi o kapıdan d
tekine koşuyor, hepsini açıp öylece 
bırakarak bir başka kapıya atılı· 

yordu. Böylece banyoya, sandık o
dasına kadar aradı, sonra haykıra
rak merdivenlerden koşmıya baş
ladı: 

- Müeyyed .. Müeyyed .. 
Merdivenin alt basında Hanife 

kadınla karşılaştı. thtiyar kadm 
korkak fısıltı gibi bir sesle: 

- Bey .. hanım, çocuklarla dadıyı 
aldı, gitti bugün, diyordu. Onu gön· 
deren kendisi imiş gibi ödü kopan, 
tibeyen bir hali vardı .. 

Nebil: 

- Allah kahretsin hepinizi.. diye 
bağırdı. Nereye ha? .. Nereye gitti· 
ler"' .. 

Sonra oracığa, holdeki hasır kol
tuklardan birine cökerck ba mı el-

leri ara ına aldı. Mcdit ha ız 
m1ydı ?. Yerden göğe kadar haklı .. 
yerden gö ~ e kaclnı h klı.. neydi 
diinkü hali yarabbi?. Hatırladıkca 

tımaklarilc kcndı kendini bogaca
ğı geliyor. Ne olmuş sanki"· Hiç 
yoktan bu kadar senc·Jik yu\'n~ı. <'

vi, çocukları.. za' allı güzt!I, sadık 
vefakar kansı !. 

GözUmiln goı dılğ"iı yere .. s n
den uzak olan bet yeı e Beni den c
miyeccksin.. dövemiYecek!iin. dıye 
bir eli şakağına kada t kızaran ya
nağı Uzerinde. yar:ıb bir geyik gibi 
koşan kansı!. 

Hepsi şimdi yerine gelmemek Ü· 

zere dağıldılar uıı? Bu dü lince on11 
kanırıladı. Yerine gelm~mck üzere 
olur mu!. Nereye gitse elbet onu 
bulur, yalvarır, kucaklar, af' dılcr .. 

elbet l\fodit kanacak. Onun bil
diği Medit... kırk s ıllık karısı .. o 
hiç onu tanımaz mı? Onsuz nası: 

bedbaht olduğunu, o gece sabaha 
kadar ne çeşid fikirlerle çarpıştığı
nı, nasıl cehennem azabı yaşadığını 
anlatacak, o zaman Medit elbet 

da Pedder ile M.ike konuşuyorlardı. 
Den, aralıktan söylenen likırdılnrı 
rnUkemmelen işitiyordu. 

Mike: 
- Doğrusu, boğazım kuru, bir 

şeyler içmek de lazım, diyordu. 
Bunun üzerine husule gelen bar 

dak şakırtıları Mikcye patronunun 
içki verdiğini gö terdi. 

- Haydi icin ve ne varsa he
men söyle\ in. Kaybedecek z:ımanım 
yok. 

Mike kısık bir sesle: 
- Rocco ... diye lakırdıya başla

dı. 

- Ah, ne olmuş Roccoya? 
- Sizin hakkınızda malUmat 

toplamıR Patron ... 
Pedder pipo~uııu ağzından çıka

rarak: 

Kim malfimat vermiş? diye 
Rordu. 

- Ed Klavn!. 
- Ed klavn mı? Halbuki ben 

Larry ile Eks isinde berabe1· oldu
ğumİ bilen tek ki i olduğumu sam
:v ordum. Şu Roccoda her şeye bur
nunu sokuyor. Demek ki Klavnı sak
landığı yerden çıkarmış!.. Peki Ed 

affedecek. Onun tanıdığı Müeyyed, 
Nebili bu kadar ıztırab ıçınde b ra· 
kır mı? 

Fikirlerinin dogru olupolmadığını 
tahlil ebniyor, sade bir şey dllşünu
yordu: Gider Medit i bulursa ona 
her şeyi; o gece saııki inad ol un 
diye gelip yalvarmadıgı halde çek
tiği azabı anlatırsa Mcdit döner .. 
hiç o kadar özenerek süslcd ği bu 
yuvadan, bu clile yetiştirdiği binbır 
çiçekli bahçesinden, her birmde on 
senenin binbır habrası bulunan e -
yalarından uzakla abilir miydı? 

,A,. kederli gördü diye onu t ili 
için lıer 'akit cam giden, üstune dü-

şen M dit değil mis di? K n lini 
o kadar seven ve onWl o kadar 
diği l\f edit ! .. 

Makine gibi sür'atle e ·n n fır
lıyarak garaja ko~tu. Kend i ı ın 

hazırlanan tek k' ıl k 

lanna sınen hızmetçılerı, bır gece 
ı inde karanlık, sessız bır m tem" 
biırun n evi olduğu gıbı bırak rak 
onları aramıYa ko uyordu. 

Kilelik spor otomobıli homurdı} -
rak garajdan çıktı. Zayıf elektrik 

li.mbalarmın karanlık bıraktığı bo
zuk kaldırımlı yollardan, iki sıralı 

sokaklarda geniş bir saha kaplıyan 
depoların keskin bir tütUn kokusu 
yaptığı geniş caddeden, kepenkleri 
kapalı karanlık yilzlü dUkk!nJann 
sıralandığı çarşıdan geçerek gebnn 

bittiği yerdeki yokuşa tırmandı. 

Bozuk şosede yetmişle mi, seksenle 

mi sürüyordu! Çukurlardan, tüm
seklerden sıçnyaralt; her virajda bir 
ölüm tehlikesi atlatarak ve otomo
bilin bu zangırtılı velvele yapan se
sini dmhyerek durmadan slirüyor; 

gah beynini ve h:tyatını saran dlüm 
yalnızhğıııa gömUIUyor, gab bu son 
fikrin \•crdiğı Ut} ıf ümide sarılıyor

du. O z ınan gaza biraz daha b ı· 
yor, homurdan n makine Yıldırım 

hızil yokuş! u tu manı; or, 'ıra l r 

dönüyor, iki saatlik yolu ~auyn in
dirm k- ı in sanki kanadlanıp u u
yordu. 

• • • 
Vilayet merkezınde tanıdığı, tanı

madıgı aramadık otel bırakmadı. 
l:lkbirindc yoktular. O gun vapur 
giiniiydi.ı. Acaba 'apurla t tan bula 
ını gıtmişlerdi? Yoksa trenle An
karaya kard(•sme mi? 

Aklma şoföriı bulup sornıak gel

di. Taksı durağına kostu. Bu saatte 
takside hıç otomobil yoktu. Çaresız 
sabahı beklemek üzere onunla gc~-
meğc geldikleri vakit daima indık
len otele gitti. 

Tesadilf en boş olan onların her 
vakıt indiği odaydı. Bu bo~ukca ay
nalı gardrop, beyaz etamin perdeler, 

ınnsa başında kö ede duran maro
ken koltuk ve yalnız birini kullaıt· 
dıkları bir çift karyola, nihayet bu 
dört duvar, bu beyaz tavan ona da. 
yanılmaz bir azab verdi. 

( Devamı var) 
i 

ııe zamandanberi Nenorktu doht ı-
yor? ' 

- Galiba cuma abarmndanh. 
ri. Yenni hakkında bir e~ oğrene
mediniz mi? 

- Bana öylediklcrinizden bc.tH

ka ını öğrenemedim. Yalnız malu~ 
olan bir He\ varsa Den denilen ada
mın etrafıııda dolaştığıdır. 

- Kızı bu sabah oda•ında bo -
gulmuş bir halde buldular H rhaJde 

katil Ed Klavn. Seb<rbi de malum, 
bu katil keyfiyetim Rocco il arka
daşları L.ırry'ye yOkliyorlar. 

Pe<;<1er gOlmeg ba h~ arak : 

- M!Jkemmel di) e cevap verdi. 
Mike hiddetli bir sc le: 

- Eğ r Rocco ile çe e ef adının 

daha çok ~eyler bildiğini öylersen 
yine gUlec!!k misiniz? diye bağırdı 
Sonra yavaş bir esle: 

- Ed kJavn dun gece burada i
di, dedi. 

Pedder ka!darını kaldır .. rak Cl)o 

vap verdi: 

- Ne dediniz ? 

(Devama YU) 
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tevkif Edildi Oldu! 
• l'Wldl;.ı. .......... ~ ......... ,, .. 
"il Daa .ı.... >• ••• ,.... r""-~~~--~-,...-~-...;~ 
-*ieia ııtlılıııuW. .. .,. ıt ._ 

JIU"lllllf Gl*•mecllw •• olclbkt• bl1tik '* 
Dl11ftffdiJetlrneNh J'alrat .... 
1rlll ,. •• .... • ..,. 

-~ elde etmek igla, ,..... 
ms mhlğin kltl ı!m ... 11• ..-. 

lilleriJa - 11111 ..... - .... 



Beyhude lztırab Çekmeyiniz I 

Bütün ağnlann panzehiridir 

BiR TEK KAŞE 

NEVROZIN 
Bu muannid baş ve diş ağrılarını 
eOratle izaleye k&fidir Romatizma 
eTcaı, sinir, mafsal ve adale istı
rapları NEVROZfN'le tedavi edilir 

---·..-
Nezle, Grip ve Brdnflte karşı ea 

m0e&8ir ilaç NEVROZIN'clir. ~ 

NEVROZİN'i tercih ediniz. 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. - . 

İsmfne dikkat, taklıdlerindeu sa kınmız ve Ne' rozin yerine ba~ka bir 
marka verirlerse siddetle reddediniz .. 

SATIŞ iLANI 
Üsküdar icra Memurluğundan: 

Veli paşa, Sedat, Suat ve Pertev tarafından Vakıf Paralar ldaıwrin. 
den 23671 ikraz numarasiyle borç alman para)·a mukabil birinci dere
cede ipotek gösterilmiş olup borcun ödenmemesinden dolyı satılmasına 
karar verilen ve tamamına ehlivukuf taraf mdan 2000 lira kıymet tak

dir tdilmiş olan Osküdarda İcadiye mahallesinin Setbaşı ve Karabet 
blla sokağında eski 46, 48 yeni 31, 87, 35, 33, 46 kapı numaralı safı 

mearuf arsası, solu Setbaşı c.addesi önü Karabet kalfa sokağı, arkası Ha
lise arsasile çe\'r:li bir dükkanı mfiştemil dort ahşap e\ in evsaf ve me

sahaaı aşağıda yt.zılıdır: 

Hilen yeni .Maruf sokağında bulunan gayri menkullerden 31 No. hı 
dükkAn: bili mil. temilattır. 

•4 No ltı l&axe znnin kat: ıemini Karasiman bir taşlık mermer bt. 
leaikll sabrınç birinde yük olan iki oda, bır heli, odanın birinin ,ıtında 
zemini bıiltl doşeU ahsap tezdhh mutba1' olup bu hattan bahçye kapı 
vardır. 

Birinci l«ıtı Bir sofa iızerinde birinde yük ve dolap olan iki oda, bir 
beli olup tavanları yağlı boyadır. Binada elektrik tesisatı mevcut olup 
bir de yan çıkması vardır. 

il No. lu lıaM: Sokaktan merdivenle çıkılır bodrum beden duvar
l'ln klrgir diğer aksamı ahşap olan bu binanın zttnin katı: zemini çini 

tatlık bir oda zemini malta döşeli koridor zemini kırık taşlı mutfak, oda
mn altında bodrum ve kömürlük antre altında 'Jurnıç ve merdiven altı ve 
ı.hte1e ~eçilen kapıdır. 

Birirtci kat: Bir BOfa fiıerinde ikisi içiçe olmatt ttıere üç oda bir he
IUır. 

16 No.lıt luu e: 33 No.Ju vin ayni olup bina haraptlr 

17 No. 'tı llaneı 33 No.Ju vin aynıdır. Bu evlerin cam, sıva ve da
hili kısımlan muhtacı tamirdir. Her evin cephesinde Çlkma yardıl'. Bod
rum pencereleri demir parmaklıklı ve arkalan bahçedir. 

Jleea.ltuı: Hepsi 344 metre murabbaı olup bundan 207 metre mu
rabbaı binalar, 137 metre murabbaı da bahçelerdir. 

Yukarda hudut, evsaf ve mesahıun >azılı gayrimenkulün tamamı a
cık arttırmaya konmUf olup 22-2-989 tarihine raatlı) an çarşamba 

••R.-IA8A9 ıs Il!nnnJaA!d - ıtst 

Bah• lıleftlmlae Mıa1111•1 PUDRALAR 

Bir pipin aha..taa evvel 

lzbralu ve ajnaua en tid· 
detliaiıd en kolay Ye çabuk 
Ye en ucuz ıeçirmenia ça
reai bir kate GRIPIN aı. 
aaakbr. Mideyi bozmaz, blb
relderi Ye kalbi yormaz, Altlılda• bet claldka llODf& 

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

icabında günde 3 kqe alınabilir. 
famiae dikkat takHtJerinden sakınınız ve Grjpin yeriae bqka bir 

marka verirlerse fiddetle reddediniz. 

... plecelı .. 11. lçla 
len lhtlyac111uz oldajuaclu 

15 Son Kanundan 
15 Şubata kadar 
ir ay müddetle Stok 
anmızın büyük bir kıs 
ını her yerden müsaid 

1&1tlar ve mutedil fiat
arla elden çıkarıyoru 

tiba clairelerde mewia IOD 

&r .. tlarun balacakıı•ız. 

Be yoğlunda 
akar Maoazalarınd 

Bir me'ftİID IODa finatı : 1.
ea• ff•t .. • mılllnı ..... I 

CiNSTiR 

fVACAR C>aLt., 
1.tMbul, Babçekapı Sadıkiye 
Hu No. l 

T. iŞ BANKASl'nın 
• 

939 K. Tasarruf ikramiye Planı 
-

32,000 LiRA MÜKAFAT 

Modasında 

BUyUk Bir tebeddUI 
MtıHliıah « Makyaj o kalmadı 

CiLDE SOROl.ECEK GAYET 
iNÇE BiR PUDRA, TABii BiR 

COZELEIK VERiR 

Pviein flk ve kfbllr kadınlan. 
yal hir moda meydana atmlflu • 
a. Onlar, bMn aün zarfınd6 
llf9 p•rlakbk izi Yermebfzfn tef-' 
tali ç~etf bir ten temin eden yent 
bir pudra keşfetmişlerdir. 

Bu da; yeni ve hususi bir usul 
ile en ince bir pudrayı ipekli elek· 
ten Uç defa geçirilmiş ve hakikaten 
krem .köpüğü ile kanştırılmış pud
r.adır. Fransız kimy~erleri tara
fından uzun araştırmalar netice · 
8inde elde E:ıttikleri bu en son usu 1 
Tokalon müessesesi tarafından 
imtiyazı ı Jınmıştır. T4kalon pud 
rası, parlak bir buruna ve yağlı 
manzaralı bir cilde nihayet vere
cek ve size nefis ve 8 saat zar
fında "Mat" bir 1•n temin edecek 
tir. "Fini Mat" 'l'okalon pudrası
nı kuUandığınızda ne rüzglr, ne 
yağmur, ne de cildinizin gilzel
liğini bozmaz. 8ehhar ~ilzelliği
nizi arttıı·an bir tazelik w bir ca
zibe verir. 8 cazib ve yeni rengı 
olan Tokalan pudrasını i!ıteyiniz 

ve kullanınız. 

, ... Dr. Hafız Cemal ., 
i Lokmanhekim \ 

1 
Dahiliye Mütehassısı 

~-·Ot Muayene saatleri pazar barit 
her fQn 2,5 6 :tab, p~ 

fuka~aya T.ZJSll 

Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 Eylôl, 
1 lkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

•ı ve cumart~i sabahlan 9 - 12 1 
. ..................................... ..... 

~ İKRAMiYELER ı ~~~=--=-=-~IBl'W 
1 Adet 2000 liralık = 2.ooo Lira 
5 " 

looo 
" - 5.ooo " 8 " 

Soo " = 4.ooo " 16 .. 25o " = 4.ooo " 60 " 
loo 

" = 6.ooo 
" 95 " 

So 
" = 4.750 

" 250 " 
25 " = 6.25o " -435 32.ooo 

T. lı Bankasına para yabrmakla, yalnız para biriktirmiş olmaz, 
aynı zamanda taliinizi de denemiş olursunuz. 

Fatih Kaymqkamlıgından. 

1 - 316 - 329 (dahilJ doğwdu
lardan heııiiz se~k edilmemit :islim 
piyadeler,-1en yoklama kaçağı, bak~. 

ya, saklılar ve numarasız, 
2 - Bu doğumlular kafi gelme

diği takdirde 830 doğumlulann pi
yadelerinden kura sıra numarasiyle 
ikmal edilı-celr:ir . 

3 - Banlarda'l bedel verecekle
rin bedelleri 20-11. kinun-98!1 cunıa 

günü akşamına kaoar ahn~lrtır. 
4 - İçtima ve ~evk yUnu 21 II. 

kinun 939 sabahı saat 9 dadır. 

5 - Ta>in olunan içtima gü -

nünde mükelleflerin şubede bulun • 
maları meşruttur. Gelmiyenlerin 
askeri mahkemeye verilecekleri i
lin olunur. 

lflnfl 11a&t 14 den 16 ya kadar Osküdarda lhsaniyedeki dairemizde açık :..:-=========================:=========================== 
artbrma ile satılacaktır. Arttırma. bedeli muhammen kıymetin °'o 75 ini 
bulduğu takdirde gayrimenkul en çok arttıranın üzerine ihale edilecek, 
aksi takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on 
bet gfln müddetle temdit edilerek 9--8-939 tarihinf! rastJıyan perşembe 
rono saat 14 den 16 ya kadar yine dairemizde ikinci açık arttırması ya.. 

pılacak ve bu ikinci arttırmada a-ayrimenkul en çok arttıranın üzerine 
ihale edilecektir. 

Satış peşindir. Taliplerin arttırmaya girmezden evvel muhammen 
kıymetin % 7.ö u nisbetinden pey akçesi vermeleri veya milll bir banka. 

mn ~minat mektubunu ibraz etmeleri lizımdır. Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse 
Oıale kararı fesholunarak kendiıinden •evvel en yüksek teklifte bulunan 
kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa razı olursa ona, razı olmaz veya 

bulunmazsa hemn 15 silıı müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana 
ihale edilir. lki iMie arasmd&Ad fark ve geçen günler için % 5 den he
sap olunacak faiz ve diiu zararlar •11'ıca b8lmıe bac~t kalmaksızın 111e
mur4'etimizce alıcıdan tahsil olunur. 

Birikmiş vera-ilerJe belediyeye alt tenviriye, tanzifiye ve delliliye re
simleri ve vakıf icaresi satış bedelinden tenzil edilir. 20 aenelik taviz be
deli müşteriye aittir. 

2004 numaralı icra Te İflia kanununun 126 ıncı maddesinin 4 Uncli 
fıkruınca, bu pyrimenkul tızerinde ipotekli alacaklılar ile diğer &lika. 
i:laranm ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve 

murafa dair olan iddialanm, bu illnın neşri tarihinden itibaren 20 gün 
içinde ovrakı milsbitel rile bild~elerl icap eder. Aksi halde hakları ta-

aJcilie 1&bft olmadlkça aatq bede\iııiıı p&yl'fDlasuıda hariç kalacak-

T o R K ı y E ~~yın Bayanlarımıza Bildiri.~ 
- ·- ,-terilea &aylk Raıbet yilzlladea Pi1-cla mevcuda lralmıy 

Kızılay Cemiyetinden: 
Hutuelerimiz için diktirilecek huta abalanada 

lmlJanılmak &zere 

5.500 Metre Kumaş 
(Yerli veya Ecnebi mab) ıatia aluaacakbr. Talipleria ....... 
neyı prmek ve teklifte bulmamak tiz.en 2411/939 ulı ıbll 
1aat (15) e kadar Yenipostane karp~da Kmlay l.t.allal 
Depom Direkt6rllıtGne mliracaatlan, 

lstanbul Belediyesi tlinlan 
.......................... ! ........... 

16 ikincikAnun 1989 tarihine müsadif pazar &"flnQnden muteber 
olmak Ozere Karaman eti için mezbaha toptan 36 perakende 40, Dağ 
lıç eti için mezbaha toptan 86 perakende 48 kuruş, aıfıreti için mezba
ha toptan otuıı ve perakende 36 kuruş fiat tayin olunmuş. 

FEMiL 
1 lilı •• 12 li Ambalajlarla FEMIL BA~LARI Y eaiclen 
Pi1-1• Jetiftirllmlttir. H• Eczahane Ye Bllyük Ticarethsı· 
aelerde anynuz. Umumi Satq ~ l.taabul Bahçekapı it nan~ 
kut arkuı RabYucılar .ak S No. CAN LABO.UTUV ARI 

Zllanvl ... cilt lautabldan 

Dr. Hayri Oınır 
Otted• ..,. Be,ota. Ataea• 
karşısında No. 88 Telefon 4185 

Göz Hekimi 

latikAll takvimi 
Senelerdenbert Osman Bey 

AIAkadarJarca bilinmek üzere ilin olunu:r. o Ş"krü E 
l ırı ve dah ı fazla malQmat almak ist~·enlerin 22-2-939 tarihinden iti- r 1 u rtan 

matbaası tarafmdul neaırecWen ve 
'bll1'lk bir ratbete mazhar oU 
(letlldU fak tftml) Din 939 aeneabae 
aft olan nUabaaı muhtelif renk1l 
bir kapak içinde ve vakitleri ı&t· 
teren oedveli muhtevi olduğu halde 
nefla bir surette tabedUmletir. Ki· 
tapçı ve kırtuiye mağazalarmc:ta 

15 kurup. aablmaktadJr. Okuyucu
larımıza tavsiye ederiz. 

haren herkesin görebilmesi için açık bulundurulacak olan arttırma şart- talotlu Nm.,..aal7e cad. No 

namesile 987 6171 ıwmt1ralı floıv.aeıaa müracaatlara UID olunur. (312l•5•Dr•.•Omn••aalliıŞe•raf•••ttba•alip•a;:;.•iil 
Salailth A. Cemalettin Sançoila .,..._t mtld .. ı llMit ÇETiN ...... ,... ..... ... '". 


