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Z2i 

-Bulgar münasebetl~rinde i~kişaf 
'' H rikidevıei arasında tam~ 

bir anlaşma mevcut,, · 

t r 

1 Macar, Yunan ve Yugoslav 
devletleri arasında yeni 
müzakereler yapılıyor 

Sovyetlerin muvaffakiyetsizllOi Almanyay · 
müttefiklerle anlaşmıya ve Rusyaya 

taarruza mecbur edecek mi ? 

Sorya, ıs <AA> - Bulprit
tan Bqveldll ve llarleiye Nuan 
De Türkiye Hariciye Umumi Ki· 
tlbl arwada yapdaa mHMlra&, 18 
tetrlalevvel um tarihli Tiirk -
Balpr .............. aemereel 0-

... ....,1mı dostlağaa laldpfma 
tekrar kaywd ve lpret ve Ud mem 
leketln Balkularda ....,... mu
b&fuua ve Balpr blikimetl ta
rafuadae .. edllell bHarafbiua 
konu11•• llakln .... W llOktal .a
arlannul tam mutabôatmı t;e. 

yide vellle o1m......-. ..................... ~ 
ve Bulgar hWdbnetlerl tarafın
dall mlift,erek hududdall lotaatm 
geri ........ baldmada lttlbas e
dilen tedblrleria Ud memleket a· 
rasmda mevcad IUmadiver dost
luk elyuetlaln yeni bir tmahli
riblli teekll eylemlt olduğunu ela 
mUphade ve teeblt.e imk&a ver
mlltlr. 

Nihayet, Tlirk hllkimetıaia 

Balgarlstuue bltarafbğma ..... 
yeti hakkmc1ald kararmm ve 
Bulpr bllkOmetlaba bu bltarafh
jna kat'I sarette mubafuua hu....,..,a1r1 kal'arullll, Ud memle-

ket tanfmdaa taldb edllea elya
.ua ve anlaruadald iyi komtu· 
lak mftne,.tlerialn leablanaa 
tueame 11)'11111 oldap aıüphe
de ve teablt Mllmlftir. 

ZillELE ·fACiASI 
F elik et yetimlerine 
maaş bağlanacak 
lstanbulun yardımı dUn akşama 

kadar 819725 lirayı buldu 

Sekizinci Liste 
Erzincanda hayat ve mematları 

sorulan kimaelerin akıbetleri 
1'elöketi miUeaktb Erzincana ~ avrette ılJndennif olduğıırn 

l&laabirimiı l'anık Kiiçük avdet etmi§tW. Kendiri orada ilen Bnit" ttmtclr.11 
tafttdtldan bul•*"' karilerimiml• • emritltJe ~lf ve ~ mek 
• telgrafla mftnlCGOt edenlere tcundlklarunn llayat w Mematlan hak-

nda malürnat wnni§ti. Bwalan ~ lcumeft M§ntmi§tik. Diğer-
"ni de bugU• nqrediyo~: 

c - Beyull. Hayri: 
OIU blkim Şükril alleai yaralı. 
() - lleluDed kvagar: 
Handesı IWyU imamı lbsan ve ailesl sağ. 
c - Beyoğlu Sezal: 
Necaü Saylak ve ailesi sağ. 
O _... Edine A,liye: 

• Askeri orta okul ten.un AY'J8 sağ, Konyack. 
C - Beylerbeyi Siiba Ayteldn: 
Yüzbafı Cemal Ozkan sağ. [Devamı 3 iincüde] 

izmirde şiddetli 
Fırtınalar 
lmıir, 13 (A.A.) - Bır kaç gUn -

dUr devam edea. yağnıurlann vi1l -
1 

y\tlmiz içinde yaptığı zararlar bak· ı 
kında merkeze gelen malfımata göre 

yollann ekserisi yağmurdan u çok 
bozulmUI ve merkez kazaaile Urla, 
Seferihisar, Kemalpaşa kazalannda 
mahsul ehemmıyetll zarar görmüe -
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YENİ8AB'.AB 

Hazreti 
elbise 

Ömer fakirdi, yamalı 
giyer, yerde yatardı 

-36-

Kanunsu_zev~enmeninlr OKUYUCU 
fana netıcesı - · • 

1
. 

Nikah kıyan Hasan ve 
Bir defa Hazreti Ömerin kerimesiıiçin ona "40.000,, dirhem mihir ver- bir Ç_İft mahkemeye 

hazreti (Hafasa) ganimetten hisse - miş ve bu meblağı derhal tediye et - verildiler 
alni istemeğe gelmişti. Hazreti ömer •

1 

mişti. . . 
kızına şu cevabı verdi: Hazreti Ömeri, Beni HB.şıme me - Asliye ikinci ceza mahkemesınde 

.. _ Kızım! Benim maliın üzerinde muriyet vermekten meneden sebeb, dini nikah kıymak ve kıydırmak su

hakkın vardır. Fakat bu para gani- l onlann kendilerini, nassı K~an ile çundan Uç kişinin muı:_akem~e 
met dairesine aiddir. Benim hissiyatı Resfilü Ekreme aid olan ganımetln başlanılmıştır. Bunlar, nikahı kıydıgı 
oefkatkaraneme hitab ederek beni beşte birini almağa müstahak görme- iddia olunan Hasan ile nikahlan ya
mağlftb etmeye çalışma.,, leri ve servetlerinin müsaid olmasına pılan 17 yaşında terzi Arife ve Şa -

Binaenaleyh hazreti Hafa.sa tale - rağmen bu humsü a1ma~ta. ısı:a-r e~: bandır. 
binden .feragat ederek avdet etmiş- meleridir. Hazreti Ömenn fıknne ~o Terzi Arifeyi, ağabeyisi, Bakır -
ti. Suriyenin fethinden sonra Haz - re bu humsün tevzii reisi devlete aıd köyünde Şabanla nişanlamış ve Şa
reti Ömerle Bizans imparatoru ara - bir vazife idi. Bilil.hare bu noktayı , banın yanına göndermiştir. Arife bir 
sında münasebatı dostane ~slis m~assal sur:tte mevzuu. bah~ded..:· /müddct Şabanın yanında Y~.ş~~ış, 
etmiş, Hazreti Ömerin zevcesı (Üm- cegız. Hazreti Ömer BC:Oı. Haşımde~ bir müddet sonra yine Bakırkoyunde 
mU Gülsüm) Bizans im~~riç~i- şüphe ettiğ~.i . g~stennışt_ı:: Meselıı. jyeni bir ev kiralamışlar, b~r zaman 
ne gUzel ıtırlar hediye etmişti. Bil -,Humus valısı ırtıhal e~tıgı zam~ da orada oturmuşlardır. Arıfe, mah
mukabele imparatoriçe ayni ıtır kab- (Abdullah) ı oraya tayın etmek ıs- kemede şunları anlatmıştır: 
lanııı mUcevherat ile doldurarak temiş, fakat onun müstak!_lel. ~attı ı _ Oturduğumuz evde, geçen Ra
(Üm.mli Gülsüm) e göndermişti. !tın hareketinden emin olm_adı~ ıçm o- mazan içerisinde, Şaban, bir gece 

. götüren ve mücevheratı getiren sfil, na "içimde sana ka~ı bır şuphe v~r,, bekrimi zorla izale etti. Ertesi gün, 
devlet memuru idi, devlet hesabına demişti. Abdullah bın Abbas, bu ~up- ev sahibine söyledim. Yine Ramazan 
hareket eden bir adamdı. Hazreti ö- henin mahiyetini soı:n~· .. aHzretı ö- içinde idi. Bir gece, Şaban, iftar sof
mer zevcesine bunları anJatarak bu mer şu cevabı vermıştı: Korkuyo - rası hazırlattı. Bu Hasanla beraber 
mUcevheratın beytülınale wd oldu- rum ki umumi varidatı gasbeder- birkaç kişi de geldi. Meğer, o gece 
ğunu söylemiş, zevcesi de muvafakat sin!,, . .. . benim haberim yokken imam nikfilıı 
ederek bilmukabele küçük bir ta.zmi- , H~zre~ Ömerın. bu şup~:~ı, _e~~ • kıymışlar. 
nat almağa razı olmuştu. ! sız bır ~sw zandan ıbaret d".'gıldı. Çün- Nikah kıydığı iddia olunan Ha -

Bir defa hazreti Ömer hastalan - • kU bilahare bu gasb vakı olmuştur. d d . t· k .. 
. . . . t• d (Ab- san a emış ır ı. 

mıştı. Tabibler bal kullanmasını tav· !Hazreti Alı, devn nyase ın e 1 . . ·rta 
siye ettiler. Fakat o mevsimde çar - , dullah bin Abbas) ı vali tayin etmiş, - Bır_ g~ce, Şabanın e~kı~~ ı n ~ 

d bal tılmı d A ak hillc. n- j Abdullah büyük" bir meblağı zimme- davet edildim. Fakat, nı a ı an şı a sa yor u. ne . 1 k dı z te ben bö ı şeyler-
metin depolarında çok miktarda bal tine geçirmişti. Hazreti Alı, Abdul-

1 
ıyma m. a n • Y e 

vvdı. Hazreti Ömer, hükfunet am - !ahtan keyfiyeti sormuş, Abdullah den ~lamam d~ .. : 
bar1anndaki balı, şahsı namına kul- zimmetine ge<;ir~iği P3:,radan .. fazla 1 Şahıdle_rde~ ~~n. ~e, Şabanla be - ı 
lananuyacağına kanidi. Binaenaleyh hazineden alacagı oldugunu soyla - raber Arıfenın ~ı~a.hımı~. ~apıl~,'. 
Ömer camie giderek halkı topladık - mişti. diye komşulara gıdıp el optuklerını 
tan sonra berayi tedavi bir miktar Hazreti Ömerin idaresindeki mu • söylemiştir. 
bal almasına müsaade edilmesini ri- vaffakiyetin sır ve hikmeti onun ha- Mahkemede bulunmıyan Şabanın 
ca etmişti. Hazreti ömer, yalnız halk zinei umumiyeye aid işleri en emin ihzaren celbi ve diğer şahidlerin din 
ten müsaade almak için değil, bir de ellere tevdi, hazineyi her türlü is - lenilmesi için muhakeme başka güne 
reisi devletin umuma aid eşyadan raftan vikaye, Hazreti Osmanm dev- bırakılmıştır. 
bir şey alamıyacağını anlatmak iste- rinde vukubulan mütevali iğtişaşla- vvvvV>J'VV''VV''VV'VV'VV'vv-vv-vv-"""'"""',,.... 

mişti. nn sebebi ise onun hazinei umumi - BELEDiYEDE ı 

Riyaseti devleti ibrazından mu - yeden aldığı birçok parçaları akraba- yeniden yapılacak 
kaddem Hazreti Ömer, ticaretle ge- sına ihsan etmesidir. 

DIYORK 
Başkasının askerlik borcunu 

ö1emeğe mecbur edilen 
mükellef 

Çankırıda Dümelli köyünde i
kamet etmekte olan yüzbaşılık
tan mütekaid babam İsmail Hak
kının İstanbulda, Yenişehirde 
Irmak sokağında 4.5 numaralı bir 
evi vardır. Bu evi ben kiraya 
veriyor ve aylığı olan "8,, lirayı 
da mekteb ihtiyacatıma sarfe-
diyorum. 

İki senedenberi verdiğim, e
limde mevcud vergi makbuzlari
le de sabit olduğu üzere bir türlü 
bitmek bilmiyen bu vergilerin 
daha ne kadar zamanda ödene-

bileceğini tedkik etmek için ta
nıdıklarımdan birini Beyoğlu 

Belediye Tahsil Şubesine gön
dermiştim. 

Biz vergilerin mikdnrını öğ-

. rfnmek isterken, kiracı da elin
oe belediye tahsil şubesinden 

(.önderilmiş .. 30,, liralık bir borç 
için kiranın yeniden haczedildi
ğini söyliyerek kağıdı adaJlll!lla 
göstermiş. 30 liralık bu haciz 
kağıdı tedkik edilince, bu para

nın Mehmed Emin oğlu Mustafa 

Nuri isminde birisinin askerlik 

ceza borcu olduğunu görmüş ve 
bu güne kadar ismini bile işitme

diğimiz bu, Mustafa Nurinin bor

cunu ödemiye mecbur edilmişim. 
Bunun üzerine adamım belediye 

tahsil şubesine giderek bu evin 
İl"mail Hakkı isminde mütekaid 

bir yüzbaşının tahtı tasarrufun
da olup kendisinin Çankırıda bu-

lunduğunu ve Mustafa Nuriye 
aid haczin kaldırılmasını söyle-

mişse de tahsil şefi, bize M:us-çiniyordu. Fakat riyaseti müslimini Hazreti · Ömer, bin bir işle meşgul hal binaları 
· ed ·· tafa Nuriyi bulun haczi kaldıra-ihraz ettikten sonra Hazreti Ömer idi: M~li. merkezi ıdar en yuz - İstanbul belediyesi, civardaki köy- lım cevabi' .. vermiştir. 

Hüseyin kahyanın 
davası karara kaldı 

Dün suçlu vekili 
müdafaasını yaptl 

Geçen sene, Çatalcanın Öcünnü 
köyü civarındaki tarlaları sürmek 
üzere giden bu köyde iskan edilmiş 
muhacirlerle o tarlaları bir müddet-

tir süren Ali Kahya ile oğullan ara
sında bir kavga çıkmış, Ali Kahya -

nın büyük oğlu Hüseyin Kahya, mav
zerle, 3 muhaciri tarJada öldürmüş, 

bir kaç tanesini yaralamış, biraz son 
ra gittiği köyde de diğer iki muhaci
ri yaralayıp öldürmüştü. Hüseyin 

Kahyanın öldürmekten, babası Ali 
·Kahyanın teşvikten mevkuf, küçillc 
1 kardeşi Hasan Kahyanın da yardım
dan gayri mevkuf olarak muhake -

1 meleri birinci ağır ceza mahkeme -
sinde yapılmakta idi. Müddeiwnuml 
Hüseyin Kahyanın idamını istemiş
tir. 

Bu davaya birinci ağırceza mah
kemesinde devam edilmiş suçlular ve
kili Nazmi Nuri müdafaasını yaparak 
bu araziyi uzun zamandanberi sürüp 

ı ekmeleri itibarile zilyedi bulunduk -
lannı, 20 muhacirin, hukuki bir ma

hiyeti olmıyan mevhum bir hak için 
buraya geldiklerini, ellerindeki zira
at a1etlerile Hüseyin Kahyanın üzeri
ne yürüdüklerini, Hüseyin Kahya -
nın da, bun1arı korkutmak ve ken -
disini korumak maksadile ayakJan-

1 na doğru ateş ettiğini, onları durdu
runca köye kaçtığını, köyde de önü-

ne çıkan diğer muhacirlerin~
lanndan kurtulmak için iki kişiyi 

vurduğunu, Hüseyin Kahyanın bu 
işde katil kasdile hareket etmediği

nin, ekserisinin yaralarının belden 
a..5a~ bulunmasile sabit olduğunu 

söylemiş, tecziyesinde bulunan göz 

önünde tutulması temennisinde bu -
Junmuş, Ali Kahya ile Hasan Kahya 
nın da beraetlerini istemiştir. 

Muhakeme, karar için başka güne 
bırakılmışbr. kendi maişetini tedarik için vakit bu- !erce mıl mesafede bulunan ordulan lülerin sebzelerini mutavassıta lüzum 

lamıyordu. Ömer, esbabı toplıyarak idare, onların harekatını mürakabe kalm:ıdan sat.malarını temin mak- Babamın bu evi satın aldığı Metresini kör eden 
vaziyeti izah etmiş ve kendisine bir ve tayin etmek, muhtelif medeni ida sadile Kadıköy ve 'Bakırköyiinde iki zamandan evvel belki bu evde 

~ 

maaş bağlamalarını taleb etmişti. releri tedvir eylemek, fetvalar ver - aded mevzii hal binası yaplıracak _ bir Mustafa Nuri oturmuş olabi- genç mahkemede 
Eshab vaziyeti tetkik ettikten sonra mek ona aiddi .. Elhasıl .~mer ~e~ biri tır. Bu binalar ilerideki ihtiyaca gö- lir ve belki de bunun askerlik Hasan isminde birisi, dört sene 
bazı teklifler dermeyan etmişler, çok meşakkat~ olan muteaddıd ışler- re diğer mıntakalarda da yaptırıla _ cezası borcu olabilir. Fakat bi- müddetle Melahat isminde bir kadın-
Hazreti Ali reisi devletin ha.zinei le meşgul oldugu halde bun_ların hep-. caktır. la metres hayatı yaşamış, sonra da-

. "f ı h t db k al 1 zim hiç Lanımadığımız bir ada-umumiyeden ancak alelade maişetini sı ı a o unuyor, er e ır em ı I nlıp aynlmışlar, blr gece Hasan Me-
taleb edebileceğni söylemişti. Haz - muvaffakiyetle tatbik ediliyordu. Me ( 8'!~fa r:dı d~ 1 etsn f rr.ın borcunun ödenmesinin bize lahate Galatada Necatibey cadde -

. 
Finlandiya meselesı 

F inlandiya. w.~Iesl, siY1'5ct 
leminde gittilrçe büyilyeıı 

ehemmiyet göstermektedir. Iie~ 
ne aded ve harb vasıtası iti. ır 
büyük bir faikiyet arzeden bit ii& 
sun ka.r§1Smda. memlel•eüni Jl'I ~ 
faa eden ve bunu da muvaf!ııldeİ 
le ba§aran Finlere yardım ~ ili 
si Garb demokrasilerincle gı~ 
artan milsaid bir zemin bu1' 1 

dır. Milletler Cemiyetinin ka~ 
dan ve da.ha doğrusu teca~ ~ 
§1 Finlandiyanm enerjik bir t 
mukavemet göstermesinden sO 
mütt.eflk devletlerin Finlandif11 

yardımı mevzun bahsolmuş ve ~ 
ket de başlamıştır. t 

Muharib obnamalarına rağnıcll 
kandina.v memleketlerinin tw.lf~ 
Birlesik Amerikanın ve diğer bl 
lum bitaraf devletlerin Finlcre , 
nüllii, silah, hıırb malzemesi ,e~ 
yecek maddeleri se\'ketmel• ~ 
susunda. gösterdikleri f 
yete muvazi olarak İngiltere ~ 
Fransada. efkiirıumumiye dalı~ 
li bir yardımı derpiş eylemekt # 

Bu arada ileri sürülen fild~le ı:ııı 
birisi de müttefilc kuvvetlerı~ 1 
denizi tarikile, ve muayyen bil 
nJz filosunun yardımı ile bura.itil~ 
lunan Mourmanslc Rus limanıfl.I 
hasara edip şimal tarikilc Finl; 
yanın tehdide uğramamasını ,1 
eylemek ve Sovyet taarnızuııo 
met.e dfı~ar eylemektedir. ~ 

Bu şekilde düşünen meha~l, it 
da Almanyamn da mühim bıt tr 
beye maruz kalacağı, ~ü ~ , 
pa siyasetinde Sovyet yardım•°'.,; 
yanmak yolunu tutan Alm:ıll' i-' 
bu yüzden sarsılacağı ve tsk.aJld 1 
memleketlerindeki b:ı.zı em«"Uer111 ~ 
feragat eylernelc mecbnriyetind~; 
lacağım da gözönünde bulwıdt• .. 

ı;r 
lannı beyan etmekt.edirler. lf~ 
olanı.k, İngiliz ve Fr:ın~ız math ~ 
da, Fin mukavemetinden lctı'" t 
]an yazılar, Finlandiyaya Jmt'i ~ 
cil yardımların, müttefilderill 
cebhesindeki mcvki1erini dalı~ 
yade takviye edeceği ve A vJ1l 
siiroriz ve kuvvet t.ezalıürüniiıJ t# 
daha ko1aylılda. znhur etınrfl1;; 
yarıyat>ağı kanaatini izhar eyle 
t.edir. 1, 

Finlandiya. meselesi, A,'fll 

gittikçe \-Üsat kesbcdcrek ve .,WI 
neticeler tevlid ettirecelc bir ,ı 

1 

yett.e olaralc, son günJcrin siY,,-, 
askeri hadiseleri arasında yet 
ma.ktad1r. 1 

Dr. Reşad s~O~I 
reti Ömer, Hazreti Alinin fikrini ka- i seJA. Nihavend · vak'ası esnasında, Belediye reis muavini Lütfi Ak • tı-.hmil edilmesi ve bizim hiç ta- sinde rastlamış, tekrar konuşup ba-
bul etmiş ve o gilndenberi Hazreti ö- lranıılar Müslümanlara bütün kuv - soy dün şehirde bir teftiş yapmış ve ı n:madığımız bir adamı bulmağa ı rışmışlar, beraber bir meyhaneye DENiZLER DE 

1 
1 merin kendisi ve ailesi için tahsisat vetlerile taarruz ettikleri zaman haz.. belediye nizamnamesine aykırı bir su 

1 
ıırecbur edilişimiz doğru mudur? 1 ı girip içmişler, ayrıldıktan sonra Ha- '~ 

bağlanmıştı. reti Saad bin Ebi Vakkasdan şikayet rette hareket eden 3 taksi şoförü ile Polisin göreceği bir işin bize san Mel~~atın arkasından gitmiş, evi- Halicin temizlenme ı 

................................... ..-

. Müteaddid m~ebe~~rd~ if~yı 1 o!.unm~, .H~et~ örner ~ s~zl~ri dört bakkalı cezalandırmıştır. ı yükletilmesi muvafık mıdır? Bu ne geldıgı sırada yanına yaklaşmış, Halicin temizlenmesi için bit~ 
hizmet edenlere, Bedir mucahld1enne 1 soylemıştı: Vazıyet buhranamız ıse Yeni be le_ lyo tahsJI k d. · · d al ·· 1 · ti il 

hususa merciinin dikkat nazan- en ısını e eve masını soy emış r. dettenberi devam eden et;idlet muhassasat bağlanığı zaman, sair de Sa.a~, şikayeti vakıaya cevab ver- • 1 b k 
1 Bedir mücahidleri gibi Hazreti Ome- mek üzere davet olunmalı ve hatt:ı b ı &I rı _ nı çekmenizi saygılarımla dile- Meliihat unu abul et meyince ara a- )emiştir. . .i 

1 · h ı ·f · rında kavga çıkmış Hasan yerden bir Münakalat Vekaleti liman i~~ re "5000,, dirhem bağlanmıştı. Dev- hareketini her şaibeden tathir etme- stanbul belediye~n mu te ı mın- rım. ~ 
Jetin milyarlarca varidatından Haz- lidir.,, Binaenaleyh Saad muhakeme taklarda yeni hük.funet ve belediye Bursa karilerinizden taş alıp atmış, taş )fadının gözüne Ue belediye tarafından Halic:rı 
ti Farukun aldığı yegane para bu olmuş ve ordunun tahaş.cıüdüne de tahsil binalan yaptırmağa karar Semahat öge gelmiş ve bir gözünü kör etmiştir. terek bir surette temizlenmesi K 
idi. Hazreti ömerin hayatı beytiye. bila tevakkuf devam edilmişti. Bizans l vermiştir. Tedricen bütün resmi de- YENİ SABAH_ Musakkafat Hasanın muhakemesine dün ikin- alakadarlara emir vermiştir.~ 
sinden bahsediyorken görüleceg-i veç- imparatoru Suriyeyi fethetmek için ı vair yenileştirilecektir. İlk inşaata d d.k ci agı-r ceza mahkemesinde başlan - beble liman idaresi ile belediye. 

Yergileri belediyeye devre il ı - l f 
hile Hazreti Ömer ekseriyetle yamalı Cezire halkiJe uyuşurken Hazreti 

1 
Üsküdarda başlanacak ve bir bele<li- ten Ronra bu çeşid yolsuzluklara mıştır. Hasan, mahkemede: terek bir surette yeniden fıııı J 

elbise giyer, yer üstünde yatardı. Ömer Cezirelilere karşı ordusunu o ye tahsil şubesi yaptınlacaktır. 1 sık s~k tesadüf edilmektedir. He- _ Evet, demiştir, o gece beraber geçerek bu işin kaç liraya çıknc 
Hazreti Ömer aylarca buğday bul - ; ka~ar . süratle izam e~mişti ki Cezi - Şl~liieH Uva.I polis ıe yanlışlıklara karşı Belediye içki içtik, köfteci Alinin dükkanına'tesbitedeceklerdir. 
mazdı. Fakat bu, onun zahidliğinden,,relılenn yolunu kesmış ve bunların k r ol• y fııl cak 1: Jısil şubelerince eshabı mesa- gı"dip beraber köfte yedik. Fakat, ... -~~-
tariki dünyalığından ileri gelmiyor- imparatorla tevhidi harekat etme · . . a. --: 1 

.. :- . .. be k d ·tt· e de taş K I kta I del1 
d B 11 . h . d ldı- b lerine imkan bırakmamı~tı. • Şışlı cıvarının ımar planı tefeı ru - lıhe verilen yukarıdaki cevablar n, ne ar asın an gı ım, n a p ae a n 

u e n azme en a gı maaş u :; 1 k "~ ·d· k .. ·· d 1 · Pibı· cevablar bu hatayı katmer t B · · b k l k .. ı;ı atından O ara 1uecı ıyc oyun e o c· - at ım. u ışı, a"' ası yapmıQ o aca • Beşı"ktaş vapur 1·skelesı·nde .v kadara müsaade ediyordu. Hazreti [Deuamı oor] .. . 
1
. k k 

1 
kt 

1 
:; .,, 

le']tirmekten başka bir netice -· ul M ı~h t ı '-•cı51 Ömer eline .ganimet hissesı· olarak ............................................ su varı po ıs ·ara 0 unun yı ırı ma- Ne diyecegı sor unca, e a a maralı dükkanda ça gı sav 
1 k ·ı · t· y kt 1 vermezler. Ahmedin borcundan - ·· 1 · · ·· de b. .. b d • d f sına arar verı ınış ır. ı m ma a- de, davacı olmadıgını soy emıştır. yaşında Artaki dükk5.nı önu .. ıı dl ı.iyillcçe ir para düştü mü onu ara eDJZ C Jr- meliyesine önümüzdekı günlerde Mehmcd mesut olur mu? Beledi- v 

derhal sarfederdi. Mesela Hazreti ye Reisi snyın Lfıtfi Kırdar'ın Hukuku umumiye namına davaya ni yıkarken düşmüş, ölmiiştur· 
1 Ömer, Hazreti Ümmü Gülsüm ile ev- t •• k A b Jd başlanacak ve bu mahalde bir park devam edilmek üzere şahidlerin ça- lediye doktoru tarafından ytıP lna Su Un U U k ~· ehemmiyelle nazarı dikkatini lencliği zaman Reslılü Ekremin aile- meydana getirilece tir . .,,ıh:ari polıs çekeriz. ğınlma.sı için muhakeme başka güne muayenesinde kalb sektesindcJl 

sine karşı hürmetkarlığını göstermek 13" rnüddette~b;·ri Karadenizde ahırları gayet modern bir tarzda .______ bırakılmıştır. düğü anlaşılmıştır. ~ 

ır v:en· ı· saba h·-.,, ~=::::=~.:1:..!:~~=r. ~n::~:ı ;;~~~~hediye tepesinde inşa e . ıııııııııınmıııııııunıııınıııııunuıınuııuııııııııııııııııumııllilwıuıııuııuıııınııııuoııuuıınıııııınıın.nnııınu1111BnııuıııııınııııııunıımmııııııınnııumınııınınnumıımımoımmmJBD--
I. • beblc bütü_n vapurlar yollarına de - MAHKEMELERDE 

1 
• 

vam etmege başlamışlardır. Amas - ş E H ı R H A y A T ı 
.t.BONE BEDEI.J rada bulunan Ülgen vapuru dün li- Kazayı yapan ~oför 

- man.ımıza gelmiştir. Diğer vapur - teeblt edlldl ~ 

SENELiK 

1 AYLll( 
1 AYLIK 
1 AYLIK 

TD•klye ~.!_ !ar da mut.ad iskelelerine uğnyarak · ·· · · •ııııoııımnı1111111Buıuınımmııuoıuuıuıı lllDIOIDWUIDUOUUUDllUIUlllRIDlllllllUllD~lllllllUUllllllDHllUlllOIUllORIDJWIJIDUOınıonmıınmmıııııınnnıınoınomıııııınıııııı~ 
';: K•;•• :: K':"' :,:ç:;:J::'.,7.~~e::ı:.~ı:;a01':; na1!:d':,.~:"=~k!:.~P~:;.: ö::-:ı:ınb~; şltlraenlz lnanırmıa11uz? RESİM VE GRA VOR SERGİ· Nazarı dikkati ~ 
400 

• 800 • Etrüsk vapuru da şehrimize dönmüş- kamyon kazası olduğunu, at üzerin- S1 - 1936 da Güzel Ban'atler A • 160 
• 

100 
• tür. de giden bir adama Edirne cihetinden 1 - Ekrem Uşaldıgllln ot.omobili kademisinin muhtelif şubelerinM 

1 _ ile tramvayları geçebildiğini, b 14 KlNC KANUN 1940 PAZAR Tayyar Vapuru Geldi gelen saman yü1c1ü bir kamyonun yapılan ıslahatı müteakı üç sene-
2 :- Abidin Daverin yüzmek bildi-Diğer taraftan fırtına sebebile Ça- çarparak altına alıp başını ezdiğini ğini, lik mesai neticesinin nasıl bir in • 

nakka1ede karaya oturan Tayyar ve ölclürdüğünü, kazadan sonra da ki§af husule getirdiğini anlamak 
vapuru Sa.roz tah1is_iyes .. i ta.rafından kamyonun kaçtıgın~ ı yazmıştık. Kaza 8 - Sellin Ragıb'm pürodan vaz. ilzere Akademi Müdürlüğü. talebe-
k lmı tı G d n t,..,... ~ geçtiğini, 

urtan ş r. emı un ~ sa- k b ı "ht" v·d k.. nin ıı,. senelik muhtelif eserlerin-t 24 d Ç kkal nm ur anı o an ı ıyar ı os o - 4 - Necib Fazıl'm para De fıkra ""Y 
ıUn•ı öil• tkl11«1 11ü11.. ot•• lkl•ılı da v. d e land ~ hale vdapurunı· un ye • yünde teşhir edilmiş, tanıyanlar bu- yazdığını, den mürekkeb resim ve gravür ser ------ı egın e 

0 
ugu e ımanımıza gisi açm.aga karar vermi§tir. Bu 1 2'.t 7 20 9 .06 7 24 ı 23 14 49 gelmiştir. lunm .. uş ve ~ftğıdha?e ~öy~e~nden 5 - Peyami Satanın ~laarif v_,. 

- ~ b d ld tesb t edil şt kili oldugun-u, sergi, 16/1/940 salı gii.nü saat 15 Akfa. ~ .,,...k ~ Ya•ı :::; Vapurun bazı yerlerinde rahneler ınn en ° ugu 1 mı ır. le 
- - - - - açılmıştır. Tayyar tamir olunmak Diğer taraftan, kazayı yapan kam 6 - General Besim Ömer'in evlen- de açılacak ve on gün müddet 12 0

-. 
1 37 l.ı: 3• J.7 U318 39 ! 38 üzere bugün lstinye havuzlarına alı- yon da tesbit edilmiş, şoförün aran- diğini, sabahları saat 10 dan 16 ya lcadar 

nacaktır. masına başlanmı§tır. _ . 41Uieniz inaııır DllSIDZt herkese açık bulımdurulacaktır. 

edecek iki cu~ 

Zelzele f elaketzedelerinc ~ 
için dost BeJçika kralı Majeste '# 
berin riyasetinde Brükselde , 
yardım komitesi teşekkül etJlJiŞ ~ 

·t ıe faaliyete b&.Şlamı§tır. Komı c ı.J 
ketzedelere geniş mikyastn yı.ı ~ 

için icab eden tedbirleri aJ.rJlııl' 
zeredir ... Dost devletin bu kıtcl1V 
nas hareketi muhitimizde pc1' 

yük bir tesir hasıl etmiştir· 



14 .. d'p • lltıl 

e 
r·· - - -

urk -Bulgar münase-
betlerinde· inkişaf 

,, H 
e~ iki devlet araaında tam 
bır anlaşma 
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B1r takdim tabir 11esaleslndan 
çıkarllacak ibret darst 

"Belediye tarr.fmdan Mecldlye
köyttnde yap&mlacak 1000 , ... 
takh yeni şehil' hastalıaneshıla ia· 
f&SID& siil'aib başlanacaktır • ., 

İki üç satıra Slğ-.ın şu guete ba.
berinde, üzerinde durulup düşünü
lecek olursa, sütımlara sığmıyooak 
derecede kabarık bir hicran yliktl 
gizlidir. 

( Battanfa 1 ....... ) 

O - Hüsni Tellloğhı: 
Orta okul 1/2 de Mehmed Telli ölU. 
C - Afyon Ziraat Müdürü Slreyyar 
Askeri orta okuldan 6162 Ertuğrul sağ, Konyada. 
C - Sar(yer Bahtiyar/ 
2575 Fehmi Önal sağ, Konyada. 
O - Beşikf.at r~ Ziya .Keseroğlu 

Enver: 
öğı-etmen Şemsi Artel sağ. 
O - Soma, 8§ÇI Melımed ŞenocaJc: 
Oflu Receb oğlu Aziz Şcnocak eağ. 
O - Beyoğlu, AU: 

Sinıdilik , . ' 

Bukadar 
Harb yolu 
Sulh yolu 
ö niimtbcleld aym ilk günlerin

de t.oplaaacak olan BaJka• 
koueyi, Balkan Antantının isUk • 
baUıd tayin etmek gibi ~k ehem .. 
mlyetll bir netice verecektir. 

mevcut,, 
Macar, Yunan ve~~"·-.·~,· " -

. gos av devletleri arasınd!!'I 
Yenı m·· k u 

Sakın İstıuıbul:ı 1000 yatakh bir 
şehir hastahanesini ~k gördiiğU
miizü sanmayın. Kanaatimizce hu 
hastahane l 000 yat.aklıdan da 
büyUk olmalı. Fakiri bol, ha.stalık
hsı mebzul, veremllsi sa:nsız olan 
İstanbulumuzun sıhhi ihtiyacına 
belki 2000 yataldı bir hastahane 

Kuruçaylı Abbas oğlu Hamdi sağ. 
C - Ankara Nooatibey caddesi, Hamide: 
Faika yaralı. 

Bu konseyi mtUeakib Balkan An
tantı. ya rabıtalarını daha ziyade 
l!llkla§tnvak diillya ve Ballawlartı1 
salhündfl en kuvvetli bir imli rolU.. 
nü ifaya b8§1ıyacak, yahud da muh
telif azaJaruu hareketlerinde su
best brrakacaktır. uza ereler yapıhyor c - ....... . 

ıJriYilk [~tarafı 1 i1ıci &ıy{ada] !n . . . 
bu Elçı Nuınan Menem . ~ ğ gıltere elçısı akşam Menemen.ci-
n B~~ ~·ekil ve HariciyencıNoglu o lu Şerefine bir ziyafet vermiştir. 

bile liiyılillo tekabül etmez. 
l\ledeni bir şehir, abidelerinin, 

müzeJcrinin, operasının ihtişam ve 
uııginliğile olduğu kadar amme 

Karadeniz berberi Osman sağ, kalfası Ali Riza yaralı. 
Nafıa fen memuru Feyzi Karapulad ve ailesi sağ. 
İstasyon civarında emekli binbaşı Cerrahoğlu Ahmed yaralı. 
Abdullah oğlu Mustafa Ali ve ailesi yaralı. 

Ttlrklyenln slyaseU malfim ve 
açık: "Ylll'dda snlh, cihanda sulh,,. 
Bugiln ~rlyett JZtırabJan altmda 
inlet.en harbin dı~da bulunuyoruz. 
Ve bu harbin komşnlammz ol&D 
Balkanlan sirayet etmenıesi de en 
birinci arzumuzdur. Böyle bir slra.-

• Q.öseiv f e azı. 
IAkatta bul ano u ziyaret ederek mu. Balkan Antantının Görlişeeeği 

unınugtur 
Bu görU§Ined • Meseleler 

tedilıniş olan re:ı ~°ı:;ğevvelce .n~~- BeJ~d, 13 (A.A.) - A\•ala ajan-
Saat 13.3() verilnıı§tır. sı salihıyettar mehafilden haber a,.. 

Dıti~larına mahsus müessesele
rinin yani hastahanelerinin, san .. 
taryomlannm, çocuk bakımevlerl

aba, hayır ve yanlım t.e§kllituım 

Cimin nahiyesinde Rençper Ali oğlu Haydar yaralı. 
Mezre karyesinden Cafer oğlu İbrahim yaralı. 
Cam!ikebir karşuu fırıncı Mehmed usta oğlu Rıza yaralı. 
Halis, Salim ağır yaralı. yeU önllyebllecek yegane ı ey de 

Balkan mDletlerlnln yekdiğerlne 
çok iyi ve çok samhni bir ııekl1de 
bağlanmalanchr. Ve bu bağlanma, 
sadece "dostane,, bir feL-tlde de ol
mamabdır. 

çisi ve Ba da Belçikanın Sofya el· lıyor ki, 2, 3 ve 4 şubat ta.rJhlerinde 
rıtıda B .. ~an lrlotte elçilik saıo ... 1~ _ Bel~dda Balkan antantı daimi kon 

· .&Q.enenıenc · - ~ seyının y - to ~Yaf et ıoglu uerefine bir apacagı plantı esnasın • 

lntizamfle de ölçilltil'. 
Blzl endlşeye sevkeden sebeb ba 

1000 yatakh tehir hastahanesinla 
lüzum ve ehemmiyeti keyfiyeti de
ğil belki böyle muazzam bir bina.
ya dem1rsJzllk ve malzemesizlik ytt. 
ztinden bizzat Belediye lnpatuun 
bile ya seldeye uğradığl, yahud da 
kısmen bllsblittm durdorulduğu bir 

Gazioğlu mahallesinden Sabahaddin Şenocak, annesi ve kardeoie · 
.. lii. 

Molla Mehmed ın&lıallesinde demirci Salih usta ve ailesi sağ. 
Vekil B v~~erdir. Ziyafette Baş da, Ruma?ya, Türkiye, Yugoslavya 
oğı · oseıvanona 13. Menem • ve Y~anıstan hariciye nazırlan u-
. una refakat eden enci- mumıyetıe enternasyonal vaziyet 

~Plonıatik azaa eahsiyetıer, kor- hakkında ve bilhassa kendi menıl&
ıer eabaiyeııer.;::::: bazıları ve di- ketlerin! allkadar eden iıtler ilzerin-

13u akşanı bulunnıu§lardır. de noktaı nazar teatilerinde buluna,.. 
saat 21 20 d caklardır 

ınencioğlu ile · e 13. Mene • · 
'll'esle Ank Yaıutıdaki zevat eb Bu toplantı, Balkan memleketle • 

13 araya hareket etnıişlerdir. rin1n limdiki milsellih Avrupa ihti
~ Meneıneııcioğlu Pl'da · 18.fının dışında kalmak arzularını bir 

ı essru, BatvekU ve ~bir kere daha teyid etmek ve Avrupa.nın 
ııı 13. Köseivanof 1n . Hancıye Na- da ~ kısmında sulhün idameaine 
ugOSlavya, ~ giltere, Fra.naa, yenı bir Yardımda bulunmak fırsatı-
leri ve y Ya ve Belçika el- nı verecektir. 
.ııdazı UDan maalahatgtız . seırunıalllnl§tır an tara- İngilt.ere Ve Fransa.mu Tekim 
Türkiye elçisi B ~it Paris 13 (Hususi) - Londradan 
llrk elçiliği · r er ve bUtüıı ve Parisden gelen ve henüz tee yUd 

· !llulllnakta: idl~eınur1an istasyonda etm~ haberlere nazaran !ıf:ne • 
B. lıt mencıoglu Sofyaya Fransa ve tngı·ı-

~-~cl ·~• terenin il~~ 
:\'\>el lllatbua 0-&u hareketinden her m"'9..crek bir teklifini de be-
°'kl ben t mümessillerine - ra getirmiştir. 

'llatta buluıını atagı-
"& uştur: Balkaoıar Meselesinin 

nıernı fyak da.ki ikamettnı bana ıı.ı Diğer Safhalan 
. eetaras . ,uu 9tari . 

r.ın en sıkı d ındaki mUnasebetıe-I dı. ~Ii Deyli Skeç gazetesinin yaz 
İllkİ§af oathık çerçevesi içinde taof.°: göre son günler zarfında Mu
ver-;_ . etınekte olduğu intib m: ile kral Karo! arasında uzun 
-~tir. Hakkıında auu aberelcr cereyan etmiş ve bu 

bul, iki llleınleket IÖeterilen k& muhabereler Ciano - Caki müllkatuu 
de ınutad old ğu mÜluulebetıerin. hazırlamıştır. 
nıı idi. Sotya:aki ~eçhlle. çok 88.llıi- Yine ayni gazetenin verdiği ma -
nıenuıuııum ve Ti1r anıetiınden Çok lftmata nazaran Musolini kral Karolü 
tan &rasıııda iki kiye ne Bulg:ır1a ha.rb tehdidi geçtikten sonra Tran -

edeıı btitUn IDelıeJeJer mUlet1 alAkadar ailv.anyadan Macariırtaıı lehine bazı 
bir aıılaYJI nıev h•klallda tam taVizlerde bulunmaya ikna etmiştir. 
bulunuyorum cud Olduğuııa kani ltaıya Balkanlarda sulhUn bozulma
llnı ta..~ . .z...~ • UnutuJnı.az hatıra. maaına aza.mı gayret sarfetmektedir. 
+ .. _.,--.ugqn elqıe!all8 ıcn...ı-.__ -
-:Cillllldan burada -:-YallOl . Yelli Bir Yakla§nıa 
htisnUkabtıldeıı bana goatenıeıı Yme ayni ıuetentn verdiği bir 
nettanna. dolayı 'billıaaaa nıln habere göre Macaristan Yugoslavya 

" ve diğer Balk ' Btıttıı 81 an devletleri arasında 
oıeıı....ı-. .1. 1&7.eteıer, eır-1.._ Y&8I mOzakereıer cereyan etmekte 

""w6lunun ti.. -..uuıa Mene- ve bu mUzak 1 · 
llı&kaı -,.,~ h&kkınd ere en de YugıJSlavya 
•ıllt eler Yazttıaktadır \'e ~ UZUn Mldare etmektedir. Bu müzakereler 

Yer!n@lrf............ Pnie tat- acarista.n, BuJ ..... ...ı_.__ y 
~~. la t:t ..... '"'411 ve ugo• -

-.... Baroı p._. P vya arasında yeni anlaşmallın iı . 

zamanda ~lanaeağldır. 
Emln3ntt meyclaDIDJD tanzimi 

~c;lnln betaatle ytiriiıneslnln sebebi
ni Belediye harb yüzünden başg~ 
teren malzeme buhranında bul
muyor mu! 

Başını sokmal< için iki katlı bir 
mMken inşasına başlımm~ olanlan 
blle ~· ae1 dllşündüren meseli de
mir yolduğunu Belediye acaba na.
sil önleyip de 1000 yatak lstlab 
edf'bUooek muau.:un bir bina ku
r.ırak! 

''akıa beş yerine yinnJ beş sa.r
me bu mnaz:zam " belki haş.'1.rıla
lıUJr. ÇUnkU altın annhtann a«:mı
~ca~ bir kapı yoktur dJyen f'C

dad aı;ıla yaaılmamı~nlır. 
Ukln bu takdirde de Beledive 

lı!\dcesl hiç de seagln olmayan ~b
re yazık olmn mı! 
Şu halde ln!;:ıata hemen başla

mayıp bunu buhnnın Zft.il olma.~ı
ns, yani harbin hitama ennes;ne 
mi taHk edelim! 

Buna da pek imkan yoktur. 7J
ra. höyle bir hMfahaneye şehrin o 
kadar ')lddetlJ ihtiyacı vardır ld 
hu işde harbin sonunu hekJemek 
de~ bir gün bile kaybetmek bü
yük bir hata olur. 
Şu halde! .. 
Şu halde ~hrin Aıhhi ihtiyaçtan 

için elzem olan bn binayı ucuz, ps
hah mutlaka yaphracağız. 

Fakat ~unumu ds ilave etmeden 
ge~mlyN.1eğtz ki lnşa.'iı zaten btr 
hayli Jteelkmiş olan bu t'Chlr has
tahaneal 1!}1 bize bii)iik bir ibret 
dersi de vermll}tfr ve şayed lstik
baJdeld işler lçhı bu denııtcn ı~tifa.
de edebilirsek ödlyeceğlmlz fazla 

Kapalıçarşıda terzi Ali yaralı, ailesi sağ, Bayan Hatice ve ____ .__._ 

Demir çatında çalışan ve Ankara otelinde yatan Mehmed oilu 
Halim oğlu Yahya yaralı. 
İstuyonda Malatyalı Akgilrbilz ve ailesi sağ. 
Topçu alayı saraçbaşısı Nuri önaI yaralı. 
Ask~ orta okul tedrisat mUdürU Hüseyin Klmil Tunalı sat. 
Demiryollan inşaatında tamirat tefi Adnan &ağ. 
Süel orta okul öğretmeni Şemseddin Artel ve ailesi saf. 
C - Cemal Yalın, it Bankası, Ankara: 
Kavukçuoğlu İbrahim sağ, lıazır elbiseci Dursun ve ailesi ölfi. 
C - Vste~en Necati Bayraktar: 
Su işleri ambar memuru Tahsin Bıyık ölU, ailesi sağ. 
C - Reşide, Haydarpaşa: 
6793 sicilde makinist Osman sağ. 
C - Kasab Mustafa Levend: 
Elbiseci Hasan Ali Mustafa sağ. ( DeYallll var) 

Rus askerleri Finlere 
oluyorlar teslim 

·---------- -
Fin kuvvetleri yeni bir Rus fırkasını 

çev.rmağa muvaffak· oldular 

Mlsal karpmızda çok canlı ve va.-
zıh olarak dunıyor. Rus • Fin har· 
hl. Eğer lsbndlnav memleketleri, 
yekdiğerlerine sadece "dostane,, şe. 
kllde ba#lamnam11 olup da, mesel& 
aralanncla bir askeri pakt olsaydı, 
Bas • Fin harbinin patlamaması 
ythde dolman dokuz muhakkak o
lurdu. Ayni lfJkllde yek~rile 
an1a§Duş, yekdljerlne itimadı olaa 
bir Balkanlar birliğinin t.eessttsü, 
80ll91IZ faydalar temin edebilir. Böy
le bir blrllğhı tahakkuku, yekcllie
rfle her ellıetta kaYD8§11Ut ve U. 
bmda Yflkdlleıtnln imdadına k~ 
map hazır 00 mDyoaluk bir küt.le 
~ eder ki ba ktitle Jeabmda ea 
lmvvetB mtlteamzlan bDe muvat
faldyetle kup koymap mukt.Mlr
dlr. 

Balkan Bfrlltl teessüs etmez.H 
ne olurf 

Bu sualin de cevabı ~ ba.•dttir. 
Bu takdirde Balkaa devletlerlnJa 
beDd de her biri k~ oldup ken
disinden bUytlk \-e ku\-vetli devlet-
1erle aulnşmak yoluna gidecektir. 

Helsinki, 13 (A.A.) - Sovyet tay-
1 
ranna mani olmaya azmetmif olduk- BnnUD için belld de gerek arazi, ge

yareleri havanın müsaadesinden is-• lan görillilyor. rek lstlldAU yohmda bazı fedakl ... 
tifade ederek dün iç Finlandiya İsveç muhabirlerine göre, Sala ceb hldara razı olacaktır. BeDd kuvftt
şehirlerhıi bombardıman etmi~lerdir. hesine 40000 kişilik mümtaz Sovyet D mtit.eamz komşulannm tekllftle 

. Tayyareler bilhassa sivil, mülteci, kıtaları yani iki fırka sevketmi§ler _ diğer Balkan kOIDfU)anna brtı 
sairelerin sakin olduğu küçük §ehir- dir. Üçüncü bir fırkanın hesaba ka· c:ıebbe bUıe almap bOnşacaktır. Bu· 
!eri seçmişlerdir. Sovyetlcr bu hare- tılamıyacak derecede hırpalandığı an- nun da tabii neticesi barbdtr. 
katta bir çok tayyare kullanmışlar - laşılmaktadır. Binaenaleyh ortada lld yol pJil. 
dır. 1 Diğer taraftan, İsveç gazeteleri nUyor. ~ yol sulh yoludur Jd 

Leningrad kumandanlığının bir em Lah~ is~o~u Ahava bombardiman- bu yol BaJkan devletlerlnha yekdl
ri yevmisinde bazı Kızılordu unsur· l~n Uzenne sükuta mecbur olduiu ierlerlle tamamlle ulapnw ile 
Iannın teslim olmayı muharebeya bir ~~d~beri .Sovyet .radyo~u • blmdlr. Dl«m ile harbi Balkanlara 
t ih ıı·kı . k ded·ı kte bu nun bilyük bır faalıyet gösterdiğlıı.l sokaeak bir lnflrad yoludur. 
ere e ı erı ay 1 me ve kaydetmektedirler. Sovyet mesajla • Balkaa devletlerlaba kend.Uerild 

hallerden kumandanların mesul tu· n ar sı da F. 1 hakild b. illtl ve beferlyetl saadete ~Gtftretelr o-
tulacaklan bildirilmektedir. mato~ 1:ıa va':we:8 Bu illtim~tom~ laa sulh yolUDu tercih ed~ 

Helsinki Bombardıman Edildi Finler 48 saatte sllAhlannı teslim muhakkaktır. 
Stokholm, 13 (A.A.) -Cuma gü- etmeye davet edilmekte, aksi tak • MURAD SERTOGLU 

nil öğleden sonra 100 Sovyct tayya- dirde Almanların Finleri ezmek il • @!~~~!!!!!!!!!!!!!!~;;;;;;;~;;;~ 
resi Helsinki üzerinden uçarak bom· 1 zere yardıma geleceği bildirilmek • ~ Tavuaut TekUfi 

Beııracı, 13 (A.A, Ol llWikafı tlhdaf etmektedir. Yine bu ilç devlet 

~ Vraaz civarında) - DUn hucıw1. ~da Urtıeadf bir anlqma imza.. 
\Jgn..1-"'- kral Karol U- tlzeredtr, 

~IOICI.. J.. tıaib. ~ 

da bir lllUllkat 1~= Pauı a.rasın. Belgrad Toplaatm.aa 
l'o}a Prens Micheı §tır. Kral ~ Ehennnly8' VeriUyor 
idi İki d refakat etmek Atina, 13 
8 . ~vlet l"eiml bun te bil . (A.A.) -D. N. B. ajansı 
tara MraVizo daıı 119nra diriyor: 

. ıtaralar bbe hiç olmazsa bu ba
k mulan bir fayda temin etmf!j o
lacaktır. Bu da hrnliz bir şehir lıas
ta.hanfJSine malik bulunnnyan bir 
$ehrln hastahsnedrn en·el meseli 
kencJlslne bir !J8hlr gazinOS11 lnşa
sma kalkrş11mama.~1 lüzumudur. 

balar atmışlardır. Düşürülen bom • 1 te idi. den bura erdam, 13 (A.A.) - Berl~-
banm 1000 den fazla olduğu söylen· ShiJ Halk Bombardımaa EdUdl Almanya~~el~Sovyeon haberlere ~re 
mektedir. Helsinki, 13 (A.A.) _ 30 Sovyet hayet bul' -'- et harbinin Dl • 

t · dfln Abo' maauu 9.uudl daha ziyadtı 
Almanlar Da Finleri .Eseceklermlt ayyaresı ya taarruz etmif amı etmektedir 

ve sivil halkdan bir çok kişi ölmUt • Bun be · 
Stokholnı, 13 (A.A.) - Bazı p- ı tür un Be bi, Ffnlandiyaya y&oı • 

yialara göre, Fin kıtalan bir Sovyet j Laııtı•ye de taarruz ~-- lan beynelmilel yardımm A~pa 
~ Sov,et harbi &&bııeaiııi batı --'-- . fırkasını hemen hemen tamamen çe- tayyarelerinin attıklkt'l bombalard a.uaesıne ya. 

lftJrı· ciV&nııdak:I D--• 
?elerdir. latoya A~ mabfeller Belgradda topla-

13u mftlltat ild nacak olan Balkan antantı konferan-

l'eş( giden Yugoaıaglbı evveI Btık - :a büyük bir ehemmiyet atfediyor-
B'rat.ghe tarafı da v Pl'otokol ICtl • 

n ıı hazırısıft-·-· Konferan B ' 

Hastahaneyi evnl yapıp gazino
yu sona bU'akmış olsaydık bugtin
ldl lmkinlar kar,lsında belki ga
zinodan \~bilirdik. Ne çare 
ki gazinoyu evvel yaptık. hastalı.
neyi geriye bıraktık. 

virmeye muvaffak olmuşlardır. Fakat j postahane binası hasara uframııJ arı_ ~~=ette olması ve Sovyet . 
Sovyetlerin her ne pahasına olursa tır. Postahane S-4 gün i§liyemlye • m Sovyetler birliği De Al· 
olsun Suomosalmi felaketinin tek- cektfr. 1::'yaU=dakl ti~ mtlnn.sebet< 

m etmesı endi§esHlr. 

Prens Pauı . ~. .. sa · .ı.tfetaksasın iştirak 
le.vyJ. ...__ U.n maiyetinde Yug edeceft haber alınmıştır. 
tui "'G9VekiU ile n os -

ve Mostantinovıç =larda.n SuJ. lfenemencioğlu Bugüa 

İşte şimdi bu takdim telıirdekl 
yanlış hesabın farkını ödiycceğiz. 

A. CE'&lALEDDIN SARAOOGLU 
&leneıneacı &ı UDnıakta idi, Şehrimize Geliyor 

06&1Utua Zly 13· . 
Sofya, l3 (A.4_ &retlerı . tr mUddettenberi Londra ve Pa~ 

Jeden sonra . .. > - K al dU.n ö~- ri8de 111a.ll ve iktısadi müzakerelerde 
Jeti U )d... l ö 11Julu· :ı.n N .. nıunıı .... atıbı N ~ 1 iye Vekl- ". umaı Menemencioğlu ri-
Cioglunu kabul etm1t':'1'1 Meuen:ıen. ~tindeki heyetimis bugün Bulga-

Baeveku Köeei • l'istandan eehriınize gelecektir 
~un ea.bahJe:of, lılenenıecıcı. Numan Menemencioğlunun ~ ak-

derek i U7.eri TUrkiy;a.:~ret~Yarett, !:' Ankaraya hareket et.meal kuv • 
ade etmiştir uıe gt • e muhtemeldir. 
~ . • ....... p. 
~ •••"c\i •ccea•an-••H- •••••., 

Memleketin --- . .. ...:::: Samsun tütün piyasası 
cıynı zanuı! nıuı, cemiyetine açıldı 
her oııcımo Yardım fıraat s 
ba!frQ n ele geçmez P 

1 arasun, 13 (A.A.) - 23 birinci 
ı-. nıındqn 1~ • nurbcın kln 
rıqrba" deriı ..,n/ad,e ederek . un 1939 da açılan Samsun tütün 

'°""'7'CI ,,e:mbı 2'1lrk llQıDa pıyasasında satıular hnraretle de • 
--..._._~;:~:;...__~:J vam etmektedir. Fiyatlar 94 ile 143 

kul'Uf &.ıypdıdJıo. 

lngiUz h2rmanlanna 
Türk tü .ünü katılacak 

8 ta.rlhll Taymls gazetesinde 
İngiliz tütün sanayilnin en mühim 
simalanru1an biri olan Lord Dül
vataun'un bir beyanatı intip.r 
etmiştir. Bu beyanata nazaran 
İııglUz harmaııla.nııa bundan son
ra rttrk ttitttııü de konacaktır. 

Bu haber İngiliz iktisadi me
h:ı.flllnde memnuniyet uyandır
~tır. FAasen Taymls gazetesi 
bu me\'m U:7.erlnde 3lmdlye kadar 
blr~k mektublar da almıl bolu
nnyonlu. 

Harbe gitmesi yasak adam 

E ylfil bidayetindenberi Cont.e de Paris, Parlat.& 
ve Londrada ayni surette yaptığı bir demart

da muvaffak olamam11tır. HnhfMWJ)abD baf1angıCU1· 
da eski Fransız krallık aile&lae mensub olan prens, 

Brilklleldeld Fransız büyük elçlsl marlfetlle bqvekll 
Daladler'den Fransa ordasmıda muharebe etmek 
müsaadesini istihsal etmek istemişti. 

Halihazır Fransm mevzuau bu amıyu tabak· 

kok ettirmek imkimıu verememektedir. Bunun üze
rine Fransa prensi ayni §ekllde lnglliz kralına mü

racaat ederek uzun bir mektub göndermittlr. VL 

lorJ da gayet umlml bir yuı ile bll 9"U8Ull vöcud 

bulamıfacaiou blldlrmltUr· 

Mukavemet tecrübesi 

G enç Fhı askerlerinin talim mahall . d eks 
riya garib bir manzara erın o e-

ma.mlıe be . . . ile kar§ıla§1lır. Ta
.. yazlar gıy~ askerler, silbaylarının ö

nunde, açık havada ve Bıfınn altında 30 d 
var-uı bir soğuk kar§ıaında sıralan--1-4-- ereceye 

' .ı&&AWL ve yarım 
~t .milddetle ayakt.a ve hareketsiz durmak mec.bu· 
nyetinde bırakılmaktadır. Silbay askerleri kontrol 

etmekte ve kımıldanı9 kımıldanmaclıklarına bakmak· 
tadır. 

Yarım saatteu evveı bayılanlar, tefrik edllm• 
tedir. Fakat, bu tecrilbeyı muvaffakiyetıe bap.rq 
genç Fhılar ook fazladır. 

• 

1 

t 



Rahlfe : f 

FiN ZAF ERiNiN SIRRI 
Finler, Kırmızı Derililerin ta biye
lerini maharetle tatbik ediyorla• 
Fransızca L'iJlustration gazetesinin 

Finlandiyadaki hususi muhabirlerin
den Leland Stowe bildirmektedir; 

Bu Rus - Fin harbi, şimdiye kadar 
bilinen şeyden tama.men değişiktir. 
Sovyet cephesinde insanlar, tanklar 
ve cebhane şiddetli bir israf ile zayi 
edilmektedir. Kızıl askerlerin askeri 
harekatta ne tecrübe ve ne de bir 
faikiyete malik olmadan dövüştükle
ri intibaı vardır. Her balde Ruslar 
masrafa bakmadan seri muvaffaki
yetler elde etmek istiyorlar. 

Fin tarafında, bu harb modem tek 
nik ile Şimali Amerikalı kırmızı de · 
rililerin istimal ettikleri eski müca
dele tabiyesini birleştiren şayanı hay 
ret bir kombinezon teşkil etmektedir. 

Hemen bütün F'in askerleri, sevki· 
tabiileri ve tecrübeleri ve bilgileri üe 
Domil Boone veyabud da Davy Croc 
kett tipinde insandırlar. Her asker, 
15 santimütre uzunluğunda olan Fin 
ha'lçerini taşımaktadır ve unut • 
mamalıdır ki Finler göğüs göğüse çar 
pışmakta miidhiş muhariblerdir. Bun 
tarın hepsi de avcı ve tecrübeli or - · 
mancıdırlar. Finler, Şimali Amerika
nın kırmıZl derili sakinleri devrinde
ki muharebelerde gayet rahat bir §e

kildc hareket edebilirlerdi. 
Bugün Fin ormanlannda dolaşan 

hayaletler, eski <;ete harblerinin bil • 
elimle hilelerini tatbik ediyorlar, fa
kat ayni zamanda otomatik silahla
ra malik bulunuyorlar ve seri ateşli 
toplan da maharetle kullanıyorlar. 

Bu scbebden, auzalı ormanlarla 
kaplanmış Lu memlekette modern si~ 
lahlaı1 layıkile kullanabilecek ihtimal 
ki hiçbir ordu mevcud değildir. Bunun Fin Cilmhurreisi orduyu tefti§ ediror. - , 

içindi~ ki üç yüz. bin kişilik ınük~- dider. İ§te bir müddet evvel bir Sov- bir Rus askeri buzlar üzerine diiij • 
mel Fin ordusu bırçok aylar zarfında yet böliiğil böyle bir göl Uzerinde yü-1 m~tU. 
ad.ed ~azla!~, tank, top ve silah fa- rüyordu. Atış şampiyonu olan bir Fin Bir çok seneler evvel, Finlan<ll • 
lkıyetme ragmen Kızılordu askerle- çavuşu Sovyct askerlerini tek başına yanın en meşhur sporlanndan biri de 
rin~ mukavemet edebilecek vaziyet· gölün öteki sahilinde bekledi. Ruslar, lzcilik mtisabakalan idi. Bundan dola. 
tcdı:· . . , kaçmak imkanı bulunmıyan bir me- yıdır k ibütün Fin genç~eri gece ol • 

Fin aakerlennın ferdi kahramanlık- saf eye gelince, çavuş ateş etm.eğc sun, glbıdüz olsun, ormanlarda tek 
ltı.rı hakkında harikulade haberler Ve· b::ı.§ladı. Kırk beş mermi altında lork [Sonu r inci 8<Lyfada] 
rilmektedir. · 

~nbfunku~~~~~~R~po.m~m~mma~m•m•masmmammma~.~ 
kıtalannın ehemmiyetini anlamak 
için. geceleyin keşfe gönderilen Fin 1 

askerlerinden birisi, cephenin bu kıs
mında mevki almış Rus toplarını gör 
müş ve birçok çadırlann i~erisine gi
rerek, orada yatan askerlerin mik -
darını t€Sbit etmiş, ve yıne keneli hat
larına sağ salim dö~Uştiir. 

!{ayalan ÜY..erincle donmuş buz gibi 

Bugün S Ü M E R Sinemasında 
VERD!'nin ilahi mWJikisini... Operaların ihtişamı... Şayanı hayret 
nıizanse-.ni ve orkestrası... SCALA de MlLAN'ın en güzel sesleri... 

• 
VERD ve AŞ LARI 

12.35 Ajans ve meteoroloji haber
leri. 

12.50 Türk müziği: Seçilmiş saz 

eserleri, şarkılar ve tu.rküler. Sinema artisti olmak, meşhur ol- Bir papaz Edisonun foyasını ııt· 
Çalanlar: Fahire Fersan Refik mak, Holivudun en büyük sinema dana çıkarmak için: 

Fersan, Reşad Erer, Şerif içli. kumpanyalarından birine angaje ol- Mahalaeel methuselh 
Okuyanlar: Müzeyyen Sen.ar, Sadi mak istiyor musunz r. Arphaxed _ hazarmaveth. 

Hoşses, Melek Tokgöz. İşte size en büyük bir fırsat. .. Bü-1 Kelimelerini söylemiştir ... ÇilJ! 
13.30/14:.30 Müzik • Küçük orkes- yük bir kolaylık.. bo. papazın iddiasına göre bu keuı' 

tra "Şef - Necib Aşkın., . Şu dört kelimeyi tela.!fuz etmek, leri hiçbir kimse kolaylıkla tekfııl' 
18.00 Program ve memleket sa.a.t faka.t çabuk süratli ve durüst tela!- demezdi. 

ayan. fuz etmek lazım. Tabii gramofon kelimeleri t~ 
18.05 Müzik: Radyo caz orkestra - Mahalaeel methuselh etmiş ve o vakit herkes graroofo~ 

:n. Arphaxed ha.ıarmaveth. 1 ses aldığını ve Edisonun vaııb 
18.30 Çocuk saati. Şimdiye kadar Spencer Tracy'nin ' olmadığına inanmıştır. 1 
18.55 Serbest saat. (Edisonun hayntını gösterir filmde ı Gençler tekrar ediyoruz. ~t 
19.10 Memleket saat ayan, ajans 1 h~ rolü A yapmak için bu . kelimeleri yağını.za geldi. Hodri meydan, ~~ 

ve meteoroloji haberleri. guzel telaffuz eden bır artıst buluna· dine güvenen Holivuda müraca.3t 

19.30 Türk müziği. mrunı~tır: . . •. sin. ~ 
. Bu kelımelerııı telıiffuz edileeegı ---- = ·-· --· t 

Çalanlar: Fahm~ Fersan, Reşad ah d . KömUrden zehlrlenc'I' 
E R f .k F n rif l li s ne su ur. · . .J rer, e ı ersan, ~e ç • ~ . . . a.JlW. 

• E<l.lson gramofonu icad ettiği za _ Cıhangırde Kristal ap~p .. ,.J 
Okuyanlar. Semahat Ozdenses, 1. b" 1 b. 1 _ ot•ıran AO'avni ve Kirator 1gnıw Ne . Rı Ah k man nınse oy e ır ;:ey o acagına b fi 
cmı za 

18 u.:ı· .. . . inanmamış, herkes sözlerin bir van· iki kadın, yaktıklan kömürdetı I 
salı~l~ Konuşma 'Türk tarihmden lholog tarafından t ekrar edilcliğını id- l! irlenmişlcr, Beyoğlu hastaha.Il~w 

e er.,, dia etmişti.. . , kaldınlıp tedavi altına alırunışlaf"'., 
20.30 Tilrk müziği: Halle türküle- -- --- -- :::::=:::--:::: 

ri "İnebolulu San Receb,,. ı 
20.45 Türk müziği: Fasıl heyet! 

"Karışık program., , 

21.15 Müzik: Piyanolu kuartet No. 
1, sol minör. 

Çal.anlar: Cemal Reşid, Orhan Bo

rar, Zeki Berküren, Enver Kakıcı. 

21.40 Müzik: Cazband "Pl.,, 

22.15 Memleket saat ayan, ajans 
1 

haberleri; Ziraat, Esh3lll - Tahvilat, 

Kambiyo - Nukut borsası "Fiyat.,, 
22.30 AjaLo spor servisi. 

22.40 Müzik: Spor servisi. 

23.25/ 23.30 Müzik - 14Cn.zband 0 Pl.,, 

SARAY si~emasında 
Neş'e v0 se\·imliliği ile hi" tün seyircileri gaşyeden 

e s v 
R O B E R T ROSALIND • 

l'.IONTGOMERY ve RUSSEL DJD 

lı.,ransızca sözlü, hareketli, parlak ve cazib kome<Ude 
Emsalsiz ınuvaffakiyctlerini gidip görilnilz. na.veten: FOX JURNyı 
son d:ınya haberleri. Hususi tab'm la GRAF von SPEE'nin infilD.I" 

ve batışı. Bugün saat 11 vı: 1 de tenzilitlı matineler. 
Yarınki progranı ve kapanış. 

==================::=:=-==============================:::==============::::~~ 
BUGÜN 

MELEK 
Sinemasında 

tlerkesin Seveceği, Beğeneceği, AlkışhyacaO• 

ı Nefis ve Harikulade Fi•r~1 

B-1 RAKl.L 
Senenin en büyük Fransız Flbni. Baş Rollerde: 

l\1iCHELiNE PRESLE 

iŞ K!ZLA R 
HARCELLE OBANTAL . JAKELINE 

DELUBAO • ANDRE LUGUET 

Filme ilave olarak: FORS JURNAL dUnya ba.vadisleri ve GRAF von SPEE zıhhsm.m infilak ve hatifi 

mmnm&&il!mmBmmmm Bugün saat ıı ve 1 de tenzilith matineler. ---------~ 

f UGÜN 

İPEK 
Sis:e ır.asınca 

2 TÜRKÇE SÖZLÜ 
FILrd BIRD~N 

görünen b<;yaz elbisesilc çam onnan-1 Fransızca sözlü ve mu.siki phescrl yar.ı.lnnlar: 

!arının ara~ında bir hayalet gibi ka-i BENJAMINO Gl.GLI .. MARLA CEBOTARI . 
. yıp giden Fin askerleri görillUnce 

1 • ŞERLOK HOLMES 
1 2 • 3 PALAVRACILAR POLiS HAFiY!ESI böyle harikulade ve.kalann milin • . (SCALA de MlLAN) dan 

· kün olabileceği anlaşılır. Bu filmde: SOALA DE MİLAN.ın hak.iki sahnesini görecek ve TRO- Aynca: GRAF SPEE z· ~ISININ MONTYNİJEOOA infil.lkıve batmas~ 
Ruslar orm:ı.nlardan korktukları VATOU.E - TRA VIATA - AİDA ve~air parçalar oynanacaktır. ŞERLOK HOLMFS J.2.SO - 8.10 - 6. 

i~ln, imkan olduğu takdirde açıkta naveten: EKJ,ER JURNAL son dünya haberleri. Seanslar : 8 PALA VRACILA.R 11.- 2. - 4.46 - IJ'.80 
ytirtlmenin tehlikesine bak:m.ıyarak Suare 8.40 da 2 film birden. 
donmuş göllerUzerindenyilrilmekte- 11ız .... l!IZ!l .. lllll•B•uilll· .. saaaamtml•l•v•e•l11111d•e•tetlBnzeiBla~Uılllıim•a•~ainmemle~r~.iiiBım:!llliilı:ımmi 11 .. ıanı .. ım=B1m'l11Bmlmllil'2m .. 1L1~-.. llll .. liil'IA*llllm!lıltilm .. m:l!mlll .............................. :sı.•~-~:J 

#' 

- _ 38 _ tile satm~tı. İşte bir genç kızın~ Mahmudla evlenmek istememesi - Bilmem .• pliba Senlhalara Ö • O gece de UD'vtamıyacağım gece· ilçil~r ıonra da memurlar b~t ~ 
yatının değeri.. kendi namusundan eüplıesi olduğu lııca.k. lmimden birldlr. Evet,. ne yapıp, ya-.lçıkmnğa brelıı-Wv. Hakkı BeYİI 

, - Sor!. . . . Sedadla başka bir şey konuşma • içindir. Zaten Mahmud fabrikaya - İyi ya. ıttsmı pa.cak beni peri68J1 ec"en İsıt-..il Deyi dad, Necll ve di~..r memurlal'· f.1 
. - N~: ?Bell İsmail Beye §lkayet dık. Gazinodan çıktık. . Sedad, benim uğrayıp işin içyüzünü anlamış. Fab- Annem cevab vermedi. Oıı& ht.dl· ı öldü~. Buna kat'i c;eldldo ka-

1 
birer .~.ıld:ıla.·. Nihayet ~pıda ~ 

ettin mı idi· için birkaç yere baş vuracağını söy- rika.nın mildilrl\, Fethiyeyi öteki bo- seyi sordum Birer birer 8Il.lattı. ~ ra.r vermı§ti.ı:n. Nazif lçin de ayni 1 zif goıilndıl. Yanında henüz •.. ~ 
• ..:... Hal_'lr! ~amu~ Uze~e ye • ledi ve üç gUn sonra ayni yerde bu- rlki ile aJ]na. fişne ettiği için kapı dı- ten birkaç ~dür va.kitli vakitsiı: 1 nefret ve kini duymuyor deği1dim. denecek yaşta k . .mral ve güz.elci 
~ .ede:-ım kı tek ke ıme soyleme • luşmak Uzere aynldık. şan etmiş. Ben Löyle bir evde nasıl evden çıkıp geliyormuş. Anlaşılan Fakat 0 budala aı.c. L1t ~ir ~· bır kız vurdı. &a,.-ı ll:tiyaı1: 
~. . O gece eve döndüğüm zaman. garib otururdum? diyordu. camie gidiyorum diyerek gittiği yer ~nnken.vazifesi görmUştU. ~mail Be- - Hatice! dlye mı.ıldandml· t 

l 
.-damBen ddevil~una emmim. Nazif de bir manzara ile karşılaştım. Annem- Zavallı annem de zayıf mantığı Ue SenJnalarmış. Nihayet orada kendi- yın sinsıazifce ve aJçakça kurW~~ ~- Konuşa kontl(ı. beni görnıed~.e 

yı a eg .. 1 da,.,ı·- k . . b" . te . tik b .. Iarda. v e alan vv bu vazifesmı aa- ntınıi ...... :ı p 1 . .._ıı _.OY. .. . ~ . e wı.u avga ediyorlardı. Dadım beni müdafaaya çalışıyordu. Duydu- sıne ır ış mm et ten sonra. ugun . ~ .. k . en g .. , ·.uer. eş en'le ~ 'fi 
Bınıun uze~e ..,eda~ .. 0 geceyı bağıı-a bağıra bir şeyler söylüyordu. ITTım ı:-u sözler beni fena halde mü _ ıçini meydana vurarak karanın bil- b,ıbme itaat eden bir kopek eada-tw- Nazi! zavalli lozcağua hararetli 

anlattım. Nrudfın n~~~ ~nume. çıka- Kulak verdim, benim aleyhimde atıp · ~et..">SSir etmişti. Şiddetle kapıyı çal _ dirmiş. Bohçasını aldığı gibi gördü- tlls yapan bir kukla! raretli bir eeyler anıat.;or, ı-~ ı 
r~ b~a bıçak çektigını, lsınail Bo- tutuyordu: dl M"' ak· h k ildi Ka _ güm şekilde çıkıp gitmiş. Bwıa nasıl yapacaktım 'l lsma.U ğı.z da alaka ile dinliyordu. Doi': ~ 
yın mudahale ederek beni kurtar • m. un .tşa emen es · Ar mi b" k . . . Beyin sefil 'ltilcudiinil düny:ıdan J:t&. te . . . . 1 or"~'' 
dı - . b b" k edi ld - - Ben daha fazla bu evde otura· pıyı dadım açtı. Çarşafını giymiş ve ne ır aç etimle ile tesellı et. rzıye gıttıler. H:!r şeyı rn:.ıy 
gmı ve unun ır om o uguna . . . Fak t h ' d" rd . dad sı1 kaldıracaktım T Bu.:ıun hakkmda A i f · • k .. dı d sP .JI' da' be d , , d , ti 1 marn. Benım nam.usum Yar. Evın kızı koltuğunun altına bohçasım almıştı tim. a ısse ıyo um ki ımm . . ı r~vn acıa .e errur e yor u 11• 

B 
ır. hn e mtıe"~~I Adi~aaSo ansade~ttım. gündüzleri yetişmiyonnu.~ gibi ge - Y" .. h . b . k k b' h . söylediği bazı 13..fla.r annemin tize • benllz tavazzıı.h et..rcL, Ur fiknın 1 şahıslar C:.eği~m.iş, benım yeriJJl~ıi 
enı ayre e e nra. • uzume aın aın, or unç ır ay- ı . . . . yoktu Swce onu illdürme:") u;; .. r1.,, • • • ~ 

' ccleri de evine uğramaz, şurada bu- b k "b" b ktı S ı...~ • nnde kuvvetli tesu·ler yapmıştı. Bil- · · .. "..._..... <:tık ve ki..nsP.iUZ Hatıce kaun o 
ce: vana a ar gı ı a • onra JJÇw h b . f b ik . . yüz kat"&!' vermi. tim t 

. . . rada sürter durur, bilmem nesi mu- ı .te k ktı ·ttt assa cnım a ı adan nıçııı atıl - " • \l. A~ 
- Nazifın maaşına neden on lira kabilinde erkeklerden para alırsa, bu 

1 
re çı ~gı • dığım meselesi haklundaki iddiaya Ertesi gün bir se11k1'2.bii l.eni yine Onları acı~gı" dt. bekledim. 1v~' 

E&Jnmed"ldi •· · · di rt ...... dedi Annem ao-lıyordu• · · · ~ U' 
• 

1 gını §ını anıa.........., • para haramdır. Bu para ile alınan ° · . , iyiden iyiye inanmıştı. Ben de fazla fabriluı.nın ôn' tıe .tevketti. Vak.it ç.aat sc,nra çıktılar. Zavaılı ıcıı ~-l 
Ben. de anlamıştım. ekmeği yemek günahtır. ~te eloğlu - Ne var?~~ oldu? diye sora.um.lbir şey söylcmedeu odama çıktım. ı: .. ydosa y-.kındı. Bir köşeyı;, ~Pki!e- nPşeli itli. Sokn§ın. kalabalık!1~ı.'I 
Nazıf beni tekrar işe alınmak vejkcndisini almak istedi de niye razı - Dadın gıdiyor dedi. .,.,. . ~te lsmail Beyi öldılrmek karan- rek beldemc~e ba.şl~dun. :rılıayet dil bakmadan ka.hka.halarl .. gilliı.Y0 

ına&tiJ0& on lln. zammedilmek aar • olma.dl? - Nereye? ..... Ul o ~dC& verdiw. ıd\lklti' öt.tU. Bı,m.aı mütealnb •vveli (pew.tht ~ 
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Almanya Aleyhinde 
Bir MahkOmiyet 
Kararı 

s~un · ~aray - Beykoz, Fener -
uleymaniye karşılaşıyor 

[Ba!jnıakalcden devam 1 
dını taşıyan resm.t bir makamdan ir
tikab edildiği kat'i surette sabit de
ğildi. Almanya hUkfımetine herhan
gi sebeble düşman hissiyat besliyen 
kimselerin Alınan hükfunetini Türk 
efkinumumiyesi nazarında lekele
mek için bunu yapmış olmalan akla 
gelebilirdi. Hakikaten bu o kadar 
dürüst olmıyan bir hareketti ve o 
kadar çirkin bir cüret idi ki bir sefa
rethaneden böyle bir tecavüzün saoır 
olabilmesi birdenbire akla hayret ve
riyordu. 

Mektepler arasında ki 
FeJik Saı. 'at Okulu, lşı.1r. 

ınaçıar =~~e ~=~tine yapılan 
leehhUrden ° an Ufak bir 
... n . sonra lig ınaçlann b 
ti"n dort sahad b. a u
cektir . ~ ırden devam edile. 
ta. . BugUnJcu ınaçların li 

Jının vaziyetine b' g puvan~ 
nıiyeceği talırrun ır .deği§iltlik ver
spor ve b.lh edılmekte ise '3e 
bir hUkUını assa futbolde evvelden 
itibarla bu~~ek doğru olamaz. Bu 

c ..... en mühim 
rnayı Yapacak kar§llaş -
sarayla bir 

0 
olan ~~v:'etli Galata

Beyk0ZUn Yllnu dıgenru tutmıyan 
dır. rnaçlan oldukça enteresan. 

maçları 
liaeleri 

Galatasaray; 
kazandılar 

BugUn eöyliyeccğimiz sözleri artık 
Türk mahkemesinin kabul ettiği ha· 

kikatlere istinad ettirebi!ecek bir 
mevkideyiz. Alman matbaa.sının me

sul müdürünün mahkeme huzurun
daki ifa.desine nnzaran, matbaada za.· 
bıtanın ele geçirdiği broşlirler Alman 
sefareti matbuat memurluğu tara -
fmda.n bastınlmıştır. Bunları neşir ve 
tevzi eden sef arethaneclir. iatbaa 

G:ılatasara 
Beykozu Yen Yln . tab?i bir oyunla bastığı kısımlan sefarethaneye gön-
tlrdır. Bunun~esı dn.hn çok vaıidi ha- dermektcn başka bir şey yapmamış-
}) r taktikle k u bc~ber Beykozun iyi tır. 
li aşırtm ..... uvvetıı rakibini bir hay. GörUlUyor ki tereddüde mahal kal-

....,. ve mü kül rna"ı da nıu k·· vaziyete sok· 

1 
mıımıştır ve Alınan sefıı.rctinL1 Al-

Tak rn undUr. ım takını manyayı hiç alakadnr etmiyen bir 
ta BeyJ~oz nıu\~~~~ı~· cak bir maç- Gala.tasa.ray ve lluailim mektebi t.almnla.n bir arada.. meselede kim bilir ne gibi maksaJla· 
mukabil .:ı • olamaz. Buna . . . ~. a·•n.rn adama'>. Mcktebınde hıçbır canlılık göremedik. ~ .. ,...-----------....... ra hizmet ederek Türkiye cfk5.nt • 
• ursa ve bUt ır oyun tuttu- ı · et . . . . . ini - L • eli kı b. un oyun müdd tin .... uvv ıtıbanle rakıbınden çok üs- B .. kü mumiyes t<Uınk fiilini kns suıet-
B~r dd~fnrı tatbike l 1.., .: d c!: ?1

• tün ~lan Galatasaray bu dewcyi ta- ugun spor te frtikfi.b ettiği muhakkaktır. Bir 

ko-n·- ?f:ır:s da şöyle Yapılab"U Bır. ınamıle tek kale şeklinde oynadı. harekatları· \dostumuzla sefarethanenin böyle bir 
.. ~, ıkı ınsa d ı r. ey tı . . D 

içini tutnıru Y ı G latan:ırayın iki .uncı evre: hareketi kendisine n.ısıl yalnştırabil-
Barnyın iki ıdır Bu · kild" Gabtn- Bu devre kuvvetli Calatas:ı.ray ta- Şiı;lide: lstanbuİ Atletizm ajan- eliğini konuşurken, o bazı izahat vp,r 
tnuattaı bi nfı?J:-1 oyuncu .. u kısn: n kıı:ıı .~~en Muallim kalesıne indi. lığının tertib ettiği ve iki ka- eli. Parti mülahaz..ılarının disiplini 

Yok e-:; zıyctte knhr. ~orduncı: dakikada soldan Billen • tegori Uzerinden yapılacak bozduğunu, gayrimesul parti :ıdam-ı 
lal'da aoı eykoz dal:ın. ilk dakika- ın ya~tıgı akın kornerle neticelendi. Balkan krosuna hazırlık krosu. lannın ve ııehrimizdeki Nazi teı;kila 
dağ-nık b~tmak evd:ıs na düşer ve Btile~dın çektiği korneıi Aydm gü- Bilinci kategori: 7000 metre tı şefinin bildikleri tarzun lıarehe:. 
nin Bcyk ır oyun tutturursa netice- zet bır kain vuruşilc üçUncil dakika- lkınci kategori: 3000 metre 
rnuhtcm,.~~r aleyhine dönmesi cok da ağlara taktı. I.Ag Maçüırı 

ettikJP,rini, onun için bu gibi çok miı· 

11 
nasebetsiz ve yersiz taşkınlıklnrın ro-

1 kua geldiğini anlattı. Bu bir iı:ıkikcıt GU .. un·· :ı.·· Albncı dakika Bülcndh ortaladıg-ı Taksim Stadl: 
" 1,1\ınci .. h köYlinac Y 

1 
mw lm maçı Kadı _ topla Şalıalı plase hir şUUe 4 üııcil go· l{aragümriik • P. Yılmaz 11 

leYJnaniye 
0
P1 ncak Fcnerhahçe _ Sü- 1U yaptı. Vefa _ Hilal 13 mıdır, yoksa ortada d•jnen bir dc<li-

2:>.nıaııla.rdı:ı. ~nu~ur. Fencrbahçe son Onuncu dakikada Şa.hab bekleri Galatasaray·- Beykoz 15 kodu mudur, buralarını araşb.rruak 
tnI.ırt:ır. Bu bo:~ı b_ zuk b"r hal aı _ ve kaleciyi de geçerek beşinci golü Lig Ma.çları ve dü§ünmek bile istemc.yı'7.. Çlinl 1 1 
~e rna~lüb 

1 
ugun Süleymnniye- yaph. Şeref Stadı: bizi alakadar etmez. Böyıe ~ir ~l'\ar-

ıddia ediıe;e::k kad:ır ileri gıttiği- .. ~n iki.nci dl1kik:ıda Bülend soldan Yeni Yıldız • Ortaköy 11 şi hiçbir şeyi değifjtiremez ve resmi 
nn s.:u-1 lac·verd de myah bcyazlıla- onundekılcri geç,.rck sıkı bir flitle Alemdar. Beylerbeyi 13 makamların m~u:iyetini izale ede--
let:Jnesi de imk· bkınıı bir hayli ter- altıncı golU yaptı. lst. Spor • Topkapı 15 mcz. Binaenaleyh, bu sözleri b'.r ta-
SüieYtnaniye ::ı:1:o ha.""fc!nde değildir. Galatasaray kalesine top bütün o- Lig Maçları rafa bırakmak ve tcnkidlcrimizi sırf 
7P-n galibiyeti en :n ~~~erbahçeve yu~l mUddetince bir defo. gitti. Fenerba.hçc Stadı: ı mcsul rnnko.mlan te'1cih etmek ızo-1 
ıatıra getirnıclidir ımal ol:ırak tıncı golden aonrn. Galatasaray Beşiktaş • Altıntuğ 13 rarmdayız. Çünkü mesele alelB.dtı pro-

ı<.=vveıa az bir f · , biraz gevşer gibi oldu. Nihayet yir- Fcnerbahçe - Silleymaniye 15 

1 

pagn.nda ~erçevesinden çıkarak tama-
:na k, belki de bcrg:ı:la mağlUb ol _ mi ikinci dakikada sıkı bir tempo ile Lig Maçları 
eeyaz !çin bugU b.ıc kalınak Sijah oyuna. tekrar devam ettiler. Balurköy Stadı: men Türkiye cfkanumumlyesınb hu-

tir. Bunun i~ir. c!~ r,.~: :n~vaı::akiyet- 23 Uncu dukiknda Aydın k'lle ya- Hahcıoğlu - İstiklal 13 1 zur ve sükfınu aleyhinde fena lnr 

kınah vn Melih gibi ı. nnı gerı o~.:ıat- kınından 7 nci go1U yaııtı. Rumeli Hisar - Akınspor 15 kasid rnahiyctindedlr. Resmi mnkam-
arşı ıın· trh sezi bir santrt 26 . !arın hr.iz oldukları "hudud haricı,, 

h . ' afın Yar& . 0~ ncı dnkıkada Bülend 8 inci go-
~nde OYnarnaııcfu.ı ~ıfo. Uc bek ili soldan ıııkı bir ~Utle yap ... 1. palı köşeden attığı gol oldu. imtiyazı ndh takibata Jmkaıı hınk-
~ a.~ı dl)lnYtsile t ar. erın çimen Muallim l\lf>kt<"bi - M hmt'd V - Biraz sonra Sanat sol içinin ~ütü masa bile böyle bir tecavüzdezı dol-..-
enerbnb~e gibi te~p~ ~ sıçra~.ıa.H! hld Nihad p *hl Ec , ! dire~n alt köqesine çarptı Yeticwn yı milletin efkfırıumumiycsinin duy 

n:" bır '-nlru • . , • e , ~\Tanus, v· o :. . ~ 
rı ıçın mer, Leml, SJphJ, Htiseylıı. 17 ~ol bek üçtlncU sayıya mani oldu. T~p duğu tecssi\r ve teessüf !ıisleıini ifa 

ortalarda dola.~ırken oyun 2 _ o Sanat de etmesi her 1.ama.11 kabildir. İyice 
Okulunun lehine bitti. düRlinUlUrse. bu teessi'.r ve ~9Uf d-' j 

T AK J M LA R : bır mahkemeden sadır olmu" m:ı.h·ı 
.,.. )""A-'·'d ...._hl Al a İh kumiyet !tadar tesfrii bir "tıanct'flr .. , 
~1§ IKınwu - .aı1. r, lDlC , • . ,.,_ nJ .. 

1 
im teşkıl etmek llttı7 .. a eder. 

san, '-'Cm , n munmer, Ras • , 
Saban Nihat, Turgut Vt':rscl Ahnnnyanın Türkiye aleyhinde;d 
~ğnıİ. ' · • düşm:ınlık hisleri yalnız TUrJ:iye hu-

Sana.t Okulu _ o h il ·dar dudları içindeki t.alırikleı le kendlsJni 
r an, a.~ ' ·· t · G ' d B ı· rad Sıtkı, RtZa, Adnan, Mesut. 1'fus- gos ermıyor. eçen.cr e er.m -

tafa, Ziya, Hafi, Halid, lsmaiL yosunun TUrk hilkumeti tarafından 
ŞEREF STADINDJ.Rt MAÇLAR takib edilen siya.setin urarlı \"e ha.-

Işık 2 - lstiklil o talı olduğuna dair sırf memleıtctlmt· 
Oyun mUsavi bir şekilde başladı. ze hitab eden tiirkçe 11- ıriyatmian 

İstikla.J lisesi bilhassa sol taraft:ın bahsetmiştik. Rumca bilen bır dost..a
Tarık vasıtasile çok güzel inişleı· ya- muz Berlin radyosunun Yunanlı dosı. 
pıyor. fstiklilden Hüseyin ve Celal ve rni~ttefikleıimi~e hitab roerek on
mUdafaada çok güzel çalışıyorlar. ı- lan bıze karşı düşmanlığa Re·'k Vu 

şıkhlann tistüste akınlan arasında ilk tahrik için uğraştığını nnlatt.. Yu-
Maa1Jbn IDekt.eba haftayın golsüz bitti. nanlı dost ve komşularımızla esk~ he-

_,~ bir avantajdır . kalesi önünde bir Gal .ta.saray akını 2 nci devrede seri bir akınla Nizam sahlan tasfiye ettikten sonra v-ereyan 
leYnıanıYe to · Bu itibarla su 1 . .. . eden mUnasebetlcrlmfz milletler ara-
lıdır y pu kaldınnağ ba • CI, Mehmed Işıklıların ılk golUnu yaptı. Oyun mü d eli .. Ulilr bi mimi t 
lar · apaca«1 akınlara ~ kma- Galata.sara :__ savi bir şekilde devam ederken Şe- sın a na r ~or ~ 88. ye 

Ortadan değil da.iına gelince, bun- A Y Necml, All, Talat, ref vasıtasile Işıklılar ikinci gollerini hattA kardeşlik derecesıne yilkselm.iş 
Pıhnaııdır. Bu BUretl açtkt.an ya. hld.11"111, Mahmut, Bedri, Ay- de kaydettiler. olduğu için Alman!ann ara.da bir ıui· 
lkll beki kale 6nUnd e &nlaşaı:nıyan duı, Şa~ Nuri, Blilond. tıc· ,.A _, tı· lı .1 tefehhüm doğurabilmelerindeı> hir 
ar ki bu en dağıtnu . Sa.na ı ı.üfüJ.ın gayre ı ~a şması ı e o- . , , . ~ 

l'kedir da ıı-ener kaleat 
1 

ş. oıur- t Okulu 2 - Şişllterakld O yun bu şekilde bitti. Hakem Şazi Tez- endışemJz }~ktur. Y~~ butUn ~-
n..ı ........ ~- çin bır teh OY\lna, Sanat k 1 b 1 dı V can çok . . idi manyanın turlil türlü lisanlarla dı!•ı 
-~y 8 _ 

11 
ilk dakikadan i 0 u u ~ a · e ıyı · gelerek Türkiye aleyhinde ge<;eli 

Saat 2.30 da a.llhn Mektebi O Yerleşti 3 . . tibaı:en rakib kaleye ı~taııbuJ Usesi O - Ticaret O gündüzlU tahrikat yaptı~nı kaydet
kı bir akınla b~~a 8'-18-tasaray sı- satı ka~ırdı ~Ul d~ldkada soliç ilk fır Birinci devre seri fakat milsavi bir mek isteriz. Bu.'lda arzu ~ttikleri ka 
da bir Galatasaray ~Uncu dakika. Yeşil tak~ h~kC:ı topu kornere attı. §ekilde oynandı. fstanbuldan Cezmi dar devam edebilirler Fakat hiç ta.
Yaptığı çok giİzcl bl da Blilendin lS in::i . a un oynuyor. ve Ticaret-ren Yunus bilhassa tema· bammlil edemiycceğmtlz bir şey var-
Yan Aydın ilk ı· r ortaya ayaıc ko- n-- . d~ d~kıkada Şişlitcrakki 18 pas yUz ettiler. sa durus·· .. t im h ketlen· Tür. ki-
Bo go il yaptı ~nn e hır faul tı S • o ıya.n are 
hil.nra ~YUn tnmamne G . Bundan santrhafının attı• ya/. ·. anat o~lu İk!ncl de;rede İstanbullular mütc - ye dahilinde t.ahammilliııniizil taşıra-
BU~rni~etUe <;U. Bılh:tasar:ıyın den gol oldu. gı nkık sol kaşe- madıyen h~k~m oynadılar. Fakat Ti- cak kadar ileri götürmeleridir. Mn h-
li duı Yar,tığı ak 

1 
a solaçık Ar . . caret kalecısı Orhanın güıel oyunu kemeden zahiren bir ferd ale)'hind-1 

BU~~Y?rdu. l5 inci ı~a8:ııok tehlike. lan c~:ı ~~~an Şışlıterakki akın- İstanbul Liselilere sayı fırsatı vermJ- ise de hakikatte Almanya hükumeti 

dUı dın çektigı-· k ada soldan 2 . d yaratamadı. yordu. al"yhinde sadır olan mahkumivet ka-
~tU A 0rner kal · . ncı ewede her iki takım .. • aaı~ . JUn hafif b. ~nı:1 içme dllzgün bir 

0 
• ~aha İstanbul Lisesinden Yunus, Siirey- rarından sonra, Türk efkancnumi-

0Bu ~adar UZandı. ır asile top rakki kalecis['llll rl oynuy:?r. Şışhte • ya, Cezmi ve Münir, Ticaretten de yesi bunun elbette neticesiz kalmıya-
iki gQldOQ •o.ura da . sayı adedine r::nı nd~ mudahaleler~ej fevkalade güzel oynıyan kaleci Or - cağını zanneder. Ne demek istediği-

Muallim. en iyi hareketi S 0 uy~r. ?evrenın han nazan dikkati celbettiler. mizı anhyacaklannı Umid eyleriz. 
anat sagaçıgının ka· [Somı 7 inci sahUedel BilMyla Oalilc1 Y.u.çı.N 

Bahlle : S 

~ye t'G~ : nusEY:tN CAHlD l'..ALÇIN 

Yahrıdi k~ndi8i için tehlikeli olan 
bütün karakter sahibi insanlara 

ve dehalara hücum eder 
-to:>-

Siyasi inldşaf amele hareketinin 
kütleleri siyast teşkilata gfrmeğe 
hazırlaması, hatta kamçı drı:Cıesıle 
vukua gelir gibi, onlan zorla oraya 
sokması dolayısile anıele harekdi
ne tetabuk eder. Siynsi te!"Jdiata 
o muazzam dhazmı idame imkftnı
nı veren tahsisatların daimi kay
nağı odur. Fcrdlerin siyazi fa:.ıJi

yctlcri için ':on rol organı odur. 
Ve biitlin büyUk siyacoi nümn.yi3'er 
için adam toplama rom ona mddir. 
Amele hareketi nih,yet iktısacU fil
tnhAt iı.;in mii~a.dele etmez olur: en 
başlı Jcavga ·-asıtı.gm, grev, küt • 
le gı-evi ve umumi grev "ldi al
ona sokar ve siyasi fikrin emri 
altında tııtn.r. 

Sendika ve slu:ı~i teı::kit.a.t, muh
teviyatı en az kü.würlü okuyucula
nnın ~ıyPs~ ·Jfuk:a.:-ına uygun bir 
matbuı.t yarafrrak bir isyan ruhu 
neşretmeJe çnlı ır. Bu ruh mille
tin .. .n a~ağı sınıflarını en ctiretki
rane hıı.rekctl re olgun hır hale so
kar. Vazifesi in.sanlan sevkıcabü
lerinin bacaMığınd,an çık:ıııp kur· 
tarmak ve onl:ın yüksek bir sevi
yeye e.;ştirmek değJ1<lir. Bılakis, 

onların en fıdi iRtıhalannı okşa

nı~. t.Jr. Bu fikri tcnbclliğine ken
di beğenmesinden ha.~Jra bir eş 
olmıyan halk kütlesine hitab ttiği 

zaman, '>ırç<•k Mticder tevlid eden 
b.r src!kUlU.t.;yondur. 

Her şeydC''l evvel i~ c bu ına.tbu· 
n.t, mile istildalın, yüksel, bir kıil
tihiin ve ı.nilletiı' lktısadi m·ıhtrri· 
yitenin ist.ma Cgfıiu gibı telfıl:\ki e
dilebilecek şcylerı • ltnffesine, mt:
te<U5S?b bir lftirn ruh~ ire, hücum 
eder. 

Her şeyden evvel, Yahudilerin 
de,•le e haıctm olınıtlt yolundalri ld
clfa.lr rı önünde cğiunfyen yahnc. 
ehliyet ve ik4-Jaar'ını ve <.tehalan 
Yahudiler için tchlıkeli görilne.n 
bUtUn karakter Mh!bi insanlara ta 
:ırnız eyJt>r. Çiinkt. Y11hudi tara • 
fınd:ın nelrcl: görebilmek için o
nun ııl~yhi:ld" l':.:lunmak lb.zım de
ğildir. Sizde bir gün onun aieyhin
de bulunmayı dUşü~bih:ck yahud 
Yıt'ıu11yc dUBmat:. bir milletin kuv
vet ve bUyUklilğilnU inldşaf ettir
mek icin fikri melekelennizin t!s
tünlilğünU kullanmak imkanından 
r:iıphelenmcsl k3.fid1r. 

Bı. hu~ :dl hi~ hataya d~'lliycn 
se\ kitabıisi her Snsanın fıtri i..\tl
dadlannın kokusunu ıilır. Oı un nı· 
bunun ruhu o!mıy:ın kimse Yahudi 
nia ker.dı0ine dUşman olacağına e
min buhınrr'tıl·iır. Yahudi hücuma. 
uğramış adam değil tanrruza geç
miş adam oldugıı için, y3.ln1:;ı: ken· 
disine hUcum edeni değil mukave· 
met edeni de bir dil.şman telflkkl 
eder. Doğru oldul.A.n kadar da 
eüretldir bu1unan nıhlan kırmak 
ıçln idimale te6ebbUe ettiği va::ı
t \lar merdane bir kavga değildir. 
Yalan \•e iftiradır. 

Cu tudirde, hiçbh şey karşı

snnda geri cekilmC'Z. Kötfllilği\ o 
k.dar muazzamö.: ki bizim halkı· 
mızın muhayyilesinde Ş<>ytsnın 

muşahhas misali, bUtUn fenalıkla
rın timsali Yahudi şekllnl alına 

buna eı-.şmama.lıdır. 

Halk kilt!esfnln Yahudlnin samf· 
mı karakterinden gs.fil bulunma
m, yüksek mnı!lanmızda sevkita.. 
blln:n yokluğu ve zekarun malıdud· 
luğu l>nlkm Yahudiler tarafından 
idare edtlen bu yalan harbiıle ko· 
layca kurban gitmesine St"beb olu-
yor. 

Yil.ksclt S'ılıfiar, ker.lllcrlnd~ 
fıtri olan cıebnnet sevklle, Yahudi· 
nin y lnn ,.e iftira ile böyle hücum 
ettiğ kimseden yilz çeıvirirkcn halk 
kütleleri de buılılahk yahud basit
lik dolayısile, onun hakltında söv. 
!enen kötülUklere alelade ınarurl;r. 
Otoriteler ya slikiltu muhafaza. e· 
de ·ler, yn, Yahudi matbunt mtica
delc:3ini cl'8Criya susturan bir ha
re tet olmak üzere, hnksız yere hü
cuma nSrıyw kimse aleyhinde t.Jlt
bikatn kalkarlar. Bll, o eşek me-

murlar naıannda. devletin otorite
sini muhafazaya ve sUk\1i1 n.sa
yi§i t.emine yarar bir teclbird 
Ynvaş yavaş, Yahur!inin t., f o

dan kull:uıılnn Mark~ ı ıdl5.J or
kusu akıllı uslu kims~lerin d ıa
ğına ıre ıı.ıhtına bir kabus r.ı n -
zaı ası gihi c;öker. 

Bu miıdbiş dU.,mnn kn:- · da 
titremeJe bn.qlarlnr, bu suret ni
ha.vet onun kurbanı olurlar. 

K. -· Yahu<linin <le\•let · de 
hôkimiyeti şimdi o kadar I'· !'ık
kak görilnilyor kf, kendisini çık
tnn nçığn Yahudi Giye füpıa e<>ım
ret etmekle kalm.ıyrrak ırki v 
ya.si telakkilerini en son netic te
rine katlnr itiraf ve izJ.h etmC'kt n 
de çekinmiyor. Irkının bir k mı 

kendi inı açıktan - ,tğ" yabancı 
bir lravim tliye g sll'rir. Mnmnaflh 
bunda da yeni bir yalan irtik:ıb e
diyor. ÇUnkU Sıyonizm dünyn~ a 
Yahudilerin milli ~u ru Filistinde 
tir hiikılrnet kurmak1a memnun 
c.lacağı kanaat.ini verme -e çah~
ken, Yahudiler a. t.allan bir kere 
daha gavet a3ili:lı.r surette aldat 
ımş oluyorlar. Onlnrın Ii ·listinde 
bir Yahudi devleti kurup da orada 
:,er·' meğe hiç niyetleri yol<tul". 
( ı•l:ır yalnız orada şarlatanca bir 
•ibanşümlll beynelmilelcilık t cb• 
büslerinin merkezi te. kılfi.tını yap.. 
maktan ba kn bir ~y d .. iinınü

yörlar. Bu tcskiUl.t hükUınranlılc 

hakkına malik olnca'ktı Vf' başlra 
devlP.tlerin müdafaasından azade 
kal tcaktır. YUzl ... rlnden mnskel&
r''li atmış biltiln habi"!ler için bir 
Stğınak, mUsta.kbel rcr.ılfer lçın 
yl.ksd· bir mekteb olacaktır. 

Fakat YAhud.iler arasında biF 
kısım müraiyan~ bir hareketle Al
man, Fransız yalıud lngiliı olduk
l:ırını temin Pderken, diğer kısmı
nın yilzsilz bir acık kalblililı: iJe res
nıen Yahudi ırkına intJsab iddia et
mt'1 ri kendilerindeki itimadın gıt
tlkçe arttığına ve emniyet içinde 
b Junduklarını kendi!criı.m de t.a
mamen htasettiltlerine bir i§areltir. 

Sair lcavimlerfa jkrn.rın:ı knr~ı ~ 
kPdar mUdhi6 blr p"'rva.cm.lıkll\ 
h:ıreket etmeleri zaf<'r gilnilnii.ı on
lara ne ka.dnr y:ıkın görUndUğtmU 
iı:;bat eder. 

Siyah saçlı gene ~x"nbudi, sant
Jerce, yUzU scytlı.1i bir neşe l., 
porlrunış, tehlikeden habersiz eeuç 
kızın ~ ttzünil gdzetler. llu genç ln
zı kendi kanile telvis etmi'jt.r, men
sub olduğu kavimden onu ~ekip 
a'mı!';'1r. Ynhudi esareti altına aı. 
mJ k istediği u-kın istinad et lği 
temra. ~her \•asıta.yu baş vurdJ'8.k 
n:ah\•etmeA emelindedir. Kadınla
r~a ve genç kızların ahlakını ai&
tehlll bir surette b?zduğu gibi, di
ğer ltavimler ~"sında kanın dllı
nıiş olduğu sedleri de büyük n• 

bette yıkmaktruı çekinmez. Zcııcl
yl Rhin'e getiren hep Yahudi idi 
ve hilA. onlardır. Hep ayni gizli 

maksadla ve IUJ)kar hedefle: Net. 
ret ettikleri beyaz ırkı ~ezlct. 

mekten çıkacak piçleşme dolayısı. 
le mahvetmek, onu eriştiği ytl.kse]f 
medeniyet ve siyaset sevJyeelndal 
dUşUnnek ve ona bAkim olmak. 

ÇUnkU ırkı halis, kanının 1rny. 

wt•nı ınUdrik bir k9 ·im h! :btr za

man Yahudhıe boyun cğ?mez. Ya
~ud! bu ·tiıJy'-<la. Jlelebed yalnız 
m•..e-.ı\i"ı 'n e.f cndJr.! olıı,.aktıJ'. 

Onun için. muttasıl fercllerl 3 .., 

hJrlemcJr Fure'1le ırkla. Jn sevlve
ehl' Sl-.!tcmli bir ı.u:-ct~e al~•ltm~j'a 
ç.ıhŞ'lr. 

Fakat;, eiyr.s:at bakımından, de
mok?-asi fıkrinin yerine proletarya 
~r.tatörliığ-1.: fikrini ikr..me .1m~ 
başlamıştır. · 

Markf.'lt;ıların ~ldlatlı k'. ~eı;ın· 
dl', Yc~uc'i. dem krasiden sn.rfına· 
z:ır e: mes· ·e imkdn veren ve kt!ll· 
disinı "ıavbnlcri dlltmtörce, anif 
mevcudiycıı ile., inldyad altına al
mağı:ı ay:u sııreUG .nuktculı kılaD 
lilihı bulmuştur. 

{Devanı.t a«l 



,. ..... ,. YEN IS.ABA& 

Geyvede f elakelze- Giresunda yeni vali 
delere yardım işe başl~dı 

Geyve (Husus!) - Hareketiarz fe- Giresun (Busust) - Sıvas valili· 
Hi.ketine uğrıyan yurdd.aşlanmlz için ğinden Giresun valiliğine ~yin olu-
k.aza ve ınül8.ka.tından toplanan iane nan Bay Muhtar AJanan ~ _?lma.- NOl GS YAZAN: il. Sami I<ARAYBL 
(1910) lira 45 kuruş ve 1024 par~ sına. rağmen memleketimlzın uğradı· di te-

w ız 1 f-•ı:.1.eti yüzün' deıı daha Cazgır, duasını yapbkta. n sonra, ite. krar_ • ayakta bağdaştı. Aliço ~ - t - çamaşır ve elbiselik, Pamukova na • gı ze e e ıı;ı.c&A • 

hiyesindcn teberrü edilen naldd 350 evvel gelerek vazıfesine başladı. Gel ahaliye pehlivanlan takdıme başla- rını bıleyordu. ~ 

KEL ALIC:O iı~ 
LTAN Al~ 

Tercüme odon : M. T • Şimşek lira, 600 parça da. büyük ve ltUçük diği saattenberi fel!kete uğnyan dı. Herkes yabancının kim olduğunu Yanımda bulunan cazgır, beni diil"' 

U rsuz b"ıcaksız Am-_rikan ovala - İhtiyar riftlik sahibi rok mütecs- giyecek eşya tasnif_ edilerek derKıh"' al yurdardıdaŞmllanl maı:ny.ap~anr o~:ayag_apılb~:ak. merak ediyordu. terek: " 'lıı ' ~ •• • 'lıı 'lıı ilk yardım olmak üzere Ankara • y ar a a a.n.aU<J. ıw.ı ~ Cazgır bağırıyordu: - Şevki pehlivan, ne oluyor. 
rında ak§am oluyordu. Ufukta gu • sır olmu~tu. . - . · dıl _ Alalardan çapraz Ha.san!.. - Bilmem! .. 

.. i b" . . .b. al'ut nehn" daha Bunu h"vvan hırsızları yapmııt- zılay genel merkezınc gonderilmı§ • la ar. d w u muş ır çızgı gı ı y .. - .... . • I Fısıltı ba,eladı. ı•'akat; ne Alaln.n - Herif cioğlu pehlivan ogrus · 
ilerisinde Teksas dağlnrı görünüyor-ııardır. Allah belasını versin. tir. Gir sunda zcazelen n bilen vardı, ve ne de çapraz Hasanı. - Evet .. 
du. Ge..'lç kız hayvanını mahmuzlar - Kihya: . . Bir ild gündenber~ n~iye ve _köy· ' 1 ! rl v·• yıır6ınl!?!r P~eve dikkat ettim. Çapraz Ha- - Nasıl görüyorsun güreşi? 
ken kendi kendine: J - Zannetmem diye cevab vcrdı. lerden yardım komıtcsıne teslım e- Halkın heyecanı son gUnlerde sar s:ın fevkalade kıvrak ve pehlivanca - Aliço, şimdi bozar onu. 

- G.-.r kalacagım~ babam merak Şimdiye kadar kimseye dokunmadı· dilen eşya 1500 parçayı bulmuştur. sıntı olmadı?hnda.n biraz teskin ol - • d - Ben öyle zannetmiyorum. 
"":I 1 il cdild'kte sonra o çırpınıJOr u. 

eder diye mırıldandı. Güzel süvari lar. . . .... BlUllar. da ~n ~ n ~ maktadır. Evlerine dönmeğe başla • Aliço, bir iki Ç;ırpındı durdu. Hiç - Y:ok canım. • 
do.ha söclnü bitirmeden arkasından \ - Cım en sadık hır aw:mımdı._D ... - ' sevkedılecektır. Bu fc~ı feliı.kettcn dılar. Çadırlar meydanlarda azal - ehenıiyet vermediği görUlüyordu. - Herhalde kolay kolay boznııU 
bir nal sesi işitti. Başını çevirdi. Ya- ha dün bize hı:sızla~ aıt ?3:1 ızler müteessir olan halk evınde bul~:u1 mn.ktadır. Burada feli!.ketzede kar· Fakat. fazla asabileştiği belli idi. yacnk .. dedi. . 
kışıklı bir delikanlı kızı hürmetle keşfetmiş oldugunu soylemışti. Ha • ne varsa ~eve seve vermeltten çel~m-1 deşlerimize yapılan yardımlara ~al- Ne de olsa ehemmiyet vermediği bu Hakikaten çapraz HaF..anın Aliço ı· 
selfunlıya.rnk: tırladın mı? . lmemelttcdir. . . . . . kımız görülmedik bir heyecanla ış • nclıım onu yağlandınp meydana çı- le ~-;i tam bir buçuk saat kadat' 

_ Affede...-siniz mis, diye sö - - Evet galıba.. . . . ., Yardım komıtesı faalıyctıne dernm tirak ediyor. Her sınıf halk kendi \'a- karmıştı. Rahatım bozmuştu. stirdtl. • 
zo başladı. İsmim Tomdur. Turan - Muhtara h.~ber. verd~nız •. mı · ediyor. ziyeline göre az ve çok yı:ı.rdımlar Y3.- Güreş ba.11n.dı. Ben, arkad11şlurla Fakat bu bir buçuk sa.at :r.arfıll. 
çütliğine nereden gideceğimi lutfen - Hayır h~uz k:ınse~ı ~o~derıh- Kıulirşiııas Bir Vat:md::ış pıyor. İki gün içinde nakdi yardım kazan dib"nde çöküp kaldım. Binlerce da Aliço hasmını beş kere alta al 

· · · · ., medim Hem mister ıfurrı hala mı . . · ek · k l>O.Y""ID dı B" d da durmadan eziyot" soy.ıeı r. sır.ı.l. · .. d" !stnsyon köyünden Sal~11rya ot.eh 6 bın ve gıyec" • yıyecc '7 ~ seyircide laf yoktu. · ır ynn an • 
- Turan ~iftiiği babaınındır, tardan medcd ummanı~ h~!1"e .. ~ .. ~- üstcciri Aziz Oran felaket haberini yekünu binleri geçti. Kahvelerde ve Aliço helfı.ll~malar bittikt.en son- du. Aman Allah! Öyle kemaneler vtl 

.. .. B b 1 - ·· ek isti • yorum Bence bunun gurUltuden ""-9- m ~ . rt ı- 1 . rd ı.: h b ~ aklntlt mosyo. a ama mı goruşm . r dyoda işitince otelhıdcn yatak yor- umumı yerlerde bır po n ~a vcJa ra hasmını sağlı ve sollu el enseler- nıyo u ıu, asmının agırs . 
yorsunuz. ika faydası yok. d b" · g:n ve evinde mcvcud gi~ilccek ne herhangi lıir eşyanın da müzayede le denedi. Trun bu sırada Aliçonun midesi, ciğerleri a~da.n gelecekti·. 

- Evet. - Ne dheti~ı<_:k Jtak 
1
°rtab n. eır::nr cemınaek- bulduysa toplavıp bir balya yaparak ile halk arasında ~~atılıyor ve topia- 1 b:rdcnbire havalanıp uçtuğunu gör - Çapraz Hasan, bir buçul;: saat ~~ 

N" · ,, yet var ırnme c ıa er v .J • • h b"t · b' h ı l · ti. Be§lOli' - ıçın · '" ed" . d kaldırmak esyanın kabulünü Geyve yardım ko- ııan paralar yardım komıtesuıe yatı- ' düm. Aman Allah ... Meydanı s.r - ra, 1 gın ır a e gc mış • ,,. 
- Kendime bir iş arJyordum. ~ • o~ur mu· Ces 1 yerın en ntltesinden istida ile rica etmiş ve nlıyor. Bir portakal 27 lira 10 lm • manlayıp alabildiğine gerisingeriye kere, h~mırun altından kalktı~rı. stl 

hirde pederinize adam 18.:mn oldugu- bıle bata. d m1 d b" . a- komite bu teklifi kabul ettiğinden nışa bir elma 40 liraya ı.nda.r c;ıhı -
1
1 öyle bir gidiyordu ki, gözlerime illa- man olduğu yerde bir sarhoş gıbı ...... 

Ö• d" Hemen a a arın an ırıne on - ' 1 rd z ll Hasan bir aı...-
nu gren un. .. eşya tcsc!elüm edilmiştir. yor. namadım. anıyo u. ava 1 ' 

Genç kız biraz d_tişündü, sonra: du~ Hu di sehre koş muhtara ha~ Günlük kazancı ile ancak kendisi- Karahisar ve Alucra yolu Ta.md~rc 1 Ne oluyordu? Çapraz Hasan, bi - b~rutunu bitirnıi.5, gaddar hasmuıJO 
. - Vah vah. D~ ~eç kaldınız~- ber ver ~edi .. sonra kı;.ınn. ni geçindirebilecek olan Ali Oranın mcvkıine kadar açıldı. Or.ıdaıı sekiz ziın koca ~hlivanı holl:ırınm nrasına elınde oyunca~liolmuııtu.k tJftl· 

kikaten .. a~a til yoancımıkı"~ı tuvttuk. - GörUy~rsun ya. Edit. Vaziyet herkesten evvel yardımda bulunması saatlik mewıfeye de atl::ı.rla gidili - t0plnmı1 tam dolu dizgin bir çapraz- ıj ! ~b~· bul pcli vdanaEğç:cor :ıpcesımıeştille' 
amma uç gwı evve ı.q • j . . · la ·· ·· .. f" .. d yı ır pc ı vun ı. 

Gül
, k .

1
• tt". tchllkeli bir daha yapayalnız gez - takdirle karşılanmış ve muhıtındekı yor. Bıı aylarda Eğribclin açılması- ı surup go uruyor u. . . . d ed · k 1 ktı 

ere ı ave e ı. • . 1 .. ek 1 t . . . • kt Alİ"O ha yen 'ldi ha yemlecektı ... 

1 

ına erse yazı o aca . 
H b. . ·ru·k gı"tgı"de tehli- mek yasak. zengm ere om o m\t.1 uı · mı ve oto işlemesıne unkan yo ur. 'S • ~ • F , __ t Ç H kıllı da'lf • 

- em ızı.m çı ı .. .. . . . . . ı Ga'-Tişuuri oldugum yerden fırla<l::.m. aw.ı apraz asan, a 
keli oldu Hırsızlar sürlilerinıizi çalı- Bu sırada Tom gozune ıl~tı. Alaşehı· l·=n y!:ı:r-i mı Fırtına burada sankı eksık o maz. 'ı .J. • "b" b" l . . d h ec" randı Altıncı kere alta dü.~tü<rU .,,.. 

. - Ne istiyorsun delikanlı? .... ı .... ...ı. a , • • • Bcmm gı ~ ın erce scyırcı ~ ey .• - , . o 

yorlar. . . Genç kız (Tamun) yeı ine ccvab Alaşehir (Hususi Muhabirimiz - Gemhkt·~ pasıf korurı nıa n:ı gelmişti. . . . manw derhal peg etti. Ali~ 
- Ben tehlikeden korkmam, , . . den) - Bu defa Doğu Aııadolunwı ·p ••• l · Ne oldu bilmem! .. B!rdenhıre hır Eğer pes etmemiş olsaydı, 

babanızla görüşiirsem beni işe verdi. b · . ı ı..... ... ına gelen zeizele felaketi dolayı - t _crut>e en m:mevı·a oldu. Benim gözlerim karar- nan hasmını yenmeğe niyeti yoktu; .. 
k bul ed E ı ı - Yolda rastladım ba a ış anyor- ua.q · ı::z ") "'/ ' !)'O . ' r: d d ı ini SIJ" a er sanırım. vve ce ça ıa - , . . . . - f 1 k sile Alaşehirlileı· derhnl yardıma im- Gemlık, ( :ı.ususı - ' t pa 1 dı~ için iyi görememiştim. Çapraz Z:ıvallı adamın mey an a ~ zOI 
tığını yerlerde elime verdikleri ki · ~UIJ. Bı~ıU: çıftlıge muha ız 0 ara ı::arak .. 2000 lira para .. 1503 par· zar günü gündüz pasif korunma tec- '[_1~ .. nn oldu>hı verc!en on adını kadar rükliyecekti. Bereket versin .. hd 
- .. bT . . . gırmek ıstiyor v " ' " l ted b" 1c .,.. o • tl gıdlan sıkılmadan gostere ı ırım, ıyı · b" ça giyecek eşya, .. 80,, teneke pekmez, rübclerine karşı yapı an a ır ma- ö:ıe dof:rru a·.-cı zağarı gibi dört elli.işi anladı. Ve, derhal pes et . 
ata binerim, oldukça nieancıyım. Kahya Jak memnun olmamış ır l .,

300
n ,_.

1 
k k'rd k _ . . va.ffakiyet.e başanlmıştır. Evvelce t 1 Aliço. Hasan pes edince kı.zınıet"il 

- . .. - bey esıo· "" ı.ı o uru çe ı c sız uzum \e . 'b· uç u. . . _,.,,. 
Bu sozlerı soylerken once az s · • • . . • ıı:-ır r ktard b ğd , b 1 hazırlanan camı ve hanlnr gı ı yer - !\liço ayakta ve olduöu yerde du _ Meydan y'!rıni sUratle bırakıp "~ 

atının yelesini sonra da belinde asılı _- I~agıdlar~ var ~1 • ımı? ?_ Elale - .u ~yet 1• ~ı . a .~ a~' u g~:· lcr kfımilcn s.~ınak ittihaz ed'lerck ru:•ordu Ha.smınm n7; ,..:nc bile git- di nleliieele giyindi. Bir yandan dl 
bUyUk tabancalannın sedefli saplan- mın kım oldugu belırsızlcnnı muha- zeytınyagı ıle bır ha} 1ı canlı hn}.,,:a.ı saat 15 de verilcıı :ılann üµ.reti tize- " - · ., · · sövlenivordu · 
nı oı.."adı fız diye yanımıza toplarsak işimiz teberrU etmişlerdir. Haikın felaket- rı·ne lıalk en ı·akın s rın'Lklara iltica mcg" tene>::ztıl ctrrı~r:ıı~lı. l • R. 1.1 h. hl·v ... nmıcı herif 
~ · • · ld d T · · d b' 'b. 1 ·' • • • Alir.nn•ın h:ısmına bır vıın .m': ovu- ı - re va a ı pe ı ... ., 

Genç kız düşünceli düşünceli: var dogrusu, dıye mırı an ı. om zede kardeşlerımıre ynr ımı ırı ı- tı . f S ımı-tardn inzibatı temin · · · · · ., "' · 
··zı · · d ·b· · k be ed · d tm k 1 c nııı ır. 0• ~ n•ı takarak olanca ku•.r\·ctı ıc ha~mını be!.. _ ... ı 

- Fakat sade babamla görüşmek Jakın bu so erını uymamış gı ı rıle re a t ercesıne evıım e e eden polis ve sıhhiyccilcrclcn basl~n . . ·- - u· ·a· T h ı Ça ladı kızan t>eP" 
· · hib" k t1 · ecı· l • - ılcrı dogru fırlalt!"l be ı ı ı. - e ey···· praz 

kati değil dedi. Bu i§lere k8.hyamız çıftlık sa ı _ıne neza ~ e. b. d t ır. kimseler yoktu. kasaba birdenbire O nnda b;nlerc~, halkın heyecana be! .. 
(Mister Jak} karışır, adam tutmak, -1.ş:e ~bstcr dek~I- vde 'hcet• m en Trabzon \'ilayeti o~duva tcnlı:ılaştı ve derin bir sük\ıt aıız ol- d"u·şron' ı·uhu. hir deliruniş balon !!ibi - Hepten. pehlivan ~evki be! .. 

· f · dir Bab çıkardıgı bır tomar acn ı ı ıyar :ı- 1 - • • • d . - · 0 
-

y~l vermek onun vazı esı . am dama uzattı. Çiftlik sahibi kağıdlan k""'reı;::te ç"ı .. ; V - vı·ye"~k du'. bu nncak btr saat kadar e\:am söniiverdi. ln!dsara n~ı·ıyan rul11:ır Alir,oya. :ırada bir sorardım: 
böyle şeylerle meşgul olmaz. .... - u ~ '-'.._ cttı . - 1 Al' a· · ıı.tl 

Zarar k .Mi b k d birer birer tetkikten sonra: .. , ,: · . . 1 durul<hı. Ve. y.ne goz er ıçoy:ı. ı- - Usta, hayatında en iyi pelılı'' 
- . Yb? il s utrayat.sema ar - Alil diye delikanlıya verdi. A- gon~· .. -:.- l Ayni günün gecc.31 <lahı saat 20 de !:ildi. Çapraz Hıımrn, dürt elli olnrak ol •r~k kiminle kıtr.jtl:ıştın .. 

gelmışken ır m racaa e , ne ' k ·· ,.. tccrUbcs i de bir saati . · · el h ı 't ı ] 
k bed . ., ıa çalıştığınız çütlikler buradan çok ' Ordu (Hususn - Dün Trabzon - ışı sonau:mc . · ' bır taYşs.n g:bı bf',:: ona ım lZ a B"l - [Dcvam1 vısr 

ay erım · · . . . . 1 o 1 de\•ıı.m ctb Ye aynı başarıyı muhıı- t'l· c ıa ;. • rdc clıJr.ruldtı -""' 
S. bilir" · . ..,: ... ~ Tom uzakta amma sahıblerını tanırım. Sa- dan lımanımıza ge en um upınar ı ,ten •• onra o ugu )C o · ............ .,,. ... ,,,. .... ,..r.,. ........... .. 

- ız sınız .w.ıou::-r · d Ord 1 ~ f faza etti Baş' a kaza kaymakamı Ze- k tik d y yürUm ~ başl dılar. lde görUyorsun ya delikanlı, çiftliğim vapuru Trabzon an u re ze.e e- · ~· _ _ . Doğrusu çapraz Hasan, ~o tc Ceyh~n halk&' 1 ı~ fa-ı11" 
""iftli ~yana:ı ~tıklan eg~an :rtalık gitgide tehlikeli olmağa baı;laclı. Na. 'Iaketzedekri için kereste, çivi ve yi-

1 
ld lşıb'ln vermiş oldugu gı.ızel ~ır~k- ve usta bir adnındı. Doğrulur, doğ - r· •• tiıtıil 

~--!_akY ·· ~ idi Turan iftl'ği sıl? İşine gelir mi? yecck getirmiştir. 1 tiflcr sa.:,.esınde yapılan bu tecrubc.er ru!maz lı:ısmmı karşıs:na dikilmiş Adana, (Hususn - "\ ı13:Je- . .il 
~ u.uu uzere · · Ç ı , . k ka.zalanndan Ceyhan Halkevı teııJY 
'l'eksasın en büyük en kıymetli çift _ - Ekmek parasını kazanmak her MazhptJSliar vcvm!y Uc de hah{ ta gelecek tehlıkelere ve o- buldu. bcs" ktö 1 . 'ktı d d l t ve-
liklcrinden biri idi yerde tehlikelidir. Hele aç kalmak ç••ır~ı ~ı'ıuor runma teubirlerine karşı hazırlıklı F'akat Çam·az Ha.<itrn çırpınarak bir ~~d Tı _a, .. r,;Krı .. 1 ~ . 

0 .c oru·-". 
' · * 1 ""'' • J.. ld tt" ·cıt· - w.ı. orun or,. pıyesını mu\'~ 

Bir tarafını Teksas dağlarına yas- hepsınden bet.er. •. bulunmak fırsatını c c e ırmı.ş ır. nara attı: fak" tJ te sil tm"şlerd" Muııte' 
lı ak .. al bildi~· d Kahya Jak tekrar söze karıştı. Ordu (Husu.sı) - Cezası az malı 1 K hı el - Hay<li relıi=\'an be' ıye e m .. ? ı. ır ... .art.fi 

lkyia~sü g~zk adan girln~e uzanıiftliky.orb~· puslar 60 kuruş yevmiye ile çelırın Ç ! l l ı ··ı . Al""o 11.ıç, m'ı · ka.bele ,.t·m· cdı·. La'kin siller "Yo~~uk ıçınde varlık ,.,..Ji 
van apı ce ç ı- - Hayvana iyi biner misiniz? h . • d k" b" l l 1 !':. -1 orı t u a ... ın ter:.) rru e:ı 1 l" • " • . mak,. tnbırıne hak kazandıran il"" 

·· ·· d b" kal balık ·· d" Edit (Tom) a fırsat vermeden· er taı nıın a 1 ına arın yı 0 nıa~ı asabiveti son dereccyı bulmuvtu. H:ı.- . • · ~ nasının onun e ır a gor u- . • • , . . . . ... . ~ başan ıle maddi zorluk ve maızeı"' 
ler. Yaklaştıkları zaman bütün çift • _ Buna kefilim dedi. le taş ve agaçl~rln kapanan yoı_ı~ı 

1 

Ç~rlu, (Hususı m~ı1ı:ı.bırımızdcn) san ('nse bağl:lr bağlamaz, bir el en- noksanlı{;!na rağmen takdir ve tı1-'f 
11.k muhafıiları ve çobanları yerde - Slirüleri çekip çevirmek, zap - açmak ve tcmızletnıektc çalışt11 ıl- - hn~a.mızda muhtelıf kollara ayn-ı se ve iç tırpanl:ı. a!tına .~Jrlı. .. ranlıklanmızı celbeden bir yüz a1' • 
uzanıp yatan bir adam etrafında top- tetmek hayvanla.n ürkütmemek 1 maa1.adır. !arak lıalkm para ve eşya olarak te. Iı'ak.ıı.t Hasan alta duşer du.<µnez, l ~ ·ı d · k .. ıardı Tefll' 

' ' be ·· t k b l d ·ır k ·t ıgı ı e per eyı apaımli" r. ..J 
larunış buldular. vaktinde sulamak lazım. Burada tem Çorlu:d :d (105) çlct l vJantil rr.ua mı .a u c. en_ mı_ 1 omı e r1aha kemanede iken bir kol baskısı silde kaza kaymakamı, parti reisi. ~· 

Genç kız kapıda. görünen ihtiyar bellik sökmez dedi. Çorlu, (Hususi Muhabirimi.::deh) ' ve h.ııılay grupu ~tmdıye 1 adar. pa.ra ı ile dönüp kalktı. Ifunum partililer, halkevliler, m~ 
babasından evvel sordu: - San'atım zaten ~obanlıktır mis- - 939 senesi içinde Çorlu cv!enme ola_rak - 3.000 ·-~ıra ve adedlen bın- Ve. çırpınarak bir nara daha attı: tar, civardan gelen davetlilerle ~ 

- Ne oldu Mister Ja.k? ter. Doğma. büyüme Kovboyum. memurl~.runda 105 çiftin evlenme len _a~:ın l~~rruat eşyası da kab~l - Haydi pehlivan be!.. 1na hallcevi rejisfüil Hamdi Paranı~ 
Beygirin üzerinde dimdik duran, - Görüyoruz, iki yanına koca ko· muamelesi yapılmış ve nikahlan kı- etmiştır. Dıger taraftan orta me.t- Hasanm böyle kolaylıkla Aliço gi- ve sahne müdürü Ywruf ve daha ,_ 

~un boylu, ince bıyıklı kihya cevab ca tabancalar sallandınnışsın amma yılmıştır. teb talebesi 20, üçüncü mekteb 15, bi bir pehlivanın altından kalkması lerce Ceyhanlı hazır bulunm'' 
vı,rdi: bakalım onları nasıl kullanıyorsun. Anni Sr.!5.t. Şücaaddin mektebi 16, Cümhuriyet ı herkesi hayretlere düşürdU. Muvaffakiyetli adımlarla ~ 

- Cimi vurmuşlar!.. - lşte böyle mister! okulu 10, ve Velimcşe köy mektebi Doğrusu ben, heriften korkmağa Ceyhan baL~evi temsil şubesi "J{ôt•' 
- Kim vurmuş? Tom bu sözleri söyler söy- çası vardı. Bir kurşunda önce sicimi talebesi de 9 liralık teberrüde bulun- başladım. Fevkalide usta bir pehlivan den sonra Lolc Le Gouriadecden ~ 
- Bilir miyim? Ak§8.n1 nöbet de-l lemez tabancasını çektı. 30 l kopardı. İkinci kurşun tahta parça- muıllnrdır. olduğunu belli eden Hasan, ayni za- ld Alinin tercUmesi olan (~b-' 

i·i§tirecek muhafız onu ölü bulmuş. metre ileride bir dala ince , sını yere düşmeden parçaladı. 1 Yardım kabulüne devam edilmek. manda da kuvvetli idl. !Kucak) faciasını oynamağa J<91"' 
KUI'§Ull arkasından atılm!i. bir sicimle asılmış bir tahta par • ! (Deoomt oor J tcdir.. Bütün vücudilm titriyordu. Güreş vermişlerdir. 

Koğuşum hiç fena. değildi. Ayni O· herhalde ibretle seyredilecek bir lev- Herkes namussuzdur. Herkes kendi sarfederler, öyle açık saçık, acefİ~ 
dada suçlarının menşei hırsızlık ve hadır. yaptığı suçun esbabı muhaffifesini ü- sualler sorarlardı ki, kadını kızart' 
fuhu§ olan 7 kadın daha yatıyordu. lld buçuk ayın sonunu iple çektim. zerinde taşır. ve çok defa dersten kaçırırlardı· 
Hapishane müdüriyeti, kadınlara Mehil bitip te dışan çıkmam lB.zım • Sabahleyin erken saat altıda ya- Öğleden sonra da çalışır, saat ~ 
knr§l rahim hareket ettiği için, hep- geldiği zamall sinir hastası olmuş • taktan kalkmağa mecburduk. Yediye te _serbest kalırdık. Beşten yat~~, ... ~ 
sinin bir arada bulunmasına beraber tum. Geceleri uyku uyuyamaz ol - kadar temizlik yapar yataklanmızı ati olan dokuza kadar en sevdigw-~ 
oturup kalkmasına ve istediği :işde muştum. En uf alt bir hadise üzerim· düzeltirdik, yedi • yerli buçuk arası ~anlardı ... K~~şlar~da Y~ 
çalı§masına göz yumuyordu. Yine de büyük tesirler yapıyor. En saçma jimnastik mecburt idi, yedi buçukta Sıgaralan tutturür.. dedıkoduya. 
koğuş arkadaşlarımdan öğrendiğime şeye katıla katıla gülerken, birden· kahvaltı olarak verilen kötü bir çor- çık saçık hikayelere ba..j.lo.rdık. 
nnzarnn erkekler çok daha büyük bir bire içime ağlamak geliyordu. ntn'iJK CASUS RO!'llANI Tefrika No. 57 bayı iştiha ile tenavül ederdik. Çor- Bizim koğuştaki sekiz k1§i.niıı eJl,. 
tazyik nlbnda imJşler. Harb dolayısi- Bu müddeti boş geçirmek isteme- hadan sonra çalışmağa mecburduk. ğır suçlusu altı seneye m.ahk~ 
le çoğunun cezalarını affetmişler, dim. Koğuş arkadaşlarım arasında çiriyordum. Fakat koğuş dostlarmıla Biz de bu hor görünmenin intika.- Dikiş, çam&§ll', nakış, örgü, yemek, benden üç buçuk ay sonra çıka~ 
Cebheye yollamışlar, geride kalanlar işime yarıyacak olanları seçmeğe ahbablığı ilerlettikten sonra, buna da mını almıyor değildik. Bol bol diğer- şapkacılık, hasırcılık sekaiyonlan tı. Bu sırada aklıma bir fikir ~ 
htı.rbin uzayarak, kendilerinin de ceb- gayret ettim. Doğrusu muvaffak o- imkan olmadL Ne vakit kitabı elime lerini çekiştiriyor, dedikodu yapıyor- vardı. Hazır içlerinde frengililer de .;; 
heye sevkedilınelerini temenni edi - lamadım. Bu yedi ta.neden dört ta- alsam, okumama mUsaade etmezler, dık. Arkadaşların arasında gayri Her gün saat 11 de bir rahibenin Bunlann elbet başka arkada.şı.at1 il 
yorlannış. HattA daha ileri giderek, nesi ikişer üçer kere sabıkalı idiler. dedikodu yapmıya başlarlardı. mer'i bir telsiz telefonu nasıl olur verdiği ahlak derslerini dinlemeğe bulunurdu. Bu gtinnhkAr kadınlJ!l' 
dil§man işgalini can ve gönülden di· üç tanesi de benim gibi daha ilk de- lıeride başka bir koğuşta katil ka- işler, n&.aıl olur bu kadar sUratle dedi- mecburduk. Bu rahibe ya. Rabbim bu burada anlaşır Alman bh iniJl ~ 
llyorlannış. ÇünkU, dilşman onları fa başlanna bu felfil.et geliyordu. dınlar vardı. Bizleri suçlaruı mahiye· koduları etrafa yayar, hayret eder- kalbi . 1 .. .._..... Allahtan k ..:-=-~ bir 'uh ce es "'':'" ~J 

hl" tind · i§l Şah ti 'tib il b" tefrik tabi t tm ı d" en nasır~, or - .. ~e um ane açar, ve AJJ"" · :! hıyde ~der, _kanaa kade ım d er.ldı- • Sekizimiz de güzel kadınlardık. Yu· dı ı S ~ ~ ır ı:raedil . . ~ '( ar- ımZi. t .. .. b" . . J ..nı:.n mi kulan kalmamı§, insanlara nasıl, ale- askerlerine frengi belsoğukluğU ,( 
aı o gfımlığın bu ar ara gı- kanda da söyledim ya .. suçlanınız • . uç u arın en ısı, oca arını yare gunu ınsın n sev6 .....,, lAd .h tl ed nlan d - . . • . ;ş ~ 
m, hUrriyeti selb edici cezanın bil- da fuhuş da var. üç tanesi hastalık· kıskan~lık uğrunda öldüren kadın • gelmiş? Dostuna şekerleme mi getir-

1 
e ~ıt a :. in er, 

0 

11 
:;.:ra y~ latabillrdim ... Bu mükemmel bır ~ 

ylik ağırlıihm, burada daha iyi "anla- lı idiler. Bunlar muayyen zamanlarda lardı. Bunların mikdarı azdı, fakat a- miş, derhal şayi olur. Birisinin çehre- a se~ e me ıç nas çoc ça ug hırdu. Bu kadınlar zaten bu !o" 
dJm. Ve gÖrdilın ki, htir olmak, fev- hapishanenin revirinde iğne yiyor • raını.zda en fazla hürmet gören de si biraz limoni mi? Sebebi mutlaka raşır · . . . yolcusu idiler. Yalnız onlara i~ıo 
kalada gll.zel bir nlmeL. Ne yazık ki lardı. Daha aralarına girdiğimin U- onlardı . arııştınlır, ve bulunur. Herkes herke- Onun _dersı bir rezaletti. .. Y~e ka- rarlı tarafını açamazdım. . ~ 
teneffüs ettiğimiz hava, içtiğimiz su çilncil günü iğne günü olduğunu söy- Benim koğ\ı§, koğu§ların eu az hilr sin talıarri ~emuru. ~rlenmış edebslz kanlar, aca~b aca- Bu fikri kendi kafaınd.ıı bir-~ ~ 
,;gıöi onun da kıymetini ancak eksil- lcdielr, ve bu mUnasebetle de tahtı met göreni idi. .. Biz hem hırsız, yani Birisine bır mektub gelse gözler yıb konuşarak zavallı rahlbenın asa· işl~, blr mahkfun ziyaret güil~ 
dikleri zaman hissediyoruz. Hürriyete tedavide fakat sirayet devirlerini ge. suçluların en yabancısı. hem de f.a- derhal mürselüleyhin yUzUne dikilir, hını berba.d ederlerdi O bunlan ta- allim Erich'e açtım, muvafık g , 
ka~ak uğruna ferdlerin vatanla- cirmi§ frengili olduklarını, en tabit hi§e idik... Ahllksızlann en bayağı- ve çehresindeki işmizazlardan bir n~ rlkl mUsteklıne getirmek için ne ka- Ben de koğuş a.rkadqlarımla f6 
rının dil§man çizmesi altına d\Şna. bir eda ile ifade etpler. s.ı ... Bu katmerli vebal altında inleyip tice alınmıya çalışılır. dar gayret etse, bunlar inadına, ktl!- rlişmeğe '!(arar verdim. J 
•im :fstiY.ecek kadar ileri gitmeleri, Ben ekseriya okuma.kla vakit ge- duruyorduk. Herkes biribirinin indinde kötü.dür. re saparlar, kadını delirtecek sözler [Devams 1)(Jf 
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Hifler İlkbaharda Zelzele faciası sp'?~51nci•yfada) 
Voleybol .Maçları 

8• k h d [Baş taraft 1 inci sayfada] Gümiişhancde De Zelzele Oldu Kabata.s - Dnrü.5§afaka 14 - 15 1 r aç cep e e iki hem~ire ve bir odacıdan mUre~-ı . ?~üşh~e •. 1~. (A.A.) .- Bu ~~e 1 "Kab:ıtaş ;alib,,15 

~iiyUk Bönımot.c -... -ı keb bir sıhhl imdad heyeti yarın Sı- bın şıddetlice ıkısı de hafıf olmak u- H . P tc . 
1 - r~u . ..., .ı."'""" .: yazan: FARUK Ktl'Çt)lt T h 1 • f .. def tısı olmu ·tur l ayrı ye - er vnıya 2 - 15 a a r r UZ a. z 1 r 1 yor vasa hareket edecektir. Bu ekip, e- ı zere uç a y~r sarsın ~ . B _ 

15 K J ı biket :oıntakasında bir hastahane ku- Hnsarat yoktur. "Pcrtevniyal gallb,. umanaan Zeki emir verdi: racak, yaralıların tcdavilerile meşgul Burs:ılılorın Yıırd"":' Yucaülkü - Vefa 10 - 15 
'' l.J d• ( Ba~ tarafı 1 .~nclde ~. c.lacaktır. Bursa, 13 (A.A.) - Erzınca~ ~e-

15 
_ 

4 nay ı, Yukar _Jan a-•Qll.,l'"Q atla.',, de birden taarruza geçmek uzere bu- ZelzeleFeliketzedeleriııiD Yetimlerine laketzedelerinden evvelce şehrımıze 15 - 4 Uı Y' J ıyük bir faaliyetle hazırlandıktan Al- MaB§ Bağlanıyor gelmi~ ve yerleştirilmiş olan doksan "Y. ülkü alib 
· manyadan Budapeşteye gelen haber- Z lzele felaketzedelerinden kocasız üç yurdda.~an mada dün de on üç H d ucaB • . gL " 

ak d e . . A • 1 ay arpa5a - ogazı~ . , !erden anlaşılm ta ır. babasız kalan kirnsesızlere yetim felaketzede gelmış ve hazır anmış o· H d ,
7 

r· M aff Feb 
S k h·•kA t• 15 rta kadar ve 1 . ·ı . t• ay arpa§a - "as ı, uz er, lova u ume ı ma qı bag·ıanacaktır. Dahiliye Veka· lan evlere yer eştirı mış ır. . S d G'' b ' k N det 

. 'k ta kr ata ta maa., Lo' n-..1 od n· mı ua • um er • ec . yollan genış mı yas na ıy - l t'nden gelen bir emirde bu vaziyet- I..ord ıt m(\' a ır B - . . S" 1s t M taf 
. · h 1 t' · e ı ~ . ogazıçı - urevyn, mc , us a, hammill edecek bır a e ge ırnıesı t 1 n bütün felaketzedelerin en ya- Konferans Vcrı~·or S b . N' . H. al'L 

ask A k 1 dan e o a ) B' . . J{ a rı, ı ıyazı, ı içi~ Alınan er~ ma am arın_ kın askerlik şubelerine müracaat et- Ankara, 13 CA:A. - ~:ı~ış ~n- 11 - 15 
emır almıştır. Dag yollarını temız - 1 ·nı'n temin edilmesi bildirilmiş- sil reisi J...ord Loıt yarın bulun Brı -1 

15 10 
"B - . . ':b 

. . . · k" ı · mc <'rı _ • - ogazıçı gau ,. lemck ıçın şımdıden kar ma ın~ erı t: tanya imparntorlugu halkına hıtabenl 
8 

_ 
15 ,gönderilmiştir. Köprülerin asgarı on' .r Adanaya Gidenler Anadolu harcketiarz felaketi dolayı- F l~k •-Ad 

1 
f ti "k k 

- - · .. . t . e a el.LA cer men aa ne yu se ton agırlıgında malzemenın geçme • Ad na 13 (AA ) _ Erzincan fe- sile muavenet mevzuu uzerınde ngı- kt bl d b' 
1 

b 
1 

.. · .. ·ı b" h ı get'rilmesi a • · · . . . . b b 
1 

me e er arasın a ır vo ey o mu-
81?e m~teha~mı ır ~ e .ı . . lfıkctzedelcrinden altıncı ve yedincı liz rndyolarıle bır hıta ede u una - sabakası tcrtib edilmiştir. Ayın yir-
içın muhendısler tayın edılmıştır. k k' · d h d" Ad akt 

parti olarak kır ışı a a un a- c ır. mi sekizinde haşhyacnk olan bu mü-
Küçük Karpatlnrla Macar hududun- gelerek hazırlanan evlere Kızı- Bu neşriyatın saatleri ve dalga u- b k 

1 1 
d . 

d . d k' ntaknda tah naya - d J d sa a a ar şun ar ır. a Denec cıvarın a ı m~ . - la merkezi tarafından yerleştiril- zunlnklnrı nşagı a yazı ı ır: Be ·az Küme: 
§idat yapılmaktadır. Şımdıye kadar ~c;t· Türkiye saati ile 13.55 de 13 metre HJ k k T b 
b tak 'b bir fırka asker gön mı:. ır. 

86 
·ı u u - ı ı ur~y~ . n en - Samsunda 7.elzcle Oldu 97, 16 m. . ı e. .. . . . Mühendis - Mimar. 

l derılmıştir. S sun 13 (AA) _Dün saat o- Akşam yıne Türkıyc saatı ıle 18.25 K K" 
..,. - 1 İngiliz Tayyarelerinin Faaliyeti amdi g~"e beş ·s~iyelik zelzele ol- de 31 metre 55, 19 m. 62 ve 16 m. ıT~ııı t umcM: lli "anık KUçUk btr L d 13 (AA) - İngiltere ha- nu ye "' . ıcare - ua m 

Y&ngm,dQ. Gerdlilere meram anlatıyor" , on ra, . · · . . . . . muştur. Mcsudiyede zelzele sıksık te- 34 ıle, 1ktısad _ Orman. Teııeuı &byor: va ne~arctı tarafın~•" .. bıldınlıyor. kerriir etmektedir. İki gilndenberi Saat 20.25 de de 25 metre 53 ve 4 Şubatta Yap~ Miisabablar 
- Beyefendi dJyonun • . 1 S~rabmın sabununu kurulamadan lngılız tayyarelen d~ akşam, A- ı şehrimize şiddetle kar yağmaktadır. 19 m. 66 ile. Beyaz Küme: 

& 'ası değil.. T?al .. : eımdi pasın yerımden fırladım, tası kafama vusturya ve Bohemya, şımal Alman- K e deniz muvasalası bir hafta- Yunanlstamn Yardımı ı~:r k k M' nı t · .n. Orifer baca k · bel' · d' V• 'b' h p .. · d · t·kşafta bulunmuş ara v :;ı.U u - ımar 
.. ':tUŞinU§. liltfen telef - em~. ~e geçı~. ıl:?m gı ı o yası uze:_ı~. e ıs ı . . .. - danberi kesilmiş bulunmaktadır. Vi - Atina, 13 (A.A.) - Atina Rotarı Tıb - MUhendı.:ı. 

ru ı göSterin ltf . onun ye- kendımı 23 ımdadın ustunde buldum. lardır. Butun tayyareler salımen us-
11
. t . . d telgraf muhaberatı nor _ kJu"b'un' ün haftalık içtimaında klüp K Küm n11 h •· aıye nıüdUrIUğü il _ . .. .. d' aye ıçm e . • ırmızı e: 

ô abere edeceğiz el Ve Wu, wu, wu. Arabamız Banka lerıne donmuşler ır. mal halini almıştır. Kara postalannın reisi eski nazırlardan Kafınas, B. Muallim İktısad 
. YUn OYnıYanla~ • lar caddesine sapb. Heligoland körfezi üzemde _em- fırtınaya rağmen yakında yetişme- :Metaksasın Anadolu zelzelesi felii. - Ticaret - Orman ttııde bir baYancağız: mihrabı ye - Bugün Halid de izinli idi. nk defa niyet d'.'vriyeleri idame edıl".'ıştir. !eri de temin olunmuştur. llnyeye il- ketzedeleri lehindeki mliracaati ve- il Şubatta Yapt1acak Müsalıakalal 
-Telefon masanın r."""Ld k ~larak y~ız baş_ıma yan~m yazı~lı- Hıtler R~syanın Aleyhme tica eden vapurlarla ilk defa posta silesile bir nutuk söyliyerek biltün Be,·az Küıne· §Unuz, dJy So -.u:ı1.un e, onu- gı edecektım.. 1çımde tanf edemıye- 1 Döner l\11 ! · R t leh· b .. a • • 

dön . or. nra etrafındakilere N•m- b' h t haf b' . _ C 13 (AA ) _ "Tribune de ve yolcuların dışarı çıkarılması temın Yunan o aryen ıne u murac - Hukuk _ Mühendis erek ilAve edi --e&&&& ır eyecan, u ır ezgın enevre, . . . . t· te mukabelede bulunmalarını tav • . 
- B' ·· yor. lik vardı Geneve'in siyasi muharriri "Finlan- edılmış ır. la . Tıb - Mımar. Hali~~?:; daha.. Arıt~ıza bakıyorum bu defaki diyaya yardım başlığı altında neş- Amasyada 7..elze1e Devam Ediyor siye eylemış~r. .. .. 

1
. . Kırmızı Kümtı:: 

e ~ona k b • " 13 (A A ) Dü saat 41 Gazeteler ılk gunun yardım ıstesı- Ti t İkt d Yi teınlıı ettik O§U muhabere- gidişimiz hiç öbür sef erkilere ben - rettiği bir makalede eliyor ki: Amasya, · · - ~ . . . redi orlar Listenin ba mda ma <'ar~ - ısa lllaaaauıın ten sonra tekrar oyun lzemiyor daha şanlı §Crefli En önde Eğer Moskova hükumeti Finlan - de Ama.c;yada ve Varay nahıyesı ıle nı neş Y • ş Mualhm - Orman. 
Pok-n y~~~ Yaklaşıyoruz. ı biz can~var dUdüğün' ü ~ önü - diya harekatında düştüğü vaziyeti Akdağ nahiyesinde de 2.45 de olduk- jest~ k~, 8?nrak~· Me

1
t
3
a
7
k
2
sa

000
s vardırd h. Beyolğu Halkeuinde : .ı_ -wıer "-'& kendi ha a1anıı . A 'dd tl' b' tı ı hisse· Bu ılk hstenın ye unu . . ra - V 1 bol Ttını Devamı ~= v - milzdeki bütün vesaiti yararak geçi- ıslah edemez ise Hitlerin Gönng pla- ça şı e ı ırer yer sarsın 8 . . o ey uvasuun 

14civ~ el · yonız. .. Arkamızda iki arazöz bir nmı tekrar ele alrak Siegfried hattı- dilmiştir. Hasarat yoktur. mıdır. Balkan krosuna hazırlık olmak il· ~u bıse(i • 1 ' · l - tertib lt.iğj kroo kan - Kafirin bl-r 
80

Y -:ııyor. merdiven, iki kamyon bizi takib edi- na sığınarak birdenbire Rusyaya dön A ... 'lk t öceel ze:e &Ja~ ıgın e. . . . · 
l.lıladun o yapbgını anladım, yor. mesinden korkulmaktadır. Bu suretle L• d b• 1 ••·er. T tri bugun saat onda ıkı kategon U· 

- Ar ';."""a cesaret edemedim.. Bilmem söylemeğe hacet var mı Hitler bir taşla iki kuş vurmuş ola - Jman a lr . • • urinden Şi§ll sırtlannda yapılacak -Y<>ruın. Evin~ru::uz beyefendi, di. yine göz açılıp kapanıncaya kada-:- caktır. Evvela kolay kolay çıkarıl • t•• k ldu Fın zaf erın ın tır. 7~ ~etre Uz~nde yapılacak o-
-lia g rtalı mı?. yangın yerindeyiz o zamana kadar mıyacagı- muazzam topraklan ele ge- mo or azası o lan bınncı kategon mllsabakasına 

' Yangın nered ., .. Ul d -a b ı H.. · ·ı biraz - ıc..tıırır.,. ha e . • farkında değildim... Meğer bugün çirecek ve sonra da İtalyayı tatınin • • s ı r r ı u ag a u un an usel'll'. 
1 
.. -

- 'l'elılike f" canu.da. !kumanda mevkiinde bizzat kuman • etmiş olacaktır. Tekne sademenın şıd- rahatsız olan Rıza Maksud ı~'tirak et liaYatıında ;:n var 
1111 

?.. ı dan Zeki vannıı.. 1 Almanlar Bir lngmz Balıkçı • • • •• • • • • [Ba.' taralı 4 llnr.11 ııa yf~) ıniyec_ekl~r. Bu itibarla koşunun 
kadar 

80~ kadar alikasız, ouı Kumandan atlıyor, ben de aşağı Gemisini Daha Batırdılar debnden ıkıy~ bolundu başlarına gidecekleri yolu ve ıstıka- favonlen Artan ile Izakbr. ı!ıın. anlı adama rastlaına - fırlıyorum ... Bizim arkamızdan da LonW-., 13 (A.A.) -~ Grimsby i&- Evvelki akşam saat 17.5 ta liman- metleri b~lm~ alışmışlardır.Orın~ Dün akşamki gÜrE'Ş 
. Yan8tn intıaııın kendi . 1 bo~ yeti§iyor. ~ındekı ~ıkçı gcmısı evvelkı ~ da bir deniz kazası olmuş ve bir mo-lıarak_ gırıgtıgı _mucıın,e~ede adeta lstanbul gürcı ajanlığının 940 se. 

<ti ben civar Dıahaliede '."'
1

•de de - 1 "l' angın, sigorta kumpanyasının şımal den ızınde Alman tayyaı:elerı tör parçalanarak batmıştır. Mehnıed , evlennde ımış gı bı goru~mckte ve nesi gfireo teşvik ınilııabakalan Şeb. 
elan fazla alllka duyar •.. büe 

0

1aa bun Y&nındıı Yusuf yan hanında ... Alev.- tarafından bombard?""n ed~ldıkten kaptan idaresindeki 8 tonluk lhsani- harikulôde bir bisae_ ınaliktırl~. Hat- zadebaşındakl SU!eymaniy~ klübUnde Şaşırıp kalını§tırn d ~ ler, rnuthış kocaman canavar dılı gı- sonra batmıştı. 9 kışıden murekkep t" .. Kızılaya aid l08 sandık ta en dondurucu soguklarda bıle kenjicra edilmiştir. Teknik neticeler §Un· 
. Bu e&lada, kuın ··:su.. bi pencerelerden fırlıyor, yukan doğ olan mürettebat 24 saat sandalda y~ .~0 0~~ 

1 
hA .

1 
ol- dilerini korumağı bilen kimselerdir. lardır. 

•Seri girerek soruyo~ Cenıaı de ru kıvrılıyor, yükseliyor kayboluyor, kaldıktan sonra bir İngiliz limanına çıv~ ıle digcrTbahzı eşya adngru· amgıı'dcr- Bütün bunlar, Finlandiyanın, is- 61 Kilo: 
- Tab.k' · tekr f 1 • yük' k t duf!ll halde op aneye o ~ü ikatı bitirdi . ar ırıyor, kıvrılıyor, yıne - çı mış ır. b • . dah T 

1 
tiklalini mUdafaa için ikinci defa 

0
• Kasımpaşadan Mehmed Oktav, :x • IIaıid cevab Veriyor"!' mi? oeliYor.. ' Alm"" Tayya,..lerinin Faaliyeti k':" dalgala_rın tesırıle 

1 
~ ı~e ~u ar !arak girişti•i mi!cad~lede adeıl eli reş klübllnder İsmail Akhulut. :Mch· 

- Bitinnedik .. bitiri. Kurnandan binanın içine dalıyor. 1 Londra, 13 (A.A.) - DUn Alman hucum etmış ve makıne erın .e an~a ilahi silahlar!:> mahiyetindedir. med sekizinci dakikada hasmını köp-
- Bitirin.. Yoruz.. Borazan arkasından ben ha keza .. bo- tayyareleri Suffolk, Norfolk, York-

1
busule getirmiştir. Ve ınakmelerın . bh . • . d F"nl rin riiye g<tirereıı tuşla galib ge!ıniııtir. 

Ben tekrar ev llalıibin ~cu nıiidhi§ bir dııınan burnumdan ahire ve Tayın is ağzı üzerinde faa- stop ettiğ'.r.den _ Blllann t~ınle Sır - Carelıe °" . esı. gensın e,. 1 e _ Güreş klübilndeıı HaJiJ üzer, Be-
j; Bey.rendi eviniz ~ ııoruyoruın: , •ı:>tmdnn içeri giriyor. Gözlerim ya- liyet göstermişlerdır. keciye dognı süriiklennıege başla - nçok hava.cı:ı1'~, talım v~ ter~~~n .. ,şiktaş klübünden Mahmud Taylan. 

v &alı.ibi mihrabı Bl~ortaıı 1111? eanyor, boğazııu yanıyor.. Nefesim Doğu sahilindeki bir mıntaka sa - l111Ştır. den aza"". ısti!ade. temm et ~ mu Halil sayı hesabile galjb gelmiftlr. «lrııYor. Yennde baY&na tıkanıyor ... Mıdem bulanıyor.. kinleri lngıliz tayyarelerinin bir hin- Bu sırada aka! istikamette seyre - şalıede edıln~cktedır. f'.inlenn mgın".1'- fi8 Kilo: 
-

1

ianım 1ıiziııı ev • Ateşin arasından merdivenleri tır- kel Ozeriııe saldırdıklannı görmüş - den Denizyollannın Ok ınotörii lh- lan 25 aantim kalınlıguıda çanı gov- Kasunpqadan Ahmed Yener, Ka~ - ıı..t_ aıı:ortaıı 1111? m~yo~z. Bırden kııınandau Zeki le_rdir· Bir .. Alınan tayyaresi Taymis aaniyenin ııozukluğun~ lıisııetmi!e - delerile mahi""."' bir halde yapıl - BIDlP&fadan Aluned Dalan_. Ahmed 
_ :11lbl bbe dönerek. benı goruyor: agzında yuksekten uçmuştur. Havalrek yoluna uevam etmış ve makıne • mıştır. Gizlenmış olan bu sığınaklar Dalan kafakol ile 9uncu dakikada tUf 
Ben rorta.ıı_. · - Faruk sen burada ne anyor- dafi bataryaları tayyare Ü7.eıine şid- leri bozuk olan İhsaniye motöıiine 12 metrelik bir mesafeden görünmil- ile galib gel.mittir. 
Ev - .lianCi kuını>an sun?.. detli bir ateş açmış ve tayyare doğu şiddetle çarparak ikiye bölmek su • yor. Uzun kıllı, gayet kuvvetli adale- 66 Kilo: 

Pany Bahıbi - lianını. hyaya.. - Şey efendim Biz içeri girdiniz istikametinJe uzaklaııııı;tır. Alarmlretüe babmııştır. Mağnık ınot.örilıı li Fin atlan ile çekllen yüzlerce kızak, Kaauııpaşadan İzzet Kılıç Gllre§ aya' angi kum de l · ·t·ı · hi b' bomba ' ilanı · • ·· . . . ~ arı . ış~ 1 memış, ç ır içinde bulunan çivi ve diğer levazım ormanın dar keçi yollannda geç va- klübünden Yaşar Arkan. izzet ~ Pllıı m - Aııacıoıu · . - Sen vazifem unuttun ınu? .• Hay duşınem~tır. denizin dibine gitmiı ve kaptan da kit askerlerin techizatını taşımakta- sayı hesabile gallb gelmiştir. 'rıt..~' aıgorta kunı - ~ tahkıkatını yap kumandanlıkta ir- Aksıyon Fransez Gazetesi su1 .. "lınil tür. Bunun üzerine <lır. 61 Kilo: ~v 8ahibi tibat tem· t. K tıldı ara gomu ş ı 
Panyaaına . ":"Anadolu algotra kum- _ B ın_ e .: • p . 13 (A ~~ _ Act" Fran _ Ok ınotörü derhal durmuş ve 15 ~- Hayatları müddetince balta kullan- Kasımpaşadan :Mehıned Oktav, 

- Ka 1 ~nı11. D aş üstune efendım.. . arıs, . b .. · k .. dıonbe . ık kika uğraşıldıktan sonra kaptana ıp; mış ve sallamı~ askerler, siperlerin Beşiktaştan Mahmud Taylan Mah • ~. ç ıraya, ışarı fırlıyor ilk rastgeldiğim çaısc gazetesı ır aç gun en n ç k rtanl c:ıır 
A:,,v Bahib' · adama. ' ktad s n "r b tenin atılmış ve u mı:. · gerisinde ve ormanın içlerinde bizzat mud Taylan sayı hesabile ekseriyet 

Ya?.. 

1 

- Hanıın kaç bin lira B. 1 d tel f mkama ır. d• a su .~sae du geda~le edi Diğer tayfa kaza esnasında Ok kendi sığınaklarını süratle yapacak ile galib ilan edilnıigtir. - - ura ar a e on nerede var çı masına ne en mu a e ı m - .. .. _ . f za 
llanını - 2 . diye soruyorum.. ği malfun değildir. motoruna atladıgmdan nU usça - kabiliyettedirler. Ruslnr, ciddf bir su· 61 Kilo: 
J;:y Balılbi -aı: lira~a.. - Karıııda sigorta kumpanyasın. Görin~ 47 Ya.5ında ıtlat olmamıştır. rette çadırlardan mahrum iken ve bu Güreş klilbUnden Halil üzer, Güreş .\raıı Cemaı d;~ lıraYa iıni§.. da.. Bertin, 13 ( A.A.) - Mareşal Gö- :~ şimal ikliminin ııi_ddcti albnda m_Uca- klüb~ lsınail Ak_bul~L İsmail yorgun 11

Y
0

r: Uhaveı-eye kan- Oraya doğru koşuyorum.. Kısa ringin 47 yaşına girmesi münasebe - Adaya gıderlerken 'dele tabyesını bıl~ezlerken, Finler joldugundan Halıl hukınen galıb. 
d - Beyefendi b boylu san sakallı tıknazca bir adam. tile Hitlcr, dün kendisini ziyaret ve Kumkapıda Odun iskelesinde ö · asgari gayret sarfıle ısınmak ve ra- 72 Kilo: 
y" emir VCıin '0 ca ":"Yı ~~ık •. Siz - Aman be kuzum .. Bizim sina : tebrik etmiştir. merin kahvesinde yatıp kalkan ba - hat bir halde. Y~~ak imkAnlannı K:u;ımpaııadan Ahıned Kandemir, 

",'.:'• da temızıetı:' ııöndursıınıer. gouu kurtarın büyük kıymetli Tev - İngiliz Tan·arelerinin Mul'llffaklyeti lıkçı Şakir o•ıu Dursun, arkadaşı lb- ıhznr eylemeyı bılıyorlar. Beşiktaş Yusuf Aslan. Yusuf Aslan 
.ı:..v saı 'b' · ratırn L d 13 (A A ) H 1:> • • • b -••••••••••••••••••••··--•••••••••••• K ıı ı - Hanım . •t . . ız yanmasın. on ra, · · - ava neza- rahim ile beraber Yala ısmındekı a- kilo düşemediğinden bir sıklet yul{a-

m ul'oıııııdan bey 0 ıg~. ti~ a ... Ru- Dıye karşıma dikiliyor. reti, lngiliz tayyareleri tarafından tıkçı kayığına binmi~ler, Adalara Veznedar Ankereye nsını giireşerek yine güzel bir güreş. 
n an;:an bey ne •öyl~ ao;ıuyor? . 1 . - Haydi çekil be karşımdan. Şlın- Almanya üze;ine yapılan baskının itmek üzere hareket etmişleı·dir. gll!1darlldl ten sonra sayı ve ittifak ile galib ilin e;:,. • baea tenıızıen~Ocak sö- ?1

• Tevratın sırası değil diye herifi harb başladıgındanbcrı yapılan en ~iraz sonra suların cereyanına ka - Ankarada mütealıhid Nuri Deınir- edi1'11iııtir. 
Ev n::.o;- lııittını. • ıtl~~rum.. • büyük baskın olduğunu bildirmekte- ı pılarak Yeşilköy açıklarına doğru ağ §irketi veznedarı :Muhsinin 2300 79 Kilo: • 
- Aflaıı! - leıbııie. ~r ~ıyamettır kopuyor. dır. . lsürüklenmeğe başlaını§lar, istlındad- lira açık verdikten sonra !stanbula Güreş klübllnden Mehıned Pckde-rı çıkıyol"I• .. leınarıadık div gı'"I • .,e v~ruyorsun be? .. Günah de- Avust~a vlne .Bohemyay~ gıden ları üzerine oradan geçmekte olan geldiğini, KadıköyUnde yakalanarak mir Beşiktaştan Haydar 1n ....... •nı • -. . .Aral> Ce ' ,,or, Gı§a. mı··· Sınagonu kurtar dedi ·sek tayyarelenn gılteredcn mı yoksa • . . . -· . • --~er. 
- Kılıbık garon.. tnal: günaha 1111 girdik .• Ya ma be ı Fransadan mı kalktığı ifşa edilme - Antalya vapuru yanlarına ge!erek •dlıye;ye venldıgını ve Sul~m'."1 Haydar 14. Uneü dakikada brovle çe. darını ~ıınM:- \qQ IUnnıa bu ka Bırak be • P ··· kl b b w 1n ·ıt ed ha vapura alınmışlar, vapur, kayıgı da bırıncı sulh ceza mahkemem kararııe kerek tuş ile galib gaı .... : ... tir ov "''-UW.. • - nı. me e era er, eger gı er en - . . . ~ · 

- Nasıl bırak y . reket etmiQlerse en az l600 kilomet- alarak Galata rıhtımına getırmıştir. iki gUn evvel tevkif edildiğini yaz • 61 Kilo: 
• • • ayım... anı' or... ":/ tık M h · · Kı lt ktaki G"' kl"b"' O' 

. 'l'ılsını boZUJın Yanıyor be. .• Sinagon yanıyor: Mu- re uzaklaşmışlar demektir. Sekiz aene 
9 

m•hkQm mı.ş · u sının zı opra ureş u unden Halil zer, Kasın bır !iti baea tu uştu. Artılı gltnde lllnın evi yanıyor. 1 Alman tayyareleri lngiliz sahille- Y evmde Sultanahmed llçUncil sul!ı ce- paşadan Mehmed Oktav. Halil brov· btınıar kifi 1 ~ordu... Ji'ak t [Devamı uar] irine taamızla iktifa ettikleri halde, eldu .. za mahkemesi kararile bir arama ya- le ile 8 dakika 30 uncu saniyede tuş-tad!ıe bir 1! nııyoı:cıu bana •• ~ • ' ' • • • • • • • • • • • • lngiliz tayyareleri bUtUn Almanyayı Ankara caddesin~ bir kasab dük- P,ımış Muhsin de, mevcuden suç ma- la ~b gelmiştir . 
. Allahtan bagın lstıyo~dunı... ~~•Aı •~cindi jkaybetmişlerdir. ~anında.çırak Ganıyı bıçakla ve ka- lhalli olan Ankaraya sevkedilmiştir. Agı~· s~klette A~ana raki~ ~· "1ıı ?.. ika !ley ıstemeu hııı Bakırkoyünde Y enimahaliede bez Son dakikada nezaretten tebliğ e- tü kasdıle yaralamaktan suçl_u ~ - mış oldugundan hükınon galıb ilan .,. 
Öğle y - fabrikasında çalışan Ali oğlu Ahmedldildiğine göre, Bristol _ Blenheiın sab İbrahim Şerif Gül birincı agır SATILIK ARS dilmiş soaradan Ahmed Yener ile id-Yotdtıııı. enıetınden Boııra tırq 1 Raııraınan, çalışbğı dairede bez ta- dUn salimen ilıısllne dönmüştür. ceza mahkemesince sekiz seı:e hap- A ... ~ man güreşi yapmışlardır. fını k'lZııııı Ber~ BUrabıııın bir ı:.:- ıır~en ayağı kayarak düşmüş, sola- Nazaret tayyarenin Lillaıeınburg sa mahküın edilmiş, bu kanır Teın .- Bakırköyün ·o ... raıt üzerinde Bu suretle bu temas lstanbııl ve IUağa lıaıır~'._

0

hlir tarafım ııst - yagı t.;hl~keli surette incinmiştir. Ya- hududu civarında 7000 metre yük - yiz ınahkemesince bozulmuşt:'. Şen-
111 

abb 
1 

lira . Ankara n.ıntol:nl ,.. nru .. n la :;-•pıla-
'l'Uirrr; &CUUYordu ki... ura.Ja.. ralı, Şışlı Çocuk hastahanesine kal • seklikte dört Alman Messerschmidt fin muhakemesine nakzen dun ba • · mur aı )a s:ıtıııl:tu. cak ve bize Balkan mü, hL '•J.ları içm 

- llııun bir zil Çaldı.. dı~lmıştır: tayyaresinin hücumuna maruz kaldı- kılınış, yine eskisi gibi 8 ~~ ~pse Münıeaat. Yeni Sabah'da hail. seçilecol: mıuı tı:kıı~ h kkında bir fl-
dag §ırketi Vezneda.rı Muhsinin 2300 ğını ilAve etmektedir. mahkılmiyetine karar verılmı§tir. -- kir ve: . ı •• :. < 1 . ..., ur. 

l 
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SOLDAN SACA : 
l - Geçici - Fakat. 
2 - Iföyün büyüğü. 
3 - Beyaz - Şart edatı - Asmak -

tan emir. 
4 - Keskin - Bir harf - Dilz yer. 
$ - Denir - Vücuddeki şiş. 
6 - F.dat - Elekten ge<lirm~lr. 
7 - B:iyUk - Yeşillik - Yol. 
8 - Bir edat - San'at - Uzaklık i

fade eder. 
9 - Kabile. 

19 - Faydalı bir hayvan - Arru. 

YUKARID \!· AŞAGIYA: 
l - Ay - Bır hububat ölçüsü. 
1 - Mısır hükumetinin merkezi. 
3 -- Akmaktan emir - Bir edat -

Haya. : 
4: - Demiryolu - A~f edatı - !el -

kih. 
CS - Alev lekesi - Hararet vah:di 

kıyasisi. 

i - Asillik - Ilir nota. 

YENISABAR 

ANI TESiR 
BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, 
ROMA TiZMA, 50GUK 
ALGINLIGJ, KIR/KLiK 
ve bütün 
LUzumund• 

ağrılarını derhal keser. 
gUnlle s kate •hnablllr. 

Hendek Sı<lh Htd .. ıtk Ilfahkemes~.
den: 

Tu .. rkı·ye Tı·ırı·k ve Yapag"' 1 Hendeğin Dereboğazı M. den oh.p 
halen lzmittc Singer kumpanyası mü 

J 

" ' > . .. 

POKER Traş bıçakları 
Dünyanın en iyi ıraş bıçaklarıdır. 

Tra.., Bı~aldan ge•di. Her yerde bulunur. Markasına. dikkat ediniz. 
Deposu: ,Jak Dekalo ve Şür. Tahtaka.le No. 51 - 1STANBVL 

Bl·rıı·g"' ı·nden •. ~es.'3ili Mehmed oğlu Osman vekili DEVLET DENİZ YOLLARI iŞLETME 
davn vekili Safer Arutan tarafındrıı 

Ellerinde tiftik \'e yapağı ihracat \esikasım hamil olanların Hendeğin Kemaliye M. den Mukay - urvtUM MÜDÜRCOGO iLANLARI 
ihracatcıları 
B~~~k~~nh~~ ~~~~ p~~~~~k~d ~t~uH~~w~Mlan~hmed·-~-~~-~-----~-~--•n•M•••••4 
müddetinin görülen ti.lzunı üzerine ikincikanun. 1910 nihayetine ka- ve Ahmed aleyhle'rine ikame olunup İdaremizde münhal bulugan 150 lua maaşlı gemi tabibliklerine 
da.r temdid edildiğini ve aJakadarla.rın kayıd için lstant>ul Ticaret \·e sulh hulcuk 940/ 8 esus numarasında doktor alınacaktır. 
Zalıire Borsasında. Birlik Vmum1 ki.tibliğine müracaat ederek kayıd- kayİdlı, hissedar bulundukları Hen - Şeraiti öğrenmek üzere evrakı resır.iyelt-n!e birlikte Umum Mü· 

f - Kalkın bir n~vhi kumaşz h-, Em- lannı yaptırmaları, l\.ksi takdirde ihracat yapahilmclcrine kanuni im- dek çarşısında kain ve matnmülhu - dürli\ğümiiz Zat İşleri Müdürlüğüne müracaat btmelari lüzumu ilin 
me ten emrı azır - e ır. • ~ . ~ · olunur. "324,. 

8 Nf. dt E kt . k~o~~~~n~~~ d~~~bdük~ınbbi~ta~- ~---••••••••••••••••••••~~---
- e ı c a ı - rme eıı emır- •••••••••••••••• ••••••••••••L" -•• mi, değilse satılarak bedc!inin tak -

Bir harf ve bir nevi cedvelın ' 
ismi. 

1 - Dava vekili. 
10 - Eserler - Bulunulan 7.aman. 

••• 
lstiklill Caddesinde Kon•edi 

KL'llillllda 

Bugün gündüz 15.30 da ve 

Gece saat 20,30 da 
SÖZ{ KISASI 

1 Darül3ceze için 
Bir hastabakıcı 

1 
simi suretile şüyuun izalesine karar M M V 

1 Devlet Demiryolları İlanları verilmesi talebi davadan dolaY' .M. • • • 
aleyhlerden Mehmed namın'\ çıkarılan 

Bir 1tömür gemisi alınacaktır. Bu geminin 3000 ila 5000 ton &J.·.ısııı· iiim••••---------------_.. _____ .-:; davetiyenin, adresince bulunmayıp i- da kömtir alması ve "15., yaşını tecavüz etmemiş olması Iizımdır. İstek .. 

Deniz Müsteşarlığından: 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı iki grup kametgahı meçhul olduğu ciheti~ bi- lilerin, satacakları e:emiye aid e\'uaf ve muamelatı f)/ 1/940 tarihir~ ka• 
malzeme .. v~ eşya ~er grup ayrı ayn ihale edilmek üzere ~5/1/940 .~r- la tebliğ iade edilmiş olduğundan ila- dat bir mektupla müsteşarJığımıza bildirmeleri. "169., .. 343,, 
ş~i.~be gu~u saat • 10,30,. on buçuk~a Haydaryaşada gar bması dahılın • nen tebli""at icrasına Jraraı· veı'ilrr:ş 
rlekı komısyon tarafından açık eksıJtme usulılc satın alınacaktır. 0 

.• . •• •• 

Bu işe girmek istiyenlerin her grup hizasında yazılı mu,·akkat te - olup hukuk usulu ~uhakemelerı ka: L Oksurenlere: Katran Hakkı Ekren1 
ı ıinat ve kanunun tavin ettiği \•esaikle birlikte eksiltme günü saatine nununun 111 ve mutcakıb maddeıerı , 
kaJar komisyona miit:ncaatJarı Jazımclır. mucibince bu babdaki dava arzuha-

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. linin sureti mahkeme divanhane~inc - Hakkı Katran Pastilleri de vardır 
1 - 15000 Kg. Tuzruhu, muhammen bedeli 2175 lira, muvakkat talik edilmiş olup mumai!eyhin :ıa11 ----====::-::::=======================::::::;; 

teminatı 163 lira 13 kuruştur. tarihinden itibaren bir ay zarfında 111•••• .. R••-mnnll••••••••••m•••••ı 
2 - Muhtelif eb'atta 2000 kilo :unyant levha, 500 lcilo 10 m ın lik ; 

• ört köşe grarıtıi amyant salmastra. 300 1ci10 mastik manganez, muham- aa,·aya cevab vermek ve duruşma neniz Levazım Satın3lm1 
ı ı!en bedeli ~'750 lira, muvakkat teminatı 206 lira 25 kuruştur. "129., günü olan 25/1/940 perşembe günü 

sa~ 10 da malıkrmeJc bizwt veya ~-~-~~~~--!~~~----~~-~-~~~--~~ 
~.omisyonıı ilanları 

Eminönü 
Komitesi 

Kazası Y ardtm 

Reisliğinden: 
Felaketzede yurddaşlarımıza nakden ve aynen yardım arzusun

da bulunan muhterem \'C hamiyetli halkımıza yardım kabul · edilen 
nahiye şubelerimiz aşağıda arz ve ilan olunur. 
LUcrkC".ı natuyesi : Liman hanı birinci kat Kızılay merkezi 
Alemdar ,, Soğukç;eşme Alay köşkünde Kızılay şubesi 
Beyazıt ., Vezneciler Malfılgaziler bitışiğinde Kızılay şubesi 

ve Kapalıçarşıda Çarşı şubesi. 

bir vekil bulundurması füı.un.u teL -
!iğ yerine knim olır • .ık üzere i1;u1 c-
lunur. 

Biga icra memurluğundan: 
No. 910/ 174. 

Bigada Hancı Hüseyin oğlu Sami· 
nin Bigada zahireci İlyas Yüce o-

lan 150 lira borcundan dol~yı açık 

artırma ile paraya çevrilmesine ka -
r:ır verilen, 

1 - Tnpunun teşrinievvel 325 ta.-
Nişancı caddesi Parti binasında Kızılay şubesi rih ve 41/ ·12 numarasında kayınlı Bi-Kumkapı ,, 

Küçükpa.za.r ., Unkapanı Zeyrek caddesi 21, Parti binasında ga kasabasının Maşatl k mcvkiin('I~ 

mzılay şubesi. şarkan yol, garbcn Hafız Abdullah, 

~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~ şimalen Helvacı Kostak, cenuben E-
Biga icra memurluğundan: 'ı dan ve arttırma bedeli de peşin oldu- leni ile mahdud iki dönüm bir evlek 
No. 940/ 75 ğundan artırmaya iştirak edeceklerin dutluf:'1.ın nısıf hissesi. 
Biganın Karabiga nahiyesinde za- muhammen kıymetin yüzde yedi bu- 2 - Tapunun 329 taril, ve 6 - l 

h. reci Ahmed Ekinciye Dimetoka na- çuğu nisbetinde pey akçesi \'eya mil- numarasında kayıtlı Kabı\ran Gürlük 
h yesinden Ali oğlu Ziya Etilinin 300 li bir bankadan teminat mektubu mevkiincle şarkan VE: gnrben ve '•::İ -
li a borcundan clolayı ipotekli olup getirmeleri icab eder. Gayri mcnku- malen yol ve cenuben Todc.ri lıağı ile 
p .raya çevrilmesıne km'ar verilen le aid müterakim vergıler borçluya mahdud 3 clönüm bağııı n .• ~1 hissesi. 

Trhıni:ı 
bedeli 

120" ki1o sığır eti l-eher kilosu 34.~ 
7425 hİlO kuzu •ti ,. ., iô.31. 

22ı 13 kfü. koyu" eti .. ,, 41.89 
1 - Tahmin bedelleri, c:ns ve mikdarları yıı~anda yaz·Iı üç kaled'

ctin 30/ 2. kanwı/940 tarihin• rsıstlıyan salı gt.!.ü saat 14.30 da kapaU 
, nsfla cks1ltmesi yapılacaktır, 

2 - İlk ten:in t. "1005,. lira "f'6,. kuruş olup ~ctrtnamesi her gün kO
rr.isyondan alın:ıoilir. 

3 - İslckJilerin 2490 sayılı kanunun ta. ifatı <la bilinde tanzim edr 
celderi kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir s.ıat e-1-
veline kadar Kasıınpaşada bulunan komisyon b~ka;1lıgına ır;ıkbuz LJu• 
kabi.ınde vermeleıi. ''l:. 5,, 

•ee 

Tahnıln 
bndell 

98.000 kilo sığır eti Beher kilosu M .... ~ 
28.000 kilo kuzu eti .. .. ~ ::.31 
77.GG!i kilo koyun eti .. ,. 41.89 

1 - T•• hmin bedelleri, cins ve rrikJarl .rı yukarıda hizal&.rınd.. göstetl' 
len üç kalem etin 30/ 2. l~anun/940 tarihıne ras~} .::.r, .t1alı günü saıt: 
11 de kapalı zarfla eksiltmesi yapılac.'lktır. 

2 - İ!k teminatı ";: ... mı .. lira "68., kuruş olup şartnanıesi her -:ün 113g5,.-
·kw·uş k><l<:l mukab~lınde alınabılir. "' 

b' r bab hane açık arttırmaya konul- aid olup satış bedelinden tenzil olu- 3 - Tap.ınun t-.1rinievvel 3.:>3 ta· 
arcını_yor n:uştur. ~nur. rih ve 17 numara.sındr. kayıtlı E'.ozpı-

Darülicezedt> bir hastabakıcılık Evin mevki ve hududu: Tapunun Birinci artırma: 14/ 2/ 910 tarihine nar mevldinde şarkı yol, garb Hacı 

3 - İsteklilerin 2,190 sryılı kar.unını ·t.:).rif .. tı dahilinde tanzim Pdece:kl6-
rı k:-ıprıi tf'klıf mektublarını e'l geç bellı gün vw saaı.trn bir sart cvveıill' 
kadar 1\ asım paşada hu. :..nan komisyon lJ<t gkan!~ğıııa makl>t'Z mLJkabı..ndf 
ve,.me!eri, "'~3ö., --

münhaldir l.vsafı lizımeyi ha- !20/12/939 tarih ve 25 numarasında rasUıyan çarşamba günü saat 9 dan Panayut şimali Argiryadi, cenubu şamba günii saat 9 d:ın 11 e k.ıdarjl'm.lB•Diili:M•LI!••••-.. 
iz olanların esikalarile beraber k: yıdlı Dimetoka nahiyesinde sağı 11 e kadar Biga İl ra dairesinde icra 'mnduracı Dim:· ri ile ma~ll.!Ud iki Biga icra Jeti resinde iC'•·a crlilecek ve c r. uı- af 1 z Cem !J 1 
Darülaceze ~lüdüriyetino mü- H ıtib vereseler:i, solu Fatma hane edilecek ve birinc i artırmada mu - dönüm bafrın nısıf hissesi: ~1uhammcn kıymetin n % l~· ini buJ- ı' rı: C 
raca.at ebnelcri ilfuı olunur. 1 a \ lusu v.e arkası Hacı Pehlivan ve- hammen kıymetinın % 75 ini bul - duğu surt:tte üı.rtte t .r ... kıl:.-:-aır: . aksi Lolı.1..aıı Bekim 

M•!ia'liılaasısı 
iİlll,.•••••••••••ııi' Huhammcn kıymet'· Beher dönü -r( sesi ve önü yol ile mahdud evvel - duğu takdirde üstte bırakılacak aksi na ide en son art .ranı. : taahhü~ıl ba-

================== mü 12 lira. 
r 

Ankara Borsası 
13 tkincikaoon 1940 

Fiyatları 

Lo"411'9 1 ate'"" 

AÇÜll ~• 

feapan.11 

Cf' arsa olub halen on odayı şamildir. halde en son artıranın taahhüdü baki ki kalmak şar..ile arttıı .na 15 gün 
1 Muhammen kıymeti: 2000 lira kalmak şartile artırma 15 gün tem- Evs:ıfları: Tapunun 4l, 42 numa- 'çlll<lıt edilecektir. 

Mcsahası: 9~9 M. 2 dit edilecektir. rasıncla kayıtlı bulunan dutluk kök- İkinci .ırtLr.rn •. : 2C:- t.2. 9~0 peı.şemb~ 
Evsafı: Hali hazır vaıiyetine na- İkinci artırma: 29/2/ 910 tarihine lenerek halen tarla haline getirilmiş gilnü sr.at 9 .!r..n ıı c kadar aynı da-

Da.ılllya 
Diva.'lyolu 104 

?.ter\ "ene saatıe-ı pazar nariç 
h"r ..ıir ~.5 - :! .. alı ve ~u."llarteSi 
~abc:ı.hları 9 - 11 t.ı.Jti"i fıkara 
he..oul olunur. T. 22398 

New·Y•rk 100 Det .. r 
f'arle 100 ıırra~k 

5.21 
129.44 

2.9180 
6.GS 

29.1875 

zaran evin cebhesi 12 metre ge - rastlıyan perşembe günü ı::aat 9 dan ve mC'yilli bir •. razide ve kasabaya irede yapılacak arttırn.a sonunda 
nişliğinde ve 15 metr·e boyundadır. 11 c kadar yine ayni icra dairesinde yakın bir me\'kide ve kuvvei inbatl - gayri mr"kul ~n fazh •rttır.ının üs
!{ ısmen taş ve kısmen tuğladan ya - yapılacak artırımı. sonunda gayri yesi orta derecede olup ziraate elvu- ta .. ae \ı~ .... ıcılacaktır. 200'1 ,uınaralı !P•·_.•••••••ID•• .. 
p· lmış sıvalı ve üzeri kiremit örtülü menkul en fazla artıranll ihale edile- rişlidir. icra ve iflas kanununun 126 ır1,:ı mad
vo bu eve kapıdan girilince zemini ccktir. 2004 numaralı icra ve iflas 1 'fnpunun 6, 7 nurnarasmda Juyıtlı desine tevfikan haklan tapu sicıllile 
ooton salon ve cebhcdc sağda ve kanununwı 126 mcı maddesine tcv- bağ l:()klenerek tarla haline getiril - s:..bit olnıı;·nn alacaklı'arla diğer a
solda birer oda mevcud olub odalar- fikan haklan tapu sicili ile sabit ol- miş ve sürülüp eldlmiş olu!> kı..v,"vei lPkaaa .. anın ve irtifak hakkı sahip _ 

Mlla"e uıe Lt·~ 

Cenevre tıOO levtore ,.,, 

Ameter41ıua 100 Flori• 
8erllfl 100 Rayımarll 
8rUkMI 1CO 8elıa 
Ati na 100 Drah"'I 
lofya 100 Leva 
Prao 10< Çek Ker. 
Madr1' 100 ~ .. .uı 
Vartev• 100 Zletl 
audap .... 111 ~e111I 
i!Dk:-.t tOO Le.y 
8elgr811 109 Dinar 
Yekeha"'a 100 Ye• 
ltokhoha 100 lıvet Kr. 
MMkova 100 ~ultlo 

69.4590 

21.89 
0.965 
1.5925 

lS.19 

23.5525 
0.965 
3.1575 

31.045 
S0.92 

HHA..e VE. TAHViLAT 

~ürk borcu I pe~:n 19.225 
ı3ıvas-l!:rzurum m 19.21 

" " v 19.21 
.. VI 19.21 

da ikişer pencereli olup bu pencere- mıyan ipotekli alacaklılarla diğer a- inbatiyesi orta derecededir. 1 . , b h ki f . f 
ı d · · d' Ze · · h 1 ı • k d · ·r k h kk , e ın.n u a arını aız ve ırasra a er emırsız ır. mını ve tavanı ta - ıa a aranın ve ırtı a a ı salııb- Tapunun l 7 numarasında k~yıcJı d ıa id<l 1 ·ııı. ta 'hl d i 

1 -dak' d d b' h 1 · · b h 1.1 f . a.r o n ıa arını ı .... r rı n en -ta o up sag ı o a a ır amam var erının u an arını aız ve masrafa bağında kuvvei inbatiyesi ur .. a de- t t 20 f .J kı u 
eh B . k .h tind -~~· d . 1 'dd' 1 ·ı· ta .h. d , •art:n gun u , ·1a evra m s-

r. ınanm ar a cı e e sagua aır o an ı ıa arını ı an rı ın en recede ve P"hre yakı1ı biı nıevkiJe _ b t 1 1 bl ·· t ı · ·· 
b. tf k b' h 1- d 1 · 'b 20 ·· f d k ı c ,,r, P rıı .. e < aıremıze nıura -ır mu a ve ır e a mcvcu o up ıtı aren gun zar ın a evra ·ı müs- dir. • 
mutfak bir pencereli ve solda tek bir bitelerile dairemize bildirmeleri la - caatları lazımdır. Ak:o ~alde h~l..!a-
oda ve içinde yüklüğü vardır ve bu- zımdır. Aksi halde haklan tapu sici- Satış açık artt•rma suretile yapıh n t.a!-11' slcJltı:e sabıt olmıyan a,;p -

cağı~dan ve arttırma beueli. de peşin I ,ra_k .. :arın satıa beoeıınin p:.:ylaa-na· 
mın yanında ufak bir yemek odası lile sabit olmıynn alacaklıların satıç _ ~ "' 
ve üst kısımda tahta merdivenle çı- bedelinin paylaşmasından hariç kala- oldub.rundan arttırmaya ıştırak ede- sından nariç lr -ılacakları ve claha faz. 
kılınca cebhedc sağlı solJu iki oda cnkları ve daha fazla i?.alıat almak cekıerin muhammen kıvmetinin % 'a i?ahat alm-k ıstiyl.!llleriu B.ı,"'a icra 
olup zeminleri ve tavanları tahtadır. istiyenlerin Biga icra daıresine mil- 7.5. ğu nisb~~nde pey ,akçeı>i veı:me- cıai~\ .. sine maracantlt 94'J/174 sayı 
Cebhede bir beton balkon vardır. 919 racaatla 940/ 75 sayılı dosyada mev- len veya mıllı bir bar. :adan tcmmat L dr~J n.da. mevcud takt ri kıymr>t 

' metre murabbaı bahçesi de olup için- cud takdiri kıymet zabıt varakasile mektubu getirmeleri icab eder. :,\(il· :-.abıt :ara:asilf' 11/ l /940 tarihinden 

ma ve ı iğde ve 1 ayva ağacı vardır. lunacak açık artırma şartnamesini satış bedelinden tenzil o .ınur. arttı'"IIlrı ıı L.amr~ini g':Xüp anlıya-i
1

ıde 22 badem ve 5 yemiş ağacı ve 1 as- 9/1/940 tarihinaen itibaren asılı bu- b.'!"akim vergiler borçı.ıya. aid olul; ;tibareıı usıl• lıu.undurulacak açı;c 
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