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erlin ve 
'laziyetini 

idare Yeri -N••rrnntJı-, Ne. M Je•W 

Telgn.tı YENi SA.BAR......,.. 

GONLOK SiYASi HALK GAZETESi 
Her Yerde 5 Ku uı 

oma Tiirkiyenin Muamele vergisi 
nasıl gOriiyor ? arttırıtmıyacak 

Hilktimet bu verginin feklini 
Bir Alman ve bir ita/yan gazete•inin makaleleri [~~!'] esaaından değiştirecelc 
---~ Songllıılerdepiyuadahllkümetin 
11ıandiya için r::'. • s t M .. k l · muhtelif vergilere um yapmak hu -

lhmozakaraleri rın. ovye uza ere en,====m= 
ftl'IÜliDe um yapalacalı idl Şimdiy. 

Fin Başvekilıni oskovada ~~=~3·:~=-=~:.: 
bulunduğu bildiriliyor a=::~=~~ 

da bir karan yoktur. Yalnıa muam• 

Londra sulha im kin görmüyor ~:.e::~ ... ::. ~; 
1 kanunun «_:.erçeveü dqmda kalan basa 

Sulh mlzakerele:ri olur· muame1e1 ... • kuıUllUft ·~uı daire
iline ~ti.t. Elde edilecek fula 

ken laarp de bütün 

Fırtınanın izmir 
Havalisinda 
Yaptığı tahribat 
lsmir, 9 (A.A..) - Dl1nktl mtldhit 

tartma aktam• doğru stıktllıet bul • 
muttur. Drfes Y&purlan meferlertııe 
batl•m•tJar, laarelret için fırtınanın 
d.inmealııl bekllyen vapurlar da yola 
çı)muolardır. Gece, yağmurlu geçmif 
aaball aaat 6.30 da fındık cesametin
de giddetli bir dolu yağmıe ve bet da
kika kadar devam etmiftir. Dün, tir-
i tvıa esnasında bir çok vakal&r ol • 

[ &>nw 7 itwide] --·---·-· .. ··········-~ 

Fransada yerleşmiş 
Türkler -

--- --
Mareşal, lngiliz ve Fransız hava 
Generalleri ş~refine ziyafet verdi 

SABAHTAn SABAHA 

Kanımızın son damlasına kadar •• 
----

Hayır, bugun bu kadar fedakArhğa lozum 
yok; 250 gram kan vermemiz kAfidir 



Delibaıın valiye muameleai 
hazırurıu çalı ıaıırtmıf tı 

.. 1.:lil ••••• 

Bakkallar sun't 
buhran yaratıyorlar 

' 

lngi"iz·halyan ~ 
A ..... ~ W' 

~ 1 Amerika ile ticari .wve=e1n1 ~ .... 
OKUYUCU ::.:-..;.":".::..~ muamelelerimiz artb ..,_ - - ':':' 

DJYORKJ ,.. ......... dnW ....,, 

- Bırakım& 111 el çsrpmayı artık! soğuk dut teılirl yapanfh lçlerind• k bl DO b•lh 1 t Bom9, lrıer • bdmr'.~1r11*" 
diye çığlıklı bir n1.ra attı. o, ittihad- pek çoğunu cidden hayal ınıkutuna Allkadarlar sı ı r n ı assa pa amu ....... .....,.,. kadar~~ 
cı gidilerinin işidir. Biz müaliimaına, uğratmıştı. Baklan da vardı bunla- tafticua ba,ladalar Rltam&fil Bazan dlkklfill ihraç ettik tebe r.- bir cla1M ~-
tekbir alın. ull ptirin. Böyle bld'· nn. ÇtlnkU, neler umuyor, neler bek· V- w _.,,,,. belrlernelr ~ tJJ 
atlardan sakının!.. lenlyordu. Ve işte neler oluyordu. Çe- Şekerden 80GI'& bul inbi•r ~ Kadınhanda ıeker ~erilraya '9Cm pman!um lrill- yar etllllt gibi gfiıtmlyo~_!-

dil ,1 ..... m ı ehtiek A llyetli mikdarda palamut ihracına 111111~, f Halle, ağanın dediğini yaplJll§. mey lehi AbdWhalim ve mtıftü efen f!fll I delerine de fiyat mm mı ,.p.........,. 1 arı var buattu uzu haberler, ~~ 
d--n başlanmıştır. Çanakkale mıntakuın· aıd1""'";,J..aıl danı yine uğultular kaplamıştı. Ağa j manalı manalı gilltımsiyerek salonu haberi üz.erine bazı peraken ccuer 1 Kadmhan, (H\18Uld) - Anka.. kftmet merkednde ...-a....,. 
--'~ da fob olarak ablan palamutlanD 

hazretleri memnun, halk mesrur, he- 1 terketmeğe hazırlanıyor, Klzım HU. ellerinde bulwwı içki, kibrit v-"v- ra radyosunun §<'ker fiyatına on ldloau S.5 kurul gibi iyi fiyatlarla ilk mevmll olduğuınl 
16 fesadcılann keyflerine hiç payan nil ve lmnail Hakkı beyler renkten jyi saklamağa bqlamlflardır. Bu•· Jnınış zammedıldiği havadisini görmek edir Mazalarııwz 

1 
yor. ,;t'_ 

Yoktu. Delibaş, cehlin ve gafletin ÇI· renge giriyor, yeisli tavırlarla kıvra· 1 beble dün bul dUkkinlarda kibrit duyan bakkallar, eskiden alıp muamele .. t • • 11arfb batla•V""• ...... ~ • 
çin iyi taleblel' gelmektedir. ··-'""" .,.... ğıltıya boğduğu bu taassüb meyda • nıyorlardı, isyan idaresinin düzme va bulunamamıştır. Mahalle bakkalla • depo ettikleri şekerin kilosuna DUn cumartesi olmasına rağmen Ue mllnuebetlerlnl m~ ~· 

nından tıbkı bir mehdi gurur ve a- lisi Mustafa Remzi, hırslı bakışlarla nndan bazılan da 60 paralık kibrit onar kuruş za.mmederek beher muhtelif memleketlere 50 biıı liralık t.ebe, ellerladeld tm»pll.r ~ 
zameti ile geçti ve hükfunet dairesine kardeşi kadı Hilminln aom~an ytt- Jrutulannı 3 kuruşa satmağa ba.IJla • kilosunu 42 kuruşa satarak ih- ihracat muamelesi kaydedilmiş ve de dtiS bir tarik ttzerblde flJd'I' 1' 
gı.rdi. Alt katta karşılaştığı Yıkık zU.ntl kızartıyor, Taşbaşb ıle M~ 

1 
dı tiklr yapmaktadırlar. HUkillne- 1 ıst.emeıenıı.; rağmen mil~ ..... le ~ 

mış ar r ngiltereye, Fransaya, tiftik; Jıu • UCU"- . • 
mahalleli Abdürrahm:ına mlnalı ma- ı l(inı zade Hacı Osman da yutkunup A • b h sta tin ihtikar yapanlard verdiği ~ k dir vaş yavaş Almanyaııın b .... -~ 
nalı baktı ve haykırarak; duruyorlardı. Vaziyeti istifhamlı ~ 1 Alaka~r. makamlara . u ~ ğır cezalara rağmen burada e&- manyaya kuru üzüm, keten, en racat ve ticaretine selde ~ 

- Abdürrahman ! lşi bu kolombil· kışlar halledememiş, fısıltılar başla- yapılan şıkayetler Uzenne enınıyet reyan eden ahvalin Blikütla kar· tohumu sevkP.dil.miştir. şlne gfri!JIJllŞk'!r ve bu ~.dit· 
cilerın dediği gı"bi değil. Gelen halife 

1 mıştı artık. Sallanan başlar biribirine kaçakçılık bürosu memurlan şehirde l}llanmaaı p.yanı istiğrabdır. Diğer taraftan İtalyan anlaşma • da kenara blrakamaınPP--:: r 
sından sonra idhali.t f a&liyeti art - _. .. 11p 

ordusu be. Ferah tut gönlünü hele. yanaşıyor ,kıpırdıyan dudaklar kulak mkı bir surette faaliyete geçmişler • Büyüklerin nazan dikkatini mıştır. Dün muhtelif ecnebi vapur • Şimdi, böyle bir ger~--..-r' 11 

Allah da peygamber de, halife de biz lara yapı~ıyordu. Ferleri kaçan göz- dir. celbederim. larla piyasanın muhtac oldugu mad- ıısmda Almanya derhal .,. 
den yana. Nirde o Hacı Tahir gidisi? lerden yalnız yaş değil biraz da hay· ı Diğer taraftan kibrit inhisarı da Celdl ALP delerden külliyetli mikdarda gelmiş- geçmiş gibi görttnJnekte ~ 
Buluver şunu bana. ~aşını k?P.~ • ret ve hiddet saçılıy~rdu. tec .. ~ tevziatını azaltmış olduğundan şe • tir. İtalyan bandrah Bosfor vapuru 88 Alman matbua~;gi ya ~ 
vereyim de kemer belmde millıcıler O esnada, kapı açı mış, essu e h" d k"b . buh b .... ı... ihti- JXTI.!lAD lŞLERJ ı elektrik malzemesi zımpara bez ve com ederek yine ya. ri , 
geldi. Hüneri mahvedecekler. Dur • kırpışan bUttln gözler, eşikte duran ır e ı nt ranı ~ması T'' k y • t w . -· ' VfJreblleceklerlnl ele ile ~ 
mayıp kaçalım, diye kundakçılık yap ağaya takılıp kalmıştı. Sanki. Deli- mal dahiline girmiştir. ur - un=-n tıcar~ an- ki.ğıd, ~ılegı t&l}I: WJDAlkine ve aksa- mektec!lr. Fakat ba ~,,,. 
manın cezasını bi görsün o gidi. jbaşın yüzünden bir mi.na çıkannağa, ı Gerek alkollü içkilere ve gerekse laşması parafe edılecek md ı, listiir k eşyka, kdi~d, k.m~etvl ecza, nerede VfJ ne şekilde~ ti 

eril k ·b· · h" add ı em eşya, en r men;uı.:a , rayon ...__..,.. ...,.... , 
Dedi, aklınca AbdUrrahmanm, ıu- 1 lc;erde göıilşillenlerl, v en arar • kibrit vesaire gı ı m ısar m e e • Ankarada yapılmakta olan Ttlrk • 1 liği bo ik .. ı. sualdir. Zira denJz ıan-:'_ ... ıc ~ 

' al p , ya, vern , pPmua menını- ~ _;.J; 
nk olduğunu bildiği maneviyatını lan anlamağa eavqıyorlardı. Fakat, rine zam yapıldıktan sonra yeni m Yunan ticaret müzakereleri son ll&f. cat ham mantar oto lb telüttuıL-tan ~n bir ~.ıM 
kuvvetlendirdi. Günün ~ kanlı iki bu pelr uplntllltl "" ~~ an ~ lan. damga ve ipret kon~ baya gelmlotır. ııgi, ~ bandralı eeyaEx.rm..t ıet JGlan1lll lıildmlJ1ıtlııl.;::::; 
~ eb~şuıı wblr ~enar~ çekıl~, ~ drmedi. Delibq. akiıı bir tavırla eeki fiyatla alınarak saklanmış o1aD Mukaveleninw. birkaç güne kadar vapuru kimyevi ecza. Rumen ban • e9er1ne aJmedıkça, muf;lell 
vcrdı. Agız agıza bır hayli söyleşti - kapının llOlunda bekliym adamJanna mallann atılniuuıa imkin kahmya- parafe edilecegı Umid edilmektedir. d.ra1ı Basarabya vapuru otomobil, kap.&hdlr. Dealz tu1Jdle ~ 
ler. Belli ki, ikisi de yeis1t, üztlntill11 döndtl, gllltlmaiyerek: caktır. Yeni anlaşma için mUzakereler bitin- Ulbrikat yağı gethıniflerdir. ~ AlmufPlllll ~., 
idi. Delibaşın kederini aklamağa ve - Vali ve kumandan beyler ya • ~ ciye kadar evvelce bir ay müddetle _ ea!t bir dhet ftl'll8, o • ~ 
memnun görilnmeğe çalıttığı, fakat, verleri ile birlikte & misafirlerim • VILA YETl B 

1 
uzatılmış olan Yunan kleriııg mub- ... • *"' ınlryola .,.,.... lunD- "" -.,., • 

Abdilrrahmanın buna muvaffak ol&- dir benim. Tqbqh Bacı HU8eytnhı veleainin 10 marta kadar yeniden l'OLIST6 : rt1 lhrw tewılUWör • .,.,..ı., -" 
madığı tavırtanndan u çok tarkedJ- t~da taıaeak " =lırlanacü - ltalyan konsolosu temdid edildiği hakkıncta dün mmta- Kansının yüzünü 11az1r 111~ a.ayö4il ~ 
liyordu. lardır. Kendilerine yan bakanın gözle ka ticaret mUdtlrltlğUne malGmat hwa munf lllWll~ol' ,. 

Ağa, salonda Klzım Hüsnü, 1smaU rini çıkanr, kellelertnl hWdlllıet ka - İtalyan bat kouoloeu Due llario gelm1et.ir. Bu itibarla yann ababa kes~iş le ilyat ,.._. ... w _ .... ~ 
Hakkı beylerle Ud ytbltl rehineler ve pwna asanm aJtmaDab. Hadi alın gG Bodoglio, İtalya hUktuneti tarefın • kadar Yunan kleringi için kambiyo· Kansı Sarayı jiletle yüzünden ya-J bekeemm nma:nee bir~ ;1' 
isyanın diğer kara yUzl1llerl tarafın· tttrlbı. dan bqka· bir vazifeye tayin olun • verilecektir. ralamakt _ suçlu Mehmed, Aslıya ..... bana ftlMlı ....rett.e 
dan, 18.yik olduğu bir hürmetle, kar- Emrini verdi .. Hava hakikaten de- mU§tur. lnbllll eden İtalya bqkoneo- TUrk - Fransız ticaret Altıncı Cc7.a mahkemesinde yapılan' aoktalardır. ~ 
oılandı. ~ralannda, hulQs ve muhab- fitmlt. huır bulunanların yttrekle- losluğuna Man Fredo tayin edil.mit anlaşması muhakemesi sonunda ytdi ay hapse Bmnı d6'fuunek ~ ~ 
bete dela~et edecek blr yarenlik baş- rine karahldll;1' bftsbfttOn ~~Uş, a.- ve yeni konsolos İstanbul& gelerek Hilen meriyette bulun8!1 Türk • mahkum edilmiştir. ltalyanlan la~re ale~ ~ 
ladı. Delıbaşı, yorgunlu~, açlı_ • ğızlar. tamamıle kenedlenmi§ti artık. vazifesine başlamıştır. Fransız ticaret anlaşması mart ao • Koşumları beraber meğe gayret earfetmekiıl "".,.....-
ğından bahsediyor, §en goıilnmege Delıbaş, orada c;ok durmadı. Kimse _ ~ nunda nihayete erecektir. 1.ki devlet götürmUş rmdakl IMoloJI ve~ .ti 
yeltenerek muhatablanna iltifatlar Din y\izilne bile bakmadan uıcUmen o arasındaki ticart mUbadelitı daha . . b" de i~ etmektedir. -·---" ,,-~ 
u kü ·· rd p · a Und BELEDrrıD•: Osm:ı.nın ahırına gınp ır gece yat tlceM Bertin rf ıac--· fi 

b
p sl ruyko 1 u.ğ tamencer~ak n"'-~ ~ doğruldu. Kapıyı açtı ve karşı- ziyade inkişaf ettirecek yeni bir an- tıktan sonra sabahleyin çıkarken a- Ne • 81 ~il 

u unan otu a O...uuı UMX~ lqtıl!;. polis mUdtlrtl Necib beye kar- 25 liradan fazla mU- laşma akdi için mUzakereler yapıla- . . . yette olan ve yine ticari aecel' 
iken, vali beyin mevkuf bulun durul- il da kaba. bf r kahkaha attı ve: • cağı haber alınmıştır. rabacı A vnı~e. aıd koşumları da be • miUl.hualarla halledilebl ~ 
duğu odadan çıkarak kendine doğnı Ulan N ib Be Be 1 · - bayaalar daımi . raber alıp ı;ctilren 18 yaşında Taş - meseleyi sıy&sı bir nıf'.Sl"lc ~ 
geldiö'ini gördü Koca yobaz 0 anda 1 . -den ecb. damımy. n P reyıd go-b. d k Barsak batları yUkselmeOe köprffill Sal:hin d:ın Sultanaıımed Ü· soktu. İtalya ile tngtıtererına"nlll .,&l • 

o . • ztin vuran ıra sen e t• encümen en gaçeca b 1 .... .. .. s Ih Ceza ahk . d • 
gerçekten bir hokkabaz oldu. Bir til· liyon ya? Tepede tam iki yüz f"ışek aş a .. ı çuncu u m. e~P.S~n .e sor-- daki bo gerginliği arttı rlJ 
ki sinsiliği ile kınla kıvrıla ilerledi. I lrtı ~ hi biri Hiikfunet tarafından verilen bir Almanya ile arammlaki ticaret gusu yapılarak tevkıf edılmıştır. yor. Nitekim Alman 11..rtd.!.!ıe ti 

lya m amma neye yarar IU ç beledi .. . y1--~ • 
Güler bir yUz gösterdi. Sanki, bütün değmedi sa.na. Şeytan kolumu mu dür karara nazaran ye mueseeae • anlaşması sona erdikten sonra bar - Aöır surette yaralanmış zın Von Rlbbentropun ta ~ 
bu olup bitenlerden habersiZ bir adam ttıkledi, ne etti bilemlyom artık. Geç leli için 2.5 lliııcıan fazla mübayaatın ~k piyasası gayet durgun bir va • Galatada Okçumusa caddesinde yo- Romaya gidip temaslartla ~ tJ 
hi.<IBizliği ile: m.lş olsun hele. muhakkak daimt encümenden geç • zıyete dtlşmtlşttı. Allkadar makam: lun bir tarafından karşı tarafa geç- caflı haberi ele bn noktadall 

- Oooo vali bey efendi! dedi. Bu- tıtifatını fırlattı. Necib bey, bu mesi lizımgelmektedir. Bu karar ~ aon. zamanlarda bu maddeml~ 1• mekte olan itfaiye efradından Nuri- nabdır. ~ 
yurun bakalım. yersiz ve kaba l)&ka ve IA.Ubaltllfi ilk belediye taralmdan bütün b.?lediye çın yenı mahrecler bulduğundan pıya ye §Oför Alinin idare6indeki 2281 nu· HRlbuld ln~rin aıeoitt ~ f' 

Bu bale, vali bey de acı acı güldtl. &ıce kUaktbı bir ytUle karpladı. Son dairelerine bildirilmiştir. sa.da faaliyet bqlamlftlr. Takımı maralı otomobil çarparak ağır suret- Jet kMbetmlym aevablellt~ ~ 
K. it baır. .. la al da ciddi. 25 • ~kuruş arasında, bir kısmı spe te 1 beb lm n ft!81111 membalardan ,,,,,.,-.;J ın .. "9 rını s onu dolduran lkt ra hlr.le: Slnemacdar arasında hile killltö ı b" kısmı da ihracat ta yara anmasına ee o uş, ya . aok._. ___ _.__, her Ud _..,-__J 
yUzlülerle U.yan liderlerinin kara yUs _ A§kol1UD ağa, dedi Tepede r er ve ır ralı Nuri Beyoğlu Belediye hastaha· ._ ____. ~,J 
lerinde gezdirdikten sonra: brphklı blrfbirimlı.e ne ~tlbe et- yap~nlar varmı' drl:ed~dan mal mllbayaa edil- nesine kaldınlmıı, toflSr AH yakalan- aramacWd ba meae&eal• ~ 

- Nedir bu itler ağa?!. dedi. Se- tik. O geçti fimdi. Fakat, 11111.hları- İstanbul llD.e~da tenzilit ya.- me .:___.... ~ mıştır. bir ~ ~ 1 
nin ile aramızda besamız da vardı de- mız ellmirıden alındıktan sonra. bize pıldıktan sonra, aınemacılar bazı hl- K k eden Motörden mazcıt çalmıtlar I~ tabiatlle h_. ..J' 
ğil mi? .. Merdliğe yakışır mı bu hal hakaret ettirmek merdHğe sağar, ha. lelere sapmaktadırlar. Bunlar balkon aptanı ten it :eir motörden mazot talan Hllaeyin Jet ve llıutıhkh ~ ~-· 
eöyle bakayım bana?.. baytfttHfe yalnpr mı ki T.. Soranm ve hususi koltuk mikdanm arttır • kuyumcu ve Muatafuım muhakemeleri Aallye atyeU de IU'f;tır. 8 _....st ~' 

bunu il.il&, mlflar ve diğer ucuz mevkideki 8U- Evvelki gUn Kadıköyttnden lı:tipr6- Altmcı C.eza mahkemeelnde bitiril • hebl ml:l'tübel bir barfJlı"* bit, 
Delibq, ytlzOntt bumfturdu ve dalyeleri azaltmışlardır. · ye gelen ve 14.30 seferini yapuı mtş, phidlerln lfaaelerlle suçlan aa.- ille ltUllM eylemek 19dytıP - -' 

110rdu: Belediye bu şekilde hareket eden Burgu vapuru, Haliçte?! dışarıya bit gr,nil..lUğtinden Hüseyin dört ay, lllyetla mewadlyMI ll8Jbld'• ~' 
_ Sana mı yaptılar bu nadanlığı llinemacılan şiddetle cezalandırmağa doğru kuvvetli bir akıntı olduğundan Mustafa \1a 15 gUn hapee mahkfım &- dar hti8attnlyet g&tterdl~...., "• 

Necib bey?.. karar vermietir. Diğer taraftan ıca,. lköprünUn Ada!8r iskelesine gUçlftkle dllm~erdir. ıtlslıı, ~ akim pi~ 
- Heptmbrıe. dıköy cihetindeki llinem•lar beledi- yanqmıı, bu ış, hemen beş on daki· Kömürden zehlrlenmlt ruridlr. ~ 
- Bele deylwr bakayım kimmiş )'919 müracaat ederek tmzillttan ka ~ atlrmU§ttlr. Bu araJa va· Eminönllnde Türbedar BCIA:at..ada ltalyaam bu f8ldlde bir ._., 

bu kahpe dilini?. daha ucuz bilet vereceklerini bildir- P~S:~t~e çı~ta ~ ~ 9 numaralı Trakya garajmda f1Qi 339 te buhnaacab lhtlmall ~~· 
- Hangi birini aöyUyeytm, a .p. mielerdir. ~önerek: aptan köektlne 

0 dotttmlu SWeyman ot\u Qmıal ç..,. langıcmdaııbeıt, hlAllse~ tıt~ 
Bqta ti kapımıza dikilen nöbetc;iler Lokanta ve birahanelerin Sen d b" . k tan ? eli- 4ar, ımnmak l(.n yaktığı mangal kö- :;:w~ =-~..,..,...... 
lfte. Etmedikleri hakaret kalmada tarifeleri -:. "--~-ne tahkıçmı ._..~:- ~~ __ mtırilnden r.ehirlenmte, oon kurtaran _.·bl ...M.-M--Jrte.Jı•-. ·----~~ 
sabahtanberl ye aoze ~yıp lr~ u.u - otomobllile CerrahpatJ& ı.uıtaııane.1- ... ev.nuuuı::ı uu ,...-"' 

Delibaş ~nll bir deve "bi dik İstanbul belediyesinin lokanta, bi- ler ~ylemit, f~t, vapur IUvarlsl ne göttlrUIUrken yolda ölmtlfttlr. 1Pakat, Wrada ytne ~il-~ ~llıl 
' . gı rahane ve meyhaneleri~ hazırladı- Mahır kaptan minciye kadar BIVlflP jdr ve brpbldı meni~-= . ......-

~k. kapıdaki nöbetçiye baktı. Dişle- ğı tarifeler ikmal olunmak llzendir. ortadan kaybolmU§tur. Bundan IOl..ı in anlqılDlll, Mahir kaptaa .,.ıı.r zartlJ'et.lne lmaa, meeele~· 
nnı gıcırdattı. Ardından da narayı Belediye bu tarifeleri hatta içinde ra yapılan tahkikatla, bunt·n, Ahmt..d 1 bir istic.ıa ile ms.hkemeye müracaat ~ batllaa annatt~t 0~1 
bastı. daiDıt enctimene verecektir. CeWedd.in adında bir kuyumcu oldu- etmbtir. nr. Bef9d ~ 

- ~r ulan bizim ömeri buraya! - 1111111"' 
Nöbetçiye hacet kalmadı. Ağanın Dar U 13 c 8 z 8 m en fa a 1in8 111111111111il11lllllUll11111111111111111 lllllllHUIHIDlllllJHHIHHllllllHl:HHllllHllllHlllHIHHlllllHlllHDllllHllllUIHlllllllHllllHHllllHlllllfllllll 

nirası kardetf ömeri, Topal Osmanı bir müsamere verilecek • 

:: ~:~~~~i~e=n=-~= :;:- Dr. :;:b~ v:i==~=== ş E H 1 R H A y A T 1 
gazabh nuarlar fırlattı. Homurdan- Darüli.ce7.e menfaati için belediye bil- ffffff-
dı, homurdan<Jı ve: yük mr balo vermeğe karar vennif- UllmlllllllllHlllllllHlllllllllllHIHntlllllllllllllllHUllVllHRllllHlllllllllllllllllllllllllllllll-UlllHHlllllllllUlllllllllllHllllllllHHf !l'I 11· 

-
-- [Devamı var] tir. Balo nisan ayı içinde Taksim -- Lu··ks ~ ... g"' lence yerlen· Meelelıd ...... banda ..,.. .... lldael ............ "'~ .... _., . ................................... ..--- ..... ,,,,,.. 
Ziraat Bankası koyunlar zinosunda verllecelrtlr. pllet wrl göeteriyw. lleJ' Gwtllerde lkla -~-- " 

Bir ~ Taksim gulaoeuma .,--_.,.,, 
üzerine kredi açıyor Valinin ledklklerl ve işletlJmete "91lmaeı faaliyeUnl mev- ~~·L-'":;.,: ~ ~ '':=· --~~ ~Al 

Ziraat Bankası koyun mıntakrJa • otobUs işleri nu baJwııderek lst..ahalda +- ~uanmaua uu ·---. -v• -- ---- .,. .-.~ 
nndaki hayvan aahiblerine ~diden Vali ve Belediye Reisi Doktor yerlerblba 1Mmıtın Jıepebda 1Wua ol- OD ktuıqla.k lgkl Re bet lmratlu.ll 9"aMfnH laaplar ~ _, 
koyun başına birer lira avans ver. Lutfi Kırdar dün tramvay idaresine clupadaa ~JM ediyor. mezeye ytk kunt Mtemeld:m .. wrmi!l- ..,.. ooaak ......-....,-: 
meğe bqlaml§tır. Bu avans müstah- giderek bazı tedkikler y&pmlfbr. Va.- lstaııbal halkın• eluleıriye&büa kıbnazktıa baagl elleMe 7ed llM fandy ......... ol9ll ~" 
mı tarafından ağustos nihayetinde li ve Belediye Reisi otobüs iç.in mll- orta baDl ve fakir oldqmnı uzan olmakfaa ~?tu.lablllr ldf ._ ~ ~ 
ödenmek üzere banka tarafı'ldan 1 racaat eden 4 firma ile yapılan te • itlbua a1aa IDM&ekdaf, ba orta a; M 111111- __J 
f~ verilmektedir. Bu suretle maslarla meşgul olmuştur. Öğrendi • haUI ftt.ad ...... lda tle orta blll H ak Blaa• ...,._ ..... ~ f' 
hayvan aahibleri koyunlanndan id - , ğimize göre tramvay idare8l firma- bir el'rmıe :r-t .......__ ~ ftl. ar yutm pıtı ........ .., ,_.':il' 
rak edecekleri ytln mahsulünü .... l lardan otobtls fiyatlannı bir mikdar --- bir kmm IGb tıllmw 'Je7• AlmuJuıaa ........ ....,... .... r • .... et ~ ~-
fiyatlarile aa.tablleceklerdir. tenzil etmesini istiyecektir. ...... ... m"tpsr- l&d)w. ... .......... lla)'l"fJlte ...... ...... ıbn=t.,, .,. •&.....,-

Delibqı, bu hltab karşımnda bir • 
den afalladı. Hemen fırladı ve vaH 
beyi kucakladı. Ellerine Anldı, p.pır 
data şapırdata öperek bir haytl yal-
tak landı. Delibqın vali beye karp 
gösterdiği bu muamele, salo~ 
ri pek haklı olarak IB§lrtmıf, lav • 
randırml§b. Hepsi de, istfthamh ba-
kışlannı, biribirlerintn kW rengini 
alan ve gittikçe moraran çehrelerine 
dikmlfler, sinirli sinirli yutkunuyor. 
Jardı. O esnada, vali bey DeUbqa çe-
kip nd•sma ahmf, salondakilere hı· 
~mh blr nazar fırlatarak, kapıyı da 
kapaml§b. 

Dellbaataki bu Ani defi§iklik, ea • 
Jondaldlerln tu.eriııde gerçekten bir 
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H ER SAMAH ıı GÜNÜN MEVZUU 1 
Kendi kUapbrımıu~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

kendimiz tanzim 
edemezmiyiz? Yalan du·· nya 

B ir ak&am guetesl. tlalver-
aite kütüphanesinin eaaa1ı Yazan : Cafer Seno 

---

tBll 
Tercüme 
Meselesi Berlin ve Roma Türkiyenin 

vaziyetini nasıl görüyor ? bir §eldlde tamim ve 18Wu i• blr M a1'rlf Vekaletinin ecnebi ph 
Alman müt:eha88ı&una <'f'lhlne ka.- Yalan; sanatta muhayyilenin gil-j Madde Al1ahı i~ etti. llim iPan elt\rlerlai Türk~ye ~rcüme 
ıv verlldlğbd yazıyor. sel bir oywwdur. Fakat, )'8i80ılan lığa daha me11ud bir. talih yaratmıt etUnnell ~ vennlt olduğu kal'a-

9 (A.A.) - D. N. B. ajan- için İtalyayı tahrik ettiklerini göre - Bls ba haberi okuyml49 .hayret- hayatta ruhun huzurunu t.emin eden' değildir. İlk insanla bugünün arasın- na çok yerinde olduğu muhakkak-
rek dUtUnceye varml§tır. Eğer mU.t _ ler l!,'llilde bJ+k lleaaleketla ya• mütekabil itimadı ihli.l ederek, bı • da ancak bir eekil ve dekor farla var- tır. Bu !§de yeılne sakat ''e miioa-

ndanz Diplomatik, garb tetikler Gelibolu siyasetini bafka te· llum bilgi ve lbffıHn,..M müa • sanlan daimi bir ttlphe .,. emnl • dır. Belki de zamanımızın lııBam dU· kqaya ctepr aokta. t.erctbne edi
in, harb sahaaım hkandi. kilde ihya etmek niyetinde olınaea - tağal blablleceğbd iddia eUaek yetsizliğtn azabı içinde bıraktığı için ne nuaraıı daha hodgim olmuştur. leef'k eserlerin Ankarada kurulaa 

\'e Balkanlara tepıil etmek lar, Türkiye korkulannın beyhude mlnasız olur. Ancak bir ktttttpba- her devrln ahllk kaideleri yalanın! Eskiden. ufku dar, V88ıtalan mah· ve i.7.am mahdud olan bir komisyon 
"'-...._-:-' i gayretlerini hatırlata - olduğunu ve gerginliğin geçtiğini gö- Jl8IÜll fJM8h bir fAldlde tandm ve menfur bir hareket olduğunu i~ dud dUn)'IUDIZda insanın baatt ihtJ - tarafında• )'&ptlmasındaa ibarettir. 
=~ · · tind bahsedi k Uteselli la ktı •Wıı için de hariçten ecnebi bir lığa telldn etmlftlr. yaçl'-"!ll temin etmesi ntsbeten ko - Bo hareket, t.ercttme işini ~vlk e~ 
't.., enın vazıye en rere m o ca r. mttt.ehassla ,-......... ._~•-ı akil al - E~er. , i,.inde demlendii'Wmis bu u- laydı. T Aı.~- terakki inaanlan -~ h.._ -.ıyor ki: Milano, 9 (A.A.) - D. N. B. bil- ~ '"5 • && uaAUl ~u mek gayretine adamakıllı euge1 o-
ı~a Ue Ruaya arumdaki te diriyor: maz. ra yerinde bir tethfa koymak IAzull • ve tahrik edecek birçok yenllllrlM', te- lacaktır. Zira biltlba tercüme l!flerl 
~kça, lngilizleriD bu elblr- Gazetta del Popolo yazlyor: tlniversltenla herhaagl bir ilim gelirse, ona, yalan asn demek, bil • nevvüler getirdi. Bunlara müteveccih Adeta bir kaç kl~nln yeddi inhJsarı-
"llVVet istlmallle bozmak hu - "Hadiselerin inkisafı lngillz ricali küntisil.nlbı, ta)'ecl bbde erbabl mem ld hakaıa bir htıkUm olur mu? lhttrulanmm tatmin edebilmek için na g~kUr. Bana. da zaran '-

niyetleri daha açık olarak için bUyilk bir meşgale teşkil etmek- mevcud değilse, yabancl bir mti- Bt1tUn ahlAk ve tullet endifeleri· beteriyet daha tlddetll bir hodglm- ~kirdır. 
)or. Bu niyetleri tahakkuk et- tedir. Bundan altı ay evveline gelin- t.eha8sls tarafmdan işgal edllıneslnl mize rajmen, insanlar araauıda her lığa doğnı gitmektedir. Vakıa Uk bakışta, bu fikir d~ 

1
,_ i~in Uçlinctl devletlerin yar cey• kadar, yeni bir koalisyon har- memnuniyetle karplanz. Zira bl • v~tlt ıaaltanat •Urmüt olan yalancı • Yalan, etlphe, hodglmlık; bu Uç değil gibi görünür. Tfıretime edllml'
"'OIClbldır. lııgiltere ve Fııuıaa bine, lngilterenin cihan hegemonya - liriz 1d ilmin, ihtt8ASUI ''atanı yok- lıgm bllbı•a, UJDMımızda llrtlBab kelimede devrimiztıı kavaninl aelbe- sinde sonsuz faydalar me\cud olan 

Paktını, Türkiyeniıı, kendi eını temin veya mUdafaa için istifa- tur. Vakıa son zamanlarda bul ett:Jll tUmul ve müsamaha belki lılo si yuılıdır. Bilhassa yalan, fÖphe ve Claba pek ~keserler vardır. Onları 
lllenfaatleri aleyhine olarak, de etmesi mutad olan harblerden bi- müfrit mllllyet düşkünü otokratlar bir devre naatb olmamıetır. hodglmlığın zaferini taçlandıran da ~r mUt.erolmler tettüme et8ia 
• İngiliz arzusuna tlbl 1o -irine başlanabileceğine kani idiler. Bü bilgiyi de milUyete zinclrllytı<'.ek de- Hayatımıı:m umum! teklmUlttne mUesatr bir vasıta olmu§tur. Zama: denlleblllr. Fakat eaaen az ldtab 
için ileride yapılacak ~o-ıtün İngilizler, bu yeni koalisyon har· :recede ifrata ıapmışlanhr. Llldn uyarak lnJdp.fını bulan yalan bugtln,ımwn bazı cemiyetleri tarafından kıı okunan llHlllllebtimlzclekl bu saha

bir hareket mebdei olarak binde, Avrupadaki diğer milletlerin, biz bu hodgl.mane lddla.la.ra rağ - mllletl~r. a~asında, gerçeğin ytıkfllek ha bir siyaset nazariyesi halinde ml1 Y1 e\'\'elemJrde maartftıı ldtablan 
otlar. Almanya ile doğrudan İngiliz İmparatorluk emelleri uğrun· men bir A.llmln, bir k~lfln 7almz fazil.etinı ~ölgede bırakan değerli bir dafaa P.dilen bu ahlak anlaylljı bil _ kaplıyacağmdan ve bunlar J'e81JleD 

teınas noktalan bulunmadı- da, ananevi silih olan deniz abluka- nıensub oldufu nu11etln degtl, bti- manfet, bır sanat payesi kazanmış • miyoı um, insanlıkta hangi bedbaht de tavsiye edileceğiadeıa diğer ter
Sovyetler Birll·'"d vaaıtasile sını kullanarak harbetmek üzere, 1n- tUn insanlığın malt sayılmak icab tır. Onu hiç olmazaa, hayatımıZln t<>maylilleri kuds·ı.,.at' · kt' ., ciime eserlerin stirUlflbllmeılll lhti -ue • b. . b k k k ı ~4 ıı ece ır . 

kresi aranmaktadır. Boğaz gilterenin yanı sıra yer alacakları ettiğine inananlardannı. 7.anın ır ıca ı olara abul etme. S mali pek zayıftır. tl.tellk kl.lhd n-
1\tb 1 ti 1 i 1 di h

. l · · k d -
1 

. 1 ept.·izmin korkunç U"Urumun..ı- - e;• 

d 
m Çin ..... de olsa "t"' ita .. • ıs enmızc o a ar a~r E?e n1ıuor. . "' unu evletleri donanmaaı için zannında idiler. Fakat hadiseler büs- • ""' .. ...... "'1 s• ~ -' kurt ı k k d ı - b yatlannın yilkselmeelnclen dola,:fl ki bJ Tf k li l H tU l" d t k"l"t uma ma sa ı e yaptıgımız U-s; r istinadgAh telakki edU bütUn ba§ka ~kilde tecelli etti. Hiç- 81;:~7:: ~:~:~~-;:!~ 1 

r ata ar sözU rad;:. tel:i~. ~~:r:=~~eri ~:k~:ıı~ tün. ~hdlerin .. so~unda, yi~e ~n~n tab ftyatla.nnda da hu.W hlıhnast 
ve şarkt Anadolu tariklle bir mlllet İngilizlerin menfaati na - . 

1 
b" .. d . 

1 
ea.n :.uuna dwımck medenıyetmuz tabii olan t.ereffti. baytl bu Mvi klı&-

"• R lil kin -A • k il h b" ... Hk Türk dalma bilgiyi ve blkmi 14ay- ınıyarı o an utun me cnıyet e3Cr e- . . · 1 . . b' -•k __ _. _ _. L----'-4-- L&&-bU-""- llr-
.. .:_-,,... us petro sev e 111ö· ınına yenı oa syon ar ıne suıu - . • • . ıı.ın ço < sııısı ve uyük bir tehlike- aa """"'"' .. __. -~ - Hm 

~k · 'li BUtli b l k d d ·ud·l B lk mı$ \'e övmü~tür. n adeta yalancılıgı ınaanlar arasın · d' B' d d rdı ktttecektlr. 
'-' ~L, ıstenı yor. n un - enme arzusun a eg ı er. a an t' d . t . . . k 11 1 b' ır. ır e uyan ı ğı tecessüsle 
'1't~ıuye tarafından Sovyet Rus- antantı Hariciye Nazırlarının tebli - ınlversitemlzin en yiiksek kür- a neşır ve amını ıçın u anı an ı- te kk" . d . Bonon da tabti nettONI CUpr mü· 

siilerini ''ahancı prof~rlere, dev- rer vasıta haline geldi! . ra ıyı dmey hana getırean şüphe ny-ı bir taarruz yapılmadık<:& ğinde bu azinı ifade edildiği gibi, ,, nı :ı:ıman a ru dı:..-~-· tert'lmleri bu belen atafdattumak -
--.... L Jet dairelerlmlzJn h«>niiz Yf'fiami.. En haksız da\•alar onunla parlak d 0 .umd uzun a "'9'U6Ul-ettırilmesl imkanı olmıyan Finlandiya için harbe girmekten im- mı·ııı· .. ı•-r .. t"'vd"ı •d"m-·,iğl. mi: lh: bir hakikat .,,,."line gı"riyor! En kirli t'ıfr. 1 nun skaybes .. 

1 
ın e başdö.'ndUrUctt ir- tır. 

· İngiliz matbuatı sütunla. tina eden lakandina.v memleketlerinin "' ..... " """ • • nı .. ~ """'" Bence Vflkllet, tercttme ettirmek 
c.; tl"'a"' l•lerı'ni ..... nehı· mt"'ıtelt .. "'S1n1-~ ihtiraslar, en mücrim menfaatler ya- bı a abı~al çı:_a kı en Ll'C".s><= .nyet.. ora.da 
G•tride daha fazla ısrarla ak- de vaziyeti bunu gösterir. Hundan ~ '7 ~ "'' _,, _.... tli bi · ist~dlği ese~rl böyle 191Darlama ~ bu emanet etmekten ''f'kinmi1l·oruz. lan sayesinde asalet kazanıyor! Dost- t~sa ı e1cegı ukvvled _ . ~ ıstınadgılh-

seslerin, Türkiyeyi yavat maada TUrkiyenin vaziyeti de. Rusya ~ .• an ma ırum ~ ı~-tb I kDde muayyen adamlara vermekten 'tıdi Ukin t)nlversitemlzin ktttupha- luklar, düşmanlıklar hep onımla te- 1• a ıgı ıçın mU7...,,.,. • 
1..t. ·Şeye düşürmesinde şaeı • ve Almanya tle katiyen harbetmek . dT 

1 
<.ır. 1 se, bunlan Ub etmeli ve muhtelif 

""" Şey yoktur. Türkıye, garb niyetinde bulunmadığını göstermek - nesini f'Sllslı hfr şekilde tamim ve mm e ı ıyor · . .. mütercimler tan.tından yapılan ter 
181ah -..1--~k hı'r hafı--ı klitUb mu- Fakat, bu gı"diı:in en hazin tarafı, Terakkı ne kadar mukemmel olur-·n, gayri meşru ablukll tedir. ~ .. "1 cünırJer bir jUr:l beyett ta.rafından 

le hakkak kl memleketimi7.de mevcud !hakikati arıyan aklın düştüğü peri- sa olsun. i~saulı~ıza ~ir şe~ ili.ve tetkik edildikten 80lll'a en mmafa-
Qo~r~d~izc de teşmil etm~k Son altı ay zarfında, İngiltere bu dur ve hunun için df'! bir yabancı ljall vmdyettir. Neve ve kime inana- etmez, bızı onun yuksekıığlne ınandı-
1,_ ga?.ıçmm ve Çanakkalenın harbi ateşlemek hususundaki arzusu ca2'ız? Hakikat, ~iitekabil hırs ve ramazsa, bizi şüpheden, imansızlığın kını basmahdır. Yahod bir tabi ta-
~u. ele geçirmek hususunda- nu isbat ettl. Fakat bugün, yani ilk- mllt.eha'18asm Cf'lhine hiç liizum yok- " ka. a l k k d" k nı.frndan huılaa mezkftr esere prim 

1 
t M ı- S"I · 1""\Ui h menfaatlerin mütenakız idrliaları kar r n ı çu ~nma uşme ten kurta-

1... 'l'uıt e.rini _anlamadı. :M. üttefik- ba. har bidayetinden beri eyluldeki bU- ur. · f'se a · u C~'lllanıye 1\\ il a- ram ''f'ya mUklfat vel"lllflHdtr . 
..., k n"s· · rıı·ıı· il t ı ed hll'rle ı-ıısında her dakika kı~"'fet d0föcıt'ıren az.. Btı .... ,-... u-.adam Bov--', . ....ı .~ ıyenın sulh azmini anla- yük hUlyalannı tamamen kaybebniş- ~ 1111 1 1 " er anz m e ı r- co "~ "' .,,... ""~ ı... ...., _.,. 

gorünüyorlar. Bu itibarla, tir. Bir koalisyon harbi tahakkuk e- ken 'Üniversite klitütlh&nf' ini tan- bir soytarıya döndii ! O uçurumun derin karanlığında, tercltme NlNI hlr Ali KlmJ Ak)ib, 
~ Ba.rr,,t:kiU, memleketinin Sov demedi ve Alman aleyhdarı bir cihaıi zlm \'e ıslah il'Jn neden dolayı bir Her gün hin türlü akla sığmnz, ya- g~miy~~·ı~önnediği için !üphe eden, 'Ba~na,, la .. Mf\yva Zamanı,, ili 
oirliğine taarruz niyetinde ol- AlAmetl ri h ü bel' . d ··1d· yabanmya muhtaç ''e miiftekir o- lanın yaldızlanarak bir hakikat par- Y. an soy ıyen, hodgamlıgının ~yl- t"rcUme eden bJr İbrahim Ho.\.; 

e en z ırmış egı. ır. 1 k1 ··ı ·a ki · ld ğu b' kı altında behi ı 'b' bo- ., ı, harice karşı aldığı taah - Ablukayı tertib edenler, bunun ümid 1 lahm? a \!!le 1 ra mı?.e ~unu u tr . , . ~n~ er . gı 1 guşan ""Volter .. l t~r('\\rne rden bir Nahid 
sarih surette gösterildiğini ettikleri kadar müessir olmadı· nı i· I .A. OEM.4.LF.DDIN S.AJUCOGLU z~~anda, ~nı;ana s•ıpheden başka be§eıı:ı,etın hakıkı facıası saklıdır. Sırn (ölnW"kt4'n) kurtarılır. 

'hı..~ daha beyan etti. tlraf zaruretinde kaldılar ve l~gilte- : =,..,-~====·=·=~·=·=·=·-·=·=-=·= - - ~ -·==:: gıdı~.ccek bır yol kalını~ ı:nıc~ır? .. 1 ......................................................... ,ı MURAD SERTOOJ,IJ 
~,i)e .. f"kl ri . h b . • .. . R I Suphe · zaten terakkmın ınsanı CTO· ı M l B [b ~ mutte ı e n yenı ar renın yegane muttefıki olarak Fran- umanyanın yen . . . ' · ". Q Teşa Q 0 •••••••••--•••••••••·-•••••••••••••••• 
~aramaktaki gayretlerini ve sa vardır. İngilizler çok asabi olmak- türeceği son merhal~~r. Bu~a . ~ırı Başvekilin zlya,eti 

ede huzursuzluk varatmak ta haklıdırlar mu·· dnfaa b·u· tçns· dt> yalanın sebeb olaugu dr>rın ıtı - M d Ankara, 9 (A.A.) - B.tşvekil dok-
• 

4 
• t - • • • • . . . . . . or e a) am oc e er m es -

' 

- .,, Q v 1 madsızlık inzimam edince. şüphe bir 1 f. l r Q t R fik S ·d R kf il u 
lft R'bb iM• t• BUkreş, 9 (A.A.) - HükfımPt 106 enge:ek .~ıyanetı ıle zehrını vıcJanla- ~~~ire, 9 (A.A.) - Libya Urnıımf sesesinin 'l'iir:dye mflrne!'ıeili olub bu 
llıa 1 entrop bu ısa ır generaller milyar leye baliğ olan yeni hiitrcyi rımı .a 0d~km~ğ~ b~la~ı. .· . Valısı halya Mareşali Balb:>. Ha.be- defa memleketine gidecek olan dok -
~ A k . parlamentoya tevdi etmiştir. 1 

1 
M:c n.v~.tı~ ınkışa~ıle ha~ıkatı .~u- ı;ıistan'1an Kahireye gelmiş ve İtalya tor Coll1ns şerefine AnJ&lolu klilbilıı· 

• 
1 

y . . r umı ı ır. un azı mcfhumlu.ra . . ~ m Romada n araya ge'dller Milli mlidnfa::ı tah"isatı bir misti baica~ın~d.dd~şun0ı::ek bmsanlıgın guzel "lçisile Mısır hükiımetinin mümessil- de bir ziyafet ,·ermiştir. Bu zfyaff't-

U 
arttırı mıştır. enı vergıler konulmuş . k .. !eri orta şark İugiliz kuvvetleri ku te .Amcnka bUyUk elçısl B. Mac M.ar-hca k [Baş ta.rafı ı incide] tur. . •ı:ıanıyor: pe mahd~d IDP5clclcr .ıızc: ına~danı tarafından selaınlaıım tlr - ray ile Hariciye Vekili Saracoğlu. 

llQ Jauneaud ve maiyetleri erkanı bu sa- ••• _ ırmde münakaşa edıyorduk... Şımdı ua eşal T ... 1 h ı.ş • Sıhhi,•e Vekili B. Hulttsi AJatnR ve 
tıı.... • · · d · t' .. .. .. -d - b" LH r · varın rtı:• usa arekct ,, ~ 
... ~ [Ba!t tarafı 1 bwide] ban Toros ekspresile Ankaraja gel - Sumner Welles ~ngiliz Krah ı;;e, me enıye ın onumuzc yıg ıgı ır edecektir. ~ diğeı bazı zevat hazır bulunıruş -
\..~ baıı e"sperleri rAfakat. eyi~ mişlcr ve üç milletin milli renklerilej tarafındanda kabul ç?k mesel~ler karşısında bunalmış ·•· lardır. 
~. süslenmio bulunan Ankara garında edilecek bır haldeyız.. H il d d ı;.~. ,,, _,_ Ro Hava müdafaa genel kumandanı Kor- Şu muhakkak ki. bugünkü miirek- O .an a a casusluk -·-

J rın oU\l}nm maya ınu - Londra, 9 (A. A.) - B. Sumner . . . .. .. A d Roosevelt Ar,ldilk Ottoyu \a.~ ~"" k., 
1 

t U general HüsnU Kılkış, Gaz genel ku- W 
11 

,. L d d ~ .. keb mahiyetile hayat, hıçbırı çozul - mster am, 9 (A.A.) - DUn ak- kabul etti 
.,., ""e .. _.r ve muvasa a ını m e es ın on ra a bulundugu rnud- · .. ... · - H ı ~ bıtizake 

1 
ri b l m 

1 
bek- mandam Tümgeneral Hüsnü Rıza . memış dugumlerle sanlı bır yıgın me şam o andanın Texel adasında, ı- V . gto 9 (AA ) ~· re e n IUJ a as Ü sal h .. . . T ~ba Celal detçe Kral JorJ tarafından kabul e- seleler yumağtdır. Bu yumak her gü şıkla işaret verildiği görillnıil tU aşın n, . . - Reisicüm-

~-:'" ır. ı n ' ava ~uşavırı u~ Y dileceı!i öğrenilmektedir. B. Sumnet' . .. . n . . ş r. hur ve bayan Roosevelt dün Beyaz 
~di . . . .. Yakal, hava müsteşarı Tugbay Yah- ".. .. bıraz daha buyilmekte ve kanşmak· Znbıta, bu ıp.retlenn, Holanda nas- saraydan Avusturya prensi Argfdilk 
~ Yanın eaın reUlıc~hunı jya Razi Btltan, Albay Hilmi Oray, Wel~es ın Lo.ndra~~ 4 veya 5 gun ka- tadır. Esasen meseleler yaratmakta yonal sosyalle partisi Te.1tel şefinin e 
'lltvııdun Rom~!:' aynı tren· Merkez kumandanı Ali Somdemir ile la<agı tahm'.'.' edılıyor:.- pek üııtad olan akıl, şimdiye kadar lvindm verildiğini teabit etrrJ~. E. ~l~toç~~ =~ Fellx 

1
'"''fine 

11
_ e.dıp etmed .. ıgı ma_lfım de_-ı'mihmandarhklarına tayin edilmicı .B. Wellesın yarın. ogledcn sonra hangi meseleyi 18.yıkile halledebil -j•ıin etrafı kt·~atılmıa ve derhal bir '~" b ~ b Fr l L 

1 
'-' Bu resmi kabule hiç mahiyet atfo-

~ .. uz teeyyud etmiyon ır bulunan deniz kurmay binbaşı Aziz ır ansız tayyaresı e onc raya mu miştir? arastırma yapılmıştır. lunmamaktr.ı.chr. 
~~~~~~nfu-ı~~.~w~~~fiA~~~~b~~~~~ ~~~~~~~~~~~~-~~~==~~~~~~~~====== 
~t liaridye ?Jczırı B. 'l'unner kurmay önyilzbaşı Tekin Arıburnu Paris, 9 (A.A.) - B. Sumner Wel- ~~---~--",.--
~ etnıektedir. Fransız ve İngiliz bUyük elçilikleri 14:8. b~gün ?~leden sonra Po!o.nya ;1-

ltlu bi~raf gazetelr-t·in Berlin- kara, hava ve deniz ataşemlliterlcri- çısı Sıkoskı .ıle Polonya Hnrıcıyc. Na
~ ~birleri, Finla."lrliya • So\' le bu elçilikler erkanı tarafından se- ~r~ ~al~skyı ve P~l~nyanın Parıs el-
~ &ı~üği ba.nı:ı mllıakerelerinin limlanmışlardır. Gı~nı zıyaret et~ı~tır. 
s:_:ntikal t:ltlği kanaaUndedir· ı Başta mızıka olduğu halde bir bö- kili General Naci T-ı-na_z_,_G_e_n_e_l _J_(;: 
-.._"~ Ov.etelerlnia mötale&lan Ulk asker muhterem Generallere ra- may ikinci reisi Orgeneral Asım GUn 
ı~ 9 (A.A.) _ Alman harici-lsimei ihtiram~ ifa ey~~mi§ ve mızıka düz, Uçüncü ordu müfettişi Orgene-
'-.~ıı fon Ribbentrop'un Roma- Fransa, lngihz ve Türk milli m~rş- ral Kazım Orbay Amiral Ş. Okan, F 
~\a~ ftal)an gazeteıerfnde ıtl- lar~ı. çalmıştır. ~~terem ~isafır: İngiliz bUyUk elçisi Knatchbul Hu - . .. ransız memuru 
k ~ni tef]dl etmektedir. lenmız bu me~asımı mUteakıb teftış gessen, Fransız bUyUk elçisi Rene a erlindea döaen Amerikalı g&2etecller, .Frr.ıuız· 
~o di R di ki· eyledikleri ihtıram kıtasını "Merha- Massigli ile bu elçilikler kara, hava lann da teyld eylediklerl bir hahr vermek • 
~ ~ om~ yo~ ·. ba asker,, diye selamlamışlar ve as • ve deniz ataşeleri, Milli Müdafaa mtis tedirler : 
~ ~Ci gayn tabfl Vazıyette ~- ker u$ağo},, diye mukabelede bulun- teşarları, hava müdafaa gene} komu J?ilhakika, C88U8 OJmıyaa IJlr Fraain, tam mana-
~ tabu Y~. N:=rbuh ziya~e~ muetur. . . tanı korgeneral Hüsnü Kılkış, Gaz sile bir l<"'ramm htlktmet memonı Berlbıde ballhazll'· 
.~ er .ır ' U8U& Y 8 Sir Wilham G. S. Mitchell ve Ge - genel komutanı Tümgeneral Hüsnü da serbest olarak dolafmutadır. Buna mukabil de, 

\ 
&.nıa§ms.lan iki memleketi nerft' Jauneaud v · tJ • 'ka Ü .. - Fr to •teı • • ~ . ıu e maıye en ı • Rıza nsal, Hava musteşarı Tugbay aıısız o n eruun uazl memuru olarak taaıdı!ı 

S
ta.ı.. ... """oıı mUhıın meseleler gık- metleri 8 hu sA d · 1 tah · edil ·· · · b" Alma · · • ~ . n su ı aıre er sıs - Cellll Yakal, hava muşavırı Yahya ır n da Pariste ellenm, kollarnu sallıyarak do-
~ ~ sımamdarlar araeında miş bulunan Ankara Pala.sa gitmek Razi Biltan ve Milli MUdafaa ve Ge- laşmaktadır. 
~' ~tit.erlnf derpio et- tbere gardan aynlırken burada top- nel Kurmay ileri gelenleri hazır bu- Bitaraf dlplomatlanaı \'asıtaslle, Fransa ile Al-

\..'.,, lanmıt halk tarafından içten tezahtl· lunmuelardır. manya muhasamatın başlangıcında yaptıkları bir mu-
~ bıtero g&Mieai de bu zi}'aret1n ratla eel&ml~ıtlardır. .Ankata, 9 (A.A.) - BugUn vehri- kavelename ile, Parlstekl Alınaa elçlliğl, IU'fi,· me-
\"1t devletin tahdide galıftıgı Öğle Vakti Verilen Ziyafet mlze gelmiş olan İngiliz ve Fransız moru, ve diğer taraftan da, BerHndekl Franan artiv 
~-, 'htldafaa tçhı İtalyana! az.- Ankara, 9 (A.A.) - lngilterenin şark hava kuvvetleri kumandanlan memuru, e~k binumdald mobllyeyl, efyal&n , .e 
~ ~ haıe ettlft bir zamanda orta ve prk hava kuvvetleri kuman- Orgeneral Slr William G. S. Mitchell loymetH arşh·leri muhafaza ile mükellef lnhnmıı~lar-
~u.~.lınu .l-•4Ilmtyetle kClydey ~ ~rgeneral Sir Wllliam G. 8. ile General Jauneaud öğleden önce dır. 
' t. Mitchell ile Fra.nsanm prld Akdeniz refakatlerinde İngiliz ve Fransız bü- Bu suretle Fransız ar!'jlv memuru ~ilik bbuısm-

'- Von Ribbeat.ro Kabul hava kuvvetlen kumandanı General yi1k elçileri olduğu halde Hariciye da oturmakta, Iüçbir Ahııaa ile komıpnamaktadır. 
~ Edecek pu Jauneaud tereftne bugt1ıı Ankara P~ Vekili Şükrü Saracoğlunu, Milli Mli- Yalmz, keadlshıl himaye eden Birleşik Amerika elçi-
\....;:. 9 (A.A. . luta genel kurmay bqkanı marep1 dafaa Vekili General Naci Tınazı ve liğine gitmek müsaadesini haizdir. Amerikan eJçOlil 
'·"- h_rtesi) - V:n Ribbeo. • Fevzi Çakmak tar&fıııdan bir öğle Genel Kurmay Başkanı Mareşal Fev- vasata.'tile, bu memur, aUeslndea haber ah:uaktadır. 
~ k ıaat da Papa ısiyafetl verilmJttir. zl Çakmağı ve ikinci reis Orgeneral Paristt>ld Alman memuruna ayrıca bir de radyo 

' Rbul edileceği bildiril - Ziyafette muhterem mieafirler ile Asım GUndüzü makamlarında ziya - kullanması ınüsaadesi wrilnıiştir. Bu Almuı da Is-
• --iıJ.etıeri •k&m. KWl Jıl.tldıfaa V• ret etmişlerdir - .ıc1llii lı1Du7.ye etınekteciU> 

Amerikadan Avru· 

paya .. uç seyahat 

B . Samner Wellee'bı A\Ttlpa,f& gellrkea ot.rafı 

nı waa esrar tıbakaeanın aebebl anlatd -
maWtadır. O.• harbcle ~ur Vllılonq 
motemedl Ooloael Hou-. .,m p7e ile Avnı

paya üg Sflyahat yapaueta. C>oloael Houae At.lantl"' 

ilk &fa 1914 mayıMllda ~. O zamanlar vazi . 

)'et ger~indi. Bu ut, &erlin, Parls 'e Londraya uğ 
ramıt ve. 5 temmusda Slr Edvar Gre7 lngllterenia 
aulbgü. lliyederlai &österen blr .1otıt vermltti. Fakd 
Sarojevo ..-1kudJ de \'Ukubıılmqtul lkiaci &eyabat 

1914 ....- nibayetind@ vuknbuldu. ~- House, 
Beılçlka ''e Sırbbtawn yellldea ~, A.lua Lor1;ni11 
Frall8aya iaueel UaeriM n•t . ..W bir sulh .bnkii.mru 

aranı~ 1~ Almaay'\yı ~tı. Fakat Londraya 
geldi~ S1ra.da Lusltaala'JUJ1 torriilendiğilll öğrendi. 

Nih!lyet, 1916 üauauaaisiade DUıbiWlbleri bir 

sulb k9nfer&11.11 a.IWlııe Uma i~ pliyordu. Fabt 

\' erdwa üzeriwleld taarru her töl'lü müzakore ~ı

bUslerhai ıayrl aıömktin klbaıtttr v~ Ukb!aharda da 

Amerllla ...,... ••'.ıwe ecltford11l 



~yfa: f 
!WL$!• 

kemiklerinide 

Kayışdaaı ile Erci-

yeş arasındaki fark 

"- Hacı, dedi, bugün damadla 
kız gelecekler, dı6a.n çık da, tedmi- ' 
kAttr. bulun. .• DedltJ.ni yaptım. T&m 

kapısına 

Y EN i 
-

asmışlar 

10/ 3/ 1940 PAZAR 
12.30 Program ve memleket ~aat ~ ?ti 

- 2 - Yazan : Hikmet~ 

Pierra Loti ve Claude Farere'in Türkh~re 
karşı gösterdikleri dostluk 



Mektepler arasında yapllan 
futbol müsabakaları 

Galatasaray lise•i Kabataşı, Boğaziçi de 
liaeaini mağlıib ettiler latanbul 

bJer arasındaki lig maçlanna 
iki sahada birden devam ed.llmit· 

Finlandiya için 1 
Sulh müzakereleri 

~ tevla• : llOBnbf C.ud:D YALÇII'f 
___ . ___________________________ ...::_.:.;; 

Kalabalık Markacı ictimalarında • 
galebe etmenin •1 c·ı· ~ 

- 1!53 
Bir içtima tertib ettiğimiz za· 

man, o içtbnaın hlkimi bbdea bq
ka Jdnuıe değildi. Bu hlkim kal· 
mak hakkında her vesile ile, yo
rulmak bilmeden, iddia ve teyid 
edip durduk. Muarızlanmız peki.
JA biliyorlardı ki bizi tahrik ede
cek kimse, biz bet yür.e karp bir 
dilztne adamdan ibaret olsak da, 
hiç mUaamahasız kapıdışan edile
cektir. O zamanki içtimalarda ve 
bilha.918. MUnih haricindeki içtima
larda, be§, altı, yedi yahud se
kiz yt1z muarız k8J'll8lllda on bet 
yahud on alb Nasyonal • Sosya
listin bulundufu olmqtur. Fakat 
buna rağmen bis herhangi bir tah· 
rlke mUaamaha etmiyecektlk. lçti
malanmızda hazır bulunanlar mat 
16biyeti kabul etmektenae tepe • 
lenmeyi tercih edeceğimizi pek lyl 
biliyorlardı. Çok kere, öyle oldu ki 
bizim bir avuç arkada11m•z avaz a
vu uluyan ve çırpınan büytlk bir 
kml ldttlelllnhı kahramanca ha:t.. 
kından geldi. V alna bu OD bef yir
mi adama nihayet galebe edebilecek 
lerini takdir ederlerdi. Fakat bu· 
nu yapabilmek için kendilerinden 
iki üç misli daha fazla adamın ka· 
falan patlaması icab edeceğini bili· 
yorlardı. Bunu da pek memnuniyet 
le göze alamıyorlardı. 

H88llı, Markaçı ve burjuva içti· 
malannın tabiyesini tedkik ederek 
ders almak istedik. Bu mllşalıede 
ler semeresiz kalmadılar. 

Marksçılar daima körUkörüne 
bir disiplin muhafaza etmişlerdir. 
O derecede ki bir Marksçı içtimaı
na sabotaj yapmak fikri herhalde 
burjuvalann aklından bile geçemez 
di Halbuki kızıllarda böyle emel
ler pek şiddetli idiler. Bu bakım
dan hakiki bir üstadlık mertebesi
nr ılnıııslardı. Hatta bundan da 
fa7Jn ol, ıak, birçok vilayetlerde 
sadN'e Marksçı olmıyan bir ictima 
tertib etmek keyfiyetinin bile pro
IPtf'r' ıı alt"yhlndt- hlr tahrik demek 
olduğu fıkrini neı:ırc muvaffak ol
muşlaı dır. Hele, Maı ksçılarm si
cimler ını çekerek onları bildikleri 
gibi oynatanlar bu içtimalarda 
belki kendileriniiı hiyanetlerinin 
listesi tanzim olunabileceğini ve 
halkı aldatm!'.lk huırnsunda ne azgın 
\'C alcnk yalP.nlar söylediklerinin 
l•rtayn dökülcceğinı tahmin eder -
lers<> is biitün biitUn azardı. Böyle 
bir içtima ilan edilince, bütün kızıl 
matbuat coşkun bir gUrültü çıka
rırdı. Çok kere kanun aleyhtarlı
ğını kendilerine sistem ittihaz et
miş, bu adamlar, iptida hükU
met• müracaat ederek. proleterya 
alf'yhindeki bu taJırlkin "bir takım 
fena vakayi ihdas etmesine mey • 
dan vermemek için,. derhal mene
ılilmesini rica ve tehdid ile karışı~ 
bir surette taleb ederlerdi. Lisanla.-
rını idarenin budalalığına uydu • 
rurlar ve istedikleri muvatf akiyeti 
elde ederlerdi. Fakat tesadUfen ih
raz ettiği mevkie gayri liyik icil 
bir mahlftk k&f'l181Dda bulunmayıp 
da kendilerinin o mayub p.ntajla.
rmı reddeden hakiki bir Alınan 

memurile karlllaoacak olurlana 
böyle "proleteryaya karoa bir taJı. 
rlk,, e tahammW edilemiyecefin• 
dair bir beyanname n9'1'8derJer ve 
filan tarihte "aefil burjuvalanıı 
suratlannı proleteryanın kemikli 
yumruğu ile patlatmak için,, kUtJ• 
halinde fçtimaa gelmeelni il&n ey• 
lerlerdi. 

Ah, bu burjuva içtimalanndan 
birini görmek, idare heyetiDiıı bu. 
tUn endite ve korkularında hazır 
bulunmak isterdi!. Çok :t~ 
böyle bir tehdid kareısmda lçt:fma. 
lanndan vazgeçerlerdi. Yahud 
korku o kadar bOyllk olurdu kt 
içtimaa sekizde başlıyacak yerde 
dokwıa çeyrek kala yahud dokuz
da baelarlardı. Reis hazır bulunan 
"muhalif efendilere,, bin tUrlU kom. 
plmanlar yaparak, kendilerinin ka
naatlerine henüz iştirak etmemiş 0 • 

lann da tamamen gelmelerim bek
lemek kendisi için vcsnir hazır bu
Junanlar için ne kadar bt1yilk bir 
sevk teşkil ettiğini "ne kadar y,.. 

lan!,, izah hususunda dünyanın 

zahmetine katlanırdı. Çünkü, reisin 
ifadesine nazaran, ancak karşı· 
bkh bir mtınakap. f"ıltirleri çarpı1-
tırarak mütekabil anlaşmayı te • 
min edebilir ve arada bir köprü ku· 
rabilirdi. Bundan bqka bu lçtimam 
makudlan arasında herhangi biJ 
kimseyi eski fikir ve kanaatlerin 
den ayırmak gayesi katiyen bulUL. 
madığuıa dair teminat verirdi. Fil
hakika, herkes cennete kendi bil· 
diği tarzda erişebilirdi. Binaenaleylı 
herkese fikir ve kanaat hürriyeti
ni vermek llzımdı. Binaenaleyh, 
konferansçı nutkunu bitirmek için 
müsaade edilmesini rica eylerdi. 
Zaten bu nutuk uzun sUrmiyecektl. 
Hiç olmazsa bu içtimada &leme Al· 
man kardeşler arasında bir nifak 
bulunmUJ gibi çirkin bir manıara 
arzedilmemeai rica olunurdu! 

Sol tarafa mensub Alman kar
deşlerin çoğu hiç de llicenab dav· 
ranmadılar. Konferansçı, daha UJl 
&özlerine girlpneğe vakit bulma
dan, gayet eiddetli bir surette ve 
kUfilrler albnda, pıhyı pırbyı top. 
lamağa mecbur kalırdı. Çok kere, 
çektiği azabı kıaalttljmdan dolayı 

taliine fllkretmeai Jbımgeldiğine 
hükmolunabllirdi. BUtUn bu bur
juva içtimalnmn pehlivanlan tes
yif ve tahkir tufanlan albnda mü
saraa sahnesini terkederlerdi. Çok 
kere de kendilerini kafalan fişmif 
ve patlamış bir halde alellcele mer 
divenlerden indirirlerdi. 

Binaenaleyh, biz Nasyonal - Sos
yalistler içtimalanmızı tertib etti· 
ğimiz zaman, bilhassa bu içtimala
nn tertib tarzı, Marksçılar için bir 
yenilik vUcude getirdi. Bizim içti
malara tabii, birçok defalar oy
namış oldukları komedyayı yine oy 
nıyacaklanna emin bir halde geli
yorlardı. "Bugün şu adamların fı:::j. 

ni bitireceğiz!.. Çok kere, içlerin
den biri, salonumuza girerken, bu 
cUmleyı arkadaşına bağıra bağıra 
söylerdi. Fakat ikinci bir söz söy· 
!emeğe vakit bulamadan, derhal, 
bir an içindE>, kendisini dısarı a
tılmış bulurdu. 

Evveli, içtimaları idare için bi
zim bUtUn biıtUn başka bir usulü· 
ınilz vardı. Biz halkın konferansı 
lfıtf en dinlemeleri icin rica etmez
dik. Bitip tükenme bilmez bir mU
naka.şa vadetmezdik. En iptida
dan, i~tima.Jn sahih ve hikimi biz 
olduğumuzu ılin ederdik. Bir def~ • 
cık bile olsun söziimilzü kesmege 
cüret edecek kimsenin derhal dışa
rı atılacağını haber verirdik. Böyle 
bir adamın başına gelebilecek hal
deıi dola)ı hiç bir mesuliyet kabul 
etmiyeceğimizi evvelden anlatır • 
dık. Eğeı vakit olursa, eğer 

canımız isterse ihtimal ki bir mil· 
nakaşa kabul edebilirdik. Yoksa, 
hiçbir mUnakqa cereyan etmiye
cekti. lete bu kadar. Şimdilik, söı 
konferanac;ı filan efendinindir. 

Yalnız bu sözler bile Mark~ılan 
hayretlere garkediyordu. 

Saniyen, bisde gayet iyi tertib 
edilmlt bir salon zabıtası vardı. 
Burjuva partilerde bu aaayie _.. 
vtst çok kel'C yq1an haaeblle itaat 
ve hürmet celbedeblleceklerhıl zan
neden atlar tarafından deruhde o
lunurdu. Marbçılık orduauna kay
dedil.mit kütleler yap, otoriteye ~e 
hürmete kulak umadıkları için 
burjuvalann bu uayte 8el'Vf81 ade. 
tl gayri mevcuddu. Bizim milca· 
delenin bqlangıcından itiha • 
ren, blslm mttdafaa Ml'Yiııiai· 
• t:etkllltımn temellni bir ..,.. 
18"'81 eekli altında attım. Buraya 
dahil olanlar aırf gençler anuun· 
dan seçiliyordu. Çofu askerlikte aı 
kadqlarımdı. Bazalan yeni kay• 
dobnuı parti arkadatlan ldJ. Bun· 
lara bilhusa ıunu öğretmek 11' 
zımdı: Tedhit ancak tedhiı ile b 
nlabillr; bu yer ytlzUnde ya1nu 
cUretli ve ulmU adam daima gaı 
lebe çalmı§br. Biz o kadar kud 
retli, neclb ve yQbek bir fildi' 
uğrunda mücadele ediyorduk 1' 
son kan damlasına kadar mUdafai 
ve htma..ve edilmefa dej'eri vardı 

(ne-t fMlf') 



"'" . 
YENJ SAllAll 

1Bl1LZJ%DI 1 Adapazarı gençlerinin f aaliyeHj KEL ALl(:O i~~ 

'' ZAVALLI ANA,, 
Yazan MUcella VAKAR 

LT AN AZ # ,mDA~ 
No: 112 YA7..AN: M. Sa.mi K>.l~~ 

p dıJ 
- Sizin aıkı idman güreşiniz, bu 1 - A ~ gön:ıünler ;Jiço ıı-

heritln ekmeğine yağ sürer. Ara.yıp mekmif bel. 
d& bulamadığı blr şey olur. - .... · • .. dı-~ 

1 :uı!L - • • • . • . . - Tehey 1. Ben padişıı ı 
Sultan Aziz cidden pehlivruı yara.- tanımam oo 1. 

tıınıış bir adamdı. Bu sanatın bütün - .. . . . . . • . ııt' 
inceliklerine vakıftı. -Ne olursa olsun .• kUntt:ctızı 

Sonra, Sultan Aziz, son derece ze- cağım be?. 
ki blr adamdı. Yalnız çok merd, çok - . . . . . . . . rı 
mağrur ve benliğine hakim bir adam _ A be .. snray, padişah diye ı.c 
olduğu için kurnazca zekasını sarfet- dJmiz.i mi satacağız tıet. 
nıezdJ. Bu sebeble o daima zeki de- _ . . . . . . 
ğllmi§ gib görUnürdU. - Güreşmesin be! .. Ben. dınle 

Kapı uzun uzun . çal~~··. M~saf~rıd~t~zan;mda. çektikl~rim .. de a.yrı b~ 
bıı!unduğum c.ve bir ıkıncı mi8afır hUca.yedır. Nıhayet bır gun çıkageldi. 
d .. hn geldi. Ev salıibesı güler yüzü ilejBUyUınUş ve güzelleşmişti. Bu ikin
bizi b;riblrimize takdim etti. Gelen ci büyük hasret beni daha hırpala. • 
misafir bır Rum madamdı. Tahml -j mış ve ihtiyarlatmıştı. Oğlum ba • 
nen •10-45 vaşlaı m:la kadar görUnU- 1 şındon g~nleri kısaca anlattı. 
yordu. Ko)~ll kwnral saçları fazlaca "Rnbamdan parayı almıştım, elim
aJ·Ja~-n1.ş, ince, yüzünü elt·m ve me-

1 
deki yemişleri de satıp öyle eve dö

şekkat ·izgileri hatlanmıştı. Uk b!l.· Dfrlm diyordum, bir aralık yanıma 
kıı;ta c;o·: derdli bir kadın oldUoö'u an- bir nda.m geldi, benden fıetlk istedi, 
la ılıyordu. Ev ıınhıbcsi ile konuşmı- yere e~llp tartmaya koyuldum. ~ 
ya bruıln.dılnr, ben de ı.utnk kesilmiş tığı kft.ğıda koyduktan sonra genye 
onları dinliyoıdum. Evvela, biribirle- 1 çevrildim fakat mU.~ıi yok olmuş
riniıı hatırlarını sordula•, sonra da- tu. Cebimdeki küçük kesemle beraber. 
ha meraklı bir mevzua geçtiler. Ev Ben de paramı çaldırdığım için çok 
sı hibesi sordu: · UzUlmilştüm, sizlerin de ilzüleceğinizi 

Halbuki, ahlaki safiyeti, h~metli mem be!.. . . 111uı Adapazarı, (Hususi) - Spor işlerinden de geri kalmıyan Adape.- ve mağrur oluşu zeki olan gahslyeti Nihay~t. Makarnıı.cı ile, A.lıÇ\J 
zan apor klüblerinden Yıldınm spor Jdübü bu ha.fta bir mliMmere ver- daima örterdi. Kaba ve bir şeyden güreşi gelip çatmıFJtı. cıı. 

_ Nasıl dedi bir haber var mı? dU~ündUkçe daha hırslanıyord1ıı1.m. 0-
Kadıncagız cevab vermedi, lrnder!i 1 rudan ~rUyerek köp~e gelmişim, 

başını iki tarafa çeviı erek "Ha.yır!., herkes bır vapura ginyordu. Ben de 
işareti ynptı. Meıakım claha :ırt _ gir~im.' bir~z .sonra vapur .. k.alkt:1 ve 
mıştı Sormak anlamak arzusite ya-ı benı bılme~ığim yerlere gotilrdü, va
nıyo;dum. Nihayet dayanamadım, ev purun kaptanı çok iyi bi~ adamdı, 
whibosinin kulağına yava§ça: beni ke~dlne e\.·lA.d etmek ı.stedi. Ben 

rniştir. anlamaz gibi görünürdü. Alim. uiiree gUni.i elini I<010t • 
ed hal · k Al' ·ı !$-, ı:.· gı Ha.lkevi salo:ııında iki gece arka arka.ya verilen bu mUsamer e • Padi§ah Ma amacıya ıço ı e sal!ıyarak Zincirlikuyu knsrantı. ıdt 

kın sürekli ve mükerrer alkışlarile karşılanan "Mavi Yıldırım,, adlı piyes kendi arasında yapılacak idman gü - ti. Pehlivanlar bu ışı bildikleri ıııı 
temsil edilmiştir. reşinln bildikleri gibi kendi hesabına güreşe gidemiyorlardı 11 

Piyeste rol alan klilp gençleri bUyük bir muvaffa.kiyet göırterıni~tir. faydalı olmaktan ziyade tehlikeli 0 • Gtireei, harem dnu~ınden ı::~ıtıı 
Fotograf gençleri bir arada göetermektedJr. la.ca.ğmı anlatma~ o~du. . Aziz de seyredecekti. O da, c~ııtl 

• 4 • •-• • Makarnacı, dınlıyordu. Padı§aht lAmlıg-ından sonra ka1;ra <"eldı. ıı 
k d ...ıı ....... : ı:o ., nW 

Öd h . d haklı buluyordu. Fa at,.f man 6'44"'°!1' Aliço; yalnız gelmişti. )a 
11 

• 

_Ne haber? diye sordum. Kim· reddettim, lstanbulda ~ım anam, Trakyada çeltlkziraati 
de haber alacaktl. Zavallı kadın be- babam var, diye. Tam lkı sene seyap sıtma yapıyor ni; bu merakımı anlamıc:, ve swılimf hat ettik. Nihayet dün vapur latan-

:w- bul eldi be d bur Çorlu, (Husum) - Trakyada yedi 
duymuş gıbi beni cevabsız bırakmadı. ag . ' . n e anya anya a- doktorluk sıtma mticadele teşk.iiatı-
Bcnim, dedi kn),b bir oğlum vardır. ya geiebildım,. . 
Biitün dostlarım derdime ortak olur- EvUl.dını b~ından geçenlen anlııt- nı teftişe çıkan ve bu arada Çorlu-
lar ve her zaman sorarlar. tıkça ben deli gib feryad ediyordum. ya da gelen Edirne sıtma mücadele 

. • .. . Oğlum da benim bu halime acımış 0 • reisi İzzet Aı:Jcah miicadele binasın· 
Zavalu k:ıwn gozlerınden rıkan yaş 1 k ''"" "Ü ülın '.ıHft'I bi daha da ziyaret ettim . 

.. ilk d'lll il k "Si aca ~' z e annecıb .... , r 
tarı kuç md~ ıh.ek. s c: cnb l dıı.e senden hiç aynlmıyacağım,. diye beni 1 Bana şunları söyledi: 
d• anlatayım ıye ı ayes.ne aş~ . teskine çalıştı. 0 arada koc:ı.mın jşlo- Sıtma kaynakları, sinek ya-

"-. Mü.ta~ke senelerinde idi. Mu.- ı ri daha bozulmuştu. Oğlum yine ça.- fak~ı ve ısıtmahla.r üzerinde 
li vazı~etımı:ı: çok bozulmua, koca - hşmaya mecbur olmu~tu nmma artık tedkıkat y.:1.pan relc;, evvelce 
mın kazandığı &Z bit• para ile kıtka- l2 ynşına gelmtış aklı her şeye eri- yilule on ni.sbetinde olan sıtmalıla.
naat geçiniyorduk. lki :kazım, bir oğ· yordu. ' nn sayısı Ergene havalisinde çeltik 
lum vardı, bir ta.ne daha. kız çocuğu Nihayet " ..... ,, gemisine ameıe ola- ekimine başlandıktan sonra % 33 e 
dcğurmuştum. Henüz yatakta yata - ra girdJ. 15 günde bir geliyor, her yükselmiş bulunmaktadır. Da.imi ve 
vordwn. Bir gti.n oğlum bir arkada- geliu\nde evin eksiklerini getiriyordu. kesile sulama usulile yapılan çeltik 
Jile beraber Qarşıya gitti, orada ka- Nihayet ah nihayet bir akşam eve ziraati biraz daha uzaklarda yapıl -
Labalıkta biribirler.ini kaybetmi§ler, dönmedi. Ertesi gUnli de vapurun bir madıkça yeni yapılan göçmen köyle
lrkadaşı geldi oğlum gelmedi. Akeam daha dönmemek Uzere meçhul bir ie- rinin de mücadele kordonu ve sıtma 
•ldu. Gece oidu .. sabah oldu oğlum tikamete hareket ettiğini öğı·cndik. tehdidi altına girmesi ve sıtmalı 
1ok .. yok. Ben deli gibi olmuştum. 1 Oğlumu tiçlincU defa olarak kaybet- rıJBbetinin daima artınıuu mümkün
Rasta hasta yataktan fırlnıuı~ oğlu- miştim. Senelerce haber alamadım ... dllr. 
ına aramağa çıkmı5t.ım. Fkat nere- Bundan yedi sene evvel bir gUn Rus- Azmi Selit 
ve gitsem, kime so,:s?-111 lıep ~enfi yadan bir mektub geldi, bu oğlumdan- - • -
eevab alıyordum. Eviadınun bırden- dı, içinde bir de resmi çıktı, Adres Sarıköy halkınm istekleri 
bJre ortadan kaybolması beni deliye koymamııJtı. Yalnız Rusyada "Kiyet., Çorlu, (Hususi) - Çorlunun Sa
,.evirmişti. Konu komşu bana acırlar 11ehrinde olduğunu yazıyordu. Ccvab nlıı.r köytl yeni inşa edilen göçmen 
taTallı taze oynattı diye UzülUrlerdi. yazamadım. Bir ikinci mektubunu köylerinden biridir. "350,, evden iba
Ben de her aksanı kapıya oturur ge- bekledim amma gelmedi. 'l'am ycd.f ret bu köy halkının birçok ta.lehleri 
lene ge~ne ·:~ğlum ~u ~kşam gele- sene bekledim. Zavallı ana hikiycsi-ı vaıısa da şimdilik tek dilekleri te -
oek,, _diye mu3de ~~nrdım. Gerçek- nln sonunu hıçkınklarla bitirdi. Se - vakkuf mahalli i'ttıhaz edilen ve fap 
ton ogl~uıı gclecegı fal~. yoktu am nelerdenberi evldd hasretile yanan bu kat kardan, kıştan, sıcaktan, soğuk
ma, bcı~m içimden hana oğlum ge- 1 zavallı anayı dilim döndüğU kadar tan korunabilmek için hiçbir şey 
lc~~k, dıyorl~dı,,. . teselli etmiye çalıştım, ve aklıma ge- bulunmıyau bu mahalle Devlet De -

Ar~dan bır h8!~ geçti, koc:wı e- len bir fikri ona açmaktan kendimi miryollarırun hiç olmazsa bir bara
vc se\•ınerek geldı. M~de, dedi .. oğ- alamadım "Madam dedim, mademki 1 ka yaptarmasıdır. 
lumuz yQ12ıyor, o gün arkadaşım son haberi Rueyadan aldınız, Rus Azmi Seİat 
kaybedince onu bir Ermeni madam konsoloshane8fne müracaat et~niz 

.,, -·-bulmuş, almıs. götUrUrken bir adamı Yüzllme baktı, ve acı gülerek şu T ·· kk f • 
madamın yanına sokulmu6 "Bunu dalsözleri söyledi. Yapmadım mı sanı_ ur uşu ılosu nısanda 
mı Amerikay~ yolıyacaksın kadın dl- yoraunuz, ah kaç kere, Rus sefa - İzmire gelecek 
yo kavga etnuye başlamış, iş karako- rctinln kapısına kadar gittim fakat 1z · (H ·) H .... _ aldığ ı 
kı. aksetmiş polisler de oğlumuzu evi · · · edf y b öldü' d mır, ~sueı - •. t:h.IC'r . .1 -

. . • . . . , ıçen gırm m. a ana erse- mıza g3re Nısan ayı 1cınd" bır TI1rk 
tarıf ctmedıgı ıçın 'Yoksul çocuklar ı ? B bu "htl aı· h' d'" .. . ·~ er. en ı m ı ıç u.şunme - kuşu fılosu memleket içinde bir tura 
!\'ine,, götlirmUşler. Kocamın verdığt miştim, içim yanarak tnsdık ettim, k k b . d ı · 4 d 
h be e O knd · d. k' bah çı aca ve u aıa a zmırc e ge-a r ar sevm ım ı, sa a haklısınız haklısınız • ı . .. -.. .. . . • ... lecektır. Turkkmm fılo;mna halen kndnr gozume uyku gırmedi, ertesi .' .. 
gUnü de cvlil.dunı alıp eve getirdiler.1 Çekirge mücadelesi 1 Adana.da bulunan bay~n Snbıha Gok-
Bana bir sinir gelmi~ti, oğlumu- bir 1 Çorlu (Husuı:;i)- Bir müddc.tteııbe- ! çen kumanda ederektır. 

-~-dakika bile gözllmUn önUnden ayıra- ri kaza ziraat mualliminl'ı ne...ı•ctın· ı 
nnyordwn; nihayet mekteb zama- de çekirge ve yunıurtalarile muhtelif I Giı•esun orta meh:.~ebi 
ru geldi, oğlum hem mektebe gidiyor imha edici şekiUerde mücadele ya - 1 h:ila ~çılmadı 
hem de boş vakitlerinde, lebJeblle fıs- pılmakta idi. Şimdi de "497,, dekar· Giresun, (Hususi) - Büyük zel-
tlk satıyordu. Bir gün benden 50 ku- lık çekirge yumurtası gömülü top - zelcdc ortn mektebin binası ciddi su
l'U" kfto.b paraaı ifıtecll, o zamanlar rak parçası sUrdUrUlerek yumurta- rette hasara uğro.dığrnclan tahliyesi 
çok sıkıntıda idik. Ancak 30 kuru6 tar imha edilmiştir. Bundan ba§ka icabctmişti. O günden bugüne katlar 
verebildim. ÜstUnUn de babasın - 2900 meyvalı ve meyvasız ağacın da orta mekteb k:ıpalı bulunmnktadır. 
dan tamamladı, ve gitti. O gidiş, tam)tırtıl keseleri toplattırılmıştır. Binasızlık yüzünden çocukların va • 
iki sene hiç haber almadım. Bu müd A1mi Selat kitleri zayi oJmaktsdır. 

İhtiyar adam cebinden birkaç tane Seni göğsüme bastıra bastıra saçln
Jnektub çıkarıyor ve bnna uzatıyor. nnı yolmak istiyorum. 
Bırinclsini size naklediyorum. Senin V ... ,, 

"Sevgili Harzelder İhti .. .. bak yar yuzume ıyor. 

emiş hapis anesın e uzarsa, herhalde Aliço ıçln de hayır- kimseler yoktu zaten güreş yet1 
11
• 

bir cinayet h olm~. ~eş altı saatlik ezici bir de eski zevatta~ b. ekn kinıse ~o;· 
1z · (H ·) ""--·el&..: gü idman gilre.'ı bir hafta. sonra, gtiref! muyordu l\l.,bevin"i Fahri Be)' , l'!I 

mır. usum - ..::.vv .. , n . . h h ld · • u J "' l\" 
Ödemiş ceza evinde mahkümlar &ro.- yapacak ~ır pehlivan ıçtn er a e yaver Halil Paşa, klZltırağnsı, 

. , . faydalı bır ~ey olmu.dı. lbo. Mehmed Ali Paşn. • 
sında çıkan kanlı bu .kavgada bır Nihayet Sultan Aziz ŞU iradede . . hıP oıı 
gardiyanla. bir nuı.hküm ağır surette Melımed Ah Paşa, pa.dıfia 011 ıı 

J 
bulundu: d 'di s h" ··undıı . yaralanmış bir mahkum da hafif su- k' k . . . ma ı ı . arayı uma.. ı.nt' 

• - .Madem ı arar vemllŞ8lllız, ya-- . k ·· k p d·/.ııis 1' rette yaralanmıştır. HA.dlse hakkın- 1 ıçin, aç goç yo tu. ıı ı •1 

pınız ... ın· hu·· t • '"' .,,; ""bili ·di da aldıguwz ma.tumat şu merkezde- ı ııaJ una ı:.·ı.., ı ·· ı:d11 

ldir: - · · · · · · .. . kı , Padi8ah, kasrın harem k~P15~e · 
K t .ld 5 l - 1 - Fakat idman gureşinı aa \:fl keri girdi. Bu seferki gelişi dr. )lı.:' 

a 1 en 1 seneye ma Urum 0 up uzun kesmGk size a id olsun. Bu ige - . . . • dar 
Ödemiş cezaevinde mnhlrumiyet\nl k , beli ıdı. Alıçoya varıncaya kn l<fl( 

ben arışmam. .. h . dış k diş~Jıı 
gecirmekte c!aıı !znurl• Feth~ bir ma 1 _ . . . . . men eptıı an çı ıp p:ı . 
naka§a üzerine bıç&ftuxt çekerek De- .. . harem . . l'ılamışlardı. biıır.l'~ 
: .. 1·u k Wd ?.1 ı.1r· - Yalnız, gu .. ,şı dam~~m- Sultan Aziz yai-tz bir atıı \o 

nu.ıı a eu .. .,. seneye ma~mıı d cd • . · o· rıer. 
Aü ile ha.piahane gardiyanlarından en ı:ıeyr ecegım. ti. Arkasında bir çok yave 

Ahmedi ağır auret.te yaı'alı:unıştır. Yl · • · · · · · · lbendetrin vardı. ıı1 " 
~ de ..,, .. sıkı tut bu h•r:~ H k , ha ... rınn n • ne katilden 18 sene ağıı ı.ap.'-'e nıah- - von r .. ..,... "' .uı eırıeıı soyunma "Ve "" bv 

küm Denizlili izzet de hafif surette olnıaz mı HtisAyin !. jJAzımdı. Çünkü, padişah, ssc \yı 1111•4' 

yaı-alanııştır. Vu.ıyctin v:.ı.h.l - - BnşüstUne padi§:lhıml, mayunda istirahat edlp öyle ge 
. k . - Bakalım! Nruııi b~leo:ıak8ın ?. j ti. Vakit g""'ti. ·ı ,. .. metmi avrıyan ve ceza e\lm • ~.. .. 

de asayişin tesisine mcını·!' olan jan- 1 Padf§ah, seryaver Halil ps.atı.) 
darmnlar, daha feci vukuata mo:r • Padişah, Halil paşaya da dön;:>rflk: ğırarak: 
doan vermemek için silAh ist;ruall - Halil, Aliçoya haoor ver .. dedi.! - Halil, batıla..•nnla.r güreşe .. 
mecburiyetinde kalmaşlar Ye hft.d·se- Bu au"-'tle her ikisi de hururdan I - BaşUstüne padlşahıın !.. . ttı 
ııiıı önUnü almıslaı'Cln'. çıkmışlardı. - Kimse müdahale etınesın S 

Hapishanı..~ye na~ ıl bıçak girerek Sel'yaverln oassına ge1dUderi za • ırO§~... . . 
1 J<"ethide bulunduğu ehemmiyetle tah- man Pa.§8 Mıt}tarnır~ıya şu nuthd - Ferman efendimizındır. ıt'i 
kik edllmektcdir. Surlu haklnnila der larda bulundu: PadiQahın bu iradesi oıdultıjB ıı•' 

:.- H"' . . . k rta dık Ef 11ıır1 

hal 7.abıt varakası tutulmuş ve ayn . -:- useym, ışı u r · en- 1 nidardı. Eğer, Alfço ile Ma.k~1 !'ot 1<9 
bir hücrede h::ıpsedilmıstir. dımız de ne olur ne olma.ı; diye bu yapacağı idman gür~iııe kıı;t I< 

heriften çekiniyor. rt"n-ııvacak olW'Sa bo<""'nıaıarı 11
• t 

Bir kız tabanca ile 
ann~sini yaraladı 

Kozan, (Hususi) - Dün Pekmeroi 
kijyünde oturan Mustaıı ktzı 40 ya6· 
Jarındıı Vahid .. Snnca e\'ini siipilrür
ken, kızı 12 yaşlarında Remziye Sa
rıca sandıktan çamaşırlarını çıkarı .. 
k!'ıı bohca arasında bulunan tabanca 
lwr nasılım patlamış. çıkan kurşun 
Vahidenin MI kalca \'e sağ kolurıa 

isabet ederek yo.nılaım. Ur. TahkiY.n.-
la b:ışlanmıstır. 

-~·,....,.._ 

Pir sar' •a boquldu 
Koznn, (I-!u.susi) - Dün kaza.mı-

1 
. ._.. - t.>~ • ltl ,.,, 

- Paşam, bu henf korkunçtur. şanı ezanuu bulurdu. Yanı, H 

Doğı·usu.. tutardı. r,; e 
- Herhalde idman gilre~i bahırne- Su it.an A :izin hayatında hiC: ~1 .ıı ~ 

sile bu herifi ezmek 18.zımdır. deıı çeklıuneıken Aliçod:ın ı::r!C~~1ııt• 
- Öyle paşanı!.. olduğu görültiyorrlı;. Mıılu:ııı.ıtv t • 

E:'\D d' · f'k' ı · · · h ·ıne - :.ıen muz, ı ır ennı ız ar ey- idman gürcsile Alicoyu ezınl'" 
lemediler. Fakat dü.şünl'eleri öyle. ıreftardı. . iL ı 

- ı b' .,,j\ · · · · · · · bo, Makamacıva ha u-e ~ • 
- Şimdi sen olanca kuvvetinle tu- yordu: · 

1 
t.mjm? Malum yıt, bu işte galib, Makarnacı ez.meğe çal•~ Jılt•' 
mağlC\b yok. Ben işi k~ı~tırır, w.atı- _ Bırakma ~akasını... . . 

1
1 c 

nın.. .. . Ham Paşa. padişahtan euıı;.'"' t ~· 
- Bnşııstwıe paşam, d91iı. nşaf,;rıya ındiği vakit lbo ile k!l 
ldman güreşi yine Zencirhkuyu tı \'e emrini verdi: qtıfl • 

kasrında oJacrı.'ktJ. Makarnacı, efendi- _ Pehlivan, efcndımi:r. 5c)y•l.11 

sinin kazanması için Aliçoya olanca lar dive emrediyorlar 11 • 
'l 1 - • ' .nıJ1&1 zın Faydalı köyündeıı Çapar Hasan zon c s:ı acnk \'C onu ezmege çnlı - Makarnacı ve Aliço sor tı • 

oğlu'19 yaşlarında AhmeC: Yıldız, köy şacaktı. İdman gUrt!şinden Kara lbo başladılar ... Ç-Ok geçmeden il<l pl' 
Jerine yarım saat mesafede bulun...n da haberdardı . van yag-lamp mevdaun çıknııf;t1 ,J< 

Al. Uk(i . . d S l • z;C' Humbas suyu kenarında kendilerine ıço, !5_ .~ ıc;ın e. u tan Azizle Makarnacuıın çok hırslı ,·e. 11 e 
aıd sığırlan otlatırken kendisinde gUre'J{!cegı gunU tcklıyordu. Hatta, Ji olduğu görülüvordu. 1ri. ~tıt,, ' 
cskidcnberi me,·cud olan sar'a has- ara sıra kimsenin iııiteıniyeceği bir göbekli vücudünll hemen bir te 
talı~ı tutup suya dUşerek boğul- sosl<'. Hınçoğlunn şunları söylUyor- yağla yağlauııştı . .el 
ır u:ıtur. du · ....- ı - .. i ~o • . .. .. · ""fl oırno.cı çok yagh, ıt lf111lı 
Nchır ~~dar buyu.k olan Hmnbas su- - Halil, bu sefer paça kasnak de- bir adamdı. Fakat: böyle .0 }.)~ 
yu henuz Ahmcdı dışarıya atma - ğil. Ya tam çapraz sırtüstü, yahud beraber c;ok tetik ve çcvikt1• 

mıştır. Cesed aranıyor, tahkikat ya·! tam bir ot·u-ah küntesi. zamnnda dn UFlta bh' pehlivand•·r) 
pıhyor. 1 - • • • . • .. (Dt>'a::;:,_, 

= = • pıır 
decli, Uzerindeki vazıları teı.:ıinden O·fdar süz~:üm. f::.nğ <!lınin yü~ii~.8 1.IJ
'mmak zor oWu a.:-.n:ı.. okudum .. mağında ufak bevaz bir ız .... r 

• • Ç•I' 
bak. Besbelli oradaki yüzüğii Y~11 ıııı• 6 

"~den uzak kal~~ zamanlar· - Nasıl? diyor. Şu mektub işin 
d~ki ıztırabını çok ıyı anlıyorum, bireok esrarlarını açmıyor mu? Kadın Tefrika N o : 3 5 
oUnkü ben de t~n~eu uzak olduğum fevkallde kurnaz bir artist... Hadi- la ihmal etmekte devam edersen kor 

"Cc..n.1\1.. K:u :nıdan yakında kur- mıştı. Güneş elini kararttı:;-. • 
tulacağım. Kat'• kararımı verdim... yUzUk olar. yeri karnrtmnnıı!l'. 
Seniule beral>f:.:- yc.şıyacağım. Sen Ş!nıdi nJ:.ı!a bi.4 ~y sorn.YJl11 ' i. 1 

benim.. olacak .. t.h!ike<3ir .. falmt biç, - l:ı..aı! yUz5 ıfü ı:.:r& eliııc J11 
korkmuyor .. seni s~viycruro... Senin elır.~ :::ıi taJ..a.:;:"(. ıu . anlarda aynı hil~ti ruhiyenln te- seden de maliimatt.ar. Bak işini çabuk karım ki elınden kaçırırsın! .. 

ı!rı ~ı.tın:d·~~· Seuı ne kadar çok bitir gel diyor. Bu bir, sonra da bir A "Saı1a bu mektubumda öpücük yol
ısevdlgımı bilıyorauu ... lfalfun sebeb- merikalı ra.kib çıkartarak zavallı a- lomıyncağım, çünkU müstahak değil
ler olmasayclı senin yanından sıcak eığın kıskançlığını tahrik ediyor. O- sin ... H:ıdi güle güle, lunzır oğlan. 
\'e giizel huzurundau ayrılmak aklı· na mahrem hayatına nid sahnele•i Senin \' ... ,, 
ma gelmcsdi. Bu id. sen de öyle iste- hatırlatarak genç adamın hayvani ta-

İhtiyar güldü, dışlerıni tekrar gös-
:din, ne yapayılll... rnflanna temas ediyor. lcrdi. 

İşlerini kuzum çabuk bitir... Saa- - Evet çok haklınız ,diyorum. - Dilıniyorum, dedi. Bunlar Ha-
'dcto kav!Jaı»ak için, haBretle bekle- O mnvi bir zarfın içinden ikinci zclderin katilliği hakkındaki kanaa -
aiğiın anları uzaklaatırma... bir mektub çıkarıyor. timi teyid ediyor ıau? 

1mkaru varsa bana bir m.ikdar para - Şunu da oku, diyordu. Ben: 
volla... Bw-ada. hir Amerikalı nAafme "Sevgı'll Haı"'"'ld 
' 1"'W U<; er, -- Evet, dedim. Fakat bunlar bcl-
~üşliyor. Faka!: biliyorsun ki .. een - "O züppe kanndan hülii kurtula • ki yardımcı delıJ ve karineler Hazel-
~n ~ka .Jdmseyi g6züm görmüyor. madın mı 1 Bu iki yüzlü oyun daha ne denn katil olduğunu knbul ettikten 
Haydi s,,vgilim. Beni fazla bekletme.. kadar devam edecek? Beni dııha faz- sonra bu mektublar davayı teyid edi-

yor. Fak:ıt objektif olarak düşwıe
cek olurc:ak, ı:uınetmcm ki lJu mek · 
tubln Hnrzeldcri mah!tünı edecek lrôı- için ... )apa:·ın.. 11 ... ,, - Ekrc.riyetleı sol l'!inC ! ·di ~ · 

,~ k l 1 n . - J'' Je ı fı vesaik olsun. - ~\l 6 tme er dağınık da ols.\ - ~un·.u n•çın sag c • 
lhiyar 'bu sefer bit az kızdı g:bi... ı ruina ~·.kıyor değil mi? Hf'.rif bir "se- - N'! t>iLey:tu. . el~ 
- Ah beyim, dedi. Se!ıln böyleın1~ için kanını ö~f.lreoeğ1m :!-tme - - '1'abil ~Ume::sinl Çünk~ r~ı.ıı' 

d~üneccğini biliyordum. Onuıı Vjn mıa! .. _Ust taralı hep var.. ,le iusa.rı. 1'.aremındakinin eıı;1!'ıc:d~. 
§U son vesikayı sona saıdadPn. A! Bil:i111 kınlan tesbft ettikten son- ve kendisi.ne merhaba der. ·w-.·ıı 1'11 

bak şunu da oku.. lr.-., IPDldi biz yin~ vakamıza döre de iete bunu düeünm;lj ... c.dt01~ ~ 
Bu sefer elime bir sünger kf.ğıdı lını. ~der ErrU..Tt9nun kendi ai- rul<iuğu tarihte keşfettlln1~ ld yU'i.1~1 uzattı. Bu sünger klğıdının ilzerfn _ 1~ _<loclları ~ası dohyıını. bundan usuile bu kadını pnm ığıııd~ ,1151uı(l1 

. • l!t.ifade etmeyı düelliıUyor. Boyu o- te bulınıtil1 reh!rlt bir J&'lle ' 
de_k

1 
ı da1 gıhlmtınış ~ştia~ılşarı o kurşun kale- nwı boyu kadar ... Kılığım d& ona ben- öldtlnnt!şti\r. . iŞjt' 

mı e ıs a e ı . u satırlar okunu· zetirse da.va hayl! k layl . .. .. cıJıf. "'" 
yordu 0 8111'. Billrslniz ... Yehud bıbrıe_. ~· 

lhti~nr ilav etti: hısa.nda biraz ~Us gözü olmalı ... mtpinfzdir. Bu yUzt'.kJeıin jı;ı~uftltt>-f· 
MLJ;ter Hazelder itticvab edildJit za. Actde pruseiqı!e o:-aya do "ııtl 

- Şu sünger kağıdını da aldım, auw ben de onu tepeden tırnap. ta.. (1>t'1'1\1"' 



YBNI SA•Aa a&;yfa: ' 

Fransada yerleşmiş 
Türkler 

r~1----------------------------...,SABAHTAN SABAHA 

Gölge müsabakasını 1 Kanımızın sondamlasına kadar .• 

k k • I • • ( Bqtara.fı 1 incide ) 1 on, on iki giln hattd daM fa:zlo za.. azanan arı erımız Katı nak-Umn e1~nmiyeti §'U nok- nıan depo edilebiliyor; harb aaha-
\8qtarafı 4 tinctt sayfa.da) zaman ,Uphe etıneytnm. Vaktile a1z:bı tadandır: Bir. kaza ~tiocsinde ~ısına nıaJc'lolunuy~· ve bu 1,ıymetıı ~-

ı. .. "- hallh dök--'- ~. _.;ıı_ )ı{aliv. Nuırınız Cavid yo.t merlce%leri aap<ısaglom ulon bır-ı selcr yaralıların und<ıduJa hemen ye-
'hı • ~Vereyi azın ~, meutıl&uua ~ - . betmek ulJ~i • • •• 

'lltkiyenin aon vaziyetinden, bile bey bir nutuk verirken, hatırımda kal L • • J J • fiOk ~"1.cır, l«ın kay . .Y-... n- tıştırilıyor. .. . 
il~ &örülen muameleniıı pddetiıı. dığına göre büyük bir hakikat orta- l&tentn aevamlnl neşre tyOrU% den öluyorlar. He"le 1uzr~1'n~, ~- Ancak btt ~n de bilyucek bir t~ 
4- nefretıe bahaettik. ya atmıe ve "allimi m.illiyesini aema- _ 8 _ aın "!r ku~§Utıun eh.erıı.nuye,.tsız bir k'ildta ihtiyacı vardır. Binlerce yara 

- Pa.riae sık sık gelmememe plud 1ardan alan milletler nevmid olmu." ,. _ Y6re isabet&, m~cruh.Mn faila kan- lıyı ölümden 1..-urlaracak olon l«ıt 
~ llebebler vardır. Bununla bera·' demişti. Buna ilaveten ben de "Ke - KITAB ~.Bay.~at Sakal8fl~ Ka· ı dıkwoy Mısırlıoğlu, Nuhbey so- kaybetm.esine ve öli.Lmiüıe ae~~ ol- bir anda, hıztr gib-i yetiıjemez. Euoo 
~ llocb f rt'daki . d . . için mal gibi bir kahraman vatansevere dıkoy MUhurdar caddesı Hacı kagı No. -4. . rn.aktadır. Bunun önüne geçilıyc • ıa hın ooreceT; adamları bulmak m 
~ak~ bir :::k:::rum ımalik olan millet, hiç bir vakit nev- Hüsam sok.~k No. ~9 ~Şehir. HASAN ZEKi ALT/OK - Adlıye Sağlam adamlardan alman, lıattci de- muhtelif merkezlerin emrinde top14· 
k~ •· an Y • . _ KITAB - Bay Şukran Bılgın. Gala- Sarayı karşısında Naumann po ed:Umi<: olan katı yaralıya >wkl-0· • • . 
~gelen yerlere yazdım ve yazıyo- mid olmamalıdır.,, diyeceğim. . . f ll/B N dik' k. 1 . tah "" .. nwk Uizundır. Iler1~esuı. hını ışe ya-
' . .. . 1 . . tasaray lısesı. smı . o. ış ve yazı ma ıne erı - lmıuyor ue yaralı kan 'lroybctmek yu.- .ilılı 'bi herkesin Toonı da he1' 
\~·· Daha evvelki gun reıs Puvan· Bu aralık Osman ikı kartı hi.mil 400 • Şehir sil ve sabş memuru Ankara. _ den öl kt ku t z or rama g gt . ). 
1ı;ı_~Ye gittim, kendisine, bu halin bir tepsi ile içeri girdi. M.ebusandan KITAB- Bay Su~d Ülgen. G. Saray SAiD TARLAN - Ziraat Mücade- zuSn de~ en "k rb~t u!m~ndayız ımecnıhun ış-me. ~ramamııktad&r. 
;"Yle d ed · .... · ·· ıb· ·ı k d · d B on ıece nazı ır • Kmıla""tıı de. ·wvilerı vardır Yalnız lıı:_ evam emıyecıgını, gu - ır zat ı e a a emı azasın an ar- Jı'sesı· 8/B den - Şehir. le teknisyeni • Ankara. B ü k -k·· h bele deliilsek , , . 

1111. b· · · · · d .. da ·· · ı · 1 di K · · ug n, ço §U ~r, ar ~ ·· frsna bazı adamlann kant her 
~ ır~nde Tilrkıyenm .. e mu • lt~ux.u~dı zıyarete ge mış ~. . ~- KITAB - Bayan Sa.ime Çetin. Ana- NERiMAN CENGiZ - Enver Cen- de yarın harbe yinııiyeceğimizi kim- mus ~1 na'·icdikoili1 .·r Gülhaue 
\et dınlemck ve ona gore hare · dılennı serbest bırakmak ıçm Loti· doluhisar Toprak önü. Riya _ giz kızı _ Lüleburgaz. 1..1ı~n- s··ı·· ... ,N

1 00 
bütün 11araZıya . : ~ } : 

etın · d'l" b. h k t 1 d il d · t di .. · k·t ' 86 VH<TllOU•'" u ım aun"'. ~ta7ıanesının meşhur bir hademe· e:ı:-_ cnın a ı ane ır are e o a- en m saa e ıs e gım va ı : ziyeci sokak. No. 3 • Şehir. SEDAD - Karagümrük Ortaokulu bit fl gibi harbe mutkıka gire· . . 1 • 
~:ını o ·· ·· · tık im· bu .. d d ara ar ' sı vardır ki kooo stanbul<W u..~n 
"'lld ~ gunun ısc ar ge ış · - Bir kaç gun aha bura ayım; KITAB - Buyan öğretmen Refika No. 327. ceg·imi"'i jarzederı'k h«Zfflmın amız ka 'da · t• ad.c cd:-7~-

Ugunu .. ı d' B h k verdi • · l .. l ı l . ~ srncler · mn n ıs ıf ıu.;n ga-te d soy e ım .. ~na ~ gelırsenız memnun o urum, cum e e - Kale sokak. No. 11 - Pendik. SAFI TEK L - Dokuzuncu ışletme Uizımgeldiğim hcrl;es kabul eder. Na- . . r B hast ha de t le'b 
· e, Clemence~~ı gtbı ~aşın ~·~. ~- lerile beni kapıy8: kadar teşyi e~ti: KITAB _Bay Çakartaş. Ortaköy, hasıla~ servisi - Sirkeci. sıl ki lldllı mil<l.afaomtz ıçııı hiç bır lı~ ~w~ ı. 11 

a ne . "'
0 

a 
~e iıı • hrıı'l s< z o-cG~rcme~ıgmı. Bazı işlt!rimin tesviyesi zımnında ıkı Hercai mahallesi Menekşe so- ORlIAN NET - Kumkııpı ortao- §ey esirgenmiyor. Fakat profesör rrlı1dtrıı başka yerlerde birçok. has-

ıre Yegane engel olan kım~ın ka· gün sonra vilayetlerden biri:'ıe git - kak No. 12 - Şehir. kulunda - İstanbul. Kazım lsuıailın konfem:Mmdan da ta7ar, 1r.ansız ":1-l.a':14r, onu~ı .ka~ıile 
t:ı bu 'd ıitunu işaret etti. Ayan, mek mecburiyeti hasıl olduğundan, KITAB _Bay Fethi Şaman. Orta _ LEMAN GONGÔR _Ceza hakimi anl1yom~ 7-d, "J;an na,cli,, iç!n hiçbir ronlamnı t'. ~ımdı bıınuıı gım bır -

san ~ostla.rıml~, .nazı:lar ve a· Parise av~etimde Loti Rochefort'a köy Kabataş Erkek lisesi F/5 A. Ziya Güngör kızı - Tekir- tedbır cılwnu.ım~tır. Halbuki bu ted- ç~I~ lsmafllcrı ayırmak, kaydetmek, 
rn dekı refıklenmın hır kısmını avdet etmış bulunuyordu. İki sene 165 _ Şehir. dag". 11 • b' '·-r. b'' dcnı'l y.ı-: ... bin Türkün bı.~ merkeze bağlamak zamant gcZ.. t... f . w ff k l r>tr, tTNUs- ı ı :ı , ....... • • w. 1 dtııı:ı. rıl : ~_:çı~ege muvn a o - sonra da, kendi~ini uzun müddet ~a: KITAB _Bay İbrahim Aykaç Bey- RIZA LEVEND_ Kazım Özalp cad ]uıyatını kurtarabilir. mi.stir: ttıctb ettıqı zaman ocınım:zın 

ı Üç buyuk duşman karşısında takta yatıran bır hastalık, onu fanı ceğiz mahallesi Kokulubahar desi Adaklık sokak No. 19 - Fillıa1:i1xı, gcçe11 Cihan Harbinde ron dtımla.sını feda11a haz-ır o'l:!tıg~ -
~unuvo~z; Lloyd George, Clemen- likten ebediyete eriştirmişti. İzmir aokak No. llw13. Fatih_ Şehir. Ankara. adamdan adama. ];an nakli ameliyesi muza §iLThe yo1c. Fakat bugun bız-
~ Ve~~elos.. zaferile Lozan ~_uahc.d~sinin ilk~ - KITAB _Bay Ekrem Akman. Be. SVREYYA. Y~TIŞ - 1sta~.bul ?ni- iptidai bir luılde idi. o 1ıarbde bir .,den istenecek feilo.kli.rlık bu ka.dar 
....._ !nnı ıkı tarafa sallıyarak: halarında son gunlerını yaşıyan us - bek Kayalar No. 94 _Şehir. vcrsıtesı lktısad fakultesı ta- çok tcc-rii.belcr gör<lfi ve yirmi beş biiyilk olmıyaoaktır. Kanımızın 250 

~ıı .l\h o Venizelos ... Fakat bunun tad, Türkiyenin yeniden doğmaya KITAB _ Bay Kemal Bertan. Seli- lebesinden No. 30. sıılh senesinM tekemmül etti. Bıv gramı ile bir vatandaşın cebhede 
~eç?rıeyus ~!mayınız. H.ak ~·e adalet b~ladığına şahi_d olduğıı .. için, bu 6?- miye Eczahane sokak. No. 8. NURi 'f!A1:_1RCIOGLU - Cebecide gii1ı artık kan verecek adamm mec- hayatını kurtarabiliriz oo bunu da 
lııiur, tez~hur eder, mazı daıma unu- v~nç ve memnunıyetle,. d~ı~a~a. h.~ç Malw sübay _Şehir. Sungu bayırında A/8-Ankara ruhun başıucmıa getirilmesine m ... ""Um her Tür7ciln ordu emrine tcrketmiye 
~ e Çekilen acılarda? •. eser k~lma~. bır. ~zusu kalmıyan bır fanı gıbı goz KIT AB_ BayanGüzin Saraç. Kız or- HASAN T ~N - D. D. yollan işlet- yoktur. Onun kolund.an azına" kan hazır olduğundan emiııiz. 
~r memleketinizden ~ıç bır leruı.ı hayata kapamıştı.. ta okulu 2/C No. 275 _Şehir. mesmde masa şefi - Kayseri. 

KITAB - Bay Muammer Hilmi. De- AZIZ SÔNMEZOCAK - Elektrik 
nizciler caddesi Leblebici ma- idaresi memurJanndan - ls-
hallesi Argın sokak No. 4. tanbul. 
Ankara. ABDULLAH DiLEK - Valde bağ --·---Şekerciler takipte · Fin - Sovyet müzakereleri 

K/TAB - Bay Sedad Karadağ. Yük· sanatoryomunda - İstanbul. (Ba.' tar.ıfı 1 incide] (milletlerin itimad edebileceği bir tek-
~ (Ba' tarafı 1 incide) de, mahkemede söylenecek müdafaa- sek tktısad ve Ticaret mektebi BEHiCE - Kadıköy Mühürdar cad- F"m Hariciye Nazınmn Beyanatı life intizar etmek cinnet olur. 
\ to daki müessesemiz şeker tac~ ya aiddir. son sınıf No. 1857 - Şehir. desi No. 53 İstanbul. . Stokholm, 9 (A.A.) - p. N. B. a- Müzakereler Finlandiyaya tahmil 
"" ~ncı değildir ve şeker satışile Bundan ötesini, Milli Korunma Ka B. k U ~ ll k BEDRiYE - Pa.şabahçe tncırköy jansı bildiriyor: edilmek istenen ban~ın şerefli bir ba 
~it, l§tigaı edemez. Çikolata, kara- nununun 32 nci maddesi hUkilmlerini 1 r 8 r No. 83. Afton Bladet gazetesi, FinlandivJ\ rış olmadığını gösterdiği takdirde, 
~Ve ~~nbon yapan birwimalatha- tatb~k edecek olan mahkeme söyliye- kitab kazananla~ EKREM Ef..RKLI - Ticaret lisesi lh- Hariciye Nazırı B. Tanner ile yapbğı Finlandiya hiç şüphesiz lngilterenin 
~i· E~de bulundw:ıugu ~e~er, cektir. . . . FEHMi DORJIAN - Zeyrek cad- zan B. No. 9l - İstanbul. hir mülakab neşrediyor. Hariciye Na. ve Fransanın ve diğer milletlerin yar 
'1 11:1alatına muktezi maddeı ıp - 32 ncı maddeyı alakadarları ıkaz desi No. ıı. Yenişehir • De _ \zırı ezcümle demiştir ki: dımını istiyccektir. Bu yardım ken-
~~esıdir. ve karilerimizi tenvir için aşağıya mfrtepe, Ankara. ""-'VVVVV' •• • j ,,_ Finlandiya hUkOmeti, Sovyet- disin~ süratle ve geni§ bir mikyasta 
~94.0 tarih ve 44~ numaralı dercediyor~z. . ' NEVZAD ÔZDEMIR - Cağaloğlu, . NOT - .~~Jge. mtl&:.bak~ızı ıler Birliw. metalibinin, şimdi geçen yapılmalıdır. Finler müttefiklerden 
~~ .. Gazetede mUnteşır kararna - uEşya fıyatlannın muhik bir se- Mollafenari sokak No. 13 _ ls- 1 az::n~n. 01:~' ucuıarı~zın lıste-1 Eıonbaha;;.akinden daha fazla oldu . ihtiyacı olan şeyi almalıdırlar. Bu 
~ 'l'optancı şeker tüccarları bu beb olmaMızın yiıkseltilmesi mev - tanbul ~l bır ıkı gun sonra nıhayet bu- .. • ~ . . b . t ki bizzat kendi davamızın şerefini kur-
\ fiyattan satışa başladıkları an-ıcud malın satıı;a arzcdilmemesi meu- . lacaktır. Hediyeler isimlerin neş- gunu pekala bılır ... Fakat u ıs:. ~ - tarroak olacaktır. 
~l~ki fiyattan ellerinde bulunan cu.dtı kalmadıflı beyanile ·malın satıl- ROSIN SOYDAN - Beyazıd Kara- rjni mütealdb ilan edilecek olan ırin t:~crru~b he~uz mal~ de~ıldır. News Chronicle"ya.zıyor: 
~~~!arı . . d" t . . kol sokak No. 4. bir 1!ilnde tevzi olunacaktır ,~imdılık. Finlandıyanın vazıyetı hak-
."l<l en çok yırmı ort san zar- maması, fazla fıyatla satmak kasdile ZiHNiYE TACEDDiN EROL K ~ . • . h D h .. "İsveç hfLlen hazır olmamakla be-'li..'a b' be · · 1~h b'l ı 1 "J... • • - a- kında ıza at veremem. urum enuz • :·~ ır . yanmımc ılc. ı u. ·::" •• •• ı - ma ın ıe1'11«ngı bir. surette kaçırıl - r • _ raber, biliyor ki mukadderat yalnız 
)... elt!erdır denilmektedir. Gorülu • tn.a.91, muvazaa yolıle elden Ç1kanl - çok ka:nşıktır. Yalnız şunu teyıd e k d" k t' b wı d W•ld" BU -
''ıt lti I FL' • • T . k' hliku f . t'b t en ı uvve ıne ag ı egı ır. 
~ kararname hükmü münhası- ması, makbuı bir .wbebe müstenid JIARKEMELERDE: f" ırh 1 ın lzm·r debı ırıın 1 : me ım, ır 1 a ~e- yük bab devletleri sahneye girmiş 
\da~l>tancı şeker tüccarlarını is - olmıyarak gü.mrül.:ten çekilmesi, lU- 1 • • •' murları v~ıt~ıle So~~et Rusya ıl~ bulunuyorlar. Buna binaen lsveç için 
\h etmektedir. Bu sebebden do- zumundan fazla mal satın alınması. 2000 liravı z" mm tin r SJftda temas hnlınde~ır ve muzakereler de birintihab yapmak meselesi basitleş-
~lta~abrikamız beyanname vermek- Bıı mall.arm id1ıar edilmesi, müstah- geçiren Ayşe Makbu- , 1 v vnm etmektedır.,. ad r.ıiş oluyor.,, 
~ Unen mükellef değildir. Diğer lsiZ ooya müstehlik aleyhine fiyat bit- ~. \J 1 h • b" f Finlandiya Ua;;vekili l\losko\' a , • , • 
~tarı elimizde bulunan şeker, fab liği yapnıakı yaptırmak; bir maı, le İ UrUŞ'llaSl Pıf01 !a rı Paris, 9 (A.A.) - Haber verildi- l•nuısız Gazetelerinın Nc~nyatı 
\ ~ırı her an salahiyetli memurla- müstehlike arzetmeden euool muhte- İnhisarlar idaresinde muhasebe si- '-» [B t f 

1 
. : 

1 
ğine göre halen Moskovada bulunan Paris, 9 (A.A.) - "Havas,, Mat-

\ıd 0tıtrolilne funade tutulan mu - lif ticaret erbabı arasında yapılan cil memurlarından Ayşe Makbule a- muş•ur Bu arad:şbe~· 1 _ınca c]. Finlandiya murahhasları, geçen son- buat hulA.sası: 
ıı.., ak def · Ub tar"l "'enci len 1-...: dınd bir k 2000 ı· k d • · ıyenın mer · p · · t · · L · "1~ terlcrınde m ay.aa ı ı- 1 .. r ıe muame~, mevcud malın 1 • a genç . ız, ıra a ar k 7- gara it ö:"lürıde otobüı:; bekliyen iki baharda Fin _ Sovyet müzakerelerini Petıt a.rısıen. ga.ze .esının ucı~ 
~"il ltaydedilmiş ve hiç bır zaman satıştan kaldınlması, bu mak.Mdlar-jbır parayı ihtılas etmek suçundan, kişiden biri 0 civardı b 1 b. . _ idare eden Başvekil Ryti ile B. Paa- Bourgues ımzasıle ıntışar eden bır 
~en saklanmamış olduğundan 1 

dan herhangi birüe propaganda ya- mevkuf olarak muhakeme altına alın ı:ıa.at baral{asının uçai du unan ır m _ 1 sıviki'dir. • makalesinde üç sübmu kaplıyan baş 
l' b" • · t l · 1 · ~ n amının çarp lı d "F' 1 f · b. b . b ır kaçakçılık ve sumıye §R· pı ması 1Je8aır 811.retZer"le .w.n'i olarak rnıştır. Ayşe Makbule, çalışmıyan bır maaile ifade vercmiy k d d İs\'e"le Norveçin Karan k şu ur: m er şere sız ır anş 

u . ,. t 0 ' 1k ltil . f .. . k ı . . .. . ece er ece e aw "' . i kl rdl Bu b lık b ~İltiıs suretle varıd olamaz. ıym ~ .. se rnesı dl~ yasaktır. l8lDl ame eyi çalışıyo:ınuş g~b:. gos ğır yaralanmış ve h stahnneyc kaldı- Amstcrdam, 9 (A.A.) - Stokholm ~za .~tm y.ece e r,,. . ~~ .. u-
~ t, namusklr ve devlet kanun Bu maddemn ıstil- tererek bunlann yevmıyelerlni 2J.Dl - rılmıştlr. Bu yaralı esasen dün sa _ da ve Osloda NorveçJe İsveçin, gunku Pans ga2.etelerınm butım bu 
~:aY~t ve mu.ta~aatı v~ mint zam ettirdi0i ceza metine ~irmekten maznund.ur. A.13- balı hastahaneden ~ıkmış bulunuyo:-- Fran::ın ve tngiitere tarafından ka - hu.sus~ld tefsirlerine ba~hk ittihaz 

l\tı .. tı otedenberl şıar edinmek- B 7_ •• • • • llye sekizinci ceza mahkemesmde ya du. jrav:ı. asker ihracı suretile yapılabi edilebılir. 
~ "'oqtebır ı u · · se - " 11Uttunun ~IJ ve 35 ıncı mad- pılan muhakemesinde Au...o Makbu- J • .. .. • • • .. 

\~~ y 
0 an m essesem~ d delerin.de yazıı1 Uıtikdr ve i8ti8mar 

1 
unl ö 1 th.· n- E8refp ... şada bir kadın barakasında !ecek olan her hangı teşebbusune sı- Fin Harb Tebliği 

'~,~~=kl: i~am.ı ~ıy~~; fi~ herhangi birim irtikab ew 1 e,~ B: ca~ii'l~apbm bu para _ o~urlll'ken yan duvarın baraka ü~ ~5.hla muk.a~le edeceklerini söylem~ Helsinki, 9 (A.A.) - 9 mart ta-
~l'tlyetf l m ,;c edesınb e ı eşri- denlere işledikleri fiilin ağırlığına lan zimmetime geçirdim.'Fakat ödi- rıne yıkılması neticesi olarak man- ge kadar ılen varılmaktadır. !ihli Finlandiya tebliği: 
~ 'dııun nkaı;:,~~mas~ do~ ol· g~re 500 lirada.n 5000 lfraya 1oadar yecektim, demiştir. ' ~ala kapanmış, yüzünden ve göğsiinw Jlitler Eski Fin ~hurreisinl Dün, Finlandiya körfe~indt:, Vira. 
''tı §U maddi '\'e kanuni izaha- agır para ce~ beraber iki sene • Şahid celbi için, muhakeme başka aen yaralan~rak hastahaneye kaldı - . . Kabul Etti . . lahti sıra adalan açığında karakol 
~;ıa 'ahittir. Bu cevabımızı gaze- ~n beş seneye kıaOOr muookhıt 8ilr- güne bırakılmı§br. rılmış~ı:. Agır ce~a zabıt katiblerin- ı Helsı?kı •. ~ .~A.A.) - F~landıya - gemileri kuvvetli faaliyette bulun _ 
\~ a'-• Utun d ilk mkacak guıı cezaM hükmolunur tıe mallon 5· k I den bırı de Fevzıpaşa bulvarından nın eskı reısıcumhuru B. Svinhufvua muşlardır 
, ~ .''.Tuı e un a ~· · mema mera ısı ganc n . _ .. H' 1 af d k b 1 edi · • .. 
\ı.,. "QQa • til k yfi ti tnU8ader'1 edilir. t r., • geçerken kırılan bır camın ayagına bugun ıt er tar ın an a u ı · Vipuri körfezınde duşman taarru 
'~hı neşn sure e e ye n yap ı .. 1 ı ış d"' .1 1 

• . . 
~ :e IXlUsaadelerini hUrmetle ri· S ht d 1 1 k k Saınatyada oturan Hilmi adında u ~mesı e ynr:ı anmıştır. Şehnn muh mıştir~ - . . zu devam etmi§Se de şehir önUndt 

~. a 8 O ar ar ya ınşar a 16 d . ki b. tehf mahallerınde birçok ba.calar yı- Malum oldugu üzere B. Svınhuf - pusuya yatmakla iktifa etmiştir Vi-• yaşın a sınema mera ısı ır genç · ı . . • 
h.:' fab..:k d ı tav 'hi gehyormuş y· 0 · d b' bo tan . ·d· b kılmış, duvarlar çatlamış ve damlar vud Romay.a hareKet edecektır. purlnfn cenubu şarkistndeki bir kaç ~ •• asın an ge en zı w ıne cıvar a ır s a gı ıp os- .. . . , 

1~ }'\ıkarıya dercettik. B~g~ad. 9 (A.A.) - Irak hükiı- tan kuyusuna su veren terkos boru- çokmilş ve bu yüzden birçok kazaları Taııoer De Berlinde Mif ad:ı.nın önilnde, düşman taarruzları 
1\ taraftan yapbğımız tahki - meti, hır takım kalpazanların, Alman sunun üzerindeki terkos saatini çı- olmuştur. Parklarda vuku bulan talı Roma, 9 (A.A.) - Be:lind~n. alı- durdurulmuştur. 
~ llat.aran, muayyen mUddet zar- yada basılan ~e son z~a.?l~~~ Y~· karını§. evine giderek bodruma in _ ribat da büyüktür. Rirçok ağaç yıkıl- nan, fakat henn: ~yyUd. etmıyen Berzahın orta kısmında ve Taipa
~ ~IUın:-me vermedikleri halde goslavyada pıyasaya suruldugil go- mie, bundan bir sinema makinesi mış ve m yva çicekleri kamilen dö- bazı haberlere gore Finlandıya Ha • la nehrinde, Sovyet taarruzları btl -
~ f tı 8l'aştınnalarda 100.000 kilo- rülen neviden 5o, 1.00 ~e SOO dolrlık yapını§, arkadaşlanna gidip sinema lIUlmüştür. Karşı);a.ka iskelesi önilnde 1:iciye Nazın Tanner, bu aralık Ber • yUk zayiatla püskUrtülınUştUr. 15 

~la eeker bulunduğu tesbit ~ ~te evrak~ na~dıy~~ Yakınşarka makinesi ihtira ettiğini söylemiş, hu deniz biltün rıhtımı kaplamış ve muh lınde bulunmaktadır. tank ve müteaddid top tahrib edil -
~ t 011 - Melba çikolata ve şeker- ıthal etmek ıste~kle:ını haber almı~ surada İ§ şayi olmuş ve saati Hilmi- telif noktalarda tahribat yapmıştır. ı İngiliz Gazetclerin!o Neşriyatı miştir. 
·' t~likaaı sahiblerile 3000 kilo- tır. İhtiyat tedbırlen alı~ış ve hu- nin söktüğü anlaşılmıştır. Hilmi ya- Fırtınanın Rergamndalci '.J'ahribah Londra, 9 (A.A.) - Ma .. buat bu Ladoga gölünün fimali şa.rkisin -
l~ .,6 ~ker stoku yapmı§ olan ~~=r:ı=~hafaza teşkılatı kuvvet- kalanarak dlln Sultanahmed birinci İzmir, 9 (A.A.) _ Evvelki gtinkü gUn de İsveç vasıtasile Finlandiyaya. de dil.,man. diln blltün gUn Kollan-
''~~ taciri Seferoğlu Niko- · __ sulh ceza mahkem.~tne _v~ilmiş, sor fırtınadan Bergama köylerinde bir _ yapılan. barış tekliflerinden bahset - jervi mu.takasında taarruza devam 
'~ lanın hazırladığı tahkikat Ssabıka sab k U • gusund~ §Wlları soylemıştır: . çok çam ağacı devrilmiştir. 7 martta mekte<lır. etmi§ ve sekiz gUndenberi taa1TUıa 
~~ Q ~ Mllıt Korunma. Kanunu- Sabri adında bi~si,a esk~::n·~~ı§- - Sme~ay~ çok mer~~ıyını. Sı- yağan şiddetli yağmurlar Bakırçayı Daily Telegraph, Finlandiya uzuvw geçmiş bulunduğu bu mıntakada her 
~~ \>~1'ct maddesine tevfıkan adli· tığı müessesede evrak tahrif etmek n~a ~akınesı .. y~pmak ~rın bu ~:-- ile Ilıca, Sarıca ve Develiler çaylan • larımn kesilmesine muvafakat ettiği taraftan, ağır zayiatla pUakUrtUlmUo 
\ı.'<tt ~eklerdir. vesair suretlerle bir mikdar para ih- a:ı yenndeı: so~Um. Güzel de bır nııı ta§ırmış ve ovayı kamilen sular takdirde bolşevik ordularının derhal tUr. 
~-~~ize göre, zabıtanın Lion- tUO.S etmek suçundan ağır ceza mah j ~?em~ makınesı yaptım. v ev ,u. • ... ~ kı!plamıst•r. Bu tuğyan yilzilnden Norveç hududunda taha§şild edece- Suopaervi mıntakası ormanlarında, 
~ ~·d olata ve r:ekerleme fabri • kemesinde muhakeme edilmektey • gosterıyordu. Fakat, yakalayıp elım- Turhanlı nahiyesinin l\ad•köy Zano ğin İskandinav devletlerine iht... ~ Finlandiyalılar, muvaftakiyetll bir 
~' ~rleri t1rerlnde yaptığı ken, diğer taraftan da, Karaköyde den :U~lar. . . . . Bulgeç, Doğanca, Sigirlar: ve Dağız ~,diyor ve diyor ki: pusu ıxıuharebesi yapmışlardır. 
~~'~tı ınUessesenin şhndiye ka- "Yayla,, mağazası, Sultanahamamın- Hakım Reşıd, Hılmıye nasihatte han köylerini tu.manıen ::;ular sarmış "İsYcç de, Baltık denizinin biltün Kuhmo mıntakasmda dtlşmanm 
~ ~llo normal şeker stokunun da "Zaman,, mağazası ve Fenerle di- bulunduktan sonı:a ~rbest bırakılma- ve buralarla muvasala kcsiJmigtir. şark kısmında ve Bobıi körfezinde mllstahkem bir mevkii zaptedilnıJf 

~ı,._-Yu bile bulmadığını mey· ğer iki semtte de iyi irad sayılacak sına karar verm~tir. 1 Bergama Turhanlı 1 d tam Sovyet tahakkilmUnUn yayılacağını ve 125 asker esir alımnıgtır. 
""llntştır B Uessese bu ğ . :cm yo u a amen . . kt. . . 

l'I tQUh•Au... • u m ' Uç ma azayı J.ı.atmak bahanesıle yir- Bir mUddettenberi aranmakta olan sular altındadır. Mahsur köylere g~ ı ~ce ır. . Finlandiya tayyareleri, Fiıılandiy& 
'il h.. "<:;U[ semtlerde §eker buh- mi kadar kimseye sahte bazı evrak Sab . b ta akal . yardım için tedb. . l tı Bır lskandınav devlet adamının, körfezi buzu üzerine saldıran dile • 

~~~ göaterdJği 2 mart cumar· ve vesaik göstererek muhtelif mik - tel? zadilını ~ay anh:.~akı·~~ıyeye Be ıra ınmış r. bizzat kı:ındi memleketinin menfaat- man tayyarelerlni bc.ı:u.balarla pOa • 
~an'°"'"br s ım e ı~ sorgu AAlin ıgınce ya rgamada Zelzele 1 . b k b. d .... 
~~ · darlarda para almış bu arada Balat- ıl da .. · . 1zm. ennden aş a ır şey uşunmese da kUrtmeğe devam etm13lerdir. 

"-~~ "dtt safhe.yo. intikal ettiği ta tırmcı KB.mili de 'mühim mikyasta p an ~=~ aonun tc\kıfıne ka- . ır, 9 (A.A.~ - Bergamada ev- hi, Finlandiyaya böyle bir barış şart- DtıPnan tayyareleri Kareli benalu 
·ı~"'daJn tavzih gazetemizin dolandırdığı iddiasile adliyece hak - rarSa::in m~akem . velk~ gece ~t ~ır .buçukta iki sani- lnrı kdbulünU tavsiye edebUeceğir.ai tızerinde te<> mmn etzn1itlr. 

allkadar etmektee ziya. kında takibata başlanm t esme yakında ye süren şıddetlı bır zelı.ele ol.muş • wavvur edemeyiz. Sovyet w Ahnan Altı 80\')'et ta.yyareal 4Gllhllmll 
ış ır. başlanacaktır. tur. Hasar Yoktur. ı~tifakmm evvelıyatı itibarile, ktıçttk tUI\ · 1 
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Soldan gğa: 
1 - Bir edibemizin ismi. 
2 - Doğru olmıyan. 
3 - Bir meze, bir nota. 
4 - Bir spor, bir yemek. 
5 - BüyUk annelik, bir nota. 
6 - İstikbal, dahil. 
7 - Bir nota, btr yemek. 
8 - Müstantiğe verilea emk'. 
9 - Bir meyva. 

tO - Sarhoşlar rağbet eder. 
Yukandan ~ya: 
ı - Maarif Vekilimizin lemi. 
2 - Oiişmanhk, eski bir serput. 
3 - Dilsiz, ses. 
4 - Zam, ateş. 
5 - Vakit. bir nota, bir göz ren· 

gi. 
6 - Bir gıda, rabıt°edatı, bir har 

fin okunuşu . 

7 - Rüzglr yapar, hayattan tlOD· 

ra gelir. 
~ - Sonuna "z,, gelae vtloudıla 

bir kısmı olur, llOll harfin 

ANI TESİR 

NEVROZiN 
' -

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, 
ROMA TiZMA, Soğuk Algınlığı 

ve bütün ağnlannı derhal keser. Lüzumunda 
fiinde 3 kqe alınabilir. 

Gayrimenkul Satış ilanı 
lstanbul Emniyet SendıOı DiraktörlUOUndan: 

Fatma Ne.ibenhı 301'80 heeab No. aile Sandlğmwıdan aJdılı 0 700" 
liraya kartı birinci derecede ipotek edip ndeelnde borcunu vermedJftn • 
den tıa.kkında yapalan takib üzerine 3202 No. lu kanunun ~ ncı madde
atnln mat.uru 40 mcı maddeaine göre ahlma91 lcab eden Boeapapda, 
Rocapqa mahallflldnln Orlıaniye aokapula eüi 58. 58 Mtl. yeG1 .O. U. 
44 kapt, 24 ada, 1 panel No. lu klrgtr depo, dflkk&ıı ve mathunın eekls 
lalelede Oç htw.1 "gayrimenkul köteba11nda olup bir tarafı ela lbnike
mal eokaiıdır,, tımMD• bir buçuk ay mllddet:ıe açık arttırmaya konmut
tur. Satış tapu .Ucll kaydına göre yapdmaktadır. Arttırmaya girmek isti· 
.yen "324:., Ura pey akçesi verecektir. Milli bankal.a.nnmdan birinJn temi· 
nat mektubu da kahu.l olunur. BlrtlanJt btltUD ftl'lilerle belediye resimleri 
ve va.kıt lcareai ve tavla bedeli ve tellaliye risumu borçluya aiddir. Art· 
brma şartnamesi 11/3/SMO tarthlnden itibaren tetldk etmek lstiyenlere 
Sandık Hukuk İtleri Seniainde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı 
veealr Hlzumlu iuhat ta tartnamede ve t&Jdb doeyuuıd.a vardır. Arttır
maya glrmit olanlar, bunları tetkik ederek aabhfa çıkanlan gayrimenkul 
hakkında her şeyi öiremnit ad ve itibar olunur. Blrlnct arttırma 
11/ 5/ 940 tarihine müaadit cumaıteU gtlııtı Cağaloflunda kiin Sandığı -
ımzda saat 10 elan 12 ye kadar yapllacaJr:tır. Kuva.kbt ihale yaptlabil
meel lc;ln teklif edilecek bedelin tercihan alınması icab eden gayrimenkul 
mUkelletlyetile Sandık alacağını tamamen geçmJt olması prttır. Ak.ıd 
takdirde son arttıram..n taahhlidü baki kalmak p.rtile 27/~/940 ta.rihJne 
mUsadif pazartesi gUnll ayni mahalde ve ayni uatte eon !Lftbrmuı yapı· 
lacaktır. Bu arttırma.da gayrimenkul en çok arttıranın Usttlnde bırakıla
caktır. Hakları tapu sfcillerlle sabft olmıyan allkada.rlar ve frtltak hakkı 
sahihlerinin bu haklannı ve husualle faiz ve masarlfe dair lddialannı ilft.n 
tarihinden itibaren yinpl gUn içinde evrakı mUsbttelerile beraber daire
mize blldJmıelerl lizımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş ola.nlarla 
hakları tapu aiciUerile aabtt olmıyaıılar aatuı bedelinin paylaşmasından 
hariç katırlar. Daha futa malfunat almak lat.tJenlerln 38/ 1314 dosya No. 
sile Sandıtıml% Hukuk İ§lerf Servisine mllracaat etmeleri lüzumu ilin 
olunur. 

••• 
DIKllA'I' [ Askerlik itleri ] 

Emniyet Sandığı, Sandtktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek 
Jı~minföıii Ask"rlik Şubesinden: istiyenlere muhaımn(nlerlmizln kO)'DWf oldulu kıymetin % 40 ını teca-
şubemiz kaydında 313 ili 326 da- vilz etmemek \bere ihale bedelinin Yt.nmıl. kadar ,borç vermek euretile 

kolaylık göstermektedir. "lSM,, 
~~~mlu~up ~~lilk~~=======================~ 
tlhı asteğmen "yarni.ibay,, lardan an- ------Sağlam digier ve aba balnnn mutlakallil· ----
nri, öl~mc, istihkam, nakliye, ışıl -

dak \'e piyade sınıfla.111ıa menaub o- Rı· DA oı·ş SUYU 
lanlarııı vesaiklerile birlikte 12 mart 
MO güniine kadar behemehal pbe
ye müracaaUan ilin olunur. 

••• 
Beşjkta§ Ask6rlUc Ş~: 

Deniz güverte Asteğmeni Mahmud 
Jğlu Ihsan Tansunun "~.. hemen 
8eftiktaş Askerlik Şubesine mUra -
aat etmesi ili.n olumu-. 

T epebaşı dram kısmında 

n GilndUz saat U.IO da 

Bu gece au.t 20.30 u 
O KADIN 

a.ua.w CaddMtade &oaaee 
KıMIUDda 

Gündüz saat ~.38 da 
Geoe .aat 20.30 da 

HERK1!S KENDl YIBINDll: 

Ankara Borsası 
9 Man !MI 

n,.Man B:apunı 

1 Steriia 5.2' 
100 Dolu' 130.1876 
100 iTanlı 2.~ 

100 Liret 6. 7825 
100 tav. l'r. 29.3:5G 

lAm~damlOO Florin 6916ll 
100 Ra;yifmark -
100 Belga 22.15'm 
100 Drahmi 0.97 
100 Leva 1.60~ 
100 Çek kronu -. 
100 Peçet& 13.61 

areova ıoo Zloti 
udapeote 100 Pengö 23.625 
ilk.re§ 100 Ley 0.6175 

grad 100 Dinar 8.12 
okohama 100 Yen Sl.225 
tokholm 100 lsv~ kr. 

0

31.0975 
oskova 100 Ruble -. 

E811AM NE TAllVIIAT 
Eıga'ni 19.96 

ile temin edtllr. Mllatahzann mayi olmaa dol&yısile d1t ve dit etlerinin 
en derin ·Yerlerine kadar lirerek uıtJaeptik teairini yapar. 

Teknik Okulu Sabaalma Komisyonu 
Başkanlığından : 

Yılcmda lııuhllWI okaluaıwıua 3T18 lira 88 kurut keeif bedelli "20,, 
kalem mobllp,...., dOlab, perdeUk "'88Jre tNisab 2613/940 tarihine 
ruthyan ula glbdl eaat U5 de ljal'bıamealııe g6re Gümtipuyund& YUkeek 
Klhend.ia Mektebi ~ topJanacak olan komisyonumuzda 
lha1eai yapaımak Uzen ~ sarf wıulile eksiltmeye konmuetur. tık t.e
DLİDat 218 lira 90 ku.n&lbar. İateldilerta 2üO sayılı kanun ile prtıwııede 
yuLlı belgeleri teklif melrtublann.a koyarak eksiltmeden bir saat evveline 
kadar makbuz mlıkabllinde kom.llyona vermeleri, prtııame ve reaimlerle 
aümune veeair talaUltı görmek Ye ötrenmek Ye ilk teminat yatımı.ak le
u,..leria ekalltmeden bir gUa evveline kadar okulumuza ve eksiltme gfl· 
al de ~ Yüksek M'llbendla 1ı1ektebi muhuebeciliğmde top
•ınecak komllı)'OIUIJDnu gelmeleri. Poetada ~aki olacak gecikmeler kabul 
edlhıwg, .. 1868,, 

Bostancıda Sahilde Satılık Arsa 
'eo.t&ııcıda Çatalçeame karşısında deniz kenarında önü kumluk 

ana atılıktır. &stana'lllD en güzel bir mevkimde, koya nazır, 

tramfty durağı yakuu.nda, duvarlara v. nhtımı ve kayıkhanesi ya. 
pWn.11 bir halde bulunan arsanın 21 metre cephesi ve takriben bir 
dönüm murabbaı meu.bası vardır. latekhlerin her gün sabahlan (10) 
dan (12) ye kadar "Yeni Sabah,, idare memurluğuna miıracnatları. 

........................... ! ............. .. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırına ve 
Eksiltme komisyonundan : 

141 muayene ve tedavi evinin 126 kalem ı l aç ve ıııhbi malzcmesı ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 13/3/9~0 çarşamba güniı saat 15 de Cagaloğlunda 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet MüdUrlUğü bina.smdrı kurulu komisyonda 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen fıyatı 5069 lira 81 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminat 380 lira 24 kuıııstur. 
4 - lsteklıler şartname ve listesini her gun komıs}onda gorebılırler. 
5 - İstekliler 1940 yılı Ticaret O(iası vesikasıle 2490 sayılı kanunda 

ynzıh vesikalar ve bu işe yeter m ıvnkkat temınut makbuz veya banka 
mekt ubu ile birlikte belli saatten ·r saat evvel teklifı havi zarflannı 
m akbuz ınuknbili komisyona Y "1164 

1 lnlıiurlar U. Müdürlüğünden ı 1 ~13~ 
Muhammea bedeli % 7,lS t.emtnata Eksiltmenin Bayanlara mahsus 14 af&!._1111-

0lml Mlktan IJra Kr. "Ura Kr. Şf>kll Saati saatlerin yeni modelleri~ 
Muhtelit yaldız ..ıOO kg. lMO 116 ~ Açık E. 14 Emsali iibi 1~ sene . ~ 
Külç.e kurvun ·1-000 kg. 1160 87 - Açık E. 14.30 ı Taşradan sfpa.rı§ etmek ~ 
Simentaayon çelJ#i ) 577 ) kataloğ gönderilir. 
Çelik saç ) 144 ) 784 80 M 11 Açık E. 16.30 AYDA ~ LiRA TAKSiTLi 

I - Şartname ve nümuneleri muclbln<:e yukarda cins ve miktan ya- 1 bul Sirk id Li aıı --
zlh 3 kalem eşya açık eksiltme usullle satın abnacaktır. stan ec e m rfd-

II - Jılııhammeu. bedelleri, muvakkat temin.atlan, eutıtıne saatleri sırasında Yelkenci hanınd• 
b.izalanııda g&terilm.lftir, 

m - Eksiltme 21/Dl/ 9'° pervembe günü Kabatqta Levazım ve--------~~~ 
Mtıbayaat ıubeetndeld alım komı.yonunda yapılacaktır. lstanbul 

iV - Şartnameler paruıs olarak her g11ıı söztı geçen eubeden alı- UYIZlll 
nabllecell libi yaldız nnmuneet de alınabilir. Sıtınalmı IO"'IS onu 

V - fateklilerin eblltme için tayin ed.U.eo gün ve aatte % 1,6 gil· l..iiiiiiiliiiiiii.ilii"~' -İıll~~ 
vemu paralarile btr~ meskQr komiqoaa plmelert. "1638,. ~-J 

• • • 170 ton arpa veya yulaf ~ 
Ku':::..m . ~ 1,8 tant.•a tır. Pazarlıkla ekstltmeei ~ 

ltla DMi Jra K.r. Lira Kr. .Eka. pkll. saata ,çarpmba gthıtı aaat 14 de '-
Pqalimam ve Şark D. kir. ı de Lv. Amfrllgt atuı alın& k-_, 
mit a.kta.n1ması veufre lfl 580 15 .t8 M Pa.ıarlık 14.30 nunda yapılacaktır. Beher k.l1 ,, 
Fıçı oemberi 1000 kilo a10 oo 23 ~ Açık Ek. 16,30 1 dif. ~ 

1 - Kefil Ye 1&rtııame.t mucibince yukarda yu:lh teminat ve mal • fiyatı !J kurut 75 antim ~ 
Mine hizalarında ~ uullerle ebfltmeye konmuttur. mhıab 860 lira 62 kuruetU"· ; 

n - Muhammen ft ketti bedellıerl, muvakkat temtnatıan. ekalltme • ve p.rtname8i komtayoada 
aatJeri hlzalannda yazılıdır. 

m - Eksiltme 2!5/lll/ SMO puarteai gtlnll Kabatqta Levarun ve tur. "701,, "1864,, 
MUhayaa.t f\lbetJtndeki alım komilyonunda yapılacaktır. • • • ..., 

iV - Şartiıameler her gtın aösil geç«ı 1Ubedeıı paruıa alıııabillr. ı elli .., 
V - Üteklilerfn ekalltme için tayin olunan gtln ve eaatlerde % 1,6 Yeniden alınacak iki yUI ~ 

gtlvea.me paraaiyle birlikte meald~r komisyona gelmeleri. "1113,, lçtlk ve ild yUz elll bUyU.k ~A .l .•• w- j zaııın puarlılda ebtıtmesf 1'~ 
- ' çarvamb& gtbıtı aaat 14:.30 da ~ 

Türk· Hava Kurumunun 
Açtığı 

Hava Gedikli Hazırlama Yuvası 
l - 1939 aenestode orta okWdan mM1lD. talebeler, 
2 - Bu aene orta okullardan mecun olacak talebelerle, 
1 - R&lea lıleye clenm eden talebelerden, 
Hava gediklisi olmak latiyen.lerin T. H. K. nuo Cağaloğlunda.ld .
blı 1Ubeainde ka)'ldlaruıa betlanmıttır. ğ 
Y q haddi en as 18 ve en 90k 18 dir. 18 den 20 yaeına kadar r=: 

olualar lhtiyat kaydedilir. 
18 - 18 y•eındaktler aruuıda Wi miktar talib çıkmadığı tak· 

dirde bu noksan. ihtiyatlardan Umıal edilecektir. "1813,, 

- .... ım_ım 

jnede lat. Lv. AmirUtf 1&~ 
miayonunda yapılacaktır. ~ ' 
t.atumn bedeli yirmi blr bin .M-11 
elli lira, tık t.entinab blD bet ,_..'# 
IAA tlç lira yetmiş ~ kurutt'I[~ 

ımune ve prtoameleri k~~ 
ıörtll1ll'. "702., "1866" 

5000 adod ~~:tabak ~ 
tar. Pazarlıkla ek.sUtme8İ ~ 
çaroamba gttnü aa&t 15 de ,. 
de Lv. Amirliği aatıo aıına k ~ 
nunda yapılacaktır. 'I'a)Ul110 fi 
1460 lira ilk teminatı ı_oe_~ aırr 

============================= kunJltur. NUmune ve ~1"" 
misyonda görlUUr. "703~ 

la e t 2000 liralak == 2000- L. 
3 •. 1000 " - 3000- " 
6 " 50 J .. == 3000-- " 

12 ,, 2SO ,. =z 3000- " 
4.) " 100 " = 4000 - " 
15 " so ,, =- 3750- " 

210 ,, 25 , , = 52SO- ,, 

Ke ideler: l şubat, 1 mayıs, 

ı af!m:ıtos, l ikinciteşrin tarih· 
• lerinde ~·apılır. 

Paria ve Londrad& oıdut! 
bi jehrimizin BAKER }ı{M;ir 
lannd& da kadın manto~ • 
lan için yünlü fantai. trP 
lann ve kostüm ıayyö~ 
Tweed kumqlarıııuı ea ~ 
geşidJert ve umumiyeti• ,,._. 
ve genç kızl&r elbilıelerinl ~ -
dar eden ,tlnliller tegtıir, 
mette ve her yerden tıl • 
tartlar ve ucus fiyatlarla,. 
maktadır. 

-":::·=·~--~ 

~~!!lı!..1'~ 
Truavay duntı d..,...-.,..._. 
latlJU.k, biri ktltGk öC; od& " 
lmdan mlrekbb b&yapllt ~ 
ko9 Ye elelıd:rtk t.ırh~ 
'fi bir dan kirallkt:U'· ,,,, 
"-~•elde• .. ._...,. 
larullaha ·Uracaad=d- ~ 
----~ 

Or. Hafiz Cemı 
OahlllJ• =;;~ 

DlYA117..-~ u:..,.,... •••Wi ~ ~ 
1ıer gUn 2.5 • e ..ıa 99 ----~ 
ut.hJan 9 • ıı hakiki ;t..!! 
kabul olunur. ~ 

r~~~ 

1 ;~ar;~ 
Kitapevi - Kiatçılık -~ 

ve yabancı dil gazete •• '!1;wu 1'' 
kitap siparişlerini en (JOlj·ı4' 
pan bir yerdir. Erik& ~dl'· 

ll yazı makineleri satıi ye 

============================ J4 Telefon: 3377 ~ 
~mme+:s:~~ 

Çoc•ık büyütmesini öğreten öğüdler 
Çocuk E sirgeme Kurumu Geneli Merkezi çocuk bUyütme usulle

uni öğreten Öğildler neşretmiştir. Annelere parasız gönderilmekte
dır. Cocuğun kaç aylık olduğunu adresle birlikte Ankarada Çocuk E
sırgeıne Kurumuna bıldirmek ka fidir. 

---
Sahibi~ Ahmet Cemaleddin SARAÇOGLU 

Neşrıyat müdörl\: M TIN KasJWıp yer: Matbaai EbUutya 

Or. Feyzi Ahmed onaran 
Oild ve zllhrevi ha8taJıld"' 

MUtelıas!J181 .,_ıs· 

Pazardan maada h~; ~ 
tan akşama kadar. Mı :ı 43 rt0 

Cağaloğlu yoku§U !..~ 
Telefon: :NO-


