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o/kanların sulhünü ancak Balkan
lar temin ve müdafaa edebilirler 
llsya, Almanya, italya Balkanlıları hima
»e kalktıkları gündür ki Balkanlar için 

hctrp tehlikesi tahakkuk etmiş olacaktır 
Yazan: Hüseyin Cahid YALÇIN 

renner'de Bitler ile Mussolinl ~""'~"""'vv""'""""l'..N-vy;""""'""'l'..N""'"""~l"VYwVV'\.rv 
arasında cereyan eden mUla- s R Al 

Sair bazı mevZularla beraber, usya ve manya 
meselelerini halletmek te mev • 

hthsolduğu anlaşılıyor. Hitler bu · 1 k d• • •f k 
~ .. ~0;:ue:::~;!a!ia~:~u:~~~ s an ınav ıttı a ına 

~arar ittj ek istiyor. Bu 

· ~m:u~;~e~~ muhalefet ettiler 
,,t ndalannın 

ltınd\~ zetelerden • l • 
~kse · ·r ~~eğildir. Papalık gazetesı _bunu Sovyet erın 
İ~i rının orga· 

_ı~~" . . 1;:~1~~:: şimalde yayılma arzularının bir 
delili olarak gösteriyor 

·ğer bir telgraf-
at teyid olunuyor. 

ıni Balkanlar !1akkın-
~lya, Rusya ve Almanya arasın
~\İ.!Jterek bir plan vUcude getir • 

:ı.... Uzere buluımuşlardır. Teşkil e· 
~le ücüzlU blok hiçbir devlet a • 
\\· e olmıyaçak, ~na. havzası ile 

1 A\TUpada sulhiln idamesine 
t edecek ve &yni zamanda ltal-

1le Almanyaya bu mıntakalardu 
'dl faydalar teınln eyliyecektir. 

~!Çre(t~~\gelen bir telgrafta da 
i'ı ~~da\ll~imf.neticesinde, Alman 
~e lta:ıy~~ ~etler taraf~ndan 

erek bir ~ıt~~e neşredılerek. ~sama 
~nlarda s'uıhtifı muhafazası ar • -: 

ilan olunacağım. ~rUyorus. 
\~~t Alnianya da ·d~il olmak U

~-b'ıuhtelif meml$!e.raan n~i~ ve 
,''~ edilen bu hatıer;,:r. çok cıddi ve 
~ltk bir mahiyet &~er gibi te- '<~N•. 
~1cı k rAı'4A 

Stokholm, 21 (A.A.) - Stocholmc 
Tidningen gazetesinin Moskova mu • 
ha biri bildiriyor: 

Sovyet hükQmetinin bir İskandi -
nav tedafUt ittifakını müsamaha ile 
k~lıyamıyacağı hakkında Tass a -
jansı taııırından yapılan neşriyat bu
gün B. Molotov tarafından teyid e • 
dilmiştir. 

Muhabire nazaran So\'Yetler, Fin • 
landiyanın 4 ünoü bir Baltık memle • 
keti olduğunu tebarüz ettirmektedir
ler. 

Finler Ve Sovyet İtirazı 
Helslnki, 21 (A. A.) - Finlandiya 

.i radyosu, Finlandiya ile İsveç arasın
da ted.a:fW bir pakt hakkında Sovyet
ler tarafından ileri sürillen itirazın 

Finlandiya tarafından reddedildiğini 
bildirmiş ve neşriyatına şöyle devam 
etmiştir: 

.ıı. bJ.i.ıpabilfr, Bu haoerlerin az ço 1 , ~ 
111'ıt>.~' .k .. b" 11~ • ·1 yazılmış ol- ""' " 
~··<cı.tı ır ...,en 1 e BorliM gidooeği sl>y~ıe14 l!ok>tof 
\..-tına ra~en. aldkadar Balkan 

"Sovyet itirazı, Fln - Sovyet barış 
muahedesinin lkid taraflan karşı • 

[Som' 3 ünci«fe] 

"''llleketıerinde bUyük bir dikkat ============================================== 
~tıdırınamalan ve tesir yapmama- G l B . 0 .. ,~abn değildir. Çünkü b~~k dev- enera esım mer 

l'in bir rnıntakada sulhun ıdame-

~in ittifak etmelerinin ve bundan b dA df • d 
~adt menfaatler beklemeleriı~in e e 1 me enın e 
ı- a.sı ne olduğunu anlamıya.cak kım 

l°<>ktur. 
t ~lhakika btt Balkanlılar, kendi a
'1Z<la, Balkanların sulhünil temin 
~ilerinden )>ahsedersek, bunun mu
! eıı ve sarih bir manası vardır. 

l'a kanlan Almanya, İtalya, Rusya, 
k?aa ve İngiltere tecavUzilne karşı 
~'IQafaa t-deeeğiz demektir. Çünkü 
~l>ada bu beş büyük devletten 
~ il nıeınleket n.pt etmeğe kalka· 
~t bir devlet yoktur. Fakat Rusya 
\f lalya Vt> Almanya Balkanları mu

~lt ~ edeceğiz dedikleri zaman, bu
l\ !{irne kal'ŞI yapacaklardır! Fran
~ l}e İngiltere hiçbir r.aman Balkan· 
let.~leyhinde bir emel ne beslemiş
~· ne ~imdJ beslemeğe kalkmış • 
'il · Balkanlılarda bir fstill korku· 
~\larsa bu ancak Almanyada.n, t . 
~~ adan, Rusyııdan gelecek bir tch-

<>labilir. 
)aOtıun i~.in, İtalya, Almanya ve Rus
~ltl tarafından Balkanların sulhil te
~l' Ve müdafaa olunacağı yolunda 
'lıaber aldığımız zaman, ilk ağzı-
~geıen söz, meşhur: 

Merhumun cenazesi dün 
büyük merasimle kaldırı 

bı~;·ıge etme, ba§ka ihsan iste • 

f'ı._'''ı • d ibare b 
1 

Bah General Bestm Omeıin oen aze mem8imitıd6n bir intiba lt ;lqt} esın en t u unuyor. 

't ~n Uç devlet arasında Balkan • Merhum General doktor Besim yük ölilnün tabutu arkasında ehri-
lııUJıasebetile bir mukavele yap • Ömerin cenaze merasimi dUn gehri - mizde bulunan bütün mebuslar aske-

(Soau 5 incide) mizde çok hazin ve muazzam mera- rl erJcin, Vali ve Beıediye Rei~i dok-
Btlllefba Oalıld YALÇIN 8imle yapdmı§tır. Merasimde ve bil· [Sonn S iincii sayfada] 
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Eski Maliye Naz!rı R~ynaud tarafından kurulan 
kabine bugün parlementoda itimat i•tiyecek 

Londra 21 (Hususf) - Bugün kat't 
olarak kurulmuş olan Reynaud kabl· 
nesine "yeni Klemanso,, kabinesi i&o 
mi verilmiştir. Buna sebeb kabinede 
mevcud nazlr adedinin, umumt barb
de r.aferin kazanılmasında btiyük l· 
mil olan Klema.nsonun kurmuş oldu
fu Fnınsu harb kabinesindeki nazır 
adedine müsavi olmasıdır. 

Yann ilk defa olarak parllimoo.to
nun ve Ayan meclislnln OnUne çıkacak 
olan yeni kabme fU ~ekilde teşekkül 
etmiştir: 

Ba. \'ekd ve Haricıye Nazırı: Rey-
naud, 

Başvekil muavinı · Chautemps 
Milli Müdafaa Nazın. Daladı er 
Bahnye Nazın: Murine MiliUııre 

Camplnchi 
Hava Nnıtn: Aynac 
Te:-:ılihıı.t Nazın: Dautry 
Adliye Nazırı. S.~ı (ll 

Dahıltye Nazırı: Henry Roy 
Maliye Nazın: Lamoureux 
1s tilı bıwa t Nazırı : Fressard 
Maarif Nazın: Sarra ut 
Müstemlekat Nazın: Mandel 
Ticaret Nazırı: Rollin 
NafıA Nazırı: De Monzie 
İ;ı N nzll'l: Pomaret 
P 'l'. T. Nazın: Julien 
DctUı Ticareti Nazırı: R.io 
Iuşe N arn ı Queullle 
Ziraat Nazn ı Thellier 

Profesör Adndre 
Sigf ried dün ilk 
Konferansını verr·· 

of. Andre Siegfried 1w-nfero)•S 
verirken 

Y mlC BafVekU Rc11rıaud geçenlerde Parise gel""1 olatt .Roosc~ltftt 
huauai muralıMst W ellea Ue gl>ril§1trk.6n 

~'thhat Nazın: Heraud 
Tekaüd Nazın: Riviere 
Abluka Nuın: Monnet. 
Başvekalet :Nüstt>..şan: Champetier 

İstihbarat Müsteşarı: Fevrier 
Deniz Ticareti llüsteşan: Pinellı 
Bahriye MUsteşan: Le Cour Grand 

nıaison 

de Ribes Ticaret Müste1'an: de Lagrang 
~aşvekalet mua \•inliği miisteşarı: 

Schumanıı 

N uf1a Müsteşan: Albertin 
Teslihnt Milste.şnn: Meny etBl::ı.n 

Milli Müdaf aıı M tlsteşıtrt: Ducos 
Dahiliye Müstesarı: Jacquinot 
Maliye Müsteşarı: Lıuıiel 

cho 
Milli Ekonomi :M:ü.steşa.n: Le H • 

1 chette LSotıu. 3 üucü ."layfadaj 

Konyalının Cumhuriyet 
aleyhindeki dava ı 

Müddeiumumi Cumhuriyet Gaze
t~ıinin tecziyeaini istedi 

. 

Şubat af1 ~~·rsinde Ciimhuriyet gazete~lnde ne;;redil m \'e kmdl el 
.\azası olduğu ileri !<iilrülf!n bazı \'t?Sllrnlardan dolayı İbrahim llııJ,kı Kon· 
yalı tarafından Cümburiyıet ga:ıe~si neşriJat müdürü Hfümet lUUnif ~ 
le)1ıino açahn davara dün akşam saat on clol..uzda A~llye Altmcı Ceza 
muhkemesiıule den aru edilmiştir. &fahkt•mecit-, davıwı İbrahim Hakkı Kon
) ah Ue vekili ~ Ruhu ve dava edi~o Hiknıt!t lUünlf ilo ,·('>kitleri irfaa 
F.mln ve Suad Zi7a hazır bulunmuşlardır. (Sonu 7 ncldl') 

Şapka ve kandilli selam 
Fre.nı:;a Enstıtüı:;ü ve Paris Siyasal F • k •• d 1 b• ı· 

Bilgiler mektebi profesörlerinden Bay esı attı tan sonra, VUCU"' Utnuz a ır ıkte ruhu .. 
[Somı -' füıciiJel muzu da yerlere kadar egmekten kurtulrnahydı(-1 ----

İngiliz lirası 481 
kuruşa kadar düştü 
İngiliz lirası son haf ta zarfında 

cihan piyasasında ehemmiyetli su • 
rette düşmüştür. Eskiden 521.20 ku
ruş hesab edilen bir sterlin yapılan 
hesablara göre halen 481 kuruş üze
rinden muamele görmektedir. Bu va
ziyet tüccarlanmızı da ehemmiyetli 
surette alakadar etmiştir. 

Çünkü Merzek Bankası ihracatçı 
tüccarların ihracat bedellerini bu • 

[Sonu 7 incide] 
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De ibaş kurşunu yiyince attan 
yuvar' anarak aon nefesini verdi 

YENi SABAH 

Zahire ve hububat 
übayaası için 

. . ---, ~ - . Piyasalarımızdan zahire ve hubu • 
Oidınıyor, ç;ıhşıyordu. Fakat, mu - pelemege soz verdi. . .. k üzere 
kaddeı-at bu bedbaht adama bu defa 1 Fakat, Delibaşı ben iknaa muva.t- :~ ;,esaır~ mıı:ayaa e:e . tan 
daha makıls te<:elliler, kara ve kanlı 

1
fak olamadım. Kurnaz şerir nyas bey d uhg?s .avy_akianh ve alc~; -

Az b . · · klifl · · edd t an şe n.mıze ı eyet ge rn.19 ... r. encamlar hazırlamıştı. ır zamanı den şilphelennıış, te erımı r e - B h tl d.. lak d mak 
sonra, kurşunile hayabnı söndüre - imişti. İlyas beyin bil8.lıare iltihak et- u eye er un a a ar am-
cek, bıçağile kellesini kesecek, kanlı: mek Ur.ere birkaç gün sonra köyden la.rlal tetift~~klara başlamışld . ~· 1M~ • 

·ıu il ··t·· k · n1 b k t tm · i te bih il ı "'lk car ar ı ve ham en pıyasa a e başını mı c ere go urece ınsa an i are e e esın n e yo a ~ -
1 

lm 
birer birer kendisine tanıtmış ve ya- 1bk ve yUrUyüşUmUze devam ettik. nıri~:1 ° ~~ar. larl 800 t n 
mna aldırtmıştı ki, bu kanlı şeririn 1 Artık Çumranm Simo köyü civann ıger tar . . _acar a ~ 
nerede ve nasıl öldürüldüğünü de öğ- I da idik. Biraz evvel ı;öylediğim gibi s~am satışı ıçın bır anlaşma yap : 

k · · b h tt• v· · b ·· h D l'b · ban ·· h li goz·· lerle dıgı haber alınmıştır. Macar heyeti renme ıçın, a se ıgımız u uç şa e ı aş yme a şup e . d d f r t .. 
siyetten biri olan Çerkez Hakkıyı bakıyor, bir türlü yanından ayrılma- susam pıy.ı:ı.sasın a a aa ıye gos -
şimdi hep birlikte dinliyelim: \ maklığıma müsaade etmiyordu. Mai- termektedir~ 

"İkinci İnönü muharebesini mütea- yetine erz:ık tedarik etr ek üzere gi- DENiZLERDE 
kib, Bözyük Yunanlılar tarafından iş- deceği köye birkaç atlı ile beraber be-

1 

Çar F erdinand vapuru .. 
nun kurtarılmasına 

gal edilmişti. Biz de çoluk ve çocu • ni de yanına almışb. Konak yerine 
ğumuzla iç Anadoluya hicret mec - avrletimi:ıde ortalık epeyce karar ~ 

buriyetinde kalmış ve Eskişehirin A- mıştı. Hayvanlarımızdan inerken De-
ziziye kazasının Salihler köyüne yer- libaşın karde.şi yanımıza sokuldu. çalışılıyor 
leşmiştik. Az bir zaman sonra, Yunan Bozkırlı "Güzel Usta., denilen ada- Geçen hafta Bozcaad~ civarında 
~l~r. Eskişehiri de işgay etmişler. v~ mm mai~eti il_e beraber kaçtığı1:11 ha- karaya oturan Bulgar bandralı Çar 
ıs.~ıl.~ sahal~ı, buld.~gumuz. Satıhlı ber ~erdı. Del~ba.j f:na .~n.lde hıddet- Fcrdinand vapurunun tahlisi i~i ga
koyu de dahil olmak uzere, bır hayli lenmış ve telaşa duşmuştü. Hemen yet ağır ilerlemektedir. 
genişleştirmişl~rdi. Beşinci ~unan beni ve maiyetinde buluna~ ~urad Vapurun hamulcsile tahlisi milin -
fırkası karargahında bulunan yuz el- 1 ile Karamanın Kasaba nahıyesmden ki.in olmadığından 700 tondan ibaret 
liliklerden Emin bey, her kimden ise,IArzinin Abdullah ve BillaaG Mehme- olan ha.mulesi Anadolu şilepine bo -
benim bu köyde saklı bulund~~~ ; di yanına aldı. Firarileri takib için şaltılmıştır. 
haber almış ~ve evevlce, kuvayı milli- atlara atladık ve karanlıklara dal - Vapur evvelce buradan afyon, tif· 
yede çalıştıgımı fırka kumandanına ı dık. tik ve Çanak.kaleden de palamut yük-
bildirerck tevkifim talebinde bulun- Delibaş ve ben yanyana 8nde gidi- lemiştir. 

muş. O ?,ece . eaklan~ğı~ evin dört l yoı:uz. ~iğe~ ttç kişi de ge~izden Gemi baştan kı.ça kadar tamamen 
yanını suvarileı;Ie çevirtti .. Beni ve bizi takib ediyorlar~:.~kledig~ fır- karaya çıkmış bulunduğundan kur _ 
babam rahmetlı Safer ~yı tutarak sat o sırada ~endiligınden d~~uş- tarılmasıt için karadan denize doğru 
~~ndanın ~~n~ dikti. . tu. Gerimizdekiler h~r nederuıe b~z bir kanal açılmağa baslaıım~ştır. Ge-

Günlerce suren ıstintakla.rdan. bır geri kalmışlardı. Delıbaşa hissettir • len haberlere göre ticari eşyala.r za
hayli eza ve cefalardan tı~, beni miyerek atımın başını biraz çektim rar görmemi'.'ilerd.ir. 
serbest bırakblar. Fa~at, ~~rkaç ~n, ve geri~edim._ Kucağımda ve ate~e Yolcu Sc tonunun i,,şaah 
sonra, kumandanın muşavın mevkim !hazır bır vazıyette duran mavzen - bu ay sonunda hitama 
de b~Iun~ Erein beyin tavsiye ve ih· ımi yavaŞça ~~ldırdım. Hedefime u- eri ror 
tarı ıle yme yakama yapıştılar. Me~- zatb~ ve tetıge dokundum. . Gala.tada yapılmakta olan yolcu 
kuf ve nezaret altında olarak beni Delıbaş Mehmed, kurşunu yeymce, sd.lonunun bütün in'-'aatı bıı ay sonun 
de yürüyüşe iştirak ettirdiler. Deli • ancak bir defa anam!.. diyebilmiş, da ikmal edilecekti;. 
baş Mchmed de maiyetile birlikte, fır, attan yuvarlanarak yere serilmişti. Geçen ay içinde ihale c rı"n salo
ka kumandanlığı emrinde bulunu • Hayvan, tabii Urk~U~ _dört naia ko- nun mefruşatı da 1 'lyıs ortalarına 
yor~u. .. . . şuyordu. ~anlı egen_ ıle ~oş olarak doğru teslim ed"cce ·inden salonun 

Bır g-un kurnandan, hem nezdıne konakladıgımız yere gıtmesı ve ortalı- haziran bidayetinde küşad resmi icra 
çağırclttı. Birçok vudlerel Delibaşın ğı tel8.şa vermesi ihtimali çok kuv- edilecektir. 
maiyetinde çalışmaklığımı tavsiye et-

1 
vetliydi. Buna meydan vermemeyi Deniı:d 1 i 1 

ti. Kabul ettim ve o gün Delibaşın muvafık buldum ve hemen hayvanın DenizyolJarm•~ ~ • frn. r or :örü 
~n:nanda _ettiği süvari _müfrezesin~ arkasına takıldım. VBiraz sonr~, hay- dün yecle~indc nı"rnal r 0 el - 1 hal
ıllıhak ett1m. Fakat, Delıbaş bana hır vanı tuttum. Yedeğimde oldugu hal- de Köprüye do;;·ru ser ı1 en ye . 
tiirlii itimad edemiyor, gözünün ö- de, Delibaşın cesedinin bulunduğu dekte bulunan mavn~l r s·rkec'd ki 
nünden ayı~ıyordu. Bu vaziyette yere doğruldum. O esnada, Arzinin 299 nnm:na1ı salal)urv ya ç..ıı p~rak 
Konyaya do~~ yollandık. Ben, ka- Abdullah, elindeki hançerle Dcliba- küpcştes'ni parça! nuc-tır. 
rarmıı vermıştım. tık fırsatta, bu şın kafasını kesiyor, Murad da ceb- Bu vakadan binz so ra r run 1., 
zorlu deliyi tepcliyecektim. Bu sebeb-ılerini muayene ediyordu. numaralı motörü ~apurdan '.lldığı 5 ~ 
le, Delibaşın beni yanından ayırma - O gece, kesik kafa ile Mandasun !numaralı snlap~ryayı yecıe-·nc a a _ 
mamasından hiç de iizülmemiş ve istasyonuna geldik. İstasyon müdürü k 1.,... ·· ·· - da ceçer •e 
bılakıı; memnunıyet hıssetmıştım. vasıtasıle keyfıyetı Karaman kayma- 1 k.. ·· b ·-ıı b 1 p 

. . . . . . . 1 . . . ra :\.oprunun agzm n b , n sa-
. . . . . apurya opruye ag u unan os-

Hıç unutmam, bır akşam üzeri idı. kamına bildirdık ... ,. ta Telgrafın 5 numaralı motörüne 
Kuvayi milliye kumandanlarından S o N 

çarpmış ve ehemmiyetli surette ha· 
mc§hur tıyas beyin köyü olan "Çer- .. .. .,. .,. sara uğratm?şbr. 
kez Altand:ı,, köyü civarında konak- "K İs ı ·ı u t f ·k 

1 
~ • • • onya yanının çyı z ,, e n a- - _ ..... ......_ 

lnm ~ ... k. Ben flvas beyı ~vvelden ta- b ·· b"tti B t f ·k b O 
nırdım. Fakat, ~nu ne Delibaş ve ne mız ugun ı · u e rı anı~ azı il TEFERRIK: 
d D l.b k f zl . . d ed kısımlan hakkında gerek tenvır, ge- H 

e ;:) ı aşın ço a a ıtıma er . .. . ukuk tal b s; :'f'mı"r ·b· ·· ·· d" ~ .. M d t 
1 

reksc tavzıh yollu muteaddıd mek. . , _ 
gı ı gorun ugu ura ar.ımıyor ar- · f • d · 

1 C .. .. .. b. l'kte İl b . tuplar aldık. Esasen bu tefnkayı ne- uarı a Ol ıvor 
<Jı. ece, uçumuz ır ı yas eyı . . t ·b· · · ;y 
. t . . k.. "tt'k şırden gaye:mız, yakın arı ımızın İzmir Beledi·'e P..cis·nin d"V'·tı· u·· 

zıyare ıc:ın oye gı ı . .. . . . ,;, .... ... -
'I aha.bet . d neı·b n - nıuphem kalmış bır ıkı noktasını ten- zerine Hukuk talebesinden 500 kişil k 
.. us esnasın a, ı aş . lı ktı Ş" h · ki b f · 

b Ye knnd' ·ı b b _, k yıre ça şnıa . up esız u te n- bir kafile 23 nisand:ı İzmire gı'dec~ı-yas e -.. ısı e era er ç.uışına . _ ' - · •· 
teklifinde bulundu. İlyas bey bu tekli- ka ıle beraber al~ıgımız mektublarm lC'rdir. Bunun icin Devlet Denizyol:.ı-
fi kabul eder gibi davrandı. Adamla- k.a.ybolmıyarak sut~nların:ı~a _geçme- nndan hususi bir vapur kiralamak ü
rmın köylerine gittiklerini, onlan sı ya:ın. yazılac~k mılli ~ı.rıhımıze_ kıy- zere müracaat.te bulu.nmuşbrd1r. 
topladıktan sonra, iltihak edeceğini metli bırer vesıka te.5kıl edecektır: --·--

Delibaşıya vadetti. o gece, fırsattan . . . . .. Petrcl ve mad i Vf'l'fj (' •rti 
istifade He İlyas beyle gizlice gö - h Gazed tenızın 1313

1
194o tarih1Iı ~u~ - Panama bandıralı Oilsiper adlı 

.. t•· neı·b . t• . div. asın a (Konya syanının çyilzu) l d.. 1. 74rıt:! .., 
ruş um. ı aşın maıye ıne gır gı- lb lı v it d k. f .k d ahs vapura un ımanınııza .uvuı kilo 
mi ve fikrimi açıkça söyledim. lıyas t aşufıc adın ~- 1 te n .~ :u ş T ıma madeni yağ ve 60337 kBo petrol gcl-
bey, bu hususta bana muavenet va- aa .. e en ır yazı gor m. ama- miştir. 
dinde b.1lundu ve Delibaşı, kendisini men d~e ve .saçma olan bu ~azıya~~~~!!!.'!!'~~......,~.,,..,, ...... ~...,..,.,,,,, 
heklemek üzere, Ilgın sırtlarında bir karşı aşagıdakı ce~a?~ın _aynı say- yazmak istemem. Eğer tefr'lta sahibi 
gün, olsun bek!emeğe ikna edebilir • 1 fada derç ve neşrını dılenm. gerek benim, gerekse üliiM seb".!bile 
Seın. beraberinde getireceği kuvvet- Konya Mebusu senelerce evvel aramızdan ayrılrruş o-ı 
terle anSJzm hücum ile Delib~ı te- K. Gürel ilan Kazım Hüsnü ve İsmail Hakla 

"53 sa.yılı tefrikanm son kısımla· Beyler hakkında!{i yanlı~ yazılarır.a 

rYen· Sabah 
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CUMA 

rında güya Delibaşı Mehmed yaptığı 1 polis müdürü Necib 'c emsalinden' 
işlerden nedamet göstermiş, kendisi- başka. dürüst bir ravi, memba ve ve
r;in kanına girenler olmuş, Polis mü- sika gösterebilirse onların da eevab
dürü Necib müşevviklerin kimler ol- larına hazırım. Siyasi h:ıyatta. sene-

'
duğunu sormuş, o da bir çok isimler lerce birlikte çalıştığım yüksek ve çok 
saydıktan sonra ( ... ya Karun Hüsnü tem!z hizmetli bu aziz ö:lilere karşı 

ı ile eniştesine, hele o koskoca jandar- yapılan isnad çok ağırdır. Z:ı en tef-
• ma kumandanlığı eden İsmail Hakkı- rikanın şimdiye kadar intişar eden 
ya ne diyelim, onlarda mı cehildi ki .. ( - malOmatıma dahil - kısımlarında ha 
demiş. kikate uymayan, y::-ılan, yanlış birçok 

Burada ismi geçen KB.zım Hüsnü yazılar ve te·ıaku.z1ar v ı.rJır. Tefrika 
Beyin eniştesi benim. O zaman mü- biter bitmez bunları ve Kazını Hüsnü, 

ı.,59 H. Sefer l2 t3j6 ı<. M rt 9 oafaai Hukuk Heyeti Merkeziye aza- İsmail Hakkı Beyleı·e aıd cevablarla 
-~-----1 l!ğında ve Konya Mektupçuluğunda birlikte yazacağım. Tefriltada ya.c..ılan 
Kuım ı 136 ulunuyordum. Hadiseden evvel, ha- Delibaşının nedametine gelince, vak
Va•all Saıd ; dise esnasında ve sonraki zamanlara tile ona aldanarak vazıfelerini. ihmal 

~Un 82 Ay: 3 

t:.saıct Stıa.t 

;::::;-- ,,,ıııcı klnııı, 1,." 1ı01e ıkın• aid vaziyet ve siyasi hayatım resmi eden ve bu yüzden hükümetin ve hal-
1--.ı---1 vesikalarla ve bugün bir çokları ha- kın basına büyük gaileler açan, bu 

yattu. bulunan maruf zevatln. yakın gün de hakikatler karşısında zihin -, __ ,, __ .. 
kea. v.- , ,..- bilgilerile sabit ve çok mazbut oldu- leri bulandırmağa çalıı:ıan kimselere 

l'- _ ı .)lj 9 57 -:823 i"iS4 "'"4'2 ğu için bana yapılmak istenilen isna- tefrika sahibinden başka kimsenin i
~-~-------ı:...-.L.-~ da karsı &imdilik daha fazla bir aey nanacağını zannetmiyorum.,, 

o 

1 Denizyollarındaki 
Suiistimal 

1 Bir rrz düşınanJ 
tevkif edi di 

Nasıl Yapl.lmJŞ ? . ~~leden .Yusuf oğul Biiseyin Çe-
• tin, dun Yedikulede Kazlıçeşmede çeş 

Denizyollan idaresinde 50 - 60 bin me önünde oynıyan beş yaşında Ba
liraya varacağı tahmin edilen bir sui ise adında bir kızı kucağına alıp de
istimal meydana çıkarıldığını yaz - niz kenarında ters çevrilmiş duran 
mıştık. Dava evrakı ve maznunlar bir sandalın altına götürmüş, ırzına 
dün adliyeye verilmiş, bunlardan iki- ı tecavüz edeceği sırad~ gö~ler ~a
si tevkif edilmiştir. Tahkikatımıza fmdan yakalanıp polıse teslim edil -
göre bu hadise şöyle olmuştur: miştir. Hüseyin, Sultanahmed Birinci 

Kesilen bazı biletler üzerine kur- Sulh Ceza mahkemesinde yapılan sor 
şun kaJemile alınan navlun miktarı gusu sonunda tevkif edilınişti:r. Mev
yazıldığı halde, koçanlara ya çocuk, ! kuf olarak ~ğır ee:a mahkemesinde 
navlununa, yahud da faraza bir ye- muhakemesıne bugunlerde başlana • 
mek bedeline tekabW eden miktarda caktır. 
para kaydedilmiştir. Seyahat tamam
landıktan sonra toplanan biletler bu
radki merkeze gelip tasnif ve kontrol 
edilirken de, bu biletlerdeki para mik 

GÜMRÜKLERDE: 

Gümrüklerdeki fazla 
~rı silinerek koçanda yazılı cüz'~ telef on or kaldırılıyor 
mıktar yazılmış, bu suretle aradakı. Vekaletlerin bütGelerinde temin e-

1 fark ihtilas edilmiştir. Bu hal uzun d·ı k yüzd. n tasarruf için Istan-
l d b .d t·-··· ın· ıece eo 
! z~man az:. e~ı ev~ e tıgı ıçm, tı- bul Gümrükler Başmüdürlüğünde fa-
ı las ve suııstımal mık tarının 50 · 60 ry t gecilmiştir 
l bin lirayı geçeceği bile tahmin olun- , a 

1 
e e af - . . • .. d.. . lik 

·m· ktadı Bu h ta ıçınde mu ur muavm • . u. r. 
1 n·· b .. t' ld lC'rindeki telefonlarla diğer ücretli te-un, u suı ıs ıma en maznun o-
larak, Denizyolları idaresi gişe me- lefonlar kam.ilen kaldırılmış, yalnız 
murlanndan Salfilıaddin ve rsmetle ' taşmüdürler ile müfettişlerin odala-
tasnif memuru Rasim adliyeye veril- r;ndaki parasız telefonlar kalmıştır. 
mişlcrdir. Dördüncü sorgu hakimli- Bunlardan başka civardaki güm -
ğinde yapılan sorguları sonunda, Sa- .. k .. d .. ıük· lP · d - - --• 50 
l • h d 1 k.f edilmi" 1 ru mu ur _nne ay a ~ a a dinle smet tev ı ş er, .. A • • • •• 

Rasim serbest bırakılmıştır. 1 r::ıukaleme hakkı venlmıştir. Bu mu-
Bu sui istimalde, kontrol servisin-

1 
kalemeler ancak fevkalade zamanlar

den bazı kimselerin de medhaldar ol· j da. icra edilecektir. 
dukları tahmin edilmekte ve tahki -
kata devam olunmaktadır. VlLA YET1 E : 

1 
OLl rı;~--- NiHus sayımı hazırlıkları 

Ann s·n· y1ralıyan 

h ı.yı!"lı kız 

Sonbahar aylarında bütün Türkiye
de yapılacak nüfus sayımı hazırlıkla· 
rına devam olunmaktadır. Maliı.m ol-
ciuğu üzere hakiki ve umumi sayım-

Kasımpa!3ada Kankardeş sokağın - dan evvel Bakırköyde tecrübe mahi· 
da 37 numaralı evde oturan Esmayı yetinde bir nüfus sayımı yapılacak
kızı S'dıka dövüp sahanle başından tır. Bu tecrübe hazırlıklarını görmek 
ehemmıyetli surette yaralamıs, ya - .. üfu' yı ı ı·ç· v·ıA tt t _ -: uzere n s sa m ın ı a.ye e eş 

ralı l,• d)~ B::ocilu _hastahancsıne. kal, kil olunan Vali muavini Halılk Nihad, 
c!ırılı. ış, ..,ıd J,a yakalanarak tahkika- E l d" 'f ı·t , ..... d .. ·· züh· d .. · c e ıye ı' uarne a .ı:•ıU uru u, 
ta başlann11~tır. ı:..ı rır't ~u1 • • M .. d .... Gal'b v·ıı:o 

1 

... ı a ~ uesı u uru ı ve ı "'-
B.ir evi~ ~uvarı ~ık·ldı .. y~t Mektupçusundan müteşekkil ko

Fatıhte terlıl~çı Ahmedın Sarıguzel n.ısyon dün Bakırköye gıtmişlerdir. 

hraııı 
Fransız kabine bu ... 

b'ııe""' 
ransa, halihazır hıı.r 1 tııtıt~ , 
kaddüın eden de\~ı)~ l 

kendisini mücbfaa için h ·Jeli o~ 
ve yine h:Ube ~emol~~i cl~~-iilt b~ S 
rnak ve cıhan sıyasetınde b ·. tıt1 

t]rrtJIŞ 
inıparat.orluk vücnde ge Ja1'4tı fi 
lunına.k itibarile gerek h1l ~ 
gerekse sırf kendine rnabs~,ı er 
fa.atlerin vikayesi zunnında ~itil>" 
liyerek hareket.e geçen .!'~~ lıf ret' 
binfı8inin Mebusan MecUSW"e. 
lerln taksiminden dolayı ~ 
phld oldu. t1I fll"' il 

ŞUphesiz bir kabine ıukU ıııJ11eııto ~ttı. 
nn t:akib eden buhran, pıt~ ttt ,., bir 
sistemine sahih bir mcınJ~ e ,or ' '1tğ\ 
hele normal bir devirde }~şef ~ ~ 
mal bir hadiseden ba.şlca. bıtı·e)'m-ei leııi 
ğUdir. Hatta Fransada, b~ ;~ ~ 
son zamanlarda. herhangi tin 
bir v~yet şeklinde idi. p;~ 'iıı 

Fakat bugünkü şartlar, soıı ~ 
lerin siyaset ve haynt şartbı ~ 
büsbütün başka bir mahiyet .b 11t 
mektedlr. Halih.a.zırda., roo.hatl., 

JI)S.t fJ)I .-#' Jetler bir hayat ve me VıJ ,. 
lesine girmiş bulumnaktadıtjdşre t' 
bept.eıı bu devletJeri Jıarr«: ıJla~tıe1 
decek, onları zafere, nihaJ eft,e~ 
neticeye karşı tara.fi yere s.;11eııe
isal ettirecek mel<anizma, IJ'lf'·. ,,,,,. 

\.'l ,,-
tin bilciiınle msddi ve m:ı.ne t ııJt 
vetlerin1 elinde tutan biili~;~ bil' 
kanimıasıdır. Bunun i~indit ·~e ,ıe 
kfımetint gerek efl\arroırıııın1dll ~ 
gerekse parlamento naza::," JJil 
vazifeyi bilıakkin idare ed t ede. 
mevkide bulunması ikt1Z8ı ~1'1dll 

İşt;e bo no~tn l nazardsJI d:S; pıt 
ki Fransa.da ki kabinenin i~tif ~ır· 
t.eaddid tefsirlere yol a,çıtıBJ; ıııabııı' 

Billıassa Alroruıya.da. btı ıı.O ; ~ tı 
istifasının son günlerclekl A~ f'lıl' y 
yasi muvaffakiyetlerJnin Y3;'reııııl' 
SoyYet sulhiinüo altdi i1.~. bir ,J 
miilakatmın tevlid eyledıe.1 • eııtt 
stitamel olmak üzere göst.erıltJl 
dir. ;~ırı 

Tabiatile bu, hasımlnrınıJJı 11f:ı) 
dahili, ist.er harici sa.Iuıda~i eJJ rol~ 
bir müşkiilünden istifaıle Jle ~fctiJI 

• ziJı!ll. 
gand~ vesilesi arıyan bır 11,,ııt· 
t.evlid eylediği bir noktai o:t7• 

1 
J • 

Halbuki hacliseJerin esası lJ~~dııl' 
kilde tezahür etme<liı{ini, n1?

1 
jr de" 

•· bıC 1 .:rt heri ta!db edilen ' 'e hcnuz ııSc'~ 
ği~ildik göstermiycn bir siY• 
n~ticcleri gösteriyor. ııı•lı-

_ı:nc . 
•ridesindeki 80/1 numaralı ve iki 

1 lı evinin s"ğ duvarı yıkılmış, bu
rada oturulmasında mahzur görüldü
ğUndcn ev tahliye ettiı ilmiştir. 

Fransa.da.ki halih!l.zır l•a.v1 
.. fl' ~~ 

---·•·- - ranını gözden geçirirken, l>l1l ı tr 
IKTISAD iŞLERi r buhranın Fransanın siyıısi. ,-:trği · 

İki e"'omci tutuldu 
Yumurta fiyatları mai ııayannda herhangi !~~i 611 ~! 

şiklik viicude getirmiyeceı!'1 rı.ıJh ~1 

düşüyor ela tutmalıdır. Böyle bir f.>Ul~v• ~~ 
S..,h,kFlı 6roin s:ıtıcılarmnnn Topal y rt 'h tı ki h . l clJ<>l ..,, 

~ . umu a ı raca es arare-tile Fransız mulınrririııin c.e '" ı..-
~fuzafferle sa.nda.lcı Salah~ddm, ero- devam etmekte ise de fiyatlar bir bir "spor,, dur ve Fraıı~ııht; ~,ır 
m satar!{Cn hır gram, eromle yaka - .. .. .. "sponı,, iyi oynamakla şohtt' 
ln'1mı"lar. ikisi de dün adliyeye ve _ parça duşmuştur. Son muameleler 
rilmi5lerdir. sandığı, buzhane F. O. B. 30 - 31 lira muş bir mill~ttlr. d. r•tifl i~ 

c-· h t I "f d.ld" üzerinden yapılmıştır: Bundan başka B. Dala Je Jrf;ııı 
~ ır lfSIZ ev 1 e 1 1 ti.lası keyfiyetinin, haı·b gnyc tııııs' 
K' ük d b. k tar d" kk"' Yeni mukaveleler bu fiyatlardan da t 0 

uç pazar a ır an cı U a- c" ük ldı. . . f" deği~eeeğine dair bir işare fr:ıf-' 
rıının kepengini deler~k elini sokup l Ul) yb~pl gı ıçdınhyudn_':Urta . ıbyat- da muhtemel cleıfü<lir. )J~I!d ·ıtl~ • 
b. k t 1 k 1 arının ır parça a. a uşmesı ek- p 
ır ·::ı.n ar ça. an ve ya a anan Etem . . - sız efkanumnıniye~inin yP 

0
,,w 

_,... 8 lt h d Ü .. .. S lh C knmektedır. Dıger taraftan evvelce lf .. 
~un n ana me ~uncu u eza mentosunun, tıpkı tngmcrcı 

1 
ıııı•''' 

mahkemec-inde tevkif edilmiştir. de yazdığımız .gibi tnlaş buhranı de- ğu gibi garb demokrasi grıı ~ ~ş 
f\f ahküm olan kahveci vam etmektedır. Son hafta Yugos - ayni harbi gayelerine götiire.ce1,1ı ır 

lavyadan gelmiş olan talaşlar tile • e t 
J{ahvesine mekteb hlebesini kabul curlara muayyen bir nisbet dahilin_ ka bir yolun ıSeçflınesindc ' ııif 1 

eden Sultanahmedde kahveci Ahmed, de dağıtılmıştır. Buhranın kalkması ğurda sartedllecek mesai~;~!:e~0ı;t:ı; 
o:~lunu b~ kal~vedc bilardo oynarken için Rumanyadan ve Yugoslavyadan yapılacak feda!rarbklun 1 w~ j.:.ııf 
goren m~te.kaıd .~:ru~ta.fa t~afından yeni talaş partileri gelmesi beklen • sından bir p13.n değişikUgı~i dt' 1 
yapılan şıka.yet uzerıne adlıyeye ve- mektedir. edecek bir tezahür malıiyctitl 

rülecektir. -~,r1 
rilmi~tir. Dün Sultanahmed Birinci .. ·piı:t !"'• • 

Sulh Ceza nıahkcmesinde yapılan mu V "I . t" Fransız efkarıumumiyes' &ıı' 
eznecı er emaye 1 dalıa ziyade harbin enerjik ve 0ııf11' 

hakemesi sonunda, :'-hme~, . ü? lira Yattığı odada boğulmuş olarak bu- mik bir seyir alması tarıdt9r1 
para cezasına mahkum edilnnştır. lunan Veznecilerde tatlıcı Abdillkadi-

ğunu göst.ermeldiecllr. tılJ!'' 
yangın rin ölümü hakkındaki tahkikata dün Nlt.eldın yeni kurulacak t;~ t11f 

Çengelköyünde Liıtfi Bey sokağın- ae ehemmiyetle devam edilmiş, ye - nin buna tercüntan oJmıı.st J~ .. ıı1'' 
da 9 numaralı evde oturan komisyon niden bir çok kimseler isticvab edil- lecektir. Zira barb, gittikçe tııı j51~· 
cu llalilin validesi Belkisin. odasında mişlerdir. Fakat, hadisenin içyüziln:ı ğa doğru slir'atle yol ııJJnnI't:1' f'Jc', 
sobadan yangın çıkmış, bır miktar aydınlatacak ve katili meydana çı • bal beldenilen sürprizleri doğıl 

l
k~plama tahtası y~nd~~ ~~ it- karacak bir ip ucu henüz elde edile- bir vaziyet arzetmel<t~ir. t 
faıye tarafından sondürülmfiştur. memigtir. Dr. Reş:ı.d ~ 
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EHİR HAYATI J 
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Keyiflenmek is
.tiyen muallimler 

Dün imzası mahfuz öğretmen -
Zerden birinden §U mektubu aldık: 
Derdini mizahla ifade ecren ve bir 
çok arloadaşkı.rının da derdine ter
cüman okın bu okuyucumuzun 
mektubunu dercediyoruz: 

Saym Bay, 
Dünkü gazetenizde 1 stanbulun 

N e§esi "ba§lıklı yazı, biz zauallı öğ-

rctmenlerin, daha ziyade keder'le
rini arttırdı. 

/ stmıbu.lu.n. im.arma uğra.şan ~ 
Zimizden §öyle bir ricada bulun31ak 

bilmem ki ayıp olur 1'tıu1 

Birçok öğretmenlerin 935 yılında 
gördükleri zam farkı okı.rak bir bu.

çuk yıllık aloaldarı var. Bundan 

başka 1938 yılında tekrar zam gö

ren ayni öğretmenl.er, haM. eski 
maaşlan üzerinden aylıklarını alt-

yorlar. lJlil~" 
Bizim derdimiz ere /sta12 pı 

derdZeri arasında olduğıı.'tUJ {/ rfl ' 
aayın valimiz, bu paraların 'fJC ıJif' 
me sebeblerini hazırlııyıp ya1' cı'~ 
cak eğlence yerleriııl do7dı1.rtt &•, 
olan bizlerin neşeleıimizi ca1~11

11. 
nrsa acaba dah4 hayırlı lıir sş 
snlmış olmaz mıt 8" 

Bir öğret ııı 



Rusya ve Almanya 
kal)dinav ittifakına 
ınubalef et ettiler 

c::~,j~!::!.~:~~~~~ J 
Bozmadan evvel 

yapmak gerek 

11 Kaınınuau ~it teml-
aml derpif ede. maddel ... 

tatbik .. hazlrhklara M4a.a•1t 
haber veriliyor. 

Bu hw,ustald alr.aırulUM tatMll 
mevkilDıe geçer ıeçmes ı.ehrlmlz -
deki Vfl bü)'ök ~ hll8Ulll 
.. idarehaDelerl ıarectllerek .,.._ 
lana 7erilıe l'e!iml mahiyeti biz tı, 

[Rq tan.il ı IMide] devletbı ldarellİ albnd& cereyaa ~ bllrolan, mü8tahdemler ldareha11e-
Ubil taarrudan menetme • oektir. ı leri ~ılacaktu. ı·w ~ .,... 

r. Şimal devletleri MOlkoft ..... ,,_,,.,. .. 111118.')dci•k ! lere it bnlmak •ulffllll ....._. nı&-
llMltua vver ittifak i• ta • Papallk G9Rteeilüa Tel.ırt mi ellerde ve it Kaıwn•n llltlı-. 

tedafUl mahiyeti buz olup, Vatik•n. 21 (A.A.) - Havas a • kabe8I altlllda bqardaaakfır. 
lnemlet.t aleytaiae mlte990 - jwı bildiriyor: Ba meyanda meeell telırtınnd&-

• Buna binam Sovyet taf- Omervatre Romano gueteai, Sov- oa"ı•· hbme~ ~ 
kabili ediJllmeL yetler BtrUğinin Skandlnavya devlet- ele lllvt ikon gelecek ft ba itle. 

llr Mo&lm'R Seyallati lllf leri aruuıda tedafUI bir ittifak yap- ağJebl ihtimale göre, Beledlyeala 
am 21 (A.A.) - Sovyetler malarına mlnt olmaaım Sovyetlerin, müatahdemlll eabell menal ~ 

Bertin b8ytlk elçtai 8. Şvart Avrupa vtmallnd9 yayılma arzusuna caldır. Mmtalra lktn94 Mttdttıll • 
lloakovaya hareketi, Alm•n yeni bir deHl gibi görmektedir. jüllde Cetldl edlJeoek bir kalem .. 

merkesinde 11.an.retU tef • Pap&lıim D'4irl efkln olan bu ca- ya .................... ~re " 
101 açmakta w pub.lyadu r.ete dfJOI' 1d: tmdlll YUlfelile lftlpl etmell c1e 

tOk mUhlm lliyut hldleeleria "lloekova llllkOmetinln vaziyeti, derplt ec111mektedir. 
lelebUecetl 115ylemnektedir. Sovyetler BtrUttnin arzusunu yalnız ,....,.. il bulma meeele&lai rea-

hrtmvun Almul w So.,.t Finlandiyada mrla kabul ettirmekle mi bir •akam•• derabcle ebnelll, 
truında yakında YUkaa ple • ektif• ebneylp, tneçe ve Norveçe ~ ...,.. ... töknn.la k&rfdaaa • 
&Grllm• m-'e•11ı mtuab. milfJdlllt Çlbrmağa da çabftıbm. eak bir ~böstiir. Zira tlmcDye 
Moskow.ya stttill anılmak • Fta - Soqet muaheclealnbı akdinden kadar bu sahada çal91H b11S11sl 

dokuz gtla eonra tamamen teyid et- lllle11•eler ata mevead delDdL 
bitaraf mUphtdler & G6ring nıektedlr . ., Binaenaleyh ae yapdU'Ba ve bat-

tropun KOltOY&y& cldece- A-..,. Da Şimal lttlfakma Mahalif Upçta ae yapalablllne it* kal-
buı mtlphidler de bll&Jd9 Kopenhag 21 (A.A..) - Berlingske DUi J1ll'ddaflar IWD 'H hMabtna 
fun Bertme gideeeii fikrin· Tidende guetesinin Berlin muhabiri bir n"eçbr. 

bildiriyor: Ancak me\•cnd elaa ve lhtiylMll 
. __ ., gueteefnln .BerliD mu.ha • Almanya, fimal memleketleri ara- olanlara bbmetkir tenıl• eden lnl-

16re, Alman ldlkQmet merkMl mııda derpq edilen ittifak hususun - 8U9l bkmetkir klareMnelflrtnill fa.. 
't mahfilleri, Almanya Scw· da Sovyetler Birliğinin nolrtai naza- allyetlne derhal lllbayet nnnezdea 

bbtitt" ltalJuml, yeni Av· nna ilttrak etmektedir. Almanyamn evvel Belediye MU&tahdemla Jda. 
kurulutu blılwinde. yalanda da mtltalew 1Udur ki böyle bir itti- rMI lnınlt!ll ...,.. ıeoerek yer

btr beymuDe Ji4ftdeoek· fak Ruaya Ue Finlandiya arasında ~rlnl tutat-ağl llU8Wll möe1Hu111ele -
:""lllgrtncledir. Bil ..,._..,. IÖ- akdedilen 8Ulhe ancak zarar verebi· rln faall]·etleriae ve mümareaelert-

Avrupuua ~ iN 0g Ur. . M anıadlt MI' tMltıM ve &ür'at '91· 

, • • t • t • , , da eclinttyf! kadar hu80lli -~ 

Fransız Kabinesi 
eelerill faaliyetlerial IMlktedar fit • 
1MDe lhti,·atklrbk tıhllit olar. 
~ bir eOIMI clunlanıp onaa 

yerine Ok zamaalarııla ~-- im· 
kAll8a olu abakhklar gösterecek 

f BM tarafı 1 İalci .90yfadaj berlaln bu akp.m bqbyacak olan par yMll hl1' eihazl ikame etım-ktenee 
••••Hı n•• t. 111118 t llmento tatHi emunMJa kabinede b&- Hk ~ ~n lldMl8lal faallye-

21 (AA) - Paul .Reynauci a tMftlt 18P"'•IJ tetkik edecektir. te g~ liyddle le lst4'11i~ IJ&o 
tıçUncl aBmburlJ'IÜll 101 Siyut mahaftl 111 mUtaleadadır ld klhle lfledlg1ne kanaat getJrfldllr -

'- tepif devnıDha altmaa ~ Cbamberlaiıı mahdud bir barb kabl - ten 90llra blrlncWni ortadan kal
neat laıraealr 99 bu bblneye dahil o- dırmak elbet dalla ctftrPndiMne bir 

mı!'llll!ııi· .. e 22 llUll' "13 m .... r • lacak namiar aynea idari hiç bir hareket olur. 
~kkil olup dolnmı lyan ua le l&ıneytp mtinhuıran harb plln- lllzmetklr idarelerini kalchrv, 

12 ai mebus, lkW parl&mento ha- larile megul olacaklardır. Beltscllye Miıdahdml.. klarMI bl-
Gbnak bere mecmuu 315 uadaa Diler laötln harb ahalannda ol • 4ayett8 ona ,ertnl tutaeak bir r ... 

.-.ı. ..... ndır. dutu gibi bu •hada da l'rarısa 99 aliye& gösteremeue f'lhinle bit yok 
,..__in aiyul tefekkCtltl töyle: lnıtıtere ... )11rtlyeceklel'dir. mç tan bir hlzmetkir babnuuDa mey

tllpbe yok kt yeni Jl"ranms b.bineei du verUmit olar. Zata mevcud 
~ 808)'8.lı.tlerden bel. .,. .. de ayıı.I hatta hareketi tttihu edecek- lılanetkir Jda.rellaMleri telarla lb
~8Pd. .... ı, cl1JD)luriyetçi 808)'& • tir. tiyacuu kısmen ve yanm yamalak 

~den s, aoı cenah cttmhu • ŞimdiJd lnıiüs had> kabinesi milU tatmin edtıbWrken onlan da bh-
biıiJihıden ve mQatakil radi· müdafaa reialeri de dahil olmak a.. büUla meftfiç bir bale gf!tirdlktea 

e, clhnhurlyetçi müstakil - re dokuz ar.adın mUreltkebdir. Cham- .... yeni bir möewJM: lrunna,!a 
2 ve milatalritıerden iki kilf. berlainın llçi partilll relBl AtUee ve çehpvk hu iti hiraz da tallfo hı
azası, kabinede 111 ııisbette liberal partWl reisi Slnclalre bir kag reloeM olur. 

ler. Radikal aosyaliat demok- arkadatlariJe birlikte kabineye gtr • lleaeleaha asal mi\laim bir cehhe-
llQllardaıı ild kili. cllmhuriyetçi melerinl teklif etme8i muhtemeldir. 81 de BeWJye Mtntalıdemla 1da-re-

:-.ıındt!!D. .iki kili ile hiç bir cnıpa Maamaflh bualana bblne,e g1rmell sinin bogtiakü yqaJll eutlanm 
olmıyan b1r kifi. kabul edecekleri IDpheHdlr. Ancak auan dikkati! alarak w ~rbin 

.... _ .... :--..:ıe iki yenilik vardır. harbin l&lterdltl inklpflar bu ild nRbnull mlk........_. ewııll bir 
-.uwçy partin• tnıfttte tetkik ~ftk ~ten 
· Reyu.ud, Chautemps, Da· . m an'anevt YUiyethıl deliftire- muntazam bir cUıM meydaaa g&o 

• Lamourex, Mouetden mtıte • I bılır. 
bir harb kmital olup )ıaf'tada. ..,, ,.111 Alrhler tlrmeğe mavaff9k olmHıdlr. 

.... ....... ki ,aldea yap1yorn, ... 
~ toplaDacaktır. ikincisi, neı.a- Roma, 21 (A. A.) - ll'ranaadakl rl • maah =• • .....,., 

atumclaki bir iktullıdl konsey- kabine buhrammn afhalan ttalyada deıll .. getlNlm. 
'-a kouey haftada en az bir de- liUyUk bir allka ile taldb e<lilmekte Sayua Belediye ....... lla İl-
~anacak "maliye D&&ln ile, va- ve matbuat, bu Mdlae hakkında meb leNeld tltizlltl w la'ha•..-nerB-

. ikbmdi illere taallflk eden zul haberler vermektedir. ...._ lstaabal ..._a hüb elanll 
Gueteler, Reywıd'nun Bqvelri • beldlyehlllr kaaHtjpcleylz. 

1ete tayini keyflJetlnl tebarila ettirifl- • • • • • • • • • • • • • • • 

.._. ..... ••• • Tadili& ~· kabme tebecldw11n°:8' rranwta- İthalat reı·iminde 
Ya;nh ır' ti diplomatik ve ukerl icraatm cezri 

1.on.tra, 21 (A.A.) -:: Daily Kail bir ~diidüne baıl•ngıç teekil ede bir degı._ ·şiklik 
~ıı.ıı .. ın yudağlu gore, Claam • ceifni yuayoıiar. 

Allan 21 (HUBUlll Yuhabirimi.-

Alman tayyarelerinin mukabelesi :ı!m ith~~= =~: 
--•••• •• llb edecektir. ı.tibbuatunıu g&-. '-Un. 21 (A.A.) - Resmi teblit: htpl hre Göre bu birlikler pmdtHk 8 tane olacattu'. 

~ muharebe tayyare1eri, JO Lonclra,, 21 (A.A.) _Bahriye Ne- Bu hUllUClaid ee,etl Vekile karar· 
~ tarthlade Seapa Flow hizaımıcla saretindea tebUğ edilmiştir: namMI bugOD ytlbek tadlre anedil• 
~ deniz ft ı.va kuneüeri tara· Db akfam Alman t&J1Veleri ı. mlltb'· Şimdly. adar lnlnılmut olaD 
~ kunetli surette himaye edil· koçya 99lr•annda bir İDgiUa bftJe. lar tun,. edilecek, wmayeleri _. 
....... 1ıq. halde .eyreden bir lagi& ti- 8lne taama& etmişlerdir. DUeman tay Jllblslne iade ohmaealrtır. 
~.ıt vapurlan kafilesine '" aynca yarelerile katile~ nfakat edm barb ımn bnDma bauım gçtıa.ıln-nıeaıo.,a 
"' denbinde deYredfln mftwell" gemileri arumda muharebe cereyuı kadar lthallb;I tacir blrliit yapmap 
4ııl_ ticaret gemWne muvatfaktyetli etmit. lngiU. tayyareleri muharebe bnkln JOkta. Bundan dola1I bu ı. · 
.~ bulannmllardır· Şlddetll yerine aelmil. defi toplan da faali- e*kW ticad bir tlrUt malaiyetbul9 
~ hticumlan kafileyi dağıtnue- yete pçnıiftir. tki İngilis tanvem JmndmUlta. llenuatuı mlaaademi• 

• ~ d.000 tmntto bacmtn • on Hebıkel't tarda muvaffak olmue • liii JUdndm ahnmıı olan ilk b.rar
'a' laarb ve ticaret pmisl batlnlmll tur. lar bu suntle tadil ecUJmif oluyor. 
'lt.ooo WtMto bacmfnde lld tlca • Almanlar, b6r kaç pminin JJatata- Birlikte ..-m&ye ~· Aalar dl-
~ ..... ınfthlm basar& uğl'Ullll- nı .,.,. ciddi bir aurette huara ağ- hallye ft mım aidat vermekle mi-

~- ............ eene•Dda 1ılr rachimı Jddla ediyorlar. lfaklhtte kelleftirier. a 

' ~ dtlfiil'lbn&Wlr • .Al iBe De bir lagiös tanu-1. M cle lıir bulunu iki küçük bttaraf pml ladlf 
\ '-- lmntıltl•I '*.,..., lııa- barit .-W ldQ bir buara ...._. bir INl'eUe huara uirumlbr. 
~ U... W ı rla dO:mrii~Ur. •llbr. Buna mubbü ame,. dahil Abnan ,,a,,....,_. Bl" Akim 

General Besim Ömer 
Ebedi Medf eninde 

( ... tuafl 1 lacWe) J Bundan banket eden cenue aıer
tor LQtn tcrdar, lstanbul Kumanda- bumun aile makberest olan Mftrlrez
m, Emniyet MUdtlrll lıluaffer Ak· letenc:Uye defnoJunmuttur. 
alın, bUtün 1Jnıvennıe dekan profe • Belediye Generalin 
eör ve ~~tleri, bınlerce liDivermte heykelini yaptıracak 
talebesi ye muazzam bır halk kalaba· · · ) 
ı - huır buJu.nmUl)tur İstanbul belediyesi gl'Qt>rttin bır 1';.yttt ölibıün cen~ dUıı &&bala bttstUnU yaptımı_ağa karar vermiştir. ! 
saat 8.30 da Haydarpqa pnna gel- Bunun içuı dainu encümenden ltısum- 1 
mil bulunuyordu. Cenaze oradan bir lu tahsisat llltenecektir. . 1 
eenue otomoblline konularak Uekü • Prof es<Srila yüdniln mulaJl alın - 1 
dar araba iakeleeme getirilmif ve •· madığlndan bthıt N9lmlerıne bakıla -
ıaba vapunı ile Kabatap nakloJuna- rak yapılacaktır. 

rak merhumun 'l'Urbedeki evine p - ----------·1111ıı. 
tfrilmilül'. Burada cense ioeriY• aak- p f •• 8 1 o 
lolmmautblr. Bu -·d• merulmde ro esor es m mer 
:::;::-:n.-:.:;. :1a:~ Akalln giderken 
gelmil bulunuyorlardı. <Mıue eaat Oaploilundald _.. kwll 

1L40 da evden cıkanJ&rak Ye bir (21 llart UNO) pereembe gim8 
T8rk laJl'&tma anlarak baarlanuı saat on birde tarihi bir sima aldı. 
top anbe•u yerleftirilmiftir. Bütüa lstanbal hql \e thtinun 
Bmıu mtlteakıb cenue alayı hare- içinde bu kon~öıa timinde bekll-

lret etndftir. Alayın bquıda aqerl 
buKlo ftl'dı. BunJan :50 yi mOtecavia yor. Mermer merdivenler, koyu 
gelmk takib ediyordu. Bundan llOllr& yt"siJ lxı~ alı demir parmakhklar 
cenueye iştirak eden aevat.ftl'dı. C... kesif bir 108ft.D dalga&a içinde •• 

1 

nue meruiminde, latanbul Sıhhat Kapldaa ~irip 9'k-•lar, lılrllllr
llüdtırU Ali Rıza, Sııhtye Vekilini leıiai ..,._lıyaalar llepei kederli; 
temsil ederek huır bulunmUfl,r. lwp&I hilnlet ve moha.bbet dola 

Askeri bandonwa çaldığı matem gözlerlle blribhteftal ~ W 

h · d ı..*-k t ed Uı881U edl3 orlar •• 
avaaa ıçın e •1&1~ e en cenue l\'Prde büyük ölünlia Türk ll&T· 
Beyuıd camiine gelmij ve generalin 
namazı burada kılınmıştır. rağıııa tıanlmıt tabutu ... Çioekler 

O içi.ade M1SUyor. Genç; lhtiyar bli-
niversiledeki merasim &üa bir kalile w~r; ikJter bu uı.-

Cenaze, Beyar.ad camimden çıka • revi aiikütua önünde tuim J1e • 
nldıktan eonra Onıveraite talebesi -

. ifllyor .• 
nm elleri U7ıerinde olarak üııivenıte Bu kadar mötekialf bir ziJ a • 
merkez bmuına getinlmtı ve orada reU;l kiıt.leıll kaqasaada Besim Ö· 
buarlanan yere konuJmqtur. Oni -
versate dekan ve prof eaörleri burada 
yeı· atmış bulunuyordu. 

mfll" aual 8QIU!. 

SoMl)'or lfte. .. Btlytlk dostu Alt 
dülllak HlmMti• • 

Aradaki 
Fark 

18 lal1 Ç&aakkale •f erfnın rtl, 
döa\tmi\ m~tlle pzeterni?.de 
bn hü) ük Türk 7.aferiee tah!lis edf. 
Wı yaı.ınm, Alman radyosu tsn.t.
dan bir propagandn ve-sik-si v&(M\. 
dıiuu ha) retle gördük. Sözde bG 
)

0UJ, 'l'llrld) ede mf'\0md ln,dliz a · 
Jeylıdarlıp1111 bir dellU hnJş. 
.~an radyo splkf'rialn. AIMaa 

pr~andatH yapmak lrfn bu mllll 
lıidhedea lsUtadeye kalktŞIJIMI, on 
bula Ye ~lüq bir vaayt"tttr. U· 
muml Darbele o zaman diismaalan· 
aus olu lagUt.ere ve Jl'ra.n~ya kar
ii bzaıulaa ba safer bu~ ucak 
'.l'ttrk fehamet ve kahramanlık t:.
rihlu malolmıı, bulunmaktadır. O 
amaa tlmdlklııe •isbetle ç.ok daha 
ka\'Vetll olaa Almaa doD&nDVl!'ıllll 
perlşaa edea mttttetlk doaaanıaına. 
Türk gücllaüe ka!'p8lilda mun.ff• 
kil etstzıiği, lngUlz - Fransm donaa
masJDID d.fma ve aebanettmı MtD. 
Tilrk ...... ft lmanınnı y~Dllmt>.zll· 
ğlne ve uametlne clell1dlr. 

Onaa lçlll, her wae ta.rflaimizla 
ha Ölmez gtinlerlnf yeaidea )Lo;&I' • 

ken o umankl düşmaalannmr.a kar· 
'1 ~ lalçblr kla ,.,, dö~maııhll 
bl._setml_vor, ll84eoe MI bll'•i\k im • 
klnsalaldan yenen Türk ka.hranıAn· 
hk ve Mh.~rnettnl hlr daha hatırı. 
yor, TUrkttn bUytik dalası Vf' ıı. 

y&h tlfnmda bnJanıu RVe 8PV'f' • 

kıta• ~tzl amyoruz. 
t,ıe dhnlyf'1' .. !mtz an..tmld 'd 

fark budur, Bay Spiker! 
Mllftı\D ~ .~J ,, 

Profesör Adndre Tıb fakUlteeı profesbrlerindeo Akil ı 
Muhtar, hut.a olan Onıveraite Rek
törti namına söz aldıj'ln1 aöylemif ve 
büyük bır t~llr ıçiude şwılar.ı söy
lenuştı r: 

Tillit. .. O ll•teppinıl et.et.. 
dedW beltPt aMlnll ebkml 
söyJtiyor da O.. ODUD iç.la IMl8U • 

l Konferansını verdi 
"-Arkadqlar. 
Maddi me\·cudiJreti önllad.t bUytlk 

bir hürmeUe ve muhabbetle •diğt • ı 
nm bu yUkılek üstada, .bıDRt Univer· 
Bite rektörü üni\'eruteaıa yeiaini 
haykıracaktı. P'akat n.aatteeuüf bu
t.alığı buna mlnı oldu. Bea onun ma
nevi arkadqı •f atıle bir kaç kelime 
söylemek iBtiyonım. Sözlerimin, bu 

1 muauam ve ani ö1Um hidi&e8i k&J"ll· ı 

ı sında canarz ve icız 'kalacağını hi~ 

1 

diyorum. Fakat biliyorum ki bepıoi· 
&in heyecan ve ııtırabt sonsuzdur. 
Ben llÖ~mesem bile •ıs h\aedecf"k· 

lainiz. 
1 Besim Omer ıyt bır hoca. mllkem· 
mel bir doktor ve eefık btr an~ 18~ 
idi. O, bütün etrafına nur saçan bir 
bUyttk adamdı. Ben bu bUytık adann 
ideallerile ve btttUn tnsant vuıftarUe I 
çok yakından tanıdım. Besim Omerin 
en bUyiik r.aadeti milletine. mWetinln 
ferdlerine luzmet etmı.ş olmaktı. Bi
zim için yaptıklanm zikretmeğe ım-ı 
kln yoktur. Heyecanım buna nılnidir. 
50 8elledenberı bır c:.olr analar onwı 1 
kitaplarını kendilerine rehber etmit-
lerdir.,, ı 

Akil Muhtar. bunıba .aonra Cime
ral Beaim Omerin çok temiz hayab
nı anlatmış ve teellrilrden hıçksraralt 
eözlerini ıu tekilde bıtirmiotir: ı 

"Besim. n .. l •d9, uml temiz ya
fadl iee öylece de 6ldtl. O kurtuldu. fa 
kat cioetlannm ıztarabl 1'0llBUSdur. 

Onlinde.,.. bir defa olarak hürmet 
ftl •YIP ile eğtliyorum.,, 

1 Akü MUbtana laitaJıeedni aıüteablt 
Tm Faldlltel!li profe8&1ertnclm Tw
ftk Remzi de llÖZ alarak profeeöria 
hayat ve eaerleriııdea ve 6lilmile bı· 
raktığJ bolluktan hahWBıifltlr. 

Bunu mUtalab cena• OD.ivenite- 1 

den eller tızerbıde Çlkanbmt ve 0111-
venüte medbalbıde eeaaw otGmoblll
ue biadirilmJftir. 

yor ..• . . . . . . . . . 
Mart ~ altulda kına Wr 

-~ta ratmM: ClıdclMe il- at
lllllln y~re dtişmlyeoek. 

Türk allkeri lld sın hlr cırJik 
duvar glhl ... Top arahuının hey-
beül d ......... . 

Atfıt ll\ili1 samanda• daha me
hlb •.• 

Al uaeağa sanlı "'Sük6tu mi
~ top ara.basma )ttlqti. .. 

Şopeala ldyrmut IDar§I wvile
rln MeDfonisl gibi AllaJla yakm .. 

Türk askeri, Türk lalK'&ğl; 

Türk orduunun top al'Bba8ı aziz 
Geaerallnl soa kararxihına götü
rüyor ... 

Bn mevklbln ukMUMla: 'nirk 
mtnetbıhl bir kaç acele rnensub 
blittin tloktortan ve ybae Türk ca
mbsuua Nitün miiM>vv~rleri IU'&· 

suıct. ber tabakadrua; her sıaıf -
tan; her yaşdftn \e llf"r cin~ 
güzide hlJ' iBsaaı dalgası ik-rliyor .. 

nu ,..,_ 1asaa kala~ ı -
ı,Ddtı !Wllhni bir kuabet \'ar. 

H,,..t otUşt~l'dl Wr mateelim flliei 
~ attılMla lçba lçla allayor .. 
ç..ıeakleale: karaallller; sünhnt
w, ımerrlaler; rTak nm.k atlıyor .. 
..M"'°' n.tıhr - Cenaze marta,, ... 

"Şopea,, ia ebedi Nlinlerial ı:J· 
<"'k1"rden kulaklara dolaştırarak 
bava meveeler1 içinde DHmlki dll 
Be alhJor ... 

V11 • allıayf'!t ...W.Usede ko
..... illt ka&mdllld peMen".ler • 

.. bötia bir aü• lleçkararak "'" 
bJOl'-
Nıp. lııötün ba gözy:qıl.Vt!f 

Bllh .... llltllBleketla .,. b-
du .... UI •vst-W hnuWI-
.......... .,,.... ........ - ille! 

Dr. r...t &...a Jlelrlmothl 

r~ tarafı ı mcidP 1 
Andre Siegfied dlln ilk konfenmsıN 
Vniversite konferans qlonunda saat 
18.15 de vermiştir. 

Kalabalık ve münevver bir kiitle 
önünde profesörle beraber kürsih• 
p,elen İktısad FakWtesi df-kanı n J 
ömer Celil profesörü ıu şekildf. t ık 
oını etti: 

- Yalnız Fransada dciiJ bir rl\. 
memleketlerde t&ıret kazanmış p ·~ 
f esörU hepiniz tanıdlğnm: icin . e 
ondan fazla bahsetmiyecf'ğim. Ti•:- -
kiye de dahil olduğu halde b\itün ciıin. 
ya ilim adamları es,.rlerini okur uş 
ve tırtifAde ebnillerdir. Kendileri <'" 18 

itıbarl1e iktısndf coğr:llya profesö. tl. 
dürJcr. Hasta olan rektörUmüı n.1 ~l· 
na kendilerini -.eJlmlamakla bih tik 
bir bahtiynrhk hhıAediy<,rum. 

Bunu milteakıb sbze beşhy3Jl ı ., · 
feeör aan.ı.yi inkılabının zamanı uı 

meseleleri ile münasebetlenni ve n· 
!ara tesırlerini izah etnili ür All· • 
l:;rl:ı salondan aynl&n profesr)r ıl n· 
c! ko fenwsını bu ~iin ayni ~eniP " 
ayni saatte verecektir. 

Bir kısım Sovyet gc· 

nerallerinin akibetleri 1 1 

•- 0"19-•rasyonwıa hayli .,._.'Wf;ur. 
~~sıa....,.. 
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Balkan kroslarına 
iki giin kaldı 

uvvetli · rakiplerin arasında genç
lerimiz iyi derece alabilirler 

IQ1111a•••H••••••n••--••-H••-M• ' 

l'ürk Sporunda 
lialkevlerinin 
Oynadığı rol 

Yazan: Kerim Kanok 

~ gUn, bir balkevi spor komi
' tertib etmif olduğu sokak 

:"tQllUJKla hazır bulunmU§tuk. Şid -
IOvuP ve durmadan yağan ka

l'apıen klilblere mensub olsun ol
ytl7.e yakın genç, komitenin 
e icabetle koeuya girdiler ve 

muvaffaldyetle bitirdiler. 
l:tveıce mtlnhasıran birkaç kltıb 

dan yapbnlabilen bu gibi ha
er bugün halkevi teşebbüslerile 
vlsi mikyasta yapbnlabilmek-

\te hiç bir kayde tibi olmadığı için 
hnçler bu gibi davetlere bUyUkçe 

halinde ifürak etmektedir-
• 

Türk taktmtm te,kil eden dört ko§UCU 1939 Türkiye birinciliğinde. 
Btra Qe Rtza, Artan, Büaeyin tHJ Mustafa 

fete. her tabakadan yurd gençliği-
111numt bir mahiyet arr.etmeğe 

bu spor hareketlerine itti -
· in, sırn sadece budur. Ve bu 

artık bugün bir hakikat halinde Birinci Balkan krOslanna yalnız iki sn-tlannda uzun mesafeler Uzerı\ıde 
kJanmıza tezahür etmiştir. An- gUn kaldı. Geçen ilk teşrinde Atina· yapmış, haftanın muayyen günlerin
bu hükmü verirken hatınmıza da icrasına karar verilmiş olan bu bü de-de mesafesinden daha kısa yollar 

ve bu işin istikbalde de hiç bir Yilk müsabaka için kış mevsimi girer Uzerinde sürat idmanlanna kendini 
"·e uğramadan yürUtillebilmesini girmez Türk mukavemetçileri hazır - vermiştir. Rızanın idmanında jimnas

tı: 00,,cek olan ehemmiyetli addet- lanınağa koyuldular. Diğer taraftan, tik mühim bir yer tutmuştur. Bilhas
iz birkaç noktayı burada teba- Balkan atletizminde daima en ileri sa kalça ve bel hareketlerinin bu ko-

ettirmeyi faydalı gördük: safı almağa alışmış olan YunanWar ı:ucu üzerinde çok müsaid tesirleri ol-
&irinci nokta: için de bu yanş ayn bir zafer vesilesi muştur. 
°'1ıçlerimizin en kolaylıkla iştirak olarak telakki edildiğinden onlar da Bütün bunlara ra.cömen Rıza bugün 
tatbik edebilecekleri ve vücud ka- rakib ve komşu milletleri geçmek i- formunun en yüksek derecesinde gö

L")eUnden başka ilk zamanlarda çm bütün teşkilat ve elemanlan ile rUnmemektedir. Bundan maksadımız 
~ hiçbir hwrusiyet aramıyan çalışmağa başladılar. ~ı~~ e~·velkinden daha. fe~adır deme_k 

dağ ve sokak koşulandır. Bu Yugoslavya atletizm sporunda Or- caegıldir. ~akat R~ ~stıdadında ~~ 
- spor memleket gençliği tarafın- ta Avrupa seviyesine kadar yükselen ~~et bugunkü ~azı~etmden daha ıyı 
tatbik sahası bulduğu takdirde bir merdivenin son basamaklarında bır form tutmaga layıktır. Yokuşlar
de genişliyeceğine şüphe yoktur. bulunmaktadır. Rumanyalılar ise Pa- d~ tı~manma _kabiliyeti. ~ük~ek olan 
nalcyh halkevleri yalnız koşu ris Beynelmilel Kros Kantrilerine a- Türkıye şampıyonu,. B~rmcı Balk~ 

lariıe meşgul olsalar yine vazi- dam yollıyacak kadar kır koşulann- ~roslannda bu mezı.yetınden çok ıs-
.,,,-.ı_ ·· hakkile ifa etmiş olduklanna da ileri gitmiş bir millettirler. tifade edecek. belkı de bu sayede 

olabilirler. Bundan evvel izah ettığimiz sebep- Balkan şa~piy~n~ olabilecektir. Rı -
'u koşular için bir atlet fanilesi, leri serdederek Rurnanya ve Bulga- zaya tavsıyelerırnız. koşuyu tempo -
kıaa pantalon ve bir lAstik ayak- ristan Birinci Balkan kır koşusuna sundan _daha hızlı hır ha le sokmam_a· 

kafi olduğu için bu malzeme- iştirak edemiyeceklerini bildirmişler • 6" ve ~ı~ayetten itibaren başda gıt
tedariki iki buçuk azami üç di. Bulgaristan Balkanlarası atletizm memesıdrr. 

Ue kabildir. rnüsabakalanna son zamanlarda İ§ti- Gelelim Mustafaya: Bu atlet çok 
8oltak kosulan yalnız para muka - rak etmeyi pek te lüzumlu görmemek- lfuvvetli bir bünyeye maliktir. Kamp

girilebilen istadlarda yapılma- tc• olduğundan, koşuya yalnız Ruman ta bulunduğu sıralarda yapmış oldu-
dan koşucuları, sokaklarda bu· yalılann gelmemesi işin daha az çetin ğu idmanların birinde parkuru Tür

halk ve bilhassa gençler ser • olmasını intaç edecek gibidir. kiye şampiyonasında elde edilen de
görmek fırsabna nail olacak- Bu büyük müsabakaya atletlerimiz receden iki saniye daha aşağıda koş
Bu suretle de koşular kolay: nasıl hazırla.nmışlardır? Ötedenberi '21uş oın;ıası ke~disi-?1~ ~orrnda oldu-

taammUm edebilmek için kendi Balkan atletizminde liderlik yapmak- gunu göstermege kafıdır. Bacaklan
propaganda et.mil olacakbr. ta olan Yunanlılar nasıl atletlere ma- nın kuvvetli olması Mustafa için yo

ki halkevleri koşuculanna liktirler? Yugoslavlann koşu Uzerin- kuşlarda çok faydası olacaktır. Mus
f.aıaıu koşu elbisesi giydirmiş, de ne gibi tesirleri olacak, ne netice t.afa ne yapacaksa enerjisi sayesinde 

k numaralar takbrmış ve bu e1acaktırlar. ~:apacaktır. 
biraz da spor çeşnisi vermek için Bütün bu sualler şüphesiz ki spor Hüseyin çok §eY vadeden bir pist 

e göre bisiklet veya otomobil- efkanumumiyesini en çok bugünlerde koşucusudur. İstanbul şampiyonasın -
~~ hakem, tıbbf yardım vesaire ali.kadar etmektedir. Biz de bu sual- da en yüksek formda bulunmaması 
~ne kof:!tlcutan adım adım ta- lerin cevablannı bu sUtunlarda ver- kendi lehine olmuştur. Zira Hüseyin 

ettirmi§ bulunsun. meğe çalışacağız. bugün en yüksek formunu tutmuş ad-
~tıci nokt Türk takımı son defa yapılan kros dedilebilir. Koşu esnasında zekasın-
~cu1 , ' '.lm teye mUracaatle mUsabakasında yani Türkiye birinci- ~an da oldukça yardım gören bu ko
~lannı aldı! n dakikadan ı- liğinde seçilen aiti kişi arasından teş- ı-ucurnuz çok gayretlidir. 
~· onlann her tiirlii teknik ve kil edilmiştir. Takını bugün kat't şek- Artana gelince, bu atlet takımda 
~ bakımlan halkevleri meneu - imi almış bulunmaktaclır. Tilı kiye bi- ihtiyat vaziyetinde koşacaktır. Koşu
·~ lşbilir ve ciddi arkadaşlar ta- rinciliğinde dördüncUIUğU almış olan run ilk yansında iyi randıman veren 
~dan titizlikle denıhde ve takib Kocaeli bölgesinden Galibin yerini yi- Artan sonlara doğru bir arttu:ma ya
s:dir. Gençlere elbiselerini çı- ne ayni mUsabakada albncı geliniş o- pabilirse ne mutlu ona. 
~ ve Uzerlerlnde bulunan kıy- lan İstanbullu Artan almaktadır. Bu- üzerinde pek çok durulacaklardan 
~ eşyacıklannı ziyadan konıya- na sebeb kamp esnasında yapılan id- biri de Yunan takımıdır. Balkan at-

hrler gösterilmelidir. Spora bq manlarda Artanın daha iyi bir form letizm şampiyonu çıkarken Yunanis
~ evvel bUtUn gençler orada tutmuş olmasıdır. İşittiğimize göre tan bütün mukavemet koşulannı top 
\ıı..~ bulunan bir doktor tarafından takımı yapan zatin fikrini Galib de hmıl§tır. Atinada 10.000 i kazanmış 
i,~e edilmelidir. Sporcular koşu- büyük bir feragati nefisle kabul ve olan Ragazos iki gUn sonra Elen ta
~·~ bir tek defa için iştirak da· A~ bu~ kend~sinden daha iyilkmunda favori olarak koşacaktı:. 
~ olsalar yine numaralan, hU oldugunu tasdik etmiştir. Rıza, Mus- Pist Uzerinde çok kuvvetli ve teknik 
Si ı.__ ve ~oktor mua~enesi neti· tafa, Hüseyin: ~ Birin~i Balkan olan bu genç koşucunun kros m~-
S~;:aıen bır kart üzerine munta- kroslannda Tilrk.iyeyt temsil edecek- bakalannda. ayni derecede verimli bır 

bll' yazı ile yazılarak bir f'iş !erdir. maç çıkaracağı pek te tahmin edlle-s:: konulmalıdır. Bu genç bi- Türk takımı nasıl çalışmıştır? Ati- mez. Raga.zos Finlandiyalı atletler gi
rrıU+.eakib sporlara iştirak et- nadan döndükten sonra bir ay kadar bi kalçadan koşmak ve omuz çevir

~~d~e; kartında teknik ve istirahat eden Türk atletleri kış id- mek hususunda çok muvaffak olmak 
: ~ "8.ziyeti hakkında maltbnat bu- manlarına başlamışlardır. Evvela Rı· tadır ki bu, Heybeliada gibi çok yo

ecek ve bu mal mat senelik za Maksudu ele alalım İstanbul ve kuşlu bir parku..-da kendi lehine te
(Soaa 1 lllcl •yfada) 'l'Orkiye aampl)ıQnu idmanlarım ~ celll etmiyecektir. Bununla beraber 

Baikanlar 
Ozerindeki 
Emeller 

(Başınakaleden dev8Dl) 
mağa, bir taahhüd vUcude getirmeğe 
hacet yoktur. Çünkü onlar Balkan -
1ara hücum teşebbüsüne kalkmazlar· 
sa Balkanlar bir tehlikeye maııız kal
mazlar. Balkanlann tehlikesi onlar -
dır. Şimdi onlara Balkanlar üzerinde 
sulh ve sUidm hlmiliğiııin tevdi o
hınması eaki Osmanlı hnparatorlutu
ı;un yakalamağa ve tedib etmeğe mu
vaffak olamadığı eşkiyaya "kır ser
dan,, namı albnda resmi bir zabıta 
"azifesi tevcih etmesine benzer! 

Rusya, Almanya, İtalya Balkanla
rı korumak değil, Balkanların onlar
dan kendilerini korumak için gayret 
sarfetmeleri 18.zımdır. 

Bu Uç devlet Balkanlan korumak 
teşebbüsüne kalktıkları zaman, bu -
nun deniz kıyisi bazı memleketlerde 
tesis edilmiş "Reserve,, lerden (canlı 
balık lokantalanndan) hiç farkı ol -
maz. O müesseselerde hawzlar için
de, türlil tilrlü canlı babklar, ıstakoz
lar görürsünüz. Bunlar emniyet al
tında ya.şarlar: Can istediği zaman 
tavaya atılıp sonra çıbr çıbr lezzetle 
veneeekleri dakikaya kadar yaşamak
ta hürdürler! Rusya ile Almanya ve 
İtalyanın himaye ve müdafaa namı 
altında Balkanlar üzerine uzanacak 
elleri Balkanlılara evveli hissi iptal 
eden maddeyi koklatmak teşebbüsü
nü ifade eden bir istill mukaddeme
sinden başka bir şey olamaz. İptida 
Balkanlılann itiraz ve mukavemetle
rini uyuşturup sonra rahatça icabla
rına bakmak için işe böyle başbyacak 
lnrrur. Belki de derilerini soyup içle
rine saman doldurarak uzaktan ba
kanlara dünyada hlll bir Balkan dev 
leti mevcut imiş hissini vermeyi de 
dilştlı1ebilirler. Fakat her ne suretle 
olursa olsun, Uç devlet arasında Bal· 
kanlar hakkında bir mukavele akte· 
dildiği gUn, Balkanlann müstakil ve 
hilr hayatlanna karşı bir suikasd ha· 
zırlanmış dernektir. Bunu yalnız Rus· 
ya, Almanya ve İtalya münasebetile 
söylemiyornz. Ayni teşebbüs garb de
mokrasilerinden vaki olsa da bizce 
hoş görülemez. Balkanlann sulbünü 
ancak Balkanlılar temin ve müdafaa 
edebilirler. Bunu yapmakta kusur et
miyeceklerini de Rusya, Almanya ve 
İtalya devletleri iyice anlamalıdırlar. 
Eğer bu üç büyük devlet, Balkanlı
lann hakikaten mUstakil ve sulh i -
~inde bir hayat sürmelerini istiyor
larsa, entrika yapmaktan, Balkan iş
lerine müdahale etmekten vazgeçsin
ler, bu kafidir. Balkanlılar büyük dev
letlerin politikalarına akıl erdirecek 
kadar tecrübe sahibidirler. Boş vld
lPre kapılacak kadar da çocuk değil
dirler. Rusya, Almanya, İtalya Bal
kanlan himayeye ve mtldaf aaya kalk 
tıklan gündür ki Balkanlar için ciddi 
bir harb tehlikesi tahakkuk etmiş o
lacaktır. ÇUnkil bu himayenin ma -
nası ne demek olduğunu pek iyi bi
len Balkan devletleri o zaman kendi
lf'rine müttefik ve yardımcı aramak 
lüzumunu duyacaklardır. Bu da Bal· 
kanlarda yangını tacil edecektir. Tek· 
ı ar ediyoruz, bahsi geçen Uç devlet 
bizim guneşimizden çekilsinler, baş
ka bir şeye hacet yoktur. 

Htbıeyla Cahid YALÇIN 

Ragazos koşuyu kazanırsa hiç te 
r;ayritabil bir hidise karşısında kal· 
mıyacağız, çUnkU Avrupada her za
man bir çift lifı olacak atletlerden 
biri de bu koşucudur. 
Yunanlılann en kolay ve en sert 

koşan atleti Mavropostolosdur. Bu 
dlet Uç bin metre manialıyı kazan
ın akla hem oldukça sür'atli hem de 
kolay koşusunun arızalı yanşlarda 
işine yaradığım isbat etmiştir. Bayır
lan serbest bir halde çıkacağı muhak 
kaktır. Bundan bir ay kadar evvel de 
Atinada Ragozosu mağllıb etmiştir. 

Nitzas YunanWarın son zamanlar
da yetiştirdiği en iyi mukavemetçi • 
krden biridir. Kısa boylu olan bu at
letin inatçı bir koşu çıkardığı söylen
mektedir. Bu itibarla Birinci Balkan 
Kroslan parkuru bu atlet için de el-
verişli görünmektedir. . 

Kiryakidls Yunanhlann uzun za -
man mukavemet tacım taşımıştır. Fa 
kat kros koşularında bu atlette ba.5-
lıca vasıf olan tempo pek de mühim 
bir rol oynamaz. Kiryakidis ağır biı 
tempo ile koştuğundan bu pazar mu
vaffak olacağı lilphelidir. 

(Sonu 7 mci<le] 

Alman Sosyal Demokrat partisinin 
faaliyeti ve fena tarafları 
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Bu haftalar esnasında, hiç ol • 

mazsa zahiren, inkılabın gayet mu· 
tedil görünmesi lizundı. Yoksa bir 
kaç Alman fırkası tarafından yıl
dınm sUratile birdenbire parça par
ça ediltbilirdi. 

Çünkü. eğer o aıaman tek bir 
general kendi aadtk w merbut /ır-
1cıast tcraftndan o 1ct.zd paça111'Gla
nn 1'6pBini kurptt darbesile yere 
sermek, "a8ker ,Urolannı,, kıır
~- c~k. muhtemel mukave
metleri mayn yahud humbara top-
1.ıan ile kırmak karannı vermi§ o'l
aa idi dört hafta.ya 7cıalmadan bu 

/trka altmış fırkayı doğurabilecc'lc 
derecede e/rad ile kıabanrdt. 

Sicimleri ellerinde tutan Yahu
dileri bilhassa bu dtişünce en çok 
titretiyordu. Bu korku onları inkı
labı ofdukça mutedil bir yüryüşte 
tutmağa sevketti. lnkıllb bolşe • 
vizm halinde tereddi etmemek il· 
zımdı; bilikis, ahval ve şerait ica
bı, mUraiyane bir sUkftn ve asayla 
rejimi taklidi yapmak lazımdı. 

Müteaddid ve mUhim milsaade
k&rlıklnn, eski memurlar heyeti
ne, eski ordu leflerine müracaatı 
bundan ileri gelmiştir. mç olmaz
sa bir müddet için onlara ihtiyaç 
vardı. Her darbeye mUtevekkiline 
göğüs geren bu adamlar kendilerin
den beklenen hizmeti ifa ettikten 
sonradır ki haklan olan tekmeyi 
kendilerine indirmek cesareti gös
terilebilir ve cümhuriyet eski dev
let hadimlerinin elinden alınarak 
inkılib kartallarının pençelerine 
teslim olunabilirdi. 

}..ncak bu vasıta iledir ki, taraf· 
!arından ibrazı muhtemel bir mu· 
kaverneti hilkilmsüz bırakmak içn, 
bu yeni vaziyeti masumiyet ve mü
lAyemet zavahiri albnda göstere • 
rek eski generalleri ve eski devlet 
memurlannı aldatmak ümidi bes
lenebilirdi. 

Bu manevra pek güzel muvaf
fak oldu, tecrübe bunu isbat etti. 

Yalnız, inkılüb asayiş ve sükun 
unsurlan tarafından yapılmamış
b. Daha zira.de, kıyam, sirkat ve 
yağma unsurlan tarafından yapıl
mış bulunuyordu. Eğer bu sonra· 
kiler nazannda inkılabın inkişafı 

arzu ettikleri bir ink~ değilse, 
onlann arzulannı en çok okşıya.
cak cereyanı takib etmesi de, si
yasi tabye sebebile, daha ziyade 
mUrnkUn değildi. 

Sosyal demokrasi, tedrici çoğal
masile, anif inkılabcı parti vasfını 
gittikçe gaybetmiştl. Bu zihnen in
kılaMan başka bir gaye kabul et
miş olmasından yahud şeflerinin 
onunkinden başka niyetler besle
melerinden ileri gelmiyordu. Katl
yen!. 

Fakat, nih411et, bu niyetlerden 
tHJ arttk icmota geçmeğe kabili • 
yetsiz tanıfdarl4r Aeyetitıden baf
kıa bir f6Y kıalmamıştı. 

On milyon a.zaaa bulunan bir par
ti ile artık bir inkılab yapslama.ı. 

Bu kadar ehemmiyeti haiz olan 
bir harekette, artık insanın önün
de mUfrit bir parti yoktur; bUyük 
mer kezt kütle binaenaleyh tembel 
bir kalabalık vardır. Bu münast" 
betle Yahudiler tarafından sosyal 
demokrasiler vUcude getirilen ayn 
lıktan da bahsetmek llzımd.ır. hah 
edelim: Sosyal demokrat partisi, 
kütlesinin tembelce ataleti hase
bile, milli müdafaaya bir kurşun 
bloku gibi yap?§tığı sırada, bu~ 
tideı. bir radikal • /ooZ unsurlarını 
çıkarmak yolu bulundu. Bunlar 
hUcum kıtalan halinde teşkilat
landınldı. Bu kuvvetler bilhassa 
mUdhil} birer mUsademe kuvveti vil 
cudc getirailer. 

Müstakil parti ve sp.artakiste 
cemiyet inkıl~ bcı Marksçılığın hil
curn taburlannı teşkil ettiler. Va
zifeleri birkaç defıı. on sencdenb&
ri bu rol için hazırlanmış olan sos
yal demokrat partisi kü;lcsinin ar
tk istismar edcbıleceği eseri ik· 
nıal etmekti. 

Marksçılık korkak burjuvaziJI 
bu hUSUBta tam hakiki kıymetti• 
takdir etti ve ona açıkça bir "ca.
nallle,, (1) muamelesi yapb. Es
ki ve yıpranmış bir nesilden mtl• 
rekkeb olan bu siyasi tegekkülün 
yerlerde sUrUnen itaat ve hürme-

ti hiçbir zaman ciddt bir mukave
met arzedemiyeceği bilindiği için, 
kendilerien zerre kadar ehemmiyet 
verilmedi. 

İnkılab muvaff&k olduğu ve eski 
devletin başlıca mUzaharetleri m
fıra düşmll§ gib telA.kki edilebile
ceği, cebhelerdeki endişe verecek 
bir sfenks gibi kendisin gösterme
ğe başladıb için, inkılabın tabii in· 
kişafını biraz kısmak llzımgeliyor
du. 

Sosyal demokrasi ordusunl.lll 
kUllt kuvveti fethedilen vaziyeti Il-
ga! ediyordu. Müstakbel hücum ta
burlatı ile sportakiste'ler bir tara
fa abldı. 

Maamafih, bu kavgasız olmadı. 

Sebebi de yalnız en hUmmalı 81)6 

rette faal hücum kıtalannın Umid
leri hop çıkmasından ve bu ee. 
beble etraflanm yağmada devam et 
mek istemelerinden, onların coş • 
kun güıilltil ve patırtılannın inkı· 
labın sicimlerini ellerinde tutan ~ 
lan ürkütmesinden ibaret değildi. 

Çi1nkil alt Ust olma keyfiyeti 
vukua gelir gelmez, bu yüzden iki 
taraf teşekkUI etmi§ gibi görllnil
yordu. Yani: silkftn ve asayiş par. 
ti&i ile kanlı tedhiş grupu. Binaen-

• 
aleyh, burjuvaziınizn bUtUn siUih 
ve ağırlı klarile beraber stlkftn ve 
asayiş taraftarlanna ~slim olma
lanndan daha ta bit ne olabilirdi• 
Bir def otark, bu sefil siyasi teşld. 
lat icraata geçmek fırsatını bulu • 

yorlardı. Bunu söylemek ihtiyacını 
duymadan, billkis sükfuı içinde, 
kendileri için ayaklannı dayanıkb 
bir zemine basmak ve bir derece
ye kadar, en çok nefret ettikleri, 
fakat kalblerinin derinliklerinde 

bundan da daha çok korktuklan 
kudrt ile miltesanid hale girmek 
imkanını bulmuşlardı. 

1918 klnunuevvelinde ve 1919 
kinunusanisinde, vaziyet demelr 
ki şu şekilde kendisini gösteriyor
du: 

İnkılabı en fena unsurlardan mtt
rekkeb bir ekalliyet yapmıştı. Bu 
nun derhal arkasında bütün marka 
çı unsurlar yürüyorlardı. Bb~t in
Jnlib mutedil bir sima muhafaza e
diyor ve bu da mutaassıb mUfrit,,. 
lerin husumetini celbeyliyordu. Bu 
mUteassıblar el humbaralnn atma• 
ğa, mitralyözleri işletmcğc, resmi 
daireleri işgal etmeğe, hasılı muteıı 
dil Jnkılibı tehdid eyleıneğe baş) .. 
yorlardı. nu tehlikelerin zihirJere 
telkin ettikleri korkuyu izale et
mek için, yeni vaziyet taraftar)&.. 

n ile eski vaziyet taraftarlraı ara· 
sında, artık müfritler aleyhindeki 
kavgayı mt1.şterek surette idare~ 
yesile, bir mütareke akdolunmuctıı 
tu. Netice şu oldu: CUmhuriyetta 
dtişmanlan haddi zatında cUmhuıil 
yete karşı mücadele etmek ü.ıen 
t:eşkilit vt\cude getiriyorlar ve bU· 
tun bütün başka sebeblerden do
layı Cümhuriyetln aleyhinde bulu
nan kimselerin galebelerine yar .. 
dımda bulunuyorlardı. 

Diğer bir netice de bu tertibatın 
eski devlet tııraftarlan ıle yeni dev-e 
let taraftarlan arasında her ti1rHI 
kavga tehlikesini bertaraf eder p. 
bi görünmesidir. 

Şu son vakıa hiçbir zaman mlc 
aık ve dihltat ile ~özönünde tuhlıı 
JamJyacakbr. Yalnız bunu anlıyan 
kims~dir ki onda dokuzu inkılaba 
Y'4pmamıg olan onda altısı inkıllb-
daıı nefret eden bir kavmin ~ihayetl 
emirde nüfusunun onda biri ta~ 
fından inkılaba icbar edilmesine im 
kin hasıl olduğuna akıl erdirebile
ccktir. 

(1) Almanoa metnfmUı bv keilM 
traMtZCG olanık tl(mlulsr. 
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Sovyet Rusya ve Balkan 
Memleketleri 

Balkan Devletleri komünizme en ziyade 
karşı koymağa azimli bulunuyorlar 

F inlandiya harbi bittikten son· yet Rusyanın askeri kudreti hakkın-
ra Sovyet Rusyanın gayret- da kat't surette lehte bir fikre sahib 

terini Avrupanın cenubu şarkisine olmamıştı. Harbdeki kuvvetli teerü· 
döndUrüp döndürmiyeceğini sormak beleri, köylü realizmi, fazla "fotoje-
iklıza eder. Daha şimdiden Rumanya nik,, bir orduya karşı şüpheli bir 
m e<;cJesinde matbuat bir sürü haber vaziyet almağa sevketti. Siyasete 
dalgasile boğulmaktadır. Bir Rus • karışan bir ordunun Balkanlardan 
Rwnen ademi tecavüz paktından, daha iyi olarak hiçbir yerde biline • 
Ba !kanlarda bir Rus • Alman anlaş • mez. 
masındnn ilh.. tekrar bahsedilmek· Halihazır harbine gelince Alman • 
tedir. Hulasa, Finlandiyanın bazı kı- Sovyet takarrilbilnün en az sürpriz 
sımlarının kesilmesine müntehi olan uyandırdığı bir cenubu şarki Avru-
vaziyet yalnız bir farkla A vrupanın pası olmuştur. Buralarda, Bolşevik 
c"·rnbu şarkisinde tekerrür etmek a- Rusyanın Avrupa harbine karşı oy-
rifesinde olacaktır. Zira Avrupanın nadığı ve ihtilafı gayri kabili ictinab 
bu mm' akasında, ikt1sadi sahada )ı..J. kalmak için başka bir vasıta kalına· 
manyanın ve siyasi sahada da Rusya yınca mütecavizn tarafını iltizam e-
oın emellerini bozan üçüncü bir bil- deceği düşünülmüştü. Şüphesiz, baş-
yük devlet, İtalya vardır. ka taraflarda olduğu gibi Balkanlar 

Bu sıralarda dolaşan haberleri çok da da Polonyayı taksim ve Finlandi· 
biiyiik bir ihtiyatla karşılamak J! • yayı istila ederek Sovyet Rusyanın 
zmıdır. Fakat bunlara bir hakikat e-1 Stalin Çarların çizmelerini giydiğini ve Mar 
sası verilmek icab ettigıY· takdirde d ;ı:.ıldt Ge 1 d .. 1 y 1 d !kist Ortodoksluğuna sırtını çevirdi • 

• e6 , • çen er e o en ugos av e· ı Y· .. dd. d k h 1 k d 
Rııs!ar bu yeni sergüzeşte atılacak o- i k t ı·d •. 0 .d . 1924 t gını ı ıa e ece şa ıs ar yo e • 

ı n.o ra ı erı avı ovıç emmu- -· . 
lurlarsa hangi psikoloji sahasına gi- ~ d ki er . . hükfım t" . gıldir. 

. d . ? B 
1 

• • J'k zun _ a g ıp geçıcı e ınnm Avrupada adalet Uzerine müesses 
rışeceklcr ır · u sua e, yınnı sene ı programına "Slav Rusya,, ile resmi . . . 

. Sovyet • Balkan münasebetleri hatır- z· t rı· . ı·d . Y . bır nızamın yerleşmesınden evvel par ve ıraa pa ısı ı erı ovanovıç b. h .. ·b· f h tt -· 
laiılarak cevab verilebilir Bu hatır- u d "'J il r· 1935 d Sk t· 1 ın enuz ne gı ısa a a an geçecegı 
. . . • 0 a 0 m ş ur,, e upş ına tasavvur ve tahmin edilemez. Fakat 
fotma zaten ıstıfade ve malfunat ve- da nazarında kanton kuvetlerinin . . .. . . 

· · h' tt d. r dr · ılen surUlecek bır nokta varsa o da, rwı ma ıye e ır. ..on a ve Parıs, Nankine girmesi keyfiyetinn naza- . 
. . .. Yugoslavya ve Bulgarıstanda Slav te 

Fransız • 1ngılız · ' Sovyet muzakere- nnda temsil ettiği "Rus zaferi,, hak· .. d .. h' 1 · · · t t . . . . . . sanu u ımaye erını ışare ese veya-
lerme mUteallık vesıkaların ıntışa • kında hararetli bir beyanatta bu ·ıh d d y · t R . k . u a, unanıs an veya uınanya -
rını gerı bıra mışlardır. Bu vesıka· lunmuştu Ve Slav milletlerinin bu d" t · t k 1 d ..4-} . . . . · nın en us rı mın a a arın a ra~" a • 
lar ne kadar ıstıfade vencı olsa da· hissi temayül· ve rekici vaziyetidir ki l clıkl 1 ·· k··ı • t · t · t 

· R hak.ki · "' arı sosya muş u a ı ıs ısmar e -
hı , Sovyet usyanın ı sımn.sı, takarrüb meselesine idarecilerin mü 1 d B Ik hük' • tl · · h . . se e, a an ume ermm er za-
harb!_n cı~nşeı dosyasına. RJanları:ıı~ manaat etmelerine sebb olmuştur. mankinden ziyade komünizme karşı 
v1.:rd1Klcrı tel?r~fları B~an ~an~~- Bunun haricinde olarak, ayni mem ı koymağa azimil bulunduklarıdır. 
Y~ Nezaretlerının koydu;darı gun go· leketlerde. halk ve hükumetler Sov - i "Le Tem s 

'\ .. .. .. .. d bul k"· i p JJ 
ıumazun onun e unaca·ur. NNl!ll-...... ~== ....... ~==-~...,.,~~~----....-~zc""""'. ~a.....,~....,.-.._,,,,.~~--·~~~.,..........,..._~-.... 

Sovyet idarecileri, büyük devlet y • k ı· M k J d 
mümessillerinden ziyade, kilçUk mil enı ana ızasyon e tep er eki sari 
letlcı'in bilhassa Balkanlıların mu • inşaatı hastalıklar 
mcssillerine karşı da~a fa~a ko~_u· Vaii konağı karı:ıısındaki Emlak İstanbul li se orta mckteb ve ilk 
şur ~e ha~eket. ed~r _bır vazıyet go~- cc!.ddesinin bir müddettenberi açıkta mekteblerinde görülen münferid dif· 
t~nnıı)lerdı~: Çıçerım~ Cenevrede bır duran Iağımlarının yerine bu sokalc- teri vak'alarile yapılan mücadeleye 
YugoslJ.v yuksck dcvıet adamına yap ta inşa olunacak kana lizasyon tesi - devam olunmaktadır. Diğer tarafdan 
tı,w ı garib if~aatı hatırlarım. Ve 1938 s:ıtı dün 9920 Iitnya ihale olunmuş - haber aldığımıza göre İstanbulda 
J•:unmucvvclinde Sofyada, Polonya • tur. Robcrt, Kolejde de kızamık vak'alan 
ı ın be. inci bir taksimini tahmin e:ti· Cerrahpaşa has tahanesinde görülmüştiir. Bunun faerine Sıhhiye 
1· r ek haberler dolaşıyordu. Sarı kıta· yeni kılin "k müdüı Jüğü derhal faaliyete g eçerek 
l>ı n zda bulunan yegfı.ne Balkaıı tel· 1 p 1 1

. h hl t h . teclbirler almağa başlamıştır. 
f 1 'lm:tndan""'~· b •r AI ... e ec ıy€- l..rr r a. pr.şa l'B a anesınc M . 

g. ı ı aa, 0 z: • .. . ~":.1 •.• • • yeniden 50 bin l · :aıık bir k!inik yan- ı ekteplerln lefhşlerinden 
mıın • So·:yet tal.at rubunu gosterır 1 I . 
ı.. ·. 1 • · ttcc· ı· nıayı k:ı.rar! ac.tırnmtır. Heyeti Fen - a man r.etıceler 
ı; 1 ma 1•Ye ·· · u ·· l .. J" ~· ı ·· ·- · ı k ·r İt b ld t 1 · -

k h
··kr nıy"' .ı.r. · ~,,ur u·· 1.ı \. '"lıgc aıc e~ı na- s an u a or il nıc <tcb, lıse, ög . 

... ılh:ıl ika Bal n • u ımet mer • . .... . . 
.' ' . . d . R me ve proJ"'lerı ha .. ırlamı~tır. rctmen ve san'at mcklcbl~nnde 3 ay 

kezlcnndcıkı haıbaraı.-:ın akı ns· ı . d d ' · · 
r. : ·1· · b·ı . k b. "'"''··k- Fırm!ardakı ekmekler 1 evam c en uzun bu· teftış yapan 

yanın tckaııı 1 u en L yıı ır o .. ~- maarif m··rett·sı · · V k' l l . . . . . . ~ i:Jozuk u ı~ erının e .a c c ver-
tıf ıı~rcl:etle taJdo cdılmıştır. Asyaı l b 1..., 1 d' . . . dikleri rapol'lar tesbit olttnan 

· · k · 1 b. . ..sta rı u ı-c c ı t'Sl nıufdtıslerı Be· 
m nfaa tle• '! m eı.d .• 11ıe n.n 1::;us u .. .... E ·, .. .. · 1. .h .. neticelerle birlikte Mu.arif .J,fü. 

· t• t k ' IJ" · ·· t d·~ · m:· 1$1R"'1Ş, mı 1cn..... ·alı ve Kadıkoy 
Tlı.· ı sıy se ı a ı ını g"s er ·gı ı l.l l'· ı a·· ı· · -.. b"ld. ·ı · · ı .. . . rnınt<ıkalrrı :llla ~ıkı tC'fL ~ ve kontrol· ur ugune ı ırı mıştır. faporlanlu. 
kiye lı t'~·.ıç, A\Ttıp, cenubu şarkı:>ı llcr ytıpmıı;;lardı..· . Bu kontr Plle r bil • sarahatle kaydolunduğuna göre mek
d vl<'tlerı 3ovyet Rusyaya karşı ha- has511, fırınlar Ü?.t'rinde teksi[ olun • teblerdeki talebe ve muallimlerin de
rt>ke ~icrini l:'~;-iik c!evletle:rinla üze- nıu ~t~r. Bunun neticesi nde Beşiktaş, ~mları normaldir. Tedrisat ta şayanı 
r..no uy<lurmuşlm dır. 1933 te.::1mu~ ._. Emintıııü vo Fatılı uıııılakalı:ırındaki şukra~ ~ir şekilcle devam etmektedır. 
yındaki Londr~ ~yanr.1tn11->leri ;.-o fınnlarından 120 eI.mck, Kadıl~öy mm Bu tcıtışl~r .~~~icesind~ 4 lise, 2 orta 
1935 Franbız • ~ovyct ve Sovyet. Çe· takusmdan da 240 cl:.mck müsadere ~ekteb mud.~l'Une Vekalet tarafından 

bırer teşekkur mekl b ·· d 'lm · k o0 lovakya ;t>aktbuında.n sonra Mos- olunmuştur. Belediye Üsküdar mm - . .. u u .. ~?~. erı _ ış, 
I~ova hükumeti f\tatüko ILiida.filerinin takasıudnk1 el mekleriıı çok bozuk ol- 1 hse, 2 orta me~teb mu.duru .~:kalet 
tP.~k:l ettiJ i grupa gir-nek için faa· duklarını teöba etmiştir. Üsküdar tarafından takdın~ame ~le mu~~a~ • 
liy~t a.rzo:?de:ı Rusya - YugoPla.vya nıınt.nkaı::ımdal~i fırınlar:ı yeniden mi.i 1 landırı.lm~.ş~~r. Vazıfelerınde suı •.~t~. -

·· t ~a Dt-..lkan yarımadasınm oil·· h!ın miktarda ceıa ya7..ılmıslır. mallerı gorulcn 2 orta mckleb mudu-
~~l= devletleri tarafından tanın • Yeşilköyde su basa~ evler J rü.n~.n de vazifelerine nih:ıyet veril • 
ılU~t· Y ·u .. d b d ı- .. ı mış ır. ~ •· eşı cay e un mı :> gun kadar · . . 

Şüphesiz, Ruma.r~ya diplomasi mil· evvel yağan yağmurlar neticesinde . • 1 kı taym 
nasebctlcriııin iadesinde şark hudu· 50 evi su basmıştır. Ev sahiblcri Na- j .~~ıl~l-~den Beyk~z orta mekte~ 
d~t ilzeı::inde. bir tchJid1n tnsfiyesi biye Müdilrlüğüne ve Kaza Kayma- ı mudurlu~.~e.. Artvın o~ mektebı 
n a.nesmi gördü. Fakat diğer devlet kamına müracaat etmişler, fa • sabık m~duru S~f.a ~e munhal bulu
lcr bu diplomasi mUnascbet!crin tek· kat bundan ~imdiye kad:ır hiı• netice n~ .~e~ı~~aş bırınc_ı orta mekteb 
ro.r tcessüsünde SJvyetlerin ademi çıkmamıştır. DU11 evlerini su basan ı mudurlugune de Gelıbolu orta mek • 
mi\oahaıc vndlerinin Ea.mimiyetini ev sahiplerinden müteşekkil grup Be- tebi müdür muavini Ekrem tayin o -
t c<l1 ik için bir vcsil:-den başka bir lediyeye müra.carı t ederek vaziyeti an lunmu.şlardır. 
§CY aramadılar. TecrUbe, menfi ne- 1 wtmıslartlır. Be1ediye evlerdeki sula- . . ...... __ 
tic~ler vereli. Bulgarist!ın fazla mik- nn itfaiye vesaitile tahliyesi için der· Brr katıl yakalandı 
cfardıı ticarf hcyctler:n tekfülc:,ri aı. ,hal eır..ir vermiştir. Ev sal. ıipleri bazı . Dört se~.e ~~el Şerefli Koçhisarda 
tı !da k~ldı. Yunanistan, Makedon. evlerde br.ışan suların irtifaının 3 met bır adaın oldurerek kııçan Dedt.: na • 

ya grevle:-inde, parti kavsatann<la ve il reye ytfüscldiğini söylemiglerdir. mile maruf Hüseyin burada yaka • 
1036 ağustos darbci lıilkfunetine mUn Demir tekerlekli vesait lanmış, dün Sultanal·mcd birinci sulh 
tehi ola:ı bt randa boı.~vik aianl:~"'l· yolları bozuyor ceza mahkemesine verilerek. sorgusu 

r.·n faaliyetini tesb!t etti. :r-:ilı:ı· ··et 1' lstanbul Belediyesi Heyeti Fennive yapılmıştır. Hüseyin, sorgusunda, 
Jsp•mya ınesdooi, So"-y~t!erin hal'b MüdiirfüğU, İstanbuld:ıki demir tek~r Dede Hüı;eyinin kendisi olmadığını 
k-:ı~ünizmine bir avdeti şeıdinde tcf- l leıtll vesaitir. :ısfalt yollan çok çabuk 

1 söylemiştir. Şerefli Koçhisardan ge
ei.ı' cdil<ii. Meşhut' Viyan ı "Ko~üniet \ ıprattığıru nazarı itibara alarak, de· len yazıda, Hüseyinin kanunda, sır
rncrkezinin,, B:ı .. tanl.\rda terürfuıU l ırir tekerlekli vesaitin asfalt yollar· ı tında, amudu fıkarisinde bazı kama 
ır.ü idare <.etiği devre mer~ .alelerle 1 da~. geçmesine mimi olmak üzere ted ve tabanca nişaneleri bulunduğu bil
f liniyor<lu. ı bitler almağa k:ırar vermiştir. Bun· j dirilmekte idi. .Mahkeme, Hüseyiııi 

tş~-' harb patladığı zam:ı.n Sr.ı\'Yet - 1 dan iki sene evvel, demir tekerlekli tabibi adile göndererek muayene et • 

n ıl~rnn .m.ün~sebct!erir.Jeki hava bu vesaitin u.sfalt y\Jilardan geçmesine ı tirmi~.tir. ~~~~e~e~e.. ~~ nişanelere 
Et.ıkılde ıdı. Şüphe.sız "Şark dev,, i. ile ruani olnıak Uzere Şehir Meclisinden tesadüf edıldıgı bıldırıldıgınden, mah
J.ir "te~ril .. i mesai,, lehinde birtakım bir talimatname çıkanlnuştı. Heyeti ı keme, Hüseyinin tevkifine ve mahal
c rcyanlar da ima mcvcuddu. Bu ce- Fenniye MUdilrlüğü bu talimatname- line gönderilmesine karar vermiştir. 
Jcyanlardruı b.r tanesi, mn.zi<le Bul· nin nıeriyete konulmasında ısrar e -ı 
g:ıristand:ı ve Sırbistanda o· k:ı.dar deeektir. Bu, kabil olmadığı takdirde ğin.in asgari 7 santimetre genişliğin
başl~r ~öndüren Slavcılık romantiz- ayni talimatnamede demir tekerleklijde olacağına dair hükmünün tatbik 
nıı 110 h.r habrasındad b"ska hiı' eey vesaitin demir ~lariJWl .steni&lli- olunması istenecektir. 

R 'ADVO 
1'~~-

22/~/940 CUMA - 7 - Yazan: Bilan~ 
12.30 Program ve memleket saat açi· 

ayan. .. \Abdülhamidir1 k•ıyumcubaşısı JakBey HaroJl k~ 

1 
~2·35 Ajans ve meteoroloJı haber-! Molla zadenin oynadığı oyun - Madaın Re be 

erı. 

12.50 MUıi.lt • Muhtelif şarkılar · ............. - . . 'fllYııtJ'.l' 
"PI.,, 1 Niste, bir sabah "Promenade des 1 bu jşe talih olur; yahudı bı: 1 

ll Jllll' 

13.30 Müzik • Şükrü Sr .... "'lpınar ta- Anglais,, de ilk rastgeldiğim kimse, cunun saraya intisabı k1ylüka·şi tııı· 
rafından saksofon soloları. Sultan Hamid in kuyumcubaşıs~ "a· 1 cib olur korkusile b3:_baroın b~i~ et • 

13.45/14.00 Müzik • Melodiler ''Pi.,, tufetıu,, Jak bey oldu. O mevsımde şarıp başaramıyacagmı talı~. ıe ge-
18.00 Program ve memleket saat Nisi dolduran ecnebi akıntısına ka · mek ... İşte bir kaç hafta da. ~oy aaro-

ayan. j pılmış, bir elinde enfiye kutusu, ö- çiyor, günün birinde çarnaçatlaf· 
18.05 MUıik • Çalanlar: Kemal N · l teki elinde kırmızı büyük bir enfiye 1 naçiyi kuyumcu başı yapıyor ı ol~ 

Seyhun, Fahri Kopuz, Cevdet Çağ · jmendili; Akdenizin sabah havasını a· Saray muhitine p~k. yaban~ittııbl 
Iar, tzeddin ökte. Okuyanlar: Azize ı lıyor, tıerkes gibi 5üı1e:ş!eniyordu. babam, vazifesinin ilk anı~da fa]{at 
Tözem, Necmi Rıza Ahiskan, Mef· ·Kendisini çok ihtiyarlamış ve göç · I aksaklıklara sebebiyP.t. vcr.ıyor,vr!Y!ll' 
haret Sağnak. müş buldum. Başı ve omuzlan öne bu çok sürmüyor. Vnıyeti. ka JlleJll' 

18.50 Müzik • Ke..'Xlençeci Hasan doğru fazlaca eğilmii}, elleri hafifçe kuyumcu başı, hünkarı gittık~eıerte 
Sözeri. Utriyor, İstanbu\da o~duğu gibi bur- 1 Pun ediyor, rütbe, nişan ye ati da bfll 

19.00 Serbest saat. u.u miitenıadiyen akıyor, enfiyecıiııi de taltif olunuyor ... İşte o sırala~s. jyl 
19.10 Memleket saat ayan, ajans lıir türlü bırakamamıştı ... Buna rağ· de büyümüş olduğuınuan b~b ıdıııı'I· 

ve meteoroloji haberleri. men, fstanbulda tanıdığım gözler bir şerik, anlayışlı bir refık 0 v11ııı 
d t . :gayıı. 

19.25 Müzik. Çalanarl: ~an un • el 'an parlıyor, s_ade onlar ihtjyarla · :Bu senelere~ evam e t.ı.. l< Earıı.!ıı 
Vecihe, Yaylı tambur • lzeddın Okte, nııya:-ak s~n".!lerın cefasına dayanmış- son yıllarında babam aı b ·a rdııJ'· 
Ud - Şerif İçli. Okuyan - Muzaffer lar, Jakı s"vki idare ediyorlar ve ku· gitmez, onun yerine ben gı :ğıl· o 
nkar. ,YUmcubaşımn zc.ka ve şeytanetine Bu suretl~ sarayda ~.n ~.~:.ınrn ece Je 

20.00 Konuşma "Milli kahramanlık lel'an ter·::üm~n oluyorlarJı. ımutulmaga başladı, c,ldugu bg şıllı!t 
l "b. · d · · k -ınımcu a ·d Beb~kteki yal1~1nın penceresinde aıra eı semye,, u., - , .. a g,.ı menkıbeleri,, 

20.15 Temsil - Kervan 
zan - Mitat Tansuk. 

· · t bl. • l d '•afaJ · kıran. Ya· gecel'.k entarisile, kısa hırkasile otu- tayınım e ıg 0 un u... • ziJ:ıJlt 
h ] · t · ? Per·şall rup rakısını içerek, Boğazın akşam- ntıra arıını ıs ersın · ' . ıüıııst 

21.15 Serbest saat. 
21.25 Müzik - Küçük 

Jara has olan 'etafetini seyreden Jak mi toplasam ve yazdıra ·,al< bı..t 
orkestra. bey gözümün önünde ..• Çocukluk ha· . bulsam, iki cild tutar.. ~..,ııd~ 

. F'lJ k.k J' za·C"lanhw iJl 
"Şef • Necib Aşkın,, . tıralarım cn.nla~•ıyor ... E~·ki simaları 1 4 ı ıa 1

• ~· n~şe 1 • • endisill 
ben daima bıraktığım gibi görmek is- Yıldız muhıtın: aıd, ?ızwt \aklcder 
tiyOl"um fakat dti<>i.inmüvorurn ki de karı~tırıldıgı vak alarl . '] vil. 

' !ı' ., ' d · h kk d b · · t · vır ı e biz biJf' ihtiyarladık çoluk çocuğa 0 evır a ın a 'lZJ e.ı .. ıu tilr • . a·-· . b'l . ceg-imız tur 
karıştık, nerede kaimış bizden otuz ~e ıgı~ız 1 .~~ye . 

ve k k b .. ··k 1 1 , lu hakıkatlerı ogretırlerdı. i)Jı 
ır yaş uyu o an ar... e eıt 

• · G d b · s · ra. v. " !JS 

22.15 Memleket saat ayarı. ajans 
habel'leri, ziraat, esham, tahvilat, 
kambiyo . nukut borsası "Fiyat,, • 

22.35 Müzik - Cazband "Pl.,, 
23.25/ 23.30 Yarınki program 

kapanış. Jak Bcyıı: son bir kaç senelık ha· t'nç yaşm an erı :'" ·rne tcf1'1° 
vatt razibeli bi.r romana mükemmel safda bulunan devlet rıcae ·<Tctli 1e 

A O • O • ___ bir :nc,·zu teşkil ~der. Cinas 8.şina, ~eç;n n :yın . r ç~,8 
1 

anı1ı;~ 11 
' 

A 11 
' 1 

... , • . J k b . tü k i kU \ ' · 

....., nekrcgu sözii sıhhati düzgün gün uı;;Jubu da guzeldı. Kur an. y k iıYe.t 
.. ·· '· · ş mış hi . bir ~vkten ea okur ve ezbere bildiği bır çdo ıaJ1l 

L üzıJm·u Te:eron nujnaraları: 
YANGIN 

İstanbul itfaiyesi: 
Beyoğlu itfaiyesi: 
Üsküdar itfaiycsı .: 
Kadıköy itfaiyesi: 
Bcyazıd kulesi: ........ . 
Gala.ta kulesi: ....... .. ···-

24Z22 
44644 
60625 
60020 
2hJ!16 
40JCO 

Otomatik olmıyan yerlerde san
trala "Yang111,, kelimesini söy
lemek ı.afidir. 

POLlS 

gormuş, ıyı ya a . ç · I . h sın n 
k d . · · ı m etmemiş fakat ve surelcn mu avere esna ·yı· "' 

en ısını ma ıru • . d k ıJJ d t t bulun l · 
b 1 b ·abcr hı·ç .1e hodgarn de· yerın e t anır ı. s an ·.::t•.dl' unun a eı , . u . anıış ı .. 
ğil, daima nikbin, haytr8ever, fakat ~~ı·alı bır zamanında yaş . j 3J< ııeY 

. . b. . . A gı kadar para kazanmış olan ·tfı 
karısına olar mcylı ı1c ta ıatinın za· _ . · . ıerill 11ı "'" 
fı dolayısıle, onun tahakkünıti altına lanıdıgı.~1 ~ır <:01

1
{. :engın fıJ·araper. · 

1 

· - · k na tabu comerd ı"'e ve ~ ~ır 
gırcn ve varı yogu elınden almara ' . -· . h k.l "" ' .. tesrıa 

.. ·· d verlırrı ılc a ı caten mu~ •'Jcı:~ 

lbugun buralanla "muzayaka., an . ,... .
1 

d !erinde d 
bir derece yüksek bir hayat geçirme- sı.ma teşkı e .er, so~bsened de peJ~ 1 

1 
v • • • dı muhtacı hımınc · ır c • 'rtı 
ge mahbııiı olan bu ıhtıyar, zama - . J vaz.Yc~ 

1 . l . kaldı gayriye hımnıet e :).. • a·sitl( 
nının -scssız S• <lasız- sayı ı zengın - _ kC.'1 ı 

d 
.. . de bulunmasın~ rag:nf'n, 5;ııt Jcrindcn, sarayın !l. mumtaz ve scvı· .. t d ta d 1 ..... 1n tef ·A.,_ 

. b ' . 'eli murn.caa e en va n al) ~ •nW'" 
len sımal:ırından ırı ı . 1• d 1 .ı dirı· o- cı.v 1 . . e ın en ge en yar~ımı b • 1g11llıı Babası kuyumcu başı Haronaç~ ı:e ! t..antasınd-ıki meYcudtınuu bır k ed ıı 
bc~a~'t ea.:ışnn Jak b.;y, H::ronar;ının ı VC'."IDCktr.n çekinmezdi. nu (,~~~11> 

, vl'latılc ınunl .·ıı l ıla.ı l·uy Jircu t·~~ı- ı okraJ. lıilf..fetin ill'l.Sını ı:J1Ut bil 
Polis santralı: 24382 lığa tayin olunıriuş, bu vazifeyi. Pa • Nise y~rl""'e.ı c.-sı~i efendilerine ı]c tcJ'I 

··b · ·· ,ı ·· ·· ":l118 d" · h ı ı·· ı a ı " - + 1 --s ·· Jllel< Polis no ctçı ml11ıurıı: ~ · ı~a _ u. ıa ı~e m ~r. mu )a •. ~,;a e. · ylik :u •. · kadirfinaslık ı;onter cı·.-t 
Sllllil DIDAD mışt,ı , Bu muddet ıı;ınde ır.ute!ldd,d hftıi lmlmn.zdı. Em:lar, r.-ıiicc-'l~. oı 
------'- l:cı·('!er "gazabı şaha.ne,, ye marl.lz 1 !arile el!erınclc bı.Iun3.n l:ıyrnc1 ı~ rıı" 

lf'lanbul ve Beyoğlu: 44~}98 
Amıd.olu yakımı: ......... 60536 

Cerrahpcışa : ...... .... ... 21693 
Haseki Nisa.: " ............... 2ıi55~ 

Bt>yoğlu: ......................... 4!)476 
Etfal: .. ......................... 80014 
Zeyneb J{ıimil: .................. 61)179 

ELEJÇffllK 

~rnlı ııı·,, fn.l>a t h·~ı dcfasıııda '' .ı ffı s·ı- y;ıları Jak lıcyin do1J.'i.lctile iyi r;;,ı;rl 
hırne ,, ye ma:lıar c~~-nuş, . pu suretle l ımfa ~rı.tn.rh~r. ~ ... tacn;c hiç bir B'\,~ye 
ııcıı<.·~c: senNH ı\bclul~~mıd ·.-~ saray ın .. lınndıi;~ vakit de, yine :a:jliı'clt 
~"ulı.ı1 ı.lc -~cı~es cclcr:k, Y~lo:z~n ~~ ı müra~antl<L ufak bı.ı.· fai.l nıul.':1 11,tid • 
h~u ı~~ı huınayıınuıı lazımı ba :-vr. mu bir ınık '.ar !Jllrtı. bulurlar, bır b'J 1 
l farıkı Q)muştu. !net t·mıınl::ı. t;cçinirlcrdi. Fakat iibıil 

1 

Bır gün J&.k beye soı .. fom: retle t,,darik celil.on p:ır;:ıl?rlll ~; ~cı 
. . b l i ,.1J1l 

·- Babanızı o ı--.:ııuyıı mlısa ı r.ası 1 uiı' kısmt iade edilcm"• 1• ·rıJc'il 
oldu? çolt defalar 7.aw .. llı Jak bt'Y· da.~ııJıf 

Eski bir mazinin zıhnitı:ie dağınık 'mf1iı pek fcua Lir v;ı31:.t:tt•' 
0
' vrı 

olan hatıralarım toparhyabilmek için, nıcdyunlarclan fazla üzüliir. re 
1 öniiııde dur:ı.n ş~r.ıb k:ldclıi~i ~Jir iıam ,. kit şarnbm miktarını aı1:tır~rd.1;' Jıil 

Beyoğlu ciheti: ............ 44800 kdt! boş:ı ll' ı, hn- enlıy.:> çeH b. men • Bir gUn, omm ds5m:ı gıtt!0~ef1i 
lnsta lbul eihcti: .. .... .... 24378 d·ı · ı b 1 w k a d"ı ]<> • • .,·ı 1, t. J t 1 .,.., bıı'" Afi 

MUllTI·~I..İI!~ 
1 

~ ı e ıy gına on n ,, ıe -rını .,,ı • ."':l.~.ı.'.·~ e c Lffıtr ~ı:ıı, yanırrıı ...... 1~, .. 

1 

dı. g0.ldJ. J:ık beyin diı. i öpl:.i 1-ıa 1;ıtı 
- Anlatnyım, dedi. I3aba:-:ı g cnçJ ·:. ~c.ıreyi ı>oka~ta g(! ~ inı1i~ . aG ı~' 11cıiıı•· 

Kadıköy iskelesi: ...... 43732 l ğinde, arkasında 1.:ışldığı çuval j1e, taç bir kimseye bcm;iy~r·Jı;.. ~eJl··ıl 
Üsküdar jskclcsi: ..... 41709 I Çal'Şl, Çarşrkapı, Mahmudpı.:.şa cil1et· ne ikram cdiieıı s liliü kalıv~ ile 19gı· 
Şirketi Hayriye: ......... ~ 20045 lednc'le .hurda ba.lnr toph:rmış. &n -roşl,ırı y<'di1<teJ~ VP. J~.k beyın Jct1 .::o" 

' * ttııl .. 
Sirkcri garı: "···-·-· 23079 !bu zamıım hayal mayal hatırlı:-·onıın. na hıüifçe bir şey nurıldand·.tl' cııılıl 
Haydarpaşa garı: -······· .. 60794 ' Sonra bilru(>"'Jl nasıl olmuş, yav<ı.ş y:. -ı1 

ra. ~mı~ olduğu bir mik+1l~ ~ıe~tdll' 
~;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;~;;;;;;;~ vuş inci ve ü1ş kırmtılan ticaretine r.cbinl? ~·crlcştirdi gitt'. O giL•e ;:..1vıJ 

, başlan~ı§. Daha <lükl:f;n falrı.n yok. .. ı görmad.ijiın bu gmtin Jtinı c_:Jtır>ııll • 
Vefat 1 Bilahare, gitgide bu karlı işde oldnk· sordum. :M:utar·~kd set1(;1cıiııtie tJl blJ 

.~~~~k Mil~et Mec~isı Muh~sebe ı ça para kazanmış .. iki üç yiiı: alt.m .• telif sebeblerlc ~dı çok dn}'-ııl:~~ tf8 
M.uduru Mazlum, kom~syon~u ~azım, taş alıp satJyor, gümüş alıp Ratıyur noJlanın oğlu olc.luğwııı ve N1•. 
İzmir liman ferı heyetı makıne ıspek- A k u1 ... ft ~ .h fi: ı t.ldıgı· nı sc J}.>U.i~·ten sJ ır& jli . r d l . . roma uy ımc u... ı.u.11 1.1ı atMr. ' .r ' !!Pi 
ten .E~~d Bula~ınd va ~le ~rı ve nı~- Mahmudpaşada bir han içinJc kil -! - GeC'cn de İ'Jamı. gc!Ji. ~e .ıııV • 
tekaıdını ~ske~ıye e.n · u arrem Bı· çücük bir atölye kuruyor, i.şdPıJ anlar 1 !.tı.nımadığ:. n g~bi lJaba~,111l c..ı. •

1
dlr1• 

n~rın. kay~~v~l·ıııcl~rıd İ/st~bu~ .Bele- J bir adam da buluyor .. taş işlcmeğe, , mazJ.ım. Vazi!1eti anı:- ~1 L ~:.jrif.11 
dı~esı ?1ur~ 1

• eB~ın en b .. r: Jm v_eıufak tE'J~k kuyumculuk et.meğe ba:,,-J Şimdi ara sıra g,:liı, bir t,.:cy vt'bit ;JÔ 
mülı~ndıs Azmı . ınarın uyuk va~ı- Jıyorlar .. Gitgide işi büyüyor, o 7 ... 1.· I ~id~r .. dedi Mollanın oğ!,.r~ r~st • 
delen Bayan Hatıce Bulak tutuldugu 1 manın hat1rı ı-m.yıhr bir : ıJyu.mcur;-.ı 1 defa dı::ha Jak b.<;!•rin yaı"i~.~i'J fııl'~' 
has~lı~tan kurtulaın~yarak ~erş.em - oluyor. O dı::virde sarayla alış veriş gcluim. İsmini h<ıtır!arn:ı1.tı~t~ .. 

10 
eıJ 

b: ~u vefat .~~uşt~r. Cenazesı b~- etmek, ynhud rica:i devletle i.; yap- tı.nl ve tuvri?e, pa:-n.. ı:.ulın~il 1~ ı:f.11 
gun~.u cuma gunu s~.t l2 de B~yog~ mak bir yahudi için imkan haricin • ~ırWıı vasıtalara 'hı.ş vıırmal.t»fl gctıO 
lu Zükilr hastah~n~sınden ~dınla - de. Bütiıo kuyun: -:utar :Eimeni; Çar- k 'mıya.ca.f}ını h·.'har e;J~n '>~ 

0 
ıJ• 

rak namazı Teşvı~ı~e camın~e kılın- şı ve Beyoğlu başdan başa Emıeui serscrıyi, Jak b .y bilahare c"~rııııf• 
dıktan sonra Ferıkoy kabrısta.nına Iru· ,. 1 , . d t ırcn. lrcndisine u f"'.k bi.r co•ı v . d' 
d f dil ektir yumı.;u arın e.ın e... şte bu Eıra - . :">• • • • pt\i 

e ne ec • ]arda Ermeni vak'a~ı zulıu~ ediyor I nşesını l!e t.Pc-ın .-dere:;, onu .....,ııŞ..,. 
dı ~ b• f f: 1ştJI" .. ' 

M d d k . h ı~ d d Bir kaç tanınmış ve sarayın Ptnniye-,unma gı ır. re a .a .v.avı · . ı:JJ" o a a ı eye am ur u- B d J k b · k :ı · ' vesil0 
• tini ka1.anmış kimseler miıs~esna, sa- ura a a eyı enuı Ş1 

racak duvarın keşfı yaplldı ray ile intisabı olan bütün Ermeni li~"U.n.ı: {)t 

Kadıköyde Moda burnundaki heye- tüccarlar, müteahhid.ler Yıldıı muhj- - Oğfar.~ acıdık, aldık ev0••0ad"' 
lana mani olmak Uzere yapılacak du- tinden tardedilıyorlar. Fakat: Padi - o"'ş g;in iyi gitti, fakat bu JJl g-clııı 
varın keşifnameleri hazırlanmıştır. şaha bir kuyumcu lazım; Tür)! ku • zarfında mütE:madiyt!n odall18 f.'JcJ~ 
Belediye buraya yalnı?. bugi.\nün he- yumcu o devirde ne gc:.::cr .•. Varsa bi- vakitli vakitsiz beni rahatsız "t ~ 
Jelan sahasını koruyabilecek küçük lle saraytn kuyumcu ba.~ıhğım yapa • öteyi bcriyı d~ tecessüsdc.Il ~1 

gel• 
bir sed değil, müstakbel heyel.inlan cak kudret ve kuvvette değil. Fellek hali kalmazdı. Bir gece c:_e g:ııcy.ıJJ 
aa önliyecek uzun ve sağlam bir isti- fellek kuywncu an~·orlar. Işte bu 131• dim1 o henüz gelmemişti .. .::ıab 011 
nad duvarı yapacaktır. "8.da babam nüfwlu bir zat vas1tasile r So,111 7 ·n ... i slttıfn 

~ .. 



P? 

.,,.: . t'SNI SA8A• 
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Şapka ve kandilli selam KEL ALIC:O i~ 
LTANAl . 

[&., taralı 1 incide] \ ıların hepsi tevazuun değil, kendini 
çofalmay& başladı. Bunlar en yakın kUçUk görmeıniıı ve riyanın taaııUı·· No: 124 
dostlarile bU~klerlnt ve kendilerine ileri idL Eski devirlere hasta ve e9kt.si ta'" 

bedenle . d kadar salgua halde ohnanıakla bera • - Hot geldin be!.. 1 - E! •. O da başpehlivall us~ 

G üzel bir bahar 8llbahı idi. Ba- ı dieeyianlatırgibidfWametmefel>q.- hürmeıtetme!eriica rı ea~r ber -itibar ve teşvik gördüğünden O· - Hoş bulduk usta! .. - Baka! .. Benim olduğunl 
bann mUjdeci&i badPro ve e· lamıgtı: . mıyorlar. Halbuki ~ımızda PP a lacak- halA. ikbal mevkiindedir. - Gür~e mi geldin kızan be? baş olur mu be? .. 

rik ağa~ları henüz ~ açınış1ardL ' "Bir ~· g~t ve gUs6l karısmı varken ancak pek llilbali oldukları .· Muharrir arka.daşl&rımwn sellm - Allah naaib edene.. - Çıkacak ifte!. ""' 
Hafif serin fakat tatlı bir sabah ... jevleneliben kt>§e, bucak sakhyaıı, mu& el ile. yani ppka çıkarmadan vermek veya almak yolundaki bu a· - A be. ekmek yok borda be!. - A be! .. Ölmedik be! .• çı 
y ıW: iki tarafındaki tarlalar, bulut- g~en sakınan bir delikanlının ~ırn 118llm verebiliriz.. El ile selim ve te- narşiden şikft.yetlerine i$tirak eder • - Nasib usta!.. mı yapacaklar be?. -~..d t/J' 

o ufuklardan doğup yükseleı:;. gü- 'da öğrenildi. HUkUmdar em~r go~ - menna fe.in idab ve erki.nındandır. ken buna bizce daha esaslı bir derdi· - Kiminle tutu6acaksın be?. - Adalı seninle güreşi ., ... -:11 altın ıpklan gece düşen çiğ derdi, genç kadını sarayına ist:ettı. Bu ne iae ••• Fakat gene fesin idab mizi tekrar ilave edeceğiz: - Kim olursa usta!.. mek istiyonnlL~ usta!.. 
1 zerrelerine vurdukça., elmas dökül- Kan koca saatlarca ağiqtıl"ı:. Ye erklıımdan olan bir kandilli te · _Hangi dil ile ve hangi kelimeler· _ Tehey .. baka be! .. Güveniyor • - Sen Edirneli misin ağa be • 

mtiş gibi parlıyor, parlıyordu. güzl~ne ne hükttmda.r. ~e yua .. hiç meona vardi ki. aradan aeneler geç- le selam verip alacağız? Bonjur mu'! sun demek kendine be?.. - Evet... tı' 
GünUn ilk saatlerinde, damarlarına hiç hır şey korku ve"?•Y0 nID:· Aş~- tiği halde bunu da hill atamadık. Merhaba mı? SeUimUn a1eykUm mU? - İnşallah:. . . - Desene, Adalıyı tutuy~ 

taze kan ve bayat ytırUyen bu tabi~t ' lan her ~yden kl~vveth idi. ltıraz ~~ Yalnız iBtikba.Jlerde ve teşyilerde de· Gün aydın veya tün aydın mı! - Hepten ahretlikler doldunnll§ -· E, Adalı bizhn demek. .,,. 
ortasında iki buçuk saat sUrecek bır IByan ettıler. D~lıkanlı saray ada j ğiı, re.et.gele caddelerde de şapkasını Herkes kendine göre, teıakldsine burayı be!.. Pamukçunlu Osman, - Benim de keyfim yertnd:t.ı-
otobüs yolculuğu pek tatlı olacaktı. larına haykırdı· başından çılcnııp iki bUklüm eğilen · göre birini seçmiş, kullanıyor ve se· Hınçoğlu Kara.göz hurdalar be!.. körpe lnzancazla bir güre4 

Hareket ettik. Yanıma temiz, pak, - Hayır, ben kanından ayrıla - lıere rastlıyoruz Şapka çıkarmadan 1 !nelerden bel'i bu anıırşi içindeyiz, Bu - . . . . . . . bel .. · dedi. 
9011

rtt 
orta yaşlı bir mt ~UştU. Tanıştık. mam. Biz, biribirimiz.de~. ayn w ~aşı· ı seli'uu veı mek v~ şapkayı yerlere ka- kelimelerden birini kullananlar içinde - Bunlardan ekmek çıkar Adalı Cazgırın bağırmasından ~Ur 
Zaten yolculuk tanışma iRlerinde .h~- yamayız. Onu bırakın:·· üıdecegız, U· dar eğm k ... 1fratla tefrit ... Biri hUr-, memnun olan da yok gıbi.. çUnkU her· be! .. meydana gelen bUyük orta gU~ 
tün seremoniyi tanunıyan bir ~1?11- 11:.:r~ m~~etin =.:~~ ~~ nıctsizlik ye lfılibalilik. öteki tabas~ kes bihyor k! bonjur kav~ar. merha?~ ~- Seni göreyim sil sUpilr şunları iri tu°:1'~·. a.qı~tı·. 
yet halidir. O, anlatb; ben dınledım, u nı . n v · bm k 1 bus ve riya işareti... da bizim dilımızden degıldır ve bızı be ... dedi. Seyırcıler de bu bale ş be 
be k ~crtum· 0 sustu yarlara gıdecegız. ıra ın onu... . ifade etmiyorlat'. Gün aydınla tün ay- Aliço, Adalıyı hiç üzerine almıyor- Güreş sporunu adım adım ~~~erııtf :. :ze. dedi. bir b~ece ıWyliye· ı Genç kadın, kocasını~ boynunaB~- l lkindcis~ ft>se ~lışanl:ı·ın r:ah:~~ dını da milli zevk kabul etmedi ki O· du. Her vakit olduğu gib, yine Kırk- den ve bilen bu seyirciler birıbır 

v• YdT uluk başka türlü de geç- nlmış, katıla katıla agiıyordu. ırı· ıu~'U ur ı, sçne ere rngmen tuz sene evvel Ti.ırk Ocağında Ham· pınardu. yalnız başına hakim kalaca- soruyorlardı: . • ,.. 
e~.. Şc ç ·ğleri göriinoe aklıma birler.ine kenedlenmiş gibi sarılmışlar dan kurtulamadıkları anlu.şılıy~ı:. Şap dullalı Suphı·nı·n yerlc,gtinnegv e çalısa.. ğına emin idi. - Başa güreşecekler ını var 
mez. ı... u 

1 dı. HükUmdann adanılan epey uzak- kaile biılikte yan bele kadar egılmek ':I 

geldi ı tığı bu iki selam artık isitilmez ol • Halbuki, Adalının arkadaşları Ha· ba? . rtaY' 
_·Buyurun efendim!.. paştıklan halde onlar! ayıramıyo~d~: te ruhu ve .ı~zeıi nefsi de ~üken bir muştur. lilin Aliço ile kozunu pay edemiye- _ Biiyülc orta gürcşçilerı o 
"-Bir masal, bir efsanedir, amma Artık kadın Jcendınden geçmıştı' hareket \ e oır mana var kı, asıl can . . b. ~ d t • den acele ceğini biliyorlardı. geldiğine nazaran öyle.. ])efil~ 

oldukça eazibdir. Bilmem daha önce bayılmıştı . . Erkek, onu, kolları ara • sıkan da bw1dan kuıtulama~ı:-ı olma· Mazının sakTüını. kırd.al e m 1 rdan Pehlivanlardan birisi ortaya şu la· - Adalı gelmit, diyorlar . 
. •tti i mı·• '"aktife sih.ırbaz bir hll· sından scdıre bıraktı, kansuıı alma- ruızdır. Tekapu. tabasbus. rıya ... Son· . kurtulmak ve r ı ıne asır a • • . . . 
ışı n z . ~ b . t kb 1 t lbe . d v h. .k. k l ey· acele ye- fı a tı . Alıço ıle güreşecek. --~ 
kü d varmış. Çok FJevkine düşki.in ğa gelen adamlarla savaşmaga a.5· ra !Uzumlu lu.zumsuz ıs ı a ve eş- . r~ ara ı~ ır ı 1 e ım 1 

_ Usta, yarın güzel bir güreş _Desene iyi bir güreş se~ 
m ı~r . ı·ı:a Her gecesini baRka baş Jadı. Bütlin kahramanhğı, kuvveti kar yıler içın istasyonlara koşmak .. Bun- ı tiştınnek lazım. d v• V• r . ve za ım ım 111· • 

1 
k ..• 1 """ ~ ~-vvvvv~ vvvvvvv seyre ~gı:r_ gı?... ..ı .. p <P 

ka kachnlnrla geçirirmiş. Fakat bU - etmedı. Tek başın~, .beş a tı ışı 1 c, ~VVVVV'.,,, vv-..;:;.,.VVVVVVVV'-~VVVVV'VV' ~ ~ - Eh .. her vakit olduğu gibi. - Artık, bu Aliço meydaııu-
.tUn efsane hükümd&rl&nnm zıddına hem de haydud gıbı adamlarla ba3 llAHKE.M.1!.LE RDZ : ı BELEDIYl!D.K: _ Yok usta be!. Bu, değişik gilreı kllmeU.. ~ 

da hiç cariye veya hatun bu- edememişti. Kuvvetli bileklerine 7.en· olacak!. - Bıktık bu herifden .. tanı fP,,... ::Olf. Beğendiği kw veya ka· cirler '~ruldu ve ge~ç karı_sı, feryad- Şek~r saklıyaPiar I Belediyenin alacağı _ Ne gibi be!.. senedir meydanı tutar durut· ,a. 
dını bir giln, bir gece için sarayına lan, goz. yaşlanl, laneltldenG .adi~ındda ı.. lkk·n ''"' k~v 'f otobÜs\er;n mÜbayaa - Adalı Kırkpınara yeni geliyor Diyorlardı. Bq altına çı~ ~Ji. 
getirtir ve erteei gün güzel bahçesine gözlermkald~ ~ a.<ıtınzl ı. h' .. k~~rdu; n ı u h k • l usta!.. reşçiler güre,e bqladılar .. gü~ 
götUrtümıüş. Bahçeye götürülen ka· wrla, bı nuııya sıb ıykal u um .a· Miıddetı .zıu fJ da şeke~ stoku . a -

1 
şart arı _ Doğru be!.. ni bitirdıler .. sıra baş peblivaP~ 

dın bir daha geri dönmezmi!j. Hüküm r':11 kollan .. ~na ıra .1 maga gı - kında beyan ı me ~ .. rmıycn Lıon · lı.tanbul Tram,·ay~ E 'ektrik ve Tü· Aliço, daha hili. Adalıyı üzerine sabakalarına gelmişti.. ti. 

dar kadını giderken efsunlar, bir şey diy~u: ~~ukle hangı kuvvet baJJ 1Me~ba çıkolata f.ı bı:~kasının defteı:le- 1 r.el ldareleıı ~amına .'·e. ts~nbulda ~lma.k istemiyordu. ?_ıı~la güreşme- Aliço; olduğu yerde ve be~, 
ldanırmıı kadın bahçeye va- edebılmifti kı bu zavallı genç de kar rinı letkık eden mutehassıs malıye j c ulJJ ır.lmak rn. · ı e ~ tırtı ~cf' t oto · ge kım cesaıet edebıhrdı. !erile sakin oturuyordu. Etra.fııı ~·• 

er mın ' k b·ıa· 1 d ·· ....-rıp da bir yerde durdurulduğu zaman şıKanoya 1 ~.:·rii .. :ld .. kt memuru 1'\:ııd dün Sultan~hr.ıe 
1
u • bü~k!r 'çin Bele<\iye tamh•ıdan yapı· Pehlivan, li.flanıun anlaşılmadı • ıere neşe saçıyor, tundan bu~.-. 

hemen orada bir gi1l fidanı olur, ka· sı .gw.u.. .~ en sonra. ~en.~ -çünciı sulh ce7.a mahkemesıne ge e • lan münakasayR ir;tirak eden 4 firma ğını görünce sustu. Zaten, Adalı da sediyordu. Bilbusa; Adalıyı p--
lırmış. HnkUmdann sarayında, gön· adam delıye döndu. Y~dı, dıdınaı, rek tetkikatı etrafında ı;.ah<ıt ver - hıe y~pıl.m t emu at• nctıcelenmek ü- arkadaşına ~.e~ etmişti. ğına dolamııtı. jjtdi'I 
1.. ·· vl ..:ı:M•"'" kadınlar haremde hıçkırdı, hıçkırdı ... Gıderken karısı- m~tit. ı ıc·rcclır. Ahço sakın ıdı. Onu Adalının ne - Abe, biz onun gı·bi neler 1 
wıu eg enu.u '"6" v 1 .. ·· ·· · zı · · 

t la.nm bahçede gül fidanı ola - nın bastıgı yer ere yuzunu, go ermı Fcnd. tctkıklcrini bugün bitirerek Bu dört firmaya dahil Anıeı ikan vücudü, ve ne de kuvveti düşündür· bu meydanda be!. t.llf 
op az, ...ı&....:ı" Oı ·· l d h 1 t t ~ rak kabrlarmıf. Ve sarayın bahQe&in· ıKUull. l~n goz. yaş. ~n~ an ası mahkcmey~ rapor unu verecek, bu nıüec;s<! .... s i müme.-sıli Beledıyeya gc- miyurdu. O kendisile ölünciye kadar __ Ellilik Aliçonun ne bafU • 

de binlerce, yüz binlerce• böyle gül- olan yerdekı ıslak ızlerı optu, kokladı. tetkikler neticesine göre Lion · Mefüa kı·ck firm.ı. mın en. on ~rtlaıını bil- kimsenin karşılaşa.ınıyacağına emin ğunu gösteririm ona, be!. .,.; 
leşmif kadın dolu imil- O, insan ha- ••• fabrika.<u ha.kkında bir karar \'erile· C: tmiştir. ~tPndi: i n.re ~öre bu ~.rt idı. _ Çivgar değil, hep birden~ 
tinde iken birer defa kokladığı bu Hükümdar; sarayına feryadlar ve cektır. 1 1 hı· colc mii"a1ddu . Sabahısı, güreşler oldu. Biltün kil· da.şıp meydana gelseler .. yine 
gülleri bahçesine inip de bir daha gö.ı y&§ları için~ geti.rUen genç ka- çük giire§ler sabahtan başlamıştı. yok onlara be!. ~ l" 
koklamaz; maktan aarayının pence- dını, ilahi vazifesini "!,. ifa için bir rir gibi verdi. Ve yine de yalvarma- Yol arkad qıın d•ırdu, gülerek yi\- Akşama. doğru, başaltı güreflerine Söylenip duruyordu. HinÇO oğl" 
resinden aeyredermil ve bundan da türlü aevkine ilet etmege ınuvaffak ğa, sultanın eteklerini öpmeğe baş· züme haklı: sıra ~clmi_şti. . .. . mukçunlu Osmanla ~dafdl~'I' • 
büyük bir zevk d'1)'anD11- olamamıştı. Daha &araya getirildiğı tadı. Kansı c;okta.n bahçeye gotürül- - işte beyfcn<li, bı.mece bu! A- Edirıı~ıler Adalıyı başa guregtir· ·-Çakır, Karagöz Ah beta 

Artık memlekette güzellik kadın· ilk gece genç kadın, sıuay kapısın- mliş, hffiüz doğmağa başlıyan güneş caba kansını genç ad.ım nasıl tanıdı? mek iatediltlerindt!ll diğer pehlivan - diyorlardı. ~ 
Jar için bir feliket, hakiki mfmada bir dan girip de çıhmıyan her kaduı gı- 1Ş1klan altında çiçekleri büsbütün kı- 1 - • • • • • • • lar da başaltına gtire§tlleyip hepsi AJiço ile Adalı arkadWlS lJd.I rt' 
ifet olmu§. Birçok genç kızlar, ka· bi bahçede, yiırümek ve söylemek zıl göri.ınen gül fidanlarından bıri o- - Evvelce anla.~mışlar, bit- parola başa güre§meğe teşebbüs etmişlerdi. yorlardı. Adalıyı Kırkpınara 1"0 

dınlar "bugilnkttntin aksine,, Tann- hakkından mahrum bir gi.il fidanı ha· Juvenniştı. kararlaştırmışlardır. diyemezsini7;, Karagöz Ali, Hınçoğlu, Pamukçun Filibeli Kara Ahmed idi. cıJC°' 
4m verdiği gtlzelliklerini kaybetme- line sokulmuştu. Bu ka ar kten hıck1ran. kendini j çimkH çi~·~ğe istihale eden kadın ken- lu, Adalı, Çakır Osman aralannda ko Kara Ahmed gUree tutınıya # 
ğe, bu suretle Sultanın veya adamla· Ertesi gün delikanlı sara.ya gitti: parcahvan adama sultan biraz acıdı : di iradesine s:ıhib değildir. n~şara~ ba.qa güreşmeğe karar ver- Eğer, Adah mii§kUl vaziyete gl 
nnın gözUne çarpmamağa çalışırlar- yalv;rdı, hükümdarın ayaklarına ka _ Gıt ba hçeMki güHe'r arasında ! . . . . . . . mışlcrdı. 0 vakit soyunacaktı. ·yl-
Dll§. Evlenecek delikanlılar güzel de- pan ı. karının ıdanını bul, kannı sana ba· j - "'t,• rinı gl' ı me i e de imkan yok. ..Bas:ıltı giircşlerine ~üyük ortaya Fakat; ortada miifkül bir vaııı.ı-. 
ğil, çirki': kız ararlarmı§: Anal.a~· ı Bü~Un Slzlanmalan'. ylız suyu dök- ğışhyaym : dedi. Fakat bulamazsan cünl·ü kadın hiikümdann odasından gu~e:ı;:e~ıl:dr çbılm~ılşktıd. Aflıç~nunk bu~~- yoktu. Allço eşsiz bulunuyord~111 ~ 
çocuk doguracaJdan zaman ellennı melerı fayda vermedı. eni de b::· diken parçası haline 80• alınmış ve erkek orada bırakılmıştır. ~~gu Jet c u ı e a 0 ara goı u- kin Filibt'liler ille Kara AbJll~ 
Tannya kaldınp !IÖyle yalvanrJar - . ~rbk genç a~m her gün .~.~aya kacağım. - . . . . . . luyor hı. soyunmasını istiyorlardı. 

1 
tr 

mi§: gıdıycr, b. zan fırd"t bulup hukum · Del.kn 1 b h f 1 d K t - Bir fab:ika.:lan çıkmış gibi çi- Çünkt.ı, başaltına çıkacaklar çık • Fil.beli K Ah ed citıan pe 
v • • b d ı n ı a çeye ır a ı. oş u, d v •• b .. ki . ı ara m , . fil' 

- Allahım, yavrum oglan olsun. darın yanına çıkabıhyor, azan n k t 8 h d rd B.. cekler ayni tıpte olduğu için de Qjr ma ıgına gore, a."'a gureşece erı 
1 

K Ah ed d...7ildıt· ..d 
•• • • v , ·oş u.. a. :t>yc varınca u u. u- vanı o an ara m ... ,., t'fl'D""' 

kız olursa da yuzune bakılmıyacak kapıdan kogu!u)ordu. • . ; 11 1 renkte avni bovd b:ıkıçta tann·asına imk"m yoktur. anlaı.ıhyorclu. Kara Ahmede bUyUk Kara .,\b 
k . d w 1 • ı h .. k.. d . . u 1 ~ • l .ı • .1 ' .\ ı b kt k da eled kadar çir ın ogsun... 1 Bir gün nası sa u um arın ıyı . k k :t "d'l 0 .... d.. d.. .. Anlad.ırı1 ki yol arJ<a.ı.ıL1ı · ı çok ace- .ı-.. ıço, u \'a e a r mes en d 

1 •• •• •• • •• w • • aynı o m a ı ı er. usun u, u~un- \...-.. .:ı d V•ıd· r- ba 1 er er -tı t" 
Hük~darın bu zevk dll§k~lu~, bır zamanma rastla dı; yalvarmalan- dü v nıhayct gözleri ünıidle parladı. leci. bir adam. Bana hiç düşünecek lU!.ut:.ıd" ar ~ırdı:. .... azgır k §a tuııdi Fili~li Kara Ahmed, cihaD ~d 

ve zulmu yıllarca devam etmif. Bü· nın, ayaklara kapanma.ıa.rının so
1

• nun- n·u;cıu··,..:ıu· ~11,.1• h,1•11 111stu. n·ır gu··l fı·- vakıt ve fırsat bırakmadan oı1:ada mey ana çagı ıgı zaman, azan • 1 A•rUP"" _ 
"' ~ı ı..:. u ' • b·1 . h 11 -. ,.1 • • • • b. d b.. ilk ·ta hl. 1 ·· vanı Kara Ahmedden evve _, tün memleket bıkmıt, Wl&llDU§.. fakat da sultan, ~n kendısıne tcs.ım ol- J 

1 1 
v "lll'a ''ardı havkırdı. ıımece' ı ::ı t-uebıhr.enı ıçın hıçbır ın e uy oı pe ıvan arını go- K y f1 Filiı .ı.~" 

B T b. v • anu. • • · · . · d 1.1 b ~1 d • . . .. . gı·tmtştir. oca usu a. ne çare!.. u arırının ır buyrugu mıyan bu dık başlı kadını. kocasına e ı u unma 10mı anlat mak ıstıyor- runce. .
1 

p8 
idi. Hükümdar onu tecelli ettiriyor- bir gece için iade etti. E · i· m. ist~ bu! .. cıu.lf 11 kl k bılın ~·mn h:ı.llini de - A~. deli mi olmu~ bu kızanlar. rullah il~ Kara OIJman ı e 
du. Halk, hükümdann ilin ettiği ve Ertesi sabnh erkenden karı koca K ~ 1 k ~a yanımı. bir adalı1 geldi: kendisi yapacaktı. Be ı bilmecenin ne- Yoksa, cazgır, bunadı mı? gUreşlen vardır. gitı?l r 
ananeleştirdiği bu ihtiraamı illht bir yola çıktılar. Göz altında bulunduk - - H UKlil ıdar. dedi, buldiığunu ticcsinden ziyade onun ne zaman hal- Diye söylendi. Yanında bulunan Filibeli Avnıpaya 1894 te ~ 
vazife telikki ediyor, içden içe isyan lanndan bir yere kaçamadılar. Her- sandığı ud..ınm c;içeğini koklasın. can li söyleyivereceğim merak ediyor • Edirne ağalarından biri: ti. Filibell Kara Ahmed, feVıı-fifÖ' 
ve nefret etmekle beraber ses çıkara· halde böyle, her tarafa ciğ dü.şmüş tanırsa ko.r • .:ıı oüuı, djyor. ı dum. Galib:ı biraz da mağrur ve ben -· Yok pehlivan .. doğrudur. usta bir pehlivandır. Okkaca. pe11ır 
mıyorm111. bir bahar sabahı idi. Taşlar, toprak- Del kanlı bulduğu fidaoın gülünü liğine dfü;kUndü. _ A be! Ca~gır, baş altı dtyo ba Ancak sekeen bet okkalık bır 

Yıllar yılı süren bu hal memlekette lar, yapraklar üstünde titresen ciğ koklacıı. Kansının gülilm.;iyerek bü- - Bulamazsınız be);m, ı.uıamaz.. ğınr! BUyUk orta pehlivanlan kazan vandı. .,.ıı.t• 
gttzel kadın 10yunu azaltmıf, hatıl damlacıkları genç çiftin tabiati kap- kilk boynunu yerden kaldırdığını, ya- sınız. Bana söyledil~r d<? saatlarca dibnde be!. Fakat; nadir yeti§miş pelıl~jl· 
tUketmig... lıyan p yqlanydı sanki... vaş yavaş canlandığını gördü. Biribir dUşündü:n. Size söyliyeyim: Çiğ yağ- _ Yok pehlivan! .. Bugün başıü - dandı. Avnıpada muvaffak >Jt 

• • • Geri geri giden adımJarla, bir ölünı lerine J.ıanl.lılar. Saray adamlan hay mış bir sabahta gUI haline ookulan reşe çıkacak ;:-ehlivanlar var. lar. Çünkü. Kara Oamanla ~' 
Yol arkadqım çok heyecanlı bir matemi ~de karı, koca saraya gir- retten dona .kaldılar. Hükümdar ver- kadının fidanında su zerrelen yoktu. - üaka! Kim bunlar be!.. lmedln okkalan ha.f"ıf olduğu ıç 

adamdı; COllDUI. bir efBane anlattı· diler, hilkümdann huzuruna çıktılar. d•ği sozu t u:tu ve unları serbest bı· Halbuki geceyi bahçede geçirmiş olan - Adalı Halil geldi usta. franga gU.-reşe gelmemifti. .,.tf 
tını unutarak eahid olduğu bir hi.- Delikanlı kansını, son nefesini ve- raktı.,, diğer bütün fidanlar çiğli idi... - •rehey!. Bu kızan mı be?. [Deıır"'" _. 

bulunan ~ 

Bir gül efsanesi 
Enver Naci Oökşen 

SABAHTAN SABAHA 

1' AZlll ı M. Sami KARA~ 
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~HART lMG YENi dABAB 

Fransada yerleşmiş Türkler 
.... L.ôa§ tarafı 4 üncüde] bir MUslt\man kabrine konacağı tas - Türk sporunda 
~tıın, bir şey almak için bizim ma- rih edilmemiş olduğundan, diğer par-

d Çekmeceyi açtım, açtım değil, maklıklar gibi ona da bir haç konul- Halkevl ... rinin 
knıece zaten açıkmış, zahmete lü - muş .. Bunun sonradan farkına varan 
~kalmadı! 1500 frank nakid para, Madam Rebeka, fena halde hiddetle - Q d v } 

il' kaç altın saat ve köstek, öte beri nir, dört beş gündenberi bu hı~ist~ - yna ıgı ro 
~~ tefek şahsi mücevher vesaire ... yanlık alameti altm<la yatan m~sail - (Başta.rafı 5 incide) 
~un küçük beyle beraber ortadan man kadınının, ruhunu .dah~ zıyade istatistikler için de fevkalade faydalı 
~Yholmuş .. Olur ya .. insan hali... Bir ; tazib etmekten mütevel.hd bu: korku olacaktır. Balıkesirdeki koşu müsa-

g\iu bekledim, ses sada yok, El'an ve heyecanla, m~zarlık ıdaresıne ko - bakasına Balye mıntakası namı.11a 
~bekliyorum ... Mollanın oğlu bizi bu ı şar, boyası henuz kurumamış .. par • sokulmuş olan Selim Aktaş adındaki 
"ll'li.i kafese koydu, ve gözümün be- makhktan haçı çıkartır, amator h.a- d l'k 1 f sıhhi muayeneden 
~ gibi fena günlerim için sakladı- i fızada hizmetinin mükafatını verır, e ı an ının s~r . . k d h 
~ kınk dökük ilç beş par"a malı da 1 mlisterihillkalb bıı ebediyet bağından n:a~~mk.oldugu ı~ınd d~~~.1 a ~ 
'il " bırıncı ılometresın e u.sup o mesı 
lla Çok görmüş olacak ki kendisile 1 çıkarlar.. • . ~ 
~be ı d k dı dı ··t·· du·· ı 1 Dört beş senede bir vatanına gelen, sıhhı muayenenın ne derece hayatı r on arı a an r , go ur . .. . - .. · · f ~ ld 
._:' Zabıtaya müracaat etmediniz ' tstanbulun havasını ~lıp suyun~. ı?. - ~ldukgudnu bcgol~~ermb. ek .ıçınıd· ecGı o çlu-
"'I? !tikten sonra Nise dönen bu b~~k gu· a ar ıg ır mısa ır. en ~ 

....._ b 
1
.. d .. ed. y yürekli kadın, ben Nisi terkettıgım l rin müsabakadan sonra mahfuz bır 

"· qayır, uzum a gorm un- a-

1 

. . .1 k tt l k 
ırsız ev sa ı mı a sız çı arır - k h 

-~~ h h b. h k k va!dt el'an orada bulunuyor ve ıyı - mahalde sıcak su ı e yı a ırı ara 

1 
ış d 1 0 

b d k 11 ktı liklerine devam ediyordu.. "duş mahalleri yoksa en ya ın a -
t. er.er... en en a ı ı çı .

1 
. b·ı· 1 · t• h t qak •••••••••••• .................................. marn ıara gönderıle ı ır er., ıs ıra a -

1 ondadır. Esasen bu mesele etra- K d• h t• 1 . _ . . . . . 
ı., da gijrültU ve kıvlükal olmasını da oor M na.syon eye ı- lerının temını de hem bır ka~rşınas-
.. ~tnedim. İkimiz de Türküz .. Allah- • 1 lık eseri heın de hal~e~lerıne ç~k 
~bulsun piç!.. nın kararından sonra semp~ti .~azandı~cak amıllerdendır. 
~ stanbulda bulunduğu vakitler Be- Üçuncu nokta.. . 
kteki camiin zeytin yağını her ay • • • • Müsabakalara ıştırak etlen g~nçle-

t~deren, köyde vefat eden muhtaç Haı ıç sulardakı gemıle- re on lan. teşvik edecek mahıyette 
llıılümanların tekfin ve teehiz. mas- rimizin a vdcti için b~rtakı~ he?i!e ve m.ü~lf~~l:r. tak-
~1nı deruhde eden, kesesi fakırlere, • • • dım edılmelıdır. Bu gıbı mukafatlar 
lltfağı açık olan bu iyi adamcağız, telsız çekıldı "amatörlük, amatörlük!,, diye bir dü 
~.bu suretle, ahlaksız vatandaşa Türk Bayrağını taşıyan 150 Gros ziye ağzımızda çiğnecliğimiz sahte 
~k edeyim derken fenalık bulmuş, tonilatodan büyük makineli gemilerin mefhuma aykırı addedilınemelidir. 
~I Yata pirince gitmeden evdeki hariç Asulara A sef~r- yapmaı:ırı~~n Mü- Hediyelerinin itina ile hazırlanması, e 
~rdan olmuştu... n~alaAt yekaletın~n hususı musaade- ğer bu hediyeler madalya şeklind~ 

l nyatının son iki senesini oldukça sıne tabı tut~dugunu evvelce yaz • olacaksa fedakarlık edilerek madal-
lr tnUzayaka şartlan içinde geçi - mıştık. yanın üzerine, müsabaka tarihi, ki -
~· fakat nikbinliğine zerre kadar Bu hususda koordinasyon heyeti - min tarafından ve kime verildiği iyi 
lif eı. getirmiyen bu boş sohbet ve ~a- nin h~rladı~. kararn~e Vekiller bir hakkake yazdırılması şayanı 
~ etı eski zaman adamı 1936 da Nıs- heyetince mer ıyet mevkıı~e konmuş tavsiyedir. 
ı •. İltihal etti .. Onunla beraber, Sul- ve dün Anka.radan telefonla İstanbul 1 

0 
.. d.. .. kta. 

.~ ı:r_ b. Mıntak L" Rei 1. - . bild. ·ı or uncu no . 
h!. ·~id devrinin tarihinden ır sa- a unan s ıgıne ın - . . . 
'llf~ d .. l. k ld mi<>+ir. Halkevlen bınalarınm, her gırene 

.... ıa apanmıt o u... ~.. · d k d ed 
Ankaradan yapılan tebligatı müte- hissi hürmet telkın e ece erec e 

••• k" 
~alt beyden bahsederken, kız kar - akıb Mıntaka Liman ReiSiiği derhal ti.tizcesine temiz, mun~am v~ sa ın 
~i Madam Rebekadan bahsetme - faaliyete geçerek hariç sularda se- bır manzara arzetmes~ tuttu~uz 
~ek k . . . ·ı k di ini ferde bulunan Türk gemilerinin der • yolda muvaffak olabılmek ıçın en 
ı. abıl mı? .. Yenı ncsı en 8 

•· ft l b. ,,. ·1d· t t bu-
:'lllırn vl uhitinin ya- ha.I en yakın Türk limanlarına avdet on sa a ge en ır amı ır. ş e 
~ azsa da, Beyog um . - d" k. b kilit·· kl 

!llc:ıs b 1 e bugun·· kırk • etmeleri için telsizle emir verilmiş - nun ıçın ır ı u ur oca arının 
rı. 1 u unmayan v · f '" d b" d"kk t ·t· ·1 ·d ·ı.rk b ı·k 1 b. · nesil iyı·ce ha- tır. Bu emir ayni zamanda evvelce evkala e ır ı ::ı. ve ı ına ı e ı a-

eş ı o an ızım • . ·· b" · 1 - ı ·1· la b" müttefikler tarafından kiralanan resı ve ona her gun ır yem ı c ı ave 
ı. rlar; kumral ve dolgun ır saç Tü k ·1 . d ·1 a·ı . . k" ··1 tt· ·ı . lA "lld • . h tlı zarif bir sima.. r şı eplerıne e teşmı e ı mış ve edılerek te amu e ırı mesı azım -

a, nazcnm a a d ti · · · · ·ı · t· V d Eş l · b" h ld ~iik . k .. ler munta v e en ıçın emır ven mış ır. a - ır. ya arın yepyenı ır a c mu-
ve ateşın ara goz • - 1 . · . . · · 

tıı bir endam, pırıl pınl parıldayan pur ~ıra. çekılen dtelksılzlerdl~n başı kad bk~ hafazası ıçm bu cıhet mal kıym~tı 
1ası div. ta avetle bir kat gemı erın bulun u arı ıman ar a ı bilen meraklı insanlara havale cdıl-
L arın ver gı r ' k ı ı ki d ·ı · 
•ıa P"li 11 -u d Rebeka tel: onso os u arımıza a gemı erın ye- melidir. Bu gibi arkadaşları bulup 

a ... ze eşen ma am ' d kl · · bo it k T"" k. 
f • . "C dd ·1 b. e erını şa ara ur ıyeye av - çıkarmuk güç olmakla beraber her ne aytonunun ıçınde a eı re ır,, det! . . t . . . . t l afi 

. . . . · d .. t.. t erının emını ıçın e gr ar çe • fedakarlıö-a vabeste olursa olsun temi 
geçerken, bırıbırını ur up e o- kilmiştir . . . 0 .' _ • • 

€:östenniyen kadın erkek kalmaz- · . . . ~· nı cıhetıne gıdılmemelıdır. 
Mıntaka Lıman Reıshgınrlen yap - . 

O devirde BeyoıYlunun tanınmış tı;;., t hk"k t .. h 1 b. Dolabların, sandalyelerın, masala -
o • • 6.mız a ı a a gore a en ecne ı • . .. ... ah 1 it beQ g'u·zeı kadınından hın olmak sul d f d b 1 .1 . . rın ve hatta bınanın do:ıemc t ta a-. ., ~ ar a se er e u unan gemı eı:-ımı - . , . : 

efıni kazanan bu kadıncagız se - .,1• .kd 7 d dd" 0 . v t f rının bıle pırıl pırıl cılalarını muha -. . • .. n mı an a e ır. ıger ara - _ ... 
erı... ~""ansız tahrı·batına ınsaf - da 1 k 1 1 1 1 faza etmelcrme çızılıp bozulmama.la-

~ " ...... , . _ • • n vapur arını mu ave e er e evve - _ . . . . 
hanılelerıne r.ıgmen, el .an. ~enç- ce müttefiklere kiralıyan armatörler rı~a daımi. ~-ır. dıkka~ sa~ f~~elı ve 

llicleki letafetin bir hayalı gıbı du- Vekaletin emrinde müttefiklere kira- Türk gençhgının terbıyesı ışıne has
.Yor.. lanan vapurlann da avdet etmeleri redilen bu eşyayı hoyratça kullan -
llatonaçi ailesinde bir teamül şek- ·ı için sarahat mevcud olmadığını ileri mak istiyeceklere icabında şiddetle 

l .de olan semahat, insaniyet ve far- sürerek Mıntaka Liman Reisliğinde ihtarda bulunmalıdır. Halaların ve 
tıet\·erlik, bu kadıncağızda da bü- teşebbüslerde bulunmuşlarsa da Li - duş mahallerinin tertemiz durması 
tnanasile tezahür eder. vakti hali man idaresi bu vapurların da derhal ve en küçük bir tahribe uğramaması 

l'i.tıde, küçük ve güzel bir köşkte o- ı Türk limanlarına avdet etmeleri için için mütemadiyen kontrol edilmeli 
ctn Madam Rebekanın sofrası a • gemi kaptanlarına telsiz telgraflar -..:e halkevinin malı olan eşyanın, halk 

~~ e~i açık, kalbi açıkb~. Bü~ bi- çekmiştir. evi mensubları tarafından kullamla-
h erı Jak beyin kudretıle mutena - 1 cak dahi olsa başka mahallerde bıra-

i ~Uavenetierile müvazi olarak, o İngiliz r rrsı 481 kılmasına asla müsaade etmemelidir. 
endi muhitmde cins ve mezheb Halkevlerinin mesaisle kültür hare-

'~tı:niyerek, elind~n gelen iyiliği kuruşa kad r du·· ştu·· ketlerinin ve sporun yurdda geniş 
~ ~ seve yapar ve bundan zevk alır. mikyasta taammüm edeceği her gün 
~t §ahid olduğum bu ~ömer~lik • biraz daha anlaşıldığından halkevle-
'ı le den bir misal ~ede;:ım: Bır va- ~kü ~r tize~inden ödc~~k iste- ri dünkü hayali hakikat yapan mu

r, Sultan Hamıdın oglu Ahmed dıgı takdirde tuccarlar muhım za - kaddes bir müessese olmuştur. Bu • 
ildi, oturduğu mütevazi otelin ki- ı rarlara gireceklerdir. nun için o hakikat bir mabed gibi tak 
'l\tıı Verehıiyecek ve yemek parası Üç gündenberi Merkez Bankası ih- dis edilerek ziyaret edilecek ve ora-
~~ll:ııyacak bir vaziyete düştüğün- racat b~ellerinin .. peşin dö~ı: öd~- dan bütün Türk gençliği feyz ala -

'. l.ladam Rebeka müteaddid ve a- necek mıkdarın yuzdc seksenını tedı- caktır. Kanaatim ve bütün mevcudi-
:ıtı~ bir surette zarfa yerleştirdiği ye eder~k y~zde yirmisini Ankara- yetimle inandığıma göre bu dedik
~ lllıktar parayı kendisine gönderir, ?an emır ~elınceye kadar alıkoymak lerimizi her mıntakada "tek bir 
acıdığı kansına da hususi mua - ıstemektedir. adam,, bile tahakkuk ettirebilir. 

ııetlerde bulunmaktan geri kalmaz- Bu vaziyet hakkında görüşüp ka - Kerim KANOK 
· rarlar almak üzere şehrimizdeki it-
~ir h halat ve ihracat tacirleri dün tstan- g IC 
ı._ astalıktan sonra irtihal eden G el direkto"'r ld' 
~ '"'(ldının cenaze masrafının bir mü bul Ticaret Odası salonlarında mü • en ge ı 
~~~1?111ını 0 tesviye ettiği gibi, yine birn bir toplantı yapmışlardır. Top - Beden Terbiyesi Genel Direktöril 

\.lls • d . k t· v b. . lantıda Mıntaka Ticaret Müdürlüğü General Cemil Taner şehrimize gel -
il)'· ının e iştıra et ıgi ır ıane 

~~1uteveffiyenin kabrine demir par- ve oda. mümessillen de hazır bulun - miştir. General Balkan kros şampi -
tlt çektirildi ... Fakat, muştur. yonasında ha.zır bulunacak şehrimiz-

,~~tltıı_ .1 .b. d. . b -ıı içtima neticesinde Merkez Ban - de bir kaç gün daha kaldıktan sonra 
\Ul musevı er gı ı ınıne aa k il alAk dar k l d d hal .. . 

k llebek .. b. • b. ası e a a ma am ar a er Ankaraya donecektır . 
._itıi b ayı uzen ır .şe~ vardı• bı- teşebbüsler yapılarak şimdiye kadar • •. . 
~ ulup mezarda bır Yasini şe- 1 muam.el~ tın ted· 1 . . k" Yem bolge bması 
~~· o}{ t 1. d .. 1 . yapı an a ıye ennı es ı .. 
~~I . U mak ... Gurbet e _ ın e o en hır kur üzerinden verilmesinin is • İstanbul bölge~ eski Güneş klUb~ 
'~~ dı_ni me~asım y~pı~a .: tcnmesine karar verilmiştir, binasına taşınmaga ba~la?1ıştır. Yenı 
~q t0nıülmesıne vıcdanı bır turlu Diğer taraf dan dün geç vakte ka- binanın açılış merasımı çarşamba 
~~ ()hnayan ve günlerce bunu ken - dar Merkez Bankasınca yeni bir kur günü yapılacaktır. 
~~a~erd.edinen Madam, nihay:t tcsbit edilmemiş ve yapbğımız talı. Siklet atma mUsabakası 

h bır adam bulup mezara go- kiknt neticesinde Aı karadan da bu Kadıköy Hallrevinden: 
t-\ t-, lak Beyden aldığı Kur'anı ve- hususda bir emir gelmemi~ olduğu Evimiz spor programı mucibince 

öğrenilmiştir. 24 mart pazar günü mükafatlı bir 
~tt İ!Jte mezar, işte Kur'an.şuracık- Alakadar tüccarların söyledikleri- "sıklet atma - 680 gram,, müsabaka-

~~!', oku .. der ve aptcst aldın mı? .• ne göre banka tedı.} ab yeni kur üze- sı yapılacaktır. Müsabakaya iştirak 
b günaha girersin ha! .. llıtarın-ırindcn tesviye etiği akdirde bir çok etmek istiyenlerin pazar sabahı saat 

~ it-lıltınrnayı d:ı unutmaz... Mezarı üccarlar binlerce lira za.rurlara gire- "9.30,, da Fenerbahçe stadında ha -
t!lJ. llamınklık ısmarlandığı vnkit. ceklerdir "ll' bulunmaları. 

• 
Balkan ı 

Müddeiumumi Cumhuriyet Gazeroslarına 
İki gün kaldı • • • • • i tedi 

(llaş tarafı 5 inci sayfamızda] 
tesznzn tecz ye ını 

Yugoslavlara gelince, şimdiye ka- (Baş tarafı ı incide) 
dar Balk~n .. a~~tizm şampiyonası?da Celse açılınca, Hikmet Miin!f, ge-
bır kere uçuncu olmuş olan b.u mıllet çe:n celsede ibraz edeceğini söylediği 
birkaç defa mukavemet şampıyonluk- cört yaprak vesikayı venniş, bunla
ları almıştır. En iyi k~cuları buse- rın tbr:ıhim Hakkının kendi el yazısı 
ne genç ve sarışın Kotnikdi. Bu gün olduğunu söylcmi~tir. Hakimin "bun 
1;ehrimize gelecekler içinde bulunan tar bizde kalsın mı?., sualine cevabt>:ı 
bu yeni atlet biraz pasif bir koşu çı- oe "isted"ğimiz zaman bize inde şar
karmakta, rakihlerine oldukça tabi tile dosyay:ı konsun ... demiştir. lbraz 
o!maktadır. Boyunun kısa o~ması ken edilen vesikalarda arab h tlerile ya
disi için avantajdır. Yugoslav takı - zıh yazıların Cüınhuriyet gazetesin· 
mında bir tanıdık daha vardır ki o de klişesi çıkan yazılar eıld•ığ11 anla
da 1935 Altıncı Balkan oyunlarında sıldıktan sonra hakim, İbrahim H:ık
Fenerbahçe stadından beş bin ve on 1 kı Konyalıya ne diyeceğini sormuş. 
bin metre koşuları kazanmış olan o d::ı.: 

Bundan sonra mUddeiumumi Ji'.ı<lib 

esas hakkındaki iddiasına geçmiş, <la
vayı biri İbrahim hakkıya hal ı.ret 
suretile Ceza kanununa, diğeri d,.. gön 
cıerdiği tekzib mektubnnun ~nı.l:tinde 
ve ayni punto harflerle gazet de neş
redilmediğ'inden dolayı Matbuat ka -
rumına muhalif harel;et o~mak üzere 
"ki safhada tetkik edilmesi 12.zır.ıgel

diğini söyliyeı·ek davanın esas ve men 
scini anlatmış, rnz elliliklerin bile af
f ı..>dildiklerini, Cümhuriy<'t gazete. inin 
hu vE>.sikalar1 neşretmekle fhrahım 
Hakkıyı halk1n husumetıne manız 

Brucandır. o seneden sonra pek de -- Bir göreyim! demiş, baktıktan 
~ l Bruçan &onra da: 

parlak yarış yapmamı~ ~an 
1 

_ Bövle bir P-ev hatırlamıyorum. 
l:ıir tempo kosucusudur kı .b~ da ya -\Yirmi ylrmi iki s~ne evvel aid oldu· 
nız l ~is~te kendisinin çok ışıne yara- ğu iddia edilen böyle bir clefü~rimin 
ma t :ı ır. .. bulunduğunu hatırhvamıyorum, de -

ırakmış qlt'!ııfrunıı ve n"mus ve hay 
iyetine tecavüze ttiğıni, bu hareket

te madde tayini suretile hakarette 
·anunun arndığı bi.itün anasırın mev· 
ud olduğunu sözleıinc il'tve etmiş, 

Yugoslavlar olsun, 1 unanhlar ol - mis ve sözkrine ezcümle şôyle devam 
sun, kıymetli antrenörler elinde ca - t"lm f'tir: 

h~maktadı:_18:~._ Bi~de . milli takım_~~~ 1 _ Benim not <kfterimi .k~):num . 
bır antrenoru vard,r kı o da bu ıo:.ı dan kım ç:ılabilir? Bunu bırının al • 

Hikmet Münifin. Ceza kanununun A80 
·nci maddesinin son fıkrasır.a p-öı e ce 
·alandırılmasını ıstemistir. Avrı<'a, 

fbrahiın Hakkı tarafından gönderilen 

fahri olarak yapmakta olan Semih - nıasına veya çalına.sına ihtimal veı· 
tir. Zamanında Semih, biiyiik ve klas nıiyorum. Kaldı ki. bana aid böy!f 
lıir sür'at<:i olduğundan bugün muka- \ ir defter bulunsa b:le, bu nevider 
vemetçilerimizle meşgul olmaktan çe ctefterler hiçb r hükme esas veya rne 
kinmektcdir. Bu kıymetli hoC'adan dar olaın::ız. Bunun çok ya.km bir mi 
başka elimizde oldukça bilgili iıfare- ,sa lini ziltredeceğ;m. E~ki Dersim me 
ciler varsa da bunlara bir mukave -j busu Lütfi Fikrinin evi aranmış, bit 
r:.jet antrenörii denilemez. Ma:ımafi1ı not defteri bnlunmu~tu. Bunun i<:er 
hu zevatın takımın hazırlanmasın - ' sındcki yazılard:m dolayı, lstikHi. 
da emekleri vardır. mahkemesi kend;sine bir şey soı·m~ 

Sükür etmeliyiz ki elimizdeki mu- dığı gibi defteri de iade edildi. Ge<:e> 
J·a~emctçiler feragati nefis sahibi, celsede, suçlu vekillerinden İrfan.~ 
kontrole ihtiyaç hissettirmiyen ve sis nıin, bu vesaiki tarihe maletnıek ı~ ıı 

. nesrnttı"klerini sövlemisti. Bir vesı tcmatik <;alışan gençlerdır. Son ha - · ~ • ·. . .. 
l k d · d k · · b. ·a kanın tarihı mahıvetı almaı:;ı ıçın z:r ı evresın e ço ıyı ır ı man . . · .. _ . 

t t tb.k t · ı d. l vesık:ıv:ı. nıd vakanın uzennden bı 
arzı :ı. ı - e mış er ır. • . 

1 . . asır gc,mesi lazımdır. Bazı alım E' 
Hi.ilasa parkuru tanımamız bı~ım b 11• e olabı.le •errı·n·ı l<-1 . . . .. u zamaııın e. ı s ne c 

oldukça ışımıze yanyacaktır Turlt b l t - l a· ı:r t~;. dah ·ııen· v 
t:ıkımından bırıncılık beklemek hıç te . k b 3e: ol''""ak kabtıl , 

. . . . 

1 

u e mış er ır. .,,a l.A, a • 
.. .. . . r .. ra nnu ~· sene '"' 

İn$afsızlık olm:ız. Çunku sporda ısım dPnler de röriilmiıc;tiir. Fnknt, bu v. 
değil, form komı~ur. ~eraitın le 11n11- ı·alarm i.izerindeı1 henüz bu asgari z 
zc dönen fnvörlcrini diişiiniirselt tn- rr.an bile gecmemic;tir. Dinaenalcyl
kımımızın hakiki kurtlara karşı mu- hövlC' bir ilmi i<ldia vadd cleğildi 
vaffak obca·~~nı kestirmekle müba - Bnııhr, tnmamf'n hakaret lrnsdile m 
lağa etmiş olmadığımızı anlarız. . ırf'dılmfrlerdir. Mnznun~n .Tiirk Ce-

Fiinııan Tekıl knnum•mıtı 4~0 ve 481 ım•ı maddcleı 
g :ı ıhüldim' r·nc göre tecziyec;ini isterin 

Atletlerimiz mısıra gidiyor B md~:ı sonra \'lck,ili Et~ıRuh.~ slo 
. almış, yuksek ses e Jazı soz er soy r 

Türk atletlerinin Mısıra davet edıl- a·r.indcn 11· dm H:ılil tarafından s, 
diklerini yazmıştık. Beden Terbiyesi dede ve ı:;ükfınetc davet edilmiş, o d 
Genel Direktörü atletlerimizin bu se- bu nc'1i<len scylerın neşredilmesiniı 
yahati yapmalarını esas itibarile ka- suç olacağmı söyliyerek tecziye tak 
bul etmiştir. bınde buhınınııştur. 

YENi SABAH - Türk takımının Hikmet Miinıfin vekillerinden lr 
da iştiraki istenilen mtısabakalar Mı- fan Emin ~öz alarak, b11 neviden vr 
sırda nisanın üçüncü haftasında Yu- R:ıik·n malfım tarih nazariyelerine g 
nanistan ve Mısır talumlarının da re değil. gününde toplanması lazım 
yer alması_ il: ~apılacaktır. Bu itıba_r- jgeldiğini, zira-, ileride ~aybol~cağın 
la atletlerımızın hemen çalı§maga sövlemis, ,·crdıkl"'n vesıkadakı yazı 

başlaması şarttır. la~ın İbrahim Hakkı Konyalının el Y 

Beden Terbiyesi /sta1lbul Bölg~i zısı olup olmadığı ha~kınd~ ~atbik " 
Bisiklet Ajaıılığındcın: i~tiktn.p ~apılm~sı~ı ıstemıştır. 

!'i.ıddeıumumı soz aln rak dava h:-
l - Yapılmakta olan bisiklet teş • karct davası olması itibarile Türk Ce 

vik yarışlarının beşinci ve sonuncusu za kan ınunun 481 inci maddesinin ~ 
24/3/1940 tarihıne müsadif pazar gü
nü sabahı saat 8.5 ta yapılacaktır. 

i nciı fıkrasııun mü:ştekinin muvafa 
kati olmadıkça isbat cihetıne bidile 

2 - Bu yanşa Bursa, Eski-;ehir, miv--ceP-inı ·mir buhınmagma binae• 
Kocaeli, Balıkesir bölgeleri . bısiklet - istikta~ ve tatbikata mahal olmadı 
çileri de iştirak edeceklerdır. ğına karar verilmesini ıstemiştir. 

3 - Yarış yolu: Topkapı - Silivri Hakim, h!bat isteyip istemediğın 
yolu üzerinde gidip gelme suretile lbrahim Hakkıdan sormuş, isbat is 
100 kilometrelik bir mesafe dahilinde temediğini söylemesi üzerine istiktaJ 
yapılacaktır. talebinin reddine karar vermiştir. 

4 - Yanşa iştirak edecek olan bi- Bundan sonra Hil~met Münifin a 
sikletçilerin hazırlanmış oldukları vukatlanndan Suad Ziya söz almış 
halde muayyen vakitten yanm ~:ınt 481 incı ıımddenin bırinci fıkrasını i 
evvel yarış yerinde hazır bulunnınla- leri sürmüş, lbrah m Hakkının..mah 

J·emedeki süzlerinde kendisinin adli 
n ve isimlerini hakem heyetine kny- yeyc chlıvl'kuf sıfatile hizmet eder · 
dettirmeleri lazımdır. Y.cn, yani muvakkat bir memur ha1in 
. 5 -Tayin olunan ~~tte ~a~ş ye - de bulunduğundan dolayı hakarete 

nnde hazır bulunup ısımlennı kay • uğradığını oylemesine göre bu fık 
dettirmiycnler yarışa iştirak ede - r ya göre istiktap yapılması lüzumun 
mezler. oa ısrar etmiştir. 

Stadyumun inşasma 

başlanıyor 

İrfan Emin de buna, İbrahim Hak
lrının bu vcsaikin sıhhatini kabul et
nıediğindeıı ve diğer bir noktadan do-

Dolmabahçe stadı inşası için D le- layı da lüzum olduğunu ileri sürmüş, 
c!iye ile müteahhid arasında hazırla- istıktap istemiştir. 

:h uddeiurnumi, İbrahim Hakkının 
nan mukavele Vali ve Belediye Ilei., 
Doktor Lütfi Kırdar tarafından im· iddianameye göre böyle bir vasfı ol-

nıadığmı söylemiş, bu fıkraya göre 
zalanmıştır. Müteahhid 10 güne ka- i:.:t.iktnp yarnlınası lüzumu olmadığını 
dar s~~dı~ in~a sahasına d~il olan söylcmis, mahkeme, uhdesine funme 
İstablıamıre bınasını yıkmaga başlı- hızmetı tevdi edilen her şahıs memur 
yacaktır. Diğer taraftan İstanbul Be olmadığına ve iddian• mede ır.usarrah 
lediyesi stadyorna giden yolların tan- olan suç adi hakaretten ibaret bu -
zim ve islahına başlamak üzere bir lunduğuna göre bu .taıebin de ı eddi-
oroje hazırlamaktadır. ne karar uırmistir. 

ekzib mektubunun ayni pıınto harf
•rle ııe!':redilmemi!'I olmasında dn Hik
etin avrıca Matbuat kanumm:.ın 48 

nci mad<lesine göre tecziyesi talebin· 
e bulunmustur. 
İbrahim Hakkı, bu müt.'lleaya ilfl· 

e edecek sözü olmadığını söylemiş 
"'kili Etem Ruhi de, müekkilinin iç· 
mai vaziyetine ve tazminat talebine 
id söyliyeceği sözler bnlundıığunu, 
ıçlu avukatlarının da müdafaa için 
ühlet istiyeceklerine göre gelecek 

tlsede söz alacağını ~öy\emiştir. 
Ma11keme, avukat İrfan Emin ve 
ıad Ziyanın müdafaalarını hazırla· 

ıaları için muhakemeyi 26 marta bı· 
ıkmıştır. 
asın Birli~ lfa~·siyet Dh·am Kon· 

~·ab İsini Tetkik Etliyor 
Ankara. 21 (A.A.) - Basın Birli 

· Yi.iksek Haysiyet Divanı bu gfü. 
nkaradn Ulus müessesesindeki ye· 
nde birinci toplantısını yapmıştır. 
Divanın reisliğine Necib Ali Küçüka 
"Çilmiş ve içtimada Necmeddin Sa· 
•k, Nafi Atuf. Halil Nihad Boztepe, 
m~·iz mahkeme azasından Fuad Tuğ 
ı, Devlet f:iiırası azasından Avni Tü· 

"'l ve M'.ltbuat Umum Müdürii Salim 
iincloğan bulunmuştur. 

Heyet İstanbul Basın Mıntakası t. 
1rc Heyetinin, İbrahim Hakkı !fon· 
ılının meslekten ihracı hakkındaki 

lehi üzerine tetkikata başlamış ve 
•ı hususta delfül ve vesaikin celbine 
arar vermiştir. 

······················~··············· 
Filoryadaki yeni yapılan 

gazino ve kabineler 
Belediyenin yaptırdığı Filoryadaki 

1odern gazinonun altında 20 tane 
abine vardır. Belediye buraya yeni· 
"n 60 kabine ilave etmeyi kararlaş
ırmış ve buna aid şartnameleri ha· 
rlamıştır. Yapılan şartnameye gil· 
~ yeni yapılacak 60 kabiııe Beledi · 
eye 50 bin liraya mal olacaktır. Bun 
r, inşaatları plaj mevsimine kadar 
etiştirilmek üzere derhal ihale olu· 
acaktır. 

' ı~tanbul Le.azım lmıruıı 
1 Satmaıma Ko isyonu İlanları 

240 adet hamampeştemah alına· 

caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 25 mart 
910 pazartesi günü saat 15 de Top
ıanede Lv. amirliği satın alma ko -
lisyonunda yapılacaktır. Tahmin be
leli 144 lira teminatı 21 lira 60 ku· 
-uştur. Nümuneleri komisyonda gö· 
rülür. (727) (2155) 

• •• 
600 çift kundura kalıbı alıııacak . 

tır. Pazarlıkla eksiltmesi 25/4/194.G 
pazartesi günü saat 15.30 da Topha
nede Lv. amirliği satınahna komis -
yamında yapılacaktır. Tahmin bedeli 
960 lira ilk teminatı 72 liradır. Nil · 
munesi komisyonda görlilür. 

733 - 2331 

1 epebaşı dram 
kısmında 

Bu gece saat 20.30 dı 

Penbe sokak No. 46 
••• 

btlld.l Caddesinde Komedi 
Kısmında 

Gece saat 20.39 da 
'QERKES KENDİ YER.l:NDE 



FOSFARSOL. Kanın en hayati kısmı olan kırmızı yuvarlactklan tazehyerek çoğaltır. '!atlı iştah 1.-'nıin eder. Vücude dev&m!ı gençlik, dinçlik 'le' 

rir. Sinirler:! canlandırarak asabi bubnnları, uykusuzluğu giderir. Muannid inklb.a..zlarda, barsak tembelliğinde, Tüo, Grip, Zatürrieye, SıtıııJ 
oekahetlerine, bel gevşekliği ve ademi ilrtida..""a ve kilo e.lmakta ~yanı hayret faideler temin eder. 

FOSFARSOL'Un Diğer bütilİı kuvvet şurublanndan üstünlüğü DEVAMLI BİR SURET'!"€ KAN, KUVVh."T, lŞTlHA TEMİN ETMESİ ve ilk 
kullananlarda bile tesırini derhal göstennesidir. 

Muamele ve istihlak vergileri merkez tahakkuk şubesinden : 
Miikcllefin adı İştigali -Oh:ınnes Tabtabyan Düğme ve tokacı 

Moı:ıceri Fanil3. kumaşı imali 

Oskar Ounik Nikelfı.jcı 

Adresi 
--~~~~~ ~~~~~~-

Mahmut paşa Sfu;uri mahallesi 
İrfaniye <;arşısı üst kat 27 No 
Katırcıoğlu han 1 inci katta 

Galata Yenıcarni caddesı Zincirli 
han 

Tebligatın Esası 

!137 ve 938 Takvim yılı defter ve 
vesaikinin yıllık tetkıki için ib~~ı 
937 ta.kvim yılı deftcı \'e vesaiki· 
nin yıllık tetkiki için ıbrazı 
937 takvım yılı def ter ve vesaiki· 
nin yıllık tetkiki için ibrazı 

Yukanda isim ve adresi ile nev'i iştigali yazılı milkelleflcre lilzumlu tebligatın icrası için mahalline gidil· 
miş, halen iş yerlerini terkettikleri, ikametgahlarının tesbitinin de mümkün olmadığı tanzim edilen zabıt va
rakasından anlaşılmıştır. Keyfiyet 3692 sayılı kanunun 11 inci maddesi mucibince ilanen tebliğ olunur. 

'ı-~~-+--+--+--+--+-~ 
2,_.!,_;..-;r-+=-+-+~~~ 

Soldan sa~a: 
1 - Merhum ve büyük bil' tıb Us-

"2218,. • 

D:!let !>emiryolla~-lı~~an 1 
Muhammen bedeli 3500 lira olan 10.000 Kg. gresyağı 25/3/940 pa

zartesi günü saat "10.30,. on buçukta Haydarpaşada gar binası dahilin· 
deki komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 262 lira 50 kuruşluk muvakkat tem.inat 
Ye kanunun tayin ett~ği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar ko· 
misyona mUracaaUan lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler komisyondan para.su olarak dağıtılmaktadır. 
"1807,, 

• • • 
Muhammen bedeli 3189 lira 25 kuruş olan 7 kalemden ibaret 30800 

aded muhtelif cins ve eb'adda limba ve fener şişeleri 3 / 4/1940 çarşamba 
günü ~t "11,, on birde Hı:ıydarpaşada gar binası dabilinıkki komişyon 
taı-afından nçık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 239 lirıı 20 kuruşluk muvakkat tl'minat ve 
kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar ko . 
misyona müracaatlan lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

tadımız. • • • 
"2131,. 

2 - Sonsuz olarak. Bedeli Türk • İngiliz kredi anlaşmasından tediye edilmek üzere mü-
3 - Yumuşak değil· Bir nida. bayaası takarrtir eden takriben 400 adet koşum takıntı, 0000 adet me· 
4. - Su . Vefat etmek. not, 18000 adet menot pernosu ve 5000 adet çatal rondela pazarlık su· 
5 _ Müşteri . Bir nida. retile ve mlinhasıran lngiliz firmalanndan satın alınacaktır. 
6 _ Artistin vazifesi • Bir nota. Bu hususta tanzim edilmiş olan ~artnameler Londrada Türk Tica-

ret Ataşeliğinden ve Ankarada Devlet Demiryollan Malzeme Dairesin-
T - Cezir • Tersi bir edat. den tedarik edilebilir. Şartname almak istiyenlerin bu kabil malzeme 
8 - Gecelik külah. imal eden bir İngiliz fabrikasını temsil ettiklerini firma ismini vermek 
D - Esirler • Bir harf. suretile bildirerek, tahriroo veya şifahen yukarda. sözü geçen yerlere 

10 _ Sın. takib eden - Bir millet. müracaatları lazımdır. 
• Verilecek tekliflerin en nihayet 6/ 5/1940 tarihine kadar- Ankarada 

Yllkandaa aşağıya. ı' Devlet Demiryolları Merkez Dokuzuncu arttırma, eksiltme konıisvonu-
1 - En marul Alınan b&ŞTekili - na tevdi edilmiş olması lazımgeleceği ilan olunur. "2098,. 

Mevki. 
2 - Mürckkeb bir mastardan em-

rihazır - Bir nevi tuza.le. 
3 - Sarmaktan emir - Soy - Erkek. 
4: - Neticelendirmek - Büyük. 
fS - Bir nota • Namus. 
8 - Öksünneo.ln lhengi taklidiai. 
T - Temayül hissetmek. 

8 - Bir nida • Kışın yağar. 
9 - Kabul etmemek. 

10 - Usul. 
[Evvelki günkil. bulmacanıi& "4lıt] 
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Anknra Borsası 
20 &fart 1940 

Fiyattan Kapamı 

nclra 1 Sterlin 5.2375 
ew-York 100 Dolar 130.19 

Paris 100 Frank 2.965 

t
\:tilano 100 Uret 7.1025 
;enevre 100 tav. Fr. 29.26 
\.msterdamlOO Florin 69.1611 

l erlin 100 Rayişmark ._ 
rüksel 100 Belga 22.1483 

100 Drahmi 0.91 
100 Leva 1.69 
100 Çek kronu -. 
100 Peçeta 12.5325 
100 Zloti 
100 Pengö 24. 7975 
100 Ley 0.6225 

Belgrad 100 Dinar 3.2525 
Yokohama 100 Yen 82.565 
Stokholm 100 İsveç kr. 30.99 

oskova 100 Ruble -. 
ESHAM VE TABVlLAT 

Türk Borcu Il peşiı:ı 10.10 
1938 o/o5 ikramiyeli 19.80 
Ergani 20.-
Sivas - Erzurum 2 19.47 
Sivas - Erzurum S 19.47 
Sivas - Er?.Urum 1 19.47 
Rivas • Rr7.unun 5 19.47 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri 
Umum Müdürlüğünden: 

1 - Muhtelif eb'adlı cem'an 95500 metre yeralt! ve deni.zalb kab ~ 
loau satın alınacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 5000 liradır. 
3 - Eksiltme 2/ 5/940 perşembe günü saat 15 de Metro han bina· 

sının beşinci katında toplanacak olan arttırma ve eksiltme komisyonun
da yapılacaktır. 

4 - Bu işe a.id şartnameler idarenin levazım müdiirlilğündeo pa
rasız tedarik edilebilir. 

5 - Teklif mektublarının şartnamedeki tarifat dairesinde hazırla
narak saat 14 e kadar komisyon katipliğine imza mukabillı.ı.de verilmiş 
bulunması la7.ımdır. "2068 ,, 

lstanbul Gümrükleri BaşmüdürlüğündQn: 
( Gümrüklerde eşya sahlıyor ) 

Başmüdürlük, Haydarpaşa ve Ticareti Bahriye Gilmrükterinde mev
cut 339 kalem ve 316 lira 32 kuruş muhammen kıymetinde hurda de
mirbaş eşya ile Gümrük Levazım Tetkik Memw'luğunda mevcut 954 
parça 260 lira 94 kuruş muhammen kıymetindeki eşyalar 8/41940 pa
zartesi günü iiaat 13 de müzayede ile satılacaktır. 

İstekliler mahallinde eşyalan görerek sözü geçen gün ve saatte Baş-
mUdürlü kte komisyona gelmeleri ilan olunur. -

Mu•akkat teminat 23 lira 70 ve 20 Hra 25 kuruştur. ''2232., 

1 Askeri Fıbrikılır Satın Alm1 lom;sjlnu ili"l3n 

1000 ton lriikürt alınacak 

Tahmin edilen bedeli (200.000) lira olan 1000 ton kükürt Askeri Fat
rikalar Umum Müdürlüğü merkez satmalma komisyonunca 25 mart 1940 
pazartesi gUnU saat 14.30 da pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname (10) 

llira mukabilinde komisyondan verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan 
(11250) lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaiklc 
komisyoncu olmadıklarına ve bu işde aJakadar tüccardan olduklanna dair 
Ticaret Odası. vesikasile mezkilr gün ve saatte komisyona müracaatıan. 

(2058) 
• • • 

MUteahhld nam ve hflSahwa 100 ton hanım azot alınacak 
Tahmin edilen bedeli "26.000,. lira olan 100 ton hamızı azot mUteah

hid nam ve hesabına Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü merkez satın 
alma komisyonunca 26/ 3/ 940 salı gUnU saat 14 de pazarlıkla ihale edlloc."ek 
tir. Şartname "l,. lira "30., kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Ta
lihlerin muvakkat teminat olan "1950,, lira ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu işle ala
kadar tüccardan olduklarına dair Tjcaret Odası vesikasile mezkür gün ve 
saatte komisyona müracaatları. "2100,, 

lst.Lv. A. Sa. Al. Ko. Rs. den: 
Ordu için seyyar inutfak alınacaktır. Nümunesı Sirkecide Demırkapı

da M. M. V. Muayene komısyonu Rs. ne müracaatla görülebilir. İmale 
talib olanların mayıs nihayetine kadar kaç aded ve kaç kuruşu verebile
ceklerine dair tekliflerini 26/3/940 salı günü saat 14.30 a kadar Topha
nede 1st. Levazım 8.mirliği satınalma komisyonuna vermeleri. 

"726,, "2130., ez ;ıtC~ 

Snhibi : Ahmet Ccmaleddj .. 1 S.ARAÇOGLU 

· ~rh:..t 1üdürü: Mac:lt ÇET.IN ~ıısılrl:ğı yer: Matbuni .h.'btlzzlya 

Sıhhat Vekıl.letinin r ::>mi müsaadesini haizdir. lii:r eczahaııede bulunur. 

Dahili konforu alakndar eden en 
güzel ve şık mobilyalar ve bil
hasBa yatak, yemek, çalışma o
daları ve salon takımları. Bric; 
oyunu için Amcrıhan mobilyn
ları, her yerden müsaid şartlar 

ve ııcuz fiyatlarla. 

BAKER (Eski Hayd n) 1 ı 
Mağazalannda bulacaksınız. 

Adana Birinci icra memurluğun j 
dem: 

Halen ikametgahı meçhul Dırama 

mübadillerinden İbrahim oğlu B..ı ha
eddine ilanen tebliğ yerine kainı ol · 
mak üzere gayrimenkul malların açık 
a.tınna ilruu : 
Açık artırma ile paraya Çevrilecek 

gayri menkulün ne olduğu : 100 vo 

BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP 
ROMA TIZMA soôVI< 

..., 
ALGINLIGI 

ve bütün ağnlanm derhal k~el'·.1~;il· ıumunda günde s k~e aıınal>• 1 
• 

230 dönümlük iki tarla hissesi. ~ 
Gayrimenkulün bulunduğu mevlli, _......-:: 

mahallesi, sokağı numarası: Adaııa- =========-=====================:::::=============:.::-:..:::- -
nın Yalnııca köyünde. 

Takdir olunan kıymet: 100 döni.im- ı[ 
tük tarlanın beher 919 metre murab- 1 lstanbul 
baına "on., ve 230 dönUmlUk tarla 
hissesinin beher 919 metre murab • . . . . . . ııııl'll 

Belediyesi ilanları 
baına "8,. lira kıymet tahmin olun • İstımlakmın umum] menfaatlere uygunluğu tasdik edilJp Jc0 ~,-jıuıı 
muştur. 400 lira kıymet takdir edilmiş bulunan Beyazıt Camcı Ali maMh'~ ıO 

Artırmanın yapılacağı yer, gün, 
saat: Birinci artırma 1814/ 1940 per
şembe saat 9 • 11, ıkinci arttırma 

3/5/ 1940 cuma 9 - 11 de. 

1 - l::!bu gayri menktılün artu·
ma şartnamesi 14/ 3/ 1940 tarihinden 
itibaren 16 No. ile icra daiı esinin mu· 
ayyen numarasında herkesin göre • 
bilmesi içın a<;ıktır. İlanda yazılı olan
lardan fazla malfınıat almak ı~tıy~· 
ler, işbu şartnameye ve 94.0/16 dosya 
numarasile memuriyetimize müraca
at etmelidir. 

2 - Artırmaya i.']tirak için yuka· 
nda. yazılı lmrrı<>tin % 7.5 nisbeıin • 
de pey veya milli bir bankanın telliJ· 
nat mektubu tevdi edilecektir. (124) 

eski Hasanpaşa karakolu yeni Cümhuriyet caddesinde eski 74. yc:~n rı 
kapı ve .~a'!astronun 585 ada 12 parsel No. sunda mukayy~t b.~10 J .. • 
ahşap dukkanın mutasarrıflan olarak tapuca bildirilen Hurşıd tb .. 1 ı1 ıı11 
mial, HaliJ kızı Fikriye, Hurşid, Emin kızı Seher, Emin oğulları . 1 ~j]e· 
ve ~.med Tevfik ile Hurşid kızı Şükriyenin ikametgahları te~bıt edtıl 
m~ı~ındc:,:n 3710 No. lu kanunun 10 uncu maddesine tevfikan ıcab uıııll 
teblıg varakal8:rının bu .. ga~imenkule, . Bel~~ye . <!a.iresine v~, 02~6,, mahsus mahallıne 20 gun muddetle talik edıldıği ılfuı olunur. 2 
=========================================~ . • · le r• Istanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel lşletJile 
Umum Müdürlüğünden : 

'bi btl Takriben 68270 kilo tel, çıplak kablo, lama, çubuk vesaire gı 
kır malzeme mübayaa edilecektir. dıt 

Teklifler 2 Mayıs 940 perşembe gilnU akşamına kadar ı..evaztıtl 
iremize t.evdj edilecektir. 

Muvakkat teminat maktuan 5000 liradır. te\rıl 
Snrtnameler idarenin levazım müdürlüğünden para.sız olarak 

edilmektedir. . y111ı 
.. t~~~kliler!!l şartname almak üzere levazım müdürlüğünde koınt 

katiblıgıne muracaat etmeleri. :~--'.:_;;...-' ~ 3 - İpotek sahibi alacaklılarla di· ---:=::::::--- _.., 

ğer alakadarların ve irtifak hakkı =•ı-•••••••••••••••••••••••--1~1 sahihlerinin gayri menkul iızerindcki 2 

haklanru hususile faiz ve masrafa da- Dıniz lnazım . Satınafma Komisyonu ilanıan _.-
ır olan iddialarını işbu ilan tarihin - ıcllO 
den itibaren yirmi giin içind" evrakı ı 1 - Tahmin edilen bedeli -;;93854,. lira "64,. kunış otan 963~600 J<ıı.· 
müsbitelerile birlikte memuriyetimize ekmeğin, 3 Nisan 1940 tarihine rastlıyan perşembe günü saat ll de 
bildirmeleri icab eder. Aksi halde palı ?.arfla eksiltmesi yapılacaktır. . l<O-
haklan tapu sicilile sabit ol.ır..adıkça 2 - İlk teminatı "5942,. lira "73,, kuruş olup şartnameın hec güıı 
satış bedelinin paylasmasından hariç misyondan "47~,, ~uruş bedel mukabilinde aJınabilir. . eı:W 
kalırlar. 3 - 1.steklılerın 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzıOl ,,. 

,1 - Göstenlen günde artu maya 
iştirak edenler artırma şartnamesini 
okumuş ve lüzumlu malumat almıs ve 
bunları tama.men kabul et.mi~ a.<l ve 
itibar olunurlar. 

cekleri kapalı teklif mektublannı en geç belli gün ve saatten bir sıııı.t c ıı· 
veline kadar Kasımpaşada bulunan. komi.syorı baakanlığına maJcbUZ JJl 
kabilinde vermeleri. "1954,, ~ 

r- Öksürenlere: Katran Hakkı Ekrem -:J 
= +Hakkı Kntran Pastilleri de vardır_.-

~--~- ~, 

İstanbul Koınutanhğı Kurmayından : .. ı; 

5 - Tayin edilen zamanda gayn 
menkul üç defa bağırıldıktan sonra 
en cok artırana ihale edilir. Ancak 
artırma bedeli muhammen kıymetin 

yüzde yetmış beşini bulmaz ve.fa sa
tış istiyenin alacağına rüchanı olan 
diğer alacaklılar bulunup ta bedel "5~0,. Y'.~t~kh Askeri Hay~a~pa..'}a hastahanesine 100 : 

. . retle bır kalonfer ve su makınıstı alınacaktır. 
150 }irı& :.ı 

bunların o gayd1 menkul ile temın isteklilerin K lık Il. Ş. sine müracaatları. "224'1·· 
edilmiş alacakehların mecmuundan ===-- -- -~ 

fazlaya çıkmazsa en çok artıranın 1 ı· b l M t k L. R • ı·"' • d 
taahhüdü baki kalmak Uzcrc artırma starı u ıın ı a ıman eıs ıgın en : . aıı· 
on beş gün daha temdid ve on bt:şin-1 Ahırkapı aı;ığında batık Marivalyano vapuru enkazının ihrr.c.t .. tıır 
ci !!linü ayni saatte yapılacak artır- relilc lin_ı8:nın tcm.izlelliri~esi kap~lı zarf usulıle eksiltmey(• konr.ıll{.:ı'~ 

b . . • ~ Bn ışın tahmm bedelı 17,500 lıra ve %7,5 muvakkat tcmı.ıat~ r..~ • 
matla, bedelı satış ıstiyeııın alac::ıgına hra 50 kul'uştur. 1hale 30 Mart 1910 cumartesi günü saat 12,SO ..,.a ~11" 
rüçhanı olan diğer : lacakhlarnı o tanbulda Gal:ı.tada Mıntaka Liman Reisliği binasında müteşekkil J<cı111ııa.· 
gayri menkul ile tcmuı edilmiş ala . y~:mda yap1ı}acak~u· _lstekl~le_rin teminat ~akbuz _veya ban~a ın~t~:ı.lll' 
cakları mecmu undan fazlaya çıkmak ~ıle ve ~u..ı ~:e tıca~_-ı vesa:_kı ~~utcberelerı ve bu ışlcrde ehlıyetlefl birli". 
şarlile en çok artırana ihale edılir guna daır .Munakalat Vckaleı.ınden alacakları ehliyet vesikalar~le nit 

8 .. 1 'b. b l 1 ld a·ı .1 1 · te teklif mektuplarını mezkür günde eksiltmenin açılma saatındr;1 iflti• 
oy e ır cc e e e e . ı ~e7.sc 1 ut e saat evveline kadar komisyona tevdi etmeleri ve şartnameyi aıma. 

yapılmaz ve satış talebı duşer. yenlerin her gün idare şubesine müracaatları ilan oluııur. ".ı033~~- :/"' 
6 - Gayri menkul kendisine ihıı le :;;.;..--

olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet içinde parayı vennezs,, ihale 
kararı f esholunarak kendisinden ev· 
vel en yUksek teklifte bulunan kimse 
arzetmiş olduğu bedelle almağa razı 
olursa ona, razı olmaz \•cya bulun· 

İstanbul Komutanlığı Kurmayından : r 
cıı•ıı 

J .anbul K. lığı Kh. da münhal bulunan muamele ve hooab rn e;ıJlıır· 
lu~.larında i:;tihdanı edilmek üzere mütekait veya ih. sübay ve nı 
lardan isteklilerin K. hk 2. Ş. sine müracaatları. "22~ 

Sultmıalımed 3 ihıcii Sulh llul~ıılc flcJ.lcimliğitıdcn: • mazsa hemen on beş giin müddetle ı ,,. 
artırmaya çıkarılıp en çok artırana Davacı Mehmet Levent vekili avu- va oğlu ApostoJa ilanen ar~u.ıah1'"' 
ihale edilir. İki ihale arasındaki fark kat Ahmed N:.ır To1un tarafından davetiye tebli~ edil?~ği hnld~ :IIl1c· 
ve geçen günler için l( 5 elen heı:ıab 1st. Gedikpaşada Hamam cadc!csinde meye gelınemış ve ıtıraz dahı t1 11!1.· 

' Jd ~. d .. .. ddC e olunacak faız ve diğer zaıarlaı ayrıca Nev'iye sokak No. 13 de Eve::tiya ve mış o ugun an ongun mur-ine v6 
hükme hacet kalmuksızıH memuriye- E d k . ~~ 'k y . y k. nen gıyab kararl:::.rı:ıın teb ıg ·ııiııe r o sıya, ~~arı u, orgı ova mı . 
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timazce alıcıdan tahsil olunur. Mad- vesaı·re aleyh' . 9.,9 n 83 9101 muhakemenın de 1/4./19 1o ı , ıerıne v ı" ve .. elif . il .. aat de (133) musa paz().rtcsı g nu s · ırı11ı 
Gayri menkuller yukarıd,il gösteri- 69 No. iu dosy~ ile açılan izalei şüyu talil~ma mahkemece karar ver~eı:ı ~ 

len 18/4/1910 tarihinde Adana 1 inci davasrnın yapıunakta olan muhake- olduğundan tarihi ilandan itiba.r ,. · 
· d h · d ı d · · - · u1" lcra memurluğu odasında işbu ilan mesın e ısse ar ar an olup ıkamet- gün zarfında itiraz edilnıedıgı . 

ve gösterilen artırma şartnamesi dai- gahları bulunamıyan lstavri kızı dirde gıyaben hüküm ve karar ve 
resinde satılacağı ilan olunur. 940/ 16 Marya ve Anastas <>ğlu Bodoa ve Sa~ rileceği ilanen tebliğ olunur. 


