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ıw 
b• aflık Balkanlarda ıtar 

• • 

j ·OKUYUCU ~ Şehir Meclisi dün B •• ~e=~1r:! .. . :~ • f • tf • bir şekilde mesa.1S
1 uı.~ iÇ ıma e 1 dikten sonra, Yugoslav ~~ 

Delibaş Mehmet, kafilenin önünde Ruhsatiyesiz bina· 
azametle y6rüyordu yapan mimarlar 

D. I YQR Ki me.rkezinde dört BaJ,ka.11 ~ 
Çok geçmemişti aradan, ~min ho-,hükmil mu olur ki? 9örUrsüıı ~di Birer sene iş yap- 'l Kartalhlar köy yatl Nazırının almış oldoklaJ'I n~,1'1' 

ca, artık sarayın yardakçılıgını ya • nasıl duman attıracağız Konyadaki • • • ra.t, Avrupa.da. umwni P1 ·~ \f 
pıyordu. F.ski miskinliği kalmamış, lere. Hepsi de delik arıyacak sokulup maktan menedıldıler Bir felaketzedenin mektebi istediler mü.said bir intıha te\·lid ~yıe;;r1 
yüreğini kanlı Umidlerle dolduran is- sinmek için. İstanbul Belediyesinin yaptığı tef- haki şikayeti İstanbul Şehir Meclisi dün reis ve- her taraftan memnuniyctı g ştır· 
yancılığın verdiği gurur ile rastgel- - Deme be .. bu kadar tltek mi ki tişler neticesinde Belediye İmar MU-

1 
kili Necib Serdengeçtinin riyaseti al- tefsirler yükselmeğe başlaJJll. 

diğine böbürlenip kurulmağa başla- bunlar?.. dürlilğü tarafından musaddak proje. Eskişehir Zeytin.zade otelinde tında toplanmıştır. Sabık celsenin Bu arada, en ziyade ~tıgi 
mıştı. O da dileğine kavuşmuştu. Hak - Ne sanıyon ya!.. ler hilafına veyahud müsaadesiz m- ı Erzincan fel!ketzedelerinden Ze- zabtı okunduktan sonra Kartal azası den aokt.a, halihazır ha~~ı~e eıtt" 
halife hUkfımetl teşkilatında o da - Hiç asker yok mu ki Kon~? naat yapan bir çok mimarlar tesbit keriya Yönel imzasile bir mektub Şerafeddin meclise bir takrir vermiş· olan memleketlerin a,ksulaıtl 

V nl da bızden ç aldık. Bu felaketzede vatandaş .. kuvvetli bir baş olmuştu. - ar amma o ar . olunmuştur. Bunlar arasından arşı- tir. Takrirlerden birinde §()yle den _ dir. :ırd',. 
İ§te, Çumrayı basan lsyancılan, yana. kapıda Yenikule sokağında ruhsatiya yazdığı uzun bir mektubda hull- mekte idi. Burada, bilhassa, Balka°!.rtıı t> 

Konya valisini şaşırtacak, mtldafaa - Ya zabitleri?.. bilA.fına bir eve yeni bir kat ilbe e- saten diyor ki: "Şile ve Üsküdar kazalarında köy yat sahası prensipini ileri ~u .ııtt4:' 
ve mukavemet vasıta ve imklnla • - Ne edebilirler ki tek baela-_ den mimar Mehmed Ali, Şehreminin- "- Erzincandan aldığımız mu- maııyanın vaziyeti dikkate ~)ı'ıf !> 

h · 'k ·ı Esk'eu>h're kad yatı mektebleri olduğu halde bizde ı te · ..ııı nnı unutturacak kadar, bilyUk ve teh nna. Karşı koyan olursa kesenz se- de Cami sokagıw nda kalfa Hüsnü, Tak- acır vesı ası e ı~ ı ar Alman resmi mehafili, ınu .. ! .. . t(". 
k. ld" B d usulen vilayete yoktur. Böyle bir mekteb tesisi için gu , ~ıı 

ilkeli gösteren nahiye mildUrü KA.mil sini. Bu da düşünülecek şey mi ı ?. simde ruhsatiye hilafına inşaat yap· ge ım. ura a tetkikat yapılmıa ve Ebillhüda köşkü man gazetelerinde göriildU r,(lil"' 
efendi, baskının verdiği eaşkınlıkla - Şimdi biz Konyaya girince ne tıgın· dan dolayı mimar Gorbon ve müracaat ettim. Vilayet bizi üçer "" le Balkanlarda. sulhün id. nnıe ..:ııi it 

bih ed ği ? b. lira vermek suretile başından 'muvafık görülmüştü. Kaza için çok ·etler .. · degıw·1, babası Emin hocanın ten · ve ece z ·· _ . . Şehzadebamnda mühendis Saya ır ğini görmekten memnum) 
- ı.-~ d haizi ehemmiyet olan mektebin tesisi 11 telakkilerinin tesiri ile ve bile bile yap - Hükfımet konagını ele geçınp sene iş yapmaktan menolunmuşlar - sav ı. İ"in bü+""ye tahsisat konulmasını ri- har ediyor. ......'1.P.te~; 

mıştı. O da, isyanda bu işi Ur.erine al- bekliyec~z. dır. Zelzele felaketinden hayatları- !1 '"Y" Fakat, bn sırada bazı "-- ,.,, 
mıştı ve hakikaten vazifesinde mu - - Sonra?.. nı güç bela kurtaran yavrularım- ca ederim.,, yine Türkh•e halckında ba.Zl ' f" 

So da, ı .. • b'-ı- ağalara tes D•NlZLJ!RD• 1 11 beraber otel köşelerinde sürü- Bay şerafeddin ikinci takririle de • ri k-'- ·orl~· ... ., vaffak da olmu§t.u. - nra ~ı u.uu. • 1:. Q neşretmekten ge a.uuı) ,, ~11"" 
Delibaşı Mehmedin dönUk başlı a- lim edeceğiz. ş· k . H . nUyorum. Bu elim vaziyet karşı- Kurddoğmuş köyünde su bulunmadı- hakika, Berliner Boersen .. '~;ıl 

labacaklardan ve birtakım asker k~- _ Hükllınette polis, jandarma yok ır etı aynye Ücretle- sında açlık ve sefaletten öleceği- ğını, yakın mesafelerden buraya su gazetesi, Türldyenin rolü ii1t 
çaklanndan mürekkeb olan bu boz • mu ki?... . . rini indirmiyor miz muhakkaktır. Alakadar ma- getirilmesini istemiştir. Takrirler ka- durarak ezcümle diyor ki: . ~ 

V 1 k la lmUkl top cu kamların nazarı dikkatini celbe- bul olunarak alakalı encümenlere ha- 1 t1et1 gun sUrUsil, gecenin karanlıkl. arı için - e ev ı o • erız u • Denız· nakliyatının ·u·cret tarifeleri- "Belgradda, garb deve o~ 
ğun derek sefaletten kurtulmamıza vale olunmuştur. Meclis salı gun" ti top . .. · lt.' d .. 

de yUrUyor, ilerliyor ve hır taraftan u. nı· tetkik ile tesbit edecek olan tarife !anacaktır. setinin n:çık denızi uzerınc ~ .. ııı ., 
da teakı'laAtın süru··ye kattıgı şe - - ···· .... t 1 m&ı.H. n an ara. :-v ytan Orası kolay emme delalet buyurmanızı saygılarımla -•· içi Balk bit flı"1•·~ 

' "' . . . . komisyonunun pazartesi gunu op a- d"l · . .,, al 
lar tarafından körükleniyordu. ~a • - Em~C:Sı. var mı b~ .1§~ fileni nacağını yazmıştık. Diğer taraftan ı enm.,, Z. Yönel BZLEDIYKDK' kin ~ahillerinden epey uz ~ 
vallı cahil ve gafiller hiyanete, cma- Hele şu dilının altındakını dı baka- ş· k . H · . . .. tl . olan Türk balonunun, Bali{~.-"" 

ır etı aynyenın vapur ucre erın - ti~J 
yete ve sarayın arzu ve menfaati için yun. . . . . de tenzilat yapılması için yapılan te- Yeni Sabah - Aldığımız mek- Taksim gazinosu blt.araOığına, Çanakkale is ·il' 
öliline sürilkleniyordu. Fakat, yürü - - Bızım ~ların bu ııı başara· şebbüsler şirket tarafından reddedil- tubun hülasasını yukarıya dercet- k . tinden bir tehlike geınıcrJ1~ ı/ 
dükleri yolun lkibetinden, takib edi- mayıp hilkmil elden kaçıracaklann- miştir Şirket halka yapmış olduğu bir tik. Bu vaziyetin süratle tahkik Şİ r eti milli sula.r dahiline getiribıt 
len hakikt maksad ve gayelerden ço- dan ço~ korkuyorum. ben. . • çok k~JayJıklardan sonra biletlerde clunması icab eder zannediyor ve Taksim gazinosunu i§letmek için her ,,ey yapılacaktır.,, ... _jf ~ 
ğunun haberi yoktu. Taassublan '8h - .Hıç öy~e eey mı ~1~ ki. Ağa- de tenzilat icrasının mümkün olmadı- hadiseyi alakadar makamların na- 90 bin liralık bir eirket tesis olunaca- Bu yazılardan da gö~erJ 
landırılan bu gaflet yolcuları, yol U- lar bıtemamıha her şeyı düşUndfiler. w ·ıdi . zarı dikkatine arzeyliyoruz. ğını yazmıştık. Belediye bu şirkete hile, Almanla.rın, Türk dııoi{lY""j 

B. K "di · · tez ~'-'-dık•-- gını alfı.kadar makamlara bı rmış - ,,, 
r.ıerinde rastladıkları her yaylanın ö- ız onyaya gı P ı§ı glLlllA wau • %30 nisbetinde hissedar olacak ve ve dola.yıslle Balkanlda.rın ~ ,. 
nünde biraz duruyor, bağın9ıyorlar- sonra, kurulu düzen hepsi yerli yeri- tir. • • IKTISAD iŞLERi 1 safi karın o/08 den fazlasını alacaktır. Harb sonundanberi yavaŞ Y"'t~ 
dı. Daha doğrusu bağırtılıyorlardı: ne g~c~k ve o dakik~dan. sonra, MOttefıkl~r bızden vapur K h ·ı . ) Dün Belediyede, teşekkül edecek her türlü muhalif harici tesir~ 

- Şeriati kurtaracağız!. artık bızım hU~Qmet h~ :nırecek. kırahyorlar . a vecı erın top anhsı şirketin nizamnamesini hazırlamak i- büslerine rağmen ortaya e!J{~ ,I° 
- Padişaha karşı geelnleri yaşat- - Demek, bızden sonra ~şı _çevire- Müttefikler Akdenizdeki nakliyat Kahveciler Cemiyeti dün senelik çin bir hissedarlar toplantısı yapıl - lan Balkanlar zihnlyetinl h~lf 

mıyacağız!... cek olanlar da.hazır, öyle mı kı ~ca~? işlerini kolaylaştırmak için Türk şi - toplantısını cemiyet binasında yap • mıştır. mamı, olduklan zahir bolu 
_ MUlkUınUztl, şereflmizl çiğnet- -:-- Elbette -~~en. Saraydan ~ıce ış leplerini kiralama~a. devam etmekte: mıştır. Toplantıda ilk olarak geçen Serseri hayvanlarla dır. ~ 

miyeceğiz' ehli ve babayıgıt adamlar geldı Kon- dirler Bu hafta ıçınde Paşabahçeh . k üteak· Bu arada. Türkiye kendi rrıo,ııttl' 
KA~ı:r·l·en· tepeleyı·p gebe .... --e • yaya, biliyon mu sen?. Cemal.in İnal şilebi de Fransızlar ta- sbeenenın raporu tlo u~muş v~. mk 1 ı- mUcadele i JJl" 

- ~ '"IA::\; ö . . n ruzname zenne mma ere er t b 1 Beledi . h" d hT d ratım, istiklalini, ve hür b r .,~ 
~ .. ı - Yaaa!.... yle ise ıyı. fından kiralanarak Marsilyaya hare- " . . . . . stan u yesı şe ır a ı m e sahih olduğu her türlü huk1.ılı :ı 6
"'··· d alar edi - Ne sanıyon ya? .. Hiç bizim a- ket etmi Ur yapılarak yenı ıdare heyeti ıçtimaı ya serseri hayvanlarla yaptığı mücadele ıJJl•· 
Bu feryadlardan sonra, u • . .. .. . . ? Ş • pılmı~tır . k ·r . . K~ . lihiyetlerinin mohafu.nsı z ,UJ ~ 

li uğultulu tekbirler alınıyor ve ğalara bırakırlar mı kı butün ışı . . Şimdiye kadar yalnız Fransız va· :. · yı te sı etmıştır. anunusanı ayı zar müteyakkız ve bilhassa teca1 rtf 
h:~ kafile tekrar ateş ve hışım 88• Delibaşı M:h~ed, kuruntudan kur pur kumpanyalarından Mesageri Ma Yapak ihracatcllarımn fmda 380 kedi ve 1400 köpek itlAf o- rlni taşımıya.n bir zihniyetle ~!ı I 
arak yola devam ediyordu. tulmuş, sankı -~l kokusu almış az- rltim, Türkiyeden beş şilep kiralamı!" toplantısı lunmuştur. ediyordu ve bugün de btı noIW"' # 

ç Delibaşı Mehmcd, kafilenin önünde gın bir kurt gıbı haydudJaşmıştı ar- tır. Bu vapurların biltün masraflar Yapak ve Tiftik İhracat Birliği Sari hastahklara karşı zannı de~1}tirmemiştir. ~~ 
azametle ilerliyor, ne§eli ve ümidli tık. N_ara atıyo1:': at oynatıyor, bo~ • Fransızlara ait olup yalnız müsta.hde diln Ticaret OdasJ konferans sa- iedbirler Belgrn(l konferansının mu,-aff 1 
gibi gör11nUyordu. Fakat, bu işe baş- gun silr11süne curet ve cesaret dagı- min ücreti vapur sahiblerine aittir. !onlarında bir toplantı yapılmış, fa - Belediye sari hastalıkların zuhuru- ti diğer Balkanlı devletlerin. d; tf 
Iamış bulunmak ve bir sUrü bozgun- tıyordu. Gemiler için saç l<at müzakerelere başlamadan evvel na mini olmak için mücadeleye de - meyyi;,, pn>nsipleri esas atı~ 
ca baş olmakla beraber için için üzU- 1 Sabah yaklaşSankmı~ı.KÇoband yıldızı bulunamıyor bazı formalitelerin ikmali icab etti - vam etmektedir. Son hafta zarfınd:ı lemis oldııldarını göstermiştır· ~j' 
ıu d K kara bir cahil olmak ı vavklanmıştı. 1' onya a oyna- ğinden re·a Attar K · t 1 tını b .. tün "ti akli b · Türkiye, Alman gazetcsiP~'.:ııı' 
l 

ybeor ube. ~Pri ·1 b . i affa- jnacak faciayı anlayıp da, Urkmliş gibi Harbden sonra baş gösteren demir . ı .. ~nm o~ an n u vtresaıl dn nfyektve dilin~ skmtedien:ıa rııJ""" 
a ra r gı §ı en u ış n muv • t't . d 0 .. w.. d • 1 1 ve saç buhranı devam etmektedir. Ge başka bır gune tehır edildigini bil. ve tiya o ar eze e e e e r. di!o>elcri iyi lmnıya.mama.k 'tıılll' 

ki etle neticelenecegıw'ni hiç de ümid i ı nyor u. ogun ogu yanı yo yo . . . . . . . . . .. .. .. . K d h 1 d il rl .. ·· düvü g·bi bttarıı ı!r 
y. . v ag"arıyor yıldızların birer birer feri mılen tamır ıçın ıcab eden uzun saç- dırmıştir. Bu toplantının onumuzdekı a in amam arı en, e ,.ur ı; 1 ı11 

etmıyordu. Acı bır şUphe dımagını ' 1 b 1 d ğı h · t d hafta .. d . Ti Od k 1... i uzaklaşan ,.e hele Balkanıarırt L~· . kaçıyor, titriye titriye soluyor ve sö- ar u unama ı ve anç en e sa- ıçın e yıne caret ası salon- ço r ::>m ş a.ıı il'. p 
tırmalıyor, hAll tereddUd içınde kıv- w . 1 d w . . b" k 1 1 d 

1 
v .. w .imi . . ti . d k dm t.erek menfaatlerine uymıy 11,, 

rd B. 1 k - . . nUyorlardı.· Kumköprll baglanndaki tın a mama ıgı ıçın ır ço vapur ar arın a yapı acagı ogrenı ştır. Yapılan tetkikler ne cesın e a hangı· bı"r ,.a.,..·,·et nJmış de~ı!flo.• .. , ranıyo u. ır ara ı , sa.gı gerısın - b' V'.'V'v - - - - - - - - _____ . . . • •• ., ... v ,, 

de gelen Çumralı Hacı Hasa.na ses • horozlar avaz avaz bağınyo~, ~ırpı- tamir edilememekte ve arız~ ır su- POLİ~~~v. - ----w v v ~ - hamamlarının çok pis olduğu anlaşıl- Balkanlara. ve dolayısile iİ ,rr 
lendi: nıyor ve kenar mahallelerdeki köpek- r~tte sefe~e çıkmalarına musaade e- · mıştır. Bu hamamların devamlı kon- dudlı\nna. gelebilecek her t~ıc ~ 

- Hacı be, biraz sokul hele. l~r acı ~cı uluyo~ kaçışıyorls:dı. San dılme~tedır. . ~- Semplon ekspresinin trolü belediye müfettişleri tarafından lft. teşebbilslerine ka~ı koptlY 
Hacı Hasan Çumranın ağaların - kı, hal lısanları ıle, şehre dognı akıp Vazıyet bu şekılde devam ettigı tak k. . ti ~ yapılamadığından bu kontrolün bele- rile mütelıaru olmnstur. :1 1 

dan ve hacılığı, hocalığı kendine si- gelen m~sibet selini Konyalılara Un- dlrde Mıntaka Liman Reisliği bu va- ma lnlS 8wlr Surette diye ebeleri vasıtasile yaptınlması ka Bugiln, Balkanlılar 0 ~ckil"~f 
per edinen becerikli zorbalanndandı. lö~or, aglıyorlardı. Baykuşlar da boş purlan sefere çıkmaktan menedecek- yaralandı rarlaştırılmıştır. Jeşllc bir ktitle U>şkil etn1e1'tı;ı 

i UrUsU ün k.'rUk U haşıl !durmuyorlardı. Onlar da, ardsız ve · B t kd. d d b' kli b h _ ........... - ........ ___ .. ki, Avnıpanın hu mıntatınsı11& :J 
Bu syan ~- . n ... ı_.: Aç . ı- • arasız haykırıyor etrafa şeamet sa- tır. u a ır e. e uhır na ldy.e u ra- Dün saOOh Sirkeciye gelmekte olan it iP" 
ğını da o ~enne cu.&UUJU· ynı za · çıyor, savuruyorlardı. nı başgöstermesı m teme ır. semplon ekspresinin makinisti 20555 ArnavutköyOnde yangan ancak harlçt('n glrehilecel< .ıı ~ 
manda, Delıbaşı Mehmede ~e ~ ho- Azgınlar sürüsü de, &e]ıre giriyor, KömUr buhranı sicil numaralı tS7 Yaflnda .Mehmed, Arnavudköyünde birinci caddede g«"lmiştir. Bunun i~in, gün~tıll-/ 
cahğı yapıyordu. O da cahildi amma K vlu Sa K • L. I d k" ürü b h Cahidi ta nf ld ğu 90 de, eğer bu taraflnrda bir sıl:ı d ti 
del.ıbacıtan bı·raz daha kurnaz ve dil- atırcıog , man ve agnı pazar- ıman ar a vapur om u ram tren Yeşilköyden geçerken, makine n mu sar o u numa- disc "ıka""n bunun mesull~'tı; ,1' 

~ 1 n K k kah i . .. .. .. d .. rt kt dı K ·· · 1 k ~ . . b tut " .. ~.. ri " zenbaz bir adamdı. Delibaşa çöken da~ı yo ı_ e 
1 
ay~ çıOnl v~ nı~ om:;- gun en gune a ma a r. um ve üstundekı kömür tenterini açmak is- ra ı argır evın acası uşmuş ve tUn kuvvflt ve fcdaknrbkla ~'f 

durgunluğun pek çabuk farkına var- ~n geçıyor ~ 1
• ar a, ep ır çakıl yı~nları ile ~zı kapaı:a~ ~o~- ~rken mü_vazenesini kaybederek Ye- derhal söndürülmüştür. Yangının se- tanlarım miidafaa e<ltcek nııl ~I 

mış, 0 da kara bir düşünceye dal - ağıman. tek~ır alıyor, balkı u~andı- guldak lımanı hlla açılmadıgı. ıçın ı- şılköy geçıd mahallinde lokomotiften bebi hakkında tahkikat yapılmakta. - tara. de~il. fakat hariçten h1r.ı ~' 
tı A/!,anın ken..:ı=-ıne a.wrlendigıV•ni nyor, hıslerı gıcıklıyorlardı. Boylece çeri hiçbir gemi girememekte bu se- dtişmüştUr Bu düşm t• . d dır tatmin C','lemek l"in han>J{ett.ı .J mış . 6 w.:s _,., Azi . cadd . d W hükQ ' . e ne ıcesın e, . .• ., ,,.. 

e a anına 1 

!aştı ve ağanın yüzUne baktı. 
- Hayrola Mehmcd, bir diyeceğin . , 

mı var ... 
- Senin aklın daha eriktir, nice 

törUyon sen bu işin sonunu!. 
- Nice olacak filen. Elbette ki ha-

yırhdır. Padişah bizden yana olduk-
tankelli geriye kalan Uç buçuk kişinin 

r. ,..__ 
Yeni Sabah 

ABONE BEDEIJ , . -Tlrktye lonelıt 

HNILIK 1400 Kll"'f 1700 KUPUf 
1 AYLIK reo • , .... • ı : 1 AYLIK 400 • 900 • 
1 AYLIK 150 • IOO .. il 
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}§itince, birden sıçradı, tez bir hare- zıye esın en .geç . e:• . · beble nakliyat kiiçilk motörlerle ya- zavallı makinist, muhtelif yerlerinden Bar kavgası miş olan Ballcan harici bir 5 ) 
. met meydanına geldiler, ıçınde bır - . . . v 

k Ue h yv bır tekme kaktı yak ka h d .1 il """" j dar b pılmaktadır. Motörler de naklıyat fı- agır surette yaralanmış sıhhi imdad T 1 b da D . b k v da ald ol8('aktır. 
0

,.1 ç a eme ı e ç ""'il an ma u- . . • ar a aşın emır aş so agın Sı\ ıfl' ~ 
lunan vilayet dairesi karşısında sat yatlarını mUtemadıyen yUkseltmekte- otomobılile Gureba hastahanesine oturan ve Sakızağacında kömürcillilk Dr. Reşad ••-' 
tutup at...,e gı"riı:ı.tı"ler. dtr. kaldırılmıştır. ••••••••••••••••••• .. ••••• ... ,.... .Jı 

_ :.- eden Mustafa oğlu Sabitle çalgıcı A- Bir eroinci yakala'1" "' Artık, gun·· ıaıyordu. Silahlar patlı· Limanın ağzı temizlenmediği tak · Makinistin birdenbire yok oluver- b Mes d da y · d --tel': 
~ k ra u arasın , enıçarşı a Hal. vl Ş f dd" FeneJ" O' yor, biler bağırışıyorlardı: dirde bir iki gUne kadar mevcut sto - diğini gören ateşçi treni idare ede _ d d . ım og u cra e ın u;. 

Gar on ana salonunda bır kavga zerken vaziyeti "Üpheli görUlJJl ıı1' - Şeriat isteriz!. lar da tamamen eriyecek ve vapur rek Sirkeciye getirmiştir. k M d Sab"t· dal il ~ 1111 
çı mış, esu • ı ı san ye e zeri aranınca bir paket eroin toi' - Kuvayi milliyeyi istemeyiz. kömürü buhranı daha §iddetli bir şe- Hlldise hakkında tahkikat yapıl • b d 

1 
lı teda ıc e 

P di h v di 1 k'l l kt aşın an yara amış, yara vi al- muş Şerafeddin yakalanara - a §a ugruna, n yo una ca- ı a aca ır. maktadır 
1 

d ' · 
• · tına a ınmış, Mesu yakalanmışbr. le beraber adliyeye verllmiştır· nımız kurban?..... Limanda sıs il~ 

. ~ • . • . . . . .. . . Dün sabah yine limanı k~ın bir sis 111 1il1111111111 ili il uı Hl 1,,, 11111""ilil"1111111111111111IU111ililm1111mlIUlll11111111il"'m111"'"11111111111111111111111111UIil111fil111 111111111111111il111 ıııı 
1335 yılı bırıneıteşrının uçuncu, tabakası kaplamı§ ve bu yüzden va-

~:!in::a;ıık~~~~r!ıldızda, Ci~ pur ~fer1eri bir müddet için aksamış- ş E H ı• R H A y A T 1 
"saı 

1 
oş da b" . d ~y~ na . tır. Sıs Boğazın yukarı kısımlarında 

zır on arın n ınn e, gunun elı v • 

kanlı hakanı ve alçak damadı karşı- kesif oldugu için Yenımahalleden bi- il~ 

lıklı ot uru yor' gü lilşe gül il§e konuşu- ri nci ve ikinci 
1 

• ~ey ~~z~~ yuk~ ia- 111il11111il111111il111111111111111111il111il1111111111111"'il"'m111111111ilırritilili1111il11111il11111111111111mm111111111111111111111111111111111 il il il 111111 "'ili ııı~ 
yorlardı. 7.eynelabidin hoca, kayına- kelelerden de bırıncı, ıkincı ve UçüncU Ah Af d" r .. . oll j'~ 
kam Zeki ve yabancı bir yüzbaşı ile postalar yapılamamıştır. şu ro ıt merkadJeriıı.iıı tötstllü kokulan, lar. ~te Cümhunyet, Tan, S tJ~ 
yine yabancı bir istihbarat servisinin Yeniköyden a.şağı iskelelerde bütün A Jma.ıılann mefhur blr efs. mahkeme &alon.unu Esad Mahmud gra.f ve Akşam g~etelerl ,"rfıl' tı' 
eefi de birer koltuğa ilişmişler, göz. postalar yapılmakla beraber iskeleler- neleri vardır. Gii7.el bir de- Kara.kurdun aizmdan çıkan heye- tin Demetriyosu gıbl fedıJdi , 
terini Damad Paşaya dikmişler, söy- de rötarlar husule gelmiştir. niz kızına. bakmak ölümle nettoele- cıaıılı sözlere ka.np.rak doldurdu. diyorlar. ~" jfet 
lediklerini dinliyorlardı. ~ nen &eaınetll bir harekettir. Fakat, Semih LOtfj, kapatma paraslle Doğrusu ı;u Afrodlt yaıı1-

Mevzu, tahmin edersiniz ki, Konya MÜTEFERRiK ı hiçbir gemici de onun önünden ge-- geçinen Jigolo gibi, Atroditbı, ya- mfş vesselim. 

isyanı idi. Cenub sahillerimizde bu- lstanbulun yardımı çerken gözlcrlnl başka. yere çel-i- nına. sokulmasanı bekliyor. Hele o- M H re I"' 
lunan bir yabancı kruvazörü, hadise- .. remez. Çünkü o kadar gü7.eldir ve 11& bir kal'lışsa .•• Tanı parsayı rop- Be&ikta§ Halkevinde nesi'1' 1 ııç1' 
nin başlangıç haberini Antalyadan . İstanbuJun .zelzele felaket~elerl f. bu ytlzden bir gemici bu merakım hyacak... fuğraf Sergileri: _ ~~ ~ı 
alınış, telsizi ile tstanbula uçurmuş- çın topladığı ıane miktarı dün akşam hayatiJe öder. Bu suada Afroditin kaptsının ö- lacnk fotoğraf ve resinı sergıl c11~· 
tu. Salonda oturan yüzbaşı da bu ha- bir milyon 1314 llraya baliğ olmu.~tur. Afrodit te matbuatın ve lstaııbul nünde dövilsmoler oluyor. Tıpkı, Şubat 940 çarşamba günil 6~~a 
beri, sn~h sabah . ~ya ulaştır • Bundan başka vilayet zelzele mınta- müddeiumumisinin meş'um kadını lskenderiyodeki gibi peşine düşen- tır. 17 Şubat 940 euıno.rtc5&rıet 
mı§, hfıdısenin mUJdecısi olmuştu. kalarına sevkolunmak üzere kereste oldu. Çırıl91plıı.k \'e bütün fazahati le.r başlarına gelecek felfilret.e rağ· ak§amma kadar getırileceJc 

(D6oomı wırJ mübayaasına bqlamıatır. ile bakimin önilnde raksctti. lUISlr men gözlerini budaktan kaçırmıyor- kabul edilecektir. 

ı 
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Arneri kada SoVyet 
Rusya aleyhtarhğı 
"~ llıeb.llfili~~· 9 (A.A.) - Diplomasi sındaki gerginlikten muka.bele)'9 şe -

llıij ' ~ andenbe · leı..:~batın k . rg~n Sovyetlorle mil olacak tekilde meaul kılmak 11u-
~ll1e kallı B eaılmesı hakkındaki ta retila mtlprltnileyhi fena bir mevkie 

_diPioınasi · 8:ull'Un Sovyetlerle o- sokma.yı istihdaf etmektedir. 
daki nıektub rntina.sebetıeri hakkın - Amerika hWd\meti, Sovyetleriıı ta
~daki tn~un esbabı mucibesinin nınma.aı lnında, B. Litvinof taratın
an etınekte~· hazalar olduğunu be- dan yapılmış olan vldlerin tutulmar 

d l- .f\ın . ırler: mış olduğunu kabul ve tM1im etmekle 
b~ki hissı erıkada komünizm aleyhin- beraber mUnasebatın kat'ı keytiyeti
r kuvvef~tı~ . ınUtemadiyen artan nin hallhıwrda faydasından ziyade 

1 
2 - İd alını alması, mahzuru olacağı mütaleasındadır. 

efet arenin c·· h · Si i · · fırJca um unyetçi muha yas mehafil, Sovyetlerle olan dıp 
~ gaYelsının dahııt siyasete müte- lomasi münasebetlerinin kesilmesinin 
~tı lstisın ere varmak için bu hissi • Sovyetleri Finlandiyaya karşı harb i

lllek arz': etmesine müsaade et • Utnına sevked~bileceğine işaret etmek 
ta 3 - /\. u. tedirler. 
tak·i hattıl'l'l~rika hükfunetinin bu bap Böyle bir ihtimalin tahakkuku tak-i etnıek areketini bir kere daha dirinde B. Roosevelt, muhariblere kar 
tııaa'. Vanden~usu, şı bitaraflık kanununu tatbik mecbu
terzı ı ltıUnaseb rg, .s?vyetlerin diplo- riyetinde kalacak ve h;nnetice Ame
t~t ekJe eıcu etıcrınıo kesilme.c;ini is· rlka hUkômetinin Finlandiyaya yar· 

n.\tsya il mle: B. Roosevelti Sov- dımı teşçi için aartetmekte olduğu me 
e Bırlesik Amerika ara- saisine nihayet verilmiE olacaktır. 

Polonya harbinin filmi dün 
n..r Berlinde gösterildi 

bi . ın, u (A. -----
~·· la.ıı:tini ta .A.) - i•Polonya har-' lerde ve harb gemilerinde yer almış-
~0laraıt dU şı~·an vesika filmi ilk de- , tardır. Bu vesika filmi Alınan ordu
h~ \ıe devıe~ gece ~urada gösteril - !arının 1 eylfılde hududları geçtiği 

·~/~ butuıun~ Parti ve ordu erkanı andan itibaren Varşovada Hitlerin ö-

\a:e~a foto ~tur. .. nilnde yapılan geçid resmine kadar 
t ıler1eın·gt'afçıları en on hatlara cereyan ctmi§ olan bUtün harekatı 

YE.N t ~A.BAB. 

C~~~~:~~-~-~~~ı Fin oiduları R sları ·I 
Yapınca oluveriyor!... • •• k •• •• 

Bebek· Eminönü, Oıtaköy • yıne pus ur U er 
Aksaray, Bet}iktaf - Patth · Vakit 

hatlarında L,ıtyeo. tramvay araba- --. ----
larile işlerine gidip gelmek ıztara- '.:8aş tarafı 1 inci sayfadoi Eksperler, Ladoga. gölünün şimali Kaybetmı·y • 1 
nnda buJUDAlllar dört be§ günden· berlere gore Ruslar dün Finlandiya ~kisinde ve Kumbo mıntakasında 1 • 
beri durak yerlerinde dakikalarca müdafaa hatlarına girmeğe muva.f- va.ziyetin memnuniyete şayan olduğu B ugtin hllfJll harbin dışında 
beklemek ıztuab ve azabından kur fa.k olmuşlardır. Finlandiya ve Sov - nu kaydetmektedirler. Sovyet kıtaatı bulunuyoruz. ~h·asct utul, _ 
tuldul&r; vaktinde l~lerinin ba3tnda yet askerleri bir müddet göğüs göğü- tedrici surette erimektedir. lyi maltı~ larında. da hiçbir yakı~ telıHJce gö 
bulnnmak sevkine erdiler. 86 çarpıetıktan sonra Kı21lla.r pUskür- mat almakta olan meh&fil cebhenin rünmiiyor. Fakat dlin~anın tJUgünkü 

Filhakika bu hatlann gtberga- ttllmti§lerdir. pek u.r:ak olan Sorta - Valla - Ulea • korkunç \'nzlyeti, ı;i.)n i ihtirası rm 
hında oturanlara Ü9 semte l§llyea Salı ve çarşamba günkü Sovyet za- borg demiryolu üzerinde kain Kajaani her an h~ döndüriicli bir hızla or
arabaları•\ birer saniyelik bir fasıla yiatınm 3 il~ 4.~ nefer ~nnda de Rus kıtaatının mevcud olduğu ha- taya çıkmak i tiılndmd bulunma
Ue arka arkaya geçtt~n sonra t- olduğu tahmın edılmektedır. berini tekzib etmektedirler. Bu habe-- sa, blzi azami teyakkuz ,.e ihtirııtıa 
kinci ttf araba.nın geçmesine lntt- Reutere Brükseldecı gelen bir ha - rin bu noktanın Sovyet tayyareleri hareket etrneğe mecbur edirnr. 
zann zamanına göre, 011 dakika, ~rde, vak~ile Mannerheim hattının tarafından bombardıman edilmesi Ü· Bunu nazan itihar-.ı nla.~. ona 
blr ceynk hattı bazan yirmi dakl- ınşaatına J.Jitirak etmiş olan tekaild lurine ortaya çıkmıı oldufu tahmin göre bir hareket programı hımrla-
ka l!ııtasyonlarda IAhavle ~lmıek gene_raJ Badoux'nun, Belçikadan Fin- edilmektedir. malıyız. Vakıa hiikumet hu yaziyet 
mukaddt-.rdJ. lan?iyaya hareket ettiği bildirilmek· Finlerin Mukavemeti Sona kar~ısında U-.dblrler almıl> ,.c lıatti 

Her neden..~ bu hatlarda b)iyen tedır. . . Eriyor Mu! ~l< sümulfü bir de knnun nt.şret-
arabalar bir türlU muntazam fası- ol So~etlerı~kınden çok de.ha zayıf Kopenhag, 9 (A.A.) _ Finlandi • miştir. Benim bura.da me\'L.uu bah-
lalarla seyrii"lefflr edtmezler, ara- taan Fi nlandıy~ topçusu, Sovyet ba. - yada bulunan Danimarkalı gazete setmP.k istediğim htlkfımett~n ziya-

1 l l 
'--d beki rya arı üzen.ne at .. a teksif etmek · d ı ıı· arı ~· ır stasyoum.c a eşen . f . ""'1l muhabirleri Finlerin yeni Rus taar e ma ıa ı helcdi~·elerin ,·e hafüın 

yolcuları !:Jleden ~ıkarırdı. sur~tıle,l ennı bakımdan fevkalade ruzlarına mukavemet imkAnlan hak- alma ı ir.ab r.dr.n tedbirlerdir. 
netice a mıştır. -Bu hal mahud ~drket zamanında. K 

1 
rd 

2 
.. .. kında gittikçe büyük bir bedbinlik ller şeyden e\'\'el memleketimi7-

böyle idi ve idare milli ellere ve~ ızı 0 u, 3 şubatta 23 uncu yıl· ·· k de istih::.al sanat.il tee~ı.Ü ... et"tenı:~ 

tik
4-- . d • , • " • dönümünü kuUıyacaktır Bu tarih" gosterme te ve Finlerin kazandıkları ,, .. •• .. _ 
K'.n ıoıonra a ~ bır ltlyad . · ın muzafferiyetlere rağmen sUratle mU- olan madenleri harcnmnk hm.usun-

hallnde bir mltddet devam etmi ti. y:kl&§mış olması~e, ~alen_ cereyan him miktarda yardım ~örmedikleri da sıkı bir ekonomi i temi takih et-
Nihayet bir luLç gündenberi tram eb. en ~uhareb bet lbenn şıddotı arasında takdirde mukavemet edemiyecek bir mell~iz. Eskinü. kap kaca.k, ho~-

. id i 
1 

.. f 
1 1 

. ır munase e ulunması muhtemel dl . ~ay att.!4 n n. seynıse: e~ 'erim dir. • hale geleceklerini beyan eylemekte . mış ~ macunu hipleri gibi ~~·ler 
ıdare etmeğe memur edilen btr Fi 

1 
d" 

11 
dirler. \·ar ki hemen her e\·de hunlar atdır. 

TU k ld 
• 

1 1 
d nan ıya ı ar, hattın en zayıf H it k" t .• ı. 

r areetS .!W'ne erce ev~~ ~ noktası tel8.kki edil · }'inler NorvP.çten luallim lstediltr a m 
1 )lwiır, ltula.y gihi luym~tll 

degeltn hu lntiza.m~ızhğtn onünu k h en Swnı~a da bıle H 1 . k" 9 (AA) . . ma<lenJcırden yapılan bu gibi mad<le 
alı\·erdi. a .ramanc.~ mu~avemet gosteıınek- . e sın ı, . . - Muall~mlerm terin nıemlP.ket i in bti i\k lilıum , . ., 

tedirler. Dıger bır çok cebhede Sov sılah altına alınmaları dolayısıle Fin- 1 . ti dç ) 
Demek oluyor ki a7.im ve sebat- . . • . c ıcmmıro var ır. 

la t.eşehhüs edilince gayt bebeme- yet tazyıkı devam etmektedir. land1ya, İsveç ve Norveçten 100.000 B 1 d: , 1 • A 
11 gündenberi Kumbo civarında talebeyi okutabilecek miktarda mu . 1 e_ e ·~ e m1cmbur arı ı>eka~ her ay 

hal elde edlli~·or. S . . • ır ö d il . . . . . . e\ erı gez.ere' u \e em alı madde-
Tramva~· fdal'e'Slnin yeni işletme uo;~ssalmının 40 kilometre cenubu a ım g n er mesını ıstemıştır. Jeri tophy hillrler. Rugiinkii haJde 

şefinin hu iftihara değer bas.a n'ıııı şar ısınde muharebe devatıı ediyor. Finlerin Tel,zihi zi:ran olan hu g"ıhl m dd ı · ·ıı· B' So t f k H l · k" • a e enn mı ı 
candan t4'!hrik ederken Rt:şlkta.~tan ır .. ~cA . ı_r asının bu nok · . e sın 1

' 
9 (A.A.) - D. N. B. A· ekonomi husu unda ki\ ıneti c.~ok hii 

sonra daima dohı oldukları i~ln tad~, muşku_ıat ıçıode çırpındığı zan- Jansı yazıyor: yül<für. • 
KaraköJ.·e uellnce'. ·e kadar hat ... n. nedılmektedır. Resmi mahafil, Kareli berzahın • 1Mnci nıe el"' hel d" ı · ı ~ ·' ,.,.. ld k" "' e ı.)e erm en·e -
zergihındakl miifoaddid ista..":ron- . . l"in Tebliği ~ a ı M~nnerhelm hatt~mn yarıldı - ce hazırlamış ,·e t thildn'° başlamıj 
tarda biriken yolcuların arahab.rda Helsınkı, 9 (A.A.) - Carelie ber- gma daı: olara~ ecnebı memleketler oldukları imar proğramlarında yaıı-
yer bolmakta mü~kiilat çektikleri- ~ı~da S~~ma mınt.akasındaki taz- radyoları~e verılen haberleti tekzib mağa mechur oldukları dei'li~ikİlk . 
ni ve moselli. hazı katarlara Jmpı- yık şıddetını kaybetmiştir. İki hticum etmektedır. ler(Ur Artık harb hı"tı"p d'" ta ded. . .. 

1 
. , · un.ra nor-

lan, Kahataştan sonra, açılacak r ılmış ve dort Rus tankı tahrib ngihz 1an·urelrri Finlandiyada mal hale gclinctye kadar yeni usfalt 

1 
~~ boş vagonlar illiYesi Kuretile bu olmuştur. 6 ve 7 şubat tarihlerindeki Stokholm, 9 (A.A.) - Ecnebi ve yollara, silslii parklara, fiskiveli ha-

g. , ,. z Kral ı n 1 n tef t 1ş1er1 mahzurun da önün ti almanın kahil taarruza topç~ kuvvetleri, tanklar ve bilhassa İngiliz tayyarelerinin Fin • \"U'llara ihU~·acmu:t. yoktur. Bıı ta -
olahller.t>ğini kendisine hatırlııtmak t~yyarele~le _hır çok Rus fırkaları iş- landiya'yn gelmiş olması tesirini göıı- sıllardan ~·aııılacnk hiirUk tnsarruf-

1 _ • t 
1 

tırak etmıştır tcrmlş b · Filh k' ı ı · d ·-d "'lld'> -= · ıs er z. . · J e enzıyor. a ıka Sovy>t arı r;e ıır • ınodl"m sıgıııaklar ~·ap-

ışJer ve keza tayyare - göstermektedir. 

atı gel • 9 (A. A Tramvay idarAsinin, milli t"llere Sovyetlenn zayintı, bin kişi kadar hava kuvvetleri bu son günlerde ha- mağu, fal<ir halktı gaı mn kelP 1 fe. 
tellin l'l \{ra, : .) - Gece Londra- gelen bazı ticaret vapurlarının kap- g~tikten sonda e ·Jd idarenin rniite- tahmin edil1:.'C:~t.~dir. 1 re~etle~ini mUhim surette tahdid et- ~~n <•tnıeğ~ hasretnı~li)'İı. Pro tun 
Olaıı l{gatbırıu lıç~ Elisabeth, İngilte· tanlarından milrckkeb bir grup. hü- hM"ıslık taslayan bir kısmı haki- _Ladog_a golunun şımali şarkisinde mışlerdır. ~uzcl planını du "\'akti ,..eldi~nde 

ı.. raı Gn hır seyahate çıkacak kilmdarlarn takdim edilmiştir. Bu kap F 1 d ı "' "' ~raı d" "Otge• uı·k· 
1 

t ki, ek~riveti de tathsn frengi ol- ın an ı_ya n~ntı, bütün taarruzları Diğer taraftan. Rusların harbin tatbik,, etmek iiwre beledi)e arşi _ 
\ı'e W ' Uıı b· a m a 1 0 mu§ ur. tanlardan biri "Graf Von Spee,, ile 1n mak ~artile sayısı7. ~·aban<•ı ellerin ~ı:detmış.lerdır. Bu kıtaatı, Kumbo ba~ındanberi uğradıkları agı~ r iıısan \inde muhafll1'.u aHınu ahnnlı \'6 

g <!alla ır fırkayı teftiş etmiş . . · ~ ıst k tind ·ı 
1

• e~llıi tı· lld tayynre. f b .k 
1 

gılız harb gemileri arasında muhare- ıuart.slnrlen <laha nıuntu.am, dnha. .1 ame e mevzı ermi ıslah et • 1ve techiıat zayiatına bakılırsa Rus ılicndisine: "Şimdililt Aııre\oJr!,, de-
Car ıı r. ,.,. a rı a arını ·· .. ·· ı ı mıcler v S 1 "d 

1 
•t r,

1 
~ünUn ilk kısmı deniz ti· be olurken Buenos • Afrcsde bulun • 1"1"''"'" • "n"I •llH•tle lıer Tlirk •. . e .. uomussa mı e bir mUfre- mevcudu ve liizmıı tUkennıez qözükü- nwliyiı. ,_ı de h~~· tahsis edilıni§tlr. Saat makta idi. Kraliçe bu muzafferiyetten ,.al•nıl..,ını ,.,:~~rir. '-'Y' püskurterek mühim miktarda yor. Ruslar harbin bidnyctln~e b . l\Uncü nokta nnkll "" ıtalarıııdn 

"t \ı Uınd 1 t kdi 1 bah malzeme elde etınislerdir. 308 tav\.·are 600 tank 3 k'" .. k nh erbı nı: hilha s.ı petrol ,.~ henzin mesefo-
}'1> e J\:,,,,_ ar ar Bristola gelmiş- a r ? .. setmi§tir. Şehirde hal~ 7 şubat t "h · d .F. 1 . · .r ' • uçu ar . d .. .. " .. g \ıe y. ~tralyadnn sogu· k et tere- ve yem sılah altına ahnıuı efrad hU- Mm·affnkiy~tli hlr başarı karşı- . . arı ın e , ın andıya tay- gemisi, bir denizaltı, 203 ağır top ~m r. hu~·uk tusurruflııra riayet et-aııu lln Y"k .. • .. ınnda ~a.mimf takdirini <'"'lrgemlym yarelerı.' bır çok Sovyet kollarını ve 12!H mitralyöz, 552 kamyon 1560

1 

mclttir. Kom!o.ulurınıız Rnlknnlarda 
~tun lah!i u _ıu olarak gelen bir kumdarları alkışlamıştır. Öğleden "l:'ENt SABAH,, halk w m<-mlrl•Pt oto~obıl . depolarını bombardıman beygir ve iki baraj balonu kaybet . _ w hol~11da hu husus1'1 alınan tecl-

u,'- Ycsıııde hnzır bulunmuş sonra hükümdarlar Bristolün muai- hakımmdan zararlı yahııd ııadoc• etmışleı·dır. !erdir. mış birleri ~ÖZıl<"ıı kRçınııaımılırn. No 
~ '<Yohau. zam tayyare fabrikalarını ziyaret et- mahznrlıı gilrdü~ll h•rhnnı:i bir m•- ~ılmr, hiı ele """"' otoınohiii.-,.. şim 
~rden sonra Bristole mi§lerdir. ~t .. ka~ı~ında acık Yf' Sf':rbe!tt ten- d dilik hrıı7.in \'Crmi~ elim. Act~le isi 0

• Al kidlerdt.n sakınmak itiyadında de- ) J ş lıınlar tul< iye biu inler. Pazar ı,rün-(-\ ın d e ğlldlr. Bu itibarla ıncnınıınivet n leri tafo,i otomohilleriııin hile çalı~-

. 
h 

a nya a yıyeceK iftihar nrici hir murnffaki)~ti sa- •• ma ını mrnccı linı. Şohirdt Di1.eı mo 
mimiyt:fle alkı~ladıktan sonra Elek- mu o g c törlerilr «:alı~n fabrikalar bunlnl't 

h b l d 
trik idare:,inde yeni ahone namzoo- buhar ınnkinclerinc Yeya cJcJ."tr:iğe u r an 1 aş a 1 terinin miiştt!ki bulundukları uzun tall\il etsinler. 
formaliU-.df'ln şikfıyetnamt-ler almak ( Ba.-;tnrnfı 1 in<'ide ) J hndıscdcn zabıta haberda ed"l i Bu )·oldn \'akit lrnyhetmeden alı-

l"c <na~ta. ta duam ettı&.ımı.ı t•krar e,.ıı.-e- gün evvel, havayı da müsaid bularak, yapılan tahkikat oonund ~ be 
1 

m ş, ıı· cak ol:ın tedbirler, memlekete ıın-
11. Cckt· ı arı l in · yf X-1 • • Ed" k l el ~ h"dl' a u ş genç "<l nı ır. AI . cı sa. mızd~ rerek doktorları kontrol etnıekterur- ceF>.z. ırne apı t ışarısın a ı:ıC ı ıkte yakalanmışlar, pnı·ayı aral d cak lıa.~ ır tenıiıı ed<•rrl•tir. 
t aırı. agınot'nu .. t ta af (JF, f f medfun bul · · k b · · k · arın a lll1:

11 
ll:ı olrnaıı . n ? e r ı~- ler. Bir çok Almanlar doktorlara mü· .A. ,A A.LEnn .,., SARA.CO"U1 . • unan an~e~ınıu ~ rını 1 ~- sım ettikleri anlaşılmış, dUn. Ab _ :l\HlRAI> 8EH1'0GLU 

~~ dtıvarı dır kı, sınelerden O· racaatla, erzak vesikalarında ya ılı - v.ıyarete karar vernuşt.ır. Fahn. ak- dulmutto.lib, İhsan Ali l ·ı - --f:ı~ l'tıet1..ı Yıkmak k b"l 1 d • z ·am d ğ b k 11 K .. :r • ' ' ,şmaı ' ve R 1 A -'(lif;!~ •• , <!ket a 1 oma ıgı olanlardan fazla gıdaya ihtiyaç gös- M t k b t fi a o ru. u ma ·sa< a aragum- hilscyın müddciumumiliğ, . ··ı . uzva t d tJı:ıo,,"'•ksa;i7c ınancviyabnı harab teren rejim raporları almak i~temiş- e a sasın eyana 1 ıilkten Edirıwkapıya doğru gidcı:. - !erdir. Suçlaıını itiraf ed:n ;:;,~ ;;.;~: • vrupa a 
t il r) e olacakur çıkarılan şayıalar, leıdir. Alman matbuatı, biitlin bu ta· ı Brış ta1afı ı iııci sa11fadu] ken, yolda, 1~ - 20 yaşlarında Abdul- kanlı. sorguları yapılmak üıere sor- Tetkıkaf yapll O %ıııı"'•dıer. bu;~ . lehlerin red~cdildiğini yazmaktadır. Harbe sürüklenmenin önüne geçme - m:ttallblc, bır kaç arkad~ıı~~ rastla- gu hAklınliğlııe veı·ilınişlerdir. Genç- rıy r 
' 

d

alar e nnsındmUteakıb, son a- Polon~·udaki Erzak sek dahi herhalde işin içinden herı·es dmı~, ~d~dl Ulm~titalıbc Şehıdlıge nere- !er, ınüddciumuınilikte Pnhrinin Ab- Vaşington, 9 CA.A.) - B. Roose-
ak· a ele g. · ·1 , 1 • r. en "'' ı eceğın sormuştur 'Ul 1 ~ •lan 

1 
Geata p . c<µrı en 'e / Paris, 9 (A.A.) - Polonya hükii· ten h ürmct ve riayet bekliycbilecek 0 

•• • • • • • 
0 

m utta!ıbe· sarJnntı lık ettiğini ve velt, ta lya, Fraı:sa. lngi!tcre ve Al-
~ p l•'ra G tapo ~r:iı:nlarına 1?ah· ,meti istihbarat merkezi, işgal altında insanlar gibi çıkacağız. Belgraddaki Abd~lmu~~a~ıb, .kcndısının de o ~a- f~~a rna~-~n?.la Ediı:1el~apı dışarısına mru~y.adaki vaziyeti tetkik etmek ,.e 
t la~; ... " ••bıt dan tertıb e- bulunan Polonyada mevcud erzakın, mesaimiz, muvaffakiyetlc neticelen - raf~ gıdeccgını, hıraz durmasını cöy- g?tUrdUgunu, kendılcrınin buna mlı- harıcıyc naw ı Cordcl H11ll'e bu hu· 
ı •bı ba .. 1:hı ttUfuz asının che:nmıyeti, lüzumu halinde Almanyaya gönderil- miştir. Bu muvaffnkiyet orada top- lemış, arkadaşlarınııı yanına gide - nı olmak üzere Fahri ile kavga ettik- susta bir rvpor vermek üzere, hari -

t .... ın ve kudreti vesaire ' rek· l · · ·· ı · ı · il t w ,, '.~ '<le oScleJer hakkın • mek üzere knyıd ve tcsblt edıldiğinı la~mış olan bil tün Bal kan devletleri · . erını soy emış_ er, •d.• mın . paralarını eıye nı 5 esarı . _cll~'i bu. memleket. 
fu %, n •orgu k". da suallerı haber vermektedir. Erzak aahib!eri. mumcssi!lerlnc aiddir. Hiçbir devletle - Bu paralı bır adnına benziyor. aldıklarını ınkar ctmışlcr<:lır. !ere gö11dereoeğinı soylemı ur. 
~ de,:~hlara derhalagı~ını okumuş nin. müsaade istihsRl etmeden malla· mUcadeJe etmek istemiyoruz. Hiç kim'Şehidliği soruyor. Ben alıp o tarafa Sorgu hfikimliği, beşinin de tcv _ ~ 
C. .. uşr cevab verece .. tU · · k"fl · k T"• k f ğ"l" · 1 ~ 1'enın "· • rını satmaları yasaktır. Köylüye an· scye fenalık etmek arzu•undn değiliz. go ı-eyım. Sız de, Mısır tarla!Unı:. 1 ~rı~e. a.rar vermiştir. Bunların UT • n 1 iZ ticaret 

ltı ttıııtrrı ba~ında tnU . . cak tohumluk· buğday ve ekilecek lrn- Bilakis kapımızı antanta dahil olmı- yanında.kı maşatlıkta hendeğe sulr· bugun ıkıncı cczn mahkemesinde mu- anlaşn1ası hakkınd 'Uır. aııını istiyen ;a~~:eler'.~ gız dar patates ve pancar bırakılmıştır. yan devletlerle Tuna havzası devlctle-I [anıp bekleyin.. sızdıralım, <lı·miş. h~kemclerine başlanması muhtemd- ı •• .• l ld a 
'> ~.~ t . m soz al- Fakat bu ihtiyat en:aka el •ÜrmelerJ rinc acık bulunduruyoruz. Sıkı bir su- Sonra Fıılıri ile beraber, Edirne- dır. goruşnıe er O, U 
~ ı ıı, ~Planıııış " yasaktır ve aksi tal<dirdc ağır ecza- retle m üttchid old uğuhıuz halde harb 1 ltapı d~.şarıaına. d.oğru yllrü m ilştilr. I '"·" """'"""""" ";" """'.'"' "'"" • "'" .... ""'"• I ı..ondra, 9 ( A .A.) - Avam Kama . 
... u,_ ~•lı ~•nıite \!!7 ye karşı ~2 lara çarptırılacaklardır. fırtına~· ihtimalini gözününde bulun- Abdulmuttnlıbuı arkadaşları yine Gazetecıl erıı11 ı·z rn7mdn bir su~lc ~cvab .. v~ren ticaret 

ı tanı·"'unıı lo 
1 

arı kabul edıl- Almanlar ln<iliz Gemilerini. durmaga ve sulh• mlizahcret etme•e 18 ıle 21 yaş arasındakı Ihsan, A!i, I ~~üsteşarı, yenı Tılrk tntiln mahsu . 
t.._l'a}ııi ıye edil~·a ~ve matbuat lo Bomhnrclımnn Ettiler azmettik. Ayni zamanda her zam;n İsmail ve HUseyin de, başka yollar- zı"yaretle • lunden mllbnyaa yapmak ilLere bir 
'il ta uf e ~n:ı.ın~~ır. . Londra, 9 ( A.A.) - Alman tayya. mevcudiyetimize ve milli lslik!iillmfac dan: koşa ko~, Edlrnekapı dışansın- r 1 liıgiliz .heye~ııi~ Türk iyede bulund U· 

<ıı, ~ilııaıı "dı!nıi<ıtlr. celse muvakka - releri İııgiliz sahilleri açı"ında, müte- ıiayet edilmesini lstemeğe de karar dakı .maşaUığn giderek hendeğe giz- Paris, 9 (A.A.) - Türk . J~ınu soyl~mıştir. 
' <q,. b •ııaıar en uf . . addid tticear gemilerini bombardıman verdik... lenmışler<:lır. mildürleri heyeti b b hgaze_telen Avam ~amarasındn, Türkiye ile 
it '•sırc11ıar ak bır hldıse ol- etmişler ve lngiliz tayyarelerinin el- Fahri ile Abdü!muttalib de, a - r ınıntakası • ." sa a . oıdular yapılan. tıcaret anlaşmasına dair so· 
tı;ıra~ d~aya has vi~i~l yurdseverlik diğini görünce kaçmışlardır. Hiç gbir ~ererek yardım_da . bulunmak şöyle lı ağır bu maşathğa doğru gelmişl~r, ak§amı P:r~s=~~~: :~;tır. Pazar 1 rulan bır suale denizaşın ticaret na· 
~ı~ ~llrı Yguau içi da a meşbu bir gemi batmamıştır. ursun, bu znhırenın Almanya tara- tam, gençlerin kurduğu pusu önün - - e cı ı~. 2.ırı Hodson a.5ağldııld cevabı vermiş· 

ıı:tt ıı nıu n e cereyan t · fından Avrupanm cenubu "a k" · d d -- - tir· ~ı., t. Z•kerat e ınış- Tirollenleki Almanlar Mlilıadet. .. . " r ısın e en geı:erlerken dört kişi hendekten ..-··••••••·•-.. •••••••• .. ••••••••••"•• 1 • .• 8.ııy a devam edile • , F.dilh·or mubayaasına bıle engel olduğu aöy- fırlayıp yollarını kesmişler Abd .. ! j • • \ ''Turkiy• ile 1nı;ıltcre arasında 3 
l;ı. ~~~da Gıda ~I .8erlin 9 (AA ) . - İtah•o. T' lenınektedir. :F'iahakika, Carrere del muttalib de bunlara iltihak et~i§- ı 1 1 §Ubatta iınznlanan yeni ticaret ve 

ı biı;1~nı, 9 (A•!d• 1 Noksanlığı lilndeki Aımanİa;ın nakli ı~ ~ l ıro. T'.>Cino ga~etesinın Berlin muhabirine Fahriyi alaşağı edip adam akıllı döv'. : tediye mukaveleleri, Tilrk - !ngllb 
~"!ıııa. '"Ycır: . .) - Havas a- mışbr. Almanya Vorarıb'.rge a~ an . go~e'. nnldıye vesaitlnlıı çok fcnn şe- milşler, cebinden cüzdanını kemeri- İ EN T E ff NAS Y OHA l f U AR 1 N A 1 ticaretini landın eden eski anla.şnıa· 
~'Qatı \ı Sivu beki . . lardan 50.000 kişiyi yerlesti~eccu<Y~n; rnıt _ıçınde buluııma~ı ,.~ Finlandiya ni vesaireyi almHdar, bu ı:nılık da, : HAZ 1RlAN1N1 Z • lan tarsin eylemektedir. Bu muka -iıı;~d"Ya Ylyce.;:'lerı, gıda noksa- Umid etmektedir. o lınrbı .. Alı~anyaya vadedılcn mallann o civardan geçen bir tanzifat amelesi l ' 1 v.eıeıe~ yalur.da meclise arzedllecek-
rı. 'tı-ı ~en nıuıcv ırlnadde!erinin kö So\wUer Alın 1 }' k tcslımınc ımk'1n bırakmadıktan ba§· hadiseyi görerek ÜT.erlerine doğru l 20 AGUSTOS-20 EVLOL ! lır. lln memleket ıu·u.mdaki ticaret 
~L.~ ·OYııtak1-~ e ıd hastalık teş _ · ,, n

1
n n "n.a ka, Sovyet tıcaret ajanları da, Ru _ bağırarak koı:;muş b.-.cı delik 1 k : 1 : münasebetlerinin mUhim bir inkfımf 

'"'PO aj ...,,n me edi . erem yor y 1 d k" . · • ~ an ı aç- : : .. cği U r.o Clnları ha n lınişlerdir. Bern, 9 (A.A.) - Sovv . . manya _ve ugos avya aw ı zahıreyi mışlardır. : : gosterec mld ediliyor. Bu inki -
ata kıyafetine gi- ğinin Almanyanın umd$tler :.ırlı: ve naklıye. ":nsıtalarını agırhğınca al- Tanzifat amele:;i, yaralı ve bitab ~ : şafı. kolny~nştırmak için Türk hUkQ-

za ıreyı tın mukabılı elde etmektedir. bir halde bulwıan Fahriy• kaldı•"Inı .... - ............. u .. --. .. _. __ .J metinin elındP-n geleni yepmıı.kta ol-
• · ş. '1.uğunu bildiriyorum . ., · 



.,.,. : 41 ~.1!.iNI SABAH 

Norveçin askeri •• gucu •• 

Muhasamat halinde seferber edile
cek Norveçlilerin miktarı yetmiş 

ilô: seksen bin kişidir 
Buz denizinde ve AUantikte eelU 

teşekküllü yayWar •e elli ile ilri yUa 
kilometre derinlikte ve bin sekiz yüz 
kilometre uzunluğunda dağ ıllsilele
rinin çerçevelediği ve tabiabn her 
tilrlU cilvesile girintili ve çıkınblı sa
hillere malik olan Norveç coğraft va
ziyeti itibarile bütün halkını deniz ci· 
varındaki topraklarında temerküz et
tiren bir bahri devlettir. Bütün büyfilı 
~birlerinin hepsi limandır, ahalisinin 
kısmıazamı deniı:ci veyahud da balık· 
çıdır. 

Diğer taraftan A vrupanın 3imal kıs 
mında bulunan ve lsveçten gayrimes
kun buzlu sitsilelerle aynlan ve bu 
memleketle ancak dar bazı geçidler· 
le muvasalası olan Norveç kendisini 
bu vaziyet kaI'§ısında Avrupayı sar· 
san büyük lhtillilann haricinde ad· 
dediyor ve ona göre bir hattı hare
ket programı çiziyordu. Bu sebebden, 
Norveçfn, 1sveçten ziyade mfllf mü
dafaa mükellefiyetlerini haddi asga
riye indirmek hususunda.ki arzusunun 
hikmeti de anlaşılmıo oluyordu. 

İki milyon dokuz yüz bin kişilik 
nlifusile, Norveç sulh devrinde yazın 

t.f A D V Q Tırhan vapuru Dün It~lyadaJI 
P~~ havuza alındı gelen mallar ,;,· 

;:====~::::a=• Alanya civarında karaya oturarak İthalat ve ihracat taallyetl_-;,J 
10/2/1940 CUMARTESİ hasara uğrıyan Tırhan vapuru dün, retli bir IUI"ette dev~ ~ 

13.30 Program ve memleket saat Haliçteki ı numaralı havuza alımış- Bilhassa ltaıyadan JrlilJiyetli 
ayarı. . .. tır. Vapuru bugün bir fen heyeti mu- da mal gelmektedir. ~ 

13.35 AJans ve meteoroloJı haber- aycne edecek ve bura.da temir edilip Dün İtalyan bandrab ~ 
leri. . .. . .... ledilemiyeceği hakkında rapor vere - purile sun't ardovaz, biber'• 

13.:SO Türk muzıgı: cektir. ri, tıbbi müstahzarat, k~ 
Çalanla:: Rqad ~· Ruoen MUnakallt Veklleti Heyeti Teftili- eeridi, kazan ve teferruatı,~ 

Kam Fahri Kopuz,~ Ökte. ye reisi Cemal de Tırhan tahkikatile aleminyom, mantar efYa._...,I 
Okuyanlar: Neemı Rua Ahıskan, meegul olmak üzere Ankaradan eeh- malzemesi, boya. karpit, il,...... I 

Semahat ~~~ . .. rimize gelm.i§ ve dün Mıntaka Liman mukavva, pamuk ipliği, SJJllpll't 
14..30 Müsik: Riyaaeticümlıur buı- reis muavini Hayreddin ve Deniı:yol- mit asetilen deri, .,1, 

dosu "Şef: İhsall Künçer,,. . lan ispektörü Mustafa ile görüşerek Sovyet ba'.n_drah svanetY" ~ '/ 

f 

15.15 Konuma "Kadın saati.,, iaahat aımı,tır . . kiJ11Yf"1 .ı 
18.00 Progn.m ve memleket aaat • ile zıraat makineleri, iıoJ fil 

kAğıd. Rumen bandrah J{ -

•Y::oo Mtiz:ik: Radyo caz orkestra.si. Bunlar da afyon işi rile de ~ud kostik, kar~nat 
· sevgisi,,. yarıyormuş klorat dö potaa gelmiştir· ~ 
l 18.55 Serbest saat. Tahtakalede eüpheli bir vaziyette Diğer taraftan FranS8• S 
1 19.10 Memleket saat ayan, ajans dol~ _Mehıned. oğlu .Reşidle Abdül- İsviçre, Amerika, Arj~ti~;.ıı. ~ 
1 ve meteoroloji haberleri. halım oglu Hayrı emnıyet memurları ve Danimarkaya 100 bııı li 
' 19.30 Türk Müziği: Kemençe ve ~dan çevrilerek üz.erleri a.rn.n- cat yapılmı§tır. _/ 
kanun ile saz eserleri. mış, bır mikdar afyonla afyon bula- ... ~· 

Kanun, Vecihe, Kemençe, Fahire şık çakı bulunmU§, afyonu Yahya oğ- yakalanarak suçlarını itir~~ ti 
Fersan. lu Refet, sigaracı Ahmed ve Selimi- hepsi birden o.sliye beşincı 

19.45 Türk mUziği: den aldıklarını söylemi~lcr, bunlar da kemesine ver~ 
Çalanlar: Ruşen Kam, Re.şad E - ~ ~ 

rer, Fahri Kopuı:, İzzeddin Ökte. Filimlerini dalına rsaheserler dizisinden seçen-"' 1 
Okuyanlar: Radife Ertan, Sadi Progra.ınlannı her zaman dünyanın en büyük artistıeriniıl 

Hoşses. yarattığı harikalarla süsliyen 
20.10 Konuşma "Günün meseleleri,, 
20 . .25 TUrk müziği: Fasıl heyeti. 
21.lts MUzik: Küçük orkestra "Şef: 

Necib Aşkın.,, 
1 22.1~ Memleket saat ayan, ajans 
1 haberleri; Ziraat, Esham - Tahvilat, 
Kambiyo - Nukut Borsası "Fiyat.,, 

22.30 Konuşma "Ecnebi dillerde -
Yalnız kısa • Dalga postasile.,. 

22.30 Müzik: Cazbaod "Pi.,, "Saat 
23.00 e kadar yalnız uzun - dalga pog.. 

tasile,,. 
23.25/23.30 Yarınki program ve 

kapanış . 

• H 

~.........::-~~ .. , 
fjLALEw. 
~ .... J 

Güzel 1SA MlRANDA • ı;evimli RAY HİLLAND'ın ~ 
yarattığı ve gtinlerdenberi bUtün lstnnbuluu takdirle alkışla 

OTEL EMPERYA~ 
filn1 ini _,.f/J 

Dünyanın l'n bilyilk zaferlerine layık bir şerefle gösteriyor. Pror 

on altı bin ve kışın da &ekiz bin kişi- Her gün, öğlenleri 19.74 metre / ilave · RENKLl ll J K 1 ve Paramunt Jurnal. 
BugUn 1 ve 2.30 da tenzilatlı matineler. lik bir ordu bulundurmaktadır. AJJ • 15195 kilosikl TAQ ve akşamları ila••••• 

kerlik çağındakilerin ancak dokuzda 31.7 metre/ 946:> kilo siki TAP============================= 
ilcisi askert mekteblerde müddeti na- kısa - Dalga postalarile yapılmak- , ..... •••••• 
zari olarak 84 ve pratikte daha az ta olan 

Sinemanın en gü:zel iki aş.ığı _____ .... 

::;: b~;un~~:~nıt~~:~~ d~~rı: ya~c;:~ı!~:;<le habeder n~~,~ CHARLE.~) BOYE"R ve IREN E DUN N'
1
I 

dört gilnltlk iki taHm devresine tabi İkinci ' 
iseler de, fiiliyatta bu talim ekseriya Non·eç Kralı Majeste R'aaokom &lJMUe bir arada Birinci 

.aerVie servis \..._ ~ yapılmamaktadır. Asker! kara tay· vet bulunduramaz ve hareket edemez. hareket teşebbüsü de hemerı imkln- · 
yareclllği elli Od ve askerl deniz tay- Narvikten Ttendhjeme kadar, dar sız gibidir. hanca. Saat 12.00 Saat 17.30 Göz kamaştırıcı dekorlar aıasında, servet ve IUksUn hUkUmnın-' 
yareciliği de yirmi sekiz tayyareye ve arızalı bir koridor Umrinde, göl- Muayyen miltdarda bir a&kerl kuv- Arabca Saat 12.15 Sut 17.~ ğu muhitlerin sonsuz zarafetleri içinde çevrilen 

maliktir. ler ve sahil çıkıntıları arasında bir vetin oldukça k<>laybkla. faaliyetle bu ElJence Saat 13.4~ Sa.at 18.45 ABAHSIZ s·R AŞK GECEs· 
Muhuemat halinde seferber edile- lunabileceği yegane Norveç topı·ağı, Fransızca Saat l4.00 Saat 21.00 S 1 1 

bilecek Norveçlilerin mikdarı yetmiş Oslonun şimalinde uzanan mmtaka- t 
Hl seksen bindir. Bu hafta dır ki buraaı da Norveçin cenub kıs- ngilizce Sut 14·15 Saat 21 ·1~ Mi.istesna filminde aşkın bütUn zevk ve ihtirasları yaşıyorııır· 

S A K A R YA Bulgarca Saat 14.30 Saat 18.30 B' ı k tk· ı, dı 3 k 3 ·ht' 
Norveçin ahalisi, faal, kavi ve o- mını teşkil eder; fakat bu mıntakaya I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ ır er re ... ı ,a n... aş ... ve ı ır-cls ' 

kumu§tUr. Bu denizci millet, sağlam da. ancak Skagerrak'dan veyahud da temel bir milteca\;Ze çok ciddi bir • '==···a·-u··g···u.: n···ı s-u-MER =:rs··-••• n •• a •• m •••• a.-s ... n.,,..;d• 
deniz adamlarının evsafını haizdir. sinemasında Atlaııtik sahilinden gelinebilir. Bu .. ' . _ 
Ferdiyetçl, müstakil ve derin surette CENUB POSTASI suretle de, cenub kumuru Ruslar de· mukavemet goslermek ımkanuıı •ha-

l l k d B . =-· .. ···-= : .............. ······ -.fil va.ta.nperver olan Norvec;lilerin, ikti· ğiJ, bili.Jds Yutland'a hakim olacak zu· ama ta ır. ir deniz memlek~~ı o- pı·, 
a. ederse, memleketlerini kuvvetli Aiinanlar tehdid e<lebilir. Bu istika· lan Norn~<;:e. tehlıke ancak denmle Gidip görünüz. İlaveten: EKLER JURNAL son dünya \'C 

Görülmemiş yeni bir Fransız _ 
bir enerji ile müdafaa edecekleri mu- filmi. Baş rollerde : mette de Almanlar büyük tabü wr . göriinebilir. iıii-• haberleri. Bugun saat l ve 2.30 da tcnzilü.tlı matincle~ 

hakkaktır. PIERRE _ RICHARD lukları yenmek mecburiyetindedirler. ==========::=::..:::::=.=::.::..;.:=======================================::::~ 
Zaten tabiat da, bu uz.ak kıtayı bü- WİLLM • CHARLES Norveçin iki mUhim sevkillcey!J 

yUk Avrupa devletlerinin her türlü VANEL ve JANY HOLT noktaeı vardır. Bunlardan biri, Shet· 
teeebbüsUnden masun bulundurabile- alnd.!!'la.rın karşısında. ('#iMaLdenizine 
cek bir keyfiyettedir. Böyle bir ha- Ayrıca: BilyUk casusluk filmi. ~ıkış noktasına hikim olan Bergen-

reket, ancak deniz tarikinden vuku- VATAN BEKCILl"ı• dir. Diğeri de İsveç demir madenleri· 
bulabilir. lJ ne müntehi olan dcmiryolunun deniz 

Finlandiyanın şimalinde, Finmark Baş rollerde : ' mahreci olau Narvik'dir. Bunların , 

BUGÜN 
Bütün dünyanın alkıılad.ığı bir OPERA 

MELEK 
PUÇÇ1Nt'NtN ÖLMEZ ESERi 

Sinemasmda 

BATERFLAY açık denime gayet derin ve emin CONRAD NA GEL~ her ikieioe de ftilf olarak ancak de·' 
fyorlarile Sovyetlerin iştihalarmı cel- ELEANOR HUNT nizden gelinebilir. Baş rollerde: MİLANO SKALASI ve BERLİN OPERASI BAŞ MUGANN!YESt 

bedebillr. Fakat Finlandiyaya h&kim lli.veten: FOX JURNAL erı &oll Hulisa olarak, Norveç müdafaası M A R 1 A c E B o T A R 1 J 
olııa bile Sovyet Rusya, Norveçln bu Harb ve dünya haberleri. için çok cu bir aekerl kuvvete malik· 

en şimal kısmında, yolların katiyen Bugün aaat 1 ve :.;ı.ao da tir. Fakat toprağının ıösterdiği ta- ve Roma operasının 120 kişilik me§bur orkestrası. Filme illve olarak Renkli MtKl MAUS ve }..IETR.0 
mevcud olmamaaı ve tabiatın ıssız- Ten:rilltlı matineler bil zorluklar, ve ahalisinin enerjik .. ____ NAL en !On dünya havadisleri. Bugün saat 12.45 ve 2.30 da temllltJı matine. 
hğı yüzünden büyük bir askeri kuv- tabiatı ve sağlam ırki vasıfları muh-

_ 61 merak ettim diye sordu. Sourn yü- ni a,jlanıaktan menedemıyordu. Niha-ı telefon ettim, Kendi!ine kısaca: /zaman karvımda Haticeyi buldum./ nanmasay<lıın, si7.i aiyarete / 
zUmUn ve tavrımın durgunlu~l: uaza· yet sa.atlerae ağladıktan sonra bi- - Sizinle beraber gitmf'~ karar Bu ziyaretinin aebebi.ııi kolayca tah· edemezdlın. 

Ortalık kararmı!i oldujundan, oda· rı dikkatini celbetti: huş bir halde lr<'ndimden geç~işlm. verdim, dedim. min ettim. Lmıııil Bey tarafından ya - Sizi dinliyoıı.ı.m. . ,;! 
nı ancak zayıf bir ampul aydınlatı - ı - Neyin var? Hula mıem yokse? Geceyi buhranlar i~inde geçirmi~ _Bravo! Ben de sizden bu cevabı terkedilmif veyahud da edilmek ür.e· - Her şeyden evvel sııe ~ 
yordu. Ve &en pencerenin önUnde ol· ı - Hayır, hiç bir şeyim yok! diye olduğum halde erteei sabah uyandı· bekliyordum, dedi. Şu halde sen ha· re olan zavallı Hatice beni b8,llka n~ Beyle olan mUnaeebetlmiz?el'd ~ 
d.~~ ~çln arkandan gelerı ııık yU • mırıldandım. Biraz yorguııu~ı. Ben ğım ıama~. kendimi çok iyi .v~ ~abat zırlan, tam gelecek hafta bugün ha· için ziyaret edebilirdi'! ~e~meliyim. O ?.aman vazır:b,.;~ 
zunu göetermly~rdu. bu akşam yemek yemiyecefun, sen ~dum. G?• yaşlarım, s:inlcı ıçımdo- reket ederiz. Ben bu müddet zarfın~ - Buyurun, oturun! diye yer gös· ıyı .anhyacaksınız.. Ben e> sil 'Jjl1'~ 

Orada. bu_ vazıyette ne ktdaı kal- yalnıı ye. Ben erkenden yat';11a.k i.~· ki ~frlerı akıtmışlardı. da işlerimi yoluna koyarım. Sakm terdim. Ke.reı karşıya. oturduk. o za- kltı~ ~1az:aıc girmıştfm. Jsnl}{r.rfll ~ 
dığımı bılmıyorum. Bir ara yawm • tiyorum, diyerek odama glttım. Su· Sabahleyin odama gelen Ahmed kimseye bir ııey çıtlatma! man dikkat ettim ki zavallı kadın, bu \ esıle ıle tanıştık. Bana 
d~ ~ni hayre~e süzen bir kaç adam re.tl~ soyunarak y~ta~ma girdim. . Bey beni stikfuıct içinde görUnce çok İsmail Beyden böyle bfr cevab al • kendisini görmediğim müddet zar . iyi muamele ediyo~du. . . suı:Jl· 
gordlim. Keııdıml toparladım. Bwlar Bırdenblre kendımı tutamadım, fil· sevindi. Ona sebebini anlıyamadığım beni biraz şa.sırtm ~ ÇUnkil fında ~lacak kadnr çökmüş ve za- Dayanamadan sözUnb kc ,efl 
sığındığım sa.çağın yanındaki knpıyı nirlerim bo§andı. Ağlamağa bn!la bir buhran geçirdiğimi söyledim. Be- :::ı, derhal hareket ct~ı~iz tek· yıflamışb. Adeüi bir kaç yaş birden - Hakkın.ızdan fazın p:;

8
JtJ tJl 

~dılar. Da_ha fazla burada kalnıam dım...' Hıçkıra , hıçktra ağlıy~r •. agla· rnbercc bir doktora gitmemlzi teklif lifini bekliyordum. Halbuki o işi bir ihtiyarlamış bulwıuyordu. yor, ~~ze elbıseler yaptırı~ 
munasebets1z olacaktı. Yağmur da maga kanamıyoı:_dum. Scbebmı anlı· etti. Bunu kat'iyetle reddettim. Hiç hafta geri}'e atıyordu. Mutad cümlelerden sonra bilyUk ğil mı . • .. :eıı JJİ' 
adamakıllı hızlanmıştı. Mecburen bu- yamadığım bu aglamam, bıı§ımı yor· . _ . . ' - Evet, dognı soyıedJuıı. 11 l' 
knduğum yerden a;}Tıldım. . ganımın altına sokmug olduğum hal· bir şeyım olmadıgını temin ettim. . Fakat no ynpabilir<lirıı? Kendi ken· bir tereddild gösterd~~~ .yn\aş yav~ milddet böyle devan1 ettJ. sorıt 

Yolda ve tramvayda h p matiyi de yine dı§arıdan duyulm~ olacak Y~lmz kalınca uzun uzadıya dil- dime : .ziyaret. maks~~~a g.ı ~· gUn bana yolda rastladı. e ,~ 
hatırladım. Hep eski glınleıi \'e seni ki Ahmed Bey telaşın içeri girdı . şündilm. Arbk faaliyete geçmek za. - Şeytanla galıbn mukavelesi v~r. . - Sızden buyük ~ır :ıcam var. Bo- - Derhal hususi otomobıl~l ıı'J 
dü.~ündU.m. Eve geldiğim zaman vaklt _ Ne var Şermin 1 Niçin ağlıyor· manı kat'f olarak gelmiş bulunuyor· Bir hafta fazla yaşıyacak ! diye dii • nı bulunduğum. mU~kUl mevkiden, · ı'ak bir gazinoya götUrdll deg 
adamakıllı ilerleml.§, Ahmed Bey ben· sun şekerim'! diye yanıma geldi. Tit- du. Dllnyada benim için görlllecck şündüm. sizden . başka hıç .kimse kurtaramaz. _ Tamam. ~ 
den evvel gelmiş bulunuyordu. Beni rek ellerile saçlanmı bastınyor, başka hesab kalmamıF}tı. l<Jve geldiğim zam.an, hiımetçi içe· - Sı.ze, muktedır olduğum her yar- _ Size orada korkarırıı JCJO 
rörUr görmez: beni tesellt etmeğe çalışıyor·iu. öğleye doğru evden çıktını. Doğıu· ride bir kadmın beni beklediğini söy· dınıı yapmaya hn.7.ınm. - Evet! _,ı. 

- Yah11. nerede idin! .Adamakıllı Fakat ne mUmkUn ! Hiç btr ~ey be- ca bir dlikkflna girerek İsmail Bey~ lcdi. Kim olabilirdi! Salona (irdijiın - Buna eminım. E!ascn buna i - (»e,._. 
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Balkan konferansı 
Ek Ne yaptı ? 
Ab İ futbol ajanı ISporc J k J <lla§maı.aıe.ı.n c1evamı 
ıııı. db~llahın beyanatı u arın a vga arı !":ı!' ::ı::y:: :;;::~; 

~,.. onirea : llVSEYtN CAHİD YALÇIM 
-------~ ........ .._-...~------~..,_----_;.~ 

futboı .l? ıazete avukat Abdullahın devam de k •? çarpıyor. Belgraddaki toplantının tek 
fataı ~anlığıncian istifa etmediğini e ce mı • mil ehemmiyeti ve kıymeti işte bura-
ltııttı. Ir aya ınecbur edildiğini yaz· dadır. Müttefikler bu cümleyi yaza-

Yüksek ve aşağı ırkl.ır arasında 
t e na sül mese le ai 

'ebebl ~ Uç gUn evvel istifasının ~ mamış v~ ilan edeme~ olaalardı 
du erfni anla§mıf olan avukat Ab- f • l [ k Balkan mıaakının varlıgı tehlikeye gi-
dU~ın btlhaberha.klunda.nedÜ§Ün m ıyaz 1 OyUnCU arın flmarı recek, bunu şeklen kurtarmak kabil 

-124-
Bunun içindir ki bugün birçok 

Jde(ye vazifembht sorluk kesbet· 
meel §ekllnde görünebilecek teY 
hakikatt.e, a.ferim.lzlıı elum şar
t:Jdır. İt büytık ve zahmetli oldu
ğnndu dolayıdır ki ka.vgamm id&
r~ Jç1n en iyi ,aınpiyonlan buJma.. 
nuz pek ihtimal dahilindedir. Bu 
güzide zöıme biu muvaffaldyett 
garanti eder. 

U 6fremnek istedik h /r l • k J olsa bile faydası hemen hemen kal-
~tlı IUnlan 8Öyledi: • are et erıne son verme azımdır mıyac~b .. 

dUiuın ~ .r~ gUn de söylemiş ol- . . . . . . :rurkiyenm Fransa ve ln~ ~ 
ııeu . rtbı bır nokt.ai nazar ihtili.fı Bugün karıkatürlere, mizah yazı - illeri de ikna edecek bir mUtalea ser· ıttifakı Almanyayı fena halde sınır-
t'tıın. cesinde iatifa etmiş bulunuyo- Janna sık sık futbol ve futbolciller dedemezler. lendirip ~e büt~ h~şuneti ile TUrki
"e 

8
. Bu Y~i haberi okumuş değilim 1!1evzu oluyor. _ı:>ay~ yemek bir Bo- . ~akeme itiraz eden oyuncu vazife- ye aleyhı~de nilmayışle~ baş~yın~ 

,~en §Undi duyuyorum. Kendi gazkesende degıl bır futbol maçmdo. sını unutuyor demektir. Ona kını iti- Bal~an mısa.kının alacagı şekıl hayli 
buı la benim istifa ettiğimi tstan- tasavvur ve tahayyül edilmekte ve ra.z etsin? dedıkoduya meydan açmıştı. Filhaki
l"eıe1;11n.tak~ı~n ınernurlan bilirler. l futbolcüle.~inıiz b.ir. gladyat_ör şeklin.- ~ ~ir ~e h~emin verdiği bir cezayı ka. ~~ ~arruzu i~.tim.ali karşısın
bir le kı benı ıstifaya mecbur edecek d_e t~essum ettırılmektedir. Bu hı- kafı gormeyıp te raldb oyuncuların da :W:kıyenın tereddudsüz ve perva.
ine ~VVet tasavvllr edemiyorum. İşi- cıvlerı yapanla~ ne dereceye kadar üstüne yürlimek ve onlan -kelimeyi sız, ih~yat tedbirleri nlmağa teşebbüs 
lile:ı~aYet vennek gibi bir karar ve- h~~lıd~!ar? Bızce_ ortada hafif bir bilhassa kullanıyorum- dayakla teh • ı etmesıne ~ukabil diğer Balkanlı dev
kün ılır, Fakat beni arzum hilafına mu~alaga olsa dahi muhakkak ki bir did etmek, yere yuvarlamak gibi ha- Jetler, cografi vaziyetleri icabı, daha 
olsa~ istif aya mecbur edemezdi. Bu hakikat mevcuttur. reketler nasıl tefsir edilecek? durgun ve sakin tedbirler ittihaz et-
Ya olsa dedikodu yapmak için orta- Futbol hadiseleri yalnız bizde mi o- Maçın ehemmiyeti dolayısiJe sinir- meyi münasib görmüşlerdi. Türkiye-
did atıl~ bir haberdir. Fakat bu va- lur? diye tevil etmek zihniyetile sual lenmiş olmakla mı? Evvela sinirlen. nin bitaraflığı ihlal ettiği ve binaen
lc~ dedıkodu yapmak güç hatta im- s~r~nlar .da yok değil. Fakat futbol mek bir mazeret değil, bir kusurdur. aleyh_ B~.lkan. ittifakında yeri olamı
~ı._b1.dtr. Çtinkü benim istifamın hadıselerı bazan Avrupada da vuku Bir sporcu için kusur da değil büyüle yacagı soylenıyor, Balkanlı müttefik· 
~ leri b 1 b. k ' ' 1 · · b h k beıı gUn gibi lşiklrdır. Yeter ki ~ uyc:-3~ ız e seriyeti mi yoksa kabahattir. Sonra insan asabileştiği ennın . u are. ~ttcn memnun olma-

}°et: SJ>or alemince ahlakım ve mahi- böyle ıstisnaları mı örnek alacağız. vakit karşısındakini dövmekle mi sü- dıkl::ı.rı ışaa edıhyordu. 
~~ Çok açık ve malfun olan bir a- İstisna o~~ bile ~~le çirkin vaka- kun bulur? Bu alikıran başkesen1iği . ~im~i dört devlet murnbhaslarınm 
ğı11d rn. Beni herkes çok iyi tanıdı -1 l~~ı .. takhd mı cdecegız? Zırva tevil ele almak, yirminci asra değil, feodn- ıttı~akıle neşrolunan beyanname ile 
lııtıd:n Ve hayatım da çok açık bu _ g?turmez fehvası bu iddiaya yerinde !ite ~evrine layık olmak demektir. ~~~ıt. olu~or ki ~~ikan~~ m~iltler j 
~~ndan böyle imalı şeylerin ya- bır cevab olur. . . . Bır adam v~ya iki üç oyuncu hiç Turkıyerun ~en.~nc ~ore_ Juzumlu 
ııa b 1 da abesdir. Eğer bir şey var- Başka yerlerde olanları nazarı ıtı- bır zaman temız bir sporcu kütlesinı ve faydalı gordugu vazıyetı nlmasın.ı 
clotru Unu açıkça ve merdce yazmak bara alacak olsav~ bile; orada.kil.er sa-ı iımad altında bırakamaz: lekeliyc . ve bundan so~ra da _ay~i ~-~ziyeti ınu
llı\lh 0~ur. Bunu genç ve acemi spor ha ortasında degıl, fakat seyırcıler a- I mez. Bunu elbette biliyoruz. Fakat yi- hafazn etmcsıne hıçbır ıtırazcla bıı
tinı. ~tr:irlerine şiddetle tavsiye ede- rasıl\da vukua gelmektedir. Ecnebi ne biliyoruz ki bu haller artık çoğaldı lu~u~orl_ar: TUrkiyenin garb dcmok
tiip 'i er !ie!i samimi ve çok açık gö- ~e~~e~~tl~~de oyun_cuları taşhyan, I ve fena halde can sıkmağa ba§ladı. ra_-~ılcr'.le _ ıttıfakı ~alkan misakına 

B 
a.ııtıağı §iar edinsinler.,, bırıbırını do~e~, hatta şemsiye ile göz Bu ~ekilde hareket edenlere spo . munnfı hır vaziyet ıhdas ctm miştir. ug·· k•• B k b çıkaran seyırcıler bulunduğunu bili - run faydalarını, gayesini, karakterini ve Balkanların menfaatini bozmRmış-

b un u as et ol !Oruz. Se~irci kitlesini her mizaçta anlatarak onları yola getirmek kabil t:r. Bizim knnaatimİZ('C 'I'ürk - 1ngi ., 
ıqu··s b k ınsan t~şkıl edebilir. Fakat menfi ka- midir? Bitlecrübe söyliyellm ki bu u. hz-Fransız ittifaki bu menfaati boz-! a a ası rak~erlı sporcu olam_az. sul iflas etmiştir. ÇUnkü ı;imdiye k~- madıktnıı bn~a, bilakis, Balkanlara 

it ~llgUn _ Yın~ va kalan tevıl etmek istiyen <far bu mevzu üzerinde az mı durduk; k~rşı herhnngı bir taarruz ihtimalim 
IUbUnun saat dortte Galatasaray baZJ kımseler kabahati hakemlere yük az mı yazdık? Bütün bunların müs • bıle orta.dan knldırmıştır. Çiin](ü Bnl-

0lan jirn ka~ah salonunda yapılacak lemeğe kalkarlar. Buradn hnkemleri- bet bir netice vermeyi+~i gösterir ki kruılo.rn hnriçten gelecek bir tnıırru
ia1ta ton~tık müsabakalarının hayli mizin medhü senasını yapacak deği • arlık daha cezri ve daha verimli ç.a • zun ynlnız Balkanlı devletlerin ordu-ı 
~- Duıı~~Yac_ağı tahmin edilme.kte- liz. Bununla be:aber hakem olarak relere başvurmak zamanı gelmiştir. larile çarpışnıayıp imdada koşacnk 
ll '?\ ıyesı serbest olan bu milsa- sahaya çıkan bır adem gözleri gör - Filan oyuncuya ceuı veriUnre filan Fransız \"e fngiliz kuwetıcrile de knr
k cı~ ~o~ Gala~sa~y kl.Ubü ile mez olsa dahi spor otoritesini temsil kulübün puvantajda vaziyeti ~r;ulur- eılanncağı tnhnkkuk ctıuiştir. Balkan 
le~~bo1 nı ole3 mualhmlerı bır bas- etmektedir ki sporcunun spor saha- muş gibi düşünceleri bırakalım artık. konferansı, tabiidir ki, bu faydayı ve 
Ji ~ııı eJcıe~ı _yapaca.ktır. Robert Ko- sın~~ e~ muk3dd~ vaıifesi bu otori- Adale kuvvetini centilmenliğe tercih bun~an duyduğu ?'emnuniycti ale -

llılerinı· sı Aınenkalı olan mual - teyı ıhlal etmemege çalısmsk, ona etmekte artık devam edemevir. nen ııhar edemezdı. Ttirkiyenin hattı 
iı G 11 te§k"l ed -· tak k h"' · J • • 

01 aıttaaa ı .. ecegı . ıma ar- urmet ve ıtaat etmektir. Binaenaleyh burada hakeml~r·m· hareketi hakkında hiçbir itirazı olma-
1 atı baske rayın otedenberı ku~etli P~zar günii oynanan maqta yine de bir·eı i3 dü~mektedir. Oyuııc~n::~ dığını göstA>rmeai kafi idi. Konferans 
~~ğı lller~~l ~ımının. ne netıce a- hatta bermutad asabiyete kapılıp hiç kıymetine, takımın vuiyeti;ıe bakma i~le bu~u. ~:ap'?ı~, müttehid kıilmağa 
bo"Y taklln e ıl~cktedır. Galatasa- te hoş olmıyan hareketler yapan spor malıyız. \'e herbınnın "ıstıklal ve milli toprak-

! ajanı :d~ yenı ve ~enç basket • cular görd~k. İcab ederse bir kaç kişiye birden !ar~ ~alikiyet hakkını.. muhafaza et-
~tır. erıdun Vasfı de yer ala - . Yine. aynı takımın geçenlerde attıKı diRkailfye kararı verelim. Onların hal moge ıtina gö:oıtf>reN•klerini ilan eyle-- k bır golil hakem gört>mc<li diye bütün lcrine brraknlım. Bu iı:ıin mikroblaıını miştir. e lehler arasında takım oyunı•ıılnrı ~ahad:'l hnkcmin et- 5;tt•an, futbolcü cenesi ve sırtı okşı- Burada "milli topraklar,. siizii dik-y ra_fını almıı:::lar, neye ugradığını bil - yan hastalar a~laeın. kati t•elbediyor. Daha umuınt bir su-

apılacak maçlar mıye~ .. maç~n i?.ar~_si~1cien merıul bu Hakemlere dti~n iı:den daha bü - rette • :ıududlıu·,, df'nilmemiB olmaı)J-
>fekt z~t. buyUk hır husnunıy<•l ve becerik- yük bir i~ vnl'dn· ki bu klüp ıdareci- wn elbette biı hıkmcti bulunmak ic:ıh 

lal'tna bebJ~r arasındaki futbol maç-' sır.lıkle oyuncula rla münakasaya kalk !erine taallfık eder. ş~nu öğretmek eı.ler. BalkAn devletleri şimdiye ka
İtt-ıııda UgUn de Taksim ve Şeref stad mıştı., • . . değil, fakat bilhası:::a hatırlatmak is. •dar lebliğ~amekıde görmeğe alışkın 

'l'aı._. devam edilecektir. ~ela ·~~keme_ ıtıraz etmek ne ıle- teriz ki şampiyon çıkan bir takım ıfü. olmadığımız bu tabiri kııJJ;ı.nmakla 
•-ı. l\l!lJn stad d . mektır? Bovle bıı· Jıok h · ·ı . ' ·11· t ·· · ;tl{ııtı 

01 
ın a ~ok kuvvetlı bir • . " . . angı oyun- n st ve tenm: oynıyan bir takımd:ın mı ıye eAasına gore bıt' d<·rec•eye k:ı-

lı~lri le an Haydarpaşa ile Taksim euya, ne .r.a~~n venlmışlır? Hakkı ol dana fazla bir iftihar· duvamaz. Kltip· dar mfüıaadeki.rhklar \'e fedakarlık
'Uıı ktlınarş.ılaşacaktır. Haydarpaşa- rnıyan hır ışı ynp_;ıak sporcuya ne t~ sr>orcu yeti~tirirken ·onlara adali 

1 
ıar kabul cdebil<'c.:ekleı ini anlatmış ol· 

tll\tı birj eaınde en kuvvetli takımlar- zaman yakışmı~tır: Hakemle snhada.I formu verirken ahlak prensiplerini do duklaı ı kanaatindeyiz. Bunun, misa
' bu ~lrnaaı itibarile maçı kaıan- konusacak ·O <la t'l, kol işaretleri yıtp aşılamalıyız. Bunu geçkin, ~mank ka dahil olmıyan \'t> milliyet pren~ipi 
~Urıq~ük ihtimal d~hilind<':dir. ~:~:~. y~lnı,.;. tıı.kın~ın k~ptanıdır. :~imtiyazlı sporcularımııı: .. !,, için de- bakımından bil' takım emeller izhar 

~lel"i ka SOnra Hayrıye ve Işık li- m uıerınc yllrlımek ve onu te- gıl, fakat y<'ni yetişecek genç neslin eden •komşuların kulaklarında gnyf"t 

~
111\ "- ~!aşacaklardır. Her iki ta- sl.r altınd~ ~ırakı~ak ne glbi bir 7.ih- ruh tcmizligi için elzem buluyoru... hoş surette inikas edec~ıni mııhak-

.._ c.ıayd nıyet eserıdır" B k d . · · b ... 
1 

Ueree arpaşa kadar kuvvetli . h d . · ız en ımızı unlRrı Fena harek<-tl~ri spor te-şkHitından kak addediyoruz. Bu :wladıgımız mıl-
tli11e dah de kuvvet itibarile biribir- ~: ı:. ~mı~ecck vulyt-tte ~örü~·oruz evvel klüpl('rin idare heyetleri Cf'za _ ni. y~nlı17 de~ilı:ıe Balkan misukı dev-
~ biraı a Yakın olduklarından ma- e ınız kı bu hususta bu ı~Jerın f11·, ll!ndırmalıdır. P'ıNm:!l<ln Tekil letlerı gerçekten takdire Iıiyık bir uz· 

lttır. Z<>r katanılacağı mu hak • • - • • • • -.• laşıcı ınesl~k ihtiyar etmiş oluyorlıı.r 
l1J ~ret ta · 7 • 2 - 1940 tarihinde kız liseleri voleybol /ve Balkan misakının mantıki inkisa-
liı ~ takt: dında Boğaziçi ile Yuca- fını hazırlıyorlar c.lemektİI'. 
\·~k.U li&esi l~rı ~ynıyacaklardır. Yuca maçları puvan cedveli I Bu sfü;leri takib eden fıkrada kom-
~ tıı futboı§ırndıye kadar daima kuv- l ~u devletlerle doshme miinasebetleıi 
d 8.t ~ğaıi takımlan <;ıkannıştır. Fa- A n·r~j Sfıtlfo.r ; miitekabil bır anlayıiJ ve Rulhpcrwra· 
e etı lcuvv;~1?:ıen hemen ktlmesfo- !~ M'f"kff'h tsimlf'ri ~-~ ~ ;g •it ;ai ;&ı ne bir elbirJiği ıçinde jdame arzusu-

<:! ~il h 1 kımdır. :; ~ :f l ·~ ? ~ nun tekrar· edilmesi <'ıkaı·dığımıı ml-
ı> takanı afta San'at mektebinin ikin e· ~ : ~ ;ııı.ı ~ > ~ niinın doğru olması ihtimalini takvi-
o:ıllibt na kal'§ı ld tfği 1 Ç lı -~" Yetini k e e e ı kolay am ca 6 6 200 100 J 2 2 12 ye etmektedir. Çünkii kom!iulnrla dos 
r-~çinin g ~mamakla beraber 2 İstanbul Kız L. 5 3 2 H9 l!..~ ,, ~ g tane münasebetlerin inkisar edebil_ 
1)8.rii ... _r. Şere~ :.:et Umidle_ri . daha 3 Kı.z M. M. .f. 3 120 74 7 2 7 mcsi ancak biribirlerini ka~ılıklı bir 

••• 
İnsan ırklarının halisliğini fı}o

zan halitaların tesirini tabiat, ale. 
]fi.de, uygun tertibJcr ve istidad • 
larJa tashih eder. Melezlere pe.lr 
az müsaid davranır. Bu faaliyetle
rin ilk mahsulleri, müteakJb il· 
çiincü, dördüncU ve beşinci bat
na kadar <;ok zorluklara maruz 
kalırJar. Teı>.ılübe iştirak cden iia
tün ilk unsurun kıymetini vücutle 
getiren şey onlarda bulunmaz. 
Bundan ba§lm, kunda.ki vahdetin 
fıkdanı irndelcr arasında ve ha. 
yuti enerjiler nrnsmda tefrikayı 
t.'\:r.ammun ~der. Halis ırk adamı
nuı ı:ıkilfüıe Ye insicamlı kamrlar 
aldığı bütün mü~kül <lakikulnrda, 
knrı!iık biı kan kendısini §a~ırır 
\•eyahud ancak yıırmı tedbirJcr it· 
tilınz eder. Netic ' şu oluyor ki ka
ı ısık kan halis kanlı adamın ta
hakkümü altına girıyor ve fiiliynt
tP. <.laha süratlı bn· mahvolmaya 
müstaid hulıınuyoı. lrlun muzaf
ıeranc ınulm\cmf't ı;östenli~i ah
\alıh•, meln mağli'ıb olu)or. Bu 
'akranın hail. iz. hcsah,,ıı: mi nlle
ri :zikrolunuhilir. Tabıutın yaptlğı 

tashihl!.'r işte bu noktalnrdadu·. 
J.'nkrıt tnbintın <'ok kcı C' daha ileri 
varoıgı \'akidiı. Tcn:-ı..,iile hudud
lar çekiyor. Taaddüd etmış tcsalüh
leri akım hale sokuvor. Ve onları 

crtadan kaldırıyor. 

Mesela, muny,Yl'll hır ırka rnen-• 
suh bir feıd mı3~1 bir ırl."111 m'ii· 
messili ile birlet;ire~. te:>alübiin ne
ticesi haddi zatında seviyenin a
fiağıhıms.sı olacak Ye bundan bafj· 
ka, nralarındR yaşıyacakla11 hafüı 

kalmış ırka mensuh ferdler arasın
tlR daha nyıf biı· ziirıyc•t vfü:udc 
g~tirecektir. Yukarı ırktan ycnı 

kRn karıHınrı~ı imkanına sed ~t-kil
diği hallerde, de,·:mı od<.'n tOAnlüb
lı'r, ol'taya ôyle b:rtukım fikirle~ 

t;ıkaracnk1nı'<lır ki labıal tarafın

oan akilinP. tenkis edılen mukav~-
mt>t kııvvctlerı kt"rıdılerinı çnı·ça • 
buk mahvolmaya mahklım bır~ka
cnktır. Yahud, binlerce sent' zar
fında, yeni bir halita \'iİcude gele· 
t•ektir. Bunlarda miiteaddid tesıı -
lilbler yiizi.lnJen cezri surette kuıe 

nıış olan ipüdııi unsuı lar aı tık ta
ı.ııunaz hale gelf'Ceklerdir. Bu su
ret le bir ı:ürli muka\'~mcti kabili-
ye tini haiz yeni bir kavim t~k
kfü edecektir. Fakat fikri ve bedii 

l.ıymdi ilk t~alUbe iı;tirak etmi:$ 
.Yiik~ek ırkın kab:liyetlcrıııdeıı ı;ok 

~şağı nlacaktn. Fakat bu son tak
dirde biltı bu kum· mahsul kanı 
lıaliı-:; kalmış yilk~ek bır ırka kur-

ı:ıı miicadelcde mağl\ıb olur. Bin
l~rce sene esnasında inki§af oden 

ve bu yeni ka' min te<;.-ıniisünü te
m hı edecek olan süı ü tcsanildli, 
ırkın seviye-sinin alçalması \'(' in-

tibak melekeE:inin ve y&r8tıcı kabi
liyetlerin azalması hasebile ne :ka-4t~~faka. ile dında ikıncı maç 4 Kandilli '4. 3 ı 10! 50 G 2 7 surette anlama ile kabil olur. Milli 

bı~ ktır. a Kabataş arasında o- ~ Boğaziçi 4 g 1 l 07 tn 6 2 toprakların gayri topraklu iiıerind" 
.-~ısı er ikl mekteb · k 6 CU h 7 · ~ 

~~·~~~~k~ .':C,!e::aı;;~ ! Şiş~;.~;~~ : ~ ~ 1~~ i~ ~ ~! ~ ı:~ ~:~,':'ı,~, i=~::::i~·oil~ı:d~~~·:. 
'lUıı. t Ve 7.engindı. ceabed·e~ek kadar Erenköy 4 2 E 94 98 :S 6 dım teşkil edeceği muhakkakt1r. 
~ı~ en t::ok ır. u ıtıbarla gü- 9 İstiklal 6 6 :5.2 Gö ·uu . 

l\llllın Çekişilen maçını bu iki 1 lO İnönt1 3 2 1 • l~ıOO J2 6 rt yol' kr Balkan mi~akr b:ııı:ı 

dar bilyiik olursa olsun - müttchitl 
ve fikri inl<işaf ve meqeniyet iti
barile Ustiin bir halL<ı ırkın hücum
larına - muzafferane mukavemet 
imkanını bahşctınekten fıciz kala
caktır. ~ Yaprnası beklenebillr. 1 93 :5 3 5 nıahfeller tarafıudan ic.tlll edilen sun't 

~ildıko·· H . • Mü\'uene yekfınu 4R 24 24 J l.21 ı 121 54 :;4 119 buhran devresini muvaffakiyetle at- Binaenaleyh şu a .. ağıkı prensıp 
Y a1ke ı tt kt ba ,a.,edil bilir: ı vının ~ _ a ı nn şka daha geniş bir temel 

. li:\T\ı . koşusu B_alıari~e caddesi v~ Kadıköy Haikevi I bir §ekle sokmuş olan Kadıkö , Halk üzerinde daha sağlam biı' surette de-
bııe l{ elkı gijn de ili . . bınası ontinden gcçılerek Ka<l.ıköyi.lno evini tebıik ederiz > vam etmek istidadını da göstermış-
~Pll adıköy lial ? ettığinıız veç- gidilecek oradan pazar yolu tmikfle · • • tir. 
111.t ~ Qıak Üzeı.e bi~evı pazar sabahı yine Fenerbahçe et.adına o.vdet edilip Fenerbahçe bır ltalyan JhiS<\viıı Cahi<l YA1~11N 
~e.tı. t'tib etınışt· mukavemet ko~u- 1 Uc; tur daha yapıldıktan sonra k~ takımı getirtiyor ...................... - .......... _ .. 
~~d~~abQe ~· Rosu saat 10.30 da nihayetlenecektir. Fenerbahçe klUbü yıldönümilııde H k 
letıe; bir turs Y:ı~dan ba.şlıyacak Kn.nnanlara spor lıa.yatiannda iır knl'§ıla.şmak Uzere İtalyanın en kuv- a em komitesi reisi 
~h arıca kapıda~ dıktan sonra at- lerine yanyacak olan eşofman elbise- veUi klilplerinden. birile bir anln!';ma . kim. olacak 

ı\~ t ~a iııecekı çıkarak Kuşdili si, çivili ayakkabı, sveter, atlet kfilot yapmak tasavvurun ~e~ı Rızanın avukat Abdullahdan 

Ifcor ırh tlısnJıirnı, f'rgf'i.,·, zannı 

olarl\l:, bundaıı C'r!ctın nıcle'Llerhı 

"hybrlde,, tes.allihe iştirak etmiş 

\e l<an temizliğinin vcrdlji .,:nhde
ti muluı.fıızn e~·Jcmi~ lisfün mı. ur-
hı.rıa mü' acclır.sinclc huhmduldnrı 

ıntiddl\t~ ortaclan kalkması neti

cesini '"rir. Melez için tehlike an
cak Ustun ırkn mrnsub QQn ferd eçıldikten erdir. Çayır kO§ula - ve mayosu gibi hediyeler veril ktl takı dadır. Gelecek ınhılal eden hakem komitesi reisliği-

SOlıra Altı 1 .. ece r. mın Bolonya veya Ambr:Y' t" ·ı . "h . ' yo agzı, Spor faaliyetini MNJı ve mUsbet olm k , 1 · . < ı:ıno ne ge ın mesı ı tfmnlı kuvv~cnmek- unsurunun dn mcle,;lcsmesiie niha-
, a.ıu U\ vct e muhtemeldıı. 1 edir. 

)1~t bulur. 

İşte ırkların bozulmasından fleri 
gelen mabluklan - bili halis bir ırk 
tabakası bulunmak ve yeni melez 
le§meleri husule P'"'lmemek şartile -
yavaş yavaş ort: • ı kaldırarak ta
biatın temin ettiği yavaş ve ted
rici yenileşmenin ve tekrar hayat 
bulmanın kaynağı budur. 

Bu h~dise kudretli bir ırk SCV· 

kitabiisine malik olup da hususi 
ahval ve şerait yahud bazı hu usi 
cebir ve tazyikler neticesinde ıı kın 
temizliğini muhafaza ve i<l me 
eden normal tekessür yolttndan 
dışarıya atılmış insanlarda kendi 
kendiliğinden nümayan olabılir. 
Cebir ve tazyik nihayet bulur bul
nııız, halis kalan unsur derhal mli
saviler arnsında c;iftle.smeye döner 
\e bu da muahhar her türlü tcmı
liibe bir sed çeker. O zaman, ru • 
ll zlcşme mahsulleri kendi kendr· 
Uklcrinden arka plana çekilirlu, 
meğer ki sayılan haJis ırk unsur
lanrun artık mukn\•emeti akıllan· 
r.::ı getircmiyecek derecede GOJ(nl
rrıış ola. 

Scvkitabiinin telakkilerme ku
l:ıkları tıkanmış, tabiatın tahnıil 
ettiği faraziyeleri idrak etmez bir 
in~an, k.tybetlilmiş sevkitnbtlnin 
telakkilerini zekanın vuzuh ile tela
fi etmedikçe, tnbiatın yapbğı t..-ıs
hihlerc glivcnmcmelidir. Binaena
leyh, icab eden ycııileşme mcsaisi-
r.i ifa ctm k vazifesi zekaya t.eret
tüb eder. Fakat <:ok korkulur ki bir 
kcı c g()zleri körle~cn insaıı, ırkla
rı biribirinden nyıran scdlcri yık
maktn devam edecektir. Nibayt•t 
bir gün gelecektir ki içinde bulu-

nan en iyi şey kat'i smette mah
vol,tcnktn'. O zaman, ortada vah
<letçi bir çorbadan başka bir şey 
knlmıya.cnktıl'. Bugün sözleri Jm
lağımız.n çarpan meşhur ıslabatçı
ların ideali işte budur. Fakat btt 

şekilsiz halita bu dünyada h<>r 
tUrlü idealin ölmünü ifade t'<lccck
tir. Teslim ediyorum: Bu ~mnıt~ 

hüyiik hir ~iirii teıjkil edilebilir; 
hu <;orha. ~;esinde ::<UrU hayatına 
ılibkün hlr lıs:rvarı imal olunabilir. 

:Fakat böyle- bir luıHta<lan h~bir 
:1aman medeni~·etln nrgi yabud, 
daha lyiAI, hir mt>.dt'niyet mUefıısh;i 

'"" halis olacak bir adı.ı.m c;ıkmıya
mkhr. O zaman, beşeriyetin va:.ı:i
fet;indc kat'I fllt~tt.c kusur etmiş 
olrluğumL hükmedilebilir. 

Arzın böylc> bir hale dü~mCJ11csi 
ıı,tcnirM, Cermen doı.;tl:ı.rının lrudsi 
vazife.-ü, her !)eydt>..ıı evvel, hor 
türlü yeni melezle5~elE1rin nihayet 
bulmasına dikkat etmekten iba:ret 
olduğu noktıuımda ittifak edilebilir. 

Çağdaşlarımımı dikkatini cel • 
betmi~ olan sü11rüntil herifler neHJi 
uıı tezi işitince. avaz avaz hnylnrn· 
caklar ve inliye inliye şik!ıyet rot'· 
rck insanın en kudsi haklarına (') 
u1.attığımı söyliyeceklerdlr. Bayır 
in~nın ~·aJnır; bir kud8i bakin 
'nrdır W: bu hlıLk da !l) ni zamaw.ıb 
rn'lifclerin en lrud"lsidir: Y~ tw._ 
~eriyett~ me"·c11d en iyi ~ym nın
ha fuası bu imflyazh mablUltluıa 
inki~ını daha mii.k~nun~ı .balfı 
sokması için, kanının saf bi' hal
dı· linin.asına dikkat etmf'lltk. 

Rinaerıaleyh, ırkçı hir dcvır:ı 

lwr :)''~ dco entıl, lıdh·acı tlabni bir 
ırk tagayylirUniin onu düşlinJöiü 
14 lf.alm:ıdan çık:ı.rnınğa l'e ona in
san ile ma~·mna arasında ı.:aleti ta
hiatlar dt-ğil Albhın haline göre 
nıahlf.ıklar .varatınaka mn.hsus hlr 
mliE"Sı.esealn kud~yetJnl iadfa r,fDH-

"~ ''alı malıdır. 

ln arıi denilen scbeblerd ·ı1 aola
yı benim tezime knrşı serdedilebi-

Jecek itirazalr bir tnrafttın oilUln 
mUtcreddilere boğulmak irnldlnıru 
temin eden - ve bu suretle gerek 
zürriy Ueıinc gerek çağdaşlars 

tahammül edilmez ıztırablıır yük
Jiycn - diter tarnftan ise bUtlln ec-
7.ahanelerde hatta ccyyar satıcı1ar· 
tla en selim ebeveyn bUo ~ocuğ~, 
sanib olmamak im1dl.ruru verir Hac
lar satın clmabfleıı bh· devrede 
zeıTe kadar hnklı görülemezler. 

<.Dtwıunr var) 
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- 1- f BA YRAGIM ---~;~9~~~~; ;::;~~~ 
B ir vakitler çocuksuz bir dul lmıni bir mahl.iku yakalamak o kadar Gayrağ111u. ba.ğrımdaki al kanımla boyadım. --- gil 

kadın vardı... Zavallı yalnız kolay şey değil. Onu şu nilüfer yap- uı ayla yıldız ördüm betı altıunrn akrndaıı Pek eakiden kargalar beyaz imiş., tırır, baykuşun bütün vUcudUne 1• 

ba§ına o kadar sıkılıyordu ki her raklanndan birinin üstüne koyalım. Ad verildi o-na benim yü.ı Cl.'Jtrlık soyadım O zaman bir karga ile bir baykuş ah- zel siyah beneklel' yapar. O ka?a;lll. 
vakit: Oradan dünyada kaçamaz, bis dese- Tarih. bilir bu bayra~n feTefini ya~ndan. bab olur, uzun uzun konuşurlar. Kar yi yapar ki baykuşun adeti çır 

- Ah parmak kadar bir !nzca.ğı· nin için çamurdan gUzel bir yuva • • • ga kendi rengini beğenmediğini söy- liği gider, güzel bir kuş olur. e-
zım olsa idi.. diye içini çekerdi. Bir yapalım, bitince nikahınızı kıyanz!. I ler. Baykuş da der ki: Şimdi boyamak nöbeti baykuştı·!yU 
gün bir büyücü kadın buldu ve ona: Derede birçok nilüferler vardı. lh- Viyantıda, Çaldmında cihan onu tanı.d• - Ben de keşki sırtımda şöyle gü- lir. 1) da karganın yaptığı gibi tUr· 

S<m M/et'<k Atam onu gök yii.::iü&e çıkardJ. 1 ı..~ • • ı..aşlll • - Bir çocuğum olmasını istiyo • tiyar kurbağa yüzerek derenin ta or- ze ~ı.ekler olaydı dıyorum. ya[;~ batırıp benek yapnuya IJO 
1
,,, 

Odur be?ıifn milletimin eu mu'kıaddes cırıı.dı. k ıı> 
rum. Bana bu iyiliği yapabilir mi • tasındaki yapra.,Oa. kadar gitti. Par- A-y doğnıfıdatı, gürı tıoğnı<ıcbrn dalıa önce 

0 
t"1rdt. Karga: evvell ufak, yuvarlak öyle bene rı• 

sin? diye sordu. mak kızı oraya bıraktı. - Öyle ya, ben de öyle istiyorum. ya.par ki karganın pek ziyade JıoŞU r· 
Büyücü: Ertesi sabah erkenden parmak kız • • • Hadi kandilden biraz kararmış yağ gider ve baktıkça sevinir ve ~~ 
- Pek kolay, şu buğday hı.nesini uyandı. Derenin ortasında bulunduğu ~ Ey gönWmde en mukaddes bi1· a..,k ile ~ycın alalım da sen beni boyarsın, ben seni lanır. Lakin baykuş öyle birer bl 

11
• 

al! Sakın bunun tarlada yetişen cins- nu görünce ağlamıya başladı. Ey bağrımın imanıma ışı/c veren al bayrak boyarım. benek yapmaktan ı:s.anu·, uah~ ~~11• 
ten olduğunu zannetme, bunu bir O sırada kurbağalar yuva yapıyor- Ey yurdmnun, ulusumım :ıere/ini t~yan ~· - ~ukumyav! Ne tuhaf olur de- da iken tUyil bırakır ve kaodıh Jt 
saksıya dik, arzun olacaktır .. dedi. lardı. Baba kurbağa yuvanın du · Senin için olm6k batıa hem uazife, hem d.cJ hak.... jgıl mı? pınca devirip içindeki siyah Y 

Kadıncağız sevinçle teşekkür ede- vıırlarını çiçekler yapıgtırarak si.isi&- GÜNDÜZ NADffi J.Jskimoların iğlolarında bazan kan- karganın üstüne döker! . 
rek büyücüye sekiz tane gümüş pa- di. Böylece güzel gelinine ı.ayi.k. bir L ı diJ taştan olmaz da topraktan olur. Karga. kendini öyle simsiyah 01 ıJ 
rav~~.EviM~n~d~m~~~~~kurmdi~~~u. t~on~tin~~-----------------------------~,~-~~Jamla k~l~ıla~hly~~lm~~~n~~k~~~hid~il~. 
tanesini dikti. Hemen topraktan bir baba oğul "Parmak kız., ın yanına d~bmde ~ırçok koyu ~ıyah y~~ bın- ı v~ silkinerek: dallara yapraklara d' 

. filiz fışkırdı; yapraklar açtı. Laleye geldiler. İhtiyar kurbağa su içinden iki Afacanın Muziblik eri kır. Eskımolar bu yagı alıp çıgneme- rUnerek temızleıuniye çalışırsllustil 
benzer bir çiçek verdi. Fakat henUz derin bir selim vererek söze başladı. sakızı yaparlar. muvaffak olamaz. O siya.lı yağ fi 
gonca halinde idi. Kadın: - İşte küçük hanım size zevcin izi Bu sözleşme üzerine karga baykuş- ue yapışıp kalır. tşte 0 zamanoııııbC 

- Aman ne gilzel çiçek! diye ba- takdim ediyorum. Onunla beraber gü \j. 2. tan bir tliy kopanr ve onu yağa ba- kargalar böyle kaı>kara olmuş! 
ğırdı. Dudaklarının ucile gonceye do- zel bir evde ömür süreceksiniz!.. l_l~ <:::Y-:><::><::>~ ::::>~~ 

kundu. - Kuvak. k:uvakı... Hed;y:ı kazananlar · 
Hafif bir <;ntırdı duyuldu; çiçek Aptal oğlan söyliyecek başka söz l v • -- -- ..... ..._.........._....,,..._ açıldı .. ortasında minimini, zarü, şe- bulamamış, vak vaklnrnıştı. -

ker gibi bir kızcağız oturuyordu. Bo- Ktiçük yatağı alıp çamur eve gö- Birinci (Masa saati) _ Kurtuluş Ağaçlar no zaman 
yu parmak kadardı. Onun için adına türdUler. Zavallı kızcağı~ yaprağın dökme fabrikası ustnbaşısı Kemal büyürler gıı 
"Parmak kız,, dediler. Annesi ona üstünde yine yalnız kaldı. Ağlamak- Kaya.çay kızı Piyereta Çayaçay. Alel~mm .. :ı~.açiar da da~ıil.~id~~tl 
blr ceviz kabuğunun yarısını yaldız- tan boğuluyordu. Bu çir·kirı hayvan- Ellişer kuruşluk birer kitab: Os- halde her tu~~u .. neb~tlar ıbtı:>8~ğte 
lıyarak gu"zel bir beşik yaptı. Yatağı- larla beraber yaşama!·tansa ölmek kild.nr Ahmcd' '-•e Gündoguv mu cad- olan sı;yun buyuk bır kısmını ~ 

, ıJ ' ·ı 16 ıırııw 
nı pembe bir gül yaprağile örttil. Yor onun için daha iyi idi. desi No. 37 evde Enver kızı Nermin• ı e snat nrnsında topraktan a 
gan yerine de bir tane menekşe yap- Derenin balıkları olanı biteni işit- Malatya lisesi 859 No. Adnan Çoban- Yılan zahiri v· 
rağı koydu. Kızcağız geceleri burada mi.şlerdi. Kurbağanın gelinini gör · lı • Çorlu orta okulu 3H No. Niyazi Yılan düşmanı h.ay~:anlar yılan h~r· 
yabyordu. Gündüzleri, annesi masa mek için başlarını sudan çıkardılar. Durmaz• Ankara Samanp:ı.zarı, Kur- !arlar ve yılıınları öldlirUrler. Ve , • 
üstüne su dolu bir tab:ı.k koyar, içi- Fakat kızı o kadar güzel buldular ki şulu cami arkasında kolacı lsınail l:es zanneder ki, yılan öldüren hn) 

1
. 

ne çiçekler bırakırdı. "Parmak kız,, haline acıdılar. Hemen di~lerile nilil- elile Numan kızı Sevim Çora • An- I \'Rnlıı.r yılan zeh_irinden müteessir i~'İ· 
bir !filenin içine otururdu, iki saman fer ynprağının sapını ke~tilı>r. Akın- kara Hamamönü dönümü, Dördüncil mazlar. Halbukı bu hayvanlar b r 
çöpünü kürek yerine kullanarak ta- tı yaprağı ve üstündeki kızı aldı, gö- orta okulda 106 Hası.ın • Emirdağı, 1 kis yılan zehirinden en çok mütees5

1 

bağın etrafını dolaşırdı. Aman bu ne tnrdU. Biraz sonra kız o kadar uzak· pul bayii Mehmed o;lu Hasan Hüsc.l oıan hayvanlardır. Yalnız bunlıır 
1
,, 

kadar hoş bir manzara idi. Kızcağızın !aşmıştı ki kurbağalar diinyada ye • yin Erdoğan • Kütahya lisesi 651 kndar çevik \'e o derece Galtilttırlnr 
öyle güzel ve tatlı bir sesi de vardı tişemezJerdi. Yılmaz GUnay •Ankara Albayrak ilk yılan onları bir türlU ısıramaz. 
ki duyanlar bir daha unutamazlardı. Parmak kız birçok köylerden, or- okulu 223 Behiye Tez'ak • Pangaltı, Zongibar kadınları . 

Bir gece camın kırık yerinden içe- manlardan geçti. Onu gören her Me.-ınıtiyet Madalyon sokak 45 No.
1 

Zengibar kadınları ça1"11af giyıııe 
riyc bir kurbağa girdi. Çirkin , pis, kuş: YU•başı oğlu Yalçın• Ankara CUm- dikleri zaman yüzlerine "Baralt011 ' 

fena bir kurbağa. \fasanın üstüne sıç • - Ah ne güzel kızcağız! diye ötil- hmiyet ilk okulu 983 Salih Gora • 1 denilen bir m:ıske takarlar. 
radı. Zavallı parmak kız yatağında yorlnrdı. Böyle gide gide, başka ya- 1 - O gün emekli kaptaııla Bski <11']\.(,{iaşı çıarhç. Numan u.sta ping - ~vvvvvv-. 
mıeıl mışıl uyuyordu. Kızı görünce: bancı memleketlere vardı. poug oyna.11orlardı. iki afacan da oyuııu .seyrediyo-rlardl. 

- lşte. benim güzel oğluma layik Bir beyaz kelebe'k başının üstünde ! - Yarmn.az kom . .şıt çıocuğu imilne bir ywıı.urta sepeti almış l>ir a.zic. 
bir zevce! dedi. Ceviz kabuğunu omuz uçtu, uçtu, nihayet yaprağın kenan- lik y<ıpıntya karar vcrm~ti. Bir aralık oyıMı m~ıa bir yum.tır-
lnyınca bahçeye sıvıştı. na kondu. Parmak kızı pek beğen • ta attı. · 

Bahçenin kenarında geniş ve de- mişti. Parmak kız hemen kuşağını 3 - Numan usüx beyaz yumnrta11ı beyaz oyım topu oomıedcrek rake· 
rin bir dere vardı. Kenarları batak- çıkardı, bir ucunu kelebeğin beline, t~ wıwıoa yumurt<J da bizim emekli kaptanın suratına yap-ı§tt. 
lık ve sazlıklı. İşte o çamurlann için diğerini de yaprağın ucuna bağladı. ~ - Emekli kaptan hiddetten Jcöpilrmü§ bir halde arktı.daşına saıd~ 
de kurbağa oğlile beraber oturuyor- Kelebek uçarken yaprağı da çekmeye rırketı '/..'0111 • .şu çocuğu. da yımıwrta se-petini oldttğu gibi ik'i deniz· 
du. Oğlu da baha ı gibi çirkin ve iğ- başladı. Ansızın bir ağustos böceği oi;•in üzerkrrin.e fırlatt\ • 
ı-enç bir hayvandı . Ceviz kabuğunun kızı yakalayınca bir ağacın üstüne 

1 
5 - Zaııallı oyuncular yumurta "6"pctiuin altında oanlı birer omJ,ci; 

içinde uyuyan zarif kızı görUnce: götürdü. Yaprak yoluna devam etti. , haline gelirlerken, 
- Kuvak, kuvnk! diye öttü. Aklı Kelebek de bağlı olduğu için ayrıla- 6 - Bu muzibliğiH ceza.sırn bw 1.§te güuahau ola,. i'°' afacan ~loiyordu. 

sıra güzel bir lakırdı söylemiş olu • ma.dı. Uzakla§tılar, gözden kaybol • ııe konışıı fOC1'ğu da get;en haftaki macenının ıntikamını alniAf 
yordu. Babası: dular. oldu. 

- Böyle bağırma! dedi, şimdi u
yanır; elimizden kaçar .. Böyle mini- 1 

[Som~ var·] 
Cici Anne 
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Çocuk Portreleri 

··········~····· · ··················· .... ················· ....... · ·····~······ ···· • • . 1 •• { *: ŞE H İDLİK ı~) 
~ . . ~ ......... :.............................. ............... . ....... 

Rabasile kırlarda dolaşan bir• ma- Baba - Bızi idare eden hükftmet 
sum yavru soruyoı· : veriyor. 

Çocuk - Baba; bu nedir? Küme Çocuk - Ben de hükümete gider 
kilme topraklar ... Babacığım; knrşı- isterim. 
da kimse yok. Kimleri sc.lfmılıyorsun? Baba - Yavrum; sen daha kü -

Baba - Burası "Şehidlik,, dir çilksün. BUyüdüğiln zaman nöbet sa-
yavrum. Şehidleri selamlıyorum. na <la gelecektir. Bu vatanda herkes 

Çocuk - Şehidlik ne demektir! l ask~dir. Top, tüfek sesleri bizde 
Baba - Hürmetle ziyaret edilecek bayram neşesile karşılanır. Arzunu 

bir yerdir. 'kırmam. Şimdi sana bir küçük tüfek 
Çocuk - Burada bir şey görülmi· alının. Talim yaparsın ... 

yor ki... Çocuk - Çok, çok iyi babacığım.. 
Bn.ba - Onlar toprak altındadırlar. Asker olduğum vakit birinci nişancı 

~rünmezler. olurum. Ve hnrbde mermilerimi dilş· 
Çocuk Toprak altında ne vardır? manların alınlarına yapıştırırım. 

Baba - Kahraman yurd çocukları Baba - Yavrum, harb iyi bir 
uyuyorlar. şey değildir. Lakin harbi ürerimiza 

Çocuk - Onların evleri yok mu- yaklaştırmamak için daima kuvvetli 
dur ki kırlarda yatıyorlar? ve hazır bulunmak lfızımdır. 

Cengiz h.-fl.9Uk kar~ni d&mil..ş- Resmini gördüğünüz minimini oku- Baba - Onlar ; memleketin sela • Çocuk - Babacığım, ben de ya • 
tür. Anneai onu anyor, fakat o bah- yucumuz Ülge Kermen ikincikfınun nıeti uğurunda ölmüşler; şeh id olmuş rından bütün arkadaşlarıma söyli • 
r..cnuı bir tarafına sakl.anmı.şttr. Onu ayı bilmecemizi doğru çözememiş, a- tardır. yeceğim. Babaları onlara da birer tü
ai.e bulabilir mi.Biniz1 ğa.çlnrın arasına saklı koyun başını Çocuk - Memlekete kim dokunu- fek alsın. Bir çocuk bölUğü yo.parız. 

Bulmacayı çözen kUçük okuyucu- boyayacağı yerde evin damını boya- yor ki ?.. Topraklarımızı yabancılara çiğnet • 
tar bulmacayı kesip bir klğlda yapış- filli· Fakat küçük Ülgeyi o kadar se- Baba - Bu topraklar hep kılıç meyiz. 
tırdıktan ve kağıdın altına da oku- vimll ve cana yakın bulduk ki re&- kuvvctile alınmış ; yine bugUn silah- Baba - Aferin evladım . Bu ilk te-

( ikincikinu~ ayı bulmıcamızı do«ru çözen küçük okuyuculurımız ) 

na.kh bir şekilde isim ve adresini mini bilmeceyi doğru çözen okuyu • larla ve kahramanlarla muhafa?..:'1. e- miz hissin hayatında daima rehberi tl 

yazdıktan sonra bunu blr mı-fa ko- cular arasında neeredemem1& olmamı- diliyor. olsun.Topraklarını çiğneten ve i stı · st Sıra. Soldıın Sağa Doğm -ı Dôrdüncfl Sıra - A.nJc.a.:-a Ji:ı.sB- ıt 
yup zarfın üzerine "Yeni Sabah,. ga- za mukabil onu çocuk portreleri köşe- Çocuk - Bak baba ; zafer hayra- lfı.llerini kaybeden milletler esir gib. !..cyoğlu Gölen Oynan, Kadıköy Lfrt- Garo Dilber, Nezihe DeJn{rt.aŞı ttf11

11 
zetesl bulmaca memurluğuna. latan- sinde n~retmeyi bir zevk .saydı~. mımızda bizim ne kadar askerlerimiz, yaşarlar. B~y~l~n dai~a bükük ve fı, Beyoğlu üral Öynen, Kadıköy Tal!t, İstanbul Orhan A,yUC• }. 
bul,, yazarak bize gönderirler: Minimini Ülgeye daha dıkkath dav atlarımu; toplarımız ve tanklarımız hayatları sonuktur. Lakin kuvvetli İffet Cel!l, Muzaffer, Edirne Nusret. llgin. . 
Şayed r.arf yapıetınlmu da ~ık ra.nmasını ve şubat ayı bulmacamızı ge<;ti ve tnyyarelerimiz uçtu. bir vatan içinde hayat daima zevkli ikinci Sıra - Şişli Terakkiden Gtt m °' S T oyııı. ft 

gönderilirse 80 paraük posta pulu doğru çöznıeğe çalışmasını tavsiye Baba - Evet yavrum, işte buglin- ve şereflid~r. Bunu asla hatırından çı- leryüz D. M., Neclii. tr>et, Yalçın Bi· . Beıı n ıra - Fauna asJJullld•ıl 
kAfi gelir. l edeooğiz. kü silahlar onlardır. Oplan kullanan- karma... rik, Ayhan. Hakkı Vargel, Hayred- li Özborek, Afy~n İs~all, GôllUI· 
Doğru çözen kUçUk okuyuculan- 1 lar da cesur büyük asker kardeşle - Çocuk - Babacığım, asin <;ıkar . din. Kazım Dermanoglu, Nışantafl 

1 
:aıııı· 

mım §uba.t sonunda yapacağımız ta. rinl de koysunlar. Şayed bulmacayı r.indir. DUemanlarımız yakla!'Pllca on- mıyacağım . Büyüyeceğim ve bu su- Oçifocii Sıra - Ayvalık Şerafed- Altmcı Sıra - Bursa :tsnıııi oıııl 
ni! neticesinde terblyevt ve etlenoell lldoğnl çözmilflerse hediye kuansın- la.r koprlar, dövüşürler... retle btitiln \'artığımla memleketimi din Dirim, Aydın Sakarya, Ulvi Ka- kı kızı "isim okunamadı,, KaBtarUdıı.Cı 
hediyeler vereceğiz. lar, kaza.wnasıııla.r resimleriııi basa- Çocuk - O halde ben de bir tüfek muhafaza edeceğim. ya, KırldaJ·eii Göniil, Kütahya Yıl -ı Yaşar Talay, İstanbul Nibıtl ~ 
Arıu edenler zarfa küçük reaimle- cagız. · isterim. O sllthı onlara kim veriyor? llalıri özdeniz maz. Ticaret orta 1 Simantof. 



YBNI SABAR .,_ 1 ., 

aarif Vekilinin beyanat ~KEL AL ~O-~~ 
lTAN ( Baa tarafı 1 Jncl<re ) l betinde memleket realitesine çekmek- suretile çocuklarımızın eline daha iyi memleketlerdeki emsalinden f ark~u 

haMetmeler yaparak tıb tahsilinin tir. Hadiseler ve meseli. Erzincan mm Jdtablar vermeğe çalışmaktayız. bir intizamdadır. Kütüphaneler için 

8
.. .. YAZAN: M. St1mi KARAYBL verimini temin eden bu pratik gör - takasında olan büyük zelzele gibi a- Gramer Meeele61 ikinci me.ele kat.al.oklarının ilmi u . 

d~~ _bu llflar, nihayet btr iki I Y.eceğini anlamıştı. Onunla bir daha me ve alış .de~csini uzatmaları ta - rızi vakalar bize Türk ilminin Türk Gramer terimleri tesbit edileli. Her sullerle yapılması ve tasnifin bu :ru-
Uç 

6 
~çınde söylen.ip bitmişti. Yani güreş tutmak istedi. Likin bu güreş karrilr etmı~~r. realitesi üzerinde çalı§ıp işlemesini fi- ,oeyden önce bu cihet bir halle bağlan retle vücude getirilmesidir. Bunun i· 

ıtıişt~~ Vakti belki beş dakika geç· bilişüphe mağlubiyetle neticelene _ . . Kıta.b Meselesi ili olarak göstermektedir. Üniversite madıkça hikayei fili mazi gibi tabir- çin de 18.zıın gelen emirler verilmiş ve 
tclt u. Bırdenbire Aliçonun hasmını l cekti. İk.incı mesele kitab meselesidir. Jeoloji Enstitüsünü gezerken bu kür-,lerle gramer öğretmenin mümkün ol- tertibat alınmıştır. 
tilld~Ptaz buduyarak alta aldığı gö· ı Pehlivanlar arasında padişahın ~un~-~~ bir se~c .evvel üı:uv~rsi~ rek- s~.yü. işg8:1 e_den ~rof~r arkadaşıma matlığı meydanda .~lduğu için işe bu- İst.aııbulun Mekteb bıtiyacı 

.ı\U ma.ğlflb olduğu kulaktan kulağa doJa- t?rltigune Vckıllıkçe venlmış direk - Turkıyenın JeoloJık haritasını yapma- radan başladık. Musabakaya konulup İstanbulda yeni mektcbler açmr..'k-
hasu!0• kararım vermi§ti. Her ne pa- ~ıyordlL tifler arasında Üniversitenin bUtün ğa çalışıp çalışmadıklarını sordum. yaptırılacak kitablarda müşterek e · tan evvel mevcud mektebleri topla -
ırıa olursa olsun bu sefer namağ- Aliço büyük bir iş görmüş adama fakültelerinde Manuel kitabların ha- Üniversitenin fen fakültesindeki bu sasların bulunmasını temin etmek i- dığı talebenin bulunduğu semte göre 
ti. ~an padişahı mağl\ıb edecek benzemiyordu. o, yine aekisi gibi zırlattınlıp basılması ve travaylar ha- şube, edebiyat fakültesindeki coğraf- çin de bir rehber hazırlattık. Zahiren ayarlamak ve çocukların gelip gitme-

Suı 1 bi~mandı. ) soğukkanlı idi. ri~ ~lmak ~re diğer neşriya~ ~te - ya ş.u~~i, ~karad.alri made~ .az:~a pek basit gibi görünen bu ışin hazır- le~i ~olayla§tırmak l~dır. Meseia 
kat tan. Azız, bennutad büzüldü. F:ı. , İbl8.mur köşküne geldiği zrunan da- n:ıını.meselesı de vardı. Bunun fııli ne- enstitUsu, yüksek zıraat enstitilsu ıe- lık1an yapılmadıkça aywıi sistem için- Emırgan orta mektcbındc, Kavaklar
:Yord ı\lı~o, kudurmuş gibi salı •

1 
ha kimsecikler ne olduğul\l' bilmiyor-- tıccsı. hasıl . olmuştur. 938 - 939 ders o~?ji §Ubesi kendi alaka merkezlerine de mekteb kitabı mey<.'lana getirile - dan, karşı sahilin ~uhtelif iskclelerin-

~lk u. Nıhayet tnnı üç saati bir ~r- ı du. Hı::ıçooğlu Halil pehlivan da sa - sencsınde kıtabı tamam olan 180 ders gore bu mevzuda çalışmaktadırlar. mez. den gelen ehemıruyeUi miktarda tale-
dul'd geç~ ha.smına paça kasn3ğı d'll- hırsızlıkla bekliyordu. varken bu yıl 224 dersin kitabı basıl- Bu kısmi çahşmaların bir araya ge Tahrir vazifeleri için yapılan tas- be olduğu gibi, Rumeli sahilinden Kan 
landı ı. \ e kuvvetli pazulıırile hava - Aliço, odasına gelir gelmez Hınço mıştır. 36 dersin kitabı kısmen basıl- tirilmesi ve fi~ntezinin yapılması su- hlh gibi bu arzettiğim hazırhklan da dilli kız lisesine giden çocuklarımız da 
Su{dı. usuletle sordu: mıştır. Tamamlatmak için Maarif retile memleketimizin jeolojik harita- bir araya getfrerek gramer işini salimi vardır. Bunları yol sıkıntısından kur· 
~ti ta~ Aziz, tamamile ash-:ya gir . - Usta ne oldu? matbaası kifayet .etmediği takdirde sını vücude getirmek mümkün ola - bir surette h ... lletmek kabil olacaktır. tarmak için Emirgan orta mektebinin 
!i;Jıer: Kurtulmasına imkiln yoktu. - Ne ola~ak be! mcvcud usuller daıresinde diğer hu- caktır. Bunu ilmin en yakın realitesi Dedikodulu Terimler bir şubesi halinde, yeniden açılmış bir 

}\· \aYakları asılmı,.<;tı. - Yine ıni berabere kaldın z ?. susi matbaalara verilerek tabılannın olan kendi memleketimiz üstündP. iş· Şimdiye kadar yapılan terimler or- mekteb mahiyetinde ol.namak şartile 
liltti.iuç~k bir hareketle, bir çengelle - Yok be! Çekiverdim onn bir pa ikmali hakkında Üniversite rektörlü- !emesi lüzumuna canlı bir misal ol - ta tahsil ve lise derslerini ve kitab- Sarıyerde İstanbul Parti Müfettişi ar-
nus~u ~ş~.ğıya yuvarlanac:ıktı. 1ça 'casnaJ.:çaz!.. ğün~ ic_ab ?den emirler verilmiştir. mak ü~re söyJ.e~im. Diğer sahalarda. l~rını ~aı:sıl~mak Uz~re tertib ve tes· ~adaşım :evfik Fikret Sılayla m~h:l 

<lille . alı goren Makarnacı ve lboımn 1 - So.ara? 14 dersın kıtabı da yazılı ve hazırdır. da vazıyet aynıclir. bıt edılmıştı Bu terımlerle okumaya imde tetkikler yaptık. Bu:ıu temın ı-
t. ~1 tutulmuştu. Seryaver iialil - - Sonrası ne olacak be ? AI.V-er - Bu suretle kitabı olmıyan dersler 36 tl'niversit.enln Vasıtaları Tamam alışmış o!an tal .... be ün=versite veya çiıı lazımgelen muameleler yapılacal~-
li ~.1rnııştı. dim, budur gh•decazını ço.-:uk beşi- ya indiri1miştir. Ayni nisbet gözönün- Değildir yüksek tahsil müesseselerine geldik- tır. Ayni vaziyet Pendik ve Ka!'::al·fa 

İati:y:: ık~ taraf şu suretle bağırmak ği gibi askıya! de tutulursa bunların da hazırlatbn- t~~nbul Ünive~i~ VMııtalsı..~ leri zaman eski §ekılde terimlerle kar da A varılır'. . . ., 
_ du. - Daha sonra? hp bastınlmasının kısa bir zaman işi henuz tamam degıldir. Ki~ya enstı- şılaşıyor 11e bu suretle bir ikilik hasıl İ~lım Aıısiklopedisıne Aıd t,,alı§malar 
J)·.Atnan Aliço etme bırak!.. - Bekledim pes etsin diye .. Bak- olduğu görülür. Şurasını söyliyeyim tüsünde gördüğüm vaziyet bu kana- oluyordu. Bu defaki ziyaretlerimde l~lam ansiklopedisinin birmci cildi 

lan J;: ~ağırncaklardı. ÇünkU, Sul- tım vurmadı. BıraktınJ olduğu yere. ki biitün bu manuelJer tamam da ol· atimi takviye etmiştir. Her vıl tale- de ayni mahZ\lru gnrerek üniversite- bitmiştir. Kontrol yaplm:ıktadır. Bu 
fllaııı zın bu vazivetinden kurtlıl -1 - Demek yendin'! sa Üniversitenin kitab işi bitmiş sa- besi mühim miktarda artan bu mü- de terim meselesim tnnzim etmek U- kontroUer neticesinde ba.--ı anlışlık -
13~~ gü.reşçe imkan yoktu. 1 - Elbette be kızan!.. yılamaz. esscselerin düne nazaran noksan olan zere çalışmalara. ba!]lamasını rektör· lar meydaca çıkarılıyor. Bunlar zeJi! 

:Yı:re ahır pehlivan olsa fena hald3 - . . . . . . . · Başka ve ileri memleketlerde çok tarafları ikmal olunsa bile yeni ih!.i· den rka ettim. Önümüzdeki sömstr halinde kitabın sonuna iHive oluna -
d~ ÇarpıJınamak, aynasız vaziyete - Bu hafta büzülüp durdu kar • zengin ilim kitablannı ihtiva eden kü· yaçların doğacağı muhakkaktır. Biz ~.şında muhtelif ilim ş..ı!:>elerinden caktır.,, 
bai eli~ek için iJk yapacağı iş, der- şımdıı. be!.. .. . tübhaneler bulunduğu halde daima b~nu tabii v~ mc~uniy~~i ~uci~ gö- nyrılacak zatlar!a mulıtelif heyetler V?ldl B~ . Akşam Gi~iy~~ . 
Olurdu. hasmına vurarak pes etrnek 1 - Demek hucum etmedi. talebe notları neşrolunur, muallimler ruyoruz. Cümh.unyet ~~umet~ son teşk.l olunacak ve bir tezada dü.şül • ..ı.faanf Ve~ılı ~as:ın Ah Yucel ou 

Suıtaıı . . --: :'ehey ! .• nk el ensede verdim kendi notlarını tabederler. Çünkü Ü- J?11arda yalnız ın§_aat ıçın ~ mılyon meme~ ve l ı heyetler arasında bir ~n (~ . tetkıklerme ~evnm edecek . • 
teıtct ~ız, pes de edcme1di. Be dersım be!. niversiteler mevcud ve sabit bir ta- lıradan fazla tahsısat vermıştır. Bu kuaıdınasyon yapabilmek için esaslı hr. \ ciril akçam trenıle Ankaraya gı-
li<l.s?rııveraı~ Aliço, kabalık yapmadı. - Ne kadar sürdü. kım bilgiler veren yerler değildir. Ye- günkü ihtiyaçtan karşılamak için 3 bir teşekkül meydana getir:lecektir. dec-:ktir. 
f:oıır-~. nı hı~ iki kere savurduktan - üç saat kadar dayandı Halil ni çalışmalar talebeyi ikaz edecektir. milyon lira daha lazımdır. İmkanla- Takdir eder::iniz ki orta tahsil için 4 ................. - ........ un•Dll•-• ..... -
~et te~~~ugu yere bıraktı ve gali~i- be!.. . Bilhassa biz henüz ilmin her şubesin- rın azamisinden istifad_e ederek bu pa il.a 5.b!n ~eli:ne .a~a.<'mda oynıyan tfı- Lig heyetinin diinkü 
}°ercıe d , nasını ederek bulundugu - tyı dayanmış! de bütün mefhumları karşılıyacak raları da vermek suretıle m(:vcud nok rım ışı yüksek ılım şubelerint...ı mu- to l t 
SuıtaUrdu. - Hepten pehlivan be! Makarna- klişeleri tesbit etmedigı-·miz için bu sanlan kısım kısım tamamlamak yo- azzam b!r ye' jna baJiğ oın ıtktadır. Futbol il hp ~l'l .. ısı , .. 

~ğ n .\tiz ·ıa·-· · nı tı 1bo be be' ı d K t) · ·t · · A- · . .. ·- g eyew dun aks..m uol • 
'i;er hasını b ;:ı ıgınıd a :ui cı, l~ da nzemez .• ihtiyaç daha barizdir. Diğer taraftan ~nl a~ız: b'~~aca :~ . n~~ers~.l~~e ~·a ıe:aıpın ot~u olabilmesi içi'1 fazla c- ge merkPıSinde <'.t.ı,•lıaJaıie blı- topJanb 
ca~et "llrınu.Q ıl mdıayıdph afsı 1 - yı yanmış... tarih gibi, edebiyat ğibi henüz ilmi tsotz enbmlıüı .ırme.t ı~ınt kı;eillı ınzl ı: d'l'l~e ve o nısbettt. z:unana ihtiyaç ol· yapmıştır. Ruznımıede Beşilt ı aşGala· 

il 1, :1 o say , a a ena o a- (Devamı var) usullerle tam tedvin edilmemiş olan s an u nıversı esı c ~m yo ~.n- ugu meyda.ıda.o.r. . . 
~ d d Eks'kl · · 1 "' tasaray tt.ıaçmdakı oyuncuıarı.n ~ert 
a~h .......................................... mevzularda bir ek kitabının klasik a ır. 1 erını tamam ıyaca kud Kütilpllarnıl ~rin l•d~hı Zanıridi b k ı · 

flıa1>1· . •hayatında. ilk defa olarak rettedir. ..ıeıaleketin" , . r are :" ... en \'t: V.;ft.. - T"pkapı ma • itn <> Ubı"et . 1 MAHKEMELERDE ı çerçevesine tedrisatı sığdıracak halde n muhb.lf J'"Ilerınde çmdakı hR.. 1sc vn.Nı · 
l"e flJara.10.,.,,ac~sını tatmıştı. Koca bır 1 değiliz. Bu itibarla biraz evvel arzet- Yanh5 Kitn.blıLra Gelin<.-e mevcud kUtilplı:ı.ıc!eri intizamlı bir ~lkta:ş • _ Gıtl(l.ıa'saray maçının 

gr:ı ·14n ıık deta oıarak sırtı ye- Mahkemede ortalı '"'a t·-· kiıd k'tab t . . h ı1 . . h l k . . - . itli 1 h.ıl'Qu. g ı~ım .şe e ı . m~e esını . a et- Umumıyetle orta ve Jısc mekteb ki- 8 c ~o maK ıçm ya~tlrıiıgımız teftış hakemi Adr.an Akın maçın .ıo. Tlıal 
Ya" \;o ar.,._. . 1 saldıran Bahrı"nı·n mış bılc olsak Ünıversıte tednsatını tnbları hakkında a!akalı muallimler- ]er bıze her şeyden once bu yerlerin geçtig~ini bildi:-ir bir rapor vermiş 
"'· unun a ı ı a e ırmege ım cın yo · den mlirettıb yanlışlıklarına varınca- ara ın an aş amagı tc kın et- oldug'?undan b1 huzıu.c.dd hi,.. bir ka •er Pa§a-~ızdı. Makarnacı, bo, ser b ı 'kt'f tt ' - · k:ı k ı · · madd"ı t f d b l - ı · 
''"'· Ia"""- olduklan yerde donakal- d r t H ü · 't t l b · b. b' t· T · t l b'li '1 rar ıı;l.ll. U uşması ~~·. er nı~e~ı e . a e csı. ır ecne ı ya kadar gördükleri · :oksanları ve iyi ı. emız, 0 u~u a ı ~ve okuyanlann ittihaz ed!lmemış ve diJer maçta böl-
llt bi bel'nci Fahri bey güreş crk&.nı- Ağabeyisi tapu katiblerinden Veh- dıJını ~crslerın~ takıb edebılecek su . ~uldukları cihetleri oirer rapo~ ha- rahatını tc~ın~ ed:bılecek tedbirler gc tarafından cez.ala~makta olan altı 
tnftıtıt lırtediği için vaziyeti kavnya _ bi Yılmazm karısı Meftuneye göz ko- rette öğren~cge .mecb~rdıır. B.ıı .m~- imde hazırlamalarını rıca etmıştik. almayı zar~rı ı;:ordu~. G~~~~ aded ve 'ropAı:.yı oyuncusunun cez..:arının tacı
llledj .. ~~· Efendisinin sırtı yere gel - yarak bir gün Edimekapı dışarısına leke elde cdılmcdı~?e bır veya ık1 k~- , Bunlar yavaş yavaş Vekalete gel•.,.~ gerek keyfı~~t .ıubanlc kutuphane ba diki içın gen~l direktc.rlüğe Ja.=ılma
rııil'ogı ıçin onu mağlfıb olmuş addet- götürdüğü ağabeyisini tabanca ile tabı~ hud~du da~ılınde kalarak Ünı- i ğe baslamışlardır. Yakında tamam'>· kımından mın:ı~ olan !stanbulda bı.: sına karar verilmi~ lr. Hu iş telgrafla 

1" tdu. katletmek kasdile yaralamaktan suç- versıter bır tedrısa~ yapamazlar. lacaktır. Salahiyettar ilim adamları- ' noktanın A e~~?ıne baelanmı.ştır. • y11,nlaC2.k ve netice pazar gunU a.;n-
bir alcat, 'ltıabeynci Fah . be rta..l- lu Kadıköy belediyesi odacılarından Tedrisatın Gayesı Ne Olmalıdır! na bu raporları VC'rcrek müşterek o- ~~ı:_mı kutuphaneler bugün başka .:n-,g olacaktı:-. 

gay · n v 0 un Ü " .. kt · I ·· 1 1 - --- - - - -;::======= =-====...:= ~li~0 rıtabiilik olduğunu sezmişti. Bahri Bayam, 22 kanunusanide ikin- .. ~ ç~ncu ~o a um~.ıye.t ~ yuksek an ve o .~~.yan ~oktaları tetkik ettirip ----- ~ 
Sı.ı.ı lenıenna edip durmuştu. ci ağırceza mahkemesinde muhakeme ogrctım muess~sel.erım~z ı.ç~n ve bu esaslı go~len bu suretle mcyda . D~'vlet Hava Yollan ( hnum Müdürlüğünden: 

'ietd lan Aziz de b·ır t"haf ol edilirken Meftunenin salondan çıka- arada İstanbul Onıversıtesı ıçin de c- na çıkaracagız. Bundan sonra lüzumlu 1 t-> etı ı "' muş -. u:ırem. iz için ] "\p-.lı ?.Uf USUi!~ J.r adcd "'->' '.::U Ot<1' .. ÜSÜ :nu··. 
~\'~ •talknııyordu. F'ılhri bey ser- nlmasını istemiş, bu isteği yerine hcmmiyetle gözönünde ~uhındurula - gör~len tadi.ller y~pılacaktır. bay:ıa edılecektır. ., · 

"° l>~aya eğilerek: l getirilmediğinden Meftunenin ve ağa- c~k noktadır. O da ~edrı~tı ~e t~- Lı~e ~~bı~at kıta~ları . ?~ha .acil 2 - Muhammeu kıyruetı 5000 lira olup muvakkat tenunatı 37!5 li· 
_ l:i~rn ~e oldu? beyisl Vehbinin üzerine saldırmış, rısata esas olan tetkıklerı ımkan nıs- :~d?ırlen ~stılz_am ett.ıklen ıçın .bıl~i- radır . 
...._ . ttı ını güreş paşam., muhafazasına memur jandarma Lut- ---:--.-.. • • • • • • - • • • • ~nız vcçh~~e hır komısyona \'erılmış- 3 - İhale '16/ 2 / 940 pazartesi güıı.ü saat !l de Ank.lt'n Devlet Hava 
...._ ~ •.• fi mani oJmak isteyince elindeki si _ Kömür hırsızı mahkOm ti .. ~u. k~n~ısy.on_ son h~fta içi~de me- ~~~;~d~~Yi~·~~~!~~~mt:m müdürWK binasında ~oplur.cak komisyon 

..... ~ et. lf\ha sanlmış, gelen adliye polisi Sa- oldu saı~ını ~ıtırmıştır. Talım Tcrbıye He- 4 - Bu işe aid fenni ve hususi 11rtnamelerle mt:~avele projefori 
~ılareden? Efendimiz irad(' buyur- ı deddine tekme savurmuş, salondan Sirkeci istasyonunda vagonlardan yetı ~erılen ?u raporlarl;ı mo;,guldür. Hava Yollar1 Umum MüdürJüğündcn alır' bilir . 

...., a: çıkardıktan sonra da tekrar mahke- kömUr çalarken yakalanan sabıkalı Kendım henilz tetkik rtmcdiğlm için 5 - İhaleye .,-tirak edecek taliblc:ı jn ~!elif mek' ublarını Dc\'Jet ha· 

...., .ı\~~ti bcyefPndi. meye hücum etmiş, bu suçlardan do- hırsızlardan Lütfi dün adliyeye veril- size .bu h~.susta k"at'i bir fikır söyli- ':'.~ Yo1l~rı Uml:lm Mü~ürJük btıasında t.E>,şekkül edece't k~r.ıisyon reisli-
' . alı, Alt~Iı.. layı da ayrıca mahkemeye verilmişti. miş, Sultanahmed birinci sulh ceza yemıyecegım. gıne .. lna:~ saatı~den bır saat evvel vermeı .... ; la::ımdır. Postc!.da vaki te-
- ı{.' · · Dün, asliye altıncı ceza mahkeme- mahkemesinde muhakemesi yapı . ttk l\lekteblerde /OJ,iyet ahhıır :Ya.mı edilmez. "10·19,, 
':' •• 

1~ Y<ınild; Paşaml sinde bu davaya devam edilmiş, müd- larak dört buçuk a! hapse mahkfun . İlk.mekteb kitablaı:~ndan -nüddetleri } b , D f 
$~ • • • • deiumumi iddiasını serdederek maz- ve derhal tevkif edıJmiştir. bıtmış olanlarını musabakaya koy . ~tan Uı t" • terdarlığn .. dan : 

'lı.ı. Elôy~~er P~diŞahın mağtfıh dduğu- nunun ceza kanununun 456 ıncı mad· Emniyet nezaretinden mu.ştuk. Bazılarının müsabak~ netice- J1uhamme-n l\f.u·n.M<at 
~~~ Yer~:nııyordu . Nihayet, Sultan desinin dördüncü bendi, 271 ve 260 kaçmanın cezası ı~ .. aıın~ıştır ... Elde ~lcvc~c. .kanun ~en<'~raican ~mi,..at 
ar~'ltet· . n knlktı. Fakat. merdane ıncı maddelerine göre cezaJandmlma- B' ta d 1 h b . hükumlerıne gore teşkıl edılmış ol~n __________ Lı_rn __ _ 

ttJratıınlnı elden bırakmadı Güreş sını istemiştir t ır kstıukçtan ° ayı apse ~e apıs- tetkik heyetlerinin verdikleri rapor- Kumkapı Orta okul 270 61 
taıı a ri . . · .. ı · I en çı n sonra da emnıyet ne - 1 " f · . . . Zeyrek Orta okul 7 a eyıecıı· avyet ettı. Hasmıle musa - Bahri, ne diyeceği sorulunca, o gun·· ' zareti altında bulundurulmasına ka- eadr mka~tttbelessu milsabdadkoyad ıhştı.ak Y k d l u 5 17 ' Af e: bt b. b h k 

1 
ı . en ı a arın mevcu an a a iyi u a;:-ı a. ya~! 1 ~ekteb bakkaliycleri ... za:arında gösterilen sen ı<; 

"· «ı. erin Al. asa ır u rana apı arak ne yap- rar vcrılen sabıkalı Panayut emniyet olm d - .., .. t ro· B. .. ll'fl . ~uham •. 1en kırl.. uzerınden üç sene mürk'efü~ ay .. 1 ?.yr: kir:~ua verilnıek 
b 

vı'be ıço tı- b'l ed' - . . .. . .. . - a ıgını oOS e ı . ız mue ı en • uzcre acık arttırma' , 1 1 rd S ., u .r rek ?ne d ·· gını ı m ıgını soylemış, miıdafa- nezaretınden kaçtıgından yakalanıp .. mti b k . t . 
1 

. _ J.ı Konu muş n ır. .:ııelJL ııiıa b< lt>lleri 1ört m.. · trıa~ Y andan l"Dkı·ldı· La"kı·n k .. .. . 1 d. . . mızı sa a a Sif; emıne a ıştırmak taksıtte r.llkdcn ve peQinendı'r !hal" 26/?; n-ıo t · '.ı •• usavı tı'ıiAt· glübiyet a· ~~ . · asını yapma uzere muhlet ıstemiş - a lıyeye verılmış, dün Sultanahmed 1 ve bu yolda k tl ' .. ll'fl . . . : .. . , .. • . "! .: , ~ ,.,.,, paz-ı .. csı t •.ı.:-.u sant H iie ~ ı. 0 .. .. pa ışaha tesır eyle - tir. . . . . . . ıyme ı mue ı er yetış- ~ıllı Emlak Mud~lugunde mutcşe.ıı:.!':ti komısy,mdıı. y~pılac"l·tır. İstcklilc-
Suıt gun onüne ı;eleni hrı ladı .. . . 1 bırıncı s~lh ceza mahkemesınde mu - mesıne ımkan verebilmek için bu ki- rı~ muvakkat temın~lc. m.:ıkburlarii.O? ~erabet iyi ahlat s!l.liibi olduklarına 

an .ı\ziz Aliçoyu ·ı- ~ ed . . Muha~eme, mudafaa ve karar ıçın hakemesı yapıldıktan sonra tevkif 1 tabları yeniden müsabakaya koymak- daır zabıtadan, ma_!'ıkumıyet ve .satıı.Kattı.rı olmadığına d <.ir adliyeden, sa.i 
mag u emı- başka gune bırakılmıştır. edilmiştir. la beraber mevcudları ıslah ettirmek has~l~k~an olmadıgına daır belec'i:•e ·ıo hUkihr.et tnuabctind"r alacakları 

J\ı.k _ vcsaıkı ıbr:ı.z ctmcJeıi mu tsı:icL.r. ..1033 

:'lldıı?-ı, adaşını şimdi mnlik bu- Sonra ihtiyar birdenbire sözünii " 
v: ?iti iç~en:ctin belki binde on bin başka bir vadiye ~·irukledi. 1 !Sı mJl:Im.·, ı:?! J - ı.ıakim efendi, bakım efen~i...,c:ısının vazgc~rr.ooiğini acı arı nnl:ıt~ 
•ı"'~l>etini n ,_öldüren adam bugünkü - Muhterem mösyö, dedi... Siz Po- J f }i ı,. " 11 Bu ham adamın idamın' isterir.ı .. di- - ı;. . . ı. .ı. Yap 11.aybecıec - · . h'ssedi 1.. 1 dı.ı. 1 rı • k Y ıcıs .... or~uyo.rnm .. korku· l nıaz? cgını ı nce un resmini hiç gördünüz mil? l ~ _ ,~ ' ye rıny ırıyor ve sonrı. te·,·ekl· l~li\nü , .... 1 _ • 

~ lıti . .. G .. dü , ..... ıl - de i:t.har ederek ·. yor -"ll .. dech .• "1ül.er n!Rcagu)l l3tc· 
-ıaa1 Yar as bi - :ror m.. • : a bir tavırl b 1 Nered ? Gö .. mel\ ı-,;in bızc ge!c!!ği zaman kocan 

a aşını sa - - e . T f . k N - rvyor ml'.~unuz? dı ;crdu. J:>.r . . . . .. ' 
.1ii~. 1,,.._e d,..,1· - o ?:aman çık~n ,.,.., .. ,.telerde.. . e rı a o: 6 fenalık mııtlaka . . . • d <l~lı iıb! ıdı ... Ona .. ir k iir>M gfui "ıtl· 
1.1"?1.1 .,l. '-" De ınsanın ayıA;,rına o- . S 1 h' . . ~ 
•1 " nuyo'rı ı .. ,..,..ı;c;ler de sizin gı'bı· rhal ceblerini kı!MC!tırdı. Önwn·· c resi bakır !=:l\M ı d M t 1 b l Gc l'kt \'1t.rrr;.r.:. Cilt en ıçı.,...· şe·.· is•emıuo " ., ar d b' Rına ça ıvor ıı . a - ı ayan Vilyama bakın nasıl ağla- aşıyor. nç ı e arkadaşını öldür - . · · · ... ., • 
~ <:ıkaznı a onun için işin için- ır vesika fotoğrafı attı . ru~t11 .. ve kaşları ... volunm.uştu... .. .. maktan yüzü gözü şiP.mia adeta "ır· ı dü, kurtuldu, bUum .. bır' se ... ,,.... Y"P· ruın ... Vıc~anı:nızın ih~tünde 1ek.; ul-

lltrn,_ Yorlar Pol bil ilk · ı .:_ ~u resme i•1i bakın, dedı·. Na- So d f k ı d k - v "' J ..a • ...... "' masın tem b td --ş bir · · Y ış e!' nra a . ev.~ a .e ~a ın g~rwı.u: pınmaktan mahvolmuş ... Nerede ise mak için kim bilir kimlerin canını d d' ' . ız y~ıya m. Bu bize yeteı 
~ ~'l' iti hu ~danı ... Herkes kabul zarı a:ırır.,tini~i bazı fevkaladelikler yordu. Sankı o ışı hıç ıı:ılememış gıbı. k . . . .. ' . 1 e ır.ı, dinletenıedlm. 

t lı oıllr "e dnUevıdcn insanların dostu celbedecek mi? Avukatı . t A:r .. ı.. .1 .. aya ta duramıyacak .. üst baş ıtina- yaktı .. cezasını gormedi. Fr.kat enm- k d 

d 
• F,v t' d' mıs er wıur ı e. mut.e- sız ve peJ·mürde... Sı'yah Ş"pkasınınlde sonunda ... Allah ona ıa·yı·k ol_ıugu· Ar a aşı Polföı katil olduğu htMt 

~ lct §lnanı da K di · · - ' ·e ··· ma ıyen konuşuyor, gever.clık edi - . ... ..ı 1 r:- · ı lm · · 
eııı y ~den adaDlı el ··• en sını - NPdir?.. yordu. Duruşma eJ>nasında başını el- lizerindeki _çiçek:~r dö_külm~ kadın cezayi faizile ödetecek. ~em ~e ba- · ~ Y~~ ~c 0 L~ını ?bır turlU çekeme· 
r~le~ ··· Bunu pn 1 b~?e mlls~t bir - Yüzüne mütehayyir eda husu- !erinin arasına almış .. hı'çbı·r şeye al- farkında bıle degıl... Kocası olmcmiş kınız cezasuıı çekmek üzere sıt-!rY'fl mıştı, ne yapayım··· 
O.~· n en bU . ~ ı ıyor ... V-ılyam siyeti veren kaşsızlıgı- ı h •ce n YÜğilnti çıkarsa yin H · dırınaz gibi görünüyor .. adeta uyuk- 0 saydı .. halkın içine bu kadar itina- dan Londraya kadar geldi. Mua fh 1 ~n de _kadının haline acıyordum. 

U ra e olUr? Vil . . e ak Hm.ten Pollin kaşları biç yoktu. luyordu. sız herhalde çıkmazdı. k::tdımn taşkııılıklarınn lıakırr. ~->.cia 1 Fenır•: gibı hc .. kes de acıyordu ... Bil-
l'atı 11 l>ol . . Yam içm nihayet - ~""' .. ı:ı D ı,.,; lla b ıcın is h Hr.kı·mın· .. .. d B \,.

1 
avayı b:ışından sonuna kadar dik- ald.rıs etmiyor, ve söylemetJna I"Q~ tlin sami!n PolHn buz gı· bi dunnasl.!la 

-"~a iner " . e.. iç! .. Nihayet .. -. s .. açlan da cok garib, bizim ~- u onun o ayan ı yam ve k ti ı-~1• gtde e ~ıblrya v·ıAd """ Mu··ııer poı · t rd 'l 1 . 'f d . k a e takib ettim. Kadın sorguya çc- saade ediyordu. !uçblr şeye nldırıı:ı etmemesı·ne "'ena t" "e r. F'nkat b. .va ı a ıvos- zumU,·•Hn alıc:omadığı bir tarzda kesil- ıs e ve ı c en ı a eyı te - kilirkeıı P l k besi eli-· k" . b. . ':# .L 

1llıı.ı 
1 
~«kalan ır cınayet işliye - mis. İhti .... .. ..... , •. _ , . rar ettiler her ikisi de Pol hakkında .. .. . . 0 e . arşı c gı mı ır Muda.m Vılyam ... Site anlatt '!lin halde l:ızıy•)rdu ... Bu ne soğukkanlı· 

~~ıhı- 11~ ettiic~~ olsa 30 sene zar- -Tamam, dedi. Benim de muhake keınıı.li itminan ile isnadlarda bulun- tu_rıu ~!z~.ıyemıyor, _ru~undnkı kad.ın- gibi, hadıseyi hemen heme:'! a• rl\. ı tıKtt, M!lün deliller, P~itn nleyhinc ol 
ıın ... :,·· nuşnnUn ınba ba§tnn aşağıya J'l'lP .,..;:- ·; • ~. ~il·k::ıtimi celbeden duJar. . hgın butun yırtıcılıgı ile maznunu it- tekrar etti. . f l{••Jtıı ve bayan V!jy~ p l k 

•{Çin lr kere b tehl ham (' ıvordu l<ocası d b h tti W• V'I , o o ar§l en 
!Öze alsın? u i- bu idi... Uzun boylu idi... Uzun boylu Dakın ben o gün mahkemede t . : . n an a se. gı ı yamın son 1 .. .ımaıılarda p~p·-ıl'k .. };ır ithamlarda bulundufru halde bA.-

•.• idi .,.,k ı. ___ ,_ ti en e- zaman ,_,ı tı trıyor. Baznıı kendısin- ıste ı ı'i a t · ı kt lıd '-" 1 ° 
' ~ erce UA.l~e eri vardı. Çeh- rasan bir fotoğraf çektim. Şu zaval· d · . ~ :::- n aJcı ı an, t c hı h P.:-t? • rıkı hiç klllnı kıpırdatnuyordu. 

. en gcçıyor · ketlerınden çekindiğini bu ıatc.'l ko- 1 
• '""~·- ,, "' "'""'m. ı ı.v:r .... 



Sayfa:. 
z YENi SABAH 

. ! §J ! :sa:: 29 __ 
10 !JV~~ 

HASAN DEPOSU ,.. TOPTAN FiA TLARA PERAKENDE SATIŞ 
frı· Devlet Ziraat Kurumunun tam yaOh Varım asit Ayvahk zeY ~rf 

kaşeri Kg. 65 Kr. Urfanm halla yağı litresi •.•. 52 
Bütün Avrupa ve Amerikan 

parfümeri mamulibnın 
Türkiye~e 

HAKiKiSiNi 
,. . 

~:;~§§~~~ - 10"011 En ucuz 
1 

çiçek Y•Gı Kg. 130 Kr. Edremid bala kilosu 60 '' 
Diğer bütüa ~rJmizde de ayni UCUZLUK olduğa gibi (10) ON lirayı geoen si~r e~ 

kadar PARASIZ göaderflir. Ve TELFONLA da llJarlt kabul edilir. 

ŞERBETÇİ BAKKALiYE MÜES ESESi 
Adrese Dikkat: MISIR ÇARŞISININ KETE.ı.~CtlJER KAPISI No. 4-6. Tel: 21458 

fi atlarla 

Türk hekim
leri dostluk 
ve yardım 

satan yegane müessesedir· cemiyetin-

HASAN Deposu Yeni Adresi 
Bahçekapı, Beyoğlu Tramvay 

durağı karşısında 

den: 
BAŞ NEZLE 

GRiP 

Tepe başı dram 1 
kısmında ._,_.A.sklilller.i .F1.br.ixa.ıa1.r .sa.tın-Al.ma_ro.m.isy.an.u .u.a~.ıar.ı --- ii&iiiiiiiiiiliiiiiii.iiliii~iii! 

~ Bu. gece saat 20.30 da Tahmin edilen bedeli 6250 lira olan 25 ton Trinatrium fosfat Salıpa- İstanbul LHazım Amırllli 

DIŞ 

SOGUK 
ALGINLIGI 

GRiPiN 

Romatizma 

GRiPi~ O KADIM' za.rında Askeri Fabrikalar Satınalma komisyonunca 16 şubat 1940 cuma 
günü saat 15 de pazarlıkta satın aıınacaktır. şartnamesi her gün homis- Satınalmı lomls~onu ilanları 

,,. 

••• 
latiklll CaddNlnde Komedi 

Kıpıuncla 

Gündüz saat 1 ( de 

ÇOCUK OYUNU 

Gece sa.at 20.30 ela 

OGLUMUZ 

~ 

1-GENÇLiK 
2-GüZELLiK 
3-SIHHAT 

l:jte yüksek bir kremde aranan bu 
meziyetlerin hepsini size 

KREM PERTEV 
temin edebilir 

- KREM PERTEV: Bir tuvalet 

üstahzand.ır. lnce bir itina ve 
apıhşındaki hususiyeti itibarile 
- eki çizgi ve buruşukluklarm 

kkülUne mlni olur. Deriyi genç 

gergin tutar. 

2 - KREM PERTEV: Bir gü
ellik vasıtasıdır. Geni§lemiş me

amatı sıkıştırarak cilddeki pürtük 
e kabarcıktan giderir. Çil ve le

eleri izale eder. Teni mat ve tef· 
af bir hale getirir. 

3 - KREM PERTEV: Bir cild 
devasıdır. Deri guddelerinin ifra. 

tını düzeltir. Sivilce ve siyah 

noktaların tezahUrUne mini olur. 
ild adalesini besliyerek kuvvet

erıdirir. Kuru ciltler için yağlı ve 
yağsız ciltler için yağsız hususi 

tüp ve vazoları vardır. 

=:.============= 
ANAPIYOJEN · -

Dr. Ihsan Satni 
:latreptokok, istafilokok, pnömo
kok, koli, piyosiyaniklerin yap
tığı çıban, yara, akıntı ve cild 
hastal•kianna karşı çok tesirli 

talle ...,d .... 

7onda görülebilir. lsteklilerin 468 lira 75 kuruşluk teminatı makbuz veya ar.. 
banka teminat mektubu ile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ürıcü maddelerin- 2000 aded kapah bakır bakraçat(. 
deki veal\lkle birlikte o gün ve saatte komisyonda bulunmaları . (7~2) nacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 12 şu-

• • • bat 1940 pazartesi günü ı:ıaat H de 
Tophanede levazım amirliği aa.tınnl-ı 

Tahmin. ~ilen. bedeli 98000 lira. ola~ 3:>0 ton b1.mm azot Salıp~.~- ma komisyonunda yapılacaktır. Tah· 
rında Askt.>rı 14 ııbrıka.lar satınalma komısyonunda 16t2ıt940 cuma gunü min bedeli l0.600 lira ilk teminatı 
saat. H d(; pa7.arl.ı~la satın .alı?acnkbr .. Şartn~mesi "190 kuruş mukabilinde 795 liradır. Şartname ve,. nümunesi 
konusyond~n verıhr. lste~lıt.enn 6150 liralık ılk tenıınau~~n ~akbuzu ve'!a konusyonda görUltir. isteklilerin bel
banka temınat mektubu ıle 2490 S&ytlı kanunun 2 ve 3 uncü maddelerın- li saatte komisyona gelmeleri. 
deki vesaikle birlikte o gün ve saa.tte komisyonda bulunmaları. . "793., (635) (926) 

• • • • • • 
Tahmin edilen bedeli 4-0 lira olan Zeytinburnu Silah Tamirhanesi ara- 90 veya 30 santim genişliğinde 

zisi dahilindeki otlar bir sene müddetle açık arttırma ile ihale edilecek-~ liralık tülbend alınacaktır. Pa
tir. Talihlerin muvakknt teminat olarak yUzde 7.5 nlsbetindeki 3 lirayı zarlıkla eksiltmesi 12/ 2/ 940 pazar -
her hangi bir Malmüdürttlğüne yatırarak alacakları makbuzla birlikte tesi günü saat 14.30 da Tophanede 
Salıpazannda Askeri Fabrikalar yoUamaıandaki satınalma komisyonuna Levazım imirliğı satınalma komis • 
20/ 2/ 1940 salı gUnü saat 14: de müracaatları. "812,, yonunda yapllacaktır. Taliplerin nü-

==================================================-== mune ve teminatlarile belli saatte ko-
Ankarada kurulan misyona gelmeleri. (637) UM9) 

YAYLA Makarna fabrikası 
••• 

Kilo 

Dünya makarnacılık aanayiinin şaheser nü- 16.200 BeMin 
munesidir. Bütün Türk.iyede en kı8a. bir 850 Kalın makine yağı 
zamanda en U.c:ıtün alA.ka ile kar11ılan.an, 850 İnce makine yağı 
halis irmik ve sütlü tereyağla mamulatı 800 Gres 
Türk makamacılığını beynelmilel sahada. Yukarıda yazılı dört kalem benzin 
dahi tanıtacak ilk bUyilk adınıı atmı.şltr. ve yağlar 12't2!940 pazartesi günü 

MF..KTUB ADRESi: Yayla Makarna saat 15 de Tophanede levazım A.mir-
Fabrikası, Ankara, ~laltcpe. !iği satınalma komifiyonunda pazar-

f 

TEl.GRAF: Yayla, Anknrn, Tel. '!195. hkla satın alınacaktır. Hepsinin tah
min bedeli 4759 lira 50 kuruş kat'i 

Lüzumunda günde 3 kaşe 
" 

"' ..... ~ . i '". . . ~ .. . . . . . . ! 

alınabilir. -
µ; ~ 

Anonim Lastik 
· · Şirketinden : " 

Şirketimizin hi.s.sedadar heyeti umumiyesi aJelide olarak 11 rnart~ 
p~za.rt.~s~ günü saat .14 te i~k~ti~izin Yenipostane kar~ıı::ındaki ın~1~ 
zınde ıçtima edeoektır. U:ezkür ıçtımada bulunmak istiycn en ıışağı )eJı" 
beş hisseye malik lıissedarlaruı i~timadan on gün evvel hisse serıeıi1 iiJJıl' 
şirketin Yenipostane karşısındaki merkezine vererek karşılığında el 
liye varakası almalan ilin olunuı. 

MV'ZAKERt~ RUZNAMESl: 
1 - İdare meclisi raporunun dinlenmesi ve idare meclisinin ib~ 
2 - Mürakıb raporu okunmaııı ve· mürakıbm ibrası. 
3 - Bilanço ve kir ve zarar hesablarının tetkik ve tasdiki, 
• - Temettüiln sureti tevzii ve zamanı, 
5 - İdare medisi azası intihabı, 
~ - 1940 senesi için mürakib intihabı ve ücretinin tayini. ~ 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
1 - Talibi çıkmadığından 2,000 porı-ıelen izolatör bir ay 7.arfındB P' 

zarlıkla mi.ibayııa olunacaktır. .dl' 
2 - Muhammen bedel 1400, muvakkat teminat 105 lira olup ~O· 

lık 23 şubal 940 cuma günü saat 16 da Ankarad~ P. T. T. Umuıııf 
dilrllik bina.sınd.aki. satınalma kom~yonunda yapılacaktır. 

1
e• 

3 - lslekhlcrın muvakkat temıoat makbuz veya banka teıninat J1 
tubu ile kanuni vesikalarını hamilen mezkur gün ''e saatte o kon1is~ 
şartları öğı·enmek için de her gUn Ankaı·ada P. T. T. Levazım, 1st.nDJ1i'' 
da P. T. T. I..evazım Ayniyat subesi müdürlüğiine mliracaat edeccJdC 

''382,, ,,~ 
~ 

l\1. ıu. v. Deniz l\lerkcz Satma.ima Komisyonu Rei llğindeo: 1 İst ' nbul Bel diyesi llanl n 
Tahmin bedeli Mu\8.kkat teminat1 8 200 · k. ~ 

Türle lira.'iı TUrk lirası lhnle tarihi 2:160 ~~~~n~~u~7r~e y;~~ı . Knmağaç mezbahasında kesilen hay\'an etlerinin 31 Mayıs 9 ıO t( 

l l
ı•••••••••••••••••••••••••••ı~~miMb7Hlira&~~~~~~ 

Deniz levazım Satınalma Komisyonu ilanları misyonda göruıur. c63sı (950> 
••• 

Kilo 

Adet Cinsi 
-------------- ---------- 400 gres hmc kadar mezbahaua.n . kusab dükkanlarına nakli işi 2490 numnrnl• ti.; 

1 Ufki Pulanya tezgahı 5.500 ) nunuıı 40 ıncı mnddcsının son flkrasına göre tenıdiden pazal'lığa ~b~,ııl' 
l Torna tezgahı 8.000 ) Yukarıda ynzılı Uç kalem yağ muştur. Aylık kira. mubıımmeni 5000 lira ve ilk teminatı 1500 h~ 
ı Küçük torna tezgihı 5.000 ) 1702.50 14/2/ 1940 13 21940 salı günü saat 14 de Top - Şartname Zabıt ve Muamelat kaleminde göriilecektiı. İhale 10/2 940 ~ 
3 Elektrikli seyyar ) Çarşamba saat 14 hanede levazım amirliği satınalma ' rihine ~astl~ya~ cuma.ıtcsi giinü saat 11 de Daimi Encümende yaptl,~ 

Delik motörü 200 ) komisyonunda pa?.arhkla satın alına- tır. Talıblenn ılk temınat makbuz veya mcktubları, 940 yılına aid 'fi 11 

1 
Vida Tezgahı 4.

000 
) c.aktır. H •• epsin.in tahmin. bedeli 4344 Oda~ı. ve şartnamede yazılı vesaite malik oldul !arına veyn ihale U!~ııt!' 

1 k t 65 1 60 k den ıtlbaren 15 giln zarfında istenilen vesaiti temine muktedir oldU" c 
1 D · g· ı·kl · ' hl. · k rd · ·kt 1 ıra, a ı temmatı 1 ıra uruş· . .:<Jl - enız ır ı erı ı ıyacı ıçın yu a a cın.s ve mı an yazı ı tez- . . . .. .. .. na dafr malı itibar vesikalarile ihale giinü ınuavven ımntle f)ainıi P 

gahl:ırın pazarlıkla mUnakasası, 14 şubat 19 ıo tarihine rnstlıyan çarşarn- tur. Şartnamesı komısyonda gorulur. mende bulunmaları. · · ··~96., 
ba günü saat 14 de Vekllet binasında müteşekkil komisyonumuzda icra <639> (95l) • • • Ji 

edilecektir. .... Daimi Encümenin 30/ 1 940 tarıhli ve
0 

910/ 753 sı;yılı kararına tt~ 
· 2 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün ve münakasa.ya gir- 2hOOOlınınetrke muphtelifl rkclnk kY~1kahk k.an. 1 ~ubat 940 t:ırihinde!l 31 Mart~ 910 tarihine kadar, sömikoku11 ~ 

mek istiyenlerin de belli giin ve saatte kanuni vesikalar ve 1702.50 Türk ~~ 
1
R
3

A
12 

~coa saıtır. ~zaür ı a e14sı30tmde- nmızde, 7..onguldaktım dogrmlnn dogruya kömllr getirten tüccarın d t 
liralık ilk teminatlarile birlikte komisyonda ha.zır buluıunalan. "908,. Tsı h /dır.a. L ı ~~ ı· ~at . al a sunda vasıla üzerinde te:-;lim edilmek şartile, toptan ve perakende 

op ane e v. amır ıgı satın ma satış fiyatının "22., lira "80 .. kuruş olurak tcsbit edildiği ilfın otuntJt'· 

===================================·==-·1~~ 
lstanbul Emniyet Sandığı 

Direktörlüğünden: 

komisyonunda yapılacaktır. Ta.hm.in ~, 
bedeli 9200 lira ilk teminat 690 lira-
dır. Nümunesi komisyonda görülür. 

"1052,, 
••• 

Emniyet Sandığına ~lu ölü Bayan Arşe Sıdıka varislerine ilin yo- 480 aded ispırto takımı alınacak . 
uıe tebliğ: tır. Pazarlıkla eksiltme.!li 15 2 , ı 

Bayan Ayşe Sıdıka, Be3iktaş Abbasağa Veliefendizade sokak eski 79,perşembe günü saat 15.30 da T'" a· 
yeni 81' No. lu ahşab bir evin tamamını birinci derecede ipotek göstere- nede Levazım amirliği satınalına ko· 
rek 19/ 6/ 940 tarihinde 21584 hesab numarasile Sandığımızdan aldığı 120 misyonunda yapılacaktır. Tahmin 
lira borcu 18/ 8/ 939.tarihine kadar ödemediğinden faiz, komisyon ve malbedeU 1300 lıra ilk teminatı 97 lira 
sarifi ile beraber borç. ".106,, lira "56,, ~uruşa y~ıştır. Bu sebeble 32~2 1 50 kuru§tur. Şartname ve nümunesi 
numaralı kanun mucıbınce hakkında ıcra takıbı başlanmak üzere tanzim . .. . 
olunan ihbarname borçlunun mukavelenamede gösterdiği ikametgahına komısyo~da g?ruUlr .. ısteklilerm ka
gönderllıniş ise de borçlu Bayan Ayşe Sıdıkanın Kağıdhanede Mekteb so- nuni vesıkalarıle komısyona gelmele-
kağında mahalle imamının evinde öldüğü anlaşılmış ve ~bliğ yapılama- ri. (644) (1053) 
mıştır . .MezkO.r kanunun 45 inci maddesi vefat halinde tebligatın il!n su- • • • 
retile yapılmasını amirdir. Borçlu Bayan Ayşe Sıdıka mirasçıları İ§bu ilan 76 aded beheri dörder kişilik. tahta 
tarihinden itibaren bir buçuk ay içinde Sandığıml%a müracaatla murisleri- . . 
nln borcunu ödemeleri veya kanunen kabule şayan bir itirazları varsa bil- kar~ola alınacaktır. Pazarh~la .. eksilt 
dirmeleri 18.zımdır. Mirasçılar ipoteği kurtarmazlar veyahut başlıyan ta· mesı 16 şubat 940 cuma gilnu sa.nt 
kibi usul dairesinde durdurmazlarsa ipotekli gayrimenkul mczkiir kanu- 14 de Tophanede Levazım amirliği 
na göre Sandıkça satılacaktır. Bu cihetler al&.kadarlarca bilinip ona göre;saunalma komisyonunda yapılacak
hareket edilmek ve herbirine ayrı ayrı ihbarname tebliği makamına kaim tır Tahmin bedeli 1875 lira ilk temi
olmak üzere keyfiyet ilan olunur. "1025,, nab 140 lira 62 kuruştur. Şartname 

ve nümunesi komisyonda görlllür. 
(645) (1054) İstanbul Defterdarlığından : 

•• 
İstanbul Erkek lisesi bakkaliyesi 798 lira muhammen senelik icar UZ&-

rinden üç sene müddetle kiraya verilmek Uzere açık arttırmaya konulmuş- 30.000 metre pam~u bez. alına -
tur. Senelik kira bedeli üçer ay fasıla ile dört taksitte ve peşin istifa olu· caktır. Pazarlıkla eksiltmesı 16 şu
nacaktır. Muvakkat teminatı 180 liradır. ihale 26/2/940 pazartesi gilnül bat 1940 cuma gtinü saat 14.30 da 
saat 14 de Milli. Emlak A Müd~r~~~~~e ~.Uteşekkil ~omisyonda yapılacak- Tophanede Levazım amirliği satın 
tır .. ~artname. Mı.lll Emlak Mildurlugu muz~ede bUrosund~n parasız alı - alma komisyonunda yapılacaktır. 
nabılir. !steklılerın. sart hastalıkları olmadıgına dair mezkur mekteb dok- Tahmin bedeli 7500 r ·ık t · tı 
torluğundan rapor ve şayanı itimad bulunduklanna dair mekteb idare- . ~ ıra,.! em.ına 
sinden ''l'Sika alıp ibraz etmeleri muktazidir. 5&2 lıra 50 kuruştur. Numunesı ko-

.. 1034,, misyonda görülür. {646) (1055) 

Istanbul Emniyet Sandığı 
• y ~~~cktörlüğünde~: A 

Emnıyet Sıındıguıa borçlu olu Bay Osıııaıı \'ari.,.1.-ıinc iliin yohle ~ ~ 
Bay Osman Kıztaşı Mustafabey mabaUe~i Kıztaşı cııddesı 111' 

50, 50, 50, 50/3, 50, 50, 50, 50/ 3 1 numaralı maadiikkan kfu·gir dl 
evin tamamını birinci derecede ipotek göstererek 21/10/935 Ulfİ111~3' 
224.5~ hesab nu~arasil~ y ~andığıfn:ızdan ~ldığı "860,. lira borcu 25/S ~.ç 
tarıhme kadar ödemcdıgınden foız. komısyon ve masarifi ile beraber 111\l 
"~~5 .. lira "69 .. k~ruşa va!'ll_llŞttr. Bu ı:ceb.eble 3202 numaralı kanun ,tr-t 
cıbınce hakkında ıcra tak.ibı başlanmak üzere tanzim olunan ihba~tı ıf? 
borçlunun mukavelenamede gösterdiği ikametgahına gönderilmiş ist ~ 
borçlu Bay Osmanın Kızta~n Mustafabey mahallesi Sofular caddesi J'lf 0'.11~ 
da öldüğü anlaşılmış ve tebliğ yapılamamıştır. Mezkür kanunun 45 ~ 
~~ddesi vefat. halinde t.eblig~t;_ın ilfıf! ~uretil~ yapılmasını amirdir. ~ itld' 
olü O~man mı~~gçıları ışbu ı!an ~a:ıhınden ıtibaren bir buçuk aY 1~ ı<' 
Sandıgımıza muracaatla murıslennın borcunu ödemeleri veya kanu~e ıer 
bule şayan bir itirazları vı.ı.rsa bil~i~meleri lazımdır. Mirasçılar ıP0if'° 
kurtarmazlar veyahut başlıyan takıbı usul dn.irenlnde durdurmazl~etle' 
tekli gayrimenkul mezkur kanuna göre San<Jıkça satılacaktır. Bu cı-· ıtı 
aliikadarlarc~ .~ilinip ona gö~ hareket ~ilmek ve herbirine ayrt e.J.f ()!ıf; 
barname teblıgı makamına kaım olmak Uzere keyfiyet ilan olun~ 

İstanbul Defterdarlığından : . iJ1 

Alibey köyü deresinin üzerindeki tahta köprUnUn yanında uırıs.1jeıı de bulunan motörsüz köhne traktör 30 lira muhammen bedcl UJd 
satılmak üzere açık arttırmaya konulmuştur. 

1 
... ~mı 

lhale 26/2/940 pazartesi günü saat 14 de Mflli Emlak Mildilr uo~ 
de müteşekkil komisyonunda yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 6 liradır. "1039,~ 

Sahlbi: Ahmet Cemıleddin SARAÇOGLU 
• ,._,,;_111 

NetriJat mtidUrl\: Maclt ÇETiN Bu•.... ,...: )ı(atbaai Eou-"' 


